EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Állam- és Jogtudományi Kar
Politikatudományi Doktori Iskola

Gajduschek György
A bürokrácia-fogalom értelmezése a
társadalomtudományokban és ennek jelentősége a
közigazgatási szervezetek sajátságainak magyarázatában
PhD disszertáció

Témavezető: Dr. Körösényi András egyetemi tanár

Budapest
2000.

Bevezetés
Alighanem célszerű, ha egy doktori dolgozat annak az általános kérdésnek a
meghatározásával kezdődik, amelynek - legalább részleges - megválaszolására a
dolgozat vállalkozik. Ebben a dolgozatban e kérdés az, hogy miért találkozhatunk
olyan nagymértékben bürokratikus szervezetekkel a közigazgatásban.
A kérdés felvetése magában foglalja azt a feltételezést, hogy a bürokratikus
szervezeti forma valamiért különösen adekvát az állami szférában, illetve a
közigazgatásban. A kérdést tehát úgy pontosíthatjuk, hogy melyek a bürokratikus
szervezet azon jellemzői, amelyek ezt a szervezeti formát különösen adekváttá
teszik a közigazgatás számára. E kérdés megválaszolása nyilvánvalóan akkor
lehetséges, ha szisztematikusan áttekintjük a bürokratikus szervezet jellemzőit, majd
megvizsgáljuk, hogy ezek a jellemzők miért alkalmasak a közigazgatás sajátos
környezetében, a közigazgatás sajátos feladatainak ellátása során.
Ez a megközelítés tehát megköveteli, hogy tisztázzuk a bürokratikus szervezet
sajátságait, azt, hogy miben áll a bürokrácia specifikuma. Ehhez azonban
tisztáznunk kell a bürokrácia fogalmát. Ehhez a vonatkozó társadalomtudományi
irodalom áttekintésével juthatunk el. A társadalomtudományok módszertana
azonban jelentősen eltér a természettudományokétól. Talán a legfontosabb eltérés
abban ragadható meg, hogy a társadalomtudományokban tett kijelentések, modellek
tesztelése általában nem lehetséges közvetlenül és egyértelműen kísérleti úton.
Ebből következik, hogy azonos jelenségre vonatkozóan számos egymásnak
ellentmondó modell létezhet egyszerre, hiszen a modellek közül nem lehet kísérleti
úton szelektálni. A modellek közötti verseny elsődlegesen a modellek képviselői
közötti vitákban, érvek és ellenérvek ütköztetésével van jelen. Ebben szerepet
kaphatnak logikai érvek, valamint tapasztalati tények és empirikus vizsgálatok adatai
is. Ez utóbbiak azonban a legritkább esetben alkalmasak arra, hogy egy-egy modell
helytállóságát egyértelműen elvessék, még kevésbé arra, hogy bizonyítsák azt.
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Mindezeken túl a társadalomtudományokban különösen erőteljesen jelentkezik az a
probléma, hogy az eltérő tudományágak ugyanazon jelenséget más fogalmi keretek
között, más aspektusból kezelik. A bürokrácia jelensége például gyökeresen eltérő –
szinte összeegyeztethetetlen – értelmezést nyer a közgazdaságtudomány és a
szociológia fogalmi keretében. Sőt, egy-egy tudományterületen belül is eltérő
értelmezések léteznek az egyes iskolák, paradigmák keretében. A bürokrácia
egészen más értelmezést nyer például a neo-klasszikus és a neo-institucionalista
közgazdászok számára.
Ahhoz tehát, hogy meghatározhassuk a bürokrácia jellemzőit tisztáznunk kell az
egyes megközelítésmódok közötti eltéréseket és azok tartalmát, a bürokrácia
jellemzői tekintetében. Ezt a feladatot elvégezhetjük úgy is, hogy a bürokráciával
kapcsolatos jellemzők érvényesülését tekintjük át, megvizsgálva, hogy az egyes
elméletek azok tekintetében milyen álláspontot foglalnak el. Ebben az esetben az
egyes jellemzőket kvázi változókként értelmezzük, amely változón az egyes
elméletek meghatározott értéket vesznek fel.
Az egyes megközelítéseket az ezen változókon elfoglalt helyük alapján igen nagy
eltérések vagy éppen ellentmondások jellemzik. Bizonyos változókat egyes szerzők
fontosnak tartanak, míg másokat nem kezelnek a fogalom tartalmi elemeként. Számos
ponton pedig a kutatók egymásnak ellentmondó megállapításokat használnak a
bürokrácia tartalmi elemeiként:
1. Lineáris szervezeti struktúra. A szigorú alá-fölé rendeltségen, az irányításikommunikációs viszonyok egyértelmű rendszerén alapuló formális szervezeti
modellt tekinthetjük lineáris szervezeti modellnek. Egyes kutatók a lineáris
struktúrájú szervezetet azonosítják magával a bürokráciával. Mások ezt a
bürokratikus szervezet egyik, de korántsem egyetlen jellemzőjének tekintik. Megint
mások számára a bürokrácia létezhet lineáris de más struktúrával is. Vannak olyan
szerzők akik a bürokrácia kifejezést alkalmazzák minden olyan esetben, amikor
bármiféle formális szervezetről beszélnek. Végül vannak olyan megközelítési
módok is, amelyek számára a szervezeti struktúra irreleváns tényező a fogalommeghatározás szempontjából.
2. A feladat jellege. További tényező a szervezet által ellátott munka jellege. Egyes
szerzők, a szó eredeti jelentését követve csak a hivatali, irodai - vagy modernebb
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megközelítésben - információ feldolgozást végző szervezetekre használják a
bürokrácia kifejezést, míg mások konkrét termelő tevékenységet ellátó, materiális
tevékenységet végző, stb. szervezeteket is ide sorolnak.
3. A szervezet mérete. Egyes szerzők a nagyméretű, nagyszámú alkalmazottat
foglalkoztató szervezeteket tekintik bürokratikusnak, míg mások a szervezeti
méretet irrelevánsnak tartják.
4. A piaci viszonyok szerepe. Bizonyos megközelítésben valamennyi olyan
szervezet, amelynek outputjai nem esnek a piaci mechanizmusok által kialakított
értékelés alá bürokratikusnak nevezendő. Mások megközelítése szerint viszont a
piaci szférában csakúgy jelen vannak bürokratikus szervezetek mint a nonprofit,
illetve állami területen.
5. Monopolisztikus jelleg. Az a nézet is jelen van a társadalomtudományokban,
amely szerint a monopolisztikus helyzet a bürokratikus szervezet meghatározó,
definícióval felérő jellemzője. Ezzel nyilvánvalóan ellentétben állnak mindazok akik
az ilyen szervezetek jelenlétét vallják a versenyszférában, a pártapparátusokban
vagy a társadalmi szervek körében.
6. Állami

tevékenység.

Az

előző

két

pontban

említettekkel

van

szoros

összefüggésben az a felfogás, amely kizárólag az állami szervek körét tekinti
bürokráciának. Amellett, hogy e felfogással is sokan vitáznak, utalnunk kell arra is,
hogy a bürokráciát így definiálok is eltérnek abban, hogy az állami szervek mely
körét sorolják a bürokrácia fogalmába. Ezen szempont szerint további négy csoport
különíthető el:
7. állami szervezetrendszer egésze, mindhárom hatalmi ág szervei ide tartoznak
8. állami döntéshozatalt, redisztribúciót végző állami szervek, tehát elsősorban a
törvényhozás és a végrehajtó hatalmi ág politikai eleme (meghatározóan a
kormány) tartozik ide
9. csak a végrehajtó hatalmi ág tartozik ide
10. a végrehajtó hatalmi ágon belül is csak a szűk értelemben vett államigazgatás, a
hivatali apparátusok tartoznak ide.
11. A hatékonyság alapján. Végül meg kell említeni azt a dimenziót, amely talán a
legnagyobb ellentéteket váltja ki azon kutatók között, akik a bürokratikus
szervezetek mibenlétével foglalkoznak. A hatékonyság kérdése egyfelől a belső
szervezeti

felépítés

és

működés,

másfelől

a

szervezet

társadalmi

beágyazottságának és funkciójának eredője. Nem lehet tehát érdemlegeset
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mondani e témáról anélkül, hogy valaki e két nagy tényezőről határozott
elképzelésekkel rendelkezzen. Mégis, a hatékonyság problémája vitathatatlanul a
bürokrácia kutatásának olyan központi elemévé vált, hogy számos kutató számára
definitív erővel bír. Az ellentmondások tekintetében elég itt utalnunk két, a hazai
szakirodalomban talán leggyakrabban hivatkozott szerzőre. Míg Weber a szervezeti
racionalitás, kvázi a hatékonyság (efficiency) és hatásosság (effectiveness, goalattainment) csúcsát látja a bürokráciában, addig Crozier a bürokrácia definíciójává
teszi az inadekvát működési mechanizmusokat és az ebből következő hibás
outputokat, lényegében a hatékonyság hiányát.
A bürokrácia eltérő értelmezésének kérdését meg lehet azonban közelíteni oly
módon is, hogy nem bontjuk fel analitikusan az egyes megközelítésmódokat, hanem
egyfajta

értelmezési

klasztereket

különítünk

el,

amelyeket

az

értelmezés

hasonlósága alapján alakíthatunk ki. Az ilyen tagolás általában a tudományágak
közötti határvonalakra reflektál. A bürokrácia témájával fogalakozó hatalmas és
szerteágazó irodalom tagolásában a legáltalánosabban elfogadott a hármas
felosztás. Jól foglalja ezt össze Marshall W. Meyer:
A szociológusok, Max Webert követve, a „bürokrácia” kifejezést egy racionális, hatékony szervezet
megjelölésére alkalmazták. A politológusok a „bürokráciát” az államon belüli igazgatási
szervezettel azonosítják. A közgazdászok pedig a „bürokrácia” kifejezéssel nem-piaci szervezetet
jelölnek, amelynek hatékonysága jóval alacsonyabb lehet a profitmaximalizáló vállalkozáshoz
képest. (Meyer, 1985: 1)1

A fenti plasztikus megállapítást a harmadik csoport tekintetében kiegészíthetjük,
illetve pontosíthatjuk azzal, hogy
nem pusztán a közgazdászok tartoznak ide, hanem – témánk szempontjából
ennél is jelentősebb hangsúllyal – a public choice elmélet képviselői is, és
a bürokráciát tipikusan nem pusztán a nem-piacival, hanem leggyakrabban az
államival azonosítják.
Jan-Eric Lane ezzel szemben a megközelítések dichotóm jellegét hangsúlyozza,
jórészt áthidalhatatlan szakadékot tételezve a két megközelítésmód között.
1

A dolgozatban szereplő idegen nyelvű idézetek fordítása a szerzőtől származik.
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Két, egymástól nagyban elkülönülő fő irányzat létezik a bürokrácia megközelítésében: a szervezeti
és a public choice megközelítés. A public choice elmélethez kapcsolható irány individualisztikus,
atomista alapállású és a közgazdaságtani megközelítésre alapozott, míg a szervezeti
megközelítés holisztikus és a hangsúlyt a struktúrára és a hatalmi viszonyokra helyezi […] előbbi a
haszonmaximalizáló egyén tételezéséből indul ki, míg utóbbi a komplexitást és a nem szándékolt
hatásokat hangsúlyozza. (Lane 1993:48)

A magam részéről a dichotóm kategorizálás tartom előnyösebbnek, akkor is ha ez
kevésbé elterjedt a szakirodalomban. Ugyanakkor látnunk kell, hogy Lane-nél teljes
egészében kimarad például a politológiai megközelítés. Az általam az alábbiakban
követett kategorizálás ugyan dichotóm jellegű, de jelentősen eltér a Lane által
javasolttól és talán David Beetham (1987) kategorizálásához áll legközelebb. A két
megközelítésmód jellemzőit a következőképpen foglalhatjuk össze:
1) Az első csoportba azokat a szerzőket és iskolákat soroljuk, amelyek – Weberrel
megegyezően – a bürokráciát alapvetően szervezeti jelenségnek tartják.
Ilyeténképpen meghatározó jelentősége van a szervezeti struktúrának, a
szervezeti működés jellemzőinek. E tényből következik e csoport néhány további
sajátsága is. Lényegében valamennyi, e kategóriába tartozó szerző – megint
csak Weberrel megegyezően – úgy tartja, hogy a bürokratikus szervezetek szinte
valamennyi társadalmi alrendszerben jelen vannak, ide értve a gazdaságot, a
politikai alrendszert, az egyházakat, a kultúra szféráját, stb. Az empirikus
vizsgálatok is a szervezetekre koncentrálnak, akár egyes szervezeteket
vizsgálnak esettanulmányokkal, akár statisztikai módszereket alkalmaznak
számos szervezet jellemzőinek elemzésével (Blau-Meyer, 1971: 82-83). E
csoportba sorolhatóak mindenek előtt a szervezéstan és a szervezet-szociológia.
2) A második csoport elsősorban abban különbözik az elsőtől, hogy a bürokráciát
nem a társadalom valamennyi alrendszerében jelen lévő szervezeti jelenségként,
hanem alrendszer-specifukus képződményként jellemzik. Amikor a politológia
vagy a közigazgatás-tudomány bürokráciát mond akkor azon szinte kizárólag
állami bürokráciát ért. Hasonló mondható el a public choice elméletről is. További
jellemzője e csoportnak, hogy a bürokrácia nem csak mint szervezeti jelenség,
hanem mint mechanizmus is érdekli. Nem a szervezet a maga komlexitásában
az érdekes, hanem az a sajátos mechanizmus amely az egyes egységek közötti
kölcsönhatást meghatározza. Az empirikus vizsgálódás területe csak azért és
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annyiban a szervezet, amennyiben ez az empíria számára könnyebben
megragadható. A végkövetkeztetések azonban ebben az esetben sem a
szervezetre magára, hanem például, a nem-piaci, bürokratikus mechanizmus
közgazdaságtani értelemben vett hatékonyságára vagy a politikai döntéshozatali
mechanizmus sajátságaira vonatkoznak.
E tanulmány jelentős részben arról szól, hogy a bürokráciára vonatkozó egyes
értelmezési

kereteket

bemutassa

és

azokat

egymással

ütköztesse

annak

érdekében, hogy a közös pontok megtalálhatóvá váljanak vagy, hogy feltárjuk az
összeegyeztethetetlenség okait.
A kérdés az, hogy e dolgozatban a változókra tagoló, vagy a klaszterező módszert
célszerű-e követni. Ha az egyes megközelítésmódokat azok egységében mutatjuk
be, akkor láthatóvá válhat az egyes megközelítésmódok, illetve modellek belső
logikája, fogalmi összefüggésrendszere. Bemutatható továbbá a tudománytörténeti
fejlődés is. Az tehát, hogy hogyan épülnek egymásra vagy hogyan jönnek létre az
előző megközelítések kritikájából az újabb modellek. Nem lehetséges ugyanakkor az
egyes részkérdésekben elfoglalt álláspontok szisztematikus ütköztetése. Erre
alkalmasabb, ha az egyes részkérdéseket külön-külön áttekintjük, és elemezzük,
hogy az adott területen az eltérő modellek milyen állításokat fogalmaztak meg.
E tanulmány keretében nem szeretnék lemondani egyik elemzési mód előnyéről
sem, ezért mindkettőt alkalmazom. Vállalom ezzel azt is, hogy ez a tanulmány
szerkezetét némileg megbonthatja, illetve, hogy egyes esetekben ismétlésekbe kell
bocsátkoznom. Ennek megfelelően az I. részben azokat az elméleteket mutatom be,
amelyek a bürokráciát, mint szervezeti jelenséget vizsgálják, és ilyenként azt
feltételezik, hogy az a társadalom számos alrendszerében jelen van. A II. részben
azokat a megközelítéseket mutatom be, amely a bürokráciát alrendszer-specifikus
jelenségként kezelik. Mindkét részben utalok az egyes felfogásmódok közötti
összefüggésekre, különösen pedig Max Weber bürokrácia-elméletéhez való
viszonyra; amelyet elméleti kiindulópontnak tekintek.
A részletes elemzés megkezdése előtt tisztázni szükséges azt is, hogy mit
tekinthetünk a "bürokráciára vonatkozó szakirodalomnak". A problémát itt a már
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említett fogalmi zűrzavar okozza. Egyes szerzők egyáltalán nem használják a
bürokrácia kifejezést, hanem egyszerűen csak szervezetről, esetleg formálisracionális

vagy

hozzájárulásuk

a

adminisztratív
bürokrácia

szervezetről

beszélnek.

problémaköréhez

vitathatatlan,

Mégis,

elméleti

és

későbbi

a

monografikus munkák is kiemelik a bürokrácia-elmélet fejlesztésében játszott
szerepüket. Mások viszont következetesen bürokráciáról beszélnek, noha ez a
fogalomhasználat olyan jelenséget ír le, amelyet a szakirodalom többsége nem tart a
fogalomkörbe tartozónak. A problémát ehelyütt azzal próbálom meg áthidalni, hogy a
lehető legszélesebb körből merítek. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes iskolák közötti
összefüggéseket feltárva a fogalom tartalmát, ezzel a bürokratikus jellemzőket minél
pontosabban határozhassuk meg.
A dolgozatot kizárólagos elméleti orientáltság jellemzi. Önálló empirikus kutatás
nincs mögötte. Az is a dolgozat hátrányának tekinthető, hogy kissé talán sokat
próbál markolni, amennyiben igyekszik a bürokráciára vonatkozó valamennyi fontos
megközelítést bevonni a vizsgálódás körébe, és azt aztán az állami bürokráciára
vonatkoztatni. Az olvasó eldöntheti, hogy ez a kísérlet sikeres-e vagy sem.
Mindenesetre a munka – talán túlságosan is átfogó, monografikus – jellegéből eleve
következik, hogy a szerzőt kétféle vád is érheti. Egyfelől vádolható azzal, hogy
túlságosan szubjektíven, esetleg tendenciózusan válogat. Ezt a vádat igyakeztem
oly módon elkerülni, hogy lehetőség szerint a „bevett”, általánosan elfogadott,
gyakran hivatkozott, esetleg már az adott terület egyetemi jegyzeteibe is bekerülő
elméletekből igyekeztem válogatni. Ez ugyanakkor utat nyit annak a jogos kritikának,
hogy hiányoznak a dolgozatból az igazán eredeti megközelítések, illetve a
szakterület legújabb eredményei. Ezek a kritikák nyilván jogosak. Különösen azok
lehetnek a

neo-klasszikus

közgazdaságtan

területén,

amelyben

ismereteim

semmiképpen sem ütik meg a szaktudós szintjét.
Végül jeleznem kell, hogy a kutató munka során elsődlegesen az angolszász
szakirodalom áttekintésére vállalkoztam. Más szerzők munkái csak abban az
esetben kerültek a vizsgálódás fókuszába, ha azok angol vagy magyar nyelven
hozzáférhetőek voltak. Tekintve a dolgozat témáját, a német nyelvű szakirodalom
alaposabb ismerete kétségtelenül hasznos lett volna.
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Összegzésképpen: a dolgozat három egymásra épülő kérdés megválaszolására
tesz kísérletet:
1. Áttekinti a bürokrácia fogalom értelmezési kereteit az egyes tudományágakban.
2. Az értelmezési kereteken belül vizsgálja, hogy azok milyen jellemzőket
tulajdonítanak a bürokráciának.
3. Végül arra nézve fogalmaz meg - részben csak hipotetikus - állításokat, hogy a
bürokrácia jellemzői miért teszik ezt a szervezeti formát különösen alkalmassá
modern, demokratikus országok államai számára.
Az (1) és (2) pontokban megfogalmazott kérdéseket az I-II. fejezet tárgyalja, olyan
felosztásban, hogy az I. fejezet a bürokráciát általános szervezeti jelenségként
tételező elméletekre nézve tekinti át a kérdéseket. A II. fejezetben ugyanezt teszem
meg a bürokráciát alrendszer-specifikus jelenségként tételező elméletek esetében.
Végül a III. fejezetben összegzem a bürokrácia fogalomról és a bürokrácia
jellemzőiről leírtakat. Majd megkísérlem bizonyítani, hogy a bürokrácia általános
jellemzői miért teszik ezt a formát különösen alkalmassá a közigazgatási feladatok illetve azok egy részének - ellátására.
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I A bürokrácia általános jellemzői

I.1

Tudománytörténeti áttekintés

I.1.1 Max Weber a bürokráciáról
Vitathatatlan tény, hogy a bürokrácia fogalmának a társadalomtudományokba
történő bevezetése Max Weber nevéhez kapcsolódik. Ez, és hosszú távú
tudományos hatása is indokolja, hogy tudománytörténeti vizsgálódásunkat Weber
elméletének vázlatos bemutatásával kezdjük.

I.1.1.1 Weber elméletének újdonsága

A bürokrácia kifejezés használata már jóval Weber előtt is, a XVIII. század közepétől
jelen volt a tudományos gondolkodásban. Ebben az időszakban az Arisztotelesztől
származó klasszikus görög uralmi formák mellett, egy újabb megjelenését jelölte,
amelynek jellemzője a hivatalnoki kar uralmi pozíciója. (Albrow, 1970: 16-18)
Weberre azonban elsősorban a német kameralisztika, mindenek előtt Gustav
Schmoller munkássága hatott bürokrácia elmélete kifejlesztésében. (Albrow, 1970:
50-54). Annak aki Weber leírását ismeri, megdöbbentő a hasonlóság Schmollerhez,
akitől az alábbi idézet származik:
[A bürokrácia a következőkkel jellemezhető:] élethosszig tartó, rendszeres fizetéssel honorált,
szakképzett hivatalnoki réteg, világos és rögzített karrierrendszerrel. A hivatalnok számára
spacializált szakképzés szükséges. A hivatalnokot az állam vezetője nevezi ki, státusa, jogai és
kötelességei hivatali jogi szabályzatokban meghatározottak. Ez a hivatali struktúra a növekvő
munkamegosztás következménye. A bürokrácia léte szintén kötődik a civilizált nemzeteket
jellemző társadalmi osztályok megjelenéséhez. Előfeltételez egy már meglévő fejlett hivatali
rendszert, amelyet azonban a szakképzett hivatalnok megjelenése jelentősen átalakít. A
bürokrácia kialakulását elősegíti továbbá a felsőoktatási rendszer megjelenése. Mindenek előtt
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azonban a pénzgazdaság megjelenése alapozza meg létét, amely lehetővé teszi a specializált
feladatok ellátásának rendszeres fizetéssel történő honorálását, a korábbi formák, a földjuttatás,
vagy az uralkodó háztartásából származó eseti juttatásokkal szemben.

2

Ezek a jellemzők Webernél szinte szó szerint ugyanígy jelennek meg. Weber
azonban számos ponton meghaladja a német kameralisztikát Ezeket az eltéréseket
– fontosságuk szerint növekvő sorrendben – a következőkben foglalhatjuk össze:
Weber rendszerezi az egyes jellemzőket (a maga módján)
kibontja és részletesebben tárgyalja az egyes jellemzőket (Weber, 1978: 212223, 956-1003). Ennek során több kevesebb rendszerességgel utal a (a)
jellemzőknek más jellemzőkhöz való viszonyára, (b) arra a társadalmi,
gazdasági, kulturális háttérre, amely e jellemzők megjelenését lehetővé és/vagy
szükségessé teszik, és (c) bemutatja e jellemzők történeti kialakulását és
előképét
a bürokrácia jelenségének egészét egy szélesebb történeti és társadalmi
kontextusban helyezi el
a bürokrácia jelenségét egy széles társadalomelméleti keretben helyezi el,
amelyben a bürokrácia a racionalizáció folyamatának eredménye és megjelenési
formája
végül, a weberi életmű általánosan ismertté válása, elsősorban angol nyelvre
fordításával (Weber 1947, 1966) vezet el oda, hogy a bürokrácia fogalma széles
körben ismertté válik a társadalomtudományokban, és – különösen az ötvenes
évek végétől a hetvenes évekig – a társadalomtudomány, elsősorban a
szociológiai, szervezet-szociológiai gondolkodás egyik központi kérdésévé válik.

I.1.1.2 Bürokrácia történeti és társadalmi összefüggései

Weber társadalomfejlődésre vonatkozó elméletét, ami egyben a nevéhez fűződő
makro-társadalomelmélet alapja is, legtisztább formában talán a „Protestáns etika és
a kapitalizmus szelleme” című munkájának (Weber 1958) bevezetőjében fejti ki.
Ebben bemutatja, hogy a társadalom fejlődésének lényege a különféle társadalmi

2

Albrow (1970) itt idézi Schmollert (p.53). A fenti forditás tehát nem a német ereditiből származik.
Ebből – mint később látni fogjuk – jelentős félreértések származhatnak. Ahol például
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szférák – ide értve a gazdaságtól kezdve, a jogon és a politikán át a kultúráig
(tudomány, művészetek) számos területet – racionalizációjában ragadható meg. A
történelem ily módon egy unilinearis folyamat, amelyben a konkrét társadalmak a
racionalizáció különböző fokain helyezkednek el.
A bürokrácia megjelenése és kifejlődése pontosan illeszkedik ebbe a folyamatba.
Más jelenségekkel kölcsönhatásban a bürokratizálódás a racionalizációs folyamat
egyik központi eleme. A bürokrácia racionális jellege számos ponton megragadható.
Ezek közül talán a legfontosabbak a következők:
A bürokrácia szorosan kapcsolódik a racionális uralmi formához, a legális
uralomhoz,

amely

létezésének

a

bürokratikus

igazgatási

szervezet

elengedhetetlen feltétele.
A bürokratikus szervezeti struktúra önmagában is a legracionálisabb szervezeti
forma a maga sajátos struktúrájával, működésmódjával és személyzeti
rendszerével.
A bürokratikus szervezet racionálisan „működő” egyéneket, bürokratákat
feltételez. A bürokrata szaktudására alapozva, (jog)szabályok előírásai és
felettesei utasításai szerint végzi munkáját, sine ira at studio, vagyis érzelmeit,
saját értékrendjét félretéve, hangulati elemektől függetlenül látja el feladatát.
Végül a bürokratikus szervezet az adekvát terepe a formális-racionális jog
alkalmazásának, amely szintén a racionalizáció – Weber által hosszan elemzett –
megjelenési formája.
A bürokrácia létrejötte emellett szorosan összefügg a kapitalista gazdasági rend (egy
másik racionális intézmény) kialakulásával. A kapitalizmus egyfelől lehetővé teszi a
bürokrácia létrejöttét, feltétele annak. Másfelől a kapitalizmusnak szüksége is van a
bürokráciára, anélkül ugyanis nem tudna létezni. Weber ezt így fogalmazza meg:
Történetileg [...] elsősorban a kapitalizmus teremtett igényt az állandó, szilárd, intenzív és
kiszámítható igazgatásra (nélküle nem tudna létezni) [...] A kapitalizmus mai fejlődési szakaszában
egyfelől megköveteli a bürokráciát [...] másfelől a legracionálisabb gazdasági alapot jelenti a
bürokrácia számára. A kapitalizmus a szükséges eszközöket államilag a bürokrácia rendelkezésére
bocsátja. (Weber 1987: 231)
munkamegosztásról van szó, ott a német eredetiben valószínűleg „hatáskör” szerepel.
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A kapitalizmus teremti meg a feltételeit annak, hogy egy jelentős hivatalnoki réteget,
rendszeres, pénzbeni fizetéssel lássanak el. Ugyanakkor a kapitalizmusnak
szüksége is van a bürokratikusan szervezett adminisztrációra:
A

modern

tőkés

üzem

belsőleg

elsősorban

kalkuláción

alapul.

Létezéséhez

olyan

igazságszolgáltatásra és igazgatásra van szüksége, amelynek működése legalábbis elvileg szilárd
3

egyetemes normák szerint, ugyanolyan racionálisan kiszámítható , ahogyan egy gép előrelátható
teljesítményét számíthatjuk ki. Ugyanúgy nem törődhet bele abba, amit a népszerű szóhasználat
„kádi-igazságszolgáltatásnak” nevez -amikor ti. a bíró aszerint oszt igazságot, hogy a konkrét
esetben személy szerint mit érez helyesnek, vagy más irracionális jogszolgáltatási eszközökhöz
és elvekhez igazodik [...], aminthogy nem fogadhatja el [...] a szabad önkényhez és kegyhez
igazodó, egyébként pedig az érinthetetlenül szent, de irracionális hagyományon alapuló
igazgatást. [...] Mert [...] a modern üzemformák, állótőkéjükkel túlságosan érzékenyek a jog és
igazgatás irracionalitásaira." (Weber 1970: 387-388)

Szintén a kapitalizmus kialakulásával von párhuzamot Weber, amikor rámutat arra,
hogy a modern hivatalnoki szervezet kialakításában milyen jelentős szerepet játszott
az a folyamat - hasonlóan a munkás termelőeszközeitől való megfosztásához -,
amelynek során az igazgatást végző személyeket, az igazgatási testületet
elválasztják

az

igazgatás

eszközeitől.

(Weber

1970

p.384)

Ezzel

együtt

értelemszerűen megvalósul az iroda és lakóhely szétválása is.
A történeti folyamat leírásában az “úr” és a hivatalnoki réteg szétválása is különös
hangsúlyt kap. A kapitalista nagyüzem esetében az úr a tulajdonost, tőkést jelenti,
míg az állam esetében a politikust. Weber ennek kapcsán azt hangsúlyozza, hogy a
két eltérő funkció, ti. az úré és a bürokratáé, eltérő jellemet kíván. Míg az úr feladata
a célok kitűzése, s ehhez autonóm gondolkodás, a személyes meggyőződés bátor
felvállalása szükségeltetik, addig a hivatalnok szerepe a célok végrehajtása, amihez
megbízhatóságra és az utasításoknak való feltétlen engedelmességre van szükség.
(Weber, 1989)
Weber szerint a bürokrácia úgy viszonyul minden más igazgatási formához, ahogyan
a nagyipari, gépi termelés a kézműiparhoz. Tisztán technikai szempontból felette áll
3

A dőlt betűs kiemelések tőlem származnak.
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minden más formának. Ebből következik, hogy mind a közigazgatás mind a
magánigazgatás területén is meghatározóvá válik.

I.1.1.3 A bürokratikus szervezet belső jellemzői

Weber a „Gazdaság és társadalom” című munkájában két helyütt is foglalkozik a
bürokratikus szervezet jellemzőivel. A harmadik fejezetben, a „Legális uralom
bürokratikus igazgatási csoporttal” alcím alatt tárgyalja a bürokratikus szervezet
jellemző vonásait valamint a bürokrata sajátos helyzetét. A kilencedik fejezetet pedig
teljes egészében a bürokrácia tárgyalásának szenteli. Itt részletesen elemzi a
harmadik

fejezetben

inkább

csak

felsorolt

jellemzőket.

Bemutatja

azok

kialakulásának történeti folyamatát, valamint elemzi azokat a széles társadalmi
összefüggéseket (pl. iskolarendszer kialakulása, társadalmi struktúra megváltozása)
amelyek lehetővé tették a modern bürokratikus szervezet kialakulását.
A Weber által felsorolt

bürokratikus

jellemzőket

számosan

elemezték

és

rendszerezték – vagyis értelmezték. Néhányan aztán megkísérelték, hogy ezeket az
elemzéseket-rendszerezéseket elemezzék és rendszerezzék. (Albrow 1970, BlauMeyer 1971, Beetham 1987) A magam részéről – e ponton – öt szervezeti
jellemzőben tudnám összefoglalni a bürokratikus szervezet belső jellemzőit. 4 Ezek
1) személytelenség
2) hierarchia
3) szakosodás
munkamegosztás
speciális szakértelem alkalmazása
4) szabályszerűség
5) aktaszerűség
1. A személytelenség arra utal, hogy a hivatalnok egyéni érzelmei, egyéni
értékrendje figyelmen kívül hagyásával, harag és elfogultság nélkül látja el
munkáját. A szabályokban foglaltak és utasítások szerint végrehajtja a rábízott
4

Ezekről a sajátságokról később még részletesen szólok, akkor már a későbbi szerzőkkel is
egybevetve a Weberi gondolatokat.
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feladatot, akár egyetért annak céljával, akár nem. A személytelenség az egyén
szintjén alapozza meg a többi szervezeti jellemző érvényesülését.
2. A hierarchia elve alatt Weber az un. lineáris szervezeteket általánosan jellemző
szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyokat értette. Azt tehát, hogy a hivatalnok,
felettesének utasításait köteles végrehajtani, beosztottjának pedig utasítást
adhat. Mindenkinek csak egy közvetlen felettese van. Weber ugyanakkor azt is
hangsúlyozza, hogy az igazgatási szervezet mindenkor alá van vetve az úrnak.
Vele

szemben

nem

állnak

fenn

a

hivatalnokot

jellemző

elvárások

(engedelmesség, szakismeret), s ez nem véletlen. Az igazgatás feladata ugyanis
a végrehajtás.5 Megítélése attól függ, hogy mennyiben képes megtalálni a
végrehajtás, a célok elérésének legjobb eszközeit. A bürokrácia éppen ebben
bizonyult különösen hatékonynak, jelentős részben éppen azért, mert sikerült az
önálló célképzést (az tehát, hogy az egyes egyének, szervezeti egységek a
szervezet egészén belül, saját - érdekeik, vagy értékrendjük által indukált céljaikat kövessék) kiküszöbölni. Ez azonban azt is jelenti, hogy a célokat magán
a bürokratikus szervezeten kívül kell meghatározni
3. A szakosodás, a hatáskörökbe foglalt munkamegosztást és a szakszerűséget
jelenti. A munkamegosztás hatékonyságot növelő hatása közismert. Egy-egy
szakterülettel egy-egy szervezeti egység (osztály, csoport, ügyintéző) foglalkozik.
A specializációból eleve következik, hogy az alkalmazás feltétele a bürokratikus
szervezetben

a

vizsgával

igazolt

képesítés

megszerzése.

Vagyis

a

munkavégzéshez megfelelő szakképzettség kívántatik meg. A szakszerűséghez
való ragaszkodás az egyik alapja annak, hogy az igazgatásban "sine ira et
studio" kell dolgozni; egyéni érzelmeknek nincs helye.
4. A hivatali szervezet munkájának beszabályozottsága Webernél is nagy hangsúlyt
kap, s más szerzőknél is kiemelkedő szerepe lesz. Érvényesül ez a szervezeten
belül (belső szabályok), de a szervezet-környezet viszonyban is. Különösen
fontos ez a politikai illetve állami szférában működő szervezetek esetében, ahol a
szabályok jórészt jogszabályi formában jelennek meg.
5. Az aktaszerűség lényege, hogy az eljárási cselekményeket, az eljárás során
szerzett információkat, a hozott határozatokat írásos formában (irat, akta)
rögzítik, hosszabb ideig tárolják, és biztosítják visszakereshetőségét.

5

Pontosabban - mint látni fogjuk - a végrehajtás szervezéséről van szó.

17

A hivatalnok személyével kapcsolatos jellemzőket és elvárásokat a következőkben
lehet összefoglalni:
1) A proletárhoz hasonló helyzete (meg van fosztva az igazgatás eszközeitől,
szerződéses viszonyban áll munkaadójával).
2) Feltétlen engedelmesség hivatali felettesének.
3) A személyes értékrend, érzelmek és érdekek figyelmen kívül hagyása az irodai
munkavégzés során.
4) Megfelelő, igazolt szakértelem megléte és ennek alkalmazása a hivatali
munkában.
Weber utal arra is, hogy e követelmények teljesítését csak megfelelő jutalmazás
esetében várhatják el a hivatalnoktól. Ezek Weber szerint (XX. század eleje,
Németország!) a következők:
megfelelő, viszonylag magas fizetés
egyéb, más társadalmi csoportok számára nem vagy csak kisebb körük számára
létező juttatások, mindenekelőtt a nyugdíj
előmeneteli rendszer (a szolgálati időtől és/vagy a teljesítménytől függően /ez
utóbbit az elöljáró állapítja meg)
kiemelkedően magas presztízs

I.1.2 A weberi modell meghaladása a szervezéstanban, szervezetelméletben
A szervezetelmélet fejlődését – legalábbis a hatvanas-hetvenes évekig – jól
leírhatjuk, egymást követő, részben egymásra reflektáló iskolák megjelenésével. 6
Ezen iskoláknak a bürokratikus szervezetet érintő főbb megállapításait tekintjük
röviden át.
I.1.2.1 A formális-racionális irányzat

6

A szervezet-elméleti iskolák alapos és rendszerezett bemutatását adja Ladó László (1986)
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Az első ilyen iskola a formális-racionális irányzat. Az irányzat klasszikusaiként
elsősorban Winslaw Taylor (1912,1983)

és Henry Fayol (1984) nevét szokták

említeni. Taylort, akit az irányzat megalapítójának tartanak elsősorban a termelő,
ipari alkalmazás érdekelte, míg Fayol
adminisztratív-igazgatási

szervezetek

munkásságának jelentős része

hatékonyabbá

tételére

irányult

az
és

munkásságát a Taylorénál erőteljesebb elméleti érdeklődés is jellemzi. Az iskola
későbbi „nagyjai” közül mindenképpen említést érdemel még Gulick és Urwick neve
(Gulick – Urwick 1937), egyebek mellett az igazgatási feladatok funkciói elméletének
továbbfejlesztése (POSDCORB) kapcsán. A legtöbb monográfia a formálisracionális irányzat klasszikusainak körébe sorolja Max Webert is (Ladó 1986,
Osborn et al. 1980, Leivesley et al. 1994, ez utóbbi kritikai megközelítéssel): azzal,
hogy míg a többi szerző normatív alapon fogalmazta meg elméletét addig Weber
deskriptív elméletet alkotott.
Valóban számos hasonlóság figyelhető meg a formális-racionális irányzat szerzőinek
felfogásában –

ez alkalommal ide értve Webert is. A formális racionális

(bürokratikus) szervezet jellemzői:
az egyéni hangulatoktól, megszokástól terhelt munkavégzési rend kiküszöbölése
a munkavégzés módját előre meghatározzák, azt általában szabályokban rögzítik
a munkafolyamatot részekre osztják fel, pontosan meghatározott, hogy az egyes
egyén milyen feladatokat és hogyan lát el (munkamegosztás – specializáció)
az egyes munkaterületek elvégzéséhez szükséges „emberanyagot” megfelelő
eljárásokkal választják ki és kiképzik a munkafeladat ellátására
a szervezet felépítése, működési rendje szabályzatokban rögzített (szervezeti és
működési szabályzatok, ügyrendek)
a szervezet tisztán hierarchikus felépítésű7, piramis jellegű,
a munkavégzés módját, a szabályok betartását rendszeresen ellenőrzik és a
szankcionálás-jutalmazás elsősorban ezen alapszik
A formális-racionális szervezéstani irányzat képviselői úgy vélték, hogy a megfelelő
szervezeti struktúra valamint működésmód kialakításával, annak rögzítésével és
szigorú betartásával biztosítani lehet a szervezeti működés optimumát, a maximális
7

Ez alól, a tárgyalt szerzők közül, Taylor elmélete kivételt jelent. A kérdésre még visszatérünk.
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hatékonyságot. A későbbi szervezetelmélet, sőt a szervezetszociológia későbbi
értelmezése szerint tehát a szervezet megfelelő belső kialakítása, a szükséges
belső jellemzők megléte elvezet egy általános külső jellemzőhöz a szervezeti
hatékonysághoz.
Ezt a szemléletet, amely kétségkívül helytálló a formális-racionális szervezéstani
iskola többi szerzőjére, kiterjesztették Weberre is. Érthető, és bizonyos értelemben
logikailag helyes következtetés ez. Ha Weber része ennek az irányzatnak
(halmaznak), és az irányzatra általában igaz ez a felfogás, akkor Weberre is igaz
kell,

hogy

legyen.

Webernek

a

formális-racionális

szervezéstanba

történő

egyértelmű besorolása egyike azon okoknak, amely később a weberi bürokráciafelfogás – nézetem szerinti – teljes és messze ható következményekkel járó
félreértelmezéséhez vezetett. Erre a kérdésre később még visszatérünk.

I.1.2.2 A Human Relations irányzat

A szervezéstan történetében a formális-racionális irányzatot a Human Relations
irányzat követte, amely jelentős részben az előbbi antitéziseként írható le.

I.1.2.2.1 Az irányzat vázlatos ismertetése

A Human Relations irányzat létrejöttét szinte valamennyi monográfia a Hawthornei
kísérletek eredményeihez kapcsolja (Ladó 1986). A Hawthornei kísérletek eredetileg
arra irányultak,8 hogy a formális-racionális irányzat eredményeit továbbfejlesszék. A
kutatás vezetői azonban szinte véletlenszerűen felismerték, hogy a szervezetben,
illetve a termelési folyamatban olyan emberi tényezők is meghatározó szerepet
játszanak, amelyek a mégoly beszabályozott struktúra keretei között is jelen vannak.
A munkások sajátos sztenderdeket alakítanak ki és követnek, ez pedig nagyban
maghatározza az elvégzett munka mennyiségét. Röviden: az emberi tényező
elkerülhetetlenül jelen van a formális szervezetekben is.
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Ez a megállapítás arra vezette a kutatókat és gyakorlati szakembereket, hogy
megkíséreljék

(a)

feltárni

az

emberi

tényező

jelenlétének

mibenlétét

a

szervezetekben, és (b) megkíséreljék „kezelni” ezeket a jelenségeket, annak
érdekében, hogy a szervezeti hatékonyságot maximalizálják. E törekvések a
pszichológia

és

szociálpszichológia

eredményeinek

és

módszertanának

alkalmazását jelentették. Ezzel egyidejűleg, sőt időben ezt inkább megelőzve
megindult a téma empirikus kutatása. Miután itt a hatékonyság és ezzel a
profitabilitás kérdéséről van szó, nem meglepő, hogy – elsősorban az Egyesült
Államokban – jelentős összegeket fordítottak a téma kutatására.
Olyan új kérdések kerültek előtérbe mint a vezetés módja, az informális csoportok és
a formális struktúra, a motiváció, stb.
A vezetés módjának elemzésében felmerült például, hogy a modern kultúrákban a
vezető által kiadott utasítás, parancs negatívan érinti azt akinek parancsolnak,
pszichés feszültséget okoz, és ez az utasítás kijátszására ösztönözhet. Mary Follett
(1926) elkülöníti a vezetőnek a szervezeti hierarchiából és a személyiségéből
következő pozícióját. Előbbi nyilvánvalóan a formális, utóbbi az informális
struktúrában elfoglalt helyre utal. Szerencsés ha a kettő egybeesik. Follett praktikus
tanácsa az, hogy a vezető kísérelje meg elérni, hogy a beosztottak elfogadják,
magukévá tegyék – ha úgy tetszik interiorizálják – az utasításban foglaltakat. Az
interiorizáció eléréséhez a konszenzuskeresést ajánlja valamint azt, hogy a vezető
utasításait ne mint saját döntése következményeit, hanem mint környezeti
szükségszerűséget jelenítse meg („a jelen helyzetben nem lehet mást tenni”). Kurt
Lewin (1939) az ideális vezetési stílusra vonatkozó fejtegetését már empirikus
kísérletezésre alapozza és elméleti keretbe foglalja. Megkülönböztet autokratikus,
demokratikus és laissez faire vezetési stílusokat és azt találja, hogy a demokratikus
vezetési stílus a leghatékonyabb. (Ennek általánosíthatóságát egyébként későbbi
szerzők cáfolják.) Chester Barnard (1938) nagyhatású vezetéselmélete 9 azt
hangsúlyozza, hogy a vezetőnek elsődlegesen a szervezet kommunikációs
8

A kisérlet leírása szinte valamennyi, a témával foglalkozó könyvben megtalálható. A kutatási
eredmények összegzését eredetileg Roethlisberger-Dickson (1939) adja. Magyar nyelven lásd pl.:
Ladó 1986, Homans 1985.
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rendszerének fenntartására, javítására kell helyeznie a hangsúlyt, beleértve ebbe az
informális kommunikációt is. Barnard azt is fontosnak tartja, hogy a vezető
biztosítani tudja magának a dolgozók lojalitását, szolgálatait. Fiedler (1967, magyar
nyelven ismerteti: Guiot 1984) elmélete már részletesen és szisztematikusan elemzi
a személyes és objektív tényezőket és ennek függvényévé teszi az optimális vezetői
magatartást.
A motiváció kérdése is elsősorban a Human Relations iskola eredményeinek
hatására problematizálódik (Keiser-Kubicek 1985/a). Maslow (1943) általános
motivációs elmélete a motivációs tényezőket egy piramisként képzeli el, amelynek
csak alsó szintje jelenti a fiziológiai szükségletek kielégítését, a felsőbb szinteken
viszont olyan tényezők szerepelnek, mint a mások megbecsülése iránti vágy, az
önkiteljesítés, stb. Maslow elméletét mások mellett Herzberg (1959, 1985) és Argiris
(1957) alkalmazza a szervezeti környezetre. Dougles McGregor (1957, 1985) az „X
– Y” elmélettel szembeállítja egymással a formális-racionális irányzat motivációs
elméletét

az

újabb,

a

személyiséget

jobban

figyelembe

vevő

motivációs

elméletetekkel. Előbbi a motivációt kizárólag az anyagi tényezőben, a fizetésben
látja. Taylor, a teljesítménybérezés bevezetésével a fizetést az elvégzett munka
mennyiségéhez köti. McGregor rámutat a formális iskola személyiségfelfogásának
egyoldalúságára. Ez az iskola – mondja – az embert alapvetően úgy tekinti, mint aki
minden körülmények között kerüli a munkát, ezért már-már pavlovi rendszerű
kondicionálással, materiális jutalmazással vagy büntetéssel lehet csak munkára
bírni. Az egyén azonban szívesen is végezheti a munkáját, ha abban örömét leli, a
munkahelyen jól érzi magát, stb.

I.1.2.2.2 Az irányzat értékelése

A Human Relations irányzat létrejöttét magyarázhatjuk kizárólag „szellemtörténeti”
alapon, mint a formális-racionális irányzat antitézisét. Érdemes azonban rámutatni
azokra a társadalmi-gazdasági fejlődési tendenciákra, amelyek az új irányzat
eredményeit oly fontossá tették.

9

Magyar nyelven bő válogatás található Barnard irásaiból: Kovács 1985 és főleg Seres 1986
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A termelési technológia és a gazdasági szerkezet fejlődésével ugyanis jelentősen
átalakult a munkavégzés jellege. A feladatok bonyolultabbá, a termelési tevékenység
összetettebbé vált. A legegyszerűbb műveletek – egyebek mellett éppen a
taylorizmusnak köszönhetően – gépesíthetővé váltak. A betanított munka helyett a
szakmunka, a fizikai munka mellett a szellemi munka jutott egyre nagyobb
szerephez. Egyre ritkábban volt lehetőség arra, hogy a munkavégzés minden elemét
a legapróbb részletekig pontosan szabályozzák. A munkafolyamatok összetetté
válása pedig egyre nehezebbé tette az egyes egyének által „hozzáadott érték”
pontos meghatározását. A taylori, mozdulatokra lebontott üzemszervezés, és főleg a
minden részletre kitérő szabályozás és kontroll lehetőségeinek köre szűkült.
Amikor a szervezet nem tudja minden részletében pontosan meghatározni, hogy a
dolgozónak hogyan kell eljárni, hanem a dolgozó szakértelmére, tapasztalatára kell
hagyatkoznia, akkor különösen fontos, hogy az egyes egyén jól ismerje a szervezeti
célokat, értse, elfogadja és kövesse azokat. Amikor az egyes dolgozók
tevékenységét nem lehet – vagy csak túl nagy költséggel lehet – mérni és
kontrollálni, vagyis, amikor a dolgozót közvetlen büntetéssel-jutalmazással nem lehet
a megfelelő munkavégzésre kondicionálni, akkor különösen fontos, hogy örömét lelje
a munkában, ezért akkor is legjobb tudása szerint végezze el azt amikor közvetlen
külső erő erre nem kényszeríti. Fontos az is, hogy a szervezeti elvárásokat a
dolgozó interiorizálja. Összegezve: a célok, elvárások belsővé tételére óriási
szükség van akkor, amikor a külső kontroll lehetetlenné vagy költségessé válik. (Mint
később látni fogjuk, ez a probléma az igazgatási szervezetekben már kezdettől fogva
jelen van.)
A Human Relations irányzat – a formális-racionális iskolával ellentétben – rámutatott
arra, hogy a formális struktúrákon túl jelen vannak az informális, személyes
szimpátiákon és antipátiákon, személyiségjegyeken nyugvó informális struktúrák.
Rámutatott arra, hogy a személytelenség nem tartható fenn, illetve nem tehető
kizárólagossá egyetlen szervezetben sem. Az érzelmek, hangulatok, személyes- és
csoport-értékrendek jelen vannak és hatnak a szervezetben. Más szóval, a
szervezetet nem foghatjuk fel egy gépként (Weber 1970:387, 1978:973) mivel az
egyént nem lehet fogaskerékké degradálni.
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A racionalitás oldaláról közelítve meg a kérdést – anélkül, hogy a fogalom
elemzésébe már e ponton belemennénk – két érdekes megfigyelést tehetünk.
Egyfelől

elmondhatjuk,

hogy

a

Human

Relations

felfedezte

a

racionális

szervezeteken belül az irracionálist. Hatása azonban e tekintetben hasonló Freud
felfedezéséhez. Freud felfedezte a tudattalan létét. Ezután a pszichoanalítikusok
munkássága arra irányult, hogy meghatározzák ennek mibenlétét, vagyis – a
tudományos tevékenységen keresztül – hozzáférhetővé tegyék a tudattalant a tudat
számára. A pszichoanalízis jórészt erre vállalkozik az egyes egyén esetében,
megkísérli tudata számára feltárni és ezzel „kezelhetővé” tenni a tudattalan
elemeket. A Human Relations is valami hasonlót tesz, amikor első lépésben kutatás
tárgyává teszi a személyes és szervezeti szinten irracionális jelenségeket, majd a
gyakorlati szakemberekkel ezeket megismertetve, tudatosítva ezek mibenlétét
módszereket ajánl arra, hogy hogyan lehet ezeket az érzelmi-hangulati elemeket,
valamint az egyéni értékrendeket kezelni, szervezeti szinten racionalizálni.
A racionalitás kérdése azonban egy másik metszetben is problematizálódik a Human
Relations kapcsán. Már Michel Crozier (Crozier, 1980) felhívja a figyelmet a Human
Relations sajátos egyoldalúságára. Crozier rámutat arra, hogy az emberi tényezők
ebben az irányzatban csak mint érzelmek, hangulatok és értékek jelentkeznek. Az
ember azonban gondolkodó lény is. Racionális lény, amely leggyakrabban
ésszerűen, saját érdekeit figyelembe véve cselekszik – hasznosság-maximalizáló
módon (utility maximizer). Nos, éppen ez a racionalitás közgazdaságtani és
döntéselméleti, sőt jelentős részben szociológiai definíciója. Ha az egyén
viselkedését a formális szervezeten belül is meghatározhatják például érzelmei,
mivel ezekben a szervezetekben is jelen van egy jelentős, diszkrecionális döntésiés mozgástér, akkor miért ne cselekedhetne az egyén saját érdekei szerint. Ezek az
érdekek pedig nem feltétlenül fognak egybeesni a szervezeti érdekkel. A kérdés több
ponton is továbbgondolásra érdemes. A két legfontosabb talán következő:
Összeegyeztethető-e egyáltalán a Weberi elmélet a racionális bürokratikus
szervezetről racionális bürokraták tételezésével avagy a racionális szervezet alapja
az irracionális egyén – vagy általánosabban fogalmazva – az irracionális szervezeti
egység? Ez a kérdés továbbvisz bennünket az egyéni és a rendszerracionalitás
elválasztásának irányába. Erről később ejtünk szót.
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I.1.2.3 Rendszerszemlélet a szervezetelméletben

A rendszerelmélet és rendszerszemlélet a valóság legkülönbözőbb terülein található
rendszerek általános jellemzőivel foglalkozik. A rendszer „egymással meghatározott
összefüggésben lévő elemek összessége. […] A rendszer jellegű objektum nem
redukálható egyes elemeire és a közöttük fennálló egyes viszonyokra […] az ilyen
objektum specifikuma az, hogy benne a viszonyok kölcsönös összefüggésben
vannak[.] Rendkívül fontos a rendszer jellegű objektum viszonya a környezetével[.]
(Szigeti 1980) A rendszerszemlélet alapsémáját a következőképpen ábrázolhatjuk:

Ábra 1 A rendszer és környezete sematikus ábrája
Visszacsatolás: feedback

RENSZER: Troughput
Input
Input
Input
Input
Input

Rendszerelemek és azok
összefüggései, kölcsönhatása

Output
…..
…
Output
……
….

K

Ö

R

N

Y

E

Z

E

T

Mint látható, a rendszer környezetéből érkeznek azok az inputok, bemenetek,
amelyek lehetővé teszik a rendszer fenntartását és működését. A rendszer ezeket
az inputokat átalakítja és egy új minőséget hoz létre, amely output, kimenet
formájában ismét a környezetben jelenik meg. Ez a modell éppúgy alkalmas az állati
és emberi táplálkozás folyamatának, mint egy szervezet, vagy akár a politikai szféra
működésének modellezésére. A bemeneti és kimeneti oldalt a visszacsatolás köti
össze. A visszacsatolás szerepe, hogy a rendszer „tájékozódik” outputjainak a
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környezetben kiváltott hatásáról. Ez a szervezetek esetében elsődlegesen azt jelenti,
hogy a szervezet tájékozódik az outputoknak a környezetben elfoglalt helyéről, arról
hogy az outputok mennyire adekvátak, mindenekelőtt mennyire felelnek meg a
környezeti

elvárásoknak.

Formális-racionális

szervezet

esetében

pedig

a

visszacsatolás elsődleges szerepe, hogy vizsgálja vajon az outputok alkalmasak-e a
kijelölt szervezeti célok elérésére.
Noha a rendszerelmélet a biológia területén került kidolgozásra (Bertalanffy 1949)
igen gyorsan teret hódított más tudományágakban is. Ennek megfelelően a
társadalomtudományok

jelentős

területein

kezdték

el

alkalmazni

a

rendszerszemléletet már az 1950-es évektől. A hatvanas években pedig a legtöbb
elméletet már rendszerszemléletű keretben fogalmazták meg, illetve a korábbi
elméleteket is ilyen szemléletben „hangszerelték át”. A rendszerszemlélethez
szorosan kapcsolódnak további olyan szemléletformáló elméletek, illetve modellek,
mint amilyen a kibernetika vagy a kommunikációelmélet, amelyek szintén
alkalmazhatóak a biológiai, pszichológiai és társadalmi jelenségek leírására és
megértésére.
A társadalomelméletben elsőként az a Talcott Parsons építette elméletét
rendszertani kategóriákra (Parsons 1951, 1988), akinek

Max Weber fordítása

meghatározó jelentőségű volt az amerikai társadalomtudományokra. Parsons híres
AGIL sémájában a politikai alrendszert mint célelérő alrendszert írja le. David Easton
(1953, 1981) pedig már a politikai rendszer rendszerszemléletű elemzését nyújtja.
A szervezetelméletben is gyorsan, már az ötvenes években teret nyert a
rendszerszemlélet alkalmazása. (Lásd erről: Grochla 1979) Grochla – több más
szerzővel megegyezően (pl. Johnson et al 1985) – a rendszerszemlélet előnyeként
annak integratív és heurisztikus hatását emeli ki.10
Az integratív hatás arra a problémára nyújthat megoldást, ami a szervezetre mint
tárgyra irányuló eltérő szemléletmódok és megközelítésmódok következménye.
Eszerint a rendszerelmélet olyan terminológiát és fogalmi-gondolati kereteket

10

A rednszerszemlélet előnyeinek összegzése: Grocla 1979: 21.
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biztosít, amely lehetővé teszi, hogy az eltérő tudományágak kommunikálni tudjanak
egymással. Ez megalapozhatja – az egyébként egyre jobban specializálódó –
tudományok közötti együttműködést és egyes tárgyak interdiszciplináris vizsgálatát.
Véleményem e tekintetben az, hogy noha a rendszerelméleti alapkategóriák
általánosan értelmezhetőek a szervezetek vizsgálatában, alkalmazásuk sok esetben
inkább növeli, mint csökkenti a fogalmi zűrzavart. A szervezetpszichológia számára
például a rendszer az egyén, a csoportkutatás számára a csoport, amely lehet a
formális struktúrától teljesen független vagy a formális struktúra által definiált (egy
szervezeti egységben dolgozók), a szervezetelmélet számára pedig maga a
szervezet komplex rendszere. A szervezetszociológiai megközelítéseket pedig
csoportosíthatjuk aszerint, hogy kiindulási pontjuk a szervezet, vagy a társadalom,
mint rendszer. Ha az egyes szervezetelméleti megközelítésmódokat tekintjük, akkor
egyesek a szervezetet mint döntési rendszert, mások mint kommunikációs
rendszert, megint mások mint vezetési rendszert, stb. fogják fel. Minden esetben
mást jelöl a rendszer kifejezés, következésképpen mást tekintünk a rendszer
elemeinek, az elemek közötti releváns kapcsolatoknak, mások az inputok, az
outputok és a troughput tartalma és egészen más entitásra utal a környezet
kifejezés.

A

megközelítés

megközelítésmódok

előnye

esetében,

a

inkább
rendszer

abban

van,

hogy

az

egyes

lehatárolásával-meghatározásával

definiálhatóak azok az eltérő metszetek, dimenziók, amelyeket az egyes
megközelítésmódok vizsgálnak. Ez pedig jobb lehetőséget nyújt az egyes
megközelítések egymáshoz való viszonyának meghatározására.
A magam részéről a rendszerszemlélet alkalmazásának integratív hatásánál
fontosabbnak tartom az ún. heurisztikus hatást. A rendszerszemlélet számos,
korábban nem vagy kevéssé tárgyalt problématerületre hívta fel a figyelmet, vagy
adott nagyobb hangsúlyt, esetleg eltérő logikai keretet. Több esetben nemcsak a
kérdés megfogalmazásában hanem annak megválaszolásában is érvényesül a
rendszerszemlélet hatása.
Egyes rendszerelméleti megfigyelések más megvilágításba helyeznek korábban a
szervezetelméletben tárgyalt kérdéseket. Míg korábban a hierarchia a vezetés
kérdésével fonódott össze, Simon (1982: 87-119) utal arra, hogy a hierarchikus
struktúra gyökere ennél jóval mélyebben egy evolúciós folyamatban húzódik meg,
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ezért a hierarchia éppúgy jelen van biológiai és szimbolikus, mint társadalmi
rendszerekben.
Éppen mert a rendszerszemlélet kisebb-nagyobb mértékben hatott valamennyi, a
szervezetekkel

foglalkozó

szerzőre,

vitatható,

hogy

a

rendszerszemléletű

szervezetelméletet külön iskolaként tárgyaljuk. Hogy mégis ezt a megoldást
választottuk, annak didaktikai okai vannak. Egyfelől az a meghatározó hatás,
amelyet ez a szemléletmód a szervezetelméletre gyakorolt, elkerülhetetlenné tette a
téma

rövid

felvillantását.

Másrészt

számos

szerzőt

elsődlegesen

mint

a

rendszerszemléletű szervezetelmélet képviselőit jellemzi a szakirodalom. Ilyen
szerzők például Ackoff (1971) vagy Katz és Kahn (1978), részben Simon (1982),
valamint mindazok, akik például a kibernetika eredményeit alkalmazták a
szervezetekre (Reister 1979). A következőkben tárgyalandó kontingencia elméletet
esetében is – noha minden jelentős monográfia önálló irányzatként tárgyalja –
vitathatatlan a rendszerszemlélet messzemenő hatása. Mielőtt azonban rátérnék a
kontingencia elmélet tárgyalására, két olyan megközelítést mutatok be, amelyek
hatása meghatározó, s amelyeket a szakirodalom kifejezetten a rendzserszemléletű
megközelítésmódok között tárgyal.

I.1.2.3.1 A szervezet mint döntési rendszer

A szervezetek felfoghatóak az információáramlás és feldolgozás strukturált
rendszereként, amelyekben az információáramlás csomópontjait a döntések
képviselik. A szervezeteknek, mint döntési rendszereknek a leírása elsődlegesen
Herbert A. Simon nevéhez köthető. (Simon 1958, 1982, 1985) Simon abból indul ki,
hogy a racionális döntéselmélet felfogása szerinti döntés a gyakorlatban nem
lehetséges. A racionális döntéselmélet szerint racionális az a döntés, amelyet a
döntéshozó valamennyi alternatíva számbavételével, azok hatásaival számolva hoz
meg, oly módon, hogy a preferenciarendszere szerinti legkedvezőbb kimenetelű
alternatívát választja. Simon rámutat arra, hogy ez a modell a gyakorlatban nem
érvényesülhet, mert:
a

döntéshozó

a

legritkább

esetben

van

tisztában

pontosan

saját

preferenciarendszerével (milyen szempontot, milyen súllyal kíván érvényesíteni,
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az egyes szempontok milyen oksági és statisztikai viszonyban állnak egymással,
stb.)
a döntéshozó a legritkább esetben képes valamennyi lehetséges alternatívát
feltárni (a legtöbb esetben az alternatívák száma végtelen; az alternatívák
megtalálása-generálása pedig igen költséges lehet)
az

alternatívák

releváns

aspektusainak

(mennyire

felel

meg

preferenciarendszerünk egyes elemeinek) feltárása nehéz, költséges vagy
lehetetlen is (az alternatívák többsége a jövőben bekövetkező eseményekre utal,
így kimenetelüket csak megjósolni, valószínűsíteni lehet)
a döntéshozónak nem áll rendelkezésére elegendő pénz, idő, stb. az összes
információ

beszerzésére

(amennyiben

azok

elméletileg

beszerezhetőek

egyáltalán)
a döntéshozó nem rendelkezik kellő számítási kapacitással a döntéshozatalhoz
szükséges információfeldolgozáshoz.
Mindezen okok miatt az egyedi döntéshozók nem racionális-optimális, hanem
kielégítő (satisficing) döntést hoznak. A döntéshozók lényegében véletlenszerűen
sorba véve az egyes döntési alternatívákat az első megfelelőnek tűnő, "kielégítő"
alternatívát fogadják el, ez lesz a döntés.
A szervezetben működő egyén döntési feladatát nagyban megkönnyíti, hogy a
szervezetben számos a döntéshez szükséges tényező adott. Általában adottak a
választható döntési alternatívák
hogy mely szempontokat kell hivatalosan figyelembe venni a döntésnél és
melyek hagyhatóak (hagyandóak) el
hogy a következményeket, vagy várható következményeket milyen módon
(algoritmussal) kell számítani11
Ezzel a szervezet egyfelől elősegíti az egyéni döntéshozatalt, másfelől azokat a
racionális döntéshez közeli tartományban is tarthatja, mivel a szervezetileg adott
döntési szempontok általában egy szervezeti tanulás, rutinizálódás eredményeként

11

Ezeket a tényezőket a weberi modellben elsősorban a hatáskör fogalma tartalmazza.
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álltak elő. Korábban, a mára adottként előálló eljárások, szempontok sikeresnek
bizonyultak a hasonló döntési szituációk megoldásában.
A szervezetben döntési programok sora kap helyet, amelyek különböző módon
kombinálhatóak. Az egyes beérkező input-csomagokat, ügyeket klasszifikálják, a
klasszifikált ügy az adott ügytípusnak megfelelő döntési programsoron fut végig,
amelyben nagyrészt meghatározottak a döntés szempontjai. A szervezetet, annak
állandóságát az alkalmazott döntési programok és azok sajátos egymáshoz
kapcsolásának rendszere adja.
Innen ered a strukturált és nem strukturált döntések megkülönböztetése. A nem
strukturált döntések szervezeti kontextusban olyan szituációkat, ügyeket jelentenek,
amelyekre a szervezet nem rendelkezik adekvát döntési programkombinációval.
Ilyen esetekben a szervezet általában a már meglévő döntési programok
újrakombinálásával kísérel meg választ adni a kihívásra.
A simoni döntési modellt követően számos más szerző is kidolgozta nem-racionális
döntési modelljeit. Ezek közül Lindblom (1992) átevickélési (muddling trough)
modellje és March és Olsen (1979) szemétkuka (garbage can) modellje érdemel
kiemelést. 12
Lindblom - elsősorban az állami döntéshozatali folyamatra, a közpolitika-formálás
(public policy) vonatkoztatva - fogalmazza meg, hogy a tényleges döntéshozatal
miként tér el a racionális döntéshozatali modelltől. Lindblom a következő eltéréseket
találja:
a komolyan megvizsgált alternatívák csak azok, amelyek csak kis mértékben
térnek el a már működő közpolitikától. Ez a kis lépésekben előrehaladás, ún.
inkrementális döntési modellnek felel meg. Alapja, hogy a jelentős változtatások
hatása

nehezen

kiszámítható.

Az

inkrementalitás

előnye

ezért,

hogy

valószínűtlenné teszi a nagy tévedések, és a nagy károk bekövetkeztét.
A fentiekből következik, hogy a megvizsgált alternatívák száma viszonylag
alacsony.
12

A nem-racionális döntési modellek lényegét jól összefoglalja: Howlett-Ramesh 1995:137-153
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Ahelyett, hogy az előre meghatározott célokhoz keresnék az adekvát eszközöket,
a rendelkezésre álló eszközökből indulnak ki, és azt keresik, hogy azokkal milyen
célok érhetőek el. Vagyis a célokat és azok elérésének eszközeit egyszerre nem
pedig időbeli, illetve logikai egymásutániságukban választják ki.
A

fentiekből

együttesen

következik,

hogy

a

célok

korántsem

előre

meghatározottak, változtathatatlanok, hanem egyfajta "folyékony" állapotban
vannak.
Nem egy döntéshozó értékítélete alapján döntenek, hanem a célokra és
eszközökre vonatkozó alternatívákat eltérően értékelő számos résztvevő
kölcsönhatásában.
A döntéshozatal nem cél-, hanem problémaorientált. Nem bizonyos célok
elérésére, hanem sokkal inkább bizonyos problémák megoldására törekszik.
Ezért ez egy állandó folyamat, mivel a problémák ritkán oldhatóak meg teljes
egészében vagy a megoldás új problémákat generál. (Wildavsky 1993)
Lindblom felhívja a figyelmet arra, hogy ennek a döntési modellnek számos előnye
van; jórészt kiküszöböli a nagy tévedések-nagy károk lehetőségét; figyelembe veszi
a megvalósíthatóság lehetőségét az "ami van abból főzzük a legjobbat" elv
alkalmazásával; megteremti a kompromisszum lehetőségét (azonos megoldásokateszközöket a döntéshozatalban érdekelt, de esetleg szembenálló felek teljesen
eltérő okok-célok miatt is elfogadhatnak).
A szemétkosár elmélet még sarkosabban fogalmazza meg kritikáját a racionális
modellel szemben. A szerzők az alábbi, gyakran idézett bekezdésben világítják meg
a modell lényegét:
[Azt a keretet, amelyen belül a döntéshozók választhatnak] mint szemetes kannákat foghatjuk fel.
A résztvevők ezekbe gyömöszölik a felmerülő problémákat és megoldási lehetőségeket. Egy
meghatározott kannában a szemét összetétele attól függ, hogy milyen címke szerepel az adott
szemetes kannán és a többi kannán. Emellett függ attól is, hogy az adott időpontban milyen
szemét képződött és, hogy milyen gyakorisággal ürítik a kannákat.

A három modellt végigkövetve, jól érzékelhető a racionális döntéshozatali
mechanizmus tételezésétől történő fokozatos - a szemetes kanna modell esetében
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már talán túlzásba hajló - elmozdulás. A második két modell már inkább az államiközigazgatási szférára, a politikai döntési mechanizmusra nézve alkalmazható, ezért
ezek elsősorban a politológiában és a Public Choice elméletben jutnak jelentős
szerephez. Szervezeti oldalról elsősorban a simoni modell alkalmazható. Ebben a
szervezet olyan döntési környezetet jelent, amely a rendkívül szerteágazó döntési
problémát leegyszerűsíti, csökkenti azokat a bizonytalanságokat, amelyekkel az
egyéni döntéshozónak egyébként szembe kell néznie.

I.1.2.3.2 Rendszer-környezet viszony, zárt és nyílt rendszerű megközelítés

A rendszer-környezet viszony, illetve a zárt-nyílt rendszer rendszerelméleti kategóriái
különös hangsúlyt adnak számos, korábban kevésbé tárgyalt kérdésnek, például a
szervezet

célelérési

képességének,

hatásosságának

(goal-attainment,

effectiveness). A változó környezethez való adaptáció kérdése centrális elemévé vált
a szervezetelméletnek az ötvenes-hatvanas években. Vajon mennyire képes a
merev, nehézkes bürokrácia az egyre gyorsabban változó társadalmi környezethez
alkalmazkodni? Az eltérő funkciók, környezeti elvárások, környezeti jellemzők
hogyan hatnak a szervezet felépítésére és működésére? Vajon a formális
szervezetek kizárólag a számukra kijelölt célokat (más megközelítésben: társadalmi
funkció) követik vagy más célokat is?
Ezek olyan centrális kérdések, amelyek a szervezetek nyílt rendszerű felfogásából
következnek. Az így felmerülő kérdések megválaszolásában is segíthet a
rendszerelmélet

általános

törvényszerűségeinek

a

szervezetekre

történő

alkalmazása.

A

szervezetre

is

igaznak

kell

lennie

annak

a

minden

rendszerre

álló

törvényszerűségnek, amely szerint a rendszer elsődleges célja önmaga fenntartása
és általában a „szaporodás”, növekedés. Amint azt – mind a számszerű adatokra,
mind a növekedéshez vezető belső mechanizmusokra vonatkozó – empirikus
vizsgálatok bizonyítják (Parkinson 1964, Meyer 1985, Torstendal 1991, Blais-Dion
1991) ez a bürokrácia esetében kétségtelenül így van. A homeosztatikus rendszerek
általános vizsgálata segíthet abban is, hogy a kutatók feltárják azokat a
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mechanizmusokat, amelyek a környezethez történő alkalmazkodást és ezzel a
rendszer fennmaradását biztosítják.

I.1.2.4 A szervezetek esetlegességének elmélete

A

kontingencia

elmélet

képviselőit

a

korábbi

irányzatok

univerzalisztikus

törekvésével való szembenállásuk alapján sorolhatjuk egy iskolába. Taylor nevéhez
fűződik az egyetlen, legjobb út, legjobb módszer („one best way”) gyakran
hangoztatott

kifejezése.

Valóban, a formális racionális irányzathoz tartozó

valamennyi szerző azt hirdette, hogy a formális-racionális szervezet képes a
legmagasabb rendű hatékonyságra és ezért minden más szervezeti formát
fokozatosan ki fognak szorítani. A Human Relations megkérdőjelezte ezt a tételt,
rámutatva az ilyen szervezeti felépítés hátrányaira, ugyanakkor nem hagyott fel az
univerzálisan optimális megoldások keresésével.
A kontingencia elmélet szakít ezzel a hagyománnyal. Felfogásukban a szervezet
felépítése akkor optimális, ha alkalmazkodik a környezeti elvárásokhoz és környezeti
jellemzőkhöz, a termelési technológiához, stb. Mivel pedig ezek a tényezők
jelentősen eltérhetnek az egyes szervezetek esetében, kívánatos, hogy a szervezeti
felépítés is kövesse ezt a változatosságot. Nincs tehát egyetlen optimális megoldás.
Az optimalitás az adaptációban ragadható meg, ezért a legjobb megoldást esetrőlesetre, a körülmények messzemenő figyelembe vételével lehet csak megtalálni.13
Az elmélet megalapozó munkájának a legtöbb monográfia Joan Woodward (1958,
1985) tanulmányát említi, amelyben számos gazdálkodó szervezet adatainak
statisztikai elemzésével arra kereste a választ, hogy az egyes szervezeti formák
közül melyek biztosítják a legnagyobb profitabilitást. Azt találta, hogy a gazdasági
sikeresség nem köthető egy meghatározott szervezettípushoz. Azok a szervezetek
sikeresek, amelyek felépítése igazodik a gyártási technológiához. A nagysorozatú
tömegtermelés erősíti a hierarchia szerepét, fokozza az adminisztratív létszám
arányát, jelentősen megnöveli a beszabályozottságot, vagyis olyan jellemzőket,
13

A kontingencia elmélet jó összefoglalását adja magyar nyelven: Schleicher 1981, Keiser-Kubicek
1985/b
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amelyek szorosan asszociálódnak a bürokráciával. Más szituációkban viszont a
formális-racionális, a bürokratikus szervezet hatékonysága alacsony szintű.
A másik, gyakorta idézett szerzőpáros Burns és Stalker (1962, Burns 1985) elkülöníti
a mechanisztikus és organisztikus szervezeteket. A mechanisztikusnak nevezett
szervezet lényegében a formális-racionális szervezettel egyezik meg, míg az
organisztikus szervezetet
a kisebb formalizáltság
a kizárólag vertikális helyett a mindenirányú kommunikáció
a parancsolás helyett a tanácskozás dominanciája
a szigorúan szabályozottság helyett a lazábban meghatározott feladat- és
hatáskörök
a

beszűkült

szakosodás

helyett

a

szervezet

egészére

rálátással

bíró

szakemberek alkalmazása jellemzi.
A szerzőpáros szerint, stabil környezetben a mechanisztikus rendszer hatékony
lehet, gyorsan változó környezetben azonban az organikus szervezet könnyebben
képes az adaptációra és a felmerülő problémák hatékony megoldására.14
A kontingencia elmélet harmadik meghatározó szerzőpárosa Lawrence és Lorsh
(1967) azt vizsgálja, hogy a környezeti változók miként befolyásolják a szervezeten
belüli integrációt és differenciálódást15, illetve a vezetés módját. A környezet
tekintetében itt is meghatározó jelentősége van a bizonytalanságnak. Azt találják,
hogy kifejezetten nagy és kis bizonytalanságú környezetben a feladatorientált
vezetési stílus meghatározó, míg „közepes” bizonytalanságú környezetben a
kapcsolatorientált – személyesebb – vezetői stílus a tipikus. A vezetési stílus
összefüggésben áll a szervezeti renddel is. A feladatorientált vezetési stílus utal a
bürokratikus szervezetre, míg a kapcsolatorientált vezetési stílusnak más szervezeti
forma felel meg.

14

Ellentétben Burns és Stalker, valamint Woodward állításával többen (Blau-Meyer 1971, Etzioni
1964) úgy vélik, hogy egy bizonyos szervezeti nagyság felett egyes bürokratikus jellemzők, pl a
hierarchizálódás és a beszabályozottság elkerülhetetlenek.
15
Előbbi alapvetően a munkamegosztásra, utóbbi a koordinációra utal.
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Az estlegesség elméletének továbbfejlődése (Schleicher 1981, Guiot 1984, KeiserKubicek 1985/b) abban ragadható meg, hogy tovább finomítják a szervezet belső
jellegzetességeinek és környezetének leírását – vagyis növelik az ezeket
megragadó dimenziók, változók számát. Ezenfelül az is világossá válik, hogy nem
lehet egységes szervezeti környezetről beszélni. Egy szervezeten belül is az egyes
szervezeti egységek környezete eltérő lehet. Gyakran megtörténik például, hogy míg
a termelés és beszerzés viszonylag változatlan környezetben történik, addig az
eladásnak gyorsan változó, bizonytalan környezettel kell szembenéznie. A kutatásfejlesztés pedig eleve egy gyorsan változó környezetben működik. (Keiser-Kubicek
1985/b)
A kutatások arra is rámutattak, hogy a környezet hatását számos jellemző, változó
mérésével elemezhetjük. Meyer felsorolja a legfontosabb ilyen változókat és kiemeli,
hogy azok közül a környezet bizonytalanságának mértéke a legmeghatározóbb.
[…] a változás üteme a környezetben, a környezeti elemek heterogenitása, ezen elemek
kölcsönhatása, a szervezet környezettől való függőségének mértéke, és mindenek előtt a
környezet bizonytalansága. (Meyer 1985:43 – kiemelés tőlem, az eredeti szövegben szereplő
referenciákat elhagytam)

Összegezve megfogalmazhatjuk, hogy a kontingencia elmélet relevanciája a
bürokratikus szervezetekkel kapcsolatban elsősorban abban áll, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy egyetlen szervezeti formát, így a bürokráciát sem
tekinthetünk univerzálisan hatékonynak
a szervezetek hatékonysága jelentős mértékben a környezeti tényezők és a
szervezet kölcsönhatásából következik, a szervezetnek adekvátnak kell lennie a
környezetéhez
felhívják a figyelmet az adaptáció fontosságára
a környezetet leíró változók közül a bizonytalanság a legfontosabb.
Az elmélet követői azonban a környezetet adottként kezelik (Guiot 1984: 83),
egyoldalú viszonyt feltételezve a szervezet és környezete között: a környezet hat a
szervezetre, a szervezet azonban nem hat a környezetre.
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*****
Ez az egyoldalúság jelentős részben következik magának a diszciplínának a
jellegéből is. A szervezetelmélet és szervezéstan kizárólagos tárgya maga a
szervezet, és elsődlegesen azt vizsgálja, hogy hogyan tehető a szervezet
hatékonyabbá. Az e területen született legfontosabbnak tekintett munkák vázlatos
ismertetése után most a szervezet-szociológia felé fordulunk. A szervezetszociológia, noha szoros kölcsönhatásban áll – különösen a Human Relations
irányzattal kezdődően – a szervezetelmélettel, megközelítésmódjában mégis eltér
attól. Az eltérés a következőkben ragadható meg:
leíró és nem előíró jellegű
a szervezet mint társadalmi jelenség érdekli, ezért szervezet és társadalom
kölcsönhatását nem egyoldalúan érzékeli, fontos kérdéssé válik a szervezetek,
szervezeti formák hatása a társadalomra (Blau 1971, Etzioni 1964, Kamenka
1989, a totális intézményekről: Goffman 1981)
a szervezetek esetében nem kizárólag az azok hatékonyságát befolyásoló
tényezőkre koncentrál

I.1.3 A Weberi modell meghaladása a szervezet-szociológiában

I.1.3.1 Merton és funkcionalista iskolája

Robert K. Merton jelentős szerepet játszott abban, hogy a weberi bürokráciaelmélet
az angolszász társadalomtudomány képviselői számára is ismertté váljon. Az
amerikai társadalomtudomány második világháború utáni meghatározó szerepéből
következően pedig ez a „világhírt” jelentette a weberi elmélet számára.
Ugyanakkor Merton volt az első olyan jelentős szerző is, aki a bürokráciára
vonatkozó elméletét már kifejezetten a weberi elméletre reflektálva fejtette ki. Merton
bürokrácia-felfogása mégis jól illeszkedik abba az elméleti keretbe, amelyet
szociológiai funkcionalizmusnak nevezhetünk. Merton a bürokratizmust az anómia
egy típusának, a ritualizmusnak a megnyilvánulását kezeli (Merton 1980:338-451).
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Merton az anómia típusait aszerint állítja fel, hogy az egyénnek a társadalmi
normákhoz való alkalmazkodása miként alakul. Vagyis, hogy az egyén miként
viszonyul egyfelől a társadalmilag elfogadott célokhoz, másfelől a társadalom által
elfogadottnak tekinthető eszközökhöz. Ennek alapján a következő táblázat állítható
fel (Merton 1980:335):

Táblázat 1 Az anómia típusai

I. Konformizmus

Kulturális
célok
+

Intézményes
eszközök
+

II. Újítás (pl. bűnöző)

+

-

III. Ritualizmus (pl. bürokrata)

-

+

IV. Visszahúzódás (nem „vesz részt” a társadalomban)

-

-

V. Lázadás (pl. forradalmár)

+/-

+/-

Az alkalmazkodás módjai

A

bürokrata

ebben

az

összefüggésben

olyan

személy,

aki

munkájában

megfeledkezik annak végső céljáról, kizárólag az eszközökre koncentrál. Arra, hogy
betartsa az eljárási rendet, határidőre elkészítse a megfelelő dokumentumokat, azok
megfeleljenek az alaki követelményeknek, stb. Merton arra jut, hogy a bürokratikus
szervezet ilyen irányban szocializálja az egyént. (Merton 1980:452-471) Az egyének
ellenőrzése

kizárólag

a

formai

követelmények

betartatására

irányul,

a

jutalmazás/szankcionálás ezen alapul. A bürokratától megkövetelik, hogy a cél
(vagyis az ügy tartalmi elemei tekintetében) kapcsolja ki érzelmeit. Ezért ezek az
érzelmek a formára irányulnak, kialakul a virtuóz bürokrata, aki önbecsülését
jelentős részben a formákban való jártasságára, „profizmusára” alapozza. Ezt
felerősíti az a testületi szellem, amelyet egyebek mellett a versengés hiánya alakít ki.
Mindezek a bürokratikus szervezetet jellemző vonások tehát az ún. céláthelyezés
(goal-displacement) irányában hatnak, amikor is az eszközök válnak céllá. Merton
emellett

–

mai

szemmel

nézve

kissé

esetleges

módon

–

más

személyiségtorzulásokat is megemlít. Abból például, hogy a bürokrata gyakran
hatalmi pozícióban van az ügyféllel szemben következik a hatalmaskodásra való
hajlam, a szigorú hierarchia és a szolgálati időhöz kötődő előmenetel pedig a
szolgalelkűséget, talpnyalást segítheti elő.
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Merton bürokrácia modellje és kritikája Crozier (1980) nyomán úgy rekonstruálható,
hogy Merton lényegében elfogadja Webernek a bürokratikus szervezetre vonatkozó
modelljét. Ez a szervezet ugyanakkor – mint a benne dolgozó egyének társadalmi
környezete – torzulásokat idéz elő az egyénekben, a bürokratákban. Ezek a
személyiségtorzulások

vezetnek

aztán

el

a

szervezet

szintjén

is

olyan

diszfunkciókhoz, mint a célok teljes figyelmen kívül hagyása, a szervezeti
szempontoknak az ügyfél szempontjai elé helyezése, stb.
E tekintetben Merton szoros elméleti kapcsolódást mutat a Human Relations
irányzattal. Mindkettő
hangsúlyozza az egyes egyének fontosságát a szervezetben
rámutat a szervezet és az egyén között kapcsolat fontosságára (bár míg a
Human

Relations

figyelmének

középpontjában

viszonyrendszer áll, addig Merton a szervezet

az

egyén

szervezet

egyén viszonyrendszerre

összpontosít)
az egyén érzelmi, hangulati, morális oldalára összpontosít és lényegében
figyelmen kívül hagyja a kognitív oldalt. Ez aztán a későbbi szerzőknél,
Croziernél és Downsnál kap jelentős szerepet.
Mertonhoz kapcsolódóan egész szociológiai iskola jött létre, amely jelentős figyelmet
szentelt a bürokrácia elemzésének. Az iskola szemléletét, kutatási irányait és
részben eredményeit is jól összegzi az a szöveggyűjtemény, amelyet másokkal
együtt Merton állított össze és amely több mint egy évtizedig meghatározó
jelentőségű volt a bürokrácia egyetemi oktatásában. (Merton et al: 1952).
A funkcionalista iskolához tartozó nevek közül Philip Selznick és Alvin Gouldner
neve érdemel feltétlen kiemelést, mivel munkásságuk jelentős kihatással volt a
későbbi

kutatásokra.

Mindketten

esettanulmányokkal,

tehát

empirikus

adatgyűjtéssel, kísérelték meg, hogy közelebb jussanak a bürokratikus szervezet
összefüggésihez. Selznick leggyakrabban idézett munkája (1949) egy a New Deal
keretében felállított sajátos közigazgatási szervezet munkáját vizsgálja. Kimutatja,
hogy az egyes szervezeti egységek sajátos értékrendet, szakmai sztenderdeket
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követnek, amelyek eltéríthetik a szervezetet az általános szervezeti cél(ok)
követésétől. Ezzel Selznick empirikus alapanyagot és elméleti hozzájárulást nyújtott
a munkamegosztás-specializáció és koordináció problémaköréhez, ami – mint láttuk
– a szervezetelmélet talán legmeghatározóbb kérdése. Selznick emellett elsőként
foglalkozott a ma rendkívül divatos szervezeti kultúra problémájával.
Gouldner szintén sokat hivatkozott munkájában (1954) egy gipszgyárban követte
végig a vezetőváltás folyamatát. Nem meglepő módon – hiszen erre már Weber is
utal – úgy találta, hogy a korábbi karizmatikus vezető helyére lépő új személy a
felmerülő problémákat fokozott bürokratizálással, szabályozással próbálja meg
feloldani. A szabály jelentős mértékben helyettesíteni képes a közvetlen,
hierarchikus felügyeletet. A szabály egyfajta általános utasításként érvényesül.
Ilyenként azonban nem egyszerűen csak csökkenti a vezetőn a terhelést, hanem
számos

előnnyel

is

jár:

legitimebb

a

személyes

utasításnál,

alaposabb

megfontoláson alapul, a vezető a szabály merev vagy enyhébb kikényszerítésével
egyfajta alkupozícióba kerül, stb.
Gouldner

számos

ponton

kritizálja

Webert.

Úgy

találja,

hogy

Weber

megalapozatlanul feltételezi a bürokratikus személyzet érdek- és értékmentességét,
illetve egységességét a szabályokban megjelölt tartalmak tekintetében. Jelentős
eltérés van a szabályok megítélésében és az azokhoz való viszonyban a vezetők és
beosztottak között. A szabályok nem valamiféle semleges-racionális környezetben
születnek, hanem az egyes eltérő érték- és érdekrendszerrel bíró csoportok közötti
dinamikában alakulnak ki.
Gouldner megkülönbözteti a büntetés-központú (punishment-centered) és a
reprezentatív (representative) bürokráciát. A büntetés-központú bürokráciában a
szabályokat a vezetők hozzák és ők is kényszerítik ki, míg a munkások gyakran
igyekeznek ez alól kibújni. Az ilyen bürokráciákban a vezetői pozíció adja a hatalmat.
A reprezentatív bürokráciát inkább a konszenzusos döntéshozatal jellemzi (lásd
ismét: Human Relations), ezért mindkét fél igyekszik azt betartani. Ebben az esetben
a szakértelemnek van meghatározó szerepe.
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Noha Selznick és Gouldner jelentősen eltérő szervezetekben, jelentősen eltérő
problémát vizsgálva végezte esettanulmányait néhány ponton mégis jelentős
megegyezéseket mutatnak. Mindketten:
felhívják a figyelmet arra, hogy a működés, a döntéshozatal és a szabályok
kialakítása egy csoportérdekek és értékek szabdalta mezőben történik, ahol a
csoportok erőpozíciója meghatározó szerepet játszik a folyamatban (Selznick ezt
elsősorban horizontálisan, az egyes szervezeti egységek, szakmai csoportok
tekintetében értelmezi, míg Gouldner vertikálisan a vezető-beosztott viszonyban.)
valamiféle kompromisszumos megoldást (Selznick: kooptálás – az egyes
szakmai-

és

érdekcsoportok

bevonása

a

döntéshozatalba,

Gouldner:

reprezentatív bürokrácia) javasolnak
felhívják a figyelmet a kulturális összefüggések szerepére, Selznick a
szervezeten belüli egyes csoportok, Gouldner pedig a társadalmi szintű kultúra
hatására (pl. arra, hogy az amerikai kultúrában a bürokrácia – maga a szó, de a
tartalom, működésmód is – eleve erős negatív töltéssel bír)

I.1.3.2 A hatvanas évek: a bürokrácia-kutatás fénykora

Az ötvenes évek második felétől a hetvenes évek elejéig terjedő időszakot a
bürokráciakutatás aranykorának tekinthetjük. 1956-ban publikálta Peter Blau
(Marshall Meyerrel 1971) az első olyan összefoglaló munkát, amely a bürokratikus
szervezet valamennyi lényeges kérdését szisztematikusan tárgyalta, 1964-ben
Etzioni a bürokrácia problémáját strukturalista szempontból, az egyén, a szervezet
és a társadalom szintjén elemezte, 1970-ben pedig megjelent Martin Albrow
„Bureaucracy” című könyve, amelyet sokan (Marshall 1998, Miller 1991, Bogdanor
1991) máig a legjobb elméleti összefoglaló munkának tartanak. Jelentős kísérletek
történtek Weber elméletének jobb megismerésére, a kor szellemi közegét is feltáró,
kvázi hermeneutikai elemzésére (Albrow 1970, Bendix 1974, Gunter Roth Weber
fordítása, előszavai és jegyzetei in Weber, 1978 – német nyelvterületen elsősorban
Schluchter munkássága, pl. 1981). Eredetileg 1963-ban jelent meg franciául Crozier
(1981) később magyarra is lefordított munkája, 1965-ben jelent meg Gordon Tullock
„The politics of bureaucracy” című munkája, amelyet nem sokkal követett Antony
Downs (1966) „Inside Bureaucracy”-ja. Ezek a művek a public choice elmélet
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előfutárainak tekinthetőek. Számos munka foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy
hogyan érvényesül a bürokratikus szervezet és a társadalmi-gazdasági környezet
kölcsönhatása az ún. fejlődő országokban és primitív társadalmakban (pl.
LaPalombara 1963, Riggs 1964, Mair 1964, - magyarul pl. Kulcsár 1982/a, Gáthy
1984) Ezzel egyidejűleg számos esettanulmányon illetve statisztikai adatgyűjtésenelemzésen alapuló empirikus vizsgálat eredményei kerültek publikálásra, amelyek a
bürokrácia egyes elemeit, illetve aspektusait kutatták.
Peter Blau és Marshall Meyer monografikus kötetükben a bürokráciát igyekeznek
rendszerezni, szélesebb elméleti keretben elhelyezni a bürokrácia jellemzőit. A
szervezetet egy sajátos társadalmi csoportnak látják, amely más csoportoktól azzal
különíthető el, hogy meghatározott célra jött létre. A formális szervezetek esetében
nemcsak a cél, de a struktúra és a működés is jelentős mértékben meghatározott. A
definícióból azonban következik, hogy a formális és az informális elem együttesen
van jelen a bürokráciában.
Elemzésük kiindulópontja Weber elmélete, illetve annak értelmezése. Hat fő
jellemzőt emelnek ki, mint amelyekben összegezni lehet a bürokrácia weberi
jellemzőit. (p.18-22) Ezek:
munkamegosztás és specializáció
hierarchia
szabályok szerint történő munkavégzés
személytelenség az ügyek intézésében
sajátos személyzeti rendszer: (a) a kiválasztás a megfelelő képzettségen alapul,
(b) a tisztviselő védve van az önkényes elbocsátásoktól, (c) a szenioritás elvén
alapuló karrier rendszer, (d) sajátos testületi szellem
szervezeti hatékonyság, amely az előző tényezőkből külön-külön is következik,
de amelyek összefüggésükben is ebben az irányban hatnak. A hatékonyságot
biztosító legfontosabb tényező azonban a munkamegosztás és a specializáció.
[Weber ideáltipikus leírása a bürokráciáról] nemcsak az egyes fogalmi elemek meghatározását
foglalja magában hanem implicit módon egy általánosított állítást is az ezek közötti kapcsolatról,
különösképpen pedig azt a hipotézist, hogy az egyes bürokratikus jellemzők fokozzák az
adminisztratív hatékonyságot. Ha bizonyos fogalmi elemek (pl. specializáció, hierarchia, szabály,
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személytelenség)

a

bürokratikus

szervezet

megkülönböztető

jegyei

más

adminisztratív

szervezetekhez viszonyítva, és ha a bürokrácia a leghatékonyabb adminisztratív szervezet akkor
legalább egyes elemeknek hozzá kell járulnia a működésmód hatékonnyá tételéhez. (p25)

Ez a szemlélet mindmáig általánosan jellemzi mind a szervezetszociológia, mind a
szervezetelmélet és menedzsment értelmezését a weberi bürokráciaelmélet
tekintetében. A kötet abban is követi a Weber értelmezéseket, hogy az így felfogott
Weberi bürokráciaelmélet kapcsán kimutatja, hogy egyes elemek, illetve ezek
kapcsolódása korántsem mindig vezet el a legmagasabb szintű szervezeti
hatékonysághoz. A szerzők több empirikus vizsgálatot ismertetnek, és bemutatják,
hogy a bürokratikus modelltől való eltérés miként járulhat hozzá a hatékonyabb
működéshez. A szerzők ezzel kapcsolatban a következő konklúziót vonják le:
Hadd összegezzük ezt az elemzést a bürokrácia fogalmának újraértékelésével. A bürokráciákat
úgy definiálhatjuk, hogy azok olyan formális szervezetek, amelyek kialakítása a maximális
adminisztratív hatékonyságra irányul. Másként fogalmazva: e szervezeteket formalizált eljárásokfolyamatok jellemzik azért, hogy ezek mobilizálják és koordinálják a számos – általában
specializálódott – egyén és csoport közös erőfeszítését a szervezeti célok elérése érdekében.
Azonban olyan közösségi folyamatok jelentkeznek a formális struktúrán belül, amelyek módosítják
azt. Habár a formális struktúrák és folyamatok oly módon kerültek kialakításra, hogy a
hatékonyságot szolgálják, ezek a közösségi [informális] folyamatok lerontják a formális rendszer
hatását, bürokratikus merevséget idéznek elő, akadályozzák a változó körülményekhez való
alkalmazkodást és csökkentik a hatékonyságot. Más belső folyamatok viszont ellenkező hatást
válthatnak ki. Lehetővé teszik az új körülményekhez és problémákhoz informális mechanizmusok
útján történő alkalmazkodást, ezzel növelve a hatékonyságot. A bürokratikus adminisztráció
legfőbb problémája az, hogy éppen az a formális elrendezettség, amely a hatékonyság növelését
célozza, olyan mellékhatásokkal jár, amelyek a hatékonyságot gyengítik. A centralizált rend – még
akkor is, ha jobb döntéseket eredményez – aláássa a középvezetők felelősségérzetét és
kezdeményezőkészségét. A részletes szabályozás – még akkor is, ha fokozott teljesítményhez
vezet – megakadályozza a változásokhoz való alkalmazkodást. A szigorú fegyelem – még akkor
is, ha elősegíti a szervezeti célok követését – érzelmi elidegenedettséget vált ki, ami csökkenti a
dolgozók motiváltságát, teljesítményét. (p.58-59)

A szerzők emellett tárgyalják a legfontosabb, elméletileg is megragadható
ellentmondásokat a bürokratikus felépítésben. Elemzik a bürokratikus és a szakértői
(bürokrata-technokrata) magatartás közötti ellentmondást. Empirikus munkákra
hivatkozva megállapítják, hogy a szakértők (pl. orvosok, mérnökök) kevéssé lojálisak

42

a szervezethez, külső, elsősorban szakmai csoportok jelentős szerepet játszanak
viselkedésük alakításában, ezért akár a hierarchiában feljebb lévők utasításaival
vagy a szabályokkal is szembeszegülhetnek ha az sérti szakmai meggyőződésüket.
Utalnak a munkamegosztás és a koordináció közötti ellentmondásra is. Ez csak
akkor lép fel, ha az egyes munkafázisok között kapcsolat van, azok együttesen,
egymásra épülve képesek csak a szervezeti célt elérni. Ebben az esetben azonban
felmerül a – klasszikus szervezetelmélet által tárgyalt – ún. span of control
problémája.
A könyv jól összefoglalja az adott kor bürokráciával kapcsolatos tudásanyagát. A
könyvet jelentősen kibővítve és átírva adták ki újra 1971-ben. Miután a bürokrácia
elméleti tárgyalásában a hetvenes évektől már nem annyira a szociológiai és
szervezetelméleti,
megalapozottságú

mint
munkák

inkább

a

dominálnak,

közgazdaságtani
az

1971-es

és

kiadás

játékelméleti
viszonylag

jól

hasznosítható összefoglaló munkának tekinthető az előbbi területek megismerésére.
Kevésbé mondható ez el azon részekről, amelyek a bürokrácia és a kapitalista
gazdaság valamint a bürokrácia és demokrácia viszonyát tárgyalják. Ezeken a
területeken azonban a szerzők kiegyensúlyozott, számos ponton Weberhez
visszanyúló álláspontja érdemel figyelmet. Míg a későbbi munkákban a bürokrácia,
mint a piac ellentéte jelenik meg, e könyvben a szerzők rámutatnak, hogy
a piaci szférában, az egyes szervezetek jelentős bürokratikus vonásokat
mutatnak fel. Vagyis, lehet, hogy a szervezetek között a piaci mechanizmus
érvényesül, de a szervezeten belül (ami, még mindig a piaci-gazdasági szféra,
lásd pl. kapitalista nagyüzem) a bürokráciaelméletnek jelentős magyarázó
szerepe van. A bürokratikus jelleg pedig a szervezeti méretekkel növekszik.
A piaci viszonyok fenntartásában pedig az állami bürokrácia játszik meghatározó
szerepet.
Ez a szemlélet aztán a később tárgyalandó neo-institucionalista elméletben tér
vissza – vitázva a hosszú ideig egyeduralkodó neo-klasszikus közgazdaságtannal. A
szemlélet lényege, Weberrel egyezően, hogy a bürokrácia nem annyira elméleti
ellentéte a kapitalista gazdaságnak, hanem sokkal inkább empirikus feltétele.
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Hasonlóképpen kiegyensúlyozottan értékelik a bürokrácia szerepét a demokratikus
politikai rendszerben. A bürokratikus szervezet működési mechanizmusában
antidemokratikus ugyan, de éppen ez a sajátos működési mechanizmus teszi
nélkülözhetetlenné a modern demokráciákban.
Semlegességéből, értékmentességéből következően a legjobb szervezeti forma
a kívülről, demokratikusan meghatározott célok követésére.
Általában a kitűzött célok sokkal hatékonyabb megvalósíthatósága várható a
bürokratikus, mint a demokratikus szervezeti formától.
Igaz ugyan, hogy a személytelenség, az egyéni sajátságok figyelmen kívül
hagyása kifogásolható morális szempontból, ugyanakkor ez a záloga a
jogegyenlőség érvényesülésének.
Végül, a neo-klasszikus közgazdaságtannal szemben, amely az állami
bürokrácia, az állami közszolgáltatások terjedését – a társadalmi szintű
hatékonyság csökkenésének hipotézise mellett – azon a morális-ideológiai
alapon is támadják, hogy az az egyéni szabadság korlátozását eredményezi (pl.
Hayek 1944), a szerzők arra utalnak, hogy a szociális állam a legalapvetőbb
létfeltételek biztosításával a szegényebb társadalmi csoportok esetében inkább
növeli, mint csökkenti a „szabadságfokot”.
Etzioni (1964) Blautól és Meyertól némileg eltérően értelmezi a bürokrácia fogalmát.
A bürokráciát, Webert elemezve, az autoritás meghatározott érvényesítési
formájaként kezeli, amely elsődlegesen, de nem kizárólag szervezeti szinten
értelmezhető. Rendkívül fontosnak tartom, hogy Etzioni viszonylag konzekvensen
nem hatékonyságról, hanem racionalitásról beszél. Ez indokolja, hogy számos
weberi jellemző, amelyet a legtöbb szerző (így Blau és Meyer is) elhanyagol
Etzioninál értelmet nyer. A szabályozottság nemcsak a koordinációt és a legjobb
módszer rögzítését szolgálja, hanem biztosítja az egyes esetek sztenderd, egyenlő
kezelését is. Azt a weberi jellemzőt, hogy az egyes eljárási cselekményeket,
döntéseket írásos formában rögzítik a legtöbb szerző elhanyagolja – írja Etzioni –
noha ennek meghatározó szerepe van a szabályok szisztematikus alkalmazásában
és

ennek

fenntartásában-kikényszerítésében.

Rendkívül

fontos,

hogy

nem

egyszerűen munkamegosztásról, hanem a munka, a jogok és a szervezeten belüli
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hatalom megosztásáról beszél, ami közelebb áll a Weber által használt „hatáskör”
tartalmához.
Igen jelentős és újszerű Michel Crozier (1981) elemzése a bürokratikus
szervezetben lejátszódó folyamatokról. Crozier kiindulási pontja a racionálisan
viselkedő egyén a bürokratikus szervezetben, mint környezetben. A Human
Relations iskolát és Mertont azért támadja, mert azok az egyén kapcsán kizárólag az
érzelmi és értékdimenziót hangsúlyozták a kognitív tényezőt kevésbé. Ebben az
értelemben

Crozier

igen

közel

áll

azokhoz

a

tudományágakhoz,

illetve

irányzatokhoz, amelyek a racionális, haszonmaximalizáló egyénekből kiindulva
magyarázzák a bürokratikus szervezeteket.16 Sajnálatos, hogy ezt a tényt Crozier
nem teszi explicitté. Ezért például nehezen értelmezhető, amikor a szervezeten
belüli hatalmi harcról beszél pl. a termelőmunkások, karbantartók, és vezetők között.
Valójában a hatalmi harc nem más, mint az egyes egyének és csoportok küzdelme
„hasznaik maximalizálására”.
A szervezeten belüli dinamikában a bizonytalanság meghatározó szerepet játszik.
Bizonytalanság mindaddig jelen van egy szervezetben, amíg abban bizonyos
tevékenységeket emberek és nem gépek végeznek. A bizonytalanság szerepe és
fontossága legalább három17 tényezőben ragadható meg:
1. A legfontosabb, bár Crozier által korántsem explicitté tett tény, hogy a
bizonytalanság jelöli ki azt a kört ahol a még elosztható „javak” találhatóak. Ez az
a terület, amely még változtatható, a status quo-n kívül áll, vagyis itt
helyezkednek el azok a tényezők, amelyekkel az egyes egyének és csoportok
hasznosságait csökkenteni vagy növelni lehet.
2. A bizonytalanság kezelése, valamint a bizonytalanság generálása eszköz lehet a
javakért folytatott harcban.

16

Ez a szemlélet később meghatározóvá válik (Tullock 1956, Downs 1966, Niskanen 1971, 1975,
Migue-Belanger 1974). Crozier előtt azonban inkább csak mint a motiváció problémája jelentkezett. A
weberi modellben nem világos ugyanis, hogy hogyan érhető el, hogy a bürokrata azokban a
kétségkívül elkerülhetetlenül létező esetekben is megfelelően lássa el a munkáját amikor ez nem
kontrollálható. Erről később még részletesen szólok .
17
A három aspektus viszonyát Crozier nem teszi elemzés tárgyává. Nem utolsó sorban azért, mert az
első két tényező csak implicite van jelen.
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3. Egy olyan szervezetben, amely – mint Crozier megállapítja – a bizonytalanság
minimalizálására törekszik, a bizonytalanság mindig neuralgikus pont lesz, olyan
tényező, amelyet meg kell szüntetni.
A bizonytalanság fontossága teszi érthetővé, hogy a szervezeten belül kétféle
hatalom alakul ki: a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyből és a szakértelemből
adódó hatalom.18 A szakértelem biztosítani képes a bizonytalan helyzetek kezelését,
ezért meghatározó szerepe van a formális szervezetben.
A bizonytalanság szigetei mellett a legtöbb terület leszabályozott. A szabályozott és
bizonytalan területek jelölik ki azt a játékteret amelyen belül harc folyik a hatalomért
– a felosztható javakért. Ebben a harcban az egyes résztvevő csoportok különféle
stratégiákat alakítanak ki és követnek, különféle taktikákat alkalmaznak. A szakértők
gyakran a bizonytalan területek kitágításában érdekeltek. Ugyanakkor általános
tendencia a szabályok és ezzel a szabályozott területek növelése. Ebben a vezetők
egyfelől azért érdekeltek, mert a szabályalkotás az ő privilégiumuk. A szabályozott
területeken aztán számon kérhetik a szabályok betartását vagyis jelentős mértékben
kontrollálhatják azokat. Másfelől a szabályok időleges felfüggesztésével, lazább
értelmezésével – amit csak ők tehetnek meg – taktikai előnyhöz juthatnak. A
beosztottak számára viszont azért jelent előnyt a szabály, mert megköti a vezetők
kezét, korlátozza döntési szabadságukat.
Az egyes csoportok közötti érdekellentétek ezen túlmenően egyfajta kommunikációs
blokádot is kialakítanak a szervezeten belül. A bürokratikus szervezet hierarchikus
rendjéből, valamint a döntések személytelenségének követelményéből következően
a jelentős döntések „fent” születnek, az információk viszont elsősorban „lent”, a
mindennapi munkatapasztalatból generálódnak. Ebből valamint a kommunikációs
blokád tényéből következik, hogy a döntéseket azok hozzák akik nem rendelkeznek
a döntéshozatalhoz szükséges ismeretekkel.

18

"Az emberi beavatkozást igénylô bizonytalansági helyzetek alapján két hatalomtípus fejlôdik majd
ki. Elôször is az a hatalom, melyet szakértôi hatalomnak nevezhetnénk, vagyis amellyel az egyén
azon egyéni képességei folytán rendelkezik, hogy ellenôrizni tud a szervezet működésébôl fakadó
bizonyos bizonytalansági tényezôket, másodszor pedig a funkcionális-hierarchikus hatalom, amellyel
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Crozier

leírásából

egy

olyan

belső

dinamikát

ismerhetünk

meg,

amely

szükségképpen vezet el egy olyan szervezethez, amely a külső kihívásokra nem
képes adekvát választ adni. Nem véletlen, hogy Crozier az első, aki a hatékonyág
hiányát teszi a bürokrácia definíciójává:
“Bürokratikus szervezeti rendszernek” nevezünk minden olyan szervezeti rendszert, amelyben a
hibák - információk - korrekciók sorrendje rosszul mûködik, és ahol ennek következtében nem
korrigálják és módosítják - az elkövetett hibákhoz mérten - a lehető leggyorsabban a cselekvési
programot. Más szóval, a bürokratikus szervezet olyan szervezet, amely nem képes az elkövetett
hibákhoz mérten korrigálni magát. Az olyan “bürokratikus” cselekvési modellek, amelyet ez a
szervezet követ, mint például az előírások személytelensége és a döntések centralizációja, oly
stabilak, hogy a szervezet belső egyensúlyának integráns részévé váltak, ha pedig az előírás
akadályozza azt, hogy a tevékenységet adekvát módon elvégezhessék, az ebből a
diszfunkcionális helyzetből következő nyomás nem azt eredményezi majd, hogy ezt az előírást
eltörlik, hanem ellenkezőleg, az előírás kiterjesztéséhez vezet. (p.285)

Mindebből következik, hogy a bürokrácia csak megrázó erejû válságokon keresztül
képes

az

alkalmazkodásra.

A

válságok

során

felfüggesztődnek

a

korábbi

szabályszerûségek, a korábbi viselkedésminták, bizonytalanná válnak a viszonyok.
Olyan helyzet alakul ki, amelyre a legkevésbé sem áll a klasszikus felfogás leírása.
Mivel pedig az alkalmazkodás az egyre gyorsabban változó környezetben
elkerülhetetlen, a bürokratikus szervezet története szükségszerûen hosszabb
szabályozott, rutinszerû cselekvésre építő szakaszokra és rövid – de egyre
gyakrabban ismétlődő – válságokra osztható.
Crozier leírásában a hatékonyság elsősorban az adaptációval azonosítható. Elemzése
igen impresszív és nagy mértékben alapul a maga által végzett empirikus
vizsgálatokon. Crozier ugyanakkor utal arra is, hogy az általa vizsgált szervezetek,
alapvetően stabil környezetben mûködnek, s ez jelenősen befolyásolja a kapott
eredményeket. Ehhez képest a bizonytalan – vagy ahogy ő fogalmaz: a dinamikus
egyensúlyi – környezetben működő szervezetek elsősorban abban térnek el, hogy a
csoportok labilisabbak, változóbbak. Az egyén átlépése más csoportba gyakoribb.
Ennek megfelelően a csoportok stratégiái sem annyira letisztultak, illetve folyamatosan

egyes egyének a szervezetben betöltött azon funkciójuk alapján rendelkeznek, hogy ôk ellenôrzik a
szakértôi hatalmat, illetôleg esetleg helyettesítik is azt." (Crozier 1981:254)
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változnak. Ezek a jellemzők aztán egyrészt úgy hatnak, hogy a vezetésnek sokkal
nagyobb a mozgástere, miáltal a csoportok tárgyalási szabadsága szûkül. Másrészt e
szervezettípus sokkal inkább alkalmas a változásra, illetve a változó környezethez való
adaptálódásra. Ez a megállapítás jelentős mértékben aláássa a Crozier-i elemzés
megállapításait.
Martin Albrow (1970) is a bürokráciát állítja elemzése középpontjába, de nem a
bürokratikus szervezetet mint társadalmi objektumot, hanem a bürokrácia fogalmát,
mint tudományos koncepciót. Ő maga így foglalja össze a könyv célját:
E könyv nem nevezhető sikeresnek, ha nem tudta világosan bemutatni azokat a lépcsőfokokat,
amelyeken a “bürokrácia” előbb az uralmi pozícióban lévő hivatalnok csoportra, majd a
hivatalnokok által vezetett kormányzati formára vonatkoztatták. Később, miután a modern
igazgatással

[administration]

azonosították,

általánosan

vonatkoztatták

minden

racionális

igazgatási formára. Míg korábban csak az igazgatási szervezetekre alkalmazták a kifejezést,
később valamennyi modern szervezetre. A végeredmény: egy rakás egymással versengő,
zavarodottságot előidéző fogalomhasználat. (p.120 – a szerző fordítása)

Albrow legnagyobb érdeme, hogy történeti metszetben mutatja be a fogalom
fejlődését, az elméletek egymásra épülését és szétágazását. Könyvének ez az oldala
rendkívül tanulságos, és nagyban hozzájárul a fogalom jobb megértéséhez. Nem
véletlen, hogy a későbbiekben részletesebben is idézem Weberre vonatkozó
elemzését.
Kevésbé tartom sikeresnek azt a részt, amelyben – mintegy a történeti elemzés
konzekvenciát levonva, mintegy statikus képként a jelenre kivetítve – megpróbálja
meghatározni a bürokrácia fogalom főbb csoportjait, egyfajta klasztereit. Albrow 7 ilyen
nagy jelentéstartományt különít el. A bürokrácia mint:
racionális szervezet
szervezeti hatékonytalanság (inefficiency)
a hivatalnokok általi társadalomirányítás
közigazgatás
a hivatalnokok általi igazgatás
szervezet
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modern társadalom
A felsorolás egyfelől támadható módszertanilag. Nevezetesen, hogy vajon az egyes
értelmezések közötti rendszerezésnek a legjobb módja-e az ilyenfajta klaszterek
kialakítása. Másfelől pedig megkérdőjelezhető, hogy éppen ezek a klaszterek a
megfelelőek. Albrow könyvére reflektálva Fred Riggs (1979) már 11 jelentést különít el.
Már utaltam arra (Meyer 1985) a ma talán legáltalánosabban elfogadott felosztásra,
amely az eltérő tudományos megközelítéseket követve háromféle fő irányt különít el.
Kulcsár Kálmán is (1982/a) három, illetve látensen négy értelmezést említ: (a) a
bürokrácia mint sajátos szervezeti forma (értékmentesen tekintve), (b) a bürokratikus
uralom, a bürokratikus szervezetek uralmi helyzete, (c)

bürokratikus munkastílus

(pejoratív értelemben), (d) látensen – a bürokrácia, mint a bürokraták összessége, egy
sajátos társadalmi csoport. Beetham a finanszírozás módja szerint négyféle bürokráciát
különít el (Beetham 1987:44). Lane (1987/a) a bürokrácia fogalmának legalább 8
értelmezését ismerteti, amelyek azonban 3 nagy csoportba sorolhatóak aszerint, hogy
a bürokráciát mint (a) a legmagasabb fokú racionalitást és hatékonyságot, (b)
társadalmi hatékonytalanságot, veszteséget, vagy (c) mint szervezeti szintű
irracionalitást kezelik (Lane 1987/a:1). Jómagam egy dichotóm felosztást követek.
Látható tehát, hogy az ilyen jellegű, klaszterező értelmezések-csoportosítások
meglehetősen

önkényesek.

A

bürokrácia

értelmezések

rendszerezésének-

csoportosításának kérdésére később még visszatérek.
Albrow könyvét akár egy korszak lezárásának is tekinthetjük a bürokrácia
kutatásának történetében. A könyv megjelenése után mindössze egy évvel került
publikálásra az a kötet „A bürokrácia és a képviseleti kormányzat” (Niskanen 1971)
címmel, amely az utóbbi évtizedben Weber „Gazdaság és társadalom” kötete mellett
alighanem a legnagyobb hivatkozási indexet mondhatja magáénak a bürokrácia
szakirodalmában. A könyv kizárólag a neo-klasszikus közgazdaságtan matematizált
eszközeivel elemzi a bürokratikus szervezetek hatékonyságának elméleti kérdését. 19
Ez után a Public Choice elmélet fokozódó, majd a nyolcvanas évektől domináns
szerepet játszott a bürokrácia értelmezésében.
19

A közgazdaságtani megközelítés korántsem új a területen. Különösen Antony Downs munkássága
jelentős. Downs sikeresen ötvözi a szociológiai, politológiai és neo-klasszikus közgazdaságtani
megközelítést. (Downs 1957, 1966)
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A hetvenes évek, főleg annak első fele azonban még a szociologizáló megközelítés
uralmát hozta magával. A hatvanas évek végére a „bürokrácia” már nem egyszerűen
kurrens tudományos témává, hanem kifejezetten divattá vált – nem utolsó sorban a
diákmozgalmak és a hozzá kapcsolódó forradalmi hangulat hatására. A neomarxizmus virágkora volt ez az időszak. A marxizmusnak mind a klasszikus mind
neo-marxista változata megegyezik abban, hogy a bürokrácia elsősorban nem mint
konkrét-szervezeti, hanem mint általános-társadalmi jelenség érdekli. Azonban, míg
a klasszikus marxizmus – a felépítmény részeként – elhanyagolta a bürokrácia
jelenségének mélyebb vizsgálatát, addig a neo-marxizmus számára ez központi
témává vált (lásd erről: Albrow 1970, Beetham 1987). Ezzel egyidejűleg a bürokrácia
fogalom – különösen a politikai ideológiában – mindinkább egyszerű szitokszóvá
vált. A neo-marxista gondolkodók jelentős része a bürokráciát az elnyomás és
kizsákmányolás legfőbb eszközének, egyben az igazi demokrácia legfőbb
ellenségének tekintette. Bürokráciaként írták le a kizsákmányoló tőkés vállalat
szervezetét éppúgy mint a kapitalista államot vagy egy iskolát, de a sztálinizmus
politikai rendszerét is. A neo-marxisták a bürokrácia olyan rejtett funkcióira mutattak
rá, amelyek mind a Weberi elméletben, mind a későbbi szervezetelméleti és
szociológiai munkákban rejtve maradtak. Talán a legfontosabb érv, hogy a
bürokrácia az univerzális racionalitás és hatékonyság ideológiájával elfedi a benne
testet öltő hierarchikus viszonyok mögöttes társadalmi funkcióját, osztálytartalmát.
Ugyanakkor nyilvánvalóan egyoldalú az a felfogás, amely abszolutizálja az elnyomó
(osztály)funkciót, a racionalitást pedig kizárólag valós tartalom nélküli ideológiának
tekinti. Emellett ez a megközelítés tudományosan keveset, vagy egyáltalán semmit,
semmi

újat

nem

mond

a

bürokrácia

tényleges

működési

módjáról.

Az

ideológiakritikai megközelítés az ideológia, annak „gyártói” és „gyártási folyamata”
mibenlétének jobb megértéséhez segít hozzá és általában kevéssé az ideológia
tárgyának megértéséhez. Ráadásul a bürokrácia negatív oldalait ez a szemlélet
szervezeti szinten nem látja kiküszöbölhetőnek. Azt kizárólag makroszintű
társadalmi változás keretében lehet elérni. Ez a megközelítés tehát nem nyújt
segítséget

a

konkrét

gyakorlati

problémák

(pl.

a

hatékonyság

növelése)

megoldásához. Ezek a tényezők is – hangsúlyozom: is – okai lehetnek annak, hogy
a korhangulat elmúltával a neo-marxista irányzat szerzőinek hivatkozási indexe a
bürokrácia, mint szervezet témakörében a nullához közelít.
50

A baloldali mozgalmak hetvenes évekbeli lecsengésével a bürokrácia, mint
társadalomtudományi téma jelentős mértékben vesztett vonzerejéből és a
nyolcvanas évektől kezdve a szociológiában (és politológiában) szinte alig jelenik
meg meghatározó hatású munka e témakörben. A szervezetelméletben és
menedzsmentben a nagy, átfogó elméletek és iskolák helyét átvették az egyes
szakosodott menedzsment technikák (project, human resources, financal, marketing,
stb.), másrészt pedig az egymást egyre gyorsabb ütemben váltó, sokszor azonos
elemeket

kombináló,

gyakorlatias,

hitre

alapozott

divatirányzatok

(TQM,

Management by objectives, etc.) és menedzsment guruk.
Lehetséges persze az is, hogy az utóbbi időszakban is született meghatározó
jelentőségű, újat nyújtó elmélet ezeken a területeken is. Ebben az esetben pusztán
arról lenne szó, hogy a tudományos és áltudományos kínálat dömpingjében még
nem sikerült a valódi értéket felfedezni. Az értékállóság megállapításához több idő
szükséges. Akár így van, akár úgy, mindkét érv elegendő indokul szolgálhat arra,
hogy e ponton az elméletek ismertetését lezárjuk és áttérjünk szervezeti jellemzők,
probléma- és témakörök szerinti elemzésre. Ezt kísérlem meg a következő
fejezetben.
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I.2

Tematikus áttekintés

A szervezetek tárgyalása során a felmerülő kérdéseket rendszerezni szükséges. A
leggyakrabban alkalmazott – különösen a klasszikus szervezéstani irányzat által
preferált – rendszerezési mód a felmerülő kérdéseket négy szinten tárgyalja:
1. a szervezeti célok (egyes megközelítésekben funkciók, feladatok) rendszere 20.
Ezeket a célokat általában hierarchikus rendbe állítják. Problémát jelent, ha a
célok – akár konkrét ügyek kapcsán, akár általánosságban-elméletileg is –
ellentmondásosak.
2. a működés, folyamatok, eljárások. Ez adja a szervezet dinamikáját, azt a
folyamatot, amely – legalábbis elvileg – a célok megvalósítását szolgálja.
3. a szervezeti struktúra. Ez adja meg azokat a kereteket, amelyeken belül a
működés zajlik. Míg a működést a szervezet dinamikájának, addig a struktúrát a
szervezet „statikájának” nevezhetjük. Működést és struktúrát többféle módon is
összeköthetjük. A strukturális elrendezettség követheti (a) a célokat (amikor
egyes részcélokhoz, feladathoz) tartozó tevékenységeket rendelünk egy hivatali
egységbe – a központi közigazgatás Minisztériumi felosztása pl. ezt az elvet
követi); (b) a folyamatot, pontosabban az ahhoz szükséges szakértelmet (ilyenek
pl. a minisztériumi szervezeten belül a jogi osztályok, a könyvelés, stb.); (c) az
ügyfeleket (ez a közigazgatásban meglehetősen ritka, de ilyen lehet pl. a
családsegítő szolgálat, mely a hátrányos helyzetű családok problémáit
komplexen kezeli); és (d) a térbeli tagozódást (ezt követi a közigazgatási szervek
központi, területi és helyi szervekre történő osztása). (Lásd erről: Gulick-Urwick
1937, kritikája: Simon 1946)
4. a személyi állomány. Ez magában foglalja a személyi állomány képzettségére,
beállítódásaira, szociális összetételére, stb. vonatkozó adatokat éppúgy, mint a
személyi állományra vonatkozó szabályokat, amely különösen nagy jelentőséget
kap a közigazgatásban (közszolgálati rendszer), amiről később még részletesen
is szólok.
20

Amire a magyar nyelvben a „cél” kifejezést alkalmazzuk, arra az angolban számos kifejezés
szolgál, némileg eltérő tartalommal, ami a célok hierarchiáját is érzékeltetheti (pl.: goal, objective,
purpose, aim).
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A felsorolás sorrendje korántsem véletlenszerű. Egyfajta logikai-oksági lánc
alakítható ki felülről lefele haladva. Ebben a formális-racionális elrendezettségben a
„végső mozgató” szerepét az alapvető célok töltik be. Logikailag ezek elérését
biztosítják a részcélok, amelyek a legáltalánosabb cél(ok)hoz képest eszköz
jellegűek. A kapitalista vállalat esetében – kissé leegyszerűsítve, illetve az idődimenziótól eltekintve – egyetlen ilyen cél van, a profit maximalizálása. A
közigazgatásban – a legtöbb szerző szerint – számos ilyen cél van. A célokhoz,
illetve részcélokhoz kell hozzárendelni azokat a tevékenységeket, eljárásokat
(működés), amelyek a célelérést biztosítják. A működés rendjéhez kell igazítani a
szervezeti struktúrát, oly módon, hogy az a működés számára a legoptimálisabb
kereteket biztosítsa a célelérésben.21 Végül a személyi állományt valamennyi előbb
felsorolt tényező figyelembe vételével kell kiválasztani, képezni, stb.
Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy – mint azt már korábban láttuk –
korántsem elégséges a formális, általában írott szabályokban lefektetett tényezőket
vizsgálni.
1. Világos, hogy a deklarált célok gyakorta eltérnek a szervezet által ténylegesen
követett céloktól. A rendszerelméleti megközelítés kimutatta, hogy valamennyi
szervezet célja önmaga fenntartása, sőt legtöbb esetben növelése. Ezt azonban
a szervezetek csak a legritkább esetben deklarálják. Selznick rámutatott arra,
hogy az egyes szervezeti egységek sajátos részcélokat követnek, amelyek
elválhatnak, ellentmondásba is kerülhetnek a szervezet általános és deklarált
céljaival. Az informális csoportok sajátos értékrenddel (Human Relations),
és/vagy érdekrendszerrel (Crozier, Downs) rendelkezhetnek, amely elszakad,
esetleg gyökeresen szemben áll a hivatalos célokkal (Blau-Meyer). Az informális
csoportok belső harca pedig teljesen eltérítheti a szervezetet a deklarált céloktól
(Crozier).

21

Nem tudok ellenállni a kisértésnek, hogy a hazai közigazgatási gyakorlatot – és részben elméletet
is – kritizáljam e ponton. A közigazgatás problémáira adott tipikus válasz ugyanis a hazai
gyakorlatban az átszervezés. Ez a formális szervezeti struktúra átalakítását jelenti. Ez általában
felszínes változtatás, a szervezetek névváltoztatását, vagy szervezetetek minden lényegi strukturális
változtatás nélküli összevonását, esetenként szétválasztását jelenti. A struktúra átalakítása azonban
lényegében értelmetlen, ha nem jár együtt a célok, feladatok és eljárások szisztematikus
vizsgálatával.
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2. Hasonlóképpen a működés is jelentősen eltér a formális rendtől. Blau – a Human
Relations iskolához hasonlóan – kimutatja, hogy az informális mechanizmusok
olykor

nagyban

javításához,

bár

hozzájárulnak
fordított

a

hatás

szervezeti
is

célelérés

elképzelhető.

hatékonyságának

Crozier

az

informális

mechanizmusokat egy olyan belső harcként írja le, amelyben a szervezeti
célelérés csak perifériális szerepet játszik.
3. Az informális mechanizmusok mögött az informális csoportok és az ezek alkotta
informális struktúra húzódik meg a maga informális vezetőivel.
Látható, hogy amíg a formális elrendezettség a „cél

működés

struktúra

személyi állomány” logikát követi, addig az informális szinten ez a logika, illetve
hatásmechanizmus jórészt fordított, a „személyi állomány
működés dinamikája
egyének

magukkal

hozzák

strukturális összetevők

eredmény” logikát követi. A szervezetbe bekerülő
sajátos

értékrendjüket,

személyes

ambícióikat,

elvárásaikat. (Kulcsár 1979, Lőrincz 1990) Ezek ütköznek a formális szervezeti
struktúra és formális működés által meghatározott szervezeti keretekkel. Az egyéni
értékrendek, személyes ambícióik és elvárások valamint a formális szervezeti
jellemzők együttesen vezetnek az informális csoportok és ezzel az informális
struktúra kialakulásához. Ezek az informális csoportok – amelyeket a formális
szervezeten belüli helyzetük és saját céljaik kölcsönhatása alakít ki – tudatosan vagy
tudattalanul kifejlesztik célelérési stratégiájukat. Az egymással „küzdő” informális
csoportok „harca” adja a szervezet belső, informális dinamikáját és nagyban
magyarázza a tényleges szervezeti működésmódot. Mindez pedig nagyban
befolyásolja a tényleges szervezeti eredményt. (Barnard 1938, Guiot 1984)
A cél-működés-struktúra-személyzet felosztás viszonylag jól kezelhető általános
elméleti keretet adhat az egyes konkrét szervezetek (pl. egy mai magyar
minisztérium), szervezetrendszerek (mai magyar központi közigazgatás, vagy a
belügy igazgatás szervezetrendszere) vizsgálatában. E dolgozat tárgya azonban a
bürokratikus szervezet általában, vagyis nem bármely szervezet és nem egy konkrét
szervezet. Ez indokolja, hogy nem ezt a négyes sémát érvényesítjük az alábbi
elemzésben, hanem a bürokrácia legfontosabb jellemzőit vesszük sorra.
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Azokat a jellemzőket vesszük itt sorra, amelyek valamely módon a Webert követő,
és a fentiekben legalább részleteiben bemutatott szerzők és iskolák a legnagyobb
intenzitással tárgyaltak. Követjük ezeket a megközelítésmódokat abban is, hogy a
jellemzőket két részre bontva tárgyaljuk. Elsőként az ún. belső szervezeti
jellemzőket tárgyaljuk. Ezek:
1. a személytelenség
2. a munkamegosztás és a szakértelem szerepe
3. a hierarchikus felépítettség
4. a szabály szerepe
Ez után két általános kérdést veszünk górcső alá:
1. a bürokratikus szervezet mibenlétét és
2. a bürokratikus szervezet hatékonyságának kérdését.

I.2.1 Belső szervezeti jellemzők
I.2.1.1 A személytelenség

A személytelenség a bürokrata viselkedésmódjának az egyéni cselekvés szintjén
megnyilvánuló

jellegzetessége,

érvényesülésének

lehetőségét.

amely

megalapozza

a

szervezeti

Weber

elméletében

a

bürokrata

jellemzők
személyes

értékrendjét, érzelmeit és érdekeit félretéve, vagyis személytelenül, harag,
elfogultság és részrehajlás nélkül intézi az ügyeket. Ebben az összefüggésben a
személytelen viselkedésminta teszi lehetővé az ügyeknek kizárólag szabályokon és
utasításokon alapuló egységes elbírálását. A taylori modellben a személytelenség
mind a vezetés, mind a dolgozók szintjén érvényesül. Az egyszemélyi vezetőt, a
karizmatikus elemekkel felruházott tőkést felváltja a szakosodott hivatali apparátus.
A munkások szintjén pedig elvetik az egyénileg kialakult munkavégzési módokat és
azt az „egyetlen legjobb módszerrel” helyettesítik, amelyet előírásokban rögzítenek.
A személytelenség az alapja a szabályok és utasítások érvényesülésének, az ügyek
egységes és kiszámítható elbírálásának. A szakértelem alkalmazása ugyancsak az
egyéni eljárásmódok és valamint érték- és célkövetés kizárását, a hangulati elemek
kiiktatását követeli meg. A személytelenség egyben fogalmilag zárja ki a korrupciót,
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az egyéni érdekeknek a szervezeti célok elé helyezését. Ezzel a személytelenség a
szervezeti szintű racionalitás (Weber), illetve a szervezeti hatékonyság (más
szerzők) zálogává válik.
Látható, hogy a klasszikus szervezéselméleti irányzat esetében a személytelenség
központi kategória. Nem véletlen, hogy a későbbi szerzők munkáiban is
meghatározó szerepet játszik ennek vizsgálata. Az sem véletlen, hogy a klasszikus
elmélet, ezen belül a weberi bürokráciaelmélet kritikája jelentős részben a
személytelenség tételezésével szemben fogalmazódik meg.
A kritika talán legfontosabb eleme abban ragadható meg, hogy a bürokrata
viselkedését korántsem lehet teljes mértékben személytelennek tételezni. A
bürokrata emberi voltából következik, hogy soha nem fog kizárólag „fogaskerékként”
viselkedni. Következésképpen a bürokratikus szervezet sem fog teljes egészében
egy géphez hasonlóan funkcionálni.
Merton kimutatja, hogy az emberi jellemzők találkozása a bürokratikus szervezet
sajátságaival, olyan személyes jellemzőket generál, amelyek aztán érvényesülnek a
szervezetben, szervezeti diszfunkciókat eredményezve. A Human Relations
kimutatta az informális csoportok jelenlétét. Ezek az informális csoportok sajátos
érték-sztenderdeket követnek, illetve érvényesítenek a munkavégzés során,
amelyek jelentős mértékben befolyásolják a szervezeti működést és outputokat.
Egyes esetekben ezek a tényezők nemhogy gátolnák, inkább elősegítik a szervezeti
célelérést

és

hatékonyságot.

(Blau

1963,

Blau-Meyer

1971)

Crozier

megközelítésében azonban az informális csoportok harca olyan mértékben torzítja a
belső dinamikát, hogy a szervezeti célok fontossága marginálissá válik. A
„személyesség” az informális csoportok létén és aktivitásán keresztül a szervezet
minden elemében jelen van. Jelentősen módosítja a ténylegesen követett célokat,
nagy mértékben befolyásolja a tényleges működési folyamatot, saját kommunikációs
csatornákat és hierarchiákat alakít ki. Vagyis hatással van mind a ténylegesen
követett szervezeti célokra, mind a szervezeti működésre és struktúrára. A szervezet
egészét nem érthetjük meg, ha csak a formális tényezőkből indulunk ki és nem
vesszük figyelembe az amellett létező, azzal szoros kölcsönhatásban egzisztáló
informális tényezők jelenlétét is.
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A kölcsönhatás azt jelenti, hogy a formális elemek nagy mértékben kihatnak az
informális

elemek

alakulására.

Informális

csoportok

például

nagyobb

valószínűséggel jönnek létre egy meghatározott szervezeti egységen belül (egy ág,
egy meghatározott szintje a lineáris struktúrában), ahol a személyes kommunikáció
már csak az azonos helyen tartózkodás okán is gyakoribb. A formális szervezeti
elemek (pl. a szabályok) nagy mértékben korlátozzák is az informális csoportok
mozgásterét.22

Az

informális

csoportok

céljait,

viselkedését

és

választott

stratégiájukat is nagymértékben befolyásolják a formális keretek. Ugyanakkor az
informális elemek jelenléte át is alakítja a tényleges működést. Míg Fayol még azt
vallotta, hogy egy szervezet teljes mértékben megismerhető annak írásos
szabályzataiból, a szociológusok empirikus vizsgálataik során azt találták, hogy ez
korántsem így van. Lényegében valamennyi esettanulmány tárt fel olyan lényeges
jellemzőket, amelyek pusztán a formális elemekből nem magyarázhatóak meg.
A klasszikus elmélet másik problematikus eleme a motiváció. Mint láttuk a klasszikus
szervezéstani iskola motiváció-elméletét hosszú ideig azon egyoldalúsága miatt
támadták, hogy az kizárólag a materiális büntetésre-jutalmazásra alapoz. (McGregor
1957, 1985) Nem veszi figyelembe az egyén szeretet és megbecsülés iránti vágyát,
az önkiteljesítésre irányuló törekvését. (Maslow, 1943) A külső, materiális motiváció
helyett olyan módszereket javasolnak, amelyek biztosítják, hogy a dolgozók a
szervezeti célokat és értékeket belsővé tegyék, interiorizálják. Ez akkor válik
fontossá, amikor a tevékenységek egy jelentős részénél a kontroll már nem vagy
csak nagyon költségesen alkalmazható. Ezekben az esetekben pedig a közvetlen
jutalmazásra-büntetésre épülő motiváció sem érvényesíthető.
Weber, talán mert korszakában a közvetlen kontroll még rendkívül széles körben
alkalmazható volt, nem ad kielégítő magyarázatot arra, hogy mi biztosítja a
bürokratikus szervezetben a bürokrata megbízható munkavégzését. (Lane 1987/a)
Utal egyfelől a pénzbeli fizetésre, a társadalmi átlag fölé emelő presztízsre, valamint

22

Wilson (1989) például az attitűdvizsgálatok kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az attitűdök
szerepét túlbecsülik, mivel a bürokratikus szervezeten belüli magatartás előrejelzésére pontosabb az
írott szervezeti szabályok, mint az egyéni attitűdök alapján.
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egy sajátos ethoszra. Ezek egy része, különösen a modern közigazgatásban,
nehezen alkalmazható, illetve érvényét vesztette. (Gajduschek 1993)
Ennél mélyebb elméleti problémát vethetünk fel azonban, ha Weber elméletét
Crozier, Downs vagy Tullock megközelítésmódjával kontrasztoljuk. E szerzők a
bürokratát mint racionális, haszonmaximalizáló egyént tételezik. Ha ezt a
feltételezést, kiegészítjük azzal a – nyilvánvalóan helytálló hipotézissel – hogy a
bürokratikus szervezetben nem valósítható meg a tökéletes kontroll, akkor
megdöbbentő eredményre jutunk. A racionális bürokrata törekvései és a racionális
szervezet igényei között ellentmondás áll fenn. Jellemző példa erre Tullock (1965)
viszonylag

egyszerű

gondolatmenete.

Tullock

szembeállítja

azokat,

akik

elsődlegesen saját céljaikkal (pl. karrierjükkel, a szervezeti hierarchiában való
előrejutásukkal törődnek), azokkal, akik a szervezeti célokra koncentrálnak. Könnyű
belátni, hogy a hierarchikus szervezetben azok fognak nagyobb valószínűséggel
előrejutni, akik előre akarnak jutni, és nem azok, akik minden energiájukat a
szervezeti célokra összpontosítják. Tullock arra a következtetésre jut, hogy azoknak
van jó esélye a szervezeten belüli felemelkedésre, akik karrieristák és intelligensek
is ahhoz, hogy személyes céljaikhoz a legjobb eszközöket válasszák. Ezek az
eszközök a legritkább esetben azonosak a szervezeti célok eléréséhez való
maximális hozzájárulással. Ez a kérdés persze egy jóval összetettebb elemzést
igényel (Tullocknál is), heurisztikus ereje azonban ebben a leegyszerűsített
formában is jelentős lehet. Azt az elméleti következtetést vonhatjuk le belőle, hogy –
a szükségszerűen tökéletlen kontroll körülményei között – az egyéni racionalitás és
a szervezeti szintű racionalitás ellentétben állhatnak egymással.
Sarkosan fogalmazva: Weber racionális szervezete irracionális egyéneket követel
meg. A „megbízható” fogaskerékként működő, a szabályokat feltétel nélkül követő,
az utasításoknak feltétel nélkül engedelmeskedő egyén korántsem racionális.
Racionális akkor, ha a fenti viselkedésmóddal hasznait maximalizálja. Racionális
egyén és racionális szervezet együttes feltételezése csak akkor lehetséges, ha (a) a
kontroll teljes és tökéletes, (b) a jutalmazás-büntetés teljes mértékben igazodik a
kontroll

eredményeihez

(vagyis

az

egyén

szervezeti

elvárásoknak

való

megfeleléséhez), ugyanakkor (c) a jutalmazás-büntetés igazodik az egyén
prefernciáihoz. Ez utóbbi elvárás beiktatása azért szükséges, mert objektíve azonos
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mértékű jutalom-büntetés szubjektív érzete és így hatása eltérő lehet. Ez utóbbi
elvárás viszont azt igényli, hogy a szóba jöhető jutalmazás-büntetés teljes
értelmezési tartományában

ismerni kellene

közgazdaságtan

használva

valamennyi

kifejezését

bürokratára.

Belátható,

–

az egyén

hasznossági

hogy

–

a neo-klasszikus

függvényeit.

mindhárom

feltétel

Mindezt
gyakorlati

megvalósulása már önmagában is kizárható. Mindezeket figyelembe véve és
elméleti szintre emelve megállapíthatjuk, hogy a weberi racionális bürokratikus
szervezet csak irracionális bürokratákat feltételezve képzelhető el.
Ha az ellentmondás puszta leszögezésén túl tovább kívánunk lépni, akkor ezt két
irányban tehetjük meg:
Elkülöníthetjük a rendszer, illetve szervezeti szintű racionalitást az egyéni
racionalitástól. Ezt teszi pl. Habermas a társadalomelmélet szintjén és – más
értelemben – a Public Choice elmélet számos elemzése (játékelmélet, közösségi
elosztás csapdahelyzetei).
Rámutathatunk arra, hogy a weberi racionalitás-fogalom általában sem, és a
bürokratikus szervezetek esetében sem esik egybe pl. a neo-klasszikus
közgazdaságtan, vagy a racionális döntéselmélet racionalitás fogalmával.

I.2.1.2 Munkamegosztás, specializáció, szakértelem

A munkamegosztás a Webert követő szerzők körében talán a bürokrácia
legfontosabb eleme. Érdekes ez, hiszen Weber egy történeti folyamatot elemezve
azt vizsgálta, hogy miben tér el a bürokratikus igazgatási szervezet más, korábbi
igazgatási formáktól. A munkamegosztás azonban több évezredes múltra tekint
vissza, ezért semmiképpen sem képezheti a bürokrácia sajátságát. Az itt vizsgált,
elsősorban

angolszász

szakirodalom

azonban

mégis

elsősorban

a

munkamegosztásra vezeti vissza a bürokratikus hatékonyságot, amelyet –
Webernek tulajdonítva – a bürokrácia legfontosabb általános jellemzőjének tart, akár
elfogadván a bürokrácia hatékonyságának tézisét, akár – és ez messze a gyakoribb
az utolsó fél évszázadban – cáfolva azt. Valójában Weber nem is használja a
„munkamegosztás” kifejezést. Ehelyett illetékességi- és hatáskörökről beszél,
amelynek a német jogelméletben a munkamegosztáson, illetve a feladatkörök
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megosztásán jelentősen túlmutató értelme van.23 Az angolszász jogelméletnek
azonban nincs a német jogelmélettel megegyező, vagy ahhoz hasonló kategóriája
ezekre a fogalmakra. Parsons és Henderson fordítása (Weber 1966,) – amit a
„Gazdaság és társadalom” későbbi fordítása (Weber 1978) teljes mértékben átvesz
– a legközelebbi megfelelők mellett (competence, jurisdiction) a Weberi eredetiben
egyáltalán nem szereplő „munkamegosztás” fogalmat emeli be a szövegbe. Az
ebből a szövegből dolgozó szerzőkben aztán már a munkamegosztás kifejezés
ragadt meg, egyfelől mivel annak tartalmát jól tudták kezelni, másfelől mivel ez
látszott legalkalmasabbnak a szervezeti hatékonyság (egy másik, az angol
fordításban gyakran előforduló, Weber által soha nem használt kifejezés)
magyarázatára.
A munkamegosztás tehát ebben a felfogásban megalapozza a szervezeti
hatékonyságot. A munkamegosztás ilyen hatását valamennyi szerző kész tényként
kezeli. A bürokratikus szervezetben ez annyival jelent többet az évezredek óta
ismert formánál, hogy:
a munkamegosztás nagymérvű specializációt tesz lehetővé. Ez még mindig egy
olyan elem, amely szintén évszázadok óta növekvő mértékben jelen van, és a
tőkés nagyüzemben teljesedik ki.
a szakképzettségen alapuló kiválasztásban – amely egy másik Weber által
hangsúlyozott bürokratikus jellemző – a specializáció már a munkatársak
kiválasztásában megjelenik. Ez azt jelenti tehát, hogy a dolgozó már a munka
megkezdése előtt megszerzi az adott feladat ellátásához szükséges speciális
ismereteket.
a szenioritás elvén alapuló előmeneteli rendszer biztosítja, hogy a vezető
pozíciókba azok kerüljenek, akik a gyakorlati tapasztalatok során megszerezhető
speciális ismeretekkel is rendelkeznek.
a szervezet felépítése, szervezeti ágakra (hivatali osztályokra) tagolása szintén a
munkamegosztás logikáját követi.

23

Az illetékesség elsősorban a feladatok területi alapú megosztását jelenti, míg a hatáskör a tartalmi
alapú feladat-felosztásra utal. Emellett a hatáskör magában foglal olyan tényezőket, mint hogy mi
alapján kell dönteni, hatáskörében a hivatalnok mit tehet meg, milyen eljárási cselekményekre
köteles, az adott körben ki utasíthatja. A hatáskör nem csak azt határozza meg, hogy a bürokrata mit
tehet meg, hanem azt is hogy mit kell megtennie, mindenekelőtt eljárási kötelezettségét.
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végül, de korántsem utolsó sorban, a szabályoknak jelentős szerepe van abban,
hogy az egyes feladatok esetében definiálja az „egyetlen legjobb módszer”
(Taylor) alkalmazását és egyben kikényszeríthetővé is teszi azt a munkatársakkal
szemben.
A bürokratikus szervezet ebben az értelmezésben tehát egy olyan szervezet, amely
a legnagyobb mértékben épít a munkamegosztásra. Mind működésmódjában, mind
struktúrájában a munkamegosztás maximális kihasználására, illetve az optimális
munkamegosztásra törekszik.
A

munkamegosztás

azonban

mindig

felveti

a

koordináció,

az

elkülönült

tevékenységek összehangolásának problémáját is. Értelemszerűen: minél nagyobb
mértékű a munkamegosztás annál nagyobb az igény az elkülönült tevékenységek
összehangolására. (Simon 1946, Lawrence-Lorsch 1967, Blau 1971). A bürokratikus
szervezetben ezt a funkciót a szervezeti hierarchia és a szabály tölti be.
A szervezeti működés és struktúra előre tervezett. A „tervezők” – elvileg – úgy építik
fel a rendszert, hogy a célokat részcélokra bontják és azokhoz rendelik az egyes
szervezeti egységekhez tartozó tevékenységi köröket, és egyénekhez tartozó
munkaköröket. Ezeket aztán szabályokban rögzítik. A koordináció tehát jelentős
mértékben a szabályokban és a szervezeti felépítésben már eleve kódolva van. A
hierarchián alapuló utasításadási jog ebben az összefüggésrendszerben a
„finomhangolást”, a folyamatos működés közben jelentkező kisebb koordinációs
feladatokat hivatott ellátni.
Ez a rendszer azonban számos ponton kritizálható. Az ily módon megtervezett
rendszer lényegéből következik, hogy meglehetősen kis mozgásteret enged a
mindennapi működés során. Az egyes egyének és szervezeti egységek nagyobb
szabadsága a munkavégzés során veszélyeztetné ugyanis a rendszer összehangolt
működését. Ebből a helyzetből mindkét irányban – túlzott önállóság, túlzott
korlátozottság

–

jelentős

veszélyek

származnak.

A

túlzott

önállóság

dezintegrációhoz, a túlzott korlátozottság pedig adaptációs nehézségekhez vezet.
Mindkettő végső következménye a szervezeti céloktól való eltávolodás, a
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hatásosság és hatékonyság csökkenése irányában hathat. Ráadásul a tényleges
működés jelentősen el is tér az itt felvázolt „ideáltípustól”.
A túlzott önállóság veszélyezteti az összehangolt működés és ezzel az általános
szervezeti célok elérését. Emellett az önállóság teret engedhet a „személyesség”
érvényesítésének is, ami szélsőséges esetben korrupcióhoz is vezethet, de
mindenképpen bürokratikus szervezet lényege ellen hat.
Az önállóságra azonban jelentős hajlam van mind az egyes szervezeti egységek,
mind az egyes dolgozók esetében. A szervezeti egységek hajlamosak saját céljaikat
abszolutizálni, kizárólag azt követni. Selznick (1949) elsőként hívta fel erre a
figyelmet. Már Selznick is rámutat arra, hogy az egyes szervezeti egységek,
különösen azok, amelyekben egyfajta professzió domináns szerepet játszik (pl.
erdészek), nem egyszerűen követik a számukra meghatározott részcélokat, hanem
azokkal érzelmileg is azonosulnak. Más osztályok, más professziók képviselői
viszont más értékrendet, más szemléletet – ha úgy tetszik más szakracionalitást –
követnek.24 Ez egyfelől jelentős szerepet játszhat abban, hogy a dolgozók
lelkiismeretesen, a lehető legjobban végezzék munkájukat. Másfelől azonban
szervezeti dezintegrációhoz vezethet, ahhoz, hogy mindegyik szervezeti egység a
maga

értékrendjét

követi,

gyakran

egymás

ellen

harcolva,

egymás

szempontrendszerét figyelmen kívül hagyva, meg sem értve (pl. erdészek a
vízügyeseket és mindketten a pénzügyeseket). Ezzel az általános szervezeti cél
elérését ássák alá, lehetetlenítik el.
Ehhez a problémához kapcsolódik szorosan a hierarchikus rend és a szakértelem
közötti ellentmondás, melyet az ötvenes évek elejétől szinte valamennyi a
bürokráciával foglalkozó szervezetszociológiai munka tárgyal. Az ellentmondás
abból adódik, hogy az egyes professziók nagymértékű szakmai tudásanyagot
halmoztak fel, amelyek meghatározzák például az egyes felmerülő problémák
értelmezési keretét, a megoldási módokat. Ehhez a kognitív, tudásalapú elemhez
járul

24

még

gyakran

egy

sajátos

értékrend,

szakmai

ethosz,

amelyek

A későbbiekben, különösen a közigazgatást vizsgáló empírikus munkák sora látott napvilágot,
amely e jelenség elterjedtségét mutatja és a nagy közigazgatási programok sikertelenségéhez, illetve
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megteremtésében a képzést ellátó egyetemeknek meghatározó szerepük van, s
amelyeket szakmai szervezetek (kamarák, stb.) folyamatosan fenn is tartanak,
erősítenek. A szakma képviselőitől elvárt magatartási és szakmai szabályok gyakran
írásos formában, etikai kódexekben, az elvárt eljárások (way of conduct)
rögzítésében is megjelennek. Tipikus példáját jelentik ennek azok a professziók,
amelyek évszázados, sőt évezredes múltra tekintenek vissza (pl. az orvosok) de
egyre növekvő mértékben jelentkezik ez az újabban megjelent professziók esetében
is. Kétséges például, hogy egy orvos hajlandó-e végrehajtani egy olyan utasítást
vagy olyan szabályt, amely ellentmond szakmai meggyőződésének avagy
hipokrateszi esküjének, kockáztatva ezzel esetleg a szakmai közösségből való
kizárást, ami megélhetésének alapja.
A szakértelem ilyen értelemben vett problémája szinte valamennyi szerzőnél
megjelenik, és a bürokratikus szervezeti modell egyik központi problémájává válik a
szakirodalomban.
Részletesen és kiegyensúlyozottan tárgyalja a szakértelem problémáját Blau-Meyer
(1971). Mindenek előtt felhívják a figyelmet arra, hogy a szakmai is a bürokratikus
orientáció számos azonos vonást is tartalmaz. Ilyenek elsősorban a személyes
érzelmek kikapcsolása, a személytelenség, az univerzális elvek és sztenderdek
alkalmazása a konkrét esetre, a kompetenciából fakadó korlátok fel- és elismerése.
Ugyanakkor a két tényező között ellentétek is fennálnak. A kontroll jelentősen eltérő:
a hierarchikus felsőbbség a bürokrata, a szakmába tartozó kollégák a szakértő
esetében. Empírikus kutatásokra hivatkozva megállapítják, hogy (a) a technilógiai
fejlődés erősíti a szakértelem szerepét és, hogy (b) a szakértelem jelenlétének
növekvő mértékével csökken a (aa) szervezet iránti lojalitás, (bb) nő az innováció
iránti hajlandóság-készség, valamint (cc) az eljárásokkal szemben a végeredmény
kap nagyobb fontosságot.
Etzioni (1964) viszonylag rövid könyvében külön fejezetet szentel a kérdésnek, és –
elméleti megfontolásokra és empirikus munkákra egyaránt támaszkodva – felvázolja
a ún. professzionális szervezeteknek, a bürokratikus modelltől jelentősen eltérő

az eredetileg kitűzött céloktól való eltéréshez vezetett. (Pressman-Wildawsky 1973, Wilson
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sajátságait. Etzioni – Simonra hivatkozva – arra is felhívja a figyelmet, hogy
nemcsak a szervezeti ágak, de a szervezeti szintek között is kialakul egyfajta
munkamegosztás és specializáció. A magasabb szintek inkább az összefüggések
meglátását igénylik, például jó analitikus készségeket, mig az alacsonyabb szintek
erőteljesebb teljesítmény-orientáltságot. A szintek közötti munkamegosztáshoz
szintén kapcsolódnak attitüdinális eltérések, amelyek a már ismertetettekhez
hasonló következményekkel járnak.
Úgy tűnik tehát, hogy a Weberi bürokrácia-modell egyes elemei ellentmondásba
kerülnek egymással. A bürokrácia ideáltípusa implicite megköveteli, hogy a
bürokrata kizárólag saját szervezete felé orientálódjon. Munkavégzésében kizárólag
a szabályokat és utasításokat vegye figyelembe. Ugyanakkor a szakértelem elvileg
is a szakmai szempontok követésére utal. A modern társadalmi környezetben pedig
ez olyan intézményesült formákkal (egyetemek, szakmai szervezetek, írásban
lefektetett szakmai normák) járnak együtt, amelyek a bürokratikus szervezeten kívüli
szervezeti orientációt erősítik. (lásd erről sajátos megközelítésben: Pokol 1991)
Weber esetében azonban a „speciális szakértelem” tartalma nem kellőképpen
egyértelmű. A szöveget elemezve is láthatjuk, hogy a legtöbb szövegrészben ez a
szakértelem alapvetően jogi szakértelem. Weber a szakértelem fontosságát a
„technikai szabályok” és „normák” jelenlétéhez kapcsolja. (Weber 1987:226, „a
racionális uralom alapketegóriái - 4. a szabályok”)25 Ahhoz, hogy a szabályok
alkalmazása teljesen racionális legyen – írja Weber – szakképzés szükséges. A
szakértelem itt tehát arra szolgál, hogy a bürokrata képes legyen a szabályokat
értelmezni, a valóságot és a szabályokat (jogelméleti megközelítésben: a tényszerű
tényállást és a törvényi tényállást) megfelelően egymásra vonatkoztatni. A
szakértelem tehát a weberi eredetiben elsődlegesen a szabály érvényesülését,
pontosabban a lehető legadekvátabb és legegységesebb érvénysülését van hivatva
biztosítani. Weber látensen itt is a klasszikus porosz, hatósági jellegű bürokrácia
modelljét követi, amely tevékenysége folytán (büntet, ellenőriz, engedélyez, bírságol,
1989,Nathan 1993)
25
Kamenka (1989) utal arra, hogy Weber korában, a hivatallal összefüggésben a szakértelmet
általában a jogi ismeretekkel azonosították. Torstendahl (1991) pedig azt jelzi, hogy a kontinentális
országok bürokráciáiban, hosszú történelmi időszakra visszamenőleg a jogi szaktudás játszotta a
meghatározó szerepet.
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regisztrál, stb.) alapvetően jogalkalmazó jellegű, amelyben tehát a szakértelem jogi
szakértelmet jelent.
A weberi eredeti értelmezés tehát – legalábbis részben – feloldja a bürokratikus
szervezeti rend és szakértelem elméleti ellentmondását. Ugyanakkor továbbra is
kétségtelenül fennáll a modern szervezetek esetében a már említett gyakorlati
ellentmondás. A közigazgatásban például a jóléti állam megjelenése tömegével
szívja fel a közigazgatásba a speciális szakértelemmel rendelkező dolgozókat,
orvosokat az egészségügy, tanárokat az oktatásügy, mérnököket a vonalas
infrastruktúra fejlesztés és fenntartás valamint az építésügy területén.26 . A
specialisták

tehát

kétségtelenül

jelen

vannak

a

modern

bürokratikus

szervezetekben27 A modern szervezetekben tehát nyilvánvalóan jelentkeznek a
szakértők kettős orientációjából következő gyakorlati problémák.

I.2.1.3 A szervezeti struktúra

A bürokratikus szervezeti struktúra legfontosabb jellemzőit a következőképpen
foglalhatjuk össze:
1. Szigorú formalizáltság, beszabályozottság. A bürokratikus szervezetek formális
felépítését – többé-kevésbé – tudatosan határozzák meg, döntés(ek)en alapul,
nem pedig spontán módon fejlődik ki (mint pl. egy kiscsoport, egy iskolai
osztályközösség

belső

struktúrája).

A

szervezeti

kereteket

írásos

dokumentumokban (szervezeti és működési szabályzatok, szervezet ábrák)
rögzítik. A struktúra módosítása az arra jogosult szerv, személy döntését igényli
és magával vonja a vonatkozó írásos dokumentumok módosítását.
2. A struktúrában kizárólagos szerepe van a vertikális kommunikációnak. Az
információ felülről lefelé haladva tipikusan az utasítás, míg alulról felfelé haladva
a jelentés formáját ölti. Másként fogalmazva, a felülről jövő információhoz

26

Lőrincz Lajos (1981) pl. rámutat, hogy a közigazgatásban a II. világháború óta a közigazgatás
személyi állományának nagymértékű növekedése mögött szinte kizárólag e specialisták
közigazgatásba áramlása áll.
27
Az piaci szféra bürokráciáira ugyanez már valószínűleg már Weber korában is állt, elsősorban a
mérnökök jelenlétén keresztül. Mostanra azonban pl. a marketing szakmává fejlődéséveljóval
érzékelhetőbben jelentkezik.
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kötelező erő társulhat és – a klasszikus modellben általában társul is – míg az
alulról jövő információ tájékoztatást, maximum javaslattételt tartalmaz.
3. A legtöbb szervezeti modellben meghatározó szerepe van a „parancsolás
egysége” elvének is, vagyis annak, hogy egy egységnek (szervezeti egység,
egyén) csak egyetlen felettese van, csak egyetlen felettestől kaphat utasítást.
(Ettől látszólag eltér a Taylori modell.)
A három szempont együttes érvényesítése elvezet a tisztán hierarchikus, avagy a
szervezetelmélet szóhasználatával élve lineáris szervezeti struktúra modellhez, amit
az alábbi ábrán mutatok be:

Ábra 2 Lineáris szervezet

Vezetô
Ágak

S
Z
I
N
T
E
K
A

B

Már a szervezeti ábrából is látható a lineáris szervezet néhány negatív jellemzője. A
kommunikáció kizárólag vertikális lehet. Például “A” és “B” hivatalnokok nem
kommunikálhatnak közvetlenül egymással. Ez csak a “legkisebb felettes vezetőn”
keresztül lehetséges. Esetünkben ez a szervezeti vezetőt jelenti, vagyis egy kérdésválasz “A” és “B” között csak tizenkét lépcsőben lehetséges. Ez azzal jár, hogy a
szervezet vezetőinek olyan problémákkal kell foglalkozniuk, amely a szervezeti
hierarchiában jóval lejjebb is elintézhetőek lennének. Ez a szervezeti vezető túlzott
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adminisztratív leterhelésével jár. Amennyiben a feladat olyan jellegű, hogy A és B
tisztviselő együttes kompetenciájának érvényesítését igényli, akkor a döntést a
szervezet vezetőjének kell meghoznia, vagy legalábbis döntenie arról, hogy kinek
delegálja a döntést.
A lineáris struktúra kézenfekvő válasz a modern szervezetekben jelentkező két
egymásnak

ellentmondó

követelmény

közötti

összhang

megteremtésének

problémájára. E két tényező: a dezintegrációval fenyegető munkamegosztás és
specializáció egyfelől és az integrációt biztosító koordináció másfelől (Simon 1946).
A lineáris szervezet e két tényező között teremt egyfajta egyensúlyt. Látható
ugyanakkor, hogy jelentős részben tisztán magából a struktúrából következik, hogy a
döntések gyakran magasabb szinten születnek, mint az indokolt lenne. Utalunk itt
arra, hogy bürokrácia – mindennapi szóhasználatban is tükröződő – kritikájának
egyik fő célpontja a döntések felfelé tolása, a felelősségtől való menekülés.
Kétségtelen, hogy ezek a tényezők nagymértékben a hierarchikus szervezi struktúra
egyenes következményei. Mertonnal ellentétben tehát, nem csak a szervezet
egyéniséget torzító hatásáról van itt szó, hanem a bürokratikus szervezet felépítése,
egyik

meghatározó

jellemzője,

hierarchikus

volta

önmagában

is

generál

diszfunkciókat.
Világos az is, hogy a szolgálati út betartása rengeteg időt vesz igénybe az ilyen
szervezetben, vagyis rendkívüli mértékben lassítja a szervezet működését és
reagáló képességét. Aktatologatás és lassúság szintén gyakran megfogalmazott
kritikák a bürokráciával szemben. Ezek ismét csak jelentős részben közvetlen
következményei a bürokrácia hierarchikus felépítettségének. Emellett jelentősen
megnő az információ torzulásának veszélye illetve megtörténhet, hogy a lánc valahol
megszakad, és “A” feltett kérdésére soha nem érkezik meg a válasz. Különösen igaz
ez azokban az esetekben, amikor az informális csoportok kommunikációs blokád
(Crozier 1980) alatt tartják a szervezetet. A kommunikáció gyorsítása a szervezeten
belül csak úgy lehetséges, ha csökkentik a szervezeti szintek számát. Ennek
azonban határt szab a “span of control” jelensége, vagyis az, hogy egy vezető csak
korlátozott számú közvetlen beosztottal tud dolgozni. A létszám növekedésére tehát
e szervezet vagy a szervezeti ágak növelésével (horizontális bővülés, „szélesebb”
szervezeti piramis), vagy – és egy idő után elkerülhetetlenül – a szervezeti szintek
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növelésével (vertikális bővülés, magasabb szervezeti piramis) tud csak reagálni.
Azaz a létszám növekedésével együtt lassul és egyre bizonytalanabbá, “zajosabbá”
válik a szervezeti kommunikáció.
A lineáris szervezet tehát:
Lassú kommunikációval, jelentős információveszteséggel és torzulással dolgozik.
Az ilyen szervezetek lassan képesek reagálni a környezeti kihívásokra, különösen
akkor, ha azok nem kezelhetőek egy szervezeti egységen, ágon belül.
Ugyanezen okból a lineáris szervezet igen nehézkes a komplex és/vagy
strukturálatlan (nem rutin) feladatok megoldásában. A komplex feladat ugyanis
több szervezeti ágban dolgozók együttműködését igényeli. Hasonlóképpen, amíg
a rutinfeladatokhoz a szervezet úgy alkalmazkodik, hogy arra egy meghatározott
szervezeti egység specializálja magát, addig a nem strukturált feladatok nagy
valószínűséggel eltérő szervezeti ágakban “tárolt” szaktudást és így az érintett
egységek együttműködését igényli.
Ezek a problémák egyre élesebben jelentkeznek a modern társadalmakban,
amelyeket leggyakrabban éppen a változás gyorsuló ütemével és a – széles
értelemben vett – társadalmi jelenségek, problémák komplexebbé válásával szoktak
jellemezni. Éppen olyan jellemzők ezek, amelyek tekintetében a bürokrácia egyik fő
jellemzője a lineáris szervezeti struktúra kirívó deficiteket mutat fel.
A hatékonyság és adaptivitás növelése érdekében a lineáris szervezeti struktúrából
következő negatívumokat később olyan megoldásokkal kísérelték meg oldani,
amelyek megőrzik e struktúra lényegi sajátságait, ugyanakkor alkalmasabbá teszik a
szervezetet a fent vázolt problémák jobb kezelésére. Egy ilyen szervezetet mutatok
be az alábbi ábrán.
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Ábra 3 Módosított lineáris struktúra

Törzskar

Team

Horizontális kommunikációs csatornák

A módosított struktúra három eszközzel kísérli meg csökkenteni az eredeti modell
negatívumait:
A törzskarban olyan magasan kvalifikált szakemberek ülnek, akik rendelkeznek
az egész meglátásának képességével. Alkalmasak arra, hogy a feladatokat ne
csak

egyetlen

szempontból

vizsgálják,

hanem

azokat

komplexen,

problémaorientáltan kezeljék. Ha jelen van is a specializáció e körben, a
törzskaron belül a kommunikáció akkor is kötetlen, jórészt informális és minden
irányú. A törzskar nem kötődik továbbá azokhoz a sajátos szervezeti érdekekhez,
amelyekhez a bürokrata, kevésbé érdekelt a status quo fenntartásában. Éppen
ezért a törzskar alkalmas nagy horderejű, komplex, stratégiai feladatok
megoldására, továbbá jelentős változások kimunkálására. A törzskar e körben
nem rendelkezik önálló döntési lehetőséggel, hanem, mint a vezető tanácsadó
testülete funkcionál. Ez biztosítja, hogy nem törik át a parancsolás egységét.
A teamek is arra jöttek létre, hogy olyan komplex feladatokat oldjanak meg,
amelyek számos szakterület és szervezeti egység együttműködését, különféle
szakismeretek együttes alkalmazását igénylik. Ennek érdekében egy adott
feladat megoldására a szervezet különböző “ágaiból” és szintjeiből verbuvált
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alkalmazottakból hozzák létre, s addig működik, amíg az adott feladatot
megoldja. A teamek általában csak javaslatokat dolgoznak ki. A döntést a
szervezeti hierarchiában erre kijelölt egyén hozza.
Egyre nagyobb mértékben teszik lehetővé az azonos szinten elhelyezkedő
szervezeti egységek illetve alkalmazottak közötti közvetlen kommunikációt is. Ez
lehetővé teszi, hogy A és B hivatalnok feladatai ellátása során információt
cseréljen egymással, anélkül, hogy ehhez igénybe vennék a „legkisebb közös
vezetőhöz” vezető szolgálati utat. Ezeket a horizontális csatornákat általában
írásban rögzítik, és a döntési jogosítvánnyal rendelkező hivatalnok személyét is
meghatározzák.
A funkcionális szervezeti modell
A szakirodalomban gyakorta megjelenik az a nézet, amely a formális irányzaton
belül szembe állítja egymással a Weber - Fayol féle lineáris modellt a funkcionális
szervezeti modellel, amelyet Taylor ajánl. Egy leegyszerűsített funkcionális
szervezeti modellt mutatok be az alábbi ábrán.
Ábra 4 Funkcionális szervezeti struktúra
Vezető
Igazgatási
szervezeti egységek

Munkavégző
szervezeti egységek

Számos szerző úgy fogja fel (Ladó 1986), hogy a taylori funkcionális modell
alternatívája a lineáris modellnek. A lényegi eltérés abban állna, hogy itt nem áll fenn
a parancsolás egysége, amennyiben az ábrán legalul elhelyezkedő szervezeti
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egységek, nem csak egyetlen felettestől hanem több szervezeti egységtől is
kaphatnak utasítást, illetve állnak azok kontrollja alatt. Ennek előnye lehet, hogy
mindegyik egység érvényesíteni tudja szakmai szempontjait. Ezzel együtt azonban
sérül a koordináció, amennyiben az egyes “felettes hatóságok” egymásnak
ellentmondó utasításokat is adhatnak.
Nézetem szerint azonban a modellek – legalábbis részbeni – félreértelmezéséről
van szó. A lineáris modell ugyanis az igazgatási szervezet belső felépítését mutatja
be, míg a funkcionális modell az igazgatási szervek és az általuk igazgatottak
viszonyát rögzíti. Valójában a taylori modell igazgatási szervezete belülről (ezt az
ábra nem tükrözi) minden bizonnyal lineáris felépítésű, ugyanakkor a fayoli
igazgatási szervezet és az igazgatottak viszonya sem más mint amit a funkcionális
modell jelez.
A két modell összevetéséből azt láthatjuk, hogy míg az igazgatási szervezeten belül
- legalábbis elvileg - megoldott a koordináció, addig az igazgatás és az igazgatottak
közötti viszonyban ez nem áll fenn. Az egyes igazgatási egységek a saját
szempontrendszerük, rutinizált eljárásaik (ha úgy tetszik szakracionalitásuk) szerint
irányítják az igazgatottakat. Az esetek többségében hiányzik a koordináció, a
komplex problémák komplex kezelése, hiszen ez a lineáris szervezetben rendkívül
nehézkes vagy lehetetlen is.
A funkcionális szervezeti modell áttekintésével tehát ugyanahhoz a problémához
jutottunk vissza, amelyet a lineáris modell kapcsán már láthattunk. Ugyanakkor a két
modell összevetése jól mutatja, hogy milyen elméleti problémákhoz vezet az, ha
nem teszünk különbséget igazgatási és nem igazgatási szervezetek között. Ezt a
problémát a későbbiekben érintjük.
Végül e pontban még utalnunk kell a vezetői szerep – korábban tárgyalt – eltérő
értelmezéseire is. Weber egyetlen vezetői szereppel, a hierarchiában elfoglalt
vezetői szereppel számol. Ezzel szemben a későbbi szerzőknél két további
„hatalom” és ehhez kapcsolódó kvázi „vezetői” szerep is megjelenik. Az informális
struktúrában elfoglalt helyzet (Human Relations) egyfajta informális vezetői helyzetet
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definiál. Más szerzők pedig a szakértelemből következő hatalmi pozícióról
beszélnek.

I.2.1.4 A szabály szerepe

A szabály szerepe meghatározó a weberi bürokráciaelméletben és a Webert követő
szerzők is nagy figyelmet fordítanak erre a kérdésre. A bürokratikus szervezetben a
szabály önmagában is jelentős szerepet játszik. Emellett „visszatükröző” szerepe is
meghatározó. Ez alatt azt értem, hogy a szabály reflektál a szervezet valamennyi
elemére, szintjére. Tipikusan szabályokban jelennek meg a szervezeti célok, és
különösen a részcélok. Azt, hogy milyen funkciót, főbb feladatokat lát el egy
szervezet általában az alapító okirat rögzíti. Szintén írott szabályokban rögzített a
működésmód. Az eljárás rendjét, a hatásköröket (mely esetekben, mi a teendő,
hogyan kell eljárni, milyen más szervezetekkel kell felvenni a kapcsolatot, stb.)
szintén írásos szabályok rögzítik (ügyrend, eljárásai szabályzat, hatásköri leírások,
ügyiratkezelési szabályzat, stb.). A struktúra, a szervezeti felépítés is szabályokban
kerül rögzítésre. Tipikusan a szervezeti és működési szabályzatok tartalmazzák
ezeket az információkat. Végül a személyzeti rendszer legfontosabb elemei, a
kiválasztás rendje, a bérezés és előmenetel szabályai is írásos normákban kerülnek
lefektetésre. A szabályokban tehát visszatükröződik a szervezetek teljes formális
felépítése.
Ha a modern szervezetek központi kérdése – a munkamegosztás, specializáció és a
koordináció közötti ellentmondás és egyensúly – oldaláról vizsgáljuk a kérdést, akkor
is azt találjuk, hogy a szabályok mindkét oldalon jelen vannak. A szabályok rögzítik a
munkamegosztás rendjét mind a működés, mind a struktúra vonatkozásában.
Szabályok határozzák meg szervezeti egységre, végső soron személyre lebontva az
elvégzendő feladatok körét, hogy kinek, mi a teendője (mit tehet és mit kell tennie).
Ezekben – elvileg – kódolva van a feladat elvégzésének taylori értelemben vett
„legjobb útja”. Ez a "legjobb út” azonban a komplex szervezetekben nem egyszerűen
csak az adott feladat elvégzésének legjobb, leghatékonyabb elvégzési módját jelenti,
hanem magában foglalja azt is, hogy a feladatvégzés a legoptimálisabban járuljon
hozzá az általános szervezeti cél(ok) megvalósításához. Ebben pedig már benne
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rejlik a koordináció, az egyes feladatok olyan módon történő összehangolása, amely
a legkisebb költséggel28 a legnagyobb mértékű célelérést teszi lehetővé. Gyakran
előfordul ugyanis, hogy egy-egy feladat elvégzésére

az önmagában vett

leghatékonyabb (leggyorsabb, legtermelékenyebb megoldás) eljárás nem járul
hozzá a leghatékonyabb szervezeti céleléréshez, mert pl. más munkafázisokat
hátráltat, nem igazodik azok időbeli ütemezéséhez, stb. Hangsúlyosan jelentkezik ez
a probléma az olyan esetekben, amikor az egyes szervezeti egységek egymástól
eltérő, egymásnak olykor ellentmondó részcélokat, szakracionalitásokat követnek.
Különösen erőteljesen jelentkezik a probléma, ha már az általános szervezeti célok
között is ellentmondás tapasztalható. A legtöbb szerző szerint (Simon 1982, Allison
1992) ez jellemzi a közigazgatást is.
A szabály tehát a munkamegosztás és a munkavégzés optimális módjára nézve is
meghatározó jelentőséggel bír, de meghatározó szerepe van a koordinációban is. A
szabály szerepe azonban korántsem probléma nélküli. A problémák különösen
kontúrosan jelentkeznek, ha a szabályt az adott területen az azzal versengő más
eszközökkel vetjük össze. Az optimális munkavégzést biztosító olyan bürokratikus
jellemző, amellyel a szabály konkurál a szakszerűség. A koordináció tekintetében
pedig a szabály mellett a hierarchia játszik meghatározó szerepet. Az alábbiakban
ezt a két területet vizsgálom meg röviden.
A szakértelem – mint láttuk – Webernél alapvetően a jogi szakértelemmel válik
azonossá és a szabálykövetés optimalitását biztosítja. A jogász szakértelme abban
rejlik, hogy az egyes konkrét esetekben a szabály elvont rendelkezését a
legpontosabban tudja alkalmazni. A pontosság azonban kétféle módon fogható fel. Ez
a kettősség megjelenik a jogelméletben a jogalkotó szándékát fürkésző jogértelmezés
és a szó szerinti értelmezés elkülönítésében. Lényegében ugyanezt fedi le Weber
fejtegetése a materiális és a formális jog közötti különbségtételről. A modern jogi
professzió - és Weber ezt kifejezetten hangsúlyozza - elsősorban a második, formális
szabályértelmezésre tesz alkalmassá.

28

Itt a költség szót a lehető legtágabb értelemben használom.
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A szakértelem ebben a felfogásban nem a megoldandó feladatra, problémára reflektál,
hanem kizárólag a szabályra. Ha útépítésről van szó, a szakértő kizárólag az általános
jogi és szervezeti normákat alkalmazhatná. Szabály hiányában nem szólhatna bele az
út

nyomvonalának

meghatározásába,

az

építési

technológiába,

a

burkolat

kiválasztásába, stb. A bürokratikus szervezet tagja számára tehát tiltva lenne a sajátos
szakmai ismeretek alkalmazása.
E megoldás - Weber által hangsúlyozott - előnye, hogy a lehető legnagyobb mértékben
teszi lehetővé a kiszámítható szabályértelmezést, ezzel biztosítva a szabályok uralta
szervezet eljárásainak és outputjainak kiszámíthatóságát is.
A kiszámíthatóság biztosítása mellett azonban a speciális szakértelem egyedi
alkalmazásának kizárása számos negatívumhoz vezet. Egyebek mellett ez vezet a
Merton (1980) által leírt diszfunkcióhoz is, nevezetesen a szabályokhoz önmagukért
való ragaszkodáshoz akkor is, ha a szabály merev alkalmazása a konkrét szituációban
a szabály alkotójának szándékával ellentétes végeredményhez vezet.
Ennél általánosabb probléma, hogy a bürokratikus szervezet veszít eszközracionalitási
potenciáljából. A bürokrácia hatékonysága és hatásossága kizárólag a szabályokban
kódolt tudáson alapszik. Szakmai ismeretek csak abban az esetben kerülhetnek
alkalmazásra, ha azok az általános norma formáját öltik. Ez a következő
negatívumokkal járhat:
A szabályok száma elviselhetetlenül megnövekszik.
A szabályalkotás lassú és költséges folyamat ezért
számos megalapozott szakmai szempont csak a lehetségesnél és
szükségesnél jóval később kerülhet alkalmazásra
elavult szakmai szempontokat kell érvényesíteni mindaddig amíg azok
eltörlésre vagy módosításra nem kerülnek
számos megalapozott szakmai szempont soha nem kerül alkalmazásra
Olyan szakmai szempontokat is szabállyá kell(ene) formálni, amelyek rendkívül
ritkán vagy csak egyetlen esetben kerülnek alkalmazásra a szervezetben.
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A szakértelem önálló alkalmazásának kizárásáért a szervezetnek nagy árat kell(ene)
fizetnie, elsősorban hatékonysága tekintetében. A gyakorlatban elképzelhetetlen az
önállóan alkalmazott szakértelem teljes kizárása. A szervezetek a problémát a
gyakorlatban úgy oldják meg, hogy - elsősorban eljárási normák beiktatásával szabályozzák a szakmai ismeretek egyedi alkalmazásának módját.
Nézzük meg most a szabály szerepét a koordinációban összevetve azt a hierarchia
és a hierarchián alapuló utasításadási jog szerepével. E két elem a koordinációt
eltérő módon valósítja meg, eltérő sajátságai vannak, ezért lényeges, hogy melyiket
alkalmazzák. Gouldner már idézett munkájának IV. fejezetében (1954:157-180)
elemzi a szabály sajátságait az utasításhoz viszonyítva. Három ilyen meghatározó
sajátságban lehet összefoglalni a szabály előnyeit az egyedi utasítással szemben:
a szabály általában alaposabb megfontolás és előkészítés után születik meg,
ezért alkalmasabb eszköz a koordináció bonyolultabb feladatának ellátására,
hiszen a koordináció éppen számos szempont együttes figyelembevételét, egy
komplex rendszer alapos ismeretét követeli meg. Ezt jobban elősegíti az is, hogy
a szabályok általában a szervezet csúcsán születnek, ahol nagyobb a rálátás az
„egészre”, míg az utasítás bármely vezetői szinttől származhat. Az alaposabb
előkészítés jobban biztosíthatja az egyértelműséget is, ezzel azt, hogy a szabályt
egyformán fogják értelmezni és alkalmazni.
a szabályok normatív jellegük folytán helyettesítik az egyedi utasításokat,
lényegében egyetlen aktussal kiválthatják az egyedi utasítások tömegét. A
normatív jellegből következik az is, hogy
a szabályok az individualista kultúrákban morálisan-pszichésen elfogadhatóbbak
– ha úgy tetszik legitimebbek – az egyedi utasításnál. Az egyedi utasítás explicit
módon magában hordozza az utasítás adója és címzettje közötti egyenlőtlen
viszonyt (Follett 1929), ami nehezen fogadható el az utóbbi számára. A
szabályok emellett azért is elfogadhatóbbak, mert arról az érintettek feltételezik,
hogy alapos megfontolás alapján és nem esetleges vezetői hangulat alapján
születtek.
Gouldner érvei a szabály mellett szólnak. Az utasításokra mégis szükség van. Ennek
az az oka, hogy a szabály minden előnye ellenére sem alkalmas minden
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koordinációs

feladat

ellátására.

A

szabályok

elsődlegesen

az

ismétlődő,

rutinfeladatok és szituációk kezelésére alkalmasak. Számos olyan egyedileg előálló
szituáció lehetséges azonban, amelyben szükség van az egyedi utasítás
alkalmazására is.
Látható tehát, hogy a szabály mind a munkamegosztás-specializáció, mind a
koordináció tekintetében számos előnnyel jár. Ezek közül e ponton talán a
kiszámíthatóságot és az általánosabb elfogadottságot (kvázi legitimitást) lehet
kiemelni. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy egyetlen területen sem kerülhető el más
eszközök (szakértelem, utasításadás) alkalmazása. Ezek éppen abban „erősek”,
amiben

a

szabály

gyenge:

lehetővé

teszik

az egyedi esetek kezelését,

alkalmasabbak a gyors, rugalmas reagálásra. Ha képletesen akarunk fogalmazni azt
mondhatnánk, hogy a szabály nagyobb mértékben osztozik a bürokrácia általános
jellemzőiben

(merevség,

nehézkesség

a

nem-rutin

esetekben,

lassabb

alkalmazhatóság, nagyobb kiszámíthatóság) mint a szakértelem és az egyedi
utasítás. A szabályalkalmazás, amely a bürokrácia meghatározó eleme, egyben
meghatározó módon alakítja a bürokratikus szervezet általános jellemzőit.

I.2.2 Általános kérdések

I.2.2.1 A bürokratikus szervezet igazgatási jellege

Mint láttuk, Blau és Meyer (1971) a szervezetet a társadalmi csoport egy sajátos
típusának tekinti, olyan társadalmi csoportnak, amely meghatározott cél körül
szerveződik. A formális-racionális szervezet pedig olyan szervezet, amelyben a
szervezeti struktúra és működés is meghatározott rend szerint zajlik. De van-e
különbség a formális-racionális és a bürokratikus szervezet között, avagy
szinonimaként fogjuk fel ezeket? Ha van különbség a két fogalom között, akkor az
miben ragadható meg?
Nézetem szerint a különbségtétel két okból is szükséges. Egyfelől nem érdemes két
azonos denotációjú fogalmat fenntartani. Ez pazarlás a szavakkal és zavaró a
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tudományos

értelmezés

szempontjából

is.

Másfelől

Weber

többé-kevésbé

konzisztens módon a bürokrácia kifejezést a kifejezetten az igazgatási, illetve hivatali
szervezetekre vonatkoztatta. Erre utal a szó eredete is. Mit tekinthetünk igazgatási
szervezetnek? E kérdés megválaszolásához az „igazgatás”-t kell definiálnunk.
Az igazgatás számos megközelítés alapján határozható meg. (Dunshire 1973) 29
Valamennyi elvezet az igazgatási szervezet lehatárolásához. Az eltérő „igazgatás”koncepciók azonban eltérő szervezeti lehatároláshoz vezetnek el. Ezeket az eltérő
meghatározásokat tekintem át az alábbiakban.30
a) A legelterjedtebb megközelítésmód (Szentpéteri 1985)31 egy konceptuális térben
elhelyezve definiálja az igazgatást. Eszerint az igazgatás a célkijelölő stratégiai
döntéshozatal és az effektív, materiális végrehajtás között helyezkedik el. Ezt
mutatom be a következő ábrán.
Ábra 5 Az igazgatás helyzete

Stratégiai
döntéshozatal

Igazgatás

A döntések
effektív,
végrehajtása,
realizálása

29

Amiként Albrow a bürokrácia fogalmát, úgy Dunshire az igazgatást (administration) elemzi
szisztematikus módon, történeti és tudománytörténeti megközelítéssel. Az elemzés
végeredményeként Dunshire az igazgatás 15 féle jelentését különíti el (p199). Noha az elemzés
rendkívül módszeres és impresszív, eredményeire e pontban kevéssé támaszkodhatunk, mivel túl
szorosan kötődik a brit nyelvhasználathoz és gyakorlathoz. Ebből a szempontból a könyv érdeme –
egyebek mellett – hogy világossá teszi: az angol „administration” nem teljesen azonos pl. a magyar
igazgatással. A brit gyakorlatra alapozás viszont olyan – itt teljességgel használhatatlan fogalommeghatározásokhoz vezet, mint pl. a 11. számú, amely az adminisztrációt, mint a század alső felében
alkalmazott brit közszolgálati rendszer legfelsőbb közszolgálati osztályába sorolt hivatalnokainak
tevékenységét definiálja. Eközben az általános igazgatástan definíciói kimaradnak a kötetből.
Meglepő, hogy magyar nyelven milyen kevés figyelmet fordítottak az igazgatás fogalmának
tisztázására. Nem találtam egyetlen olyan monografikus munkát sem, amely a fogalom
meghatározására irányult volna. Igaz, hogy angol nyelven sincs túl sok.
30
Természetesen csak azokkal a meghatározásokkal foglalkozom, amelyek szervezeti kontextusban
- vagy egyáltalán - értelmezhetőek. Nem ilyen pl. Dwight Waldonak, a közigazgatástudomány egyik
klasszikusának meghatározása: "Az igazgatás az együttes emberi erőfeszítésnek az a fajtája,
amelyet nagyfokú racionalitás jellemez. Ezt a jellemzést viszont bizonyos fokig korlátoznunk kell."
(1994:18) Valóban, mert ez a jellemzés a két ember által végzett fafűrészelésre éppúgy vonatkozik,
mint a piac láthatatlan kezének működésére. Sajnos Waldo csak részben jut el eddig a felismerésig.
31
"Az igazgatási tevékenység az a szervező tevékenység, amellyel az igazgatási alkalmazott az 'úr'
(tulajdonos, politikus, stb.) által hozott döntések megvalósításának feltételeit megteremti" (Szentpéteri
1985:250)
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Az

igazgatás

szerepe

a

fentiekből

következően

a

stratégiai

döntések

végrehajtásának szervezése, tervezése, koordinálása, a végrehajtás feltételeinek
biztosítása. Az igazgatás helyzetéből következik továbbá visszacsatoló funkciója is.
Az igazgatás feladata a végrehajtás folyamatának nyomon követése, ellenőrzése és
a

stratégiai

döntéshozók

tájékoztatása.

Ebből

következően

az

igazgatás

feladatkörébe tartozik a döntés-előkészítés is.
Az igazgatás maga is hoz részdöntéseket, a célok megvalósításának szervezése
során. Fontos kérdés, hogy az igazgatási szervezetnek milyen mértékű autonómiája
van a stratégiai döntéshozókhoz (az úrhoz) képest. A célkijelölő és a végrehajtási
döntések elkülönítése a gyakorlatban igen nehéz. A lehatárolás szempontjából ez
azt jelenti, ezen az alapon nehéz az igazgatási szervezetet a stratégiai
döntéshozataltól elválasztani. Az igazgatási szervezet nagy autonómiája a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a döntések átcsúsznak az igazgatás kezébe. Ezt
értékelhetjük akár pozitívan akár negatívan.
A pozitív megközelítés arra hivatkozik, hogy mind a szakértelem, mind az
informáltság az igazgatási szervezetben sokkal inkább adott, mint a stratégiai
döntéshozók körében. Ezen felül, az igazgatási szervezet – már az ábrából látható
kommunikációs rend miatt is – sokkal gyorsabban képes reagálni. Ha például a
végrehajtási folyamatban anomáliákat tapasztal és a döntéshozatal joga a stratégiai
döntéshozóknál van, akkor az igazgatásnak javaslatot kell tennie, be kell várnia a
döntést és csak aztán kezdhet a végrehajtás szervezéséhez.
A negatív értékelés egyfelől azt hangsúlyozza, hogy a döntéseket így olyanok
hozzák, akik nem képviselnek senkit. Ez esetben a célképzés lehetetlen, a döntések
pusztán a status quo fenntartására irányulhatnak. A másik – gyakrabban
megfogalmazott kritika – hogy az igazgatási apparátus így saját szervezeti- és
csoportérdekeiket illetve sajátos értékrendjét jelenítheti meg a döntésekben.
Ezekre a kérdésekre még visszatérek a közigazgatás elemzése során. Itt azt
hangsúlyozom, hogy a gyakorlatban a lehatárolás stratégiai döntéshozatal és
igazgatás között nehézségekbe ütközhet. Problémás lehet az igazgatás lehatárolása
a másik oldalról, az effektív végrehajtás oldaláról is. Egy közigazgatási példát hozva:
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helyszíni hatósági bírságolást vajon igazgatási cselekménynek vagy az effektív
végrehajtás aktusának kell-e tekintenünk. Amíg tehát ez a megközelítés elméletileg
meghatározó erejű, mert igen informatív az igazgatás szélesebb környezetben való
helyének, szerepének meghatározásában kevéssé alkalmas a konkrét lehatárolás
megalapozására.
b) Az igazgatást meghatározhatjuk az igazgatástudomány klasszikusai által
kidolgozott igazgatási funkciók szerint is. Fayol (1984) az igazgatási tevékenység öt
ilyen funkcióját határozza meg. Ezek a tervezés, szervezés, parancsolás,
koordinálás és ellenőrzés. Hasonló tartalmú Gulick és Urwick (1937) POSDCORB
funkció-sémája is. Ennek alapján azok a szervezetek, amelyek ezen funkciókat,
vagy azok valamelyikét látják el igazgatási szervezeteknek nevezendőek. Itt is
problémás lehet az elhatárolás. Nyilvánvalóan vannak például olyan szervezetek,
amelyek a fentiek mellett más, nem igazgatási funkciókat is ellátnak.
c) Az igazgatást definiálhatjuk annak alapján is, hogy az hatalmat gyakorol. Weber a
bürokratikus igazgatási szervezetet az uralom típusaihoz (legális uralmi forma)
kapcsolódva tárgyalja. Nagymértékben alapoz erre Etzioni (1964) is Beetham (1987)
is. Noha ebben az értelmezésben is vannak olyan elemek, amelyek hasznosíthatóak
a bürokrácia jobb megértésében, a lehatárolás ezen elmélet szerint szinte lehetetlen.
A lehatároláshoz ugyanis eleve pontosan meg kellene határoznunk, hogy mit értünk
hatalmon

és

annak

gyakorlásán.

Majd

ezeket

az

elméleti

fogalmakat

operacionalizálnunk és mérnünk kell. Ráadásul akárhogyan is határozzuk meg a
hatalom fogalmát az (a) pontban említett stratégiai döntéshozó, az úr mindenképpen
rendelkezik hatalommal. Hasonlóképpen valószínű hogy az informális hatalmat és a
szakértői hatalmat is számításba kell vennünk. Ily módón egy olyan lehatároláshoz
jutnánk, amely mind a Weberi, mind az általánosan elfogadott meghatározásnál
tágabb.
d) Éppen a konvencionális értelmezéshez járunk közel akkor, amikor a munka
jellegéből indulunk ki. Ez hivatali munkát jelent, íróasztal mögött végzett
papírmunkát, amelyet az utóbbi időben a számítógép vált fel. Ez az értelmezés
lényegében egybeesik a köznapi értelemben vett igazgatási munkával. Ugyanakkor
tudományos tartalma szegényes. Ráadásul kétséges, hogy valóban lefedi-e a weberi
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értelemben vett igazgatást. Weber ugyanis képzett hivatalnokokról beszél, aki
bonyolult szabályok szerint végzi a munkáját. Egy hivatali titkárnő nem feltétlen ilyen,
ugyanakkor rá igazán illik, hogy íróasztal mögötti papírmunkát végez.
e) Végül meghatározhatjuk az igazgatást a munka tartalma szerint is. Eszerint az
igazgatás információk továbbításával és feldolgozásával foglalkozik. Ez jelenik meg
a

felszínen

a

papírmunkában,

a

számítógép

alkalmazásában.

Ennél

a

megközelítésnél jelentkezik a legerőteljesebben az a probléma, hogy – elsősorban
elméletileg – nem teszi lehetővé a pontos lehatárolást. Lényegében minden
tevékenység felfogható információ-feldolgozásként és a legtöbb tevékenységben
jelen van az információ továbbítás eleme is.
Az ötféle megközelítésnek azonban megvan az az előnye, hogy nem mondanak
ellent egymásnak, hanem kiegészítik egymást. Az igazgatásnak a stratégiai
döntéshozatal és az effektív végrehajtás közötti helyéből és szerepéből következnek
azok a funkciók, amelyeket el kell látnia. Abból a tényből, hogy a döntések
végrehajtatása a feladata következik, hogy hatalmat gyakorol. A hatalomgyakorlás
legáltalánosabb értelmezése szerint A hatalma B felett, A-nak azt a képességét
jelenti, hogy elérje, hogy B olyasmit tegyen, amit egyébként nem tenne. Ez a
képesség pedig elengedhetetlen egy feladat számos egyén általi megvalósításához.
Az információ áramoltatása és feldolgozása szintén levezethető az igazgatás köztes
helyzetéből. Feladata az általános döntések lebontása, közvetítése a végrehajtás
felé éppúgy, amiképpen a visszacsatolás, a stratégiai döntéshozók tájékoztatása a
végrehajtás menetéről, a felmerülő problémákról. Az információfeldolgozás,
továbbítás jelenik meg a hivatali munka sajátságaiban is.
Noha ez az öt megközelítés ilyen módon közös nevezőre hozható, ezek együttes
alkalmazása sem tesz képessé bennünket, hogy az igazgatás pontos és egyértelmű
lehatárolását a konkrét esetekben elvégezzük. Az alábbiakban néhány olyan
megközelítésre utalok, amely nézetem szerint – elsősorban az angolszász
szakirodalom – az igazgatás határait túlságosan szűken vagy túlságosan tágan
értelmezi.
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Az előbbire a leggyakoribb példa a vezetés, a menedzsment azonosítása az
igazgatással. (lásd pl. Robbins 1976, Kritikája: Leivesley 1994) Véleményem szerint
– amint ez a magyar szakirodalomból, de magából a nyelvből is érzékelhető – a
vezetés az igazgatási szervezet és igazgatási tevékenység csúcsa, de nem azonos
azzal. Az igazgatás tágabb kategória. A másik véglet elsősorban a közigazgatási
szakirodalomban jelenik meg, abban, hogy a közigazgatáshoz kapcsolódó
tevékenységi köröket (pl. szociális munkások tevékenysége, iskolák, egészségügyi
intézmények) is mint bürokrácia (implicite: igazgatás) tárgyalják.
E pont összegzéseként azt a felfogásomat kívánom rögzíteni, hogy a bürokratikus
szervezetet, mint sajátos, formális - racionális igazgatási szervezetet tekintem. Az
igazgatási jelleg és a formális-racionális jelleg tehát konjunktív tényezők a
bürokratikus szervezet definiálásában. Ezt mutatja be a következő ábra.

Ábra 6 A bürokratikus szervezet értelmezése
A bürokratikus szervezet tehát
formális-racionális
Formálisracionális

szervezet.

Igazgatási

szervezet

Következésképpen

igazak rá

Bürokratikus
szervezet

amelyek
szervezet

mindazon

állítások,

formális

racionális

a

szervezetre
látens

igazgatási

és

(beleértve

annak

diszfunkcionális

jellemzőit is) és az igazgatási
szervezetre

általában

igazak,

továbbá rendelkezik sajátos jellemzőkkel is.
Megjegyzem, hogy noha ez a felfogás látensen számos szerzőnél jelen van, szinte
egyetlen szerző sem viszi ezt a szemléletet következetesen végig. Az egyik
szélsőséget talán Etzioni (1946) jelentheti, aki a bürokráciát egyszerűen a szervezet
szinonimájaként említi. Beetham ezzel szemben következetesen alkalmazza azt a
szempontot, hogy a bürokratikus szervezet igazgatási szervezet 32. Jellemzőnek
tekinthető

Blau-Meyer

(1971)

akik

ugyan

szisztematikusan

igazgatási
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(adminisztratív) szervezetről beszélnek, de amikor például esettanulmányok
bemutatására kerül sor, akkor abban egy gyár termelő tevékenysége éppúgy helyet
kap, mint egy rendőrőrs vagy a haditengerészet. Crozier (1980) a bürokráciára
vonatkozó

elméletét

jelentős

részben

egy

gyár

termelő

tevékenységének

elemzéséből vonta le. A fogalmi zűrzavarhoz alighanem Weber is hozzájárult,
amikor egyfelől kifejezetten hivatali tevékenységről beszél, másfelől példaként említi
a hadsereget.

I.2.2.2 A bürokrácia hatékonysága
I.2.2.2.1 A weberi bürokrácia-felfogás későbbi értelmezése

Láttuk, hogy mind a szervezetszociológia, mind a szervezetelmélet Weber elméletét
úgy rekonstruálja, hogy a bürokratikus szervezet belső jellemzői elvezetnek a
szervezet általános jellemzőjéhez a szervezeti hatékonysághoz. Weber úgy látja a
bürokratikus szervezetet - mondják a későbbi elemzők - mint a lehető
leghatékonyabb (igazgatási) szervezeti formát. A szervezet hatékonysága ebben az
összefüggésben elsődlegesen a munkamegosztásból, a specializációból valamint a
szakértelem érvényesüléséből következik. A szabályok e tekintetben részben a
munkamegosztás rendjét részben a munkavégzés optimális módját rögzítik.
Elsősorban a munkamegosztás teremti meg a koordináció szükségletét. Ezt egyfelől
ismét a szabályok biztosítják, másfelől a hierarchikus-lineáris szervezeti modell és
az abból következő utasításadási jog. A személytelenség pedig olyan személyi
hátteret biztosít, amely lehetővé teszi a szabályok és utasítások feltétlen és
maradéktalan végrehajtását. A modellt a következőképpen ábrázolhatjuk:

32

Igaz, hogy ő kevésbé hangsúlyozza annak formális-racionális jellegét.
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Ábra 7 A bürokrácia belső jellemzői és hatékonyságának összefüggése
A lényeg: Munkamegosztás
és specializáció

A
szabályok
részben
ezt
rögzítik

Szervezeti
hatékonyság

Koordinációs szükséglet:
hierarchia és szabály

Néhány, a Weberi modellben hangsúlyozott jellemző a későbbi szerzőknél kevésbé
kap hangsúlyt. Ennek az az oka, hogy kevésbé köthetők a hatékonyság
növeléséhez. A döntések és eljárási cselekmények írásba foglalása például egy
ilyen jellemző. Ennek szerepét csak úgy lehet magyarázni, az írásban rögzítés
lehetővé teszi az egyes konkrét ügyekben megtalált megoldások tárolását és
visszakeresését, ezzel forrásokat takarítva meg azonos vagy hasonló ügyek
kezelésénél. E konkrét példa kapcsán megjegyzem, hogy miközben az aktaszerűség
és irattározás továbbra is a bürokratikus szervezetek meghatározó jellemzője a
tapasztalat szerint ez az esetek többségében korántsem a fenti szerepet játssza,
hanem inkább az ellenőrzés, az eljárás megfelelősége utólagos vizsgálatának
eszköze.

I.2.2.2.2 A hatékonyság problémái

Az ilyen módon rekonstruált modellnek aztán minden elemét számos kritika éri.
A személytelenség helyén a valóságban hús-vér embereket találunk érzelmekkel,
hangulatokkal, erkölcsi értékekkel, önbecsüléssel és saját érdekekkel. Erre a
személyességre informális struktúrák és informális mechanizmusok épülnek rá.
Ezek jelentősen befolyásolják a formális célokat, struktúrát és működési
mechanizmusokat.
A munkamegosztás ugyan kétségtelenül megalapozhatja a munkamegosztás
előtti szintnél nagyobb hatékonyságot, de azután már az a kérdés, hogy mi az
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optimális munkamegosztás és nem a munkamegosztás ténye maga. Ráadásul a
specializáció dezintegrációhoz vezet, amit ellensúlyozni kell.
A szakértelem ugyan szintén megalapozza a hatékonyságot, ugyanakkor
legalábbis csökkentheti a szervezeti hierarchia érvényesítésének hatókörét és
erejét.

Az

önállóan

alkalmazott

szakértelem

szervezeti

szinten

kiszámíthatatlanságot eredményezhet, végső soron a szervezeti célelérés
ellenében hathat.
A hierarchia nehézkessé, lassúvá és zajossá teszi s szervezeten belüli
kommunikációt, a döntéseket szükségtelenül felfelé tolja. A hierarchikus
elrendezettség ágakra tagozódása megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a
komplex feladatok (nem strukturált döntések - Simon 1982) ellátását.
A szabály - miközben a bürokratikus szervezet talán legjellemzőbb jellemzője egyben jelentős mértékben felelős a lassú adaptációért, ami a bürokratikus
szervezet egyik legnagyobb problémája.
Összességében elmondható, hogy a bürokratikus szervezeteknek azon főbb
jellemzői, amelyek a rekonstruált weberi modellben szoros kölcsönhatásban és
logikai összhangban működve kiváltják a szervezeti hatékonyságot, egyben az
alacsony hatékonyságért is felelőssé tehetők. Elméletileg is vitatható bizonyos
jellemzők összhangja, és empirikusan is kimutathatóak a hatékonyságot gátló, ezen
jellemzőkhöz köthető hatások. A bürokrácia tehát korántsem tekinthető minden
szervezetek leghatékonyabbikának, különösen nem a környezeti elvárásoktól és
hatásoktól függetlenül. Noha a bürokratikus jellemzők - különösen a nagyobb gazdálkodó szervezetekben továbbra is jelen vannak, a piaci szféra szervezeteinek
jelentős részében a bürokratikus formától való eltávolodás már a harmincas évektől
megkezdődött és az újabb és újabb, a bürokráciától eltérő szervezeti modellek
alkalmazása máig tartó folyamat. A közigazgatás területén pedig az új jobboldal
hatalomra kerülésével és az új közmenedzsment megjelenésével (Hajnal 1999)
indult be az a folyamat, amely a bürokráciától eltérő mechanizmusoknak a
közszférában

történő

versenymechanizmus

kiterjesztésére
alkalmazása,

irányul,
akár

a

legyen

az

akár

magánszférában

a

piaci

kifejlesztett

management technikák átvétele. Röviden fogalmazva elmondhatjuk, hogy mind az
elmélet, mind az empirikus tudományos elemzés, mind pedig a mindennapi
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gyakorlat azt látszik bizonyítani, hogy a bürokrácia és általában a formális-racionális
szervezet egyáltalán nem feltétlenül a leghatékonyabb szervezeti forma.
A bürokrácia hatékonyságát érintő kritika azonban maga is kritizálható.
Rámutathatunk egyfelől arra, hogy a bürokráciát érő kritikák jelentős része nem a
bürokratikus szervezeti forma inherens sajátságaiból, hanem más tényezőkből
fakad.
Általánosabb szinten pedig rákérdezhetünk arra, hogy mit is jelent a hatékonyság
az egyes szerzőknél. Weber esetében ez azt a kérdést veti fel, hogy mit
kritizálnak a későbbi szerzők, a későbbi szerzők esetében pedig - hatékonyságértelmezésük firtatásával - arra kérdezünk rá, hogy milyen alapról kritizálják
Webert.
E pont lezárásaként az előbbi problémát mutatom be röviden, majd a fejezet
hátralévő részében a hatékonyság értelmezésében fellelhető ellentmondásokra
hívom fel a figyelmet.
Látnunk kell, hogy a bürokráciát érő számos kritika gyakran nem a bürokratikus
szervezet „normális” – gyakran valóban diszfunkciókkal terhelt – működéséből,
hanem egyéb tényezőkből fakad. A leggyakoribb ilyen megalapozatlan vád a
közigazgatási bürokráciát éri, amikor a demokratikus politikai döntéshozatali
mechanizmus anomáliáit és deficitjeit kérik számon vagy „verik le” a bürokratikus
szervezeten. Bürokráciáról beszélnek ott is ahol demokráciáról kellene szólni. 33
Gyakori a bürokratizmus kárhoztatása olyan tényezők miatt is, amelyek a bürokrácia
természetéből fakadnak ugyan, de ellentétesek bizonyos személyes elvárásokkal és
kulturális mintákkal. Különösen az amerikai szakirodalomban jelentkezik ez a
probléma erőteljesen, ahol a klasszikus bürokrácia működésmódja éles ellentétben
áll a kulturális mintákkal. A személytelen, az eset sajátságaitól, az ügyfél sajátos

33

Más formában, de hasonló tartalommal jelentkeztek a szocialista országokban időről időre
felbukkanó kampányok a közigazgatási bürokrácia elleni harc esetében. A bürokrácia szidalmazása
alkalmas volt arra, hogy elfedje azt a tényt, hogy a problémák alapvetően a politikai rendszer
lényegéből fakadnak. Lásd a probléma egyes összetevőiről pl. Lőrincz 1981, Kulcsár 1989.
A bürokrácia kárhoztatásának a politikai rendszer más elemeinek deficitjeiért megvan az a pozitív,
ideologikus hatása, hogy a demokratikus intézményrendszer legitimitását fenntartja. Az
elégedetlenség nem a demokratikus működésmód, csak annak egy eleme (sőt a baloldali felfogásban
ellentéte-antitézise) ellen irányul.
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jellemzőitől, igényeitől eltekintő ügyintézés itt különösen negatív értelmezést nyer.
Már Merton (1980) utal erre az általános problémára.34 Később Gouldner (1952) már
esettanulmány alapján mutatja ki, hogy a munkanélküliek ügyeivel foglalkozó
bürokráciát ért kritika (hogy, ti. lekezelően, fölényeskedve bánnak az ügyfelekkel)
objektíve megalapozatlan. Az sokkal inkább az ügyfél attitűdjéből (jelen esetben
önbeszülése csökkenéséből) következik, mint a bürokrata tényleges viselkedéséből.
Pszichológiai szakkifejezéssel élve az ügyfél a munkanélküliség miatt érzett
kisebbrendűségi érzését projektálja a bürokratára. Lényegében arról van szó, hogy a
bürokrácia nem képes az ügyfél pszichés állapotait kezelni. Irreális is lenne ezt
elvárni, hiszen erre a pszichiátriai klinikák, pszichiátriai rendelők szolgálnak nem
pedig egy hivatal. Ezzel együtt a bürokráciák megkísérlik kezelni a problémát az
ügyfélszolgálati terek megfelelő kialakításával, az ügyfélszolgálattal foglalkozó
hivatalnokok kommunikációs és egyéb képzésével.
Igen gyakori az is, hogy a bürokráciát látszólag jogosan bírálják lassúsága,
nehézkessége, sőt sokszor irracionálisnak tűnő működése, döntései miatt. Az esetek
jelentős részében ez a kritika megalapozatlan. Lehetséges, hogy a konkrét ügyben
az eljárási cselekmények, esetleg döntések irracionálisnak tűnnek, azonban nem
feledkezhetünk meg az egészről. A bürokratikus szervezet ugyanis – mint láttuk –
úgy van felépítve, hogy abban meghatározó szerepet kap a koordináció és az ehhez
kapcsolódó ellenőrzés. Egyes eljárási cselekmények, a számos bizonylat kitöltése
gyakran az ellenőrizhetőséget, a korrupció kizárását szolgálja és így végső soron
célszerű és racionális. Arra is utaltunk, hogy a szervezetnek a döntésénél sok
szempontot kell figyelembe vennie. Az étteremtulajdonos nehezen értheti, hogy
miért kell az üzlet beindításához számos iratot beszereznie ha csak egy kis éttermet
kíván nyitni. Hasonlóképpen nehezen értető az állampolgár számára, hogy miért kell
egy garázs építéséhez, vagy egy kisebb bankkölcsön felvételéhez akkora „hűhót
csapni”. Ezek az eljárások azonban arra szolgálnak, hogy számos szempontot
figyelembe véve, a rizikófaktorok kiszűrésével születhessen meg az optimális
döntés. Az étterem esetében ne legyen ételmérgezés, biztosított legyen a
34

A modernizálódó országok gyakorlatában ez más összefüggésben jelentkezik. Miközben az
állampolgár a bürokratikus szervezet korrumpálására, „egyedi elbírálás”-ra törekszik, ha ez másokkal
történik korrupciót kiált és követeli az ügymenet szigorú betartását. LaPalombara 1963/a, Kulcsár
1982/a
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vendégeknek a mellékhelység használatának lehetősége, ne csapják be az
ügyfeleket, ne zavarja a lárma a lakókat, stb. Ehhez a bürokratikus szervezetnek be
kell szereznie a megfelelő és megbízható információkat. Az étterem tulajdonosa
eközben nem érti mért kell papírokat becsatolnia, mert az éttermet pl. a pusztában
kívánja kialakítani. A szervezetben azonban az erre vonatkozó információ
dokumentálható formában, bizonyíthatóan kell rendelkezésre állnia, mert az esetek
többségében az éttermek nem a pusztában kerülnek kialakításra.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a bürokratikus szervezeteknek (legyen az államivagy

magán-bürokrácia)

általában

(a)

egyszerre

több

szempontot

kell

érvényesíteniük. A működés logikájából következik, hogy (b) ezeket a szempontokat
minden esetben érvényesíteniük kell és (c) bizonyítható módon kell érvényesíteniük.
Az ügyfél ezzel szemben nem érti, hogy egy „egyszerű ügyben”, (a) miért kell annyi
mindennel fogalakozni, „akkora feneket keríteni a dolognak”, (b) miért kell egy sor –
az ügyben esetleg valóban irreleváns – dologgal foglalkozni és (c) minden
„nyilvánvaló” dolgot papírokkal igazolnia. Itt tehát a mindennapi életüket elő emberek
gondolkodásmódja

és

a

bürokratikus

szervezet

működésmódja

kerül

összeütközésbe egymással. Másként fogalmazva a mindennapok – ha úgy tetszik
az életvilág – belső logikája kerül összeütközésbe a bürokratikus szervezet
rendszerlogikájával. A kérdést a közigazgatás tekintetében részletesen tárgyalja:
Wilson 1989. A rendszerracionalitás – életvilág általánosabb, társadalomelméleti
kérdéseiről lásd: Habermas 1984, 1994/a.
A fentiekben azt elemeztük, amikor a bürokrácia normális működése válik kritika
tárgyává, mert az eltér az ügyféli gondolkodásmódtól, elvárásoktól, illetve nem képes
megfelelően

kezelni

az ügyféli

attitűdöket,

pszichés

szituációkat.

Ezek a

feszültségek bizonyos technikával oldhatóak, csökkenthetőek, nem szüntethetőek
azonban meg, mert a bürokratikus szervezet lényegéből következnek.
Vannak azonban olyan esetek, amikor a hiba magában a szervezetben keresendő.
Gyakorta a bürokratikus szervezetek alapvető problémája éppen az, hogy nem elég
bürokratikusak, vagy éppen túlzottan bürokratikusak. (Merton et al 1952:396,
LaPalombara 1963/a, Dunshire 1973, Kulcsár 1982/a) Ezt nevezi a szakirodalom
alul- vagy túlbürokratizáltságnak, ami a fejlődő, illetve modernizálódó országok
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sajátos jellemzője. Az alulbürokratizáltság azt jelenti, hogy nincs jelen a bürokratikus
jellemzők mindegyike, illetve ezek nem megfelelő mértékben vagy nem megfelelő
összhangban vannak jelen.
Alulbürokratizáltnak nevezhető a szervezet például ha az ellenőrzés nem megfelelő,
nem elég szoros, a hatáskörök nem pontosan körülhatároltak, az eljárásmódok nem
kellően szabályozottak, rutinizáltak, a személyi állomány esetében nem érvényesül,
nem kellő mértékben érvényesül a szakmai-képzettségi követelmény, ha a működés
nem személytelen. Ezek a tényezők általában a bürokráciától eltérő általános
jellemzőkben, a szervezeti racionalitás csökkenésében jelentkeznek. Általánossá
válhat

a

korrupció, a

döntések,

szervezeti cselekmények nem

megfelelő

színvonalúak, szakmailag jogilag nem megalapozottak, a szervezet nem képes
feladatait ellátni, célkitűzéseit megvalósítani. A szervezet hatékonysága alacsony,
tevékenysége nem kiszámítható. Ezzel együtt azonban a felszínen olyan jelenségek
is megszaporodhatnak, amelyeket a közvélekedés a bürokrácia negatív jellemzőinek
tart. Ennek oka megítélésem szerint az, hogy a tényleges bürokratikus jellemzők
hiányát a szervezet látszattevékenységgel pótolja. A funkcionális bürokratikus
jellemzők terén meglévő deficiteket más pontokon a bürokratikus jellemzők
látszatának erősítésével kompenzálja a szervezet. Az alulbürokratizált szervezetben
általában különösen jól megfigyelhető az a jelenség, hogy lázas munka folyik,
rengeteg irat születik, csak éppen eredmény nincs.
Az alulbürokratizáltság egyes formái közvetlenül is elvezethetnek a bürokrácia
negatív jellemzőinek felerősödéséhez.
A szakértelem hiánya (jobb esetben, vagyis amikor a hivatalnok legalább tudja,
hogy

nem

ért

hozzá)

egyébként

felesleges

információk

bekéréséhez,

aktatologatáshoz, az ügyek felfele tolásához (egyszer csak olyanhoz kerül, aki ért
hozzá, vagy azt hiszi és vállalja a döntést) vezet.
Ugyanezen negatív eredményre vezethet a hatáskörök és az eljárási rend
tisztázatlansága. Emellett ezek a tényezők vég nélküli iratgyártás is indukálnak,
anélkül, hogy az ügyek tényleges elintézése megtörténne.
Az ellenőrzés kialakulatlansága, gyenge volta korrupciót indukál, aminek
elfedésére gyakran alkalmazott technika a nagy mennyiségű irat gyártása. Ha az
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egyik ügyfélnek többet adok mint ami neki járna, akkor azt a másik ügyféltől kell
megvonnom. Ennek megoldása lehet, ha a nem-kedvezményezett ügyfelek
ügyeit a végtelenségig elhúzom.
Nemcsak az alulbürokratizáltság, de a túlbürokratizáltság is anomáliákhoz vezet. Ha
a szabályozottság túlzott, illetve a szabályok nem megvalósítható normák, akkor a
normális bürokratikus működés ellehetetlenül. A szabályokat nem lehet követni. 35 Ez
a közvetlen hatások mellett azzal is jár, hogy a szabálykövetés, mint morális
követelmény is kiüresedik, a bürokrata már azokat a szabályokat sem fogja
betartani, amelyek pedig megvalósítható normákat tartalmaznak. A hierarchia túlzott
érvényesítése is negatív következményekkel jár. Ennek oka általában a vezetői
pozíciók számának növelése, következménye pedig a lineáris szervezeti struktúrából
fakadó hátrányok felerősödése (pl. lassú ügyintézés), a döntések szükségtelen
felfelé áramlása, stb. lesz. A felerősödő kontroll jelentések, beszámolók írásának
tömegét indukálja és általában megnöveli a szükségtelen papírgyártást. Hasonló
következményekkel jár a szervezeti ágak (osztályok) megszaporodásából következő
horizontális széttagolódás és az abból következő koordinációs igény.
Összességében

elmondható,

hogy

mind

az

alulbürokratizáltság,

mind

a

túlbürokratizáltság számos negatív következménnyel jár. Paradox módon azonban
ezek egy része olyan negatívumok felerősödéséhez vezet, amelyet a kívülálló
bürokratikus jellemzőnek, a negatív értelemben vett bürokrácia sajátságának tart.
Vagyis gyakran a „bürokráciát” kárhoztatják olyan jelenségekért is, amelyek éppen a
„bürokrácia” hiányából következnek.

I.2.2.2.3 A bürokratikus szervezeti hatékonyság jelentése

A fentiekben azt kíséreltem meg bemutatni, hogy a negatívumok mögött számos
esetben nem tényleges a bürokratikus szervezeti diszfunkciók állnak hanem más
tényezők. Az előző pontban azonban már utaltam arra is, hogy a weberi bürokráciát,
35

Ez a helyzet a közigazgatásban, amikor a jogi normák végrehajtásához nem biztosítják a
költségvetési fedezetet, illetve a személyi és technikai feltételeket. (lásd pl.: Nathan 1993) Ez a
helyzet akkor is, amikor nem gondolják végig megfelelően a jogszabály társadalmi és szervezeti
érvényesítésének-érvényesülésének lehetőségeit. (lásd: Kulcsár 1989, Gajduschek 1993)
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illetőleg bürokrácia-elméletet ért kritikákat általános, elméleti alapon is értheti bírálat.
Ezt a bírálatot egyfelől a kritika alapjául szolgáló hatékonyság-felfogás oldaláról,
másfelől pedig a kritika tárgyát képező a weberi modell rekonstrukciója oldaláról
fogalmazhatjuk meg.

I.2.2.2.3.1 Mi a hatékonyság

Rákérdezhetünk tehát arra, hogy mi az a bizonyos „hatékonyság”, amelynek
optimalitását a bürokratikus szervezet nem képes elérni. Ha ezt a kérdést vizsgáljuk,
akkor arra döbbenünk rá, hogy az egyes szerzők
(a) szinte soha nem reflektálnak erre a kérdésre, nem teszik explicitté az általuk
alkalmazott hatékonyság fogalmát, és
(b) kifejezetten eltérő tartalmú hatékonyság-fogalmakat alkalmaznak.
Meglepő, hogy ez utóbbi tény nem vált központi témájává a szakirodalomnak. Ennek
oka talán az (a) pontban foglaltak szerint az, hogy az egyes szerzők által alkalmazott
hatékonyság-fogalom tartalma csak a szöveg alapos elemzéséből derül ki. Ezért
nem szúr szemet, hogy a szerzők gyökeresen eltérő tartalmakat kérnek számon a
bürokratikus szervezeten.
Az alábbiakban röviden áttekintem (a) az elméletileg szóba jöhető hatékonyságfogalmakat, (b) utalok az ezek értelmezhetőségével és mérhetőségével kapcsolatos
problémákra, valamint (c) az alkalmazhatóságukkal kapcsolatos más elméleti
problémákra, majd (d) példálódzó jelleggel azt is bemutatom, hogy egyes szerzők
felfogása mely fogalomhasználathoz közelít.
Elsőként nézzük meg, hogy egy – az Ábra 1-en bemutatott – egyszerű
rendszerszemléletű

megközelítésben hogyan értelmezhető a hatékonyság. A

hatékonyság elsődlegesen az átalakítási folyamatra nézve értelmezhető a
modellben. Ebben az összefüggésben a hatékonyság azt inputok és outputok
egymáshoz viszonyított arányát jelenti és
HATÉKONYSÁG = OUTPUT / INPUT
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függvényként határozható meg. Ennek megfelelően a hatékonyság növelésére
elvileg két lehetőség van. A rendszer vagy kevesebb inputból állítja elő az outputot,
vagy ugyanolyan mértékű inputból nagyobb mértékű outputot hoz létre.
A fenti egyenletnek azonban van néhány jelentős elméleti és gyakorlati problémája.
Ezek a problémák az egyenlet jobb oldalának két eleme értelmezéséből adódnak. A
legtöbb rendszer, a szervezetek pedig mindig számos inputtal dolgoznak (emberi
erőforrások,

gépek,

alapanyagok,

termelési

infrastruktúra,

vagy

más

megközelítésben pénz, vagy más megközelítésben álló és forgóeszközök, vagy más
megközelítésben anyag, energia, információk, stb.). Hogyan vethetők össze ezek az
eltérő jellegű inputok. Hogyan értelmezhetjük ha az input összetétele megváltozik,
például az emberi erőforrások egy részét gépi munkával váltják ki. Vagyis, mikor
tekinthetjük az inputok összetételének változását – az output változatlanságát
feltételezve – a hatékonyság növekedésének. Ez az általános kérdés a modern
pénzgazdaságban működő

szervezetek esetében – tiszta piaci viszonyokat

feltételezve36 – viszonylag könnyen kezelhető kérdés. Az egyes inputok mindegyike
ugyanis az általános egyenértéket jelölő pénzben kifejezhető. Így az egyes inputok
értékét piaci áron pénzben meghatározva és ezeket összeadva megkapjuk az
inputok összértékét. Amennyiben a változás az inputok összértékében csökkenést
eredményez

hatékonyságnövekedésről,

ellenkező

esetben

hatékonyságcsökkenésről beszélhetünk.
A szervezeti outputok esetében is hasonló eljárást követhetünk, az output(ok) piaci
értékítéletére alapozva megállapíthatjuk azok társadalmi értékét. Az outputok és
inputok piaci értékét összevetve információt kaphatunk a hatékonyság mértékéről,
illetve az input- vagy output összetétel változása esetén a hatékonyságváltozás
mértékéről. Ez tehát lehetővé teszi mind az egyes szervezetek időbeli állapotainak
összevetését, mind pedig nagyszámú szervezet hatékonyságának összehasonlító
vizsgálatát.

36

A kérdésről később részteletsen szólok. Itt csak azt jegyzem meg, hogy tiszta piaci viszonyok a
gyakorlatban soha nem léteznek. A feltételezést az alapozhatja meg, hogy a modern kapitalizmus
gyakorlatában a viszonyok közelítenek ehhez az elméleti modellhez. Hogy milyen mértékben az az
egyes közgazdaságtani iskolák és az egyes közgazdászok között erősen vitatott, amiként ennek a
ténynek az értelmezése és elméleti implikációi is.
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Mint látható azonban ez az értelmezés számos feltételezésen alapul. A
pénzgazdaság feltételezése lényegében elfogadható, hiszen ez megfelel a modern
világ gyakorlatának. A tiszta piaci viszonyok tételezése azonban gyakorlatilag nem
támasztható

alá.

(lásd

erről:

Baumol-Blinder

1994)

Ellentmond

ennek

a

feltételezésnek például az állami adóztatás, a monopóliumok és oligopóliumok léte
mind a kínálati mind a keresleti oldalon, valamint az ún. tranzakciós költségek, stb.
A gyakorlatban azonban a probléma elsősorban az output oldalon jelentkezik,
különösen

az

ezen

dolgozat

szempontjából

meghatározó

jelentőségű

közszolgáltatások területén. A közszolgáltatások, vagyis az állami szervezetek
outputjainak jelentős része ugyanis nem esik piaci értékítélet alá, ezért annak értéke,
ha úgy tetszik társadalmi haszna nem mérhető le egyszerűen annak árából. Ez a
probléma a közösségi szektor esetében meghatározó jelentőségű és elsődlegesen a
Public Choice elméletben tematizálódik, amit

a későbbiekben részletesen is

áttekintünk. A problémát – többé-kevésbé a rendszerszemlélet keretein belül
maradva – úgy oldhatjuk fel, ha az output mellett az „outcome” idegen kifejezését is
beemeljük szótárunkba. Az output a rendszerből kimenő objektumokra vonatkozik.
Az outcome ezzel szemben már arra utal, hogy a környezetben az output milyen
hatást vált ki. Az outcome tehát csak az output és a rendszer-környezet viszonyában
értelmezhető. A szervezet esetében csak az outcome értelmezése adhat választ
olyan kérdésekre, hogy a szervezet eléri-e társadalmi funkcióját, ami – legalábbis a
formális-racionális szervezetek esetében – megfeleltethető a deklarált szervezeti
célnak. Tiszta piaci viszonyok között, nyereségérdekeltségű szervezet esetén – a
neo-klasszikus közgazdaságtan szerint – erről az output piaci ára egyértelmű és
pontos információt ad. Piaci viszonyok hiányában azonban a szervezetnek a
visszacsatolási folyamatban jelentős energiákat kell fordítania arra, hogy megbízható
információt szerezzen az outputok társadalmi viszonyok közötti érvényesüléséről,
vagyis az outputokat mint outcomeokat kell értelmeznie.
A fentiek alapján legalábbis két, illetve háromféle „hatékonyság” különböztethető
meg:
1. Belső hatékonyságnak nevezem azt a tényezőt, amely arra a kérdésre ad
választ,

hogy

az

outputokat

milyen

összetételű,

milyen

értékű

input

felhasználásával állítják elő. Általánosabban megfogalmazva: egységnyi output
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előállításához milyen mértékű input szükséges. Erre áll a fenti képlet:
„hatékonyság = output/input”. A hatékonyság növelése így vagy azonos input
mellett nagyobb mértékű output előállítását, vagy azonos output mellett kisebb
mennyiségű input felhasználását, vagy ezek pozitív eredményű kombinációját
feltételezi.37 Ez a megközelítés a szervezeten belüli átalakítási folyamatra
(throughput) kérdez rá, ezért ezt belső hatékonyságnak fogom a továbbiakban
nevezni. A belső hatékonyság az angol szóhasználat „efficiency” kifejezésének
feleltethető meg. A magyar szakirodalom ezt gyakran mint költséghatékonyságot
hivatkozza.
2. A külső hatékonyság arra utal, hogy a szervezet mennyire képes elérni a
szervezeti célt. Ez azt jelenti, hogy az outputok mennyire képesek kiváltani az
elvárt hatást. Miután a szervezetek a társadalmi környezetben működnek, e
kérdés megválaszolásához nem elég a szervezet belső mechanizmusainak
elemzése, hanem a vizsgálódás központi kérdése a szervezeti outputok és a
környezet viszonya, az outputoknak a környezetben kiváltott hatása lesz. Ennek
megfelelően a szervezet

hatásosságát nevezem külső hatékonyságnak. Az

angol szakirodalom ezt az effectiveness, esetenként goal-attainment kifejezéssel
jelöli. A magyarban ennek a hatásosság, eredményesség és a célelérés
kifejezések felelnek meg. Látható, hogy a szervezetek a hatásosságot kevésbé
képesek kontrollálni mint a költséghatékonyságot, mivel előbbi jelentős részben a
környezet jórészt befolyásolhatatlan – sokszor előre kevésbé jelezhető, a
környezet bonyolultsága miatt nehezen átlátható – hatásaiból ered. Ugyanakkor
a külső hatékonyság meghatározó fontosságú, hiszen végső soron ez adja a
szervezet létének társadalmi „legitimitását”. Mit sem ér az olyan tevékenység,
amely magas belső hatékonysággal de alacsony külső hatékonysággal működik,
vagyis olyan outputokat állít elő, amelyek társadalmi haszna alacsony vagy nincs
is. Ebben az esetben társadalmi szinten inkább a károk minimalizálásáról, mint a
hasznok maximalizálásáról beszélhetünk.
3. Modern, gyorsan változó világunkban gyakran előfordul, hogy az eredetileg
magas külső hatékonysággal működő szervezet elveszti külső hatékonyságát a
37

Ebben az esetben nem számolunk az inputok és outputok mennyiségi növekedésébőlcsökkenéséből származó értékváltozással. Más szóval az inpitok és outputok értékét azok
mennyiségétől függetlenül állandónak tekintjük. Ez persze – mint arra a döntéselmélet és a neoklasszikus közgazdaságtan rámutat – megint csak tiszta piaci viszonyok között, egy szervezetre
vizsgálva és csak rövid távon igaz.
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környezeti változások során. Hasonló helyzet állhat elő a tervezett, formálisracionális szervezetek esetében akkor, ha a tervezés nem vette megfelelően
figyelembe a környezeti tényezőket, vagyis az újonnan létrehozott szervezet
külső hatékonysága eleve alacsony lesz. Végül az is előfordulhat, hogy a
környezet változásai az inputokra hatnak kedvezőtlenül, például az inputok ára
megnő és ezért a belső hatékonyság kérdésessé válik. Ezen szempontok miatt
egy harmadik hatékonysági tényezőt is figyelembe kell vennünk. Egy olyan
tényezőt, amely a belső és főleg a külső hatékonyság környezeti változásaiból
következik. Ezt a tényezőt – a hazai és külföldi szakirodalommal jórészt egyező
értelemben – adaptációnak fogjuk nevezni. Az adaptáció tehát elsődlegesen
időbeli dimenzióban értelmezhető, ahol a környezeti tényezők játsszák a
független vagy ható változó, míg a belső és külső hatékonyság a függő változók
szerepét. Ebben az összefüggésrendszerben az adaptációt – mint az általános
értelemben vett hatékonyság harmadik dimenzióját – időben mérve arra keressük
a választ, hogy a környezeti összetevők változása mellet a szervezet milyen
mértékben tudta külső és belső hatékonyságát fenntartani, illetve növelni.
A legtöbb, a szervezetelmélet, szervezéstan és szervezet-szociológia területén
működő szerző esetében meghatározható, hogy a fenti három hatékonysági
koncepció közül melyiket, illetve ezek milyen kombinációját képviselik elméletükben,
illetve kérik számon a bürokratikus szervezeten. Igaz ez akkor is, ha a
rendszerszemlélet – amely az egyes dimenziók meghatározásának alapja volt – még
nem létezett explicit módon akkor amikor a szerzők többsége megalkotta elméletét.
A formális racionális és a Human Relations szervezéstani irányzatai egyértelműen a
belső hatékonyságra koncentráltak. Másszóval ezek az irányzatok még zárt
rendszerben gondolkodtak (Ladó 1986:162-167). Az eladás, a termékek fogyasztói
igényekhez igazítása ebben az időszakban még nem jelentett elsődleges problémát.
A rendszerszemléletű megközelítés már az általános értelemben vett hatékonyság
mindhárom elemével foglalkozik. Részben a korábbi iskolák egyoldalúságára adott
válaszként, részben a kérdés gyakorlati problematizálódása miatt azonban a külső
hatékonyság és főleg az adaptáció került a vizsgálódás homlokterébe. Ez jól
illeszkedik a rendszerszemlélet elméleti keretébe is, amelyben a rendszer-környezet
viszony központi kérdéssé válik. A kontingencia elmélet is elsősorban az adaptációra
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helyezi a hangsúlyt. A rendszerszemléletű megközelítéseken és a kontingencia
elméleten belül a hatékonyság értelmezésében megtalálható eltérések leginkább az
alkalmazott módszerrel magyarázhatóak. Más hangsúlyt ad a hatékonyság egyes
dimenzióinak, ha a rendszer-környezet viszonyt esettanulmányokkal, és mást ha
összehasonlító statisztikai elemzéssel vizsgáljuk. (Blau-Meyer 1971:79-90) Az
esettanulmányok elsősorban a környezet-belső működés (throughput) kérdéseit,
vagyis az adaptációt inkább a belső hatékonyságra vonatkoztatva vizsgálják, míg a
statisztikai módszerek nagyobb súlyt helyeznek a környezet-output viszonyra, ami a
külső hatékonyságra utal.
A szociológus szerzők esetében eleve nagyobb a szervezeti környezet, a
társadalom szerepe, hiszen szakmájukból következően a társadalom kutatói, ezért a
szervezet is elsődlegesen mint társadalmi jelenség érdekli őket. Ebből az is
következik, hogy a külső hatékonyság és az adaptáció meghatározó szerepet
játszik.38 Mertonnál a hatékonyság elsősorban a külső hatékonyság problémáját
jelenti. A goal-displacement, az hogy a szervezeti célok helyett a belső eljárások
válnak központi kérdéssé, valamint a társadalmi igények, mint környezeti elvárások
nem kielégítő figyelembe vétele, a külső hatékonyságot kérik számon a bürokratikus
szervezeten. Leginkább ezzel jellemezhetőek, Selznick és Gouldner elméletei is. A
külső hatékonyság, a célelérés központba állítása jórészt a funkcionalista
megközelítésmódból következik. Ugyanakkor a strukturalista Etzioninál is a külső
hatékonyság, a szervezeti célelérés jelenti a központi kérdést. A hatvanas évek
közepétől azonban mindinkább a szervezeti adaptáció kérdése kerül a szociológiai
vizsgálódás középpontjába. Ennek előhírnökeként is kezelhetjük Crozier munkáját,
aki – mint láttuk negatív értelemben – azonosítja a bürokratikus szervezet
adaptációs képtelenségét a hatékonyság hiányával.
A szociológus szerzők voltak elsősorban azok is, akik a szervezeti hatékonyságotracionalitást egy szélesebb összefüggésben helyezték el, ahol a szervezeti
hatékonyság-racionalitás csak egy közbülső pont az egyéni – szervezeti –
társadalmi

viszonyrendszerben.

Rámutattak

arra,

hogy

ami

a

szervezet

szempontjából hatékony-racionális, nem feltétlenül az az egyén vagy a társadalom
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oldaláról. Erre utaltak az egyéni és a szervezeti racionalitás ütközésére vonatkozó
fejtegetések (a motiváció problémája, Crozier 1980, Tullock 1965, Habermas 1984,
1994/a) és erre utalnak a szervezeti hatékonyság és a társadalmi hasznosság
közötti ütközésre vonatkozó tanok is. (összegzi pl. Lane 1987/a)39 Ez utóbbiak
elsősorban a közösségi szféra szervezeteinél jelentkeznek, illetve jórészt a
közgazdaságtanban kerülnek szisztematikus kifejtésre. Ezekben az elméletekben a
hatékonyság, a racionalitás, ennek cselekvés- és döntéselméleti megközelítései,
valamint az optimalitás fogalmai keverednek, ezért a korábban bevezetett és az
általános értelemben vett hatékonyság dimenzióiként emlegetett három elem
ezekben a kérdésekben nem vagy csak korlátozottan alkalmazható. A kérdéskör
kibogozására

itt

nem

vállalkozhatok,

egyes

elemeit

azonban

érintem

a

későbbiekben.

A

neo-klasszikus

közgazdaságtan

hatékonyság-felfogása

elméleti

szinten

gyökeresen eltér a fentebb bemutatott hármas értelmezéstől. Ez a felfogás
optimalitásról beszél és ezt mind az egyén, mind a szervezet, mind a társadalom
(értsd piac) esetében értelmezi. Az elméletet részletesen a II. fejezetben ismertetem.
Az

I.

fejezet

további

hatékonyságértelmezésre

részeiben

a

támaszkodom.

fenti,

rendszerszemléletre

Empírikus

kutatásaik

alapozott
szorán

a

közgazdászok is jórészt a rendszerszemléletű hatékonyságfelfogásra, elsősorban az
általunk belső hatékonyságnak nevezett tényező vizsgálatára alapoznak.
E

pont

összegzéseként

megállapíthatjuk,

hogy

bármely

tudományterület

megközelítését vesszük is alapul, bármely hatékonyság-értelmezést alkalmazzuk is,
a kutatók álláspontja az, hogy a bürokratikus szervezet jelentős deficiteket mutat fel
a

hatékonyság

tekintetében.

A

bürokratikus

szervezetek

korántsem

olyan

hatékonyak, mint azt Weber feltételezte. A szervezetekkel foglalkozó gyakorlati
szakemberek, üzleti tanácsadók (a vállalatok esetében) és politikusok (a közszféra
esetében) is a bürokratikus jellemzők csökkentésében látják a hatékonyság
növelésének lehetőségeit. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy bürokratikus vagy
legalábbis erőteljes bürokratikus jellemzőkkel bíró szervezetek tömege vesz

38

A szociológus szerzők esetében az a hatékonyság-fogalom, amelyyel operálnak még kevésbé
tisztázott, mint a szervezetelmélet esetében.
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bennünket körül elsősorban az állami szférában, de más területeken, a
gazdaságban, a non-profit szférában, a pártok esetében is. A modern elmélet és
szervezetalakítási gyakorlat egyfelől és a modern valóság tényei másfelől
ellentmondani látszanak egymásnak.
A gyakorlat oldaláról a kérdést úgy vethetjük fel, hogy ha a bürokratikus szervezet
nem vagy nem kellően hatékony, akkor miért van még mindig ennyi belőlük. A
bürokratikus szervezetek megjelenését és gyors elterjedését a legtöbben azzal
magyarázták, hogy az jóval hatékonyabbnak bizonyult más megoldásoknál. De
akkor most, amikor hatékonyabb szervezeti formák jelentek meg, miért nem tűnik el
a bürokratikus szervezet a „történelem süllyesztőjében”?
A kérdést Weber elméletére vonatkoztatva úgy fogalmazhatjuk meg, hogy ha Weber
tévedett, akkor miért van ennyi bürokratikus szervezet. Ha pedig Weber nem
tévedett, akkor hogyan lehetséges, hogy kutatók százai, elméleti és empirikus
alapon egyaránt Weberrel ellentétes eredményre jutottak, vagyis arra, hogy a
bürokrácia nem, vagy nem feltétlenül hatékony.
De vajon Weber azt mondta-e amit a későbbi szerzők cáfolnak? De vajon a
bürokratikus szervezet egyetlen lehetséges érdeme annak hatékonysága? Furcsa
módon, erre a két eltérő – filológia és gyakorlati – kérdésre együttesen keressük a
választ a következő pontban. Ennek az az oka, hogy meggyőződésem szerint, a
weberi

elmélet

jelentésének

feltárása

a

kulcsa

a

gyakorlati

kérdés

megválaszolásának is.
A problémát Lane (1987/a) szemantikai módon próbálja meg áthidalni, amikor arra
kérdez rá, hogy vajon „Weber ahelyett, hogy azt állította volna, hogy a bürokrácia
hatékony inkább azt mondta, hogy a bürokrácia hatékony lehet” (Lane 1987/a:3-4).
Lane arra a következtetésre jut, hogy miközben a bürokrácia egy történelmi
megközelítésben hatékony forma lehetett ez korántsem jelenti azt, hogy feltétel
nélkül, mindig hatékony formának tekinthető. Lane itt lényegében egy, a

39

A probléma szorosan összefügg a költséghatékonyság és a hatásosság-célelérés közötti
különbségtételel.
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szakirodalomban meglehetősen elterjedt álláspontot fogalmaz meg. Ez az álláspont
kissé leegyszerűsítve a következőképpen rekonstruálható:
1. A szervezeti formák és a szervezeti hatékonyság összefüggéseit történeti
metszetben kezeljük.
2. Az egy meghatározott időszakban – nagyjából Weber korában – megjelenő,
illetve kiteljesedő bürokrácia ebben az időszakban valóban a leghatékonyabb
szervezeti forma.
3. Ennek oka, a bürokratikus szervezeti forma és az adott kor által meghatározott
környezeti jellemzők és igények egymásra találásából következik. (ilyen
környezeti

jellemzők

pl.

a

viszonylagos

állandóság,

nagy

volumenű

rutinfeladatok, tömegtermelés)
4. A korábbi – már létező – szervezeti formákhoz képest ebben az időszakban a
bürokrácia olyan előnyökkel rendelkezik a hatékonyság tekintetében, amely
indokolja, hogy kiszorítson más szervezeti formákat.
5. A „történelem” előrehaladásával, a környezeti feltételek megváltozásával,
valamint újabb szervezeti formák megjelenésével azonban a bürokrácia már
korántsem tekinthető a leghatékonyabb szervezeti formának.
Ez utóbbi ponttal kapcsolatban igen lényeges – a későbbi menedzsment elméletet
és gyakorlatot40 is előrevetítő – Blau és Meyer (1971:121-123) megfigyelése. A
szerzők utalnak arra, hogy csak a modern információs technológiák teszik lehetővé a
vezetők számára az eredményesség és hatékonyság mérését, az inputok és
outputok egymásra vonatkoztatását. Ezzel szemben a bürokráciák esetében a
visszacsatolás (feedback) mechanizmusa hiányzik. A szerzők ezt ebben a
kontextusban úgy értelmezik, hogy a bürokráciának a belső folyamatok szigorú
kontrollján alapuló felépítése adekvát válasz arra a problémára, hogy a szervezet
csak a belső folyamatait képes szorosan kontrollálni. Ezzel a belső folyamatokon
keresztül, az inputok és főleg az outputok és outcome-ok a lehető legjobban
tarthatók kézben egy előre elrendezett, rögzített állapotban. Akkor azonban, amikor
az olyan menedzsment területek mint a marketing kifejlődnek, valamint nagy vezetői
információs rendszerek jöhetnek létre a bürokratikus felépítés előnyei már nem
feltétlenül érvényesülnek. A troughput-on, átalakítási folyamaton orientálódó
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bürokratikus szervezeti-vezetési forma helyett előnyösebbek lehetnek a feedbacken, visszacsatoláson orientálódó formák.41
Sem Lane, sem Blau-Meyer, sem a fentiekben rekonstruált „történeti” megközelítés
legtöbb szerzője nem reflektál arra a kérdésre, hogy ha a bürokrácia inadekváttá,
hatékonytalanná vált, akkor miért van még mindig olyan nagy mértékben jelen? Miért
nem történik meg a bürokratikus forma gyors ütemű lecserélődése más szervezeti
formákkal, amiként az megtörtént a századfordulón, amikor a bürokratikus forma
gyors ütemben váltotta fel a korábbi formákat. Lényegében a fentivel azonos kritikát
fogalmazza meg Meyer (1985) is.
A kérdésre számos magyarázat adható, jórészt aszerint, hogy hogyan értelmezzük a
bürokráciát:
Blau-Meyer (1971) anélkül, hogy állításukat kifejtenék, illetve indokolnák
megjegyzik, hogy szinte valamennyi, főleg nagyobb szervezet rendelkezik
bürokratikus jellemzőkkel. Ezt a felfogást, éppen kifejtetlensége okán nehéz
kritizálni. Mindenképpen hátránya, hogy nem indokolja a „bürokratikus jellemzők”
jelenlétét. Előnye ugyanakkor, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a gyakorlatban
a bürokratikus-nem bürokratikus szervezetek közötti elkülönítés korántsem
egyszerű. Ezzel relativizálja is a kérdésfelvetésünket, amely a „bürokratikus
szervezetek jelenlétére” utal, anélkül azonban, hogy hozzásegítene akár annak
pontosításához, akár annak megválaszolásához.
Mások arra utalnak, hogy a feladatok-igények társadalmi szintű növekedésével
együtt nő az igény a feladatokat ellátó szervezetekre is. E tétel jelentősége
szempontunkból az lehet, hogy a szervezetek számának növekedésével
értelemszerűen nő a bürokratikus szervezetek száma is. Ez azonban csak akkor
igaz, ha a szervezetek számának növekedési üteme meghaladja a bürokratikus
szervezetek összes szervezeten belüli arányának csökkenését. Ez utóbbi
kérdésfeltevésünkből eleve következne.

40

Management by objectives, TQM, stb. a magánszféra területén, public program evaluation,
bancmarking, performance auditing, újabb költségvetési technikák, stb a közszféra területén.
41
Blau-Meyer azonban utal arra is, hogy a bürokrácia által ellátott adminisztratív, igazgatási feladatok
esetében az outcomeok mérése meglehetősen nehéz. Ez következik az igazgatás sajátos
helyzetéből, abból, hogy köztes szerepet tölt be a célkijelölés és a célok effektív megvalósítása
között.
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Az előbbi érvelés partikuláris változata szerint az általában vett társadalmi
feladatokon belül, az átlagnál gyorsabban nő az adminisztratív, igazgatási
feladatok aránya, ami indokolja a bürokrácia jelenlétét sőt a bürokratikus
szervezetek számának növekedését. Ez azonban azt feltételezné, hogy –
legalábbis az igazgatási feladatok ellátásában – a bürokrácia továbbra is a
legmegfelelőbb forma.
Többen utalnak a bürokratikus szervezetek önfenntartó képességére. Ez – mint
láttuk – következik az egyszerű rendszerelméleti megközelítésből is. Számos
szociológiai empirikus és teoretikus vizsgálódás is ezt látszik igazolni. A
bürokratikus szervezetek belső jellemzője az önfenntartás és „szaporodás”. Ez
azonban minden bizonnyal igaz volt a korábbi szervezeti formákra is, amelyeket
azonban a bürokratikus szervezetek rövid idő alatt lesöpörtek a történelem
színpadáról. Ha tehát elfogadjuk, hogy a hatékonyság meghatározó tényező a
szervezetek kiválasztódásában, evolúciójában a bürokratikus szervezetek
elterjedése esetén, akkor ezt el kell fogadnunk akkor is, amikor ennek a
mechanizmusnak a bürokratikus szervezetek eltűnéséhez kell vezetnie. Ez a
logikai probléma csak oly módon oldható fel, ha azt feltételezzük, hogy időközben
átalakult a kiválasztódási mechanizmus rendszere, a hatékonyság helyett, mellet
más tényezők kaptak szerepet. Ez a magyarázat elfogadható, és azzal jelentős
részben egyet is értek. Megjegyzem azonban, hogy ha a jelenre nézve
elfogadjuk egy a hatékonyságtól eltérő változó szelekciós szerepét, akkor
visszamenőlegesen meg kell vizsgálnunk, hogy vajon ez a változó nem játszott-e
szerepet a bürokrácia uralkodóvá válásával jellemezhető történeti időszakban is.
Lényegében ezt fogjuk megtenni a következő fejezetekben.
Az előbbi pontban hangoztatott (önfenntartás, szaporodás) érv egy partikuláris
változata abból a – később részletesen tárgyalandó – felfogásból következik,
amely a bürokráciát az állami, azon belül is elsősorban a jóléti állami
(közszolgáltató-szolgáltatásszervező) szervezetrendszerrel azonosítja. E felfogás
szerint a bürokratát, a politikust és a szolgáltatás fogyasztóját olyan inherens
érdekazonosság és azon alapuló belső dinamika jellemzi, amely a bürokratikusan
szervezett közszolgáltatások fennmaradásához, folyamatos kiterjesztéséhez
vezet. Ez a felfogás azonban a bürokráciát már nem mint sajátos jellemzőkkel
bíró szervezetet értelmezi, hanem az „állami” szinonimájaként használja, ezért az

100

itt vizsgált kontextusban inadekvát. Megjegyzem azonban, hogy a tények
ellentmondani látszanak ennek a felfogásnak. A szovjet forradalom, vagy a népi
demokráciák megalakulása után mind a korábbi politikusok és bürokraták, mind a
szolgáltatások korábbi haszonélvezői megszűntek létezni, akár fizikai létükben
akár ebben a státuszukban. Ennek dacára minden korábbinál jelentősebb
bürokrácia „virágzott ki a romokon”. Azt is láthatjuk, hogy az utóbbi két
évtizedben éppen az állami szolgáltatásszervezés az a terület, amelyen a
bürokráciát – akárhogyan értelmezzük is – a legnagyobb veszteségek érték, míg
például a hatósági tevékenységről ez kevéssé mondható el. Elméleti alapon is
támadható ez a megközelítés, mivel számos olyan tényező van, amelyek a
bürokratikus szolgáltatásszervezés ellenében hatnak az állami mechanizmuson
belül is. (Downs 1966, Lane 1987, Blais-Dion 1991)
Végül érvelhetünk azzal is, hogy noha a bürokratikus forma bizonyítottan nem
hatékony, ez a felismerés még nem jutott el azokhoz, akik a szervezetalakításra
meghatározó hatással vannak. Noha ez a tényező kétségkívül hathat, nehezen
magyarázható,

hogy

egy

jóval

lassabb

és

kevésbé

kiterjedt

szakmai

kommunikációval jellemezhető (XIX. század vége) időszakban a bürokratikus
forma oly gyorsan képes volt elterjedni.
Látható, hogy – az itt meglehetősen vázlatos és leegyszerűsített formában
bemutatott – érvelések egyke sem tudja teljes mértékben megválaszolni a
fentiekben feltett kérdést.

I.2.2.2.4 Weber és a bürokratikus racionalitás félreértelmezése

Akár a hatékonyságfogalom elemzéséből és annak eltérő tartalmaiból, akár a
szervezeti hatékonyság történeti-evolúciós szerepéből indulunk ki, nem tudjuk
konzisztens módon magyarázni azt az alapvető ellentmondást, amely a jelenkori
szakirodalom által feltárt hatékonysági deficitek és a bürokrácia máig tartó
széleskörű jelenléte között feszül.
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Amint arra már utaltam, mind a Weber és a későbbi szerzők közötti elméleti, mind
pedig az ezen szerzők és a gyakorlat között feszülő ellentmondást Weber
elméletének tisztázásával megoldhatónak látom.
Eszerint probléma gyökerét – tulajdonképpen megdöbbentő, hogy ne mondjam
sokkoló módon – Weber elméletének angol fordításában kell keresnünk. A
fordítóknak szembe kellett nézniük azzal a ténnyel, hogy Weber elmélete nagy
mértékben támaszkodik a német társadalomfilozófia, valamint a német jogelmélet és
a német kameralisztika koncepcióira, fogalmaira. Ezek a fogalmak és ez a
gondolkodásmód – különösen a jogelmélet és kameralisztika tekintetében – az
angolszász

tudományban

teljesen

ismeretlenek

voltak,

s

jórészt

máig

is

ismeretlenek. A fordító tehát nehéz helyzetben volt, amikor a weberi szöveget egy
ilyen közegbe kellett áttennie. Az angolszász jogelméletben olyan alapvető
különbségtételek sem léteznek, amilyen a jogalkotás-jogalkalmazás fogalompáros.
Ez a helyzet részben lehetővé, részben szükségessé is tette, hogy a fordítás egyben
a weberi elmélet rekonstrukciójával is együtt járjon. Ez a tendencia különösen
erőteljesen érvényesült egy olyan meghatározó elméletalkotónál, amilyen Talcott
Parsons (Weber 1966) is volt.
Parsons a szervezeti racionalitást szervezeti hatékonyságként értelmezi és fordítja.
Jellemző módon a későbbi, a „Gazdaság és társadalom” kötet teljes angol kritikai
fordítását nyújtó kötet (Weber 1978) a bürokráciára vonatkozó részt egy az egyben
átveszi Parsonstól. A későbbi, angol nyelven publikáló szerzők ebből a fordításból
indulnak ki. Lényegében senkinek sem tűnik fel az angol szövegben megtalálható
nyilvánvaló ellentmondások sora. A bürokrácia kapcsán talán leggyakrabban idézett
bekezdés42 Parsons fordításában így hangzik:
“Experience tends universally to show that the purely bureaucratic type of administrative
organization – that is, the monocratic variety of bureaucracy – is, from a purely technical point of
view, capable of attaining the highest degree of efficiency and is in this sense formally the most
rational known means of excercising authority over human beings. It is superior to any other form
in precision, in stability, in the stringency of discipline, and in its reliability. It thus makes possible a
particularly high degree of calculability of results for the heads of the organization and for those

42

Az eredeti szövegben 1 mondat. Weber 1972: 128
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acting in relation to it. It is finally superior both in intensive efficiency and in the scope of its
operations, and is formally capable of applications to all kinds of administrative tasks.” (p.223)
Magyarul: Az általánosítható tapasztalat azt mutatja, hogy az igazgatási szervezet tiszta
bürokratikus típusa – a monokratikus-bürokratikus forma – tisztán technikai szempontból a
legmagasabb szintű hatékonyság biztosítására képes és ebben az értelemben az uralomgyakorlás
formálisan legracionálisabb eszköze. Minden más formánál magasabb rendű a pontosság,
állandóság, a fegyelem szigorúsága és a megbízhatóság tekintetében. Ennek következtében, az
eredmények [outputok] különösen magas szintű kiszámíthatóságot biztosítanak mind a szervezet
irányítója, mind a szervezettel kapcsolatban állók számára. [A bürokratikus szervezet] magasabb
rendű minden más szervezetnél mind az intenzív hatékonyság, mind a tevékenységi kör
szélessége tekintetében, valamennyi igazgatási feladat ellátására képes.

Pusztán ennek a bekezdésnek az elemzése is több problémára rávilágít. Az első
mondat a bürokratikus szervezetek általános jellemzőjét annak hatékonyságában
ragadja meg – amit mellékesen a formális racionalitással azonosít. A következő
mondatok ezt az általános állítást fejtik ki, mintegy részletezik a szervezeti
hatékonyság tartalmát. Ezt több stiláris tényező is alátámasztani látszik: pl. a
mondatokban szereplő felsorolások, az utolsó mondat „végül” kifejezéssel történő
kezdése. Az ebben a részben szereplő kifejezések azonban meglehetősen nehezen
vonatkoztathatóak a hatékonyság fogalom tartalmára, akárhogyan is értelmezzük
azt. Az egyetlen egyértelmű kivétel az utolsó mondatban szereplő „hatékonyság”
kifejezés, amely ugyan kétségtelenül vonatkozik a hatékonyságra, azonban egy
formállogiaki problémára utal. A bekezdés nyelvi szerkezetéből összességében úgy
tűnik, hogy az első mondat egy halmazt definiál, amelynek tartalma a szervezeti
hatékonyság, illetve az ezzel azonosnak értelmezett formális racionalitás. Majd
ezután a halmaz elemeit kezdi sorolni, amely elemek azonban láthatólag nem
illeszkednek a halmaz definíciójához egyet kivéve, amely elem azonban azonos
magával a halmazzal.
Az eredeti Weberi szöveghez visszamenve (Weber 1972: 128) azt találjuk, hogy az
angol szöveg első mondatában szereplő „hatékonyság” valójában „formális
racionalitás”. A „hatékonyság” pusztán a fordító szövegbe épített értelmező
megjegyzése. Az utolsó mondat „hatékonyság” kitétele helyén pedig a teljesítmény
(Leistung) kifejezés áll.43
43

Ponosan az „intenzív hatékonyság” helyett „intenzív és extensív teljesítmény”.
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Valójában, mint arra Albrow (1970:63-64) rámutat, Weber soha nem használta a
hatékonyság kifejezést a bürokráciával kapcsolatos írásaiban. Amikor pedig
kifejezetten a hatékonyságra kívánt utalni – egy 1909-ben megtartott bécsi
konferencián – akkor kifejezetten és reflektáltan az angol „efficiency” kifejezést
használta.
Albrow – a bürokrácia angolszász kutatói között szinte egyedülállóan – ezért felhívja
a figyelmet arra, hogy „kifejezetten félrevezető lenne a formális racionalitás Weber
által alkalmazott fogalmát a hatékonysággal azonosítani” (1970:63) Albrow ezen
mondatában csak a „lenne” kitétellel vitatkozhatunk. Leiveslei és kollégái (1994)
ugyanis a szervezéstani szakirodalom és kézikönyvek széles körére kiterjedő,
szisztematikus szövegelemzéssel kimutatják, hogy ez a „félrevezető” értelmezés
teljesen általános. Az általam elemzett szerzők esetében is ugyanezt tapasztaltuk.
Albrow rámutat arra, hogy miközben a „racionalitás” fogalma a weberi műben
meghatározó jelentőségű, annak tartalma Weber által kevésbé tisztázott, illetve
számos (Albrow szerint legalább négy fő és számos „kisebb” jelentésű) ilyen
tartalom különíthető el. A racionalitás fogalmát ezekkel az eltérő tartalmakkal, ám
reflektálatlanul találhatjuk meg az életmű egyes pontjain. A weberi racionalitásfogalom tartalmának részletes elemzését adja Habermas (1984:143-331) és
Schluchter több művében (pl. 1981). A kérdés filozófiai, társadalomelméleti
összefüggésibe itt nem mehetünk bele. Minket e ponton pusztán a szervezeti
racionalitás, mint a bürokratikus szervezetek „felsőbbrendűségét” biztosító általános
jellemző érdekel.
E tekintetben kritikánkat az Ábra 7 alatt összegzett modellel kapcsolatban két ponton
is megfogalmazhatjuk:
1. Megkérdőjelezhető, hogy a bürokratikus racionalitás csak mint a belső szervezeti
jellemzőkből (személytelenség, munkamegosztás, szabály, stb.) következő
általános jellemző értelmezhető-e.
2. A weberi formális racionalitás fogalma a bürokrácia tekintetében (sem)
azonosítható (pusztán) a szervezeti hatékonysággal.
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Az előbbi kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, hogy Weber elméletében a
racionalitás nem csak ilyen értelemben van jelen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
Webernél ez a viszonyrendszer jóval összetettebb, vagy ködösebb. A racionalitás
nemcsak a belső szervezeti sajátságok eredménye, hanem magukban a belső
szervezeti

sajátságokban

is

megjelenik,

manifesztálódik

a

racionalitás.

A

szisztematikus, formális jogalkalmazás, szabályalkalmazás önmagában is a
racionalitás

megnyilvánulása.

(Weber

1970:168-171)

Hasonlóképpen

a

személytelenség, az a képesség, hogy az ügyeket a személyes érzelmektől
elvonatkoztatva kezeljék is egy racionális vívmány. (Weber 1958)
A bürokratikus szervezet tehát racionális abban az értelemben is, hogy belső
szervezeti jellemzői a racionalitást testesítik meg. Ebből a következő logikai rend
vezethető le: Mivel a weberi elméletben a „racionális” társadalmi szinten
„felsőbbrendű” a nem racionálissal szemben, az olyan szervezet, amely a
legnagyobb mértékben bír racionális belső jellemzőkkel, illetve a legnagyobb teret
engedi „magában” a racionalitás érvényesülésének, felsőbbrendű. A bürokratikus
szervezet az a szervezeti keret, amely a legnagyobb mértékben alkalmazzatartalmazza

a

racionális

jellemzőket,

ezért

a

legracionálisabb,

ezért

a

legfelsőbbrendűbb szervezet. Kétségtelen, hogy ez a látens logika, amely – okokozati rendjében – ellentmond az Ábra 7 alatt összegzett később rekonstruált
logikai rendnek jelen van Weber elméletében. Számos tényező mellett erre utal a
bürokrácia tárgyalásának elhelyezése is az uralom típusainak tárgyalása körében.
Kritikai vizsgálódásunkat mégsem erre, hanem a fentebb a 2. pontban jelzett tényre
összpontosítjuk. Arra tudniillik, hogy a szervezeti racionalitás, mint általánosan
felfogott szervezeti jellemző nem azonosítható a hatékonysággal. Nyilvánvaló, hogy
a két tényező – az, hogy a bürokratikus szervezetek egyes jellemzői a racionalitás
manifesztálódásaként értelmezhetőek és, hogy a bürokrácia általános értelemben is
a legracionálisabb szervezeti forma – Weber elméletében elválaszthatatlanul
összefügg. Az is nyilvánvaló, hogy a bürokratikus szervezetet Weber jelentős
mértékben belső folyamatai miatt nevezi racionálisnak. Hogy mégsem ezen a
vonalon haladunk tovább annak praktikus módszertani oka van. Ha a belső
jellemzők racionalitásából indulunk ki, az elemzésünk hatókörét – vertikális
dimenzióban – ki kell terjesztenünk az egyéni és a társadalmi szintre is, míg –
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horizontális dimenzióban – a racionalitás értelmezésének és érvényesülésének
különböző területeire. Ezt azonban e tanulmány terjedelmi és a szerző képességbeli
korláti miatt szeretném elkerülni – és a vizsgálódást a bürokratikus szervezet, mint
szervezet szintjén tartani.
A fenti cél érdekében tehát – fenntartásaim fenntartása mellett – feltételesen
elfogadom az Ábra 7 által összegzett felfogás következő elemeit:
a szervezetek esetében elkülöníthetőek a belső szervezeti jellemzők és a
szervezet általános jellemzője
a bürokrácia esetében ez utóbbi „felelős” a bürokratikus szervezeti forma
széleskörű elterjedésért és jelenlétéért a modern társadalomban
ez az általános jellemző a belső szervezeti jellemzők következménye, a belső
szervezeti jellemzők magyarázzák az általános szervezeti jellemzőket (ok-okozati
összefüggés).
Nem fogadom el azonban azt a feltételezést, hogy – mint általános jellemző – a
szervezeti racionalitás azonos lenne a szervezeti hatékonysággal. E pont további
részében tehát arra a kérdésre keresem a választ, hogy mi a weberi szervezeti
racionalitás tartalma, illetve, hogy ez a szervezeti racionalitás mint a bürokrácia
„felsőbbrendőségének” alapja, miként járul hozzá a bürokratikus szervezetek
széleskörű elterjedtségéhez.
Az eddigi elemzésekből racionalitás és hatékonyság tekintetében két dolog
nyilvánvaló lehet: (a) a racionalitás nem azonos a hatékonysággal, de (b) valamilyen
formában összefüggésben áll azzal. Utóbbi abból következik, hogy még az olyan, a
bürokratikus hatékonysággal szemben meglehetősen kritikus szerzők is mint Crozier
megjegyzik, hogy hosszú távon a teljességgel hatékonytalan szervezet nem képes
fennmaradni. A weberi szöveg is arra utal, hogy a hatékonyság valamilyen formában
benne foglaltatik a szervezeti racionalitás fogalmában. Ezt jelzi a fenti idézetben az
intenzív teljesítményre, vagy egy másik gyakran idézett bekezdésben

(Weber

1978:973) a gyorsaságra és a költségcsökkentésre történő utalás is. Számos más
jelző azonban nem illeszthető bele a hatékonyság fogalmába. Ilyenek például a
kiszámíthatóság, megbízhatóság, állandóság, pontosság és egyértelműség. A
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kiszámíthatóság, mint azt e dolgozat Weberrel foglakozó részében láthattuk, különös
fontosságú. A kiszámíthatóság a kapitalista nagyüzem számára elengedhetetlen. A
nem kiszámítható állapotok veszélyeztetik a racionális kalkuláción alapuló kapitalista
termelés egész rendjét.
A bürokrácia racionalitása mint általános szervezeti jellemző ezért mindenképpen
magában foglalja a kiszámíthatóságot, vagy általánosabban fogalmazva a
bizonytalanság minimalizálását. A bizonytalanság minimalizálása kifejezés két okból
is szerencsésebbnek tűnik – az egyébként kézenfekvőbb és egyszerűbb –
kiszámíthatóság kifejezés használatánál. A „kiszámíthatóság” kifejezés arra utal,
hogy valaki képes kiszámítani valamely jövőben bekövetkező eseményt, előre
jelezni valaminek a bekövetkeztét. Ez az értelmezés nem fedi kellőképpen a
„bizonytalanság

minimalizálása”

fogalom

e

dolgozatban

alkalmazni

kívánt

denotációját, mert
a

kiszámíthatóság

kifejezésnek

inkább

episztemológiai,

mint

ontológiai

konnotációja van. A kiszámíthatóság hiánya a kiszámító számítási kapacitásának
alacsony szintjéből is adódhat. A bizonytalanság minimalizálása viszont arra utal,
hogy a valóság „szórása” alacsony.
a kiszámíthatóság másik, szempontunkból előnytelen konnotációja időben előre
mutató jellege. Ezzel szemben a „bizonytalanság minimalizálása” valamennyi
idősíkban értelmezhető. Nemcsak atekintetben érvényesül, hogy mit fog tenni a
bürokratikus szervezet, hanem atekintetben is pl., hogy mit tett a múltban.
A bizonytalanság minimalizálása a bürokrácia esetében ontológiai oldalról arra utal,
hogy az egyes ügyek kezelésében a szervezet ugyanazon eljárásokat működteti és
ugyanazon végeredményre jut. Más szóval az azonos típusú ügyek esetében mind
az alkalmazott működésmód, mind a résztvevő szervezeti egységek, mind a
végeredmények (az outputok) tekintetében a szórás a nullához közelít. Egy
egyszerű példával élve: ha Kovács Béla és Kiss Kálmán építési engedély iránti
kérelmet adnak be két lényegi tulajdonságaiban megegyező épületre, amelyet
azonos építési övezeti besorolású területen kívánnak felépíteni (legyen ez akár az
ország két végén) akkor pontosan azonosan bírálják el a két kérelmet.
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Megállapítottuk tehát, hogy a bürokrácia „felsőbbrendűségét” biztosító racionalitás
egyik tényezője a bizonytalanság minimalizálása. Úgy tűnik, hogy a bürokrácia
szervezeti

racionalitása

Webernél

együttesen

tartalmazza

a

hatékonyság

maximalizálását és a bizonytalanság minimalizálását. A következő pontban azt
vizsgáljuk, hogy a bizonytalanság csökkentése és a hatékonyság miként függ össze
a gyakorlatban és miként jellemzi a szervezeteket, elsődlegesen pedig a
bürokratikus szervezetet.

I.2.2.2.5 A bizonytalanság minimalizálása és ennek implikáció

A bizonytalanság44 minimalizálása (a) a belső szervezeti működés (az átalakítási
folyamat – „mit és hogyan csinálnak”) és (b) a szervezeti outputok („mi a
tevékenység végeredménye”) tekintetében számos gyakorlati előnnyel járhat. Végső
soron a bizonytalanság csökkentése a hatékonyság növekedéséhez vezethet. Az
olyan szervezetben amelyet nagymérvű munkamegosztás jellemez – mint láttuk – a
munkafolyamatok gondos tervezése a koordináció meghatározó jelentőségű. Ha az
egyes munkaelemek esetében jelentős a szórás, akkor a szervezet egésze képtelen
lesz a megfelelő outputokat biztosítani.
Egy egyszerű példát véve, az autógyártási folyamatban a dugattyúk méretezése és
hengerek méretezése meghatározó jelentőségű. Ha a dugattyúk mértezése esetén a
szórás nem minimális, akkor számos olyan dugattyú lesz, amelyet ki kell selejtezni.
Ugyanez igaz a hengerek gyártása esetén. Ha azonban mind a dugattyúk, mind a
hengerek mértezése nagymértékű szórást mutat, akkor a probléma hatványozottan
jelentkezik. Jelentős energiát, munkaidőt (ezzel költséget) kell fordítani a megfelelő
párosításra. Ráadásul a vevő nem tudhatja pontosan, hogy amikor az autót
megveszi, akkor ahhoz hány köbcentis motort kap. Ezt a fajta bizonytalanságot
pedig a vevők nem szokták méltányolni. Továbbmenve, számolni kell azzal is, hogy
44

A bizonytalanság kifejezést itt és a továbbiakban mindvégig általános – a köznapi nyelvben
használatoshoz közel álló – értelemben használom. Lényege: az „elvárttól” (a munkaköri, a hatásköri
leírásban, a szervezeti és működési szabályzatban, az outputokra vonatkozó formai és tartalmi
előírásoktól) való eltérés, szórás minimalizálása. Ilyen értelemben tehát nem vonatkoztatható e
fogalomra a racionális döntéselmélet bizonytalanság és kockázat közötti különbségtétele.
Matematikai szempontból az általam használt „bizonytalanság” kifejezéshez a racionális
döntéselmélet „kockázat” kifejezése áll közelebb, de korántsem azonos azzal.
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a motor más részei nem képesek tolerálni a hengerek túl nagy vagy túl kicsi
térfogatát. A motor tönkremegy, leég, alacsony teljesítményt ad le, lefullad, stb.
Az igazgatási szervezetekben is jelentős előnyei vannak a bizonytalanság
minimalizálásának. Az építési engedélyeztetés során világos, hogy milyen
dokumentumokat kell az ügyfélnek beadni, már a terveztetés (és az avval járó
költségek kifizetése előtt) nagy valószínűséggel tudni lehet, hogy az adott területen
az elképzelések szerinti épület megépíthető-e. Már Weber is utal arra, hogy az
államigazgatás kiszámíthatósága milyen meghatározó a kapitalista gazdaság léte
szempontjából. Az államigazgatás bürokratikus működése teszi lehetővé, hogy
pontosan kiszámíthassuk, hogy meghatározott jövedelem mellett mennyi adót kell
fizetnünk, hogy milyen feltételekkel juthatunk hozzá a közszolgáltatásokhoz, hogy
mikor kaphatunk meg egy engedélyt és mikor számíthatunk bírságra, stb.
A kiszámíthatóság, az a tény, hogy minden szervezeti egység helye, szerepe
pontosan

meghatározott

nagyban

hozzájárul

a

szervezeten

belüli

kontroll

hatékonyságához is. Pontosan tudható, hogy kinek mi a feladata, ismertek az
elvárások, ami lehetővé teszi ezek számonkérését is. A kontroll, az ellenőrzés
közvetlenül megakadályozhatja, a veszteségek legdurvább formáinak (pazarlás,
lopás) érvényesülését.

I.2.2.2.5.1 A bizonytalanság minimalizálását lehetővé tevő belső jellemzők

A bürokratikus szervezet szinte minden belső jellemzője a bizonytalanság
minimalizálásának irányában hat.
A személytelenség az egyes hivatalnok tekintetében kiküszöböli az egyéni
hangulatokból, benyomásokból (pl. az ügyfél viselkedéséből, az közölt
információk sajátos sorrendjéből) következő eltéréseket. A személytelenség
kiküszöböli a hivatalnokok értékrendjéből, gondolkodásmódjából (adjunk-e a
részeges munkanélküli apának családi segélyt) következő nagymérvű eltérések
lehetőségét.
A hierarchia meghatározza az egyes szervezeti egységek és hivatalnokok helyét
a szervezetben. A hierarchia pontosan meghatározza az egyes a lehetséges
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kommunikációs csatornákat és a kommunikácók jellegét (lefele: utasítás, felfele:
jelentés) és jórészt tartalmát is (az egyes ágakban az ügyintézők miről
kommunikálhatnak).
A hatáskör (ahogyan azt Weber használta, és nem munkamegosztás) pontosan
meghatározza, hogy
az egyes személy, szervezeti egység mely ügytípusban járhat el
az adott ügytípusban köteles is eljárni
meghatározza, hogy milyen eljárásai cselekményeket folytathat, mit tehet
meg

(milyen

információkat,

dokumentumokat

és

kitől

kérhet,

kinek

továbbíthat, hogyan kell mérlegelnie és feldolgoznia az információkat, stb.)
az inputoktól függően milyen outputo(ka)t „termelhet” (az egyes ügyekben
milyen lehetséges döntéseket hozhat, és hogy a konkrét információk
ismeretében milyen döntést kell hoznia)
Az általános értelemben vett szakértelem valóban inkább a bizonytalanságot
erősíti ebben a kontextusban, legalábbis akkor – amint ez a tudományos
eredmények

esetében

gyakori

–

ha

egymással

ellentmondásban

lévő

tudományos elméletek egyszerre léteznek, illetve, ha a tudományos elméletekből
a konkrét esetre nézve ellentmondó következtetések vonhatóak le. Weber
esetében a szakértelem azonban elsősorban jogi szakértelmet jelent. A jogi
szakértelem elsődleges szerepe viszont az, hogy a szervezetben uralkodó
szabályokat a legteljesebb mértékben vegye figyelembe és el tudja dönteni, hogy
az adott konkrét ügyre mely általános szabályokat és miként kell alkalmazni. A
jogi szakértelem tehát a formális jog érvényesítésének eszköze, ez pedig a
lehető legegységesebb szabályértelmezést és alkalmazást biztosítja. Ezzel pedig
ismét a bizonytalanság minimalizálásához jutottunk el.
A szabály szerepe talán a legmeghatározóbb, legátfogóbb a bürokratikus
szervezetben.

Szabályok

rögzítik

a

szervezet

struktúráját,

az

eljárási

szabályokat, a hatásköröket, stb. A szabályok érvényesítését-érvényesülését
szolgálja a személytelenség és a jogi szakértelem is. A szabály normativitása,
általános ám ugyanakkor kategorizálást lehetővé tevő jellege az egyetlen
lehetséges megoldás arra a problémára, amit az ügyek rendkívül szerteágazó
jellege, másfelől a bizonytalanság minimalizálásának követelménye felvet.
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Számos olyan – Weber által hangsúlyozott – belső jellemzője is van a
bürokratikus szervezetnek, amelyet a szakirodalom ritkán említ, mivel nehezen
köthető a szervezeti szintű hatékonysághoz. Ezek is értelmet nyernek azonban,
ha a bizonytalanság minimalizálásában játszott szerepüket tekintjük. Az
aktaszerűség, az eljárási cselekmények és döntések írásos rögzítése a múltbeli
eseményekkel

és

döntésekkel

kapcsolatos

bizonytalanságot

csökkenti,

amennyiben ezek akár száz évre visszamenőleg is rekonstruálhatóak. Ellenkező
esetben meglehetősen bizonytalan visszaemlékezésekre vagy találgatásokra
kellene hagyatkoznunk. A személyzeti rendszer sajátságai pedig az egyes
karrierutak, a megüresedett állások betöltésének kiszámíthatóságát biztosítják.
Ha a belső jellemzők közvetlen hatását egyetlen szóban próbáljuk meg összegezni,
akkor ez a szó a „rögzítettség” lehet. A hierarchia vertikálisan és horizontálisan
rögzíti az egyes szervezeti egységek és személyek helyét a szervezetben, egyben
rögzíti az információáramlás csatornáit is. A szabályok írásban rögzítik a
hatásköröket, az eljárás, a működés rendjét, a figyelembe veendő információk körét
és azok feldolgozásának módját. Az aktákban írásban rögzítik az egyes eljárási
cselekményeket és a meghozott döntéseket.
A fentiek fényében értelmezhető, illetve értelmezendő Weber (1996:75-76)
hasonlata, amely szerint a bürokrácia úgy viszonyul a történelmileg korábbi
igazgatási szervezeti formákhoz, amiként a gépi termelés a manufakturálishoz. A
gép azonban nem csak a termelés mennyisége (a hatékonyság) tekintetében
felsőbbrendű a kézműves iparnál, de a folyamatok és a termékek kiszámíthatósága
(a termékek egyformasága, időbeli mennyiségi kiszámíthatósága) tekintetében is.

I.2.2.2.5.2 A bizonytalanság minimalizálása és a hatékonyság

Láthattuk, hogy valamennyi Weber által meghatározott bürokratikus belső jellemző
közvetlenül hozzájárul a bizonytalanság minimalizálásához. Ezek a jellemzők, vagy
legalábbis

ezek

egy

része,

vagy

legalábbis

ezek

„átértelmezett”

formája

(munkamegosztás hatáskör és illetékesség helyett, szakértelem jogi szakértelem
helyett, stb.) a legtöbb általunk elemzett szerző szerint hozzájárul vagy hozzájárulhat
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a szervezeti hatékonysághoz (munkamegosztás, specializáció), vagy legalábbis
szükséges ahhoz (koordináció). Valamennyi időben Weber után alkotó, általunk
elemzett szerző egyetért azonban abban, hogy ugyanezen jellemzők egyike-másika,
vagy esetleg ezek kölcsönhatása a hatékonyság valamilyen formájának, vagy az
általánosságban vett hatékonyságnak a csökkenéséhez vezet, vagy vezethet.
Magyarán, míg a bürokratikus belső jellemzőknek a bizonytalanság csökkentésében
játszott szerepe egyértelműnek látszik45, addig a hatékonyság tekintetében e
jellemzők szerepe legalábbis ambivalens.
Hogyan függ össze a szervezeti hatékonyság és a bizonytalanság minimalizálás?
Ellentmondanak-e ezek egymásnak, erősítik egymást vagy függetlenek egymástól?
A válasz – a kontingencia elméletnek és rendszerszemléletnek megfelelően – csakis
az lehet, hogy „attól függ”. A két tényező

viszonya függ a környezet

jellegzetességeitől és mindenek előtt a környezetnek az outputokkal szembeni
elvárásaitól.
Nyilvánvaló, hogy olyan esetekben, amikor az outputok kiszámíthatósága fontos
akkor a bizonytalanság (szórás) minimalizálása előnyös és ilyen módon hozzájárul a
hatásossághoz és hozzájárulhat a költséghatékonysághoz is. A nagysorozatú
tömegtermelés

tipikusan

ilyen

terület.

Láttuk,

hogy

a

nagysorozatú

tömegtermelésben a formális-racionális szervezet – amilyen a bürokrácia is –
statisztikailag sikeresebbnek bizonyul más szervezeti formáknál. (Woodward 1958,
Schleicher 1981) A tömegtermelés esetében a bizonytalanság minimalizálása több
szempontból is előnyös lehet. A szervezetet úgy lehet megtervezni, hogy az
optimális teljesítőképességet biztosítson és ezt az optimalitást hosszú távon fenn
lehet tartani, mivel a bizonytalanság minimalizálása a tervezett formában tartja a
szervezetet, meggátolja az attól történő elmozdulást. A kontroll és koordináció
költségei alacsonyabbak, mivel a szervezet normál működésében és felépítésében
kódolva van a koordináció. A kontrollnak mindössze azt kell vizsgálnia, hogy nem
történt-e a tervezettől elmozdulás. Ez is könnyebb azonban, mivel pontosan
meghatározott, hogy mit kell vizsgálni és egyértelmű, hogy mi az optimális. Az

45

Ez fakadhat abból, hogy ezek a jellemzők valóban egyértelműen a bizonytalanság csökkentésének
irányában hatnak. E dolgozatban ezzel a feltételezéssel élek. Lehetséges azonban az is, hogy mivel
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outputok esetében pedig a bizonytalanság minimalizálása megbízhatóságot jelent a
vevő oldaláról. Ez önmagában is nagy előny, mivel növeli a termék iránti bizalmat és
– megfelelő minőség esetében – megnövekedett vásárlókedvet eredményezhet.
Nyilvánvaló, hogy az outputok esetében a bizonytalanság csökkentése feltételezi a
belső szervezeti folyamatok esetében a bizonytalanság csökkentését. Nehezen
képzelhető el – bár elméletileg talán nem kizárt – hogy egy kaotikus átalakítási
folyamat megbízható, állandó jellemzőkkel bíró inputokat produkál.
A belső folyamatok esetében a bizonytalanság minimalizációja akkor is előnyös
lehet, ha a szervezet nagy. A nagy szervezetekben a koordináció jelentős költséggel
jár. Mint láttuk ezek a költségek nagy mértékben csökkenthetőek, ha a szervezeti
viszonyokban,

a

szervezeti

egységek

tevékenységében,

egymáshoz

való

viszonyában a bizonytalanságot sikerül minimalizálni. Kisebb szervezetekben
viszont a koordináció nem igényel jelentős ráfordítást ezért a bizonytalanság
minimalizálása is csak kisebb megtakarításokkal ját. Nem véletlen, hogy az
empirikus vizsgálatok, csakúgy mint a mindennapi tapasztalat azt támasztja alá,
hogy a nagy szervezetek szignifikánsan nagyobb mértékben mutatnak fel
bürokratikus vonásokat (Blau 1971, Schleicher 1981, Lane 1987)
Ezzel ellentétben az olyan szervezetek esetében, amelyek környezete gyorsan
változik és ezzel folyamatosan kihívások elé állítja a szervezeteket, ahol az inputok
jellemzői, főleg pénzben kifejezhető ára, és mindenek előtt az outputokkal szembeni
elvárások gyorsan változnak a bizonytalanság minimalizálása számos negatív
következménnyel járhat. Ezek közül a legsúlyosabb az outputok inadekvát volta.
Ebben az esetben az output megbízhatósága akár azt is jelenti, hogy a vevő, ügyfél
biztos lehet abban, hogy az adott termék még véletlenül sem az ami neki kell. A
szervezet

tevékenysége

inadekváttá

válik,

miközben

a

bizonytalanság

minimalizálása miatt már esély sincs arra, hogy egy evolúciós folyamatban
adaptálódjon a megváltozott környezethez. A bizonytalanság minimalizálása ebben
az esetben az olyan „variánsok” kialakulását gátolja, amelyek jobb adaptációjuk
miatt életképesebbnek bizonyulva fennmaradnak. (Csányi 1988) A belső felépítés és
folyamatok valamint az outputok tekintetében a bizonytalanság minimalizálásával

a bizonytalanság csökkentésének kérdését még nem vizsgálták, még nem derülhetett fény a belső
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jellemezhető szervezet csak úgy képes változni, a megváltozott környezeti
feltételekhez adaptálódni, hogy a szervezet egészét – felülről – újra kell tervezni,
majd ezt rögzíteni, miáltal megint érvényesül a bizonytalanság minimalizálása.
Crozier (1980) leírása a bürokratikus szervezetet megrázkódtató válságokról, arról,
hogy a bürokratikus szervezet csak ilyen válságokon keresztül képes változni,
adaptálódni nyilvánvalóan a bürokratikus szervezet azon jellemzőjéből következik,
hogy az a

bizonytalanság

környezetben

tehát

a

minimalizálására

bizonytalanság

törekszik.

minimalizálása

A

gyorsan

változó

meglehetősen

negatív

következményekkel járhat. Ha nem változtatják meg a szervezet belső rendjét és
outputjait, akkor a szervezet teljesen inadekváttá válhat, elveszti társadalmi
funkcióját. Ellenkező esetben át kell tervezni a szervezetet, ami nagy idő- és
költségigényekkel jár és nagyban terheli a benne dolgozókat is. Egy piaci szervezet
esetében az adaptáció hiánya előbb csökkenő profittal, majd negatív profittal járhat,
végül a szervezet kiszelektálódásához vezethet. Az áttervezés nagy költségigénye
pedig szintén a profit csökkenéséhez vezet. Ráadásul általában hosszabb idő telik el
addig, amíg nyilvánvalóvá válik a szervezeti működés és outputok inadekvát volta,
ami aztán kiváltja az újratervezést. Vagyis, általában mindkét költségtényező
együttesen jelentkezik.
A bizonytalanság minimalizálása és az általános értelemben vett szervezeti
hatékonyság közötti ellentmondás különösen élesen jelentkezik azon szervezetek
esetében, amelyeknél nem egyszerűen a megváltozott környezethez történő
adaptáció jelenti az elsődleges problémát, hanem az, hogy a környezet a szervezeti
outputokkal szemben folyamatosan egyediséget, kiszámíthatatlanságot vár el.
Jórészt ilyennek tekinthetőek az egyedi termékek gyártása és egyénre szabott
szolgáltatások. Egyértelműen ilyennek tekinthetjük a kutatást (részben a fejlesztést)
és a reklámtevékenységet. Nem véletlen, hogy ezeken a területeken vannak jelen a
legkisebb mértékben a bürokratikus jellemzők. (Etzioni 1964, Perrow 1997:251)
A modern kort leggyakrabban talán a változás gyors ütemével szokás jellemezni.
Látható, hogy a gyorsan változó környezetben a bizonytalanság minimalizálása

jellemzők és a bizonytalanság minimalizálása közötti negatív összefüggésekre.
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negatívan hat az általános értelemben vett szervezeti hatékonyságra. Emellett az
általános tendencia mellett kiemelést érdemel, hogy az utóbbi száz évben a
gazdasági szférában a gyártás helyett az eladás került a figyelem középpontjába.
Nem az a kérdés már, hogy egy adott termékből hogyan lehet a legnagyobb
mennyiséget a legrövidebb időn belül a legkisebb költséggel előállítani, hanem
sokkal inkább az, hogy mit lehet eladni, tehát mit gyártsunk. Részben ebből is
következően az olyan területek, mint a kutatás-fejlesztés, a marketing és reklám
növekvő mértékű szerephez jut. Mindez együttesen oda vezet, hogy a mind belső
folyamataiban, mind outputjaiban a bizonytalanság minimalizálására törekvő
szervezetek egyre kevésbé alkalmasak a modern kor kihívásainak megfelelni. A
bizonytalanságot minimalizáló szervezetek, a formális-racionális, és azon belül a
bürokratikus szervezetek hatékonysága egyre nagyobb mértékben sínyli meg ezeket
a társadalmi változásokat.
Mindez ugyanakkor fordítva is igaz. Amiként a bizonytalanság szervezeti
minimalizálása ma hátrányt jelent, egy korábbi történelmi időszak eltérő társadalmi
viszonyai között a bizonytalanság minimalizálása nagymértékben járulhatott hozzá a
szervezeti hatékonyság növeléséhez. Ne feledjük, hogy a századforduló a nagy ipari
és a nagy igazgatási szervezetek megjelenésének időszaka. Az az időszak,
amelyben a nagysorozatú tömegtermelés általánossá vált. Ugyanakkor a környezeti
változás mértéke a mai viszonyokhoz képest meglehetősen alacsony szintű volt. A
termelőeszközök amortizációjában nem az erkölcsi, hanem a fizikai elavulás
játszotta a meghatározó szerepet. Olyan időszak volt ez tehát, amelynek
körülményei között a bizonytalanság minimalizálása és a szervezeti hatékonyság a
legszorosabb pozitív összefüggést mutatja.
Végül figyelembe kell vennünk a bürokratikus szervezet sajátos jellegét, azt a tényt,
hogy a bürokratikus szervezet definíciójához tartozik, hogy igazgatási feladatokat lát
el. Az igazgatási szervezetek esetében a visszacsatolás nehezen megoldható. Már
az inputok meghatározása is nehézséget okozhat, különösen nehezen értelmezhető
azonban, hogy mit tekintsünk outputnak, terméknek az igazgatási szervezet
esetében. Az pedig gyakran végképp lehetetlennek tűnik, hogy az igazgatás
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termékeinek értékét meghatározzuk.46 A tisztán termelő tevékenység esetében a
termék értékelését elvégezheti a piac. Egy vállalat sikerességét-sikertelenségét
számon lehet kérni a vezetőkön. Nehezebb azonban ítéletet mondani az igazgatási
szervezet sikerességéről-hatékonyságáról. Ez arra utal, hogy sok esetben a kontroll
egyetlen eszköze a folyamatok figyelése. Ebben az esetben a kontroll arra irányul,
hogy a megtervezett tevékenységtől való eltérés minimális legyen. Remény van arra,
hogy ha az igazgatási szervezet jól tervezett és a környezetben nem történtek
jelentős változások, akkor a szervezet normális működése optimális, vagyis
hatékony. Ezért célszerű a folyamatok kontrolljára támaszkodni, akkor, amikor nincs
lehetőség a tényleges hatékonyság mérésére.
Az előbbi esetben a bizonytalanság minimalizálását az indokolja, hogy nincs más,
jobb

eszköz amely az igazgatási szervezet hatékonyságát biztosíthatná. Más

megközelítésben viszont azt találjuk, hogy a bizonytalanság minimalizálása az
optimális eszköz lehet az igazgatási szervek esetében. Mint láttuk az igazgatási
szervezetek információk összegyűjtésével, rendszerezésével, feldolgozásával, és
továbbításával foglalkoznak. Mélyebb információelméleti ismeretek nélkül is
valószínűsíthetjük, hogy az információkezelésben a bizonytalanság47 kifejezetten
negatív, növeli a „zajt”. Az információk pontos feldolgozása és továbbítása
meghatározó jelentőségű az igazgatási szervezetben, amit az információkezelés
bizonytalansága nagy mértékben veszélyeztet. A bizonytalanság minimalizálása
tehát feltehetően kulcsfontosságú az igazgatási szervezetben, nagymértékben
hozzájárul az igazgatási szervezet hatékonyságához.
I.2.2.2.5.3 A bizonytalanság minimalizálása és a szervezeti racionalitás – elméleti
megfontolások

Mindez érthetővé teszi, hogy a weberi racionalitás fogalomban miért van jelen együtt
a hatékonyság és a bizonytalanság minimalizálása. Azért, mert a két tényező a
tapasztalat szintjén is szétválaszthatatlanul együtt volt jelen. Valószínűleg különösen

46

Természetesen vannak, és egyre növekvő mértékben vannak ez alól kivételek. Az informatika
fejlődésével – mint arra Blau és Meyer – utalt az igazgatási inputokról és outputokról egyre jobb képet
kaphatunk. Egyre nő azoknak a megoldásoknak és azoknak a szervezeteknek a száma, amelyek az
igazgatási tevékenység outputjait a piacon közvetlenül megjelenítik. Egyértelműen ilyennek
tekinthetőek például a könyvelő irodák.
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igaz ez az igazgatás területére, ahol – a feladatok jellegéből (információkezelés)
következően – általában is feltételezhető, hogy a bizonytalanság a hatékonysággal
ellentétben

hat.

Ehhez

még

hozzátehetjük,

hogy

Weber

érdeklődése,

megközelítésmódja, valamint a racionalitás fogalom kezelése eleve lehetetlenné is
tette számára, hogy egy olyan tartalmat, mint amit mi a „bizonytalanság
minimalizálása” alatt értünk szeparáljon és definiáljon. Ehhez alighanem azok az
elméleti alapok (rendszerelmélet, kibernetika, matematikai statisztika, stb.) is
hiányoztak, amelyek egy ilyen tartalom meghatározását lehetővé teszik.
A racionalitás diffúz weberi fogalmán belül a bizonytalanság minimalizálásának, mint
szervezeti

tényezőnek

különválasztása

a

hatékonyságtól

nemcsak

tudománytörténeti szempontból hasznos. Nemcsak annak megértésében segít, hogy
miben látta Weber azt a bürokratikus racionalitást, amely a szervezetek
felsőbbrendűségét és gyors elterjedését biztosította. Nemcsak a Weber és a későbbi
szerzők között érzékelhető ellentmondás feloldásában segíthet. Segíthet annak a
kérdésnek a megválaszolásában is, hogy miért nem tűntek el mára teljes egészében
a bürokratikus szervezetek, miért vannak még ma is nagy számban jelen, noha
hatékonysági deficitjeik vitathatatlanok.
A bürokratikus szervezetek eszerint jelen vannak minden olyan területen, ahol:
a

bizonytalanság

minimalizálása

valamiképpen

hozzájárul

a

szervezeti

hatékonyság növeléséhez. Ilyenek lehetnek mindenekelőtt
azok a területek, ahol a környezeti változás nincs jelen, vagy hatása a
szervezetre minimális
azok a területek, ahol a bizonytalanság minimalizálása költségcsökkenést
vagy termelékenységnövekedést idéz elő (pl. a nagy szervezetek és a
nagysorozatú tömegtermelés)
azok a területek, ahol az outputok megbízhatósága, azaz az egyes outputok
azonossága a többivel meghatározó jelentőségű
a bizonytalanság minimalizálása önértékként jelentkezik. Ilyenek
valószínűsíthetően az igazgatási szervezetek
a közösségi szféra szervezetei (később látni fogjuk miért)
47

Az információ definíciószerűen (Shannon-Weaver 1986) a bizonytalanság ellentéte.
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a piaci kapcsolatok esetében a bizonytalanság minimalizálása az ún.
tranzakciós költségek csökkentését jelenti, ezért számos szervezet cseréli fel
a piaci viszonyokat a hierarchikus (bürokratikus) viszonyokra.
A bizonytalanság minimalizálása elsősorban a közösség szintjén válik önértékké,
ezért meghatározó jelentőségű a közigazgatáson belül. Ez azonban már átvezet a
következő témakörhöz, a „bürokrácia, mint állam, mint közigazgatás” fogalom
vizsgálatához. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket a II. pontban tárgyalom részletesen.
Ez előtt azonban még célszerű összegezni a „bürokrácia, mint általános szervezeti
jelenség” vizsgálata során felmerült legfontosabb megállapításokat.

I.2.2.3 Összegzés: bürokrácia, hatékonyság, bizonytalanság minimalizálása

A fentiekben áttekintettük a bürokráciával kapcsolatos azon főbb elméleteket,
amelyek a bürokráciát, mint a társadalom számos alrendszerében megtalálható
képződményt elemezték. Ez előbb a weberi fogalom átértelmezéssel történő
fordítását majd átvételét jelentette. Az átértelmezés lényege, hogy a weberi
racionalitás fogalmat a hatékonyság fogalommal azonosították a bürokratikus
szervezetek esetében. Úgy fogták fel, hogy a bürokratikus szervezet belső jellemzői
kölcsönhatásukban a maximális hatékonysághoz vezetnek el. Később pedig azon az
alapon kritizálták a weberi elméletet, hogy ez korántsem mindig, nem feltétel nélkül
van így. A szervezeti jellemzők ellentmondásosak részben elméletileg, részben
gyakorlatilag. Emellett a valóság jelentős részben és szükségszerűen eltér az
ideáltipikus modelltől. A lényeget tekintve pedig a – formális racionális szervezettel
azonosított – bürokrácia egyáltalán nem bizonyult mindig hatékonynak.
A weberi elmélettel, és ezzel együtt a bürokratikus szervezettel szemben
megfogalmazott kritikát három ponton támadtam:
A Webert követő szerzők Weber elméletével szembeni kritikája tekintetében:
Mit kritizálnak? Mi a weberi racionalitás-fogalom tartalma a bürokráciára
vonatkoztatva?
Milyen alapon kritizálnak? Mi a hatékonyság-fogalom tartalma, amelyet a
bürokrácián számon kérnek?
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A kritika és a gyakorlat ellentmondása: A bürokratikus szervezetek nem tűntek el,
sőt számuk és szerepük inkább növekedett, mint csökkent.
Elsősorban a weberi szöveg elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy a
bürokratikus racionalitás fogalma diffúz módon két olyan tényezőt foglal magában,
amelyek a bürokratikus szervezet „felsőbbrendűségét”, ezzel elterjedését és
fennmaradást biztosíthatják a társadalmi környezetben. A két tényező a
1. hatékonyság maximalizálása és a
2. bizonytalanság minimalizálása.
Azok, akik Webert kritizálva rámutattak, hogy a bürokratikus szervezet nem mindig
és/vagy nem maximálisan hatékony általában éppoly kevéssé fogalmazták meg,
hogy mit értenek a hatékonyság kifejezésen, amiként Weber sem adott egyértemű
meghatározást a racionalitás fogalmára. Részben a szerzőket elemezve, részben
logikai úton a hatékonyság fogalom három metszetét különítettem el:
a belső hatékonyság, ami a költséghatékonyságnak felel meg és az output/input
kifejezéssel írható le
a külső hatékonyság (hatásosság vagy eredményesség) arra utal, hogy a
szervezet milyen mértékben képes kitűzött céljait elérni
az adaptáció a tág értelemben vett hatékonyság fogalom időbeli dimenzióját adja,
arra utal, hogy a környezeti változások mellett miként képes a szervezet
megőrizni külső és belső hatékonyságát.
Látnunk kell, hogy a hármas felsoroláson lefelé haladva az operacionalizálhatóság
egyre nehezebbé válik. Az adaptáció problémái egyes esetekben szubjektíve
bizonyára észlelhetőek, de jómagam nem találkoztam egyetlen olyan munkával sem,
amely

képes

lett

volna

e

tényezőt

úgy

definiálni,

hogy

az

az

operacionalizálhatóságot és ezzel a statisztikai adatfelvételt lehetővé tette volna.
A racionalitás fogalom mögött megbúvó másik tartalom a bizonytalanság
minimalizálása. A bizonytalanság minimalizálásán azt értem, hogy a szervezeti
magatartás és outputok tekintetében a „várható értéktől” való eltérés, a szórás
minimális. A bizonytalanság minimalizálása értelmezhető a szervezeti belső

119

folyamatok tekintetében. Ebben az esetben arra utal, hogy az elvégzett
munkafázisok, az azok közötti kapcsolat közel állandó. Az egyes termékek gyártási,
az egy típusba tartozó ügyek elintézésének eljárási rendje, vagyis a szervezeti
működés

minimális

véletlenszerű

eltérést,

szórást

mutat.

Hasonlóképpen

értelmezhetjük a bizonytalanság minimalizálását az outputok tekintetében. Ebben az
esetben ez azt jelenti, hogy az azonosnak tételezett outputok jellemzőinek szórása
minimális.
A bürokratikus szervezet belső jellemzőinek elemzése azt mutatja – hogy miközben
e jellemzők hozzájárulása a hatékonysághoz legalábbis ambivalens – ugyanezen
jellemzők

nagy

mértékben

és

egyértelműen

támogatják

a

bizonytalanság

minimalizálását.
A fentiek alapján azt a hipotézist fogalmazom meg, hogy a bürokratikus szervezet
valamennyi szervezettípus között a legnagyobb mértékben képes a bizonytalanság
minimalizálására (a) a szervezeti működés és (b) a szervezeti outputok tekintetében.
Ez az állítás e dolgozat egyik központi megállapítása, amelyre a továbbiakban nagy
mértékben fogok támaszkodni.
E ponton azonban hangsúlyozni szükséges, hogy az állítás nem bizonyított, ezért
csak hipotézisnek tekinthető. Másként fogalmazva, az állításnak hiányzik mind a
bizonyítása, mind a cáfolata.
Bizonyítottnak akkor tekinthető az állítás, ha
empirikus úton, valamennyi szervezettípusra kiterjedően összehasonlító
statisztikai elemzéssel bizonyítani tudjuk, hogy valóban ez a szervezettípus
biztosítja a bizonytalanság legkisebb mértékét (ehhez a bizonytalanság
fogalmát operacionalizálni kellene), vagy
más

módszerrel

bizonyítani

tudjuk,

hogy

a

többi

szervezettípus

a

bürokráciánál nagyobb bizonytalansággal működik
A cáfolat hiánya kapcsán arra utalunk, hogy a hipotézis még nem lett széles
körű kritikának kitéve. Láttuk, hogy kezdetben a szervezeti jellemzők a
hatékonyságot is támogatni látszottak, majd a tudomány fejlődésével egyre több
ponton érte kritika ezt a felfogást. Végül azt is meg kell jegyezzük, hogy még ha
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nem is találnánk a bürokratikus szervezetnél nagyobb mérvű bizonytalanság
minimalizálásra képes szervezetet, az sem jelentené ezt, hogy a későbbiekben
ilyen szervezet nem jelenthetne meg. A számítógépek alkalmazása az
igazgatás terén például minden valószínűséggel növeli a kiszámíthatóságot.
Elképzelhető, hogy a számítógépeknek a bürokratikustól eltérő szervezeti
rendszerbe integrálása tovább minimalizálhatja a bizonytalanságot.
A

szervezeti

belső

jellemzők

elemzése

alapján

e

ponton

mindenképpen

megalapozottnak tűnik az az állítás, amely szerint a bürokrácia nagy mértékben
képes a bizonytalanságot minimalizálni. A fentiekben vizsgált más szervezeti formák
esetében

például

könnyen

valószínűsíthető,

hogy

a

bizonytalanság

minimalizálásában elmaradnak a bürokratikus szervezet mögött. Az organikus
szervezet, a maga mindenirányú kommunikációjával, viszonylag kötetlen munkaköri
meghatározásaival, stb. nyilvánvalóan kisebb mértékben biztosítja e szempont
érvényesülését a belső folyamatok tekintetében és ezért valószínűleg az outputok
tekintetében is. Az Ábra 3-on bemutatott módosítások a lineáris szervezeti struktúrán
szintén a bizonytalanságot növelik, amennyiben nem pontosan tisztázott a törzskar
valamint a teamek és a szervezet többi részének viszonya, a horizontális csatornák
pedig

áttörik

a

kizárólag

vertikális

kommunikációra

alapozott

rendszer

egyértelműségét.
E fejezetpont alábbi részében arra a kérdésre keressük a választ, hogy a
bizonytalanság minimalizálása és a hatékonyság maximalizálása miként függenek
össze. Ez a hatékonyságnak három és bizonytalanság minimalizálásának két
aspektusa viszonyának elemzését igényli. Ezt kísérlem meg a következő
táblázatban.

Az

elemzésbe

a

hatékonyság

három

és

a

bizonytalanság

minimalizálásának két aspektusa mellett szükséges még bevonni a környezet
szerepét is, mivel a környezet szorosan kihat a hatékonyságra.
A továbbiakban a szemléletesség kedvéért függő, magyarázó és független,
magyarázandó változókról beszélek. Változó alatt a táblázatban szereplő hat
tényezőt értem. Magyarázandó változók esetében azt vizsgáljuk, hogy azt kiragadva,
a másik öt változó gyakorol-e erre valamilyen hatást. Magyarázó változók azok,
amelyek más tényezőket befolyásolnak. Vizsgáljuk meg tehát, hogy a fentiekben
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elemzett hat tényező-változó miként értelmezhető magyarázandó, illetve magyarázó
változóként?

Táblázat 2 Az egyes tényezők, mint magyarázandó és magyarázó változók
Belső
hatékonyság

Külső
hatékonyság
Adaptáció

Belső
bizmin*

Magyarázandó változó
A környezet határozza meg az inputok
nyújtásán és outputok fogadásán keresztül.
Hat rá a belső bizmin. Gyakorlatilag
értelmetlenné, illetve értelmezhetetlenné
válik, ha nem kapcsolódik a külső
hatékonysághoz („olcsón szükségtelent”).
A környezet meghatározó szerepet játszik
benne
az
outputok
fogadásán
és
értékelésén keresztül. Ebben meghatározó a
külső bizmin.
A külső és belső hatékonyság időbeli
változásaként értelmezhető a modellben.
Meghatározó a környezet, a környezet
változásának hatása. Az e hatáshoz történő
adaptációt befolyásolja a belső bizmin a
belső hatékonyság változása és a külső
bizmin a külső hatékonyság változása
tekintetében.
Kizárólag
a
szervezeti
felépítésből
következik.
Elméletileg
tehát
nem
értelmezhető magyarázandó változóként.
Gyakorlatilag a környezet (leginkább talán a
kulturális környezet mindenképpen hat rá).

Külső
bizmin*

A modellen belül kizárólag a belső bizmin
magyarázza.

Környezet

A környezetet a szervezet számára adottnak
48
kell tekintenünk. Ennek megfelelően, mint
magyarázandó változó nem értelmezhető.

48

Magyarázó változó
Elméleti
összefüggést
mutat
az
adaptációval, amennyiben az a belső
hatékonyság időbeli dimenzióját is magában
foglalja.
Elméleti
összefüggést
mutat
az
adaptációval, amennyiben az a külső
hatékonyság időbeli dimenzióját is magában
foglalja.
Elméleti összefüggést mutat a külső és
belső hatékonysággal, amennyiben azok
időbeli
változásaként
értelmezhető
a
modellben.

A
modellen
belül
kizárólagosan
magyarázza a külső bizmin-t.
A környezet függvényében magyarázza a
hatékonyság valamennyi aspektusát:
A
belső
hatékonyság
esetében
csökkentheti a koordináció és kontroll
költségét
A külső hatékonyság esetében (a külső
bizmin-on keresztül) biztosítja az
outputok
kiszámíthatóságát,
megegyezőségét
Megnehezíti, illetve lehetetlenné teszi az
adaptációt.
A
külső
hatékonyság
esetében
biztosítja az outputok kiszámíthatóságát,
megegyezőségét
Megnehezíti, illetve lehetetlenné teszi az
adaptációt
a
külső
hatékonyság
vonatkozásában
A környezetből érkeznek az inputok és ott
érvényesülnek az outputok. A környezet
ezért meghatározó hatással van a
belső hatékonyságra az inputok és
outputok értékének meghatározásával
a külső hatékonyságra az outputok
értékelésével
az adaptációra, amennyiben az nem
más, mint a környezeti változásokra
adott reakciónak a hatékonyság fenti két

Lényegében így kezeli a környezetet a rendszerelmélet és a közgazdaságtan is. Ettől eltérő a
játékelmélet szemlélete, amit azonban e ponton kizárunk a vizsgálódás köréből.
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elemét érintő sikeressége

A fenti táblázatokból látható, hogy a modellben
két olyan – kvázi axiomatikus – tényező van, amely lényegében csak mint
magyarázó változó szerepel. Ezek:
a környezet, és a
belső bizonytalanság minimalizálása
a bizonytalanság minimalizálás egyes aspektusai és a hatékonyság egyes
aspektusai közötti viszony egyirányú. A bizonytalanság minimalizálás – a
környezeti hatásoktól függően pozitív vagy negatív irányban – befolyásolhatja,
illetve magyarázhatja a hatékonyság egyes aspektusait, a hatékonyság azonban
semmi módon nem hat ki a bizonytalanság minimalizálására.
Ez utóbbi megállapítás kapcsán ismét fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez a
probléma első megközelítése. Elképzelhető, hogy alaposabb elemzés, kiterjedtebb
kutatás fordított – a hatékonyságtól a bizonytalanság minimalizálása irányában ható
– összefüggéseket is feltár.49 Az e dolgozatban feldolgozott, illetve a modellbe
bevont ismeretek azonban a bizonytalanság és hatékonyság közötti egyirányú,
kontingens viszony meglétére utalnak.
Az alábbiak alapján a vizsgált hat tényező viszonyát a következő logikai ábrán
összegezhetjük:

Ábra 8 A hatékonyság és a bizonytalanság minimalizálásának összefüggései
Belső bürokratikus szervezeti jellemzők
(pl. személytelenség, hierarchia, szabály, hatáskör, aktaszerűség)

Belső bizonytalanság
minimalizálása

Külső bizonytalanság
minimalizálása

49

Ilyen irányban indulhatunk el, ha számolunk azzal a ténnyel, hogy hosszabb távon egyetlen
szervezet sem működhet a hatékonyság, főleg a külső hatékonyság teljes hiányában. Pontosabban
ez csak akkor képzelhető el, ha a szervezet aAdaptáció
szervezeti céloktól teljesen eltérő – tipikusan látens –
társadalmi funkciókat is betölt.
hatékonyság
időbeli
változása)
Crozier utal arra, hogy a normális(aműködést
az átalakulás
válságai
kisérik, amikor a szervezet a teljes
bizonytalanság állapotába kerül, mivel az outputokat ismét a környezeti elvárásokhoz kell igazítani.
Lehetséges egy olyan értelmezés, amely ezt az esetet úgy értelmezi, mint amikor a hatékonyság hat

Belső hatékonyság

Külső hatékonyság
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A fentiekben három – igaz nem egyértelműen bizonyított – állítást fogalmaztam meg:
a bürokratikus racionalitás weberi fogalma, mint a bürokratikus szervezeti forma
„felsőbbrendűségét” biztosító, lényegi, általános jellemző, két egymástól
elkülöníthető és elkülönítendő tényezőt foglal magában. Ezek a hatékonyság
maximalizálása (annak mindhárom aspektusát ide értve) és a bizonytalanság
minimalizálása (annak mindkét aspektusát ide értve.
a bürokratikus szervezet a legteljesebb mértékben – minden más ismert
szervezeti formánál inkább – alkalmas a bizonytalanság minimalizálására
a bizonytalanság minimalizálása és a hatékonyság között egyirányú viszony áll
fenn, amennyiben az előbbit az utóbbi befolyásolja, míg az előbbi nem hat az
utóbbira. A kiszámíthatóság – a környezeti hatásoktól függően – meghatározó
szerepet játszik az adaptáció tekintetében, ami a külső és belső hatékonyság
időbeli alakulására utal. A kiszámíthatóságnak a hatékonyságra gyakorolt hatása
egyre meghatározóbbá válik a környezetnek a modern társadalmakat jellemző
egyre gyorsuló változása miatt.
+ Mindezt kiegészíthetjük azzal, hogy a szakirodalomban általánosan elfogadott az a
felfogás, amely szerint a bürokrácia nem képes az adaptációra. Ennek hátterében

a bizonytalanság minimalizálására. Egy ilyen megközelítés elméleti implikációinak feltárására
azonban itt nem vállalkozom.
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pontosan azok a belső szervezeti jellemzők, illetve ezek hatási állnak, amelyek a
bizonytalanság minimalizálását szolgálják.
A fentiekből következően a bürokrácia egy olyan szervezet, amely a bizonytalanság
minimalizálását

abszolút

célnak

tekinti,

függetlenül

annak

a

szervezeti

hatékonyságra gyakorolt hatásától.50 Ennek megfelelően a hatékonyság és
bizonytalanság minimalizálása tekintetében a bürokratikus szervezet célfüggvénye a
következőképpen adható meg:
BÜROKRÁCIA = MAX (1*BIZONYTALANSÁG MINIMALIZÁLÁS +
0*HATÉKONYSÁG)51
Weber egy olyan történelmi időszakban alkotott, amikor a két tényező között – a
környezet sajátos jellemzői következtében – szoros pozitív kapcsolat állt fenn.
Ráadásul valószínűsíthető, hogy az igazgatási szervezetben a tevékenység
jellegéből következően a bizonytalanság minimalizálása és a hatékonyság között
érvényesül egyfajta pozitív kapcsolat.52
A hatékonyság jelenlététől, illetve mértékétől függetlenül is elképzelhetőek olyan
viszonyok, amelyek között a működés és az outputok bizonytalanságának
minimalizálása és – az ebből egyenesen következő – kiszámíthatóság olyan
önértékké

válik,

amely

önmagában

indokolja

a

bürokratikus

szervezet

fennmaradását, illetőleg fenntartását. Meggyőződésem szerint éppen ez a helyzet a
közigazgatás, pontosabban a közigazgatás egyes szegmenseinek esetében. Az

50

Felfogásom ebben az értelemben tehát közel áll Crozier felfogásához. Az eltérés – eltekintve
abban a módszerbeli eltéréstől, ahogyan a következtetéshez eljutottam – a következtetés tartalma
tekintetében két ponton ragadható meg:
a bürokrácia hatékonytalaságát egy másik tényező – a bizonytalanság minimalitása –
optimalizálásából vezetem le, és
a hatékonytalanság tényét nem abszolutizálom, amennyiben a hatékonyság lehetséges, ha az –
amint ez számos esetben így is van – következik a bizonytalanság minimalizálásából.
51
A „0 hatékonyság” a „célfüggvény” keretében értelmezendő. Nem azt jelenti tehát, hogy a
bürokratikus szervezetben, nincs jelen a hatékonyság, pusztán azt, hogy a szervezeti célfüggvényben
nincs jelen. Funkcionalista megközelítésben úgy fogalmazhatnánk, hogy a hatékonyság jelentkezése
kvázi látens funkcióként érvényesülhet.
52
Ezért is fontos, hogy a formális-racionális szervezeteken belül, elkülkülönítsük a bürokráciát, mint
igazgatási formális-racionális szervezetet.
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állami bürokrácia, illetve a közigazgatás fog további vizsgálódásunk középpontjában
állni.
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II Az állami bürokrácia
A fentiekben azokat az elméleteket tekintettük át, amelyek a bürokráciát mint
általános szervezeti jelenséget szemlélték. Ebben a megközelítésmódban a
vizsgálódás középpontjában a szervezet állt. A gazdasági, kulturális, stb.
összefüggések elsősorban, mint a szervezet – egyéni és társadalmi szinten
megragadható – környezete jelentkezett. Az elemzett szerzők ezért a bürokráciát
annak sajátos belső szervezeti jellemzői alapján definiálták – bár általában nem
explicit módon, ezért nem pontosan, nem operacionalizált módon. A belső szervezeti
jellemzőkből történő kiindulás következménye, hogy a bürokratikus szervezeti formát
a társadalom szinte valamennyi szférájában53, a gazdaságban, a politikai pártok
körében és egyházak körében csakúgy fellelték, mint az államon belül. Ebben a
fentiekben

vizsgált

szerzők

szemléletmódja

megegyezik

a

weberi

megközelítésmóddal.
Az alábbiakban vizsgálandó megközelítésmódok éppen ebből a szempontból
mutatnak meghatározó eltérést. Az alábbiakban azokat az elméleteket vizsgáljuk,
amelyek a bürokráciát egy meghatározott területen, a – széles értelemben vett –
politikai alrendszerben, és azon belül is elsősorban az állami szférában értelmezik.
Ez a szemléletmód persze nem jelent újdonságot. A fogalom történetének elemzése
kimutatja, hogy a „bürokrácia” eredetileg az államon belüli jelenség, egy sajátos,
modern uralmi forma leírására szolgált. (Albrow 1970, Dunshire 1973, Riggs 1979) A
későbbi szerzők is előszeretettel vizsgálódtak a közigazgatáson belül, amikor a
bürokrácia jelenségét elemezték. (Blau 1963, Blau-Meyer 1971, Crozier 1980, Meyer
1985) Amikor a bürokráciát az általunk használt értelemben (adminisztratív formálisracionális szervezet) vizsgálták, akkor ez szinte kivétel nélkül az állami bürokrácia
vizsgálatát jelentette. Weber maga is elsősorban kora porosz közigazgatásának
jellemzőiből általánosította a bürokrácia fogalmát. Jól látszik ez a bürokrata

53

Itt tudatosan kerülöm a „társadalmi alrendszer” kifejezés alkalmazását, mivel annak tartalma
rendkívül eltérő az egyes társadalomelméletekben. (Parsons (1988): AGIL sémája 4,
Habermas(1984): politikai és gazdasági tagolása 2, Luhman (1987) számos alrendszer jelenlétével
számol. Lásd erről: Csepeli et al 1987, Pokol 1991
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helyzetének leírásában, amely kifejezetten a közigazgatás ún. érdemrendszerű
személyzeti rendszerének leírása, amely nyilvánvalóan nem volt és ebben a
formában mind a mai napig nincs jelen a gazdálkodó szervezetek igazgatási
rendszereiben.
Az alábbiakban három lépcsőben haladva tekintjük át azokat az elméleteket,
amelyek a bürokráciát az állami szférán belüli jelenségnek tartják, illetve akként
elemzik. E három elmélet:
1. A neo-klasszikus közgazdaságtan, amely a bürokráciát negatív módon, mint a
„nem-piaci” szinonimáját definiálja.
2. A politológia, illetve közigazgatás-tudomány, amely az állami bürokráciát –
nagyjából a közigazgatással azonosítva azt – központi tárgyaként vizsgálja.
3. A Public Choice elmélet, amely az politikai-állami döntéshozatali mechanizmust
elemzi, az egyéni racionalitást tételező módszerekkel, elsősorban a neoklasszikus közgazdaságtan és a játékelmélet módszertani apparátusával.
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II.1 A neo-klasszikus közgazdaságtan
Az alábbiakban a neo-klasszikus szemlélettel három szinten foglalkozom. Elsőként
rövid és ezért nagyon leegyszerűsített formában bemutatom a szemlélet
alapvonásait,

megközelítésmódjának

kiindulópontjait.

Ezután

a

bürokrácia

meghatározását, értelmezését tekintem át, majd azt foglalom össze, hogy miben
látja ez a szemléletmód az állami szerepvállalás optimális tartalmát. Végül a
neoklasszikus szemléletmóddal szemben megfogalmazható kritikai észrevételeket
tekintem át viszonylag részletesen.

II.1.1 A szemlélet alapvonásai
Kétséges, hogy a neo-klasszikus közgazdaságtan esetében beszélhetünk-e
egyáltalán a bürokrácia értelmezéséről. A tudományág tárgyából és jórészt
módszeréből következően ugyanis a bürokrácia nem képezi a vizsgálódás tárgyát.
Ez az irányzat kiindulásában a tiszta, versengő piaci mechanizmust vizsgálja,
racionális,

haszon-maximalizáló

egyéni

és

szervezeti-vállalati

magatartást

feltételezve.
Az elmélet az egyén szintjén lényegében a racionális döntéselmélet modelljét
alkalmazza. Az egyén akkor dönt helyesen, ha a rendelkezésre álló erőforrásait,
pénzét,

oly

módon

használja

fel,

hogy

az

számára

a

legnagyobb

összhasznosságot biztosítja. Ebben a képletben a különböző egységnyi javakra
(ide értve a szolgáltatásokat is) vonatkozó egyéni, szubjektív hasznosságok 54 és
azok megszerzésének költségei, ára határozza meg az egyén „fogyasztói

54

Az egyes javak szubjektív hasznossága függ egyfelől attól, hogy az egyén milyen értéket tulajdonít
annak általában és attól is, hogy milyen mértékben fogyasztott már abból. A fogyasztás mértékével az
egyes javakból történő újabb egységnyi fogyasztás általában alacsonyabb hasznossággal ját mint az
előző egységnyi fogyasztás. (law of diminishing marginal utility – a csökkenő határhasznom
törvénye). Egy egyszerű példával élve ez azt jelenti, hogy a banán és a körte árát azonosnak
tételezve, aki jobban szereti a banánt az azt fog venni. (Ha a banán drágább, akkor mérlegelni fogja,
hogy az árkülönbözetből szerezhető hasznosság (az árkülönbözeten vehet mást) kisebb vagy
nagyobb-e a körte helyett banán evéséből szerezhető hasznosságnál.) Elképzelhető azonban, hogy
már a második kiló banán elfogyasztása után inkább körtét vesz, mert ezen a ponton már a banán
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kosarát”. Hasonlóképpen racionálisan jár el az az egyén, aki amikor elad
(tipikusan a munkaerejét) akkor maximális árra törekszik, mivel ezzel aztán
növelheti

a

fogyasztói

oldalon

hasznosságait

(többet

költhet)

egyben

minimalizálja „költségeit” (ami lehet pl. egy munka amit utál, vagy egy undok
munkahelyi főnök, stb.). A racionális egyén viselkedése a megfelelő információk
birtokában matematikailag pontosan előre jelezhető – elvileg. Elvileg, mert a
gyakorlatban itt egyetlen egyénnél is olyan mennyiségű információra (pl. a
potenciálisan megszerezhető javak mindegyikére vonatkozó hasznossági görbék
ismerete) lenne szükség, ami beszerezhetetlen és kezelhetetlen.55 A neoklasszikus elmélet egyéne, mind amikor elad (ez kevésbé elemzett), mind amikor
vásárol, egy szinte végtelen számú elemből (javak és munkahelyek) álló
környezetben cselekszik, amelyet azonban egyéni cselekvésével befolyásolni
nem tud.
A szervezet – a neoklasszikus közgazdaságtan esetében ez tipikusan a tiszta
piaci viszonyok között működő vállalat – akkor viselkedik racionálisan, akkor
hatékony, akkor éri el termelése optimalitását, amikor a termelés mennyisége a
határköltség, határbevétel függvények metszéspontja (ahol tehát a határköltség
és határbevétel azonos értéket vesz fel) által meghatározott mennyiség, ami
egyébként az a pont is, ahol e függvényeket a piaci kínálati görbe metszi. Ezen a
ponton profitja maximális.56 Eközben mind az inputok, mind az outputok árai a
piacon egységesnek feltételezettek. A hatékonyság ebben a kontextusban tehát
– a rendszerelméleti megközelítéstől eltérően – nem elsősorban az input
optimális

megválasztásában,

minimalizálásában

és

az

output

árának

maximalizálásában keresendőek, hanem az output mennyiségének – az adott
gyártási technológia melletti – optimalitásában. A gyártási technológia, az
átalakítási folyamat optimalitása tehát ebben a kontextusban nem érvényesül,
illetve adottnak tételezett. Ezek a tényezők csak – az elméletbe nehezen
illeszkedő –

úgynevezett hosszú távon (long-run) illetve a piaci szinten, a

harmadik kilójának határhaszna a körte első kilójának határhaszna alá csökken. Magyarán ez a
személy – noha általában jobban szereti – két kiló után már unja a banánt.
55
A racionális döntéselmélet simoni kritikájának meghatározó eleme az, hogy még maga az egyes
egyén, döntéshozó sincs tisztában saját preferenciáival, hasznossági görbéivel és azok egymáshoz
való viszonyával.
56
Jellemző – akár ideológikusnak tekinthető – módon, ez a maximum az elméletben 0 értéket jelent.
Ennek oka, hogy – némi leegyszerűsítéssel élve – az átlagprofitot az elmélet 0 profitként kezeli.
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kínálati görbe emelkedő jellegében (minél drágább valami, annál többen
vállalkoznak az előállítására) ragadhatóak meg.
A piaci mechanizmus az egyes javak termelését és fogyasztását optimális
szinten tartja. Az egyes javak fogyasztásának mennyisége az – egyéni és
vállalati vásárlásokban megmutatkozó preferenciákból származó, a magasabb
árakra kisebb mennyiségű vásárlással reagáló viselkedésből magyarázható –
keresleti, és a – magasabb árakra magasabb termelési mennyiséggel reagáló
vállalatok magatartásából következő – kínálati görbék metszéspontja által
meghatározott. Az egyéni és szervezeti (vállalati) racionalitás-optimalitás, az
ezek közötti kapcsolatot biztosító piaci mechanizmusnak köszönthetően – az
externáliák később tárgyalandó problémájától eltekintve – társadalmi, piaci
szinten is optimalitáshoz, ún. Paretó-optimalitáshoz vezet.
Pareto-optimálisnak nevezhetünk egy olyan állapotot, amely semmiképpen nem
változtatható meg oly módon, hogy azzal ne váljék legalább egy szereplőnek
(egyén, vállalat) a helyzete rosszabbá. A Pareto-optimalitás tehát jelentősen eltér
például attól az optimalitás fogalomtól, amely a szereplők mindegyikének
hasznosságát összegzi, és amelyet implicit módon leggyakrabban alkalmaznak,
amikor a társadalom összjólétéről beszélnek. A Pareto optimális állapottól való
elmozdulást jelentheti ugyanis az is, ha egy szereplőnek X mennyiséggel csökken a
hasznossága (öröme, jóléte, stb.), miközben kétmillió másik szereplőnek egyenként
100X

mennyiséggel

nő.

A

Pareto

optimalitás

továbbá

eltér

azoktól

a

megközelítésmódoktól is, amelyek figyelembe kívánják venni az egyes szereplők
hasznosságaiban megfigyelhető eltéréseket. Ez általában oly módon jelentkezik,
hogy a jelentős egyenlőtlenségek csökkentését pozitív módon értékelik. Ennek
egyik sajátos, gyakran idézett vállfajaként értelmezhetjük Rawls (1991) optimalitás
fogalmát, amely egy társadalmi szintű optimalitást a legszegényebb szereplő
jólétéhez köti.
Piaci szinten az egyes termékek ára és mennyisége szoros összefüggést mutat.
Ezek egy konkrét időpillanatban a keresleti és kínálati görbék metszéspontja által
meghatározottak. Ez a szint optimálisnak tekinthető, és automatikusan alakul ki, az
egyes cselekvők azt nem tudják alakítani. Ezt a szituációt mutatja be a következő
ábra.
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Ábra 9 A keresleti és kínálati görbék által meghatározott ár és mennyiség

Kereslet
Piaci ár és
mennyiség

Ár
Kínálat

Mennyiség

A tiszta piaci mechanizmus egy olyan automatizmust biztosít, amelyben az egyes
termékekből termelt mennyiség és ár optimális szinten van. A kínálati görbe alakját a
piacon

jelenlévő

potenciális

és

tényleges

termelők

összességének

költségfüggvényei alakítják. A keresleti görbét pedig a piacon jelenlevő potenciális
és tényleges vásárlók hasznosságfüggvényei határozzák meg. A kínálati és keresleti
görbe metszéspontjában elhelyezkedő ár és mennyiség tehát együttesen reflektál a
termelési költségekre és a fogyasztói hasznosságok megoszlásra. Ezzel az
optimalitást személytelen módon biztosítja.

II.1.2 A bürokrácia értelmezése57

II.1.2.1 Eltérés a tiszta piaci formától

A neo-klasszikus közgazdaságtan tehát a tiszta piaci viszonyok egy sajátos
elmélete, amely e viszonyokat egy olyan mechanizmusnak tételezi, amely
alapvetően alkalmas a társadalmi szintű optimalitás személytelen biztosítására.
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Ami a neo-klasszikus közgazdaságtannak a bürokrácia fogalmával kapcsolatos
elméleti álláspontját illeti, arról azt mondhatjuk, hogy az alapvetően negatív és a
következő implicit logikát követi:
(a) A piac optimalitás biztosít.
(b) A piac az egyetlen, amely a társadalmi szintű optimalitás biztosítására, vagy
legalábbis az optimálishoz legközelebbi állapot biztosítására alkalmas.
(c) A bürokrácia nem piac, illetve hierarchikus elrendezettsége folytán éppen
ellentéte a piacnak.
(d) A bürokrácia nem biztosít optimalitást (hatékonyságot) – amennyiben nem piac –
illetve nem-optimalitást biztosít – amennyiben ellentéte a piacnak.
Ez a levezetés egy implicit gondolatmenetre utal, amennyiben a közgazdaságtan,
illetve annak neo-klasszikus ága kizárólag a piaccal, illetve a gazdaság működésével
foglalkozik. Ugyanakkor részben tetten érhető ez a szemlélet a neo-klasszikus
közgazdászok jelentős részénél, amikor a tiszta piaci viszonyoktól való eltérést
(monopólium, oligopólium), mint az optimalitástól való eltérést vizsgálják. Tetten
érhető ez a neo-klasszikus közgazdaságtan módszertanát a bürokráciára alkalmazó
– későbbiekben részletesen tárgyalandó – Public Choice elmélet esetében. És tetten
érhető a szabad piaci mechanizmus olyan filozófus-ideológusainál is, mint pl. Hayek
(1944) vagy Polányi Mihály (1992).
A tiszta piaci viszonyoktól való eltérés az optimalitástól való eltérést is jelenti. A két
tényező között pozitív kapcsolat áll fenn, amennyiben a piaci viszonyok fokozatos
csökkenése a társadalmi optimalitás fokozott csökkenését indukálja. A fokozatokat a
következők szerint állíthatjuk fel:
1) tiszta piac: (a) nagyon nagy számú, (b) egymásnak alá nem rendelt eladó és
vevő, (c) az árakat a piac láthatatlan keze alakítja, arra sem az eladók, sem a
vevők egyénileg nincsenek hatással (price takers), (d) az eladók és vevők ehhez
a

piac

által meghatározott

árakkal

jellemezhető

környezethez igazítják

cselekvésüket

57

A neo-klasszikus elmélet alapjainak jó összegzését adja például: Baumol-Blinder 1994, amire az
alábbiakban nagy mértékben támaszkodom.
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2) oligopólium: (a) akár a vevők akár az eladók száma nem túl nagy, ezért (c, d) – a
piaci automatizmustól eltérő módon – lehetőség van az áraknak a szereplők
általi befolyásolására, ami végső soron (b) a szereplők mellérendelt helyzetének
módosulásához, akár a vevők, akár az eladók, kiszolgáltatott-alárandelt
szerepének kialakulásához vezethet.58
3) a monopólium: akár az eladói, akár a vevői oldalon csak egyetlen szerelő van. Ez
a (2) pontban bemutatott következményekkel jár, azzal az eltéréssel, hogy míg
ott a következmények csak lehetőségként voltak jelen, ebben az esetben –
kizárólag

a

gazdasági

mechanizmusokkal

számolva

–

bizonyosan

bekövetkeznek.
4) a nem piaci, nem versengő szférában működő szervezetek, mindenek előtt és
tipikusan az állam.
Az oligopólium esetében a probléma egyfelől a potenciális eladók és vevők köre
véges számából következik, ami a gazdasági értelemben vett optimalitás (kisebb
mennyiség, nagyobb ár) csökkenéséhez közvetlenül is elvezethet. Emellett azonban
megnő az a veszély is, hogy a véges kis számú vevők-eladók összefoghatnak,
egyeztetik cselekvésüket az árak és a termelt mennyiség tekintetében (kartell) és
ezzel kvázi monopóliumot hoznak létre.
A monopólium esetében egyértelműen szuboptimalitásról beszélhetünk, mivel nincs
jelen a verseny. Ezt a neoklasszikus közgazdaságtan matematikailag bizonyítja.
(Baumol 1994: 268-284) Ennek matematikai oldalról az az oka, hogy a kínálati görbe
nem esik egybe a termelő határhasznával, hanem - itt nem részletezendő okok miatt
- alatta marad annak. Ennek következtében a termelés mennyiségét és az árat
meghatározó egyensúlyi pont is a kínálati görbe alatt helyezkedik el. Ez azt jelenti,
hogy - a kompetitív piaccal összevetve - a monopólium az optimálisnál kevesebbet
termel illetve magasabb árért ad el. Ezzel együtt a monopólium “extraprofitra” tesz
szert, mivel az ár magasabb a költségnél.59 Általános tapasztalat, hogy a verseny
hiánya, az extraprofit léte megszünteti azt a pressziót, amely a kompetitív piacon
58

Megjegyzem, hogy bár elméletileg az oligopóliumok és monopóliumok kialakulása mindkét (vevő,
eladó) oldalon lehetséges, a gyakorlatban ezek tipikusan – bár nem kizárólagosan – az eladói oldalon
jönnek létre. Ezért általában a vevői oldal kiszolgáltatott-alárandelt helyzete a domináns.
59
A neoklasszikus elmélet költség fogalma már magában foglalja a “normál” mértékű profitot is. A
közgazdasági költség fogalom így eltér a számviteli költségtől, magasabb annál.
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működő szervezeteket a költségek minimalizálására készteti. A monopol helyzet így
– rövid és hosszú távon is – pazarlást is indukál.
A monopol helyzetnek azonban nem csak és nem elsősorban közvetlenül
közgazdaságtani, hanem ennél messzebbható jelentősége van. A monopol helyzet
egyben a szolgáltatások közötti választás hiányát is indukálja a fogyasztók
tekintetében. Ez kizárja a verseny lehetőségét és ezzel a piaci értékelési-szelekciós
mechanizmus működésének lehetőségét is. A termékek és szolgáltatások közötti
választás hiánya azonban önmagában is problémát jelent: a fogyasztót rövidíti meg.
A monopol helyzet különösen karakterisztikus az állam esetében és mélyreható
konzekvenciákkal jár. Elsősorban az állam monopol helyzetéből következik, hogy a
legtöbb döntés, amely az állami outputokra vonatkozik kizáró jellegű döntés. A
közszolgáltatások területén a kizárólagosság jól érzékelhető. Amennyiben döntés
születik egy közszolgáltatási forma bevezetéséről akkor az általában mindenki illetve
egy meghatározott csoport minden tagja előtt nyitva áll. Az igények kielégítésének
módja és az azt végző szervezet tekintetében sincs választási lehetőség (pl.
pontosan definiált, hogy mit és hogyan, mely tankönyvekből kell az iskolákban
tanítani, mindenki csak a területileg illetékes körzeti orvoshoz mehet, stb.) Esetleg a
közszolgáltatás igénybevétele kötelezővé is válik (pl. általános iskolai oktatás,
kötelező tüdőszűrés).60
A kizárólagosság legeredetibb területe azonban a hatósági jogalkalmazás. Ha állami
döntés (jogszabály) bizonyos tevékenységeket tilt illetve engedélyhez köt, akkor az
adott tevékenységet senki nem végezheti illetve csak engedéllyel végezheti. A
prostitúcióval kapcsolatos értékítéletét a piacon mindenki érvényesítheti olymódon
például, hogy nem veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Ha azonban az egyéni ítéletek,
állami döntéssé transzformálódnak (és azt végre is hajtják!) akkor ez a szolgáltatás
mindenki számára megszűnik. A közösség többségének döntése tehát kötelezővé
válik a kisebbségre nézve is. A piaccal ellentétben az állami döntések lényegi eleme
tehát a kizárólagosság, az alternatívák, mint létezők megszüntetése.
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A példák egy része ma már nem jellemző. Látnunk kell azonban, hogy az egységesség, az
alternatívák hiánya illeszkedik a bürokratikus mechanizmushoz, amely nehezen tud olyan “kaotikus”
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Megállapíthatjuk, hogy a gazdasági szervezetek körében a monopólium áll
legközelebb

az

állami

működés

közgazdaságtani

értelmezéséhez,

és

a

közgazdászok számos ponton az állami működés „diszfunkcióit” az állam monopol
helyzetéből vezetik le.

II.1.2.2 A hierarchikus elrendezettség

Általánosabb szinten arra a kérdésre keressük a választ, hogy miben ragadható meg
a bürokrácia és a piac ellentéte, vagyis a bürokrácia közgazdaságtani értelemben
vett sajátsága. E tekintetben a monopóliumra vonatkozó tanok bemutatásával az
első szempontot alighanem megtaláltuk. Ez a verseny hiánya. A verseny ideális
formájában azt tételezi, hogy a versengő felek egymásnak nem alárendeltek, hanem
egymással egyenrangú viszonyban állnak.
Az egyes cselekvők közötti viszonyt – a verseny mechanizmusa mellett a piaci
szférában – a csereviszonyok határozzák meg. Tényleges cseréről is csak akkor
beszélhetünk, ha a cselekvők ezt a saját érdekeik szerint, külső, hatalmi befolyástól 61
mentesen teszik. Amiként a verseny, úgy a tisztán egyéni érdekekre alapozott csere
tételezése is elengedhetetlen a tiszta piaci viszonyok érvényesüléséhez és ezzel a
társadalmi optimalitás előállításához.
A

fentiekből

arra

a

következtetésre

juthatunk,

hogy

a

neo-klasszikus

közgazdaságtan által tételezett piaci mechanizmus nem állhat elő, ha a szereplők
(egyének és/vagy szervezetek, vevők és/vagy eladók) között alá- fölérendeltségi
viszonyok vannak. Az elmélet az egyenlő, egymással mellérendelt viszonyban álló
szereplők tételezésén alapszik. (Friedman 1996) A személyes alárendeltség, függés
hiánya valóban meghatározó eleme mind a klasszikus, mind a neo-klasszikus piaci
elméleteknek. Különösen jól érzékelhető ez a kérdést társadalomelméleti szinten
tárgyaló szerzőknél . (Hayek 1944)
állapotokat kezelni, mint hogy mindenki ahhoz az orvoshoz megy akihez akar. Ez már csak a piaci
mechanizmusoknak a bürokratikus rendszerbe való integrálásával lehetséges.
61
A hatalmi befolyás A-nak azon képessége B felett, hogy elérje, B olyasmit tegyen, amit egyébként
nem tenne.
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A piaci viszonyok ellentéte tehát a „hierarchiában” ragadható meg. A hierarchia az
egyes szereplőket egymásnak alá- és fölérendelt pozíciókban rendezi el és ezért
már eleve lehetetlenné teszi a piaci mechanizmus érvényesülését. Beetham (1987)
ezt a következő képpen foglalja össze:
A politikai gazdaságtan, vagy legalábbis annak neo-klasszikus ága, a társadalmi koordinációs
mechanizmusok két alapvetően eltérő módja között tesz különbséget: a piaci és a hierarchikus
koordináció között, és a bürokráciát a hierarchikus koordináció megtestesüléseként kezeli. A piaci
egy olyan mechanizmus, amely nagyszámú egyén cselekvését az árképzés mechanizmusán
keresztül automatikusan és az egyének egyenlőségén alapulva koordinálja. Anélkül tehát, hogy
sértené az egyének szabadságát vagy megkövetelné azok egyenlőtlen helyzetét. Ezzel
ellentétben a hierarchiák a cselekvéseket vertikálisan koordinálják, a hatalom és kényszer
gyakorlásán keresztül. Ebben az elrendezettségben az egyének helyzete eleve egyenlőtlen.(p.24)

Az I. fejezetben vizsgált bürokratikus jellemzők közül tehát itt a hierarchia nyer
meghatározó, definitív jelentőséget. Tudománytörténeti és filológiai szempontból azt
valószínűsíthetjük (Albrow 1970), hogy a nem piaci mechanizmus, illetve a piaci
ellenpólusaként meghatározandó mechanizmus elnevezésére a bürokrácia fogalma
a következő okok miatt került alkalmazásra:
bürokrácia a neo-klasszikus elmélet megalkotása idején általánosan használt és
széles körben ismert társadalomtudományi fogalom volt
az is széles körben ismert volt, hogy a bürokratikus szervezet meghatározó
sajátsága, annak hierarchikus jellege
erősíthette a fogalomnak a nem-piaci értelmében történő alkalmazását, hogy az
ötvenes-hatvanas évekre nyilvánvalóvá váltak azok a hatékonyság, illetve
optimalitás tekintetében megmutatkozó deficitek, amelyek szorosan következtek
a bürokratikus jellemzőkből, így a hierarchikus jellegből. Vagyis, hogy a
hierarchikus (nem-piaci jelleg) tudományosan bizonyítottan összefüggést mutat a
szuboptimalitással.
A közgazdász szerzők egy jelentős része meg is áll ezen a ponton a nem-piacit a
hierarchikussal, a hierarchikust a bürokratikussal azonosítva. Ez a felületesség
érthető is, hiszen a nem-piaci szféra egyben a közgazdaságtan tárgyába nem
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tarozó, tehát a közgazdaságtan szempontjából irreleváns kör megjelölésére is
szolgál.
Ugyanakkor látnunk kell, hogy a „nem-piacinak” a „bürokratikussal” való azonosítása
problémás, mivel a piaci szférában is jelen vannak a bürokratikus szervezetek. A
vállalatok belső elrendezettsége ugyanis hierarchikus és nagyrészt jelen vannak
bennük más bürokratikus jellemzők is.
A probléma áthidalása kétféle módon lehetséges. Egyfelől utalhatunk arra, hogy a
vállaltokban azok az egyének (munkavállalók) jelennek meg, akik piaci alapon
eladták munkaerejüket. A munkáltató és munkavállaló között egy szerződéses
viszony áll fenn, kettejüket klasszikus csereviszony köti össze. A munkavállaló azért
az adott vállalathoz és nem egy másikhoz szegődött el, mert attól a legnagyobb
hasznot reméli. Hasonló okok miatt kötött a munkáltató is éppen az adott
munkavállalóval szerződést. A munkáltatók tehát éppúgy versenyeznek egymással a
munkavállalókért,

amiként

a

munkavállalók

teszik

ezt

egymás

között

a

munkáltatókért. Ez a szemlélet elfogadható, és amint korábban láttuk a bürokratikus
szervezetnek a haszonmaximalizáló egyénekből kiinduló modelljéhez (Tullock 1965,
Downs 1966, Crozier 1980) vezet el. A probléma azonban ezzel az, hogy kiüresíti a
bürokrácia

specifikus

tartalmát,

hierarchikus

voltát.

Piaci

és

bürokratikus-

hierarchikus ellentéte értelmetlenné válik.
A problémát csak úgy oldhatjuk fel, ha elkülönítjük a szervezeten belüli
mechanizmusokat a szervezetek és környezetük közötti mechanizmusoktól, ez
utóbbiba beleértve az aktuális és potenciális munkavállalókat is. Ez a bürokratikus
szervezet és a munkavállaló kapcsolatában azt jelenti, hogy a csere és verseny piaci
mechanizmusán alapul, hogy az egyén belép-e a szervezetbe. A belépés után sem
veszti el döntési oldalról haszon-maximalizáló attribútumát, elvileg folyamatosan
vizsgálhatja, hogy nincsenek-e a jelenleginél jobb alternatívák. Amennyiben ilyet
talál kilép az adott szervezeti viszonyokból és máshol helyezkedik el. A szervezet
oldaláról vizsgálva azonban az egyén döntésének mindössze két alternatívája van:
vagy elhagyja a szervezetet, vagy benne marad abban. Az utóbbi esetben azonban
vállalja mindazt, amit a szervezet tagjaitól megkövetel. Az egyén tehát piaci alapon
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jut el és vesz részt a bürokrácia hierarchikus viszonyaiban. 62 Ez azonban éppúgy áll
a modern piaci, mint az állami szervezetekre.
A szervezeten belüli elrendezettség tehát a piaci szervezeten belül is hierarchikus.
Következésképpen a neo-klasszikus közgazdaságtan által tételezett eltérés „piaci”
és „hierarchikus-bürokratikus” között a szervezeten túl keresendő. A szervezeteket
egymással, a szervezeteket és egyéneket, valamint az egyéneket egymással
összekapcsoló viszonyok körében. Amennyiben és ahol e viszonyokban a piac
társadalmi koordinációs mechanizmusa érvényesül, piaci szféráról beszélhetünk.
Elkülöníthetünk tehát egy olyan társadalmi szférát, amelyet a piaci koordinációs
mechanizmus dominál, és egy vagy több olyat amelyet nem. Eszerint, ha a
egyáltalán különbséget kívánunk tenni bürokratikus és nem bürokratikus szervezetek
között, akkor ezt annak alapján tehetjük meg, hogy azok a piaci szférában
működnek-e.
A piaci szférában működő egyes szervezeteket – a neo-klasszikus elmélettel
összhangban, de – a rendszerelmélet fogalmi keretein belül vizsgálva a
következőket állapíthatjuk meg:
Az inputok tekintetében:
inputjait (ide értve dolgozóinak munkaerejét is) a piacról szerzi be, ezért
az egyes inputok ára a piaci mechanizmus által meghatározott (price taker),
ezért
költségeit (változatlan outputot feltételezve) csak az inputok összetételének
változtatásával tudja csökkenteni
az inputok beszerzéséhez szükséges forrásokhoz az outputok eladásából jut
hozzá
Az outputokat
a piacon, piaci áron értékesíti
az outputokat egységekben értékesítik, az outputoknak egységára van
az outputok értékesítése egyetlen jövedelmi forrása

62

Megjegyezzük, hogy a modern társadalmakban a munkavállalónak ritkán áll más a
„szabadságában”, mint részt venni egy bürokratikus hierarchiában.
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bevételeit (az inputok változatlan összetételét feltételezve) csak az outputok
mennyiségének növelésével vagy nagyobb értékű output előállításával tudja
növelni
Az – outputokat az inputokkal összekötő – visszacsatolást
a piaci mechanizmus biztosítja, amennyiben automatikusan beállítja az
inputok és az outputok árát, praktikusan: a szervezet azt a pénz tudja az
inputok beszerzésére költeni, amelyet az outputok eladásával megkeresett
ez a visszacsatolási mechanizmus egyben szelekciós mechanizmust is jelent,
amennyiben azok a szervezetek, amelyek outputjaikból nem képesek
inputjaikat fedezni megszűnnek létezni a piacon.
A fentieket a bürokrácia, mint nem-piaci, illetve mint állami szempontjából
értelmezhetjük input, output és a visszacsatolás oldaláról is. Input oldalról úgy
határozhatjuk meg, mint amely (a) nem-piaci jellegű eszközökkel, közhatalmánál
fogva (b) a piacról kivonja a jövedelmek egy részét, (c) abból a célból, hogy azt nem
piaci alapon ossza újra (redisztribució). Az output oldaláról úgy fogalmazhatunk,
hogy az állami olyan outputokat termel, amelyek nincsenek kitéve a piaci
versenynek, értékük nem megállapítható. A visszacsatolás oldaláról értelmezve azt
mondhatjuk, hogy a piaci mechanizmus hiánya azzal jár, hogy – piaci értelemben
vett ár hiányában – nem állapítható meg a javak mennyiségének és termelési
költségének optimális volta. Nem működhet tehát az a mechanizmus, amely
lehetővé tenné a nem hatékonyan termelő kiszelektálását.
Ezek a szempontok természetesen szorosan összefüggenek. Szétválasztásuk
mégis indokolt, mivel az állami szervezetrendszer eltérő szegmenseire utalnak. Az
input oldali, redisztribúciót hangsúlyozó megközelítés elsősorban a törvényhozást
érinti. Ezzel szemben a második és harmadik megközelítés elsősorban a
közigazgatás közszolgáltató tevékenységére utal. A bíróságok és a közigazgatás
hatósági jogalkalmazó tevékenységének túlnyomó része csak áttételesen érintett.
A szervezetek oldaláról szemlélve tehát a piac olyan környezetet jelent, amely
automatikusan meghatározza a szervezeti output társadalmi értékét. Ilyen
értelemben
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a

szervezetnek

nem

jelent

költséget

külső

hatékonyságának

meghatározása. A piaci mechanizmus kíméletlenül biztosítja a belső hatékonyságot
is. Egyfelől az inputok és outputok árán, az abból következő kiadásokon és
bevételeken keresztül folyamatos és ingyenes információt ad a szervezet számára
annak hatékonyságáról. Másfelől pedig kiszelektálja azokat a szervezeteket,
amelyek alacsony külső, illetve belső hatékonysággal működnek.
A piaci mechanizmustól távolodva, fokozatosan távolodunk a társadalmi szintű
optimalitástól is. A monopóliumok esetében – hogy csak a közvetlen negatív
hatásokat tekintsük – az ár magasabb, a mennyiség alacsonyabb lesz, mint a piaci
optimalitás. Ugyanakkor a monopóliumoknál még mindig érvényesül a piac
„racionalizáló” ereje. Az inputokat, amelyek költségeit meghatározzák, a monopólium
jórészt a piacról szerzi be csakúgy mint bármely más vállalat. Mivel a monopólium is
nyereségérdekelt, ez a tény meghatározza a monopólium által érvényesíthető ár
minimumát. A monopóliumot emellett korlátozza a keresleti függvény. Maga
határozhatja meg a termék árát, vagy mennyiségét, de a kettőt együtt nem.
Meghatározott árú terméket csak meghatározott mennyiségben adhat el. E két
tényező együttesen számos társadalmilag szuboptimális megoldást eleve kizár.
Ezzel szemben a közszolgáltatásokat nyújtó állami szervezetek esetében a piaci
mechanizmusnak semmiféle korlátozó-racionalizáló ereje nincs. Az inputokat
tipikusan az egyösszegű állami támogatás jelenti. Az outputok általában ingyenesek,
vagy ha van áruk, akkor az független a termelési költségektől. Az outputokat nem
feltétlenül egységekben "értékesítik", gyakran a fogyasztó meghatározása is
nehézségekbe ütközik. Az inputokat nem az outputokból befolyó összeg fedezi.
Mindezért a piaci visszacsatolás sem mint a külső és belső hatékonyságról
információt adó mechanizmus, sem mint szelekciós mechanizmus nem működhet.

II.1.2.3 Az állam, mint bürokrácia

Az állam belső szerveződése vitathatatlanul hierarchikus, működési rendjében pedig
a legnagyobb mértékben zárja ki a piaci mechanizmus érvényesülését. Az is
általánosan elfogadott tény, hogy az állami szférában találhatóak a legnagyobb
mértékben a bürokratikus szervezeti jellemzőkkel rendelkező szervezetek. E
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szempontok együttesen indokolhatják, hogy számos közgazdász a „bürokráciát” az
„állammal” azonosítja.
A bürokráciának a neo-klasszikus közgazdaságtan által adott értelmezését térben
(több dimenzióban) és időben előrehaladva, a piacitól való egyre erőteljesebb
elhatárolásban ragadhatjuk meg.
1) Első lépésben a „bürokrácia” pusztán a „nem-piac” szinonimája, amennyiben a
bürokráciát jellemző hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonyok ellentétben
állnak a piaci működés lényegét adó verseny- és csereviszonyokkal, amelyek a
szereplők mellérendeltségét és önálló-független cselekvését tételezik. Ezen a
szinten még pusztán két elem között tesznek különbséget: a piaci és nem-piaci
között, mely utóbbit nevezik bürokratikusnak.
2) A második lépcsőben ez a kétosztatú tér legalább háromosztatúvá válik,
amennyiben a „nem-piaci” szférán belül elkülönül az állami szféra. Ebben a
felfogásban a „bürokratikus” jelző, az állami szféra jelölésére szolgál. Így a
bürokrácia még távolabb kerül a piaci szférától. Funkcionálisan a kettő között
helyezkednek el olyan területek mint az egészségügy, az oktatás, stb., amely
szervezetei működhetnek nyereségérdekelt piaci alapon, non-profit alapon (pl.
alapítványi formában), vagy kifejezetten állami szervezeti formában. A működési
mechanizmus tekintetében az oligopóliumok kisebb, a monopóliumok nagyobb
mértékben csúsznak át a nem-piaci szférába.
3) A piaci mechanizmus hiányának értelmezése az állami szférát tovább tagolja.
Elkülönítve a törvényhozást – annak elosztó funkciójára utalva – és a
közigazgatást – elsősorban a közszolgáltatásokra utalva.
Ezt a megközelítést az I pontban ismertetett, a belső szervezeti jellemzőkből kiinduló
elméletekre vetítve két megállapításra juthatunk:
A bürokrácia kifejezés alkalmazása teljes mértékben függetlenedik a szervezeti
jellemzőktől.

A

kifejezés

egy

meghatározott

társadalmi

koordinációs

mechanizmus által definiált társadalmi szférára utal; teljesen független a
szervezeti jellemzőktől.
A neo-klasszikus közgazdaságtani megközelítés a szervezetelméletek által
bürokratikusnak nevezett szervezetek között éles különbségtételt tesz. Az állami
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szférában működő szervezetek – függetlenül azok belső szervezeti jellemzőitől –
„bürokratikus" minősítést kapnak. Ilyen lehet például a parlament vagy a
kormánytestület, noha ezekre lényegében egyetlen bürokratikus szervezeti
jellemző sem áll, sőt Weber jelentős részben ezekkel szemben fogalmazta meg
bürokráciaelméletét. Másfelől a vállalatok általában és azon belül a vállalati
igazgatási szervezetek – rendelkezzenek bár a legerőteljesebb bürokratikus
szervezeti jellemzőkkel – nem neveztetnek bürokratikusnak, amennyiben tiszta
piaci viszonyok között működnek.
Akár a széles értelemben vett „nem-piacival”, akár az azon belül elhelyezkedő
„államival” azonosítják a közgazdászok a bürokráciát, a fogalom mindenképpen azt
a területet jelöli, amely nem tartozik vizsgálódásuk tárgyába. A közgazdaságtan
módszertanát az állami szervekre, illetve az állami szervekben folyó döntéshozatali
mechanizmusra a Public Choice elmélet alkalmazza. Ennek eredményeit a
későbbiekben ismertetjük.

II.1.3 Az állam létének indokoltsága
Az alábbiakat áttekintve jogosan merülhet fel a kérdés, hogy ha a piac optimális
társadalmi koordinációs mechanizmus, akkor mi indokolhatja az azzal ellentétes
forma, a bürokrácia, illetve az állam létét. A kérdést megközelíthetjük történeti és
statikus vetületében. A történeti vetületben úgy vethetjük fel a kérdést, hogy mi az
oka annak a vitathatatlan történeti ténynek, hogy a piaci mechanizmus az emberi
történelemnek csak viszonylag késői szakaszában jelent meg63, sok ezer évvel az
állam megjelenése előtt. Ezt a kérdésfelvetési lehetőséget itt csak jelezni kívántam,
mivel a neo-klasszikus közgazdaságtan nem a történeti hanem a „statikus” formában
feltett kérdésre adja meg a választ. Nevezetesen arra, hogy mi indokolja az állami
létezését a piaci viszonyok mellett. A kérdés megválaszolásához a kulcsot – a neoklasszikus elmélet szerint – a piaci kudarcokban találhatjuk meg. Abban, hogy a piac
minden pozitívuma ellenére sem működik tökéletesen. A piaci működésben is

63

A kérdés egyként jogosult ha a kapitalizmus piaci mechanizmusának megjelenését történelmi
szükségszerűségnek (Marx 1977) vagy puszta véletlennek (Polanyi 1957) tekintjük.
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vannak olyan hibák, ún. piaci kudarcok (market failures), amelyek miatt az önérdekű
egyéni cselekvés nem vezet a társadalmi szintű optimumhoz.
A piaci hibák kiküszöbölése a közgazdászok szerint is szükséges. Ebből azonban
még nem következik egyértelműen, hogy (a) az állam általi beavatkozásra van
szükség és, hogy (b) kifejezetten „hierarchikus”, nem piackonform eszközök
alkalmazására van szükség – mondják ugyanezek közgazdászok. Sőt, lehetőség
szerint kerülni kell az állami beavatkozást ezeken a területeken is minden olyan
esetben, amelyben a hibák kiküszöbölésére más módok is lehetőség nyílik. Hasonló
képpen,

lehetőség

szerint

kerülni

kell

a

piaci

mechanizmustól

idegen

mechanizmusok alkalmazását. Különösen idegen a piactól az olyan mechanizmus,
amely egy központban meghozott, egyszeri és kötelező döntésen alapul. (Pokol
1988)

Ilyen

tipikusan

a

rugalmatlan

alanyi

jogszabályok

alkalmazása

és

kikényszerítése.
Ezt a szemléletet jól mutatja például a közgazdaságtannak az importtal kapcsolatos
állami

beavatkozásra

vonatkozó

álláspontja.

(Baumol-Blinder

1994:885-889)

Eszerint a szabad kereskedelem, ezen belül az import korlátozása előnytelen, mivel
gátolja a piaci mechanizmus optimalizációs eljárásának működését. A termelő
esetében nem engedi azt a piaci mechanizmust érvényesülni amely a hatékonyság
fokozását kiválthatná. A fogyasztó ezért az indokoltnál magasabb árat fizet a hazai
termékért – miközben egyébként választási lehetősége is beszűkül. Ha azonban –
kizárólag a politikai okok miatt – az importkorlátozás elkerülhetetlen, akkor
előnyösebb az egységesen alkalmazott vámok, lehetőleg a termék árának
százalékéban meghatározott vámok, mint a behozatali kvóták alkalmazása. A vámok
piackonformabbak a kvótáknál, amennyiben engedik érvényesülni az árképzésben
megjelenő piaci mechanizmust, pusztán az így képzett árat emelik meg arányosan.
Például egy 10%-os vám ezzel arányos hatékonyságelmaradást tesz lehetővé
minden hazai termelő számára. Az ennél is alacsonyabb hatékonysággal dolgozó
termelők esetében már működik a piaci szelekciós mechanizmus. A kvóták esetében
azonban nehezen állapítható meg a piaci hatás mibenléte. Ráadásul a kvóták
kiadása korrupcióhoz vezethet, stb.
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Az alábbiakban a piaci kudarcok típusait, tartalmát és a rájuk adható-adandó
válaszokat fogom az alábbiakban áttekinteni. Ebben nagyban támaszkodom Weimer
és Vining (1992) könyvére.

II.1.3.1 Externáliák

„Externáliának nevezünk minden valamely cselekvésből következő – kötődjön ez a
cselekvés akár a termeléshez, akár a fogyasztáshoz – olyan értékelt hatást – legyen
az költség vagy haszon – amely érint valakit, aki ennek a hatásnak az
elfogadásához nem járult hozzá.” (Weimer és Vining 1992:57)
Az externáliák jelentkezése olyan szituációkra utal, amelyben a piaci költségek
és/vagy a piaci működés során realizálható hasznok nem esnek egybe a társadalmi
költségekkel, illetve társadalmi hasznokkal. A fentiekben láttuk, hogy a piac olyan
mechanizmusnak tételezett, amely árképzési mechanizmusán keresztül, az egyes
termékek árában általában a legnagyobb mértékben és legpontosabb mértékben
képes megjeleníteni a társadalmi költségeket és hasznokat, illetve ezeket a
gazdasági

folyamatban

optimális

szinten

tartani.

A

„társadalmi”

ebben

a

kontextusban a termelők és fogyasztók összességét jelöli. Az externáliák olyan
szituációkra utalnak, amelyekben a piacnak ez a funkciója nem kellően érvényesül.
Beszélhetünk pozitív és negatív externáliákról, valamint beszélhetünk a termelés és
fogyasztás során jelentkező externáliákról. A következő táblázat ezekre mutat be
néhány példát:
Táblázat 3 Externáliák
Termelés
Fogyasztás

Pozitív
Méhek tartása
Virág ültetése

Negatív
Környezetszennyezés
Kipufogógázok

A leggyakrabban említett, s talán legfontosabb externália a termelési folyamat során
bekövetkező környezetszennyezés, a szennyvíz kibocsátása pl. a vegyi üzemek, a
füstgázok kibocsátása pl. a szénerőművek, a talajszennyezés pl. a bányászat
esetében. Itt arról van szó, hogy tiszta piaci viszonyok között a termelőnek nem kell
fizetnie a felhasznált természeti forrásokért (tiszta levegő, víz, stb.). Ezért ezek, noha
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a társadalom számára értéket jelentenek, nem jelentkeznek a termelés során
költségként és ezáltal az árképzésben sem. A termékek piaci ára meghaladja
előállításának társadalmi költségét. Ez pedig az adott termék túlfogyasztásához
vezet. Negatív externália esetén – jelentkezzen az akár a termelői, akár a fogyasztói
oldalon – a piaci egyensúlyi pont (lásd Ábra 9) által meghatározott mennyiség a
társadalmi optimumnál magasabb, az ár pedig alacsonyabb lesz.
Aki ablakába virágot ültet a maga gyönyörűségére egyben örömet okoz másoknak
is, akik az ablak alatt elmennek. Pozitív externáliát jelenthet a méhek tartása is a
növénytermesztők számára, mivel a méhek ingyen beporozzák a környék virágait. A
méhész tevékenységének hasznát azonban csak a méz és egyéb termékei árában
realizálhatja, a virágok beporzása által okozott hasznok nem jelentkeznek nála. A
pozitív externáliák esetében – jelentkezzen az akár a termelői, akár a fogyasztói
oldalon – a piaci egyensúlyi pont (lásd Ábra 9) által meghatározott mennyiség a
társadalmi optimumnál alacsonyabb, az ár pedig magasabb lesz.
Az externáliák, különösen pedig a termelői oldalon jelentkező negatív externáliák
esetében tehát szükséges a piacon túli mechanizmus alkalmazása.
Egyes esetekben a tulajdonlás megoldhatja a problémákat (pl. a vízszennyezésért
annak tulajdonosa árat határoz meg). Amikor az externália csak kevés szereplőt
érint (pl. a méhész körüli két gyümölcsöst), akkor ezek megállapodásra juthatnak
egymással. A legtöbb esetben azonban az externáliák esetében elkerülhetetlen az
állam beavatkozása. Az állam például tipikusan víz- levegőszennyezési bírságot vet
ki. Ebben az esetben azonban a társadalmi optimalitást csak akkor lehetne
biztosítani, ismert lenne valamennyi szennyezési típusra, a társadalom valamennyi
szereplőjének hasznossági görbéje. Pl. mennyit ér meg mindenkinek a jelenleginél
egy egységgel kevesebb széndioxid a levegőben? – és két egységnyivel? stb. Ez
nyilvánvalóan lehetetlen. Az állam minden számítási kapacitása sem tudja teljes
mértékben pótolni a piacot. A piacot azonban szimulálni lehet, ha egységnyi
levegőszennyezésre az állam „jegyeket” bocsát ki, amelyeket a potenciális
szennyezők egy kvázi tőzsdén adhatnának vehetnének. A közgazdászok által
preferált ilyen megoldás azonban politikailag elfogadhatatlannak bizonyult. Ezért
továbbra is a kevésbé piackonform bírságolási forma az általános.
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II.1.3.2 Nem piaci javak

A piaci mechanizmus csak olyan javak termelésében és elosztásában működik
megfelelően, amelyek legalább két feltételnek megfelelnek. E két feltétel:
1. a kizárhatóság (excludability) és
2. kizárólagosság (rivalry)
1. A kizárhatóság azt jelenti, hogy egy személy kizárólagos jogokkal bír az adott
javak felett. A cipőmet például kizárólagosan tulajdonlom, annak használatából
másokat kizárhatok, megtilthatom, hogy belelépjen, elzárhatom a szekrénybe,
stb. Ez indokolja, hogy megvásároljam. Ellenkező esetben, ha bármely cipőbe
korlátozás nélkül bárki belebújhatna, senki sem vásárolna, ezért senki sem
gyártana cipőt – a piaci mechanizmus tehát nem működhetne. A javak egy
részének esetében nem áll fenn a kizárólagosság lehetősége. Ilyen a természeti
javak egy jelentős része. Ilyenek általában a közterek, utak, stb. A
kizárhatóságnak azonban két esetét el kell különíteni. Az egyik abból ered, hogy
az adott javaknak valamilyen okból nem magántulajdonban vannak. A mai városi
közterek jelentős része például korábban magántulajdonban volt. A kizárhatóság
hiánya abból is adódhat, hogy fizikailag nem megoldható mások kizárása a javak
élvezetéből. Ilyen például egy szép táj élvezete.64 E tekintetben a technikai
változások azzal járhatnak, hogy a korábban nem kizárhatónak ítélt javak
kizárhatóságára később lehetőség nyílik. Erre lehet példa a sugárzott TV adások
kódolása.
2. A kizárólagosság arra utal, hogy az egyes fogyasztó élvezete más fogyasztót
kizár az adott javak élvezetéből. A cipőmet például nem csak azért nem
hordhatja más mert azt megtiltom neki, hanem azért is, mert én már benne állok.
A cipő használatával egyértelműen kizárok másokat annak használatából. Ezzel
szemben ha én kiolvasok egy könyvet (kulturált módon) akkor azt még számos
más ember is kiolvashatja. A könyv esetében tehát a kizárólagosság nem áll
fenn. Nem áll fenn a kizárólagosság általában az információ esetében. Egy
64

Ez is jelzi, hogy a nem-piaci javak kérdése szoros összefüggést mutat az externáliák kérdésével.
Valóban, a közjavak elmélete legalábbis részben átírható lenne az externáliák elméletére.
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bizonyos határig ilyennek tekinthető az utak, közterek, telefonvonalak, stb.
használata is.
3. A „bizonyos határig” kifejezés használata arra utal, hogy szükséges egy
harmadik szempontot is bevezetni. Ez a túlzsúfolódás (congestion). Ez arra utal,
hogy bizonyos határon túl az utak, telefonhálózatok, stb., túlzsúfolódhatnak, ami
ezek használatát veszélyezteti. Lényegében fogyasztási oldalon jelentkező
negatív externáliáról van szó.
A fenti szempontok alapján egy két, illetve – a túlzsúfolódás szempontját is bevonva
– háromdimenziós táblázat állítható fel. Az alábbiakban az egyszerűbb kétdimenziós
táblázaton mutatom be az egyes javak elhelyezkedését.

Táblázat 4 A javak típusai
Kizárható

Nem-kizárható

Kizárólagos
(1) Tiszta magánjavak
Pure private good
(pl. cipő)
(3) Közös készletű javak
Common property good
(pl. tengeri halrajok)

Nem-kizárólagos
(2) Díjfizető javak
Marketable public good
(pl. egyes utak, hidak, parkok)
(4)Tiszta közjavak
Pure public good
(pl. honvédelem)

1. A tiszta magánjavak azok, amelyek esetében a piaci mechanizmus a fentiekben
bemutatott rendje tisztán érvényesülhet.
2. A díjfizető javak esetében a piaci mechanizmus érvényesíthető, mivel a
kizárhatóság érvényesül. Ebben az esetben a problémát elsősorban az ár
megállapítása jelentheti. Ha az adott jószág tekintetében a túlzsúfolódás veszély
nem áll fenn, akkor az egy fogyasztóra (pl. aki átmegy a hídon) eső ún.
társadalmi határköltség nulla. Ebben az esetben azonban a használtba vétel
árának ezzel azonosnak (0) kell lennie, ellenkező esetben a neo-klaswszikus
elmélet szerinti piaci optimalitás nem érvényesül. Elméletileg azért, mert az ár
meghaladja a társadalmi határhasznot. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az ár
egyeseket kizár a jószág fogyasztásából akik egyébként használták volna azt. Az
árnélküli helyzet (Pareto és egyéb) optimálisabb, mert azonos társadalmi költség
mellett nagyobb társadalmi hasznosságot biztosít. Amennyiben a túlzsúfolódás
fennáll, a helyzet jóval bonyolultabb. A fentiek mellett a gyakorlatban egyéb, nem
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gazdasági problémák is jelentkeznek – mindenek előtt a kizárhatóság fenntartása
tekintetében. Nem véletlen tehát, hogy ezen a területen az állami szerepvállalás
meghatározó.
3. A közös jószágok körébe tartozik a természeti javak egy jelentős része. Ezen
jószágok esetében a probléma a túlzsúfolódás megjelenésével jelentkezik.
Ellenkező esetben a javak szabadon rendelkezésre állnak. Ez azt jelenti, hogy a
társadalmi határköltség nulla, miközben a haszon ennél magasabb. Ez a helyzet
azonban az esetek jelentős részében elkerülhetetlenül túlfogyasztáshoz vezet. A
racionálisan cselekvő piaci szereplők ugyanis mindaddig fogyasztják ezeket a
javakat, amíg – a csökkenő egyéni határhasznok alapján – a fogyasztásból
származó hasznuk nulla nem lesz. A túlzsúfolódás első jeleire pedig a
fogyasztási kedv inkább megélénkül, mint csökkenne („addig szerezzük meg,
amíg még van belőle”, „ha én nem veszem el, elveszi a másik”). Az állam
szerepe ebben a szituációban – ellentétben a díjfizetéses javakkal – nem az
adott javak biztosítása, hanem éppen a fogyasztás csökkentése, korlátozása,
határok között tartása lehet.
4. A tiszta közjavak szolgáltatásában meghatározó szerepe van az államnak. A
tiszta közjavak körébe tartozik pl. a honvédelem, jórészt a közrend, közbiztonság
fenntartása vagy a gyakran idézett, a hazai környezetben azonban kissé
idegennek tűnő világítótorony működtetése. Közgazdaságtani szempontból a
közjavak alapvető problémája az optimális mennyiség meghatározása (Niskanen
1971), az előállítás költségének minimalizálása (Migue-Belanger 1974). Felmerül
az a kérdés is, hogy a közjavak szolgáltatását kizárólag az állam képes-e
megoldani (Olson 1973). Ezeket a kérdésfelvetéseket a Public Choice elmélet
bemutatása kapcsán részletesen is tárgyalni fogom

II.1.3.3 A természetes monopólium

Természetes monopólium akkor keletkezik, ha az adott területen a javak
szolgáltatása kiemelkedően magas beruházási költséget igényel, amely azonban
olyan kapacitást teremt, hogy azzal a piac egészét el lehet látni. Ebben az esetben
az átlagköltség minden egyes fogyasztó fogyasztásával tovább csökken, ezért a
monopólium a több termelőből álló elrendezettségnél hatékonyabban képes a piaci
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igényeket kielégíteni. Ugyanakkor – mint láttuk – a monopólium léte suboptimalitást
eredményez.
A természetes monopóliumok esetében az államnak elsősorban az árképzés
megállapításában lehet szerepe. Az ármegállapítás azonban elméleti és számítási
problémákhoz vezet. Ezt a kérdést itt nem részletezem. Megjegyzem viszont, hogy a
természetes monopólium neo-klasszikus felfogása a monopolizálódást kizárólag erre
a szűk területre korlátozza. Ezzel szemben a marxista közgazdaságtan a
monopolizálódást a piac inherens jelenségének tekinti, amely végső soron – külső
beavatkozás nélkül – a piac megszűnéséhez vezet. Williamson később tárgyalandó
elmélete – eltérő megközelítésben ugyan de szintén az üzemszervezeti méret
növekedésével számol, ha nem is a piac egésze, de jelentős piaci szegmensek
tekintetében. Egyes neo-klasszikus közgazdászok, az oligopóliumok kapcsán
tárgyalják a témát és elfogadhatónak tartják az állam beavatkozását pl. az
árkartellek kizárása tekintetében.

II.1.3.4 Információs asszimetriák

Az információs asszimetriák kifejezés elsődlegesen – bár nem kizárólagosan – arra
utal, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában a vásárolt javak minden tulajdonságával,
ezért a vásárlásban megnyilvánuló választásuk nem lesz egyéni szinten haszonmaximalizáló, racionális. Amennyiben ez a vásárlások jelentős mennyiségében jelen
van, akkor a piacot eltéríti az optimális szinttől. Egyes termékek, szolgáltatások
jellemzőinek megítélése pedig olyan szakértelmet igényel, amelyekkel a vásárlók
nem is rendelkezhetnek. Az ilyen javakat nevezi a közgazdaságtan tapasztalati
javaknak (experience goods). Jó példa erre az egészségügyi szolgáltatások köre.
Az információs asszimetriák optimalitást csökkentő hatását kisebb részben maga a
piac is képes oldani, amennyiben érdekelt a vásárlók objektív tájékoztatásában. Az
eladók érdekeltsége a vásárlók tájékoztatásában azonban meglehetősen egyoldalú.
Érdekeltek a vásárlási kedvet megnövelő információknak a vásárlóhoz történő
eljuttatásában, de az ellentétes hatású információk elhallgatásában is. Nagyobb
szerepe lehet az ún. másodlagos piacnak. Másodlagos piacnak tekinthetjük például
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azokat a folyóiratokat, web oldalakat, adatbázisokat, amelyek fogyasztói teszteket,
termékeket

összehasonlító

egészségbiztosítási

adatokat

pénztárak

ilyen

közölnek.
szerepet

A
is

piaci

alapon

játszanak

az

működű
orvosok

megválasztásában. A non-profit szervezetek szerepe is meghatározó lehet a
vásárlók objektív tájékoztatásában – akár közvetlenül akár közvetetten pl. a
megtévesztő reklámok tiltásával. Emellett az állam is szerepet vállalhat és általában
vállal is, kisebb részben közvetlen, nagyobb részben közvetett formában, olyan
előírások megalkotásával, amely az eladót széleskörű és pontos tájékoztatásra
kötelezi, vagy a termékfelelősség, a garancia intézményesítésével.

II.1.4 A neo-klasszikus elmélet kritikája
II.1.4.1 Értékalapú kritikák

A piaci kudarcok áttekintése azért fontos, mert ezek határozzák meg a
neoklasszikus közgazdaságtan szerint az állam legitim funkcióit. Ezen belül is a
közjavak biztosítása, illetve annak szervezése és az externáliák csökkentése
területén látják az állam létének alapját. A kritika nagy része éppen ezt, a
meglehetősen leszűkítő értelmezést támadja.
Egyfelől utalni kell arra, hogy az anyagi javakon túl számos olyan érték van, amelyek
jelentős szerepet kapnak a társadalomban élő emberek életében, s amelyek
biztosításában az államnak feltétlenül szerepe van. Ráadásul a posztmateriális
értékrendnek a modern államokra jellemző erősödésével éppen ezek az értékek
kapnak nagyobb szerepet.
Ilyen érték mindenek előtt a viszonylagos egyenlőség a javak elosztásában, az
tehát, hogy ne legyenek kirívóan szegény és kirívóan gazdag emberek. Mint láttuk, a
piaci mechanizmus az egyenlőség tekintetében meglehetősen ambivalensen
értékelhető. Egyfelől, alapja a piaci szereplők között az elvi lehetőségek szintjén
megjelenő egyenlőség. Ez a hierarchikus, szervezett alá-fölérendeltségi viszonyok
hiányát jelenti. Másfelől azonban az is tény, hogy a piac jelentős anyagi
különbségeket termel és tart fenn. Mivel tiszta piaci viszonyok között az
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egészségügyi ellátásnak is ára, meglehetősen magas ára van a piaci egyenlőtlenség
a gyakorlatban olyan alapvető emberi értékeket is veszélyeztet, mint pl. az élethez
való jog.65 Dinamikájában is veszélyes a piaci mechanizmus tiszta érvényesülése,
mert tartósítja és egyben növeli egyes társadalmi rétegek lemaradását. (Várnai
1982, Kolosi 1987) Ezek a társadalmi csoportok aztán képtelenek lesznek a piaci
mechanizmusban való részvételre is. A „piac, mint szabadság”, értsd a hierarchikus
viszonyok hiánya erősen támadható abból a szempontból is, hogy a gyakorlatban az
anyagi erőforrásokat nélkülözők szabadsága meglehetősen kétséges (Blau-Meyer
1971, Marx 1977), miközben az anyagi javakkal rendelkezők – amiként arra
Bourdieu (1978) rámutat – nem csak gazdagok, de hatalmasak, szépek és okosak is
lehetnek.
Az

egyenlőtlenség

követelését

bizonyos

értelemben

a

neo-klasszikus

közgazdaságtani és a racionális döntéselmélet alapján is igazolni lehet, a csökkenő
határhasznok elvével. Mint láttuk egy termék növekvő mennyiségű fogyasztásával
annak szubjektív hasznossága (az abból nyerhető öröm) csökken. Ezért az
egységnyi pénzösszegből nyerhető egyéni hasznosságok mértéke, az elköltött pénz
mennyiségének növekedésével csökken. Magyarán, egy szegény ember sokkal több
örömet lát ezer forint elköltéséből mint egy gazdag. Ebből következően a társadalom
összhasznosságát nagy mértékben növelhetjük, ha a gazdagoktól pénzt veszünk el
és azt a szegényeknek adjuk – igaz eközben sértjük a Pareto optimalitást.
Az „igazságosabb elosztással” rendjével szemben azonban számos kifogás
emelhető: Ez elkerülhetetlenül személyes függőséget, hierarchikus viszonyt alakít ki
az elosztó és a kedvezményezettek, vagy potenciális kedvezményezettek között. Az
elosztás egyben a korrupció veszélyét is magában hordozza. (Lipsky 1992, FergeLévai 1991) A igazságosság szempontjai is kérdésesek. Például, elosztandó 100
forintból a gazdag többet követelhet, éppen egységnyi pénzösszegre jutó kisebb
hasznossága miatt, továbbá hivatkozhat arra is, hogy ő azt beruházásokon keresztül
a társadalmi jólét növelésére fordítja, míg a szegény egyszerűen feléli. A
legmeghatározóbb probléma azonban az, hogy az egyenlő elosztás megszünteti azt
az általánosan – az általános egyenértékes pénzen keresztül – alkalmazható

65

Másfelől persze tekinthetjük ezt a piaci szelekciós mechanizmus érvényesülésének is.
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motivációt, ami a társadalom résztvevőit nagyobb teljesítményre sarkallná, avagy a
motiváció e formáját a kényszer általánosan alkalmazható módszerével kell
felcserélni. Az utóbbi probléma súlyosságát jól reprezentálja a volt szocialista
országok

termelékenységének

alacsony

szintje.

Az

egyenlőség

ebben

az

összefüggésben a fejlődés gátjává válhat.
A megvalósíthatóság technikai problémái azonban nem cáfolják önmagukban az
„értékek” kérdésének felvetése mögött megbúvó alapállítást: Ha elfogadjuk is, hogy
a piac társadalmi szinten optimalizál, ez az optimalitás kizárólag egy érték – a
hatékonyság – tekintetében érvényesül. Az ideális piac optimalizálja a résztvevők
széles értelemben vett hatékonyságát. A piac optimalizálja a kínálati oldalon a belső
hatékonyságot azzal, hogy közvetlen és azonnali információt ad a felhasznált
inputok és a kibocsátott outputok társadalmi értékéről, azok árán keresztül. Az
outputok

és

meghatározásra

inputok
ezért

értéke
azok

az

általános

könnyen

egyenértékes

egybevethetőek.

Az

pénzben

kerül

alacsony

belső

hatékonysággal működő termelőket pedig a piac kiszelektálja. A piac megjeleníti a
társadalom egészében jelentkező preferenciákat és azok szerint értékeli az
outputokat azok árában. Ezzel biztosítja a belső hatékonyságot. Összegezve: a piac
automatikusan – külön szervezeti ráfordítások nélkül – és együttesen informál mind
a külső mind a belső hatékonyságról (és ezzel értelemszerűen az adaptációról is) és
egyben automatikusan fenntartja a magas szervezeti hatékonyságot.
Ugyanakkor a piac kizárólag erre az egyetlen értékre, a hatékonyságra nézve
optimalizál. Minden más értéket, így a bizonytalanság minimalizálását is kizárja az
optimalizációs eljárásból. A XIX. század első harmadáig rendszeresen bekövetkező
válságok például a szabadversenyes kapitalizmus olyan immanens jelenségei
voltak, amelyek nagymérvű bizonytalanságot generáltak az élet minden területén,
amely a piac, illetve a társadalom valamennyi szereplőjét egzisztenciálisan
érintették. A jóléti államok megjelenése, a piaci mechanizmusok korlátozása, a piaci
mechanizmusokba történő nagymérvű állami beavatkozás jelentős részben ennek a
bizonytalanságnak a kiküszöbölésére irányult, nem is sikertelenül.
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II.1.4.2 Szakmai kritikák

A neo-klasszikus elméletet lehet belülről bírálni, rámutatva axiómái és állításai
esetleges belső inkonzisztenciáira, és lehet kívülről kritizálni.

II.1.4.2.1 „Belső kritikák”: az elmélet axiómái, belső koherenciája

A neo-klasszikus elmélettel kapcsolatos szakmai kritikák közül négyet már láttunk.
Ez a négy ún. klasszikus piaci kudarc. Ezek mellett a szakirodalom további öt, a neoklasszikus elmélet axiómáira vonatkoztatható pontban fogalmazza meg további
kritikait. (Weimer-Vining 1992)
1. Az első ilyen kritikát már említettem, ez az oligopóliumokra vonatkozik, illetve
minden olyan esetre, amely a gyakorlatban oda vezet, hogy valamely eladó vagy
vevő egyedi döntése befolyásolni képes a piaci árat.
2. A második kritikai pont az egyéni döntéseket meghatározó preferenciákra,
hasznossági függvényekre irányul. A neo-klasszikus közgazdaságtan, átvéve a
racionális döntéselmélet modelljét, abból indul ki, hogy az egyének saját szuverén
preferenciarendszerükkel lépnek a piac területére és ott azt vásárlásaikban
érvényesítik. Ez a szemlélet több ponton is támadható.
Egyfelől a szuverén preferenciarendszert az egyénnek vagy születésével magával
kell hoznia (ami nyilvánvalóan nem igaz), vagy annak legalább a piaci szférától teljes
mértékben függetlenül kell kialakulnia. Ellenkező esetben a piac maga is
befolyásolja azt a preferenciarendszert, amelyet kizárólag kiszolgálnia kellene. A
probléma egyértelműen jelentkezik az olyan addiktív javak, mint pl. a cigaretta, a
kábítószer vagy az alkohol esetében. A szuverén preferenciarendszert azonban nem
csak maga a piac módosíthatja pl. a reklámokon keresztül, hanem arra hat mások
fogyasztása is. Ajándékokat adunk és kapunk, valami azért válik értéktelenné vagy
éppen értékesebbé számunkra mert „már mindenkinek van”, stb. Végül felvethető a
preferenciák legitimitása is. A piac minden preferenciát (a kéjgyilkosét, a
pederesztáét és a drogfogyasztóét) azonos módon kezel. Vannak azonban olyan
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igények, amelyeket a társadalom túlnyomó többsége, érthető módon nem tolerál.
Ezek meghatározása nem lehet a piac feladata, abban az államnak van
meghatározó szerepe. Hasonlóképpen az államnak jelentős szerepe lehet abban –
pl. az oktatáson, kulturális politikán keresztül – hogy az egyéni preferenciákat ne a
piac alakítsa.
3. A piac nem csak egy pillanatnyi állapot, hanem idődimenzióban is létezik. Ez több
szempontból is problémákat vet fel a neo-klasszikus elmélet tekintetében. Ezek
közül elsőként a bankkölcsönök problémáját vizsgáljuk meg – röviden és erősen
leegyszerűsítve. Az ideális piacon a „kölcsönadásnak” és „kölcsönkapásnak”
egyensúlyban kellene lennie és mindkét oldalon azonos reálkamatot kellene
megjelenítenie. A valóságban azonban magasabb kamatra kapunk kölcsönt, mint
amennyiért betéteinket elhelyezhetjük. A különbség a gyakorlatban a bankok
adminisztrációs költségeiből és a kölcsönügyletek kockázatából adódik. Ez azonban
eltérést jelent az optimális állapottól.
Az idődimenzióban megfogalmazott másik kritika szerint a piac a pillanatnyi
állapotok szerint és kizárólag aszerint működik. Emiatt a piaci folyamatok
érzéketlenek a jövő generáció igényeire. A kizárólag a jelenre koncentráló piac feléli
a jövő generáció elől a forrásokat, miközben nem ruház be azok számára.
4. A neo-klasszikus elmélet azon alapul, hogy a piac folyamatosan igazodik a
változó valósághoz (termelési technológiához, megváltozott preferenciákhoz). Az
elmélet azt feltételezi, hogy ez a változás akadálytalan, azonnali és költségmentes.
A valóságban a piaci szereplők között gyakran hosszabb távra megkötött
szerződéses viszonyok állnak fenn. Ezekből kilépni nem vagy csak költségesen
lehet. A változás már csak ezért sem azonnali és költségmentes. Ezen túl számos
viszonyt a legtöbb országban a jog, illetve a kollektív szerződések is szabályoznak
(pl. minimálbér, az elbocsátás feltételei). Ezeket a viszonyokat a közgazdászok
általában támadják is, mint amelyek merevséget és ezzel szuboptimalitást idéznek
elő a gazdaságban.
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Ezeknek a tényezőknek azonban más interpretációja is lehetséges, akár az egyes
vállalat és dolgozói közötti megállapodás, akár állami beavatkozás formáját öltik.
Weimer-Vining (1992) ezt így összegzik:
A bérek merevségét – akár implicit, akár explicit szerződések okozzák azt – nem kell feltétlenül
piaci hibának tekinteni, az lehet a vállalat és dolgozói közötti megegyezés eredménye is, abból a
célból, hogy a kereslet váltakozásából adódó kockázatokat megosszák. Lehetséges, hogy a
munkások a jó időkben hajlandóak a piacinál alacsonyabb béreket is elfogadni annak érdekében,
hogy a rossz időkben a piacinál magasabb bérekhez jussanak.
… A gazdaság változó, a bővülés szakaszait időről időre a recesszió szakaszai váltják fel. A
recesszió időszakában a munkanélküliség és a tőke kihasználatlansága a piaci input faktorok nem
hatékony alkalmazására utal. A kormányzat a fiskális és monetáris politikán keresztül fékezheti a
recessziót. A fiskális politika az adóztatást és a kormányzati kiadásokat foglalja magában. A
recesszió időszakában a kormányzat növelheti a keresletet azzal, hogy bevételeiből nagyobb
mértékben költekezik. (p.91-92)

5. Végül a bizonytalanság problémáját kell említenünk. A bizonytalanság piaci típusú
kezelésére a biztosítás szolgál. A biztosítás azonban számos problémát vet fel. A
kockázatok mérlegelése meglehetősen bonyolult feladat, ritkán bekövetkező
események esetében pedig szinte lehetetlen. A piacon ajánlott biztosítások ára
pozitív irányban tér el a várható károk értékétől, egyrészt mivel a biztosításra
adminisztratív költségek rakódnak, másrészt mivel a biztosítók ún. kockázati
prémiumot is felszámolnak. A biztosítások kategorizálják a biztosítottakat. Ezekben a
kategóriákban azonban nem tejesen azonos kockázati tényezőkkel bíró biztosítottak
szerepelnek, miközben azonos díjat fizetnek. Racionális magatartást feltételezve a
biztosítottak részéről – és azért ne zárjuk ki ennek lehetőségét – azok a biztosítottak,
akik az átlag alatti rizikófaktorral jellemezhetők, kilépnek a biztosításból. Ez
megnöveli az adott csoport átlagos rizikófaktorát, amire a biztosító díjemeléssel
reagál.
Az egyén oldaláról közelítve: az empirikus kutatások azt találták, hogy a racionális
döntéselmélettel ellentétben, az emberek meglehetősen rosszul képesek a
kockázatokat megbecsülni; kísérletek bizonyították, hogy szisztematikusan és olykor
nagyságrendekkel tévednek ezekben a becslésekben. (Hogart 1980)
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Mindezek alapján Weimer és Vining (1992) – akik könyvükben mindvégig a szabad
piac maximális érvényesítése mellett érveltek – a bizonytalanság és kockázat
kezelése kapcsán arra a következtetésre jutnak, hogy
A biztosítási piac és a kockázat kezelésében megmutatkozó egyéni képességek arra engednek
következtetni, hogy a közpolitikák alkalmazása alkalmas lehet a gazdasági hatékonyság
növelésére azokban az esetekben, amelyben a bizonytalanság szerepet játszik. A kockázatok
közösségi [állami] megbecslése, előrejelzése megfelelő válasz lehet azokban az esetekben,
amikor az egyének a becslésben szisztematikus hibákat vétenek, a közösségi [állami] biztosítás
jogosult lehet, ha a piaci nem megfelelő. Amíg azonban nem tudunk többet arról, hogy az egyének
hogyan kezelik a bizonytalanság helyzeteit, addig a piacnak a bizonytalanság helyzeteiben való
hatékonyságára vonatkozó ismereteink is bizonytalanok maradnak. (p.86-87)

II.1.4.2.2 Külső kritikák

A kritikák egy része, a piaci szereplőkkel kapcsolatos előfeltételezést kérdőjelezi
meg mind az egyének, mind a vállalatok, mind a termelők, mind a fogyasztók
oldaláról. Ennek legkikristályosodottabb megfogalmazása Simon már ismertetett
korlátozott racionalitás elméletében testesül meg. Többen empirikus úton igazolták,
hogy az egyének (Hogart 1980), de még a szakértők sem (Shanteau 1987)
tekinthetőek racionális döntéshozóknak. Hasonlóképpen empirikus vizsgálatok
igazolják, hogy a vállalatok sem viselkednek teljes mértékben racionálisan. (Alchian
1950)
A neo-klasszikus közgazdaságtan egy rendkívül konzisztens, szisztematikus és
logikus elméletet épített fel, amely a társadalomtudományok között a leginkább
megközelíti a természettudományok matematizált módszerét. Ezért azonban azt az
árat

kellett

fizetnie,

hogy

mind

előfeltevéseiben,

mind

következtetéseinek

igazolásában nagymértékben elszakadt a valóságtól. Bármilyen impresszív is a
matematikai egyenletekkel leírt összefüggések sora, a társadalomkutatót frusztrálja,
hogy

olyan

alapvető

vonatkoztathatóak

a

elemek,
gyakorlatra,

mint
nem

a

keresleti
mérhetőek,

és

kínálati

egyetlen

görbék

nem

termékre

sem

rajzolhatóak fel. Egy kisebb vállalkozás esetében is rendkívüli nehézségekkel jár –
ha egyáltalán lehetséges – a határköltség és a határhaszon görbék meghatározása.
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A hatékonyság kérdésére vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a konkrét szervezeti
hatékonyság vizsgálata esetén még a közgazdászok sem elsődlegesen az
operacionalizálhatatlan neo-klasszikus elmélethez nyúlnak, hanem lényegében a
már bemutatott rendszerelméleti modellhez. Ebben az esetben azonban más
társadalomtudományok eljárásait követik, ezért azokhoz hasonló eredményre jutnak.
Ráadásul az elmélet, az egyéni és vállalati magatartásokra, a piaci mechanizmus
társadalmi hatásaira vonatkozó feltételezéseinek, következtetéseinek empirikus
vizsgálata

legalábbis

ambivalens

eredményre

vezet

az

elméleti

modell

valóságtartalma tekintetében. Nem tűnik empirikusan egyértelműen bizonyítottnak
az sem, hogy a piaci szervezetek hatékonyabbak lennének az állami szolgáltatóknál.
E tekintetben a szakirodalom unos-untalan ugyanazt az egyetlen tanulmányt (Davies
1971) citálja. E tekintetben üdítőnek hat a Weimer és Vining könyvében közölt
táblázat (1992:195-197), amely – legalábbis az idézett cikkek számát alapul véve – a
piaci szektor szervezeteinek hatékonyabb voltára utal.
Végül a kritikák egy része a neo-klasszikus közgazdaságtannak azt a szemléletét
támadja, amely a piacot környezetétől teljesen független entitásként kezeli. Utaltunk
már arra, hogy az elmélet nem foglalkozik a történeti kialakulás kérdésével. Ezt talán
alaptalan is lenne egy ilyen elmélettől számon kérni. Az elmélet azonban nem, vagy
csak nagyon korlátozott mértékben reflektál a társadalmi, kulturális, jogi, stb. közeg
hatásaira,

noha

ezek

kétségkívül

hatnak

a

piaci

folyamatokra

is.

A

legszisztematikusabb módon azt a kritikát – arra egy új közgazdaságtani elméletet is
építve – a neo-institucionalista közgazdaságtan fogalmazza meg. Ennek a
közgazdaságtani irányzatnak a legfontosabb megállapításit mutatom be a következő
fejezetpontban.

II.1.5 Egy alternatíva: neo-institucionalista közgazdaságtan
Jelentős részben a neo-klasszikus elmélettel vitázva fejtette ki álláspontját a neoinstitucionalista közgazdaságtan. A neo-institucionalisták elsősorban arra mutattak
rá, hogy a piaci tranzakciók, a csere nem egy "légüres térben" zajlik, hanem sajátos
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kulturális és jogi viszonyok között.66 A tényleges gazdasági folyamatokat nem lehet
megérteni anélkül, hogy ezeket a tényezőket figyelembe ne vennénk. Ezek a
tényezők az intézményekben ragadhatóak meg és az intézményeken keresztül
hatnak a gazdasági folyamatokra.67
Williamson a tényleges folyamatok elemzésével kimutatja, hogy a csere jelentős
költségekkel jár. A vevőnek például lehetőség szerint fel kell tárnia az árú
tulajdonságait, garanciákat kell szereznie arra, hogy az árú mind minőségi, mind
mennyiségi jellemzőiben megfelelő, és biztosítania kell, hogy a megfelelő árút kapja
meg. Az eladónak fel kell készülnie a vevői panaszokra, és biztosítania kell, hogy az
árú ellenértékét meg is kapja. Szolgáltatások és főleg nagyobb értékű, egyedi
szerződések esetében az egyeztetések, a bizonytalanság kezelése különösen nagy
költségekkel járhat. Közgazdászok, jogászok, technikai szakértők hada, esetleg
hónapokig dolgozik a feladaton. Ezt nevezi Williamson tranzakciós költségnek. A
csere azonban nem csak önmagában költséges, de nagymértékű bizonytalanságot
is magában hordoz. Nincs kizárva, hogy a szerződő fél tönkremegy, vagy más okból
nem képes szállítani, vagy nem időre, nem az elvárt mennyiségben és minőségben
szállít. Ezzel a másik félnél nagy veszteségeket idézhet elő.
A tranzakciós költségek és mindenek előtt a tranzakcióban rejlő kockázatok
csökkentésére a vállalkozások úgy reagálhatnak, hogy a korábbi szerződéses
partnert felvásárolják és saját szervezetükbe integrálják. Ez azt jelenti - miként ezt a
Williamson könyvének címe is jelzi - hogy a piaci viszonyt egy hierarchikusbürokratikus viszonnyal váltják fel. Ez magából a piaci logikából következik, mivel a
nagymértékű bizonytalanságot tartalmazó tranzakcióknak a vállalati hierarchiában
való kezelése a vállalat számára hatékonyabb, mintha ezeket a szabadpiaci csere
viszonyaival kezelnék. A szabadpiaci csere továbbra is hatékony az olyan
esetekben, amikor a csere egyszeri (nem rendszeresen ismétlődő az adott eladó és
vevő között), egyszerű (nem hordoz jelentős mértékű bizonytalanságot) és
nincsenek jelentős tranzakciós költségek (ügyvédek, stb.).
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A neo-klasszikus és neo-institucionalista elmélet közötti eltéréséket jól összegzi: Dugger 1994.
Az intézmények társadalomtudományi értelmezéséről és jelentőségéről lásd: Waschkuhn 1989 és
Lowndes 1996
67
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Williamsont mellett Douglas North nevét említi gyakran a szakirodalom, mint a neoinstitucionalista elmélet meghatározó egyéniségét. A Nobel díjas North valóban egy
teljes elméleti keretet dolgoz ki a széles értelemben vett intézmények gazdasági
szerepéről. North (1990) elsőként kritikai alapállását fogalmazza meg a neoklasszikus közgazdaságtannal szemben. Ebben kifejti, hogy a neo-klasszikus
elmélet az emberi viszonyok két típusát, a versenyt és a cserét abszolutizálja,
miközben egy harmadik fontos elem, a kooperáció kimarad. A játékelmélet
fogolydilemma szituációjának elemzése68 azt mutatja, hogy a játékosoktól csak akkor
várható kooperáció, ha (a) a játékot sokszor ismétlik egymás után ugyanazok a
játékosok, (b) a játékosok tájékozottak egymásnak a játékban korábban tanúsított
magatartásáról, illetve (c) a játékosok száma a lehető legkisebb. A piaci szituáció
mindhárom elem tekintetében éppen ellentéte annak, ami a kooperációt kiválthatja.
A probléma lényegét magyarán az jelenti, hogy a neo-klasszikus elmélet axiómáját
képező, kizárólag racionálisan viselkedő egyén csalni, lopni hazudni fog minden
olyan esetben, amikor ezt büntetlenül megteheti – általánosabban fogalmazva:
amikor ez hasznára válik. A tiszta piaci mechanizmusban pedig nincs semmi, ami a
büntetést, vagyis a költséget az egyénre terhelné. Mi korlátozza az egyént például
abban, hogy más tulajdonát egyszerűen elvegye, hiszen ily módon kis költséggel
nagy haszonra tehet szert.
Az a tény, hogy az egyének többsége mégsem rabol, csal, lop, hazudik nem
magyarázható a piaci mechanizmusból, hanem csak azon kívülről, a társadalmi
intézmények létéből. Az intézményeknek nem csak korlátozzák az egyéni
viselkedést, hanem strukturálják is az egyéni választásokat. Az egyén korántsem
olyan

racionális

mint

azt

a

neo-klasszikus

közgazdaságtan

feltételezi.

A

haszonmaximalizálás mellett jelen van az altruizmus, az egyén preferenciái
bizonytalanok és változóak, a komplex döntési szituációkat nem tudja racionálisan
kezelni. Az intézmények megkönnyítik az eligazodást és a döntést a szituáció és a
döntési alternatívák "legitim - nem legitim" típusú strukturálásával. Az intézmények
emellett kiszámíthatóbbá teszik a valóságot, azzal, hogy azok a "másik" cselekvését
is meghatározzák behatárolják. North (1990:25) ezt a következőképpen összegzi:
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A fogolydilemma egy olyan játékszituáció, amelyben az egyes egyének külön-külön a másik
kijátszásában/elárulásában érdekeltek, miközben összességében jobban járnának a kooperációval. A
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Az intézmények azért léteznek, hogy az emberi interakcióban jelen lévő bizonytalanságot
csökkentsék. A bizonytalanság egyfelől a megoldandó problémák komplexitásából, másfelől az
egyénnek - egy számítástechnikai analógiát használva - a probléma feldolgozását biztosító
szoftver hiányosságaiból adódnak. A fenti kijelentés nem foglalja magában azt, hogy az
intézmények hatékonyak is lennének.
[…A]z intézményes keretek csökkentik és lehatárolják a cselekvők választási lehetőségeinek
halmazát.

North ebben az összefüggésben helyezi el a tranzakciós költség problémáját is,
amely térben és időben, valamint az érintett javak jellegétől függően változik. Eltérő
lehet, a

költségek forrása, nagysága és megoszlása a vevő és eladó között. A

tranzakciós költségeket nagyságrendekkel csökkenthetik a formális (pl. állami
szabályozás, keretszerződés) és informális (elsősorban az intézményesült szokások
és normák) intézmények. A tranzakcióban résztvevő szereplők nem képesek a
tranzakciós szituációt teljes mértékben áttekinteni és - főleg - nem képesek a
megállapodásokat kikényszeríteni. Szükség van egy külső, harmadik szereplőre,
amely elég erős ahhoz, hogy a magállapodásokba - implicit vagy explicit formában belefoglalt elvárásokat kikényszerítse.
Az állam szerepe mindig is meghatározó volt elsősorban a magántulajdon
védelmében

és

részben

a

gazdasági

tevékenység

jogi

korlátainak

meghatározásában. Az állam az a mindig jelen lévő külső, harmadik szereplő, amely
megfelelő

eszközökkel

rendelkezik

a

megállapodások

és

előírások

kikényszerítéséhez. A specializáció társadalmi szinten megnöveli a tranzakciós
költségeket, miközben az általánosan elfogadott és követett normák és szokások
köre szűkül, ereje csökken. Az állam szerepe a specializációval és annak társadalmi
következményeivel történetileg fokozódó mértékben jelentkezik.
A neo-institucionalista közgazdaságtannak e dolgozat szempontjából legfontosabb
megállapításait a következőkben foglalhatjuk össze:
a piacon belül meghatározó és költséges problémát jelent a bizonytalanság
helyzeteinek, elsősorban a cserében manifesztálódó kezelése
fogolydilemma, jól alkalmas számos tipikus társadalmi szituáció modellezésére és a társadalmi
kooperáció vizsgálatára.
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a bizonytalan helyzetek esetében a piaci résztvevők a csereviszonyokat
hierarchikus viszonyokkal váltják fel, mivel ezek hatékonyabbnak bizonyulnak a
bizonytalanság kezelésében
az államnak a gazdasággal szembeni szerepe nem másodlagos, nem
korlátozható azokra a területekre, ahol a piac nem képes az optimumot
biztosítani; az állam - elsősorban a tulajdonviszonyok garantálásával, és a
megállapodások kikényszeríthetőségének biztosításával - a piaci működés
feltételét, sine qua non-ját biztosítja
az állam ezzel meghatározó szerepet játszik a piaci bizonytalanság helyzeteinek
csökkentésében.69
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Az állami döntéshozatal neo-institucionalista (nemcsak közgazdaságtani) elméletének rövid és jó
összefoglalását adja: Howlett-Ramesh 1995. A neo-institucionalista közgazdaságtan általános
szervezetelméleti alkalmazásával és alkalmazhatóságával foglalkozik magyarul Perrow 1997
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II.2 Politológiai és közigazgatás-tudomány
A politológia lényegében elfogadja Weber elméletét a bürokrácia tekintetében. A
bürokráciát azonban – értelemszerűen – csak a politikai rendszeren belül vizsgálja.
A politikai rendszeren belül a bürokratikus jelenségeket elsősorban az államon belül,
többé-kevésbé a közigazgatással azonosítva tárgyalják. Nem meglepő ez, hiszen –
mint arra már utaltam – a bürokrácia kifejezés maga is az államon belülről származik
(Albrow 1970). Több szerző is jelzi, hogy Weber a bürokrácia ideáltípusát kora
porosz államigazgatásáról mintázta. Ezt különösen a bürokrata személyével, a
személyzeti rendszerrel kapcsolatos leírásában lehet tetten érni.
Azt a tény, hogy a politológus szerzők a bürokrácia fogalmán szinte kizárólag a
közigazgatást értik, azzal is magyarázható, hogy más területeken a bürokratikus
jelenségek megjelölésére más kifejezés(ek) szolgál(nak). A pártok, mozgalmak,
nyomásgyakorló csoportok esetében is jellegzetes folyamat a bürokratizálódás. Ezt
azonban a politológia elsősorban az oligarchizálódás, a folyamat eredményét pedig
az oligarchia kifejezéssel írja le. (Michels 1959)
A bürokrácia ugyanakkor perifériális témának tekinthető a politikatudományon belül,
amelyben a párt- és választási rendszerek, a törvényhozás és általában a politikai
döntéshozatal jóval meghatározóbb szerepet játszik.70 A politológián belül a
bürokrácia, mint téma háttérbe szorulását az indokolhatja, hogy a modern államok
közigazgatásából éppen a “politikai” elem hiányzik vagy látszik hiányozni. Ennek oka
az, hogy a modern demokráciák ún. semleges közigazgatással működnek. Az
értékek és érdekek harca – a klasszikus politikai elmélet szerint – kizárólag a
közigazgatáson kívüli szférában, a parlamentben, a pártpolitikában, stb. zajlik.
Márpedig az érdek- és értékartikuláció, érdek és értékaggregálás a modern politika
talán legfontosabb funkciói.

70

A hazai szakirodalmat áttekintve, Bihari-Pokol (1992) összefoglaló műve a politológiáról szinte
semmit nem mond a közigazgatásról, bürokráciáról. Fisicella (1992) szintén alig foglalkozik a
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Noha a bürokrácia kifejezés a politológiában elsődlegesen az államigazgatással
asszociálódik, jelentősek az eltérések abban, hogy a kifejezést az államigazgatással
összefüggésben milyen tartalommal használják. A legfontosabb eltérés talán abban
ragadható meg, hogy a bürokráciát mint szervezeti jelenséget (az államigazgatás
szervezete és működése), vagy mint személyi- és személyzeti rendszerbeli
jelenséget (a bürokraták, köztisztviselők, és a személyzeti rendszer) kezelik. Az
alábbiakban

ebben

a

kettős

tagolásban

fogom

áttekinteni

a

bürokrácia

meghatározásával, lehatárolásával és jellemzőivel kapcsolatban megfogalmazott
legfontosabb politológiai megállapításokat.

II.2.1 Bürokrácia, mint közigazgatási szervezet
A közigazgatási71 szervezet – a hatalmi ágak klasszikus felosztását (Kukorelli 1997,
Takács 1998) követve – a végrehajtó hatalmi ágban helyezkedik el. Ez a
meghatározás jól illeszkedik Weber elméletéhez, aki a bürokratikus szervezet
elsődleges szerepét az úr által kijelölt célok megvalósításában látta. Az úr szerepét a
politikus, illetve – a hatalmi ágak szerinti felosztásban – a törvényhozás tölti be.
A közigazgatás és a végrehajtó hatalmi ág azonban korántsem azonos fogalmak.
1. A közigazgatás nem kifejezetten végrehajtó tevékenységet végez. A végrehajtás
itt a törvényhozó hatalomhoz való viszonyra utal. A politikai szféra, a
törvényhozás jelöli ki a fő stratégiai célokat, amelyek végrehajtásáról,
megvalósításáról az államigazgatás gondoskodik. Az igazgatás funkciójából
következően ez az esetek többségében nem az effektív, materiális végrehajtást
jelenti, hanem annak tervezését, szervezését, koordinálását, stb.
2. Szintén az igazgatási funkciók lényegéből következik, hogy az igazgatás a
végrehajtás mellett magában foglalja a stratégiai (közpolitikai) döntések
előkészítését és a visszacsatolást is.

közigazgatás kérdésével. Hosszabban - és a végrehajtó hatalomtól elkülönült pontban - tárgyalja a
közigazgatás témáját Bayer 1999, aki szokatlanul nagy súlyt fektet az államelméleti kérdésekre.
71
A közigazgatás és államigazgatás fogalmai között a hazai közigazgatás-tudomány különbséget
tesz, amennyiben a közigazgatás = államigazgatás + önkormányzatok. Ebben a dolgozatban
azonban a két kifejezést lényegében szinonímaként használom.
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3. A kormány és az azt alkotó politikus miniszterek a végrehajtó hatalmi ágban
jelennek meg, noha szerepük inkább a stratégiai, közpolitikai döntéshozatal. A
kormány, mint testület semmiképpen sem tekinthető bürokratikus szervezetnek.
A politológusok többsége nem is értelmezi a kormányt az „állami bürokrácia”
részeként.
4. Végül a törvényhozó és a bírói hatalmi ágon belül is működnek tipikusan
bürokratikus szervezetek (pl. az országgyűlés, a bíróságok hivatalai), amelyeket
funkciójuk, felépítésük és működésmódjuk alapján is kifejezetten az állami
bürokrácia részének tekinthetünk.
A bürokrácia politológiai értelmezése tehát vertikálisan szűkebb mint a végrehajtó
hatalmi ág, amennyiben a kormány nem tartozik bele, horizontálisan azonban
tágabb is lehet annál, amennyiben a más hatalmi ágakon belül működő bürokratikus
szervezetek is beletartozhatnak.

II.2.1.1 A közjó szerepe a politikai rendszerekben (Történeti vázlat)

A közigazgatás történeti fejlődése szorosan kapcsolódik az állam történeti
fejlődéséhez, amennyiben az állam fejlődése során jelentősen átalakul a "köz"
meghatározása, illetve az államnak a "köz"-höz való viszonya.
E tekintetben a legfontosabb változás abban ragadható meg, hogy az állam
felfogásában fokozódó szerepet kap az az elv, hogy az államnak a köz érdekében
kell

munkálkodnia.

Ez

szorosan

összefügg

az

állam

varázstalanításának

folyamatával (Fisicella 1992). Ezt leginkább az állami tevékenység legitimációjának
átalakulásában ragadhatjuk meg. A primitív társadalmakban (Cohen-Middleton
1967) és – a kapitalizmus megjelenéséig – jelentős mértékben az azt követő
társadalmi formációkban is, az állami tevékenység legitimációját jórészt abból
nyerte, hogy az az isteni törvények földi megvalósítására irányult. A közjó ebben az
értelmezésben nem nyer önálló létet, hanem az az isteni törvények szerinti
eljárásban, vallási jelleggel érvényesül. A közjó tartalma nem konszenzus kérdése,
nem tehető vita tárgyává. Ha valami egyáltalán vitatható az az isteni törvények
értelmezése, illetve az, hogy azokból milyen következtetések adódnak az állami
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cselekvés tartalmára nézve. A tradíción alapuló eljárások megváltoztatása a
karizmatikus vezető feladata (Weber 1978). A karizmatikus vezető azonban a prekapitalista társadalmakban elsősorban mint az isteni törvények - és nem mint a közjó
- értelmezője, újraértelmezője lép fel.
Az osztálytársadalmak kialakulásával megjelenik az uralkodó. Az uralkodó
legitimitását is általában a tradíció (leszármazás), illetve az adja, hogy hatalmát az
isten(ek) nevében, avagy az isteni törvények szerint gyakorolja. Mivel a "köz"
fogalma nem nyer önálló értelmezést, nem problematizálódik az a tény, hogy az
állami igazgatás nem válik élesen szét az uralkodó személyes háztartásától. Ehhez
az általános tendenciához képest, rövid ideig tartó, területileg csak nagyon szűk
körben érvényesülő, (Dahl 1989) atipikus jelenségnek tarthatjuk azokat a politikai
formációkat (pl. az athéni demokráciát), amelyekben a közjó önálló, politikaformáló
értelmezést nyer.
Az az elképzelés, hogy az államnak a közjót kell szolgálnia, gazdasági oldalról a
kapitalizmus megjelenésével és megerősödésével, politikai oldalról pedig az
abszolutista monarchiák kialakulásával válik meghatározóvá. A közjó szolgálatára
"berendezett" államot tekinthetjük a modern értelemben vett államnak. A modern
államban már minden esetben megtalálható és viszonylag jól elhatárolható a
közigazgatási tevékenység és jórészt az ezt a tevékenységet ellátó szervezet is. Ez
a szervezet elkülönül az uralkodó, illetve az uralkodó csoport háztartásától, a köztől
kapja fizetését.
Térben és időben azonban jelentősek az államok közötti eltérések abban, hogy
miként definiálják, illetve szolgálják a közjót. Ebből a szempontból a demokratikus és
nem demokratikus berendezkedésű államokat különíthetjük el. A nem demokratikus
berendezkedésű államot talán azzal határozhatjuk meg a legmarkánsabban, hogy a
közjó meghatározását nem a közre bízzák, hanem egy elit csoport határozza azt
meg. (Dahl 1989, Fisicella 1992) A közjó ebben az esetben teljes mértékben
függetlenedhet a közakarattól, amennyiben abból a feltételezésből indul ki, hogy az
"emberek nem tudják mi jó nekik" (hamis tudat). Ez a felfogás vezethet el a
totalitárius rezsimekig (Arendt 1992), amely a társadalom minden szegmensének beleértve a tudati tényezőket is - kontrollálására törekszik; meg kívánja változtatni
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nem csak azt ami van, de azt is amit az emberek erről gondolnak, azt is amit
akarnak. Ez a társadalom egészének tökéletesen hierarchikus elrendezettségét
igényli, amely hierarchiában legalul helyezkednek el az állampolgárok, akik az elit
döntéseit végrehajtó állam-, illetve pártigazgatás tevékenységének tárgyai. Ebben az
értelemben beszélhetünk - a bürokráciát ismét elsősorban a hierarchiával azonosítva
- bürokratikus társadalomról. (Etzioni 1964, Bihari 1989)
A diktatúrákban azonban az elit csoport kizárólagos döntési helyzetéből logikailag
még nem feltétlenül következik az állampolgárok akaratának figyelmen kívül
hagyása. Elvileg a közvetlen demokrácia és a választási mechanizmus nélkül is
lehetőség van az állampolgári akarat figyelembe vételére, például a szociológia
eszközeinek felhasználásával vagy közvélemény-kutatásokon keresztül. (Hegedűs
1961:233-242) A gyakorlatban azonban ez kevéssé tűnik kivitelezhetőnek. A
felmerülő problémák között említhetjük a közvéleménykutatás technikai problémáit
és manipulálhatóságát (Nathan 1989), az állampolgár félelmeit a vélemény
nyilvánítás következményeitől egy diktatúrában, valamint azt a tényt, hogy az
uralkodó elit valószínűleg nem veszi figyelembe azokat az akaratokat, amely saját
érdekei ellenében hatnak. (Fisicella 1992)

II.2.1.2 Állami bürokrácia a modern nem-demokratikus politikai formációkban

A politológia hosszú ideig csak a modern demokratikus berendezkedésű
országokban működő állami bürokráciák működését vizsgálta. A fasizmus és
kommunizmus megjelenésével vált kérdéssé a bürokráciának ezen totálitáruis
rezsimekben játszott szerepe. Ezek a vizsgálódások azonban a rendszer egészét
kívánták magyarázni, a bürokrácia vizsgálata ezen kereten belül nyert csak
értelmezés. Ezen felül ezek a vizsgálatok alapvető adathiánnyal küzdöttek. A
totalitárius rezsimek vizsgálata viszonylag keveset adott magának a bürokráciának a
vizsgálatához. Inkább a bürokráciára vonatkozó meglévő ismeretekkel kisérelték
megmagyarázni ezen rezsimek működési logikáját, semmint utóbbiból tudtak volna
általánosítható és újdonságot jelentő tanulságokat levonni a bürokráciára nézve.
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A bürokráciára vontakozó ismereteinkhez többet tett hozzá a fejlődő országokban
végzett kutatás, amely az ötvenes-hatvanas években kapott nagyobb lendületet.
Ezekben az országokban – akár mintakövetés folytán, akár a gyarmatosítók által
importált módon – létezik egy, a modern bürokrácia formáját mutató közigazgatási
szervezet, amely azonban másként funkciónál, mint a modern demokratikus
országokban. A kérdés ezért nagy általánosságban úgy vethető fel, hogy mennyiben
tekinthető adekvátnak a bürokratikus szervezet a fejlődő országok eltérő gazdasági,
társadalmi, kultúrális és politikai körülményei között. Valamivel konkrétabban a
következő kérdések fogalmazhatóak meg: Képes-e az adott környezet a bürokrácia
működéséhez szükséges feltételeket biztosítani? Képes-e a bürokratikus szervezet
a modern bürokráciáktól megszokott módon és szinvonalon ellátni a feladatait?
Azokat a feladatokat látja-e el a közigazgatási bürokrácia, amelyeket a modern
államok politikai rendszereiben? Beszélhetünk-e egyáltalán bürokráciáról abban az
értelemben, ahogyan azt a modern államokban értjük.
A kutatók azt találták, hogy ezeken a területeken a weberi bürokratikus jellemzőkkel
bíró racionális szervezet másként működik, más társadalmi funkciókat tölt be, mint a
modern

demokratikus

társadalmakban.

Fény

derült

a

kulturális

környezet

fontosságára. Az adott társadalom kultúrája meghatározza azokat az elvárásokat,
amelyekkel az állami bürokráciának szembe kell néznie. De a kultúra határozza meg
a bürokrata viselkedését is, legalábbis akkor, ha a bürokratákat nem importálják.
Többen rámutatnak például arra, hogy tradicionális társadalmakban a rokonok, vagy
tágabban a klán tagjainak segítése morális kötelesség, amely azonban élesen
szemben áll a bürokrácia személytelen működésmódjával. (Peters 1995: 294)
Mások arra utalnak, hogy a fejlődő országok.esetében az igények jelentős
mértékben a fejlettebb országok mintájához igazodnak miközben az elosztható
források értelemszerűen szűkebbek annál mint amit a fejlett országok nyújtani
tudnak. Az állami bürokrácia tehát olyan feladattal néz szembe, amely racionálisan
egyszerűen megoldhatatlan. Részben ebből, részben a kultúrális hagyományokból is
következik, hogy ezekben az országokban a valós cselekvés gyakran szimbólikus
cselekvéssel, mindenekelőtt jogalkotással helyettesítik. (Kulcsár 1989)
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A fejlődő országokban jelentősen eltérő lehet az állami bürokrácia szerepe a politikai
rendszeren belül. Számos ilyen országban a bürokrácia (a közigazgatási apparátus
és/vagy a hadsereg) meghatározó szerepet játszik és jelentős részben olyan
funkciót tölt be, amelyet más országokban a törvényhozás vagy a kormány visz
végbe. Többen rámutattak arra, hogy az újonnan kialakuló nemzetállamok esetében
a bürokratikus szervezetek általában inkább alkalmasak a szükséges integratív
funkció

betültésére,

mint

a

gyakorta

törzsi

alapon

szerveződő

politikai

szerveződések. A modernizációban szintén meghatározó szerephez juthat az állami
bürokrácia. (LaPalombara 1963, Kulcsár 1981, Gáthy 1984) A politikai elit ezekben
az országokban kevéssé stabil és kevéssé legitim. Ezekkel szemben az állandóbb,
szakszerűbb bürokrácia gyakorta az állampolgárok többségének támogatását is
élvezi.
A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy az állami bürokrácia
nem feltétlenül nevezhető bürokratikusnak a modern értelemben (korrupció,
patronázs, racionális cselekvés korlátozott volta vagy hiánya)
meglehetősen eltérő funkciókat tölthet be eltérő politikai rendszerekben (pl.
érdekartikuláció, érdekütköztatés, közpolitika önálló meghatározása). (Smith
1988:119-120)
Kétségtelen, hogy a modern országok demokratikus politikai berendezkedése az,
amely a kutatókat túlzott általánosításra csábítja. A demokratikus rezsimek messze a
legalaposabban tanulmányozottak. Az is igaz, hogy ezek az országok mintát is
szolgáltatnak a fejlődő, nem-demokratikus rezsimeknek, ha másként nem hát azzal,
hogy manapság szinte valamennyi diktatúra ragaszkodik ahhoz, hogy magát
valamiképpen demokratikusként prezentálja a kül- és belpolitikai porondon. (Dahl
1989, Sartori 1987:I)
A demokratikus politikai berendezkedés azonban sajátos politikai forma, amely még
a jelen korban sem mondható általánosnak, sőt statisztikai értelemben még
tipikusnak sem. Ugyanakkor mégis a demokratikus politikai forma domináns a világ
jelenkori állapotában, amennyiben a fejlett országok túlnyomó többségében ez a
tipikus. Az alábbiakban ezzel a formával foglalkozunk.

169

II.2.1.3 A demokratikus állam és közigazgatás viszonya

II.2.1.3.1 A klasszikus politikai modell

A demokratikus politikai forma az, amely a politikai rendszer mechanizmusaiba
beépített eljárásokon keresztül, a közérdek meghatározását jelentős mértékben az
állampolgári akarathoz köti, elvileg lehetővé téve akár a politikai elit teljes
lecserélését is. A demokratikus politikai rendszer felépítése jelentős mértékben
meghatározza az állam és azon belül a közigazgatás funkcióit, működésmódját és
struktúráját is. Az demokratikus berendezkedés sajátosan érvényesíti a hierarchia
elvét az állam és állami bürokrácia valamint az állampolgárok közötti kapcsolatban.
Az állam megjelenésétől kezdve az állampolgár alá volt vetve az állam, illetve az azt
megtestesítő államigazgatás akaratának. Ez az alávetettség a demokratikus
berendezkedésen belül is jelen van, azonban jelentősen korlátozott mértékben.
Az egyik legjelentősebb korlát a jogrendszerben keresendő. A demokratikus államok
jogrendszere legalább négyféle módon korlátozza az állami bürokráciát az
állampolgárok és azok szervezetei tekintetében:
A közigazgatás az állampolgárok és szervezeteik tekintetében azt és csak azt
teheti meg, amire jogszabály kifejezetten felhatalmazza. A közigazgatás a jogon
túl nem terjeszkedhet. A jog ebben az értelemben a közigazgatásnak pozitív
korlátot állít. Ezzel szemben az állampolgár bármit megtehet, amit a jog számára
nem

tilt.

Ehhez

kapcsolódóan

rendkívül

fontos,

hogy

az

állampolgár

megismerheti azokat a jogszabályokat, amelyek alapján a közigazgatás vele
kapcsolatban eljár.
A modern demokráciákban – a természetjogi felfogást implicit vagy explicit
módon átvéve – vannak olyan jogok, amelyek az embertől, illetve az
állampolgártól elidegeníthetetlenek. Noha a pozitív jogi megközelítés szerint a jog
tartalma kizárólag a jogalkotó szándékától függ, ezeket az elidegeníthetetlen
jogokat a demokratikus berendezkedésben a jogalkotó nem korlátozhatja jelentős
mértékben. Ilyen jogok pl. a szervezetalakítás, a gyülekezés és a vélemény
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nyilvánítás szabadsága. Szorosan kapcsolódik ehhez a kisebbségek és
kisebbségi érdekek, vélemények védelme (Mill 1994)
A közigazgatás jog általi korlátozottságát intézményesen biztosítja a bíróságok
léte. A biróságokhoz lehet fordulni a közigazgatás döntései ellen és a bíroságok
ezeket a döntéseket megsemmísíthetik.
Végül, az állampolgárokat érintő jogszabályokat az állampolgárok képviselői,
választott politikusok hozzák, akiknek politikusi léte maguktól az állampolgároktól
függ.
A legfontosabb garanciális tényező ez utóbbi elemben keresendő, amely jelentős
mértékben túlmutat a jogi kérdéseken. A modern képviseleti demokráciákban az
állampolgárok által delegált, választott politikusok azok, akik a weberi "úr" szerepét
játsszák. Ebben a minőségben az ő feladatuk a célkijelölő döntések meghozatala, és
a döntések végrehajtásának, ezzel a közigazgatás tevékenységének általános
kontrollja.
Ezt a szerepet elsősorban a parlamentek töltik be.72 A parlamentek célkijelölő
tevékenysége elsődlegesen a törvényhozásban és az éves költségvetés (esetleg
hosszabb távú tervek) megállapításában jelentkezik. A közigazgatás végrehajtó
tevékenységének ellenőrzésére elsősorban a parlamenti kérdés és interpelláció,
valamint

a

bizalmatlansági

indítvány

és

szavazás

szolgál.

A

parlamenti

rendszerekben a kormány megalakítása és gyakorta a kormányprogram elfogadása
is igényli a parlament hozzájárulását. A parlament bizottságai lehetővé teszik a
kormányzat egyes szektorainak szakszerűséget is érvényesítő ellenőrzését. Az
olyan, közvetlenül a parlamentnek alárendelt szervek mint az ombudsman, vagy a
számvevőszék – egyebek mellett – szintén a kormány ellenőrzésében játszanak
meghatározó szerepet.
Mindebből két, ellentétes irányú, de összekapcsolódó hierarchia képe bontakozik ki.
Egyfelől az a hierarchia, amelynek csúcsán a választott parlament áll. Ennek
ellenőrzése alatt működik a kormány. A kormány tagjai politikusok, akik maguk is
végső soron a választói akarattól függnek. A kormány a közigazgatás csúcsát képezi
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és kontrollálja a teljes közigazgatási bürokráciát. A közigazgatásnak pedig – a fent
említett korlátokkal – alá van vetve az állampolgár.
Másfelől azonban az állampolgár állítja össze a parlamentet, amennyiben annak
tagjait az állampolgárok szabad akaratuk szerint, politikai preferenciáiknak
megfelelően választják meg. A választás ritkán ismétlődő aktusa mellett az
állampolgárok szervezetei – politikai mozgalmak és nyomásgyakorló csoportok, stb.
formájában – folyamatosan befolyásolhatják is a parlamenti döntéshozatalt. A
képviseleti demokrácia intézményei mellett működnek, működhetnek a közvetlen
demokrácia

intézményei

is

elsősorban

a

népszavazás,

valamint

a

népi

kezdeményezés formájában.
A demokrácia tehát – rendszerelméleti alapon – úgy is felfogható, mint amely a
visszacsatolás

mechanizmusát

a

választáson

és

a

közvetlen

demokrácia

intézményein keresztül szervesen beépíti a politikai rendszer mechanizmusába és
struktúrájába. Ezt a bonyolult viszonyrendszert a következő ábrában foglalhatjuk
össze:

72

Az alábbi fejtegetésekben alkalmazott kifejezések az ún. parlamenti kormányformára utalnak,
azonban lényegi megállapításaikat tekintve állnak az elnöki rendszerekre is.
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Ábra 10 A demokratikus visszacsatolás sémája

Szavazó
Adófizető

ÁLLAMPOLGÁR
(SZEREPEI
az input és
output oldalon)

Jogalkalmazás
alanya és
Közszolgáltatás
fogyasztója

ÁLLAMPOLGÁRI SZERVEZŐDÉSEK
(Nyomásgyakorló csoportok,
mozgalmak, szakszervezetek,
gazdasági érdekcsoportok, stb.)

Igények, elvárások, források

TÖRVÉNYHOZÁS

KORMÁNY

ÁLLAMI
BÜROKRÁCIA

BÍRÓSÁGOK

Közigaqzgatási hatósági határozatok,
közszolgáltatások

Ez a visszacsatoláson alapuló megoldás az – egyébként tipikusabb – egyirányú
hierarchiára épülő politikai rendszerekkel szemben számos előnnyel jár. A
legfontosabb előny a visszacsatolás lényegéből következik, és abban ragadható
meg, hogy az állami rendszer jobban képes alkalmazkodni a környezethez,
nevezetesen az állampolgári igényekhez. (responsiveness) A visszacsatolás
mechanizmusai olyan módon vesznek részt a rendszer működésében, hogy nem
egyszerűen információt adnak az állampolgári elvárásokról, hanem a rendszer
működését automatikusan hozzá is igazítják ahhoz. A versengő politikai szférában
azok a politikusok, politikai szervezetek, amelyek nem képesek az állampolgári
igényeknek

–

legalább

nagy

vonalaiban

–

megfelelni,

hosszabb

távon
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kiszelektálódnak. Ebből a szempontból a modern demokratikus rendszer nagyban
hasonlít a piaci működéshez. (Downs 1957) Ugyanakkor számos olyan észrevétel is
megfogalmazható, amely a politikai rendszer visszacsatolási mechanizmusának
alacsonyabb rendűségére utal a piaci mechanizmushoz képest.
A változás és stabilitás, adaptivitás és merevség-kiszámíthatóság közötti egyensúlyt
biztosítja az a szervezi megoldás, amely élesen szétválasztja a közigazgatást és a
parlamentet, illetve a szakértő-bürokrata és a politikai elemet. A közigazgatás
bürokratikus jellemzőkkel bír. Működésében a folyamatosság, a (jog)szabálykövetés,
a szaktudás és tapasztalat érvényesítése, valamint a hierarchikus elrendezettség a
meghatározó. Ezzel viszonylag jól lehet biztosítani, hogy a közigazgatás végrehajtsa
a törvényhozás által meghatározott célokat, illetve, hogy a végrehajtás folyamatát
nyomon

lehessen

követni és kontrollálni lehessen.

Noha a

közigazgatás

hatékonysága a végrehajtásban erősen vitatott, azzal a XX. század kezdete óta
mindenki egyetért (Shafritz et. al. 1992/a, Peters 1995), hogy a bürokratikus
elrendezettség a végrehajtásban még mindig hatékonyabb, mintha azt politikusokra,
politikai

protezsáltakra

vagy

politikai

testületekre

hagynánk.

A

bürokrácia

jellemzőinek alkalmazása elengedhetetlennek tűnik ott, ahol az állampolgári
egyenlőség biztosítása, az egyenlő elbánás követelménye a jogegyenlőségből
következő alapérték.
A közigazgatás bürokratikus rendjével állítható szembe a törvényhozás, és jórészt a
kormánytestület működési logikája: testületi jellege, ülésekre korlátozódó szakaszos
működése. A törvényhozás tagjai nem a szabályokon, utasításokon és szakmai
normákon, hanem egyfelől az állampolgári elvárásokon, másfelől a törvényhozás
működése során kialakuló döntéshozatali technikákon (alkufolyamat, a parlamenti
színház) orientálódnak.
A már korábban bevezetett fogalmakat alkalmazva azt mondhatjuk, hogy a
törvényhozás, a politikai elem biztosíthatja a külső hatékonyságot, a hatásosságot
és ehhez kapcsolódóan az adaptivitást. A közigazgatási bürokrácia ezzel szemben a
kiszámíthatóságot, amely egyfelől a politikai kontrollt, másfelől az állampolgári
jogegyenlőséget biztosítja. Vitatott, hogy a közigazgatási bürokrácia alkalmas e a
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belső hatékonyság (költséghatékonyság) biztosítására, a törvényhozás azonban
bizonyosan nem képes erre.

II.2.1.3.2 A politikai és a bürokratikus elem viszonya – elméleti modellek

Az fentiekben a politológiának az államigazgatás demokratikus politikai rendszerben
betöltött szerepére vonatkozó, klasszikusnak73 is nevezhető elméletét mutattam be
röviden. Az állampolgár és közigazgatás közötti viszony garanciális kérdései
elsődlegesen jogi kérdések (a hatósági jogalkalmazás területén a döntések tartalmi,
formai és eljárási jogszerűsége, bírói fefülvizsgálta, stb.). A közszolgáltatások
területén azok hatékonysága közgazdaságtani, illetve az adott szakterületet (pl.
orvosi az egészségügy, mérnöki a vonalas infrastruktúra területén) érintő kérdés.
Természetesen a politológusok egy részét is foglalkoztatják ezek a kérdések
azonban ezek megválaszolásához már más tudományterületek eredményeit kell
felhasználniuk.
Az állampolgár „fontossabb” a politológia számára akkor, amikor az államnak nem
az output oldalán van, vagyis elszenvedi a közigazgatás hatósági aktusait, vagy
élvezi (esetleg kevéssé élvezi) a közigazgatás által biztosított közszolgáltatásokat,
hanem az állam input oldalán jelenik meg igényeivel elvárásaival és nem utolsó
sorban adójával. Az állampolgár megválasztja képviselőit, azokat a politikusokat,
akik a továbbiakban közvetítik ezeket az elvárásokat az állami bürokrácia felé, amely
aztán (remélhetőleg) ennek megfelelően cselekszik. Az állampolgár emellett olyan
szervezeteket,

nyomáscsoportokat

és

főleg

pártokat74

támokathat,

amelyek

73

Klasszikus modellről vagy elméletről beszélni persze könnyelműség. Egy ilyen modell felállításához
a politikai filozófia, a politika- államelmélet több évszázadon átívelő történetét, számos szerzőt kellene
elemezni. Ebben az esetben viszont aligha lehetne konzisztens elméletről beszélni, a szerzők közötti
jelentős ellentmondások miatt. Valóban a mélyebb elemzés inkább az ellentmondásokra, mint az
azonosságokra mutat rá. A gyakorlat oldaláról is felvethető, hogy még a modern demokratikus
berendezkedésű országokban is jelentős eltérések figyelhetőek meg különösen az ún. parlamentáris
és a prezidenciális rendszerek között. Előbbire a kontinentális országok többsége, míg utóbbira az
Amerikai Egyesült Államok lehet a példa. Az USA államszervezeti felépítése maximálisan biztosítja a
hatalmi ágak megosztását, amelyben a végrehajtó hatalmi ágat a választott elnök reprezentálja.
Az itt alkalmazott felületesnek is mondható eljárást talán menti az a tény, hogy vizsgálódásunk
középpontjában nem az állam-állampolgár viszony, még csak nem is az állami berendezkedés
egésze, hanem kizárólag az államigazgatás szerepe áll.
74
Noha a pártoknak meghatározó szerepe van a modern politikai és ezen belül állami működésben, a
fenti ábrán a pártok elhelyezése nem tűnt megoldhatónak.
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folyamatosan képesek az állami döntéshozatal befolyásolására. Kisebb mértékben
pedig a közvetlen demokrácia eszközrendszerével is élhet az állampolgár.
Kétségtelen, hogy a választói magatartás, a választási rendszerek, a politikai
szervezetek mindig is központi kérdései voltak a politológiának. Ugyanakkor ezek a
kutatási területek alig érintkeznek az állami bürokrácia problematikájával. Ennek oka
a modern demokratikus államok képviseleti jellegében keresendő. Az állami
bürokrácia input oldalán nem az állampolgárral áll kapcsolatban, hanem a
törvényhozással, illetve a kormánnyal. A bürokrácia szemszögéből vizsgálva tehát a
politikai rendszert a lényeges kérdés a szakértelmet és folyamatosságot biztosító
bürokrácia és az állampolgári elvárásokat megjelenítő és az állampolgárok általi
kontrollt elsődlegesen biztosító politikai elem közötti viszony. Valóban, a bürokratikus
és a politikai elem közötti viszony a bürokráciával foglalkozó politológiai
szakirodalom központi kérdése. Olyan kérdés ez, amely egyaránt jelen van akár
szervezeti oldalról, akár személyzeti oldalról közelítünk a bürokráciához. A
fentiekben láthattuk a politológia „klasszikus” modelljét a politikus-bürokrata viszony
tekintetében. Jól érzékelhető, hogy ez jelentősen eltér a valóságtól. Az eltérés
okaival a következő pontban foglalkozom. Itt azt vizsgálom meg, hogy lehetséges-e
olyan alternatív modelleket felállítani a politikai és bürokratikus elem közötti viszony
leírására, amely egyfelől logikailag konzisztens, másfelől viszont jobban tükrözi a
valós viszonyokat.
Aberbach, Putnam és Rockmann (1981) nagyhatású könyvében a politikai és
bürokratikus elem kapcsolatát tekintve 4 modellt (image) mutat be. Ezeket a szerzők
táblázatba is foglalják a következők szerint:
Táblázat 5 A bürokratikus és politikai elem funkciói75
Modell I Modell II Modell III
B
B
B
P
K
K
P
P
K
P
P
P
B - bürokratikus feladat, P - politikai feladat, K – közösen ellátott feladat
Közpolitikák megvalósítása, végrehajtás
A közpolitikák meghatározása
Érdekegyeztetés
Érték- [és érdek] artikuláció

75

Aberbach et al 1981:239, 8-1 ábra.
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Modell IV
B
K
K
K

Az I. Modell lényegében annak felel meg, amit a fentiekben klasszikus politikai
modellnek neveztem, s amely – mint azt a könyv szerzői is hangsúlyozzák –
egyezést mutat a weberi modellel. Ennek lényege, hogy a bürokraták távol tartják
magukat az értéktartalmat hordozó politikai döntésektől. A bürokraták kizárólag a
döntések végrehajtásában vesznek részt. Szakértelmük arra szolgál, hogy a kitűzött
célokat a leghatékonyabban és leghatásossabban lehessen elérni. A politikusok
biztosítják tehát ebben a modellben az állampolgári elvárásoknak való megfelelést
(accountability, responsibility), mig a bürokraták a célelérés hatékonyságát.
A következő három modellben elsősorban abban tér el az elsőtől, hogy számol a
bürokratáknak a közpolitikai döntések meghozatalában játszott szerepével. A II.
modell szerint a bürokraták részt vesznek a közpolitikai döntések meghozatalában
de továbbra is anélkül, hogy politikai kérdésekbe bocsájtkoznának. Kizárólag
szakmai kérdésekben foglalnak állást, illeteve a korábbi közpolitikák végrehajtása
során felgyűlt tapasztalatokat csatornázzák be a döntéshozatali folyamatba. Ez a
modell még mindig jól illeszkedik az „értékmentes” közigazgatás képéhez. Noha a
bürokraták belefolynak a politikai döntéshozatalba, azt csak tanácsadóként teszik és
csak az objektív összefüggések becsatornázására szorítkoznak.
A III. modell túllép ezen a feltételezésen. Eszerint a bürokraták igenis vállalnak
politikai szerepet. Az elérés politikus és bürokrata között nem a politikai jelleg
hiányában vagy meglétében ragadható meg, hanem a politikai szerepvállalás
jellegében. A szerzők ezt így fogalmazzák meg:
mind a bürokraták, mind a politikusok részt vesznek a közpolitikák megformálásában és
mindketten politikai szerepet töltenek be. A valódi eltérés kettejük között az, hogy míg a politikusok
az egyes állampolgárok széles körét érintő, kevéssé kikristályosodott érdekeket jelenítik meg,
addig a bürokraták szervezett fogyasztói csoportok között folytatnak érdekegyeztetést. Eszerint a
„munkamegosztás” szerint a politikusok szenvedélyesek, idealisták, ha kell ideológiavezéreltek és
hajlandók lehetnek arra is, hogy partikuláris érdekeket védelmezzenek. Ezzel szemben a
bürokraták megfontoltak, középutat keresők és gyakorlatias gondolkodásúak. A politikusok a
nyilvánosságot keresik, új ügyeket karolnak fel, új megoldásokat szorgalmaznak; innovatív
szerepet töltenek be. A bürokraták ezzel szemben a zárt ajtók mögötti megbeszélések, az apró
lépések, és megegyezések mesterei; a politikai rendszer egyensúlyát biztosítják. (Aberbach et al.
1981: 9)
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A politikusok szerepe, az átfogó szempontok érvényesítése és a politikai innováció,
ha kell a politikai konfliktus felvállalásával is. Ezzel szemben a bürokraták a
stabilitást biztosítják. Cselekvésük elsősorban az adott ágazathoz kapcsolódó
érdekcsoportok közötti kompromisszum kialakitására irányul, majd ezután az adott
kompromisszum

szerint

alakul.

A

bürokraták

tehát

a

folyamatosságot,

a

szervezetileg is jól artikulált csoportérdeket és az azok közötti kompromisszumot,
valamint a szűk szektorális szempontokat képviselik. A politikusok az innovációt és
az általánosabb, az igazgatási szektorokon átnyúló szempontokat és a kevéssé
szervezett érdekeket (amelyek azonban a szavatokban már megjelennek) képviselik.
A tisztán bürokraták általi közpolitikaformálás „céltalan konszenzust” (directionless
consensus) (Rose 1969:442), míg ugyanez tisztán politikusok által „konszenzus
nélküli irányítást” (nonconsensual directions) jelentene. (Peters 1995:225)
Ez a modell nyilvánvalóan képes magába építeni azon kutatások eredményeit,
amelyek feltárják, hogy az egyes hivatalok (agency) folyamatos kapcsolatban állnak
a tevékenységük által érintett szervezett érdekcsoportokkal. Figyelembe veszik és
közvetítik ezek igényeit a politikai döntéshozatal felé, egyben mobilizálják is ezen
csoportokat az adott hivatal által biztosított szolgáltatások növelése érdekében. Ez
ugyanis egy olyan pont, ahol az ügynökség és a tevékenysége által érintett
érdekcsoportok érdekazonossága áll fenn. Az ügynökségnek érdeke továbbá, hogy
a tevékenysége által érintett érdekcsoportok közötti érdekegyeztetést biztosítsa. Ez
biztosíthatja a szilárd támogatás és íly módon lehet a legbiztosabban elkerülni a
politikai botrányokat is. Az így felfogott állami bürokrácia egyáltalán nem egy
egységes, hierarchiába rendezett szervezet. Az egyes területek közigazgatási
szervezeti szorosabb kapcsolatban, kvázi szövetségben állnak az őket „felügyelő”
politikusokkal és az általuk kiszolgált, vagy tevékenységük által érintett csoportokkal,
mint más közigazgatási szervezetekkel.
Végül a IV. modell szerint a politikusok és a bürokraták között lényegében nincs
jelentős eltérés.
A

könyv

lényegében

egy

számos

országra

kiterjedő

empirikus

kutatás

osszefoglalója. A szerzők azt találták, hogy a III. modell felel meg leginkább a valós
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folyamatoknak. Miközben kisebb mértékben ideálként – főleg a megkérdezett
politikusok körében – jelen van ez I. modell, világos, hogy a Köztisztviselők a
gyakorlatban mindehol részt vesznek a politikai döntéshozatalban. A II. modell
általánosan elfogadott ideál a közhivatalnokok és jórészt a politikusok körében is.
Azonban több jel utal arra, hogy a köztisztviselők meghatározó szerepet játszanak
az érintett csoportok közötti érdekek aggregálásában, ami nyilvánvalóan ellentmond
a II. és megegyezik a III. modellben foglaltakkal. Valóban a szerzők azt találták, hogy
ez a modell felel meg leginkább a modern demokratikus országok politikai
gyakorlatának – ide értve az Európai kontinentális országokat is. Végül a iV. modell
jelenlétét kevéssé lehetett igazolni, noha kétségkívül azonosíthatóak voltak olyan
tendenciák,

amelyek

elmozdulást

jelenthetnek

ebben

az

irányban.

Ilyen

tendenciának tekinthető, a politikusi szerep professzionalizálódása, a politikusok
iskolázottságának növekedése, illetve a köztisztviselői karon belül a politikai
szempontok szerint kiválasztott személyek (tanácsadók, stb) számának és az ilyen
szempontokat érvényesítő szervezetek (kormány-, ill. kormányfői hivatalok) súlyának
növekedése.
A szerzők azt is látják, hogy az államigazgatási struktúra alsó régióiban mind a mai
napig inkább az I. és kisebb részben a II. modell érvényesül. A III. és kisebb részben
IV. modell a közigazgatási hierarchia szervezeti és személyi csúcsán álló
köztisztviselők helyzetét írja le. Noha a szerzők ezt nem teszik explicitté, világos,
hogy ez a teljes köztisztviselői karon belül egy meglehetősen szűk réteg. A
bürokraták

politikai

szerepvállalásának

növekedése

olyan

tendencia

amely

meglehetősen szűk időkeretben értelmezhető, hiszen a politikai és adminisztratív
szerep szétválasztása is csak egy-két évszázadra tekint vissza. Ráadásul itt
kétirányú folyamatról van szó. Mégha beszélhetünk is az államigazgatás
átpolitizálódásáról, ugyanúgy beszélhetünk a politikusi szerep professzióvá válásáról
is.76

76

Ezzel együtt feigyelembe kell venni, hogy a bürokratikus szervezetek és főleg az állami bürokráciák
esetében egyre több szerző véli úgy, hogy a célok és eszközök pontos szétválasztása sem
elméletileg, sem gyakorlatilag nem lehetséges. Mindig jelen van egy igen széles szürke zóna,
amelyben vitatható, hogy eszköz jellegű vagy célmeghatározó döntésekről van-e szó. Ez
értelemszerűen zavart okoz a politikai és a bürokratikus elem közötti feladatelhatárolásban is.
(Appleby 1992, Dunshire 1973, Hood 1976, Simon 1982)
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A szerzők maguk is jelzik, hogy „az európai országok közigazgatási hivatalainak
történetileg kevesebb okuk és kevesebb lehetőségük volt arra, hogy közvetlenül
politikai aktivitást fejtsenek ki, olyan aktív módon kapcsolódjanak bele tisztán politikai
cselekvésbe, ahogyan az az Egyesült Államokban történt.” (Aberbach et al. 1981:
23). Valóban, az európai országokban kevéssé van lehetőség és ezért gyakorlati
példa is a kliens csoportokkal folytatott alkudozásra a közigazgatás részéről.
Ugyanakkor a szerzők mégis általánosítják a III. modellt, vagyis kiterjesztik azt az
európai országokra is. Kétséges ennek a modellnek a megalapozottsága ezen a
területen. (Peters 1995: 289-326)
Felvethető továbbá, hogy vajon mennyire alkalmazható ez a megközelítés az
időközben eltelt változások tükrében. A „pragmatikus”, „ideológiamentes” politika, a
„catch all” pártok, stb. előtérbe kerülésével a legkevésbé sem érezhetjük például azt,
hogy körül vagyunk véve az „igaz ügyért” kiállni kész politikusokkal, akik újabb és
újabb innovatív ötletekkel állnának elő.

!!! IDE Peters modelljei áthidalják ezt a kérdést.

A bürokratikus és politiaki elem közötti viszony központi kérdáse az, hogy vajon a
politikai elem képes-e – a demokratikus politikai berendezkedés alapelveinek
megfelelően – kontrollálni az állami bürokráciát? Ez elsősorban a közpolitikák
végrehajtásának, megvalósításának kontrollját jelenti. Jelenti továbbá azt is, hogy a
közpolitikai döntéshozatalt ne a bürokraták dominálják hanem a politikusok. Vagy
legalábbis a két fél közötti kiegyenlített viszonyban szülessenek a közpolitikai
döntések. A fenti modellek adhatnak e tekintetben némi támpontot, célszerű
azonban áttekinteni a politikai kontroll kérdését közvetlenül vizsgáló elméletek is.
A legtöbb szerző megegyezik abban, hogy a politikai kontroll korántsem olyan erős
mint azt a klasszikus elmélet feltételezi. A problémát egyfelől a politikai elem
gyengeségével, másfelől a bürokratikus elemnek az eredeti elméletnél erőteljesebb
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hatalmi pozíciójában látják. (pl. Page 1985, Smith 1988, Peters 1995) Peters (1995:
211-252, 289-336) áttekinti azokat az eszközöket és azokat a stratégiákat,
amelyeket a két fél alkalmazhat egymáshoz való viszonyában. A részletes elemzés
végeredményeként arra a következtetésre jut, hogy a politikai elem lehetőségei a
bürokrácia kontrollja tekintetében minimálisak. A bürokraták „számbeli fölénye” eleve
megnehezí a kontrollt. A bürokrácia által birtokolt szakértelem, információk, a hosszú
évek gyakorlatában felhalmozott tapasztalat (elsősorban a közpolitikaformálás
informális struktúráinak és mechanizmusainak ismerete) olyan tőkét jelent, amely
politikai tőkévé véltható át. Mindez a bürokráciát a közpolitika-formálás jelentős,
Peters szerint meghatározó szereplőjévé teszi.
Egyetlen modern elmélet sem tagadja a közigazgatás meghatározó szerepét a
közpolitikák kivitelezésében. Ezzel kapcsolatban Peters megjegyzi, hogy „a ’valódi’
közpolitika az amit a közigazgatás megvalósít és nem az ami a törvényhozás vagy a
kormány deklarációiban megjelenik”. (1995:222) A megvalósítás folyamatában pedig
a közpolitikák tartalma jelentősen átalakulhat. Emellett a megvalósíthatóság központi
kérdése a közpolitika formálásnak. Egyszerűen szólva, - legalábbis racionális
cselekvést feltételezve – nem érdemes olyan célokat kitűzni, amelyeket aztán nem
lehet megvalósítani. A megvalósíthatóságra vonatkozó ismeretek azonban az állami
bürokrácia monopóliumát képezik, amelyekkel szintén „csapdába” ejthetik a politikai
döntéshozót. A „megvalósíthatóság kérdése dominánssá válhat a közpolitika
formálás során, és ez oda vezethet, hogy a kormányzat végül azt teszi amiről azt
gondolja, hogy megvalósítható, nem pedig azt amit meg kellene tennie, sőt még
csak azt sem amit valójában meg akar valósítani.” (Peters 1995:224)
Peters ugyanakkor – elsősorban a modern, demokratikus országok gyakorlatára
vonatkoztatva kijelentését – utal arra, hogy noha a politikai kontroll eszközei
fogyatékosak az állami bürokrácia tekintetében, ezen eszközök alkalmazására
viszonylag ritkán van szükség. „Szükség van ugyan intézményes mechanizmusokra
az anomáliák kezelésében, de ez inkább rendkívüli, semmint tipikus jelenségnek
mondható”, mert a „köztisztviselők többsége jó munkát végez”. (1995:318)
A végrehajtás folyamatát elemezve az amerikai konszenzusos politikai rendszerben
többen rámutatnak, hogy a politikai döntések nem egyértelműek a célok
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meghatározásában. (Russ-Eft 1986, Weingast-Marshall 1987, Wildavsky 1993) A
célok pontatlan meghatározása aztán lehetőséget ad a bürokráciának a célok
értelmezésére. Valójában ez nem egyszerűen lehetőség. Az állami bürokráciának a
végrehajtás

érdekében

értelmeznie

is

kell

a

célokat.

Ez

azonban

a

„bürokrácia/közigazgatás pusztán megvalósítja az úr/törvényhozás által megjelölt
célokat” modellhez képest számos eltérést indukálhat:
a bürokratának is vannak érdekei, értékei, amelyeket óhatatlanul – akár
öntudatlanul – is bele fog vinni a célok értelmezésébe. Ezt a tendenciát, illetve
ennek hatását erősíti a közigazgatás szervezetrendszerének vertikális és
horizontális tagoltsága.
Vertikálisan az egyes szervek közötti és a szervezeteken belüli hierarchia oly
módon érvényesül, hogy az egyes szinteken lefele haladva a bürokraták tovább
értelmezik az általános célt, abban a folyamatban, ahogyan azokhoz az
eszközöket hozzárendelik. Downs (1966:124) matematikailag kimutatja, hogy ha
a célok értelmezése 7 szinten halad lefele és minden esetben csak 10%-nyi
„értelmezés adódik hozzá” a célokhoz, akkor az alsó szintre érve a célok 47%-os
arányban eltérnek az eredetileg szándékolttól.
Az ágazati tagoltság más problémát vet fel. Mint Selznick (1949) kimutatja, az
egyes igazgatási területek bürokratái sajátos értékrendet, szakmai normákat, stb.
követnek. Ez azt jelenti, hogy a pontatlanul definiált cél az egyik ágban jelentősen
más értelmezést nyerhet, mint a másikban.
A két jelenség együttesen és kummulatív módon jelentkezhet pl. az olyan állami
programok esetében, ahol a programot ugyan a központban határozzák meg, a
megvalósítás azonban hierarchikusan alá nem rendelt helyi szervezeteknél,
önkormányzatoknál zajlik. Az Egyesült Államokban az ilyen programok
megvalósításának elemzése során megdöbbentő eltéréseket találtak az eredeti
szándékoz viszonyítva a programok tényleges működtetésében. (PressmanWildavsky 1973, Nathan 1993)
Megállapítható tehát, hogy az állami bürokrácia a megvalósítás során nagy
mértékben eltérhet a politikai szándéktól, a kitűzött céloktól. Az ezt alátámasztó
empirikus adatok értelmezése során azonban látnunk kell, hogy a jelenség nem a
bürokrácia inherens logikájából következik. Éppen ellenkezőleg. A jelentős eltérések,
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a végrehajtó szervezet önállósulása, vagyis a belső (működés) és külső (output)
bizonytalanság magas foka elsődlegesen a bürokratikus működés egyes elemeinek
hiányában

keresendő.

A

korábban

bevezetett

kifejezést

használva:

alulbürokratizáltságról van szó. A politikai döntéshozó nem látja el a bürokráciát
egyértelmű utasításokkal, nem jelöli meg pontosan sem a követendő célokat, sem a
szabályokat; hiányzik a hierarchikus felépítésre támaszkodó szigorú kontroll és
koordináció. A bürokratikus struktúrákra és működésmódra nagyobb mértékben
támaszkodó

kontinentális

rendszerekben

aligha

találhatunk

olyan

mértékű

eltéréseket, mint amelyeket az Egyesült Államok szövetségi szintű kiadási
programjai mutatnak. (Aberbach et al. 1981, Peters 1995)
Ezzel összefüggésben azonban utalnunk kell arra, hogy miközben a bürokratikus
működésmód nagyobb mértékben garantálja a bizonytalanság minimalizálását, ez
megint csak a hatékonyság csökkenésével járhat. Itt az önkormányzatiság és
központosított, centralizált államigazgatás közötti eltérések kérdését érintjük. Az
önkormányzatoknak egyik meghatározó előnye, hogy a feladatok megoldása során
képesek a helyi igényekhez, sajátosságokhoz igazodni. Az önkormányzati
feladatmegoldás – miként arra a nemzetközi szakirodalom rámutat (Goldsmith 1990,
Stoker 1998) – hatékonyabb minden olyan esetben, amikor a helyi körülmények
jelentősen eltérnek és nem fűződik meghatározó érdek az országos szintű
egységességhez. Ezekben az esetekben az önkormányzatok képesek arra, hogy a
közszolgáltatásokat a helyi igényekhez igazítsák (külső hatékonyság) és a feladatok
ellátását a legoptimálisabban, helyi erőforrásokat is bevonva szervezzék (belső
hatékonyság). Azokban az esetekben azonban, amelyekben az egységesség fontos
szempont
szükséges.

a

centralizált,
A

jogegyenlőségének

bürokratikus

közszolgáltatások
biztosítása

államigazgatási

számos

mellett

–

gépezet

területén
célszerű

–
az

a

alkalmazása
hozzáférés

önkormányzatokra

támaszkodni, míg a hatósági jogalkalmazás legtöbb területén a centralizált,
bürokratikus államigazgatási struktúrák alkalmazása látszik megfelelőbbnek.
Judith Gruber (1987) teoretikusabb szinten tárgyalja a kontroll kérdését. Először
definiálja, hogy mit ért kontroll alatt. Eszerint a bürokrácia kontrollja a burokrata
diszkrecionális döntési jogának minimalizálását jelenti. Ez a kérdés minden
szervezet esetében probléma. A politikai rendszer esetében azonban a probléma
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megoldása a demokratikus intézményrendszer egészét – hogy ne mondjuk, létét –
érinti.
Gruber könyve egy alapvető distinkcióra épül. Különbséget tesz a bürokratikus
folyamatra, eljárásra (procedural constraint) és a tartalmi-materiális tényezőkre,
lényegében a végeredményre (substantive constraint) irányuló korlátozás között. E
két

tényező

egy koordináta

rendszer

ad,

amelyben

az egyes

szerepek

elhelyezhetővé válnak. Ezt mutatja be a következő ábra.

Ábra 11 Hivatali szerepek

Eljárást
követő

Hivatalnokbürokrata

Eljárás korlátozottsága

Teljesítményorientált

Szabad
cselekvő
Tartalmi korlátozottság

A teoretikusan tételezett szabad cselekvőt nem korlátozzák sem az alkalmazandó
eljárásra, sem az elérendő eredményekre vonatkozó korlátok. Ezzel áll szemben a
weberi értelemben vett bürokrata, aki számára a szabályok és felettese utasításai
pontosan meghatározzák, hogy mit és hogyan kell tennie. A „teljesítményorientált”
figurájának talán az új közmenedzsment elméletének ideáltipikus menedzsere felel
meg, akit kizárólag a kitűzött célok elérése szerint értékelnek. Végül az
„eljáráskövető” a mertoni diszfunkcionális bürokratára emlékeztet, aki szem elől
téveszti vagy feladja a materiális célokat és kizárólag az eljárási szabályokat követi.
Gruber rámutat arra, hogy a két alapvetően eltérő kontrollmechanizmus közötti
választásban ugyan kétségtelenül szerepet játszanak történeti összefüggések is,
meghatározóan befolyásolja azonban a választást az, hogy (a) milyen felfogást

184

vallunk a demokrácia nagy elméleti kérdéseiben, és (b) a gyakorlatban milyen
költségeket vagyunk hajlandóak felvállalni.
Gruber

részletesen

elemzi

a

demokrácia

elmélete

és

a

választott

kontrollmechanizmus közötti összefüggéseket.77 A politikai elméletben, illetve
ideológiák között legalább három olyan nagy kérdés van, amely nagyban
befolyásolja a kontrollmechanizmus alkalmazásának módját.
A közérdek meghatározhatósága. Azok, akik úgy vélik, hogy van egy objektíve
létező és meghatározható közérdek, hajlamosabbak lehetnek a tartalmi,
végeredményre irányuló kontroll preferálására, míg azok, akik úgy vélik, hogy a
közérdek csak az egyes érdekek és érdekcsoportok közötti egyeztetésből állhat
elő inkább preferálhatják az olyan eljárási szabályok betartatását, amely az
érdekütköztetést

lehetővé

teszi,

illetve

biztosítja,

hogy

valamennyi

fél

megismertesse érveit és a másikkal szembeni ellenérveit.
Ki határozza meg a közérdeket? Azok aki úgy vélik, hogy a közpolitikai kérdések
eldöntésében

az

állampolgárok

inkompetensek,

mert

nem

képesek

a

szakértelmet kívánó komplex problémák adekvát kezelésére, egyfelől a
bürokrácia kisebb kontrollja mellett érvelhetnek, másfelől pedig inkább a
procedurális, semmint a tartalmi kontroll favorizálhatják. Ezzel szemben azok,
akik úgy vélik, hogy a speciális tudás megakadályozza a nagy összefüggések
átlátását, a bürokrácia szorosabb kontrollját kívánhatják és a tartalmi kérdések
meghatározását mindenképpen kivennék a bürokrácia kezéből, ami a tartalmi
kontroll erősítését igényli.
A kormányzás célja. Azok akik szerint a kormányzás alapvető feladata a
közösségi célok elérése az ezen célok megvalósítását számonkérő lényegi
kontrollt preferálhatják, míg azok akik szerint a kormányzás elsődleges célja az
egyéni szabadság fenntartása a bürokrácia eljárási kontrollját erősítenék.
Gyakorlati szempontból a kontrollmechanizmus költségeire kell tekintettel lennünk.
Gruber a kontrollból eredő költségek két nagy típusát különíti el:

77

E területen igazán hiánypotló a könyv. Míg több igen értékes politikaelméleti munka is hozzáférhető
a demokrácia általános elméletéről (mindenek előtt: Sartori 1987, Dahl 1989) ezek – a politológiát
általánosan jellemző trendnek megfelelően – minimális figyelmet szentelnek a bürokrácia kérdésének.
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A hatékonyság csökkenésében megmutatkozó költségek. Ezek a költségek
elsősorban abból adódnak, hogy a bürokrata nem dönthet szabadon, az adott
szituációhoz a körülményekhez igazodva, hanem generális szabályokat kell
követnie. Gruber jelzi, hogy a kontrollnak ez a költsége különösen magas lehet a
bizonytalanság körülményei között, valamint amikor az egyes közpolitikák között
szoros kapcsolat létezik, illetve a célok ellentmondásosak.
A kikényszerítés kölségei.Nyilvánvaló, hogy a kontrollnak önmagában is
jelentősek a költségei. Meg kell alkotni a vonatkozó szabályokat, fizetni kell
azokat az alkalmazottakat, aki ezek betartását ellenőrzik, biztosítani a szükséges
az ellenőrzés eszközeit, aztán ellenőrizni az ellenőröket, stb. Ezen felül a kontroll
ellenállást válthat ki a bürokratákból, csökkentheti motiváltságukat, stb.
Gruber megállapítja, hogy azok a módszerek, amelyekkel az egyik költséget
csökkenteni kívánjuk általában elkerülhetetlenül a másik költség növekedéséhez
vezetnek. Megtehetjük, hogy a kontrollt a folyamatra koncentráljuk, vagyis az eljárási
szabályok betartását kérjük számon a bürokratán. Ez a kikényszerítés kölségait
alacsonyabban tarthatja, hiszen a szabályszerűséget általában könnyebb ellenőrizni,
mint

a

cselekvés

végeredményét.

Ráadásul

a

bürokrata

joggal

tarthatja

méltánytalannak, ha cselekvése – rajta kívülálló – hatását, végeredményét kérnék
rajta számon. Ha így tennénk a bürokrata elvesztené motiváltságát. Ha azonban a
végeredmény számonkérését a kontrollmechanizmusban mellőzzük, az könnyen
vezethet a hatékonyság csökkenéséhez.
Összegezve Gruber elméletének jelentősége abban áll, hogy szisztematikusan
végigvisz egy, a hivatali szervezetek esetében nézetem szerint meghatározó
jelentőségű distinkciót; nevezetesen, hogy az eljárást, a cselekvést vagy pedig a
végeredményt írjuk elő és kérjük számon a hivatali szervezeten. Ezeket a
kérdéseket Gruber szorosan hozzákpcsolja a politikai elmélet és a politikaiszervezeti gyakorlat kérdéseihez. Ugyanakkor könyve továbbgondolásra is késztet.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a bürokratikus szervezetek egyik – olykor definitív
erővel alkalmazott – jellemzője az outputok nem, vagy nehezen mérhető volta. Ez
azt jelenti, hogy a „lényegi kontroll” esetében a kikényszerítés költségei a
bürokratikus
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szervezet

esetében

rendkívül

magasak

lehetnek

és

sokszor

lehetetlenek is. Ilyennek tekinthetők azok az esetek, amikor (a) a hatékonyság
értelmezhetetlen és amikor (b) a hatékonyság nem az egyetlen és/vagy nem
meghatározó szempont. Valójában ilyennek tekinthető majd minden, a közigazgatás
által ellátott feladat, a közszolgáltatások egy kisebb – és jelentős részben mára már
privatizált – részétől eltekintve.
A fentiekben a politikai és bürokratikus elem közötti viszonyt mintegy statikájában
tekintettük át. A következő fejezetpontban arra keressük a választ, hogy milyen
tényezők, milyen folyamatok vezettek ahhoz, hogy a politikának a bürokrácia feletti
uralma

kérdésessé

vált,

a

politikai

kontroll

hatékonysága,

sőt

léte

is

megkérdőjeleződött, oly annyira, hogy többen az állami bürokráciát látják
meghatározó szereplőnek a közpolitikai döntéshozatalban is.

II.2.1.3.3 Az állami bürokrácia pozícióját erősítő tényezők

A klasszikus politikai modell valóságtartalma tehát több ponton már keletkezésének
időpontjában (XVIII-XIX. század) is megkérdőjelezhető volt. Az időközben
bekövetkezett változások pedig tovább rontották a modell valóságot leíró jellegét. A
modell és a politikai valóság eltéréseit elsősorban a politikai szociológia tárta fel.
Ezeket az eltéréseket legalább három nagy területen ragadhatjuk meg:
1. az állampolgár és az állam viszonyában (választás)
2. a politikus és a bürokrácia viszonyában
3. a törvényhozás és a végrehajtó hatalmi ág viszonyában
(1) Az elmélet tökéletesen informált állampolgárt feltételez, aki aktívan részt vesz a
politikai vitákban, ismeri a tényeket, a felmerülő érveket és ellenérveket. Ezek,
valamint saját preferenciarendszerének tökéletes ismeretében képes arra, hogy a
politikai kérdésekben állást foglalva, a saját avagy a közösség érdekeinek
legmegfelelőbb alternatívát válassza. Nem kell az ide vonatkozó szakirodalmat, vagy
adatfelvételek eredményeit mélyen ismerni ahhoz, hogy tudjuk, ez a feltételezés
teljességgel hamis. A feltételezés közelebb állhatott a valósághoz az elmélet
megszületésekor, amikor a politikai közösség szűk körű volt. (Habermas 1971) A
modern tömegdemokráciákban azonban az állampolgárok többsége meglehetősen
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tájékozatlan a politikai kérdésekben. Gyakran nem ismeri a közpolitikák terén
felmerülő alternatívákat sem, nemhogy az azok következményivel kapcsolatos
kalkulációkat, érveléseket. (Harrop-Miller 1992) Politikai választásaiban ezért
elsősorban nem kognitív módon nyilvánul meg, hanem érzelmeire, pillanatnyi
benyomásaira hallgat. (Hacker 1995)
Miközben a döntési alternatívák kidolgozása elemzése és főleg a döntés
végrehajtása, hosszú időt, gyakran éveket igénylő folyamat, az állampolgárok
hangulata az adott kérdésben akár napok vagy órák alatt is gyökeresen átalakulhat.
Egy jól hangzó szlogen többet nyomhat a latban, mint száz racionális érv.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy az állampolgári akarat azonnali és szűrés nélküli
becsatornázása veszélyeztetné, sőt lehetetlenné tenné az állam racionális
működését. Egyebek mellet, felborítaná azt az egyensúlyt, amelyet a bürokrácia és
képviselet együttélése biztosít. Ellehetetlenítené a bürokrácia normális működését,
ezzel a bizonytalanság minimalizálásából származó előnyök érvényesülését. Ezért a
képviselt intézménye nemcsak szükséges rossz, nemcsak arra szolgál, hogy a
demokrácia mechanizmusa a városállam szűk keretein túl a nemzetállamokban is
érvényesülhessen (Dahl 1989), hanem arra is, hogy részben kiszűrje az
állampolgárok felől érkező irracionalitást is. (Fisicella 1992)78
A választás és a közvetlen demokrácia érvényesülése azonban nem csak az
állampolgár oldaláról, hanem az azt biztosító intézmények oldaláról is támadható. A
választási rendszerek elemzése egyértelművé teszi, hogy a választói akarat
áttranszformálása képviselői mandátumokká, olyan folyamat, amely a végeredményt
a választói akarattól függetlenül is nagy mértékben képes befolyásolni. (Fisicella
1992, Wiener 1997) Arrow lehetetlenségi tétele pedig matematikailag igazolja a
"tisztességes" választás lehetetlenségét.79
(2) A politikus szerepe a klasszikus modellben az állampolgári igények és elvárások
megjelenítése és érvényesítése a közigazgatással szemben. Az elmélet szerint a

78

Birch (1962:21) rámutat arra, hogy a kormányok vagy a közvélemény napról napra változó
nyomásának engednek, vagy felelős módon koherens és konzisztens közpolitikákat alakítanak ki.
Előbbi kizárja az utóbbit. Egyetértőleg idézi: Gruber 1987:34
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politikust akkor választják meg ha megfelelően képviseli az állampolgárok érdekeit.
Ez egyfelől azt jelenti, hogy (a) az állampolgárok érdekeit, igényeit, elvárásit jeleníti
meg; (b) csak azokat jeleníti meg; és (c) azokat minden lehetséges eszközzel
megjeleníti. Ez az elmélet azonban számos okból sérül.
Mint láttuk a politikus szerepe az is, hogy csökkentse az állampolgári hangulatok
ingadozásából és önellentmondásaiból következő irracionális elemeket. Emellett a
politikus alapvető érdeke saját meg-, illetve újraválasztása. Ez politikusi létének
alapja. Azok akiket nem ez motivál nem lesznek politikusok, vagy a rendszer
logikájából következően gyorsan kiszelektálódnak. A politikus önérdekűsége nem
zárja ki, hogy egyben a közérdekért is tevékenykedjen. Elvileg éppen azt a politikust
fogják megválasztani, aki az állampolgári elvárásokat a legnagyobb mértékben
érvényesíti az államon belüli tevékenységében. Az ön- és közérdeknek ez az
egybeesése azonban ismét az állampolgár tökéletes informáltságát tételezi. Miután
a valóságban ez nem áll fenn, lehetővé válik, hogy a politikus esetében a saját és a
közérdek képviselete elkülönüljön. Ebben az esetben pedig a politikus – legalábbis a
racionális politikus – nyilván saját érdekét fogja szem előtt tartani. Ennek csak a
legdurvább megnyilvánulása ha hivatalát személyes előnyök megszerzésére
használja fel. Gyakoribb, hogy az állampolgári igények tényleges érvényesítése
helyett annak látszatát tartja fenn. Ennek klasszikus – és pl. az Egyesült Államokban
bevett – példája az, amikor a politikus egy szűk tőkés lobbyérdeket támogat az
állami döntéshozatalban. A lobbycsoporttól kapott összeget pedig a választási
kampányában használja fel arra, hogy meggyőzze – az informálatlanságuk miatt
könnyen befolyásolható állampolgárokat – arról, hogy az érdekükben járt el.
A törvényhozásban működő politikusnak nem sokat hoz a konyhára ha az állami
bürokrácia zárt ajtói mögött kísérli meg – akár hatásosan is – az állampolgári
igényeket

érvényesíteni.

Egy

ötperces

jó

médiaszereplés

többet

használ

újraválasztása szempontjából, mint többéves megfeszített munka a bürokrácia
befolyásolására. Az állampolgári igények képviselete látszatának fenntartása sokkal
fontosabb az újraválasztás szempontjából, mint maga a tényleges és hatékony
79

Az elmélet rövid összefoglalását adom magyar nyelven: Gajduschek 1998:41-42. Később utalok
azokra az ún. csapdaszituációkra, amelyekben az egyénileg mégoly racionálisan viselkedő
állampolgár is hozzájárul a társadalmi szinten irracionális végkövetkezményekhez.
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képviselet. (Kernell 1993) Ezért a tömegkommunikáció által dominált képviseleti
tömegdemokráciákat gyakran éri kritika a hétköznapokban és a politikatudományban
egyaránt. Ez a képviseleti deficit azonban alkalmas arra is, hogy megvédje az állami
működés racionalitását, folyamatosságát az állampolgári akarat esetlegességével
szemben. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez a mechanizmus azon
állampolgárok akaratának ad nagyobb súlyt, akik tájékozottabbak, a politikai
eseményeket nyomon követik. Ezt erősíti az a feltételezett mechanizmus, amely
szerint a választásokon azok vesznek részt akik a politika iránt jobban érdeklődnek,
ezért valószínűleg tájékozottabbak is a közpolitika kérdéseiben.
Az állampolgári elvárások közvetlen becsatornázását tételező elmélet nem veszi
figyelembe azt az írott és íratlan szabályok, valamint a közpolitikai döntéshozatal
jellege által strukturált döntési mezőt sem, amelyben a politikus tevékenykedik. A
törvényhozásban elkerülhetetlen például bizonyos specializálódás. Ez viszont azzal
jár, hogy a megszerzett – mégoly csekély – szakismeret korlátozza a politikust
abban, hogy kizárólag az állampolgári elvárásokon orientálódjon. A politikai
döntéshozatal ezen felül elengedhetetlenül magában foglalja a kompromisszumok
megkötését. Az a politikus, amelyik ma feladja egy követelését, hogy ezzel másokat
segítsen követelésük érvényesítésében, holnap maga reménykedhet viszonzásban.
Kompromisszumok

nélkül

nem

lehet

messzire

jutni

a

politikában.

A

kompromisszumok azonban azt is jelentik, hogy bizonyos állampolgári igények
képviseletét a politikusnak időről időre fel kell adnia.
(3) Az utóbbi száz-kétszáz évben olyan változások következtek be, amelyek a
törvényhozás-végrehajtó hatalom viszonyrendszerét nagymértékben átalakították. A
változás iránya azzal jellemezhető, hogy az államigazgatás súlya megnőtt. Már maguk
az eredeti elnevezések is kevéssé állják meg a helyüket. A parlament tevékenységét
tisztán a törvényhozással azonosítani ma már nem lehet, a következő tényezők miatt:
A törvényhozási tevékenység kismértékű. A modern polgári államokban kialakultak
már azok a keretek, amelyek létrehozása aktív törvényhozást igényelt. NyugatEurópa vagy az Egyesült Államok parlamentjei inkább csak finomítják a törvényi
kereteket, új társadalmi viszonyokat rendező törvényt alig hoznak.
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Ezen belül is a képviselők illetve képviselők csoportja által kezdeményezett
törvényjavaslatok száma elenyésző. (Smith 1988:48)
A törvényjavaslatok szakmai és jogi előkészítése szinte kizárólag, a szükséges
egyeztetés pedig jórészt a kormányzati szférában zajlik, ezen belül is mind
jelentősebb a bürokratikus elem részvétele.80
A pártelv megjelenésével, illetve az állami szféra két elemének (parlament,
kormány) pártelvűvé válásával a kormány parlamenti függése csökkent illetve más
értelmet nyert. Kormányt ugyanis – a prezidenciális formától, illetve a kisebbségi
kormányzás ritka eseteitől eltekintve – a parlamentben többséget szerzett párt(ok)
alakíthatnak. Ily módon a kormánynak, a konstrukció lényegéből következően,
többsége van a parlamentben. A vitatott kérdések a kormánypártok (illetve ezek
képviselőcsoportjai) közötti megbeszéléseken dőlnek el. A parlament elsődleges
szerepe egyre inkább az, hogy nyilvános fórumot adjon az ellenzéki pártoknak az
éppen fennálló politikai irányt érintő kritikájuk megfogalmazására.
A végrehajtó hatalom jellege is megváltozott különösen a kormány esetében. A
kormánynak eleve jelentős szerepe volt a közpolitikai döntések meghozatalában, a fő
politikai irányok kijelölésében. Erre már az is predesztinálja, hogy a kormány tagjai
politikusok és nem hivatalnokok. Ez a szerep jelentősen meg is növekedett azzal, hogy
a törvényelőkészítés és általában a parlamenti döntéselőkészítés funkcióját jórészt
átvette az államigazgatás. Ez nem is meglepő, ha tekintetbe vesszük, hogy a mind
komplexebbé váló társadalomban, milyen hatalmas információmennyiséget kell
figyelembe venni az ésszerű politikai döntéshozatalhoz. Ehhez folyamatos működésre,
igen sok ember összehangolt munkájára, és a legkülönfélébb szakértelmek
becsatornázására van szükség. Erre a minisztériumi apparátusok alkalmasabbak mint
a törvényhozás.
Peters (1995) emellett kiemeli az adminisztratív technikák változását is. Az újabb
költségvetési technikák kapcsán utal arra, hogy ezek ugyan arra jöttek létre, hogy az
állami bürokráciát szorosabb kontroll alatt tartsák, bonyolultságuk miatt azonban
megnehezítik

a

politikusok

számára

a

költségvetésen

keresztüli

kontrollt.

Összességében Peters úgy látja, hogy a költségvetést lényegében a gazdasági és
80

Tulajdonképpen ezt a jelenséget emeli „modellértékűvé” Aberbach et al (1981) III: modellje.
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pénzügyi tervezők valamint a központi (nemzeti) bankok határozzák meg. A politikusok
apróbb módosításokon túl jobbára csak a jóváhagyásra szorítkozhatnak. Ennél is
lényegesebb a stratégiai tervezés általánossá válása. „Ha a startégia tervezés a
közpolitikaiformálás bevett eszközévé válik – írja Peters (p.230), miközben világossá
teszi, hogy a fejlett országok többségében ez a helyzet – akkor a ’megfelelő’ politikai az
amit a tervezők javasolnak és a bizonyítás terhe azokra hullik, akik ennek ellenkezőjét
állítják.” Ezek a tervek bonyolult, matematizált közgazdaságtani és egyéb modelleken
nyugszanak, jelentős informatikai szakismeretet igényel felállításuk. A szükséges
magas fokú és speciális szakértelem a tervek előállítását a bürokraták feladatává teszi.
A tervek bonyolultsága azt is jelenti, hogy egyetlen elem megváltoztatása az egész terv
felborulásával fenyeget, ezért meglehetősen nehéz és kockázatos a már kész terv
módosítása.81
Meg kell itt említeni azt is, hogy a kialakult polgári demokráciákban, ahol a jogi keretek
már kiépültek és az állami feladatvállalás köre nagyjában-egészében tisztázott, a fő
hangsúly a feladatok megvalósításának hogyanján van, azon, hogy milyen eszközökkel
lássák el azokat. Tehát olyan kérdésekre helyeződik át a hangsúly, amelyek eredetileg
is a végrehajtó hatalmi ág kompetenciájába tartoztak.
Emellett azonban a hivatali apparátus számos olyan funkciót is átvesz, amely korábban
kifejezetten a politikus személyéhez, illetve a parlamenthez kötődött. Gondolunk itt
egyfelől az állampolgári igények, elvárások, hangulatok becsatornázására, azok
aggregálására, másfelől a döntések elfogadtatására, az un. lojalitásbiztosításra. A
közigazgatás

nagyszámban

készíttet

ma

már

empirikus

felméréseket

és

tanulmányokat egy-egy döntés várható társadalmi hatásainak előrejelzéséhez,
közvélemény-kutatásokat az állampolgári hangulat feltárására, az egyes döntésekre
várható állampolgári reakció kipuhatolására. Az így szerzett információkat csakúgy
beépítik a hivatali döntéselőkészítő munkába, mint az érdekcsoportok véleményét.
Külön – a miniszternek közvetlenül alárendelt – osztályok foglalkoznak a sajtó
folyamatos figyelésével, a közhangulat mérésével, valamint azzal, hogy az adott
81

Peters (1995:242) ezen és más tényezőket is figyelembe véve jut arra a következtetésre, hogy a
bürokraták minden szempontból előnyösebb pozícióban vannak mint a politikusok. A bürokraták
egyetlen „forrásban” szenvednek igazán hiányt, ez pedig a legitimitás, amit a politikusok birtokolnak.
Peters azonban úgy véli, hogy a bürokratáknak is van bizonyos fokú legitimitásuk, ami a
„hatékonyság”-ukból ered.
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politikai irányvonalról, a meghozott döntésekről, az adott minisztériumról, a miniszterről
pozitív kép alakuljon ki a lakosságban. (Sullivan-Rassel 1989, Nathan 1989) A
szakirodalom, ezt mint politikai, azon belül kormányzati public relations tevékenységet
kezeli. (Gajduschek 1994/a)
Rendszerelméleti és kibernetikai megközelítésben tehát arról van szó, hogy a
közigazgatás meghatározó szerepet játszik a társadalom és az állami döntéshozatal
közötti információáramlásban. "Emészthetővé" teszi, ha úgy tetszik feldolgozható
formára hozza az állami döntéshozatal számára az inputokat (törvényjavaslatok,
határozati javaslatok, előterjesztések, tájékoztatók, stb.). Gondoskodik arról, hogy az
outputok elérjék a társadalmat és ott lehetőleg kiváltsák a megfelelő hatást. Ezen túl a
közigazgatás ellenőrzi és nyomon követi az állami döntések és azok végrehajtásának
társadalmi hatását. Végül a demokratikus politikai rendszerbe eleve beépített
visszacsatolási mechanizmus mellett (választás, közvetlen demokrácia) a közigazgatás
maga is egyre nagyobb szerepet vállal a társadalom és a törvényhozás közötti
visszacsatolási folyamatban. A törvényhozás és a társadalom között a bürokrácia
nemcsak – a törvényhozás oldaláról nézve – az output oldalon van jelen, hanem
növekvő mértékben az input és a visszacsatolás tekintetében is.
Ezekre az összefüggésekre utalnak a Ábra 10-ban a szaggatott nyilak. Lényegében
a

demokratikus

intézményrendszer

által

rendszeresített

„nagy”,

formális

visszacsatolási körön túl – amely a választásokban kulminál – jelen van egy kis,
informális visszacsatolási kör is, amelyet az állami bürokrácia működtet. Ez igyekszik
elébe menni a választásoknak. Igyekszik előre becsatornázni az állampolgári
elvárásokat, igényeket a politikai döntéshozó számára. Véleményem szerint ebben
ragadható meg a talán legjelentősebb eltérés az állami bürokráciára vonatkozó
klasszikusnak nevezett elmélet és a tényleges működés között.
Ezek a jelenségek kétségtelenül okot adnak arra, hogy a bürokrácia politikai
szerepének növekedéséről beszéljünk. Látnunk kell azonban azt is, hogy amikor a
bürokrácia ezt a „kis” visszacsatolási kört működteti, akkor azt a politikai elem
igényeinek kielégítésére teszi és funkciója az állampolgári igényeknek való jobb
megfelelés biztosítása. Ezzel a módszerrel az állam lényegében elébe megy a
választásoknak. Lehetőség nyílik a ritkán ismétlődő választási ciklusok közötti is az
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állampolgári igények szisztematikus figyelembe vételére. A bürokrácia által, a
választások között működtetett visszacsatolási mechanizmus joval hatékonyabb és
megbízhatóbb, mint a politikusoknak az állampolgári igények feltárására irányuló
tevékenysége. Ez utóbbi ugyanis teljesen esetleges és szubjektív. Nézetem szerint a
bürokráciának a „kis” visszacsatolási körben kifejtett tevékenysége tekinthető ugyan
„politikai”-nak, ez azonban nem veszélyezteti a demokratius berendezkedést
mindaddig, amig a demokrácia formális mechanizmusai is működnek.
Végül utalnunk kell arra is, hogy a politikusok nem állnak fegyvertelenül az állami
bürokráciával szemben. A leggyakrabban alkalmazott fegyver az ellenbürokrácia. A
költségvetés területén ilyennek tekinthetőek a pénzügyminisztériumok a többi
közigazgatási szervezet költségvetést növelő szándékéval szemben. Mind a
törvényhozás, mind a kormány növekvő mértékben alkalmazza a törzskari
szervezeteket, von be független szakértőket a jelentős közpolitikai döntések
kidolgozásába. A parlamenti bozottságok, albizottságok száma is növekszik,
akárcsak a számvevőszéke szerepe és forrásai. Egyre több a miniszterek
környezetében a politikai tanácsadó és nagymértékben növekszik a kormány-, illetve
kormányfői hivatalok szerepe a közigazgatás koordinálásában, kontrolljában.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy noha a közigazgatás szerepe valóban
növekedett, és kiterjedt a közpolitikai döntéshozatal területére is, ez a szerep inkább
erősíteni, semmint gyengíteni látszik a demokratikus intézményrendszert. A
politikusoknak pedig továbbra is számos eszköz áll rendelkezésére, amelyekkel az
állami bürokráciát kontrollálni tudják (ha esetleg akarják). A neo-konzervatív politikai
irányzat például igen jelentős változtatásokat kezdeményezett, amelyek ellentétesek
voltak a közigazgatási bürokrácia érdekeivel, és a köztisztviselők többségének
értékrendjével is. Vitathatalan azonban, hogy a neo-konzervatív politikusok az
eseteknek legalábbis jelentős hányadában képesek voltak keresztűlvinni akaratukat.
Amikor ez mégsem sikerült, a kudarc akkor sem elsődlegesen az állami
bürokráciának volt betudható.
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II.2.2 Bürokraták – a közigazgatás személyzete
A politológia számos szerzője bürokráciáról szólva gyakran a bürokraták csoportját
érti e kifejezés alatt és ezt teszi a vizsgálat tárgyává. Ebben a körben meghatározó
jelentőségűvé válnak azok a pontok, amelyekben Weber „az igazgatást végző
csoport egésze”, illetve az egyes hivatalnokok helyzetének jellemzőiként sorolt fel.
Ezek a jellemzők a következők:
1. személyükben

szabadok,

csak

dologi

természetű

hivatali

kötelességeknek

engedelmeskednek,
2. rögzített hivatali hierarchiában helyezkednek el,
3. hivatali hatáskörük rögzítve van,
4. állásukat szerződés alapján töltik be, tehát (elvileg) szabadon választják ki őket, és
5. szakképzettségük alapján – mégpedig, ha a dolgok igazán racionálisan alakulnak, akkor
vizsgával elismert és diplomával hitelesített szakképzettség alapján – alkalmazzák és nem
választják őket
6. fix fizetést kapnak pénzben, többnyire nyugdíjjogosultak, állásuk bizonyos esetekben
(kiváltképpen magánvállalatoknál) az úr részéről is felmondható, a hivatalnok részéről pedig
bármikor felmondható; a fizetést elsődlegesen a hierarchián belül elért rangnak és ezen kívül
az állással járó felelősségnek megfelelően állapítják meg, egyébként pedig az az elv, hogy a
társadalmi rangnak megfelelő legyen a fizetés,
7. hivataluk jelenti egyedüli vagy főfoglalkozásukat,
8. az előttük álló hivatali pályafutás a szolgálati időnek vagy a teljesítménynek vagy mindkettőnek
megfelelő, s a hivatali elöljáró ítéletétől függő „előmenetelt” jelent,
9. teljes mértékben „el vannak választva az igazgatás eszközeitől” és nem sajátítják el hivatali
állásukat
10. szigorú és egységes hivatali fegyelem alatt állnak. (Weber 1987:228)

Weber

megközelítésmódjából

következik,

hogy

a

történeti

és

strukturális

megközelítés keveredik benne. Ebben a felsorolásban is elkülöníthetőek azok a
jellemzők, amelyek (a) a korábbi igazgatási formáktól különítik el a modern
bürokratát (1,4,9 pontok) Ezek a jellemzők már Weber korában általánosnak
mondhatóak. Más jellemzők (b) szorosan kapcsolódnak a bürokratikus szervezeti
működés és struktúra jellemzőihez (2,3,5,10 pontok). Megint más jellemzők (c) a
sajátos bürokratikus személyzeti rendszerre, az ún. érdemrendszerre utalnak (5,7,8
pontok). Végül egyes pontok utalást tartalmaznak a (d) a politikus és bürokrata
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helyzetének (5, részben 2,3,6,7,8 pontok), valamint (e) a magán és közigazgatás
személyzeti rendszereinek eltéréseire (6).
Weber itt is hangsúlyozza a bürokratikus forma azonosságát a köz- és
magánigazgatásban, miközben lényegében az ún. közszolgálati érdemrendszer
jellemzőit gyűjti csokorba. Ha történeti „(a)” dimenzióban tekintjük a kérdést akkor ez
elfogadható. Nagyrészt elfogadható ez a nézet, ha azt a „(b)” szempontot tekintjük,
amely a bürokrata személyes helyzete és a szervezeti struktúra és működés
összefüggésére utal. E két szempont tekintetében ugyanis a jellemzők azonosak a
két szférában. A (c)-(e) dimenziókban jelentős azonban az eltérés. Erre Weber is
kénytelen explicit módon utalni az 6. pontban. Emellett világos pl., hogy Weber
korában a nyugdíjrendszer a magánhivatalnokok esetében korántsem tekinthető
kiépítettnek. Amikor és ahol pedig a nyugdíjrendszer általánossá válik, akkor az
kiterjed a nem hivatalnoki személyzetre is.
Weber idézettsége a politológia és főleg a közigazgatás-tudomány szerzői által e
területen elsősorban annak tudható be, hogy elsőként írta le az ún. érdemrendszer
(merit system)82 jellemzőit. Az érdemrendszert legtöbbször nem a korábbi igazgatási
formákkal, hanem az ún. zsákmányrendszerrel összevetve tárgyalja a szakirodalom.
(Lőrincz 1981, Berényi 1992, Shafritz et al 1992/a) A zsákmányrendszer lényege,
hogy a politikai uralomba kerülő politikusok, politikai pártok a saját embereikkel töltik
fel az igazgatási posztokat. Erre akár azért kerülhet sor, hogy az igazgatási
személyzet lojalitását biztosítsák (pl. a kommunista rezsimek, vagy a rendszerváltás
óta eltelt tíz év hazai tapasztalatai) vagy pedig azért, hogy ezzel jutalmazzák politikai
támogatóikat (USA, főleg a XIX. században).
A zsákmányrendszer azonban számos problémát vet fel. Egyfelől nagymérvű
korrupcióval jár, hiszen a személyzet állása bizonytalan, az a politikai változásoktól
függ. Ezért a hivatalnokok igyekeznek magukat addig megszedni, amíg állásuk
megvan. Másfelől ezek a hivatalnokok szakmailag képzetlenek és nem rendelkeznek
közigazgatási

tapasztalattal

sem

(hogyan

kell az ügyeket

intézni).

Ebből

következően az ilyen hivatali apparátus nem képes a politikai döntéseket
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megfelelően végrehajtani; gyakran nem is törekszik erre. Az ilyen hivatal sem a
külső sem a belső hatékonyság tekintetében nem kielégítő, a bizonytalanság
minimalizálására pedig végképp alkalmatlan. A közigazgatás személyi állományának
ilyen értelmű politikai befolyásolása tehát rendkívüli deficitekkel jár.
Az ilyen politikai befolyás kiküszöbölése – mondja a szakirodalom – azonban a
magánigazgatástól eltérő személyzeti rendszer kialakítását igényli. 83 Ezt igényli az a
tény is, hogy az államigazgatás szervezetrendszere a XX. században óriásira
duzzad, a legtöbb főt foglalkoztató szervezetté válik a modern társadalmakban. Nem
engedhető meg, hogy pl. két azonos feladatot ellátó, azonos képzettségű és azonos
tapasztalattal bíró munkavállaló fizetése jelentősen eltérjen csak azért, mert eltérő
közigazgatási szervezetnél dolgoznak.
A közigazgatás érdemrendszere az, amelyben a kiválasztás során a diplomával
igazolt szaktudás megléte és a versenyvizsga különös hangsúlyt kap. (A
magánigazgatásban inkább a szakértelem és nem a diploma megléte számít.) Az
eljárásoknál különös fontosságot kap a bizonyíthatóság, az, hogy egy adott személy
– és nem egy másik – kiválasztását tényszerűen, bizonyíthatóan indokolni lehessen,
abban a részrehajlásnak semmilyen szerepe ne lehessen. Az előmeneteli,
karrierrendszer is a szolgálatban töltött időhöz és az iskolai végzettséghez kötődik
elsősorban. Olyan objektív tényezőkhöz, amely minimalizálja a szubjektív elem
jelenlétét és ezzel a bizonytalanságot. Éppen ezért a minősítést – Weberrel
ellenétben – elsődlegesen nem a közvetlen, esetleg elfogult, de mindenképpen
jobban informált felettes végzi, hanem más személyek, illetve testületek. Végül a
köztisztviselő lényegében elmozdíthatatlan; akarata ellenére történő eltávolítása a
testületből szinte lehetetlen.
A rendszer kitűnően alkalmas a politikai befolyás kiküszöbölésére. Ilyen módon, a
zsákmányrendszerrel szemben növelni lehet a hatékonyságot. A rendszer ezt úgy
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Az érdemrendszer jellemzőinek, elemeinek és fejlődésének jó összefoglalását adja magyar nyelven
Berényi 1992. Az amerikai összefüggésekről és megközelítésről lásd: Shafritz et al 1992/a
83
Erre utal a zárt és nyílt személyzeti rendszerek elkülönítése, amelyet a szakirodalom gyakran kever
a az érdemrendszer zsákmányrendszer dichotómiával. Mint arra korábban rámutattam (Gajduschek
1993:IV), a kettő összefügg, amennyiben a politikától való elválasztás feltételezi egy, a vállalati
személyzeti rendszertől eltérő, garanciákkal jobban körülbástyázott, kiszámíthatóbb személyzeti
rendszer kialakítását. A két fogalompáros azonban fogalmilag korántsem azonos.
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éri el, hogy a bizonytalanságot minimalizálja a kiválasztás, a munkavállalói státusz
megváltoztathatósága (a szerződés tartalma nem módosítható a munkaadó
részéről) és az előmenetel tekintetében. A későbbiekben az érdemrendszert
azonban számos kritika érte, elsősorban a hatékonyság tekintetében. (Berényi 1992,
Shafritz 1992, Gajduschek 1993) Az a paradox helyzet állt elő, hogy miközben a
rendszer a politikai befolyással szemben való védelem biztosításával növelte a
hatékonyságot, az ehhez szükséges eszközök – a magánigazgatás személyzeti
rendszerétől

történő

eltávolodás,

és

amit

ez

jelentett:

a

bizonytalanság

minimalizálása – a hatékonyság romlásához vezet.
A kiválasztás szigorú rendje kizárja, a szubjektív, megérzésen alapuló kiválasztást,
amelyet a magánigazgatásban semmi nem korlátoz, és gyakran előnyösnek
bizonyul. Az objektíve nem mérhető tényezőket (pl. kedvesség, összeférhetetlen
természet) elvileg nem lehet figyelembe venni. A közigazgatás egészére nézve
általános kiválasztási szabályok lehetetlenné teszik az adott munka specifikus
jellemzőinek érvényesítését. Az előmenetel és minősítés szigorú rendje lényegében
függetlenné teszi az előmenetelt és a bérezést a tényleges teljesítménytől. Az alulvagy egyáltalán nem teljesítők nem vagy csak minimális mértékben kerülnek
hátrányba a jól teljesítőkkel szemben. Ez teljesítményvisszatartásra ösztönöz,
akárcsak az, hogy a „kirúgás” veszélye gyakorlatilag nem áll fenn. Mindezek a
tényezők a vezetői kontroll, koordináció és motiváció lehetőségeit minimalizálják. A
dolgozók részéről a szabályok betartása és nem a célok elérése válik fontossá
(Merton 1980, Merton et al. 1952) mivel előmenetelük kizárólag ezen a tényezőn
alapul. Különösen a modern és főleg posztmodern kultúrákban, ahol az önkiteljesítés
alapvető emberi cél, az ambiciózus, jól képzett fiatalok eleve távol tartják magukat a
közigazgatástól. (Gajduschek 1993)
Egyes szabályok létalapja megkérdőjeleződik. Shafritz és szerzőtársai (1992)
például felvetik, hogy az eltávolíthatatlanság miért szükséges akkor, amikor a
politikai befolyás kivédhető a kiválasztás és kisebb részben a karrierrendszer
elemeinek alkalmazásával. A nyugdíj motivációs ereje, a nyugdíjjogosultság
kiterjedésével megszűnt, miközben más motivációs eszköz nem lépett a rendszerbe.
Végül problematikus a munkában eltöltött idő magasra értékelése. Ez indokolt
lehetett akkor, amikor mind a környezetet, mind a belső szervezetet viszonylagos
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változatlanság jellemezte. Ebben az esetben a munkavégzés során felhalmozott
ismeretek, rutinok előnyt jelentettek. A gyors változás időszakában azonban a
korábbi tapasztalatok gyakran nem alkalmazhatóak, sőt alkalmazásuk káros is lehet.
A rutin, a megszokás –az előmeneteli rendszer logikájából következően – a
közszolgálatban mégis inkább előnyt, mint hátrányt jelent.
A közigazgatás speciális, „érdem”-en alapuló személyzeti rendszere is – bár más
összefüggésben, de – jól példázza azt a folyamatot, amelyet korábban felvázoltam.
A rendszer a bizonytalanság minimalizálásával a korábbinál jóval magasabb szintű
hatékonyság elérésére képes. A történetileg megváltozott társadalmi-gazdaságikultúrális közegben azonban a bizonytalanság minimalizálása gátjává válik az
általános értelemben vett hatékonyság növelésének. Erre a problémára reflektálva
az utóbbi időben felerősödtek azok a törekvések, amelyek a rendszer merevségét
enyhíteni szándékoznak, pl. a besorolási szintek csökkentésével (grade banding), a
karrierrendszernek a szolgálati időtől való függésének fokozatos oldásával és a
személyes teljesítményhez való kötésével.
E pont lezárásaként néhány megjegyzés megtétele szükséges:
1. A közigazgatás személyzeti rendszere jelentős eltéréseket mutat az angolszász
és

a

kontinentális

Franciaországban

és

európai

országokban.

Németországban)

Utóbbiakban

teljesedett

ki

a

(elsősorban
közigazgatási

érdemrendszer. Az angolszász országokat ez kevésbé jellemzi. (Lőrincz 1981)
Silberman (1993) az eltéréseket a bürokrácia-fejlődés eltérő történelmi útjával és
politikai környezetével magyarázza, és olyan fontosnak tartja, hogy egyenesen
kétféle bürokrácia modellről beszél. A magam részéről azonban inkább a
konvergenciát hangsúlyoznám. Azt ti., hogy az angolszász és kontinentális
rendszerek közelítenek egymáshoz.
2. A közszféra személyi állományán belül jelenősek az eltérések az egyes
munkavállalói csoportok között. Általában eltérő szabályozás vonatkozik a
köztisztviselőkre, a közalkalmazottakra, a fegyveres testületek tagjaira. A határok
meghúzása és a szabályozás tartalma eltér az egyes országokban. Általában
azonban megfogalmazható, hogy (a) a hatósági feladatokat ellátók tipikusan
köztisztviselők,
közalkalmazottak;

míg
(b)

a
a

közszolgáltatásokban
bizonytalanság

résztvevők

minimalizálása

a

tipikusan

köztisztviselők
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személyzeti

rendszerében

jóval

erőteljesebben

érvényesül,

mint

a

közalkalmazottak esetében.
3. A szakirodalom jelentősen eltér abban, hogy mely csoportokat sorol a bürokrácia,
mint csoport fogalomkörébe. Az angolszász megközelítés meglehetősen széles
értelemben használja a fogalmat, és gyakran az állami alkalmazottakat teljes
körére (tanárok, bölcsődei dajkák, orvosok és nővérek, stb.) vonatkoztatja azt.
Ebben valószínűleg a közgazdaságtani bürokráciafogalom (bürokrácia = állam)
hatása játszik szerepet. A kontinentális szakirodalom, amely jórészt képes a
hatósági jogalkalmazás és közszolgáltatások közötti különbségtételre, illetve
amelyben a bürokrácia jobban asszociálódik az igazgatási-hivatali munkával,
gyakoribb

a

fogalomnak

ilyen

értelmű

leszűkítése

–

lényegében

a

köztisztviselőkre.
4. A bürokrácia, mint a bürokraták csoportjának vizsgálata korántsem merül ki a
személyzeti

rendszer

elemzésében.

Jelentős

figyelmet

kapnak

azok

a

vizsgálatok, amely a bürokrata, a köztisztviselő és közalkalmazott tényleges
viselkedésével foglalkoznak. Itt is megtalálható tehát a formális-informális
elkülönítés. Az informális elem kutatása a bürokrata értékrendjének, attitűdjeinek,
viselkedési mintáinak, viszonyítási csoportjának meghatározására irányul.
Emellett jelentős kérdés, hogy az állami bürokrácia mely társadalmi rétegekből
rekrutálódik, milyen mértékben képviseli összetételében pl. a nőket, kisebbségi
csoportokat. Ezek a szempontok is nyilván azért bírhatnak jelentőséggel mert
feltételezzük, az informális mechanizmusok létét és azt, hogy ezeket az
informális mechanizmusokat a fenti tényezők nagyban befolyásolják, illetve ezek
töltik ki tartalommal. A hatvanas-hetvenes években ezen tényezők vizsgálata volt
domináns

az

állami

bürokrácia

kutatásában.

Az

informális

faktorok

abszolutizálása azonban megkérdőjelezhető az állami bürokrácia viszonyai
között. (Wilson 1989) Részben a tudomány önmozgásának, részben a
megváltozott politikai-ideológiai környezetnek – az új jobboldal megjelenésének –
tudható be, hogy a nyolcvanas évektől megváltozott a kutatás fő iránya; a
személyzeti rendszer és hatékonyság – fentiekben röviden elemzett –
összefüggései kerültek a kutatás homlokterébe.84
84

Megjegyzem, hogy a hazai szakirodalmat egyik irányultság sem jellemzi. A kutatás elsődlegesen a
jogi összefüggésekre irányul, módszerében a jogdogmatikai megközelítés jellemezte, teljesen
figyelmen kívül hagyva a tényeleges folyamatokat. Az utóbbi időben talán felerősödött a politikai
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II.3 A Public Choice elmélet
A Public Choice elmélet (közösségi választások/döntések elmélete) tárgya
lényegében megegyezik a politológia tárgyával, amennyiben szintén a politikai
szférát, a közösségi döntések területét vizsgálja. Az eltérés a megközelítésmódban
ragadható meg. A politikatudomány, illetve azon belül az államelmélet klasszikus
formájában a „köz”-ből indul ki, a modern államot mint a köz érdekében
tevékenykedő, a köz ügyeit intéző konglomerátumot fogja fel. Ennek megfelelően a
bürokraták a köz nevében és a köz érdekében járnak el. A Public Choice elmélet
ezzel ellentétes megközelítésmódot alkalmaz. Nem a közből, hanem az egyénből
indul

ki.

Az

egyént

pedig

közgazdaságtani

értelemben

vett

racionális,

haszonmaximalizáló egyénnek tételezi. Ebben az értelmezési keretben a bürokrata
csak akkor fog eljárni a köz érdekében, ha az személyes érdekében áll,
haszonmaximalizálási törekvéseinek megfelel.
Az elmélet módszertanában elsődlegesen a neo-klasszikus közgazdaságtanra,
valamint a játékelméletre támaszkodik, ami nagyfokú matematizáltsággal jár együtt.
Az elméletet a teoretikus megközelítés dominálja, az empíria szinte teljességgel
hiányzik. Ebben a tekintetben is felfedezhető a hasonlatosság a neo-klasszikus
közgazdaságtannal, amiként abban is, hogy az empirikus elemzések, az elmélet
igazolásának tekintetében legalábbis ambivalensek.
Miután az elmélet tárgyában a politikatudománnyal, módszerében viszont a
közgazdaságtannal mutat azonosságot, felmerül a kérdés, hogy vajon az előbbi
szűkebb

(közigazgatás),

vagy

az

utóbbi

tágabb

(az

állam

egésze)

bürokráciaértelmezését veszi-e át, vagy egy ettől eltérő bürokráciafogalmat
alkalmaz. Az elmélet viszonylagos újdonságából és heterogenitásából következően
nehéz lenne ezt a kérdést egyértelműen megválaszolni. Nekem úgy tűnik, hogy az
elmélet bürokrácia-meghatározása a politológiához áll közelebb, azzal, hogy a
közigazgatás tevékenységét a közszolgáltatások biztosításával azonosítja. Vagyis
az államigazgatás klasszikus területeit képező funkciókat (belső rend, stb.) és a

befolyás érvényesülésének vizsgálata. A valós folyamatok feltárásának további aspektusai azonban
továbbra sem kerültek szisztematikus tudományos elemzésre.
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hatósági tevékenységet nem foglalja vizsgálódási körébe, illetve azokat is, mint
közszolgáltatásokat értelmezi. Nem tesz különbséget továbbá a szolgáltatás
szervezése (igazgatás) és a szolgáltatás effektív biztosítása között, sőt a bürokráciát
ez utóbbival azonosítja.

II.3.1 A Public Choice bürokrácia-elmélete
Ez a megközelítés jellemzi Niskanen elméletét is, akinek "Bureaucracy and
Representative Government" (1971, A bürokrácia és a képviseleti kormányzat) című
könyve az utóbbi két évtizedben, a bürokráciával foglalkozó szakirodalomban –
Weber mellett – a talán leghivatkozottabb munka. Az elmélet lényegének
bemutatására célszerű talán Blais és Dion (1991) könyvének bevezetőjéből a
szokásosnál kissé hosszabban idézni. A szerzők miután számos idézettel
bizonyítják, hogy Niskanen munkájának nagy hatását, a következőképpen összegzik
az elmélet lényegét:
A könyv nyilvánvalóan egy közgazdász műve, zsúfolva olyan grafikonokkal és matematikai
egyenlőségrendszerekkel amelyek az átlagember, de még a közigazgatással foglalkozó kutatók
nagy része számára is felfoghatatlan. Mégis az alapvető feltételezések, amelyek az egész
elméletet összefogják egyszerűek (sokan azt mondanák: leegyszerűsítők) és egyértelműek.
Niskanen szerint egy, a bürokratikus „termelést” magyarázó elméletnek három alappillére van. Az
első a hivatal sajátos jellemzőire utal, a második a környezethez való viszonyra, míg a harmadik a
bürokrata általános céljára, vagyis arra, hogy a bürokrata mit kíván maximalizálni.
A hivatal olyan nem profitorientált szervezetként kerül meghatározásra amelyet egyösszegű,
költségvetési pénzből finanszíroz a szponzor [a politikus]. A bürokrata kifejezés kettős értelemmel
bír. Egyfelől általános értelemben jelöli valamennyi főfoglalkozású hivatalnokot, másfelől viszont –
a könyv nagyobbik részében – a vezető hivatalnokokra utal, akik egy meghatározott költségvetési
összeg fölött rendelkeznek. A hivatal és környezete viszonyrendszerében meghatározó a
szponzorhoz fűződő viszony. A bürokrata célja költségvetése maximalizálása. Következésképpen
a hivatalok egy az-optimálisnál nagyobb mennyiségű outputot állítanak elő.
A modell elsőszámú alapállítása tehát, hogy a bürokraták a költségvetésük maximalizálására
törekszenek. Azért tesznek így – állítja a modell – mert minél magasabb a költségvetés, annál jobb
a bürokratának – vagy hogy a szokásos közgazdaságtani zsargont használjuk, annál magasabb a
hasznuk. Niskanen számos olyan változót sorol fel, amelyek a bürokrata hasznosság
függvényében szerepet kapnak: fizetés, eseti jövedelmek, szakmai jó hírnév, hatalom, személyes
kapcsolatok patronázs formájában, output, a változtatás lehetőségének könnyűsége, a hivatal
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vezetésének könnyűsége. Niskanen szerint ezen változók – az utolsó kettő kivételével –
egyértelmű pozitív függvénykapcsolatban állnak a költségvetés méretével.
A bürokraták a „túlélés” érdekében is növelik költségvetésüket. […]
A

második

feltételezés

szerint

a

bürokraták

jórészt

sikeresek

költségvetésük

maximalizálására irányuló törekvésükben. Vagyis, a bürokraták és szponzorok viszonyában,
előbbiek sokkal erősebbek. De miért? Niskanen szerint, a szponzor és a hivatal között kölcsönös
monopolhelyzet áll fenn, amelyben a hivatal biztosítja az outputot cserébe a költségvetésért.
Önmagában ez még nem jelent sokat. Az érdekeltségek valamint az informáltság eltérő foka a két
fél között azonban a hivatalt juttatja monopol hatalmi pozícióba.
Ez az asszimetria két okra vezethető vissza. Egyfelől a szponzor nem érdekelt abban, hogy
hatalmi helyzetével éljen, mivel nem profitorientált és hivatalnokai nem sajátíthatják ki a
ténylegesen adott költségvetés és aközött a költségvetés közötti különbséget, amelyet egyébként
adna. A politikusok saját újraválasztásukban érdekeltek, ez pedig alig függ össze a hivatal által
biztosított tiszta hasznosságtól. Másfelől, még ha a szándék meg is lenne, a politikust gátolja a
cselekvésben, hogy nem rendelkezik információval. A bürokraták sokkal tájékozottabbak a
termelési folyamatban mint a szponzor, ezért könnyebben kihasználják monopol szolgáltató
helyzetüket, mint a szponzor, monopol vásárlói helyzetét. (p.4-6)

Niskanen tehát azt feltételezi, hogy a közigazgatási vezetők, bürokraták mindig jóval
informáltabbak, mint a politikusok, és ezek a bürokraták, menedzserek a
költségvetés

növelésében

érdekeltek.

E

két

feltételezésre

és

néhány

közgazdaságtani leszűkítésre alapítva Niskanen a neo-klasszikus közgazdaságtan
matematizált módszerével bizonyítja, hogy az állami bürokrácia a piaci egyensúlyi
pontnál (vagyis a Pareto optimális állapotnál) jóval nagyobb mennyiségben
szolgáltat. Másként fogalmazva, ez egyszerűen azt jelenti, hogy – ha a kiinduló
feltételezések igazak, akkor – az állami bürokráciában eleve kódolva van a
túlkínálat, az optimálistól, a hatékonytól felfelé történő mennyiségi eltérés.
Niskanen később továbbfejlesztette ezt a modellt. A korábbi előfeltevések mellé egy
további hipotézist is felállított a tulajdonos-politikusra vonatkozóan. Eszerint a
politikai döntéshozók maguk is az outputok növelésében érdekeltek. A valós
döntéshozók a képviselőtestületek bizottságaiban ülnek. Ezek az emberek az adott
területnek, a nyújtott közszolgáltatásnak nagyobb fontosságot tulajdonítanak, mint a
képviselőtestület átlaga. A tulajdonos-politikus alulinformáltságát pedig 1975-ben
megjelent munkájában már nem egyszerűen a bürokrácia-laikus testület viszony
következményeként fogja fel. A politikus azért alulinformált mert idejének,
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energiájának túlnyomó

részét

közszereplésre,

hirdetésre

(vagyis

a

pozitív

médiaszereplésre) fordítja a bürokrácia kontrollja helyett.
A modellt ért későbbi kritikák is az elmélet továbbfejlesztése, nem pedig
megsemmisítő cáfolata irányában hatnak. Ennek tudható be, hogy Niskanen
lényegében iskolát alapított az állami bürokrácia vizsgálatában.

II.3.1.1 A megbízó-ügynök elmélet

A modell a politikus, az "úr" és a bürokrata, illetve a bürokratikus szervezet vezetője
közötti kapcsolatot a közgazdaságtan ún. megbízó-ügynök elméletének kereteiben
tárgyalja.

Ez

az

elmélet

mindkét

szereplőt

racionálisnak

(egyéni

haszonmaximalizáló) tételezi. Ebből a feltételezésből eleve következik mindkét fél
hajlama a csalásra, arra, hogy a kettőjük között fennálló – írott vagy íratlan –
szerződést kijátssza, a másikat becsapja minden olyan esetben, amikor ebből
nagyobb haszna lenne, mint a szerződés betartásából. A két fél között azonban
információs asszimetria áll fenn. Az ügynök ugyanis tájékozottabb, mint a megbízó;
a bürokrata jobban ismeri a vonatkozó szabályokat, a feladatvégzés jellegét és
annak

társadalmi

környezetet,

mint

a

politikus.

Ez

az

ügynök-bürokrata

szakértelméből, munkatapasztalatából következik, valamint abból, hogy az ügyek
vitelében folyamatosan részt vesz. Ezzel szemben a megbízó csak a "készterméket"
látja és a legtöbb esetben nem képes a késztermék mennyiségi és főleg minőségi
jellemzőinek értékelésére sem.
A politikus esetében ez különösen igaz, mivel a termék (közszolgáltatások, főleg a
humán közszolgáltatások) természete olyan, hogy annak megítélése a piacon is
nehézségeket okoz. (Lásd: tapasztalati javak problémája a neo-klasszikus
elméletben.) Niskanen modelljében nem reflektál erre a tényre, arra tehát, hogy a
közszolgáltatások jelentős területein olyan javakról van szó, amelyben a piaci
mechanizmus sem működik tökéletesen.
Perrow (1997) felhívja a figyelmet az ügynökelmélet sajátos egyoldalúságára is, ami
Niskanen modelljében is megjelenik. Perrow szerint az ügynökelmélet meglehetősen
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egyoldalú akkor, amikor a csalás lehetőségét lényegében csak az ügynök részéről
feltételezi. Rámutat arra, hogy még ha az információs asszimetria fenn is áll az
ügynök javára, egyfajta hatalmi asszimetria viszont a megbízó részéről áll fenn. Ezt
persze nehéz lenne az ügynökelmélet szerződéses modelljébe beilleszteni.
Figyelmen kívül hagyása azonban a realitástól való megengedhetetlen elmozdulást
eredményezi. Az állami bürokrácia esetében kétségtelenül fennáll ez a hatalmi
viszony a politikus és a bürokrata között.
A megbízó-ügynök elmélet Niskanen általi alkalmazását, valamint annak kritikáját a
következő táblázatban foglalom össze:
Táblázat 6 A megbízó-ügynök elmélet a közigazgatásban
Niskanen

Lehetséges kritikák

A politikus a megbízó, a
bürokrata az ügynök
A politikus és a bürokrata
között
információs
asszimetria áll fenn.

Általánosan elfogadott, mindazok között, akik a megbízó-ügynök
elméletet a közigazgatásra alkalmazzák
Általánosan elfogadott, de
az asszimetriák csökkenthetők olyan - részben bürokratikus –
szervezeti formákkal, mint a parlamentnek alárendelt
szervezetek (számvevőszék, stb.), a parlamenti bizottságok,
külső szakértők bevonása, pártapparátusok, stb.
fennáll egy hatalmi asszimetria is, amely a politikusnak kedvez
A fentiek mellett a politikai kontrollt megnehezíti az is, hogy a
közszolgáltatások jelentős része olyan termék, amelyről megfelelő
információt szerezni még tiszta piaci viszonyok között is
problematikus. A politikus alulinformáltsága tehát nem csak az
ügynöknek, hanem magának a terméknek is betudható.
Nehezíti a politikai kontrollt az is, hogy - mint korábban bemutattam
- a politika által megfogalmazott célok meglehetősen homályosan
és pontatlanul kerülnek meghatározásra.
Mindamellett a politikának rendelkezésre állnak azok az eszközök,
amelyekkel az információs asszimetriát csökkentheti.
Hatalmi jogosítványaival is élhet a bürokrácia felett.

A politikus nem képes a
bürokráciát kontrollálni, az
információs asszimetria
következtében
nem is elsődleges célja
(inkább "hirdetés")
a
bizottságokban
dolgozva
olyan
értékrendet alakít ki,
amely,
a
bürokrata
törekvéseinek
támogatásához vezet.
A bürokrata törekvése a
költségvetés növelése.
A politikus nem képes
ellenállni
a
bürokrácia
költségvetést maximalizáló
törekvésének.

Ez az állítás erősen megkérdőjelezhető. Erről később részletesen
szólok.
A politikus lehetőségei tágabbak, mint azt Niskanen feltételezi.
Emellett számos más mechanizmus is létezik, amely ezeket a
törekvéseket visszaszoríthatja.

A megbízó-ügynök elmélet a közgazdaságtanban került kidolgozásra és elsődleges
alkalmazási területe is a piac volt. A piaci viszonyok között elsősorban a tőkés
tulajdonos és a vállalati menedzser közötti viszonyt vizsgálta. A probléma tehát a
piaci szférában is jelentkezik, a közgazdászok túlnyomó többségének véleménye
szerint azonban jóval erőteljesebben jelentkezik az állami szektorban. Szükséges
tehát rákérdeznünk arra, hogy mi ennek az oka. Lane (1993:59) két ilyen okot nevez
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meg. Egyfelől utal arra, hogy a politikus személyes érdekeltsége a hivatal
hatékonnyá tételében minimális. Másfelől pedig azt jelzi, hogy az ösztönző rendszer
a közszférában korlátozott, elsősorban a köztisztviselői érdemrendszer miatt.

II.3.1.2 A bürokrata céljai és stratégiája

A legtöbb elmélet e tekintetben abból a tényből indul ki, hogy a közigazgatási
szervezet, illetve annak vezetője – ellentétben a piaci szervezetekkel – nem
részesülhet a profitból, illetve a költségek csökkentésével előállt nyereségből. Ezért
a bürokratának nem érdeke a költségek csökkentése. Nem érdeke azért sem, mert
az adott évi megtakarításokat nem csak elvonják, de a szervezet annak is ki van
téve, hogy a következő évben, abból kiindulva, hogy "tavaly ennyi is elég volt" már
eleve csökkentett költségvetési pénzekre számíthat. Mivel lehetséges, hogy a
megtakarítás eseti jellegű volt, vagy a feladatatok a következő évben bővülni fognak,
a bürokratának ezt a lehetőséget mindenképpen el kell kerülnie.
A költségvetés növelése viszont számos előnnyel jár. A szervezet képes lehet a
váratlanul

jelentkező

feladatok

ellátására,

mert

rendelkezik

a

szükséges

erőforrásokkal. A költségvetés növelése általában együtt jár a szervezeti méret
növekedésével. A nagyobb szervezeti méret növelheti a szervezetben dolgozók
presztizsét, a szervezeti szintek számának növekedésével növekednek a vezetői
pozíciók, stb. A nagy szervezeti méret csökkenti a szervezet megszüntetésének
valószínűségét. A költségvetés növelése önmagában és a szervezeti méret
növekedésén keresztül is hozzájárulhat az egyes bürokraták jólétének növeléséhez
is. Igaz nem azzal, hogy ezekből a pénzügyi forrásokból közvetlenül részesednek,
hanem pl. azzal, hogy jobb munkakörülmények között dolgozhatnak, esetleg
munkaterhelésük csökken, stb.
De vajon igazak-e ezek a feltételezések? Mindenek előtt igaz-e az, hogy a
bürokraták célfüggvénye egyetlen tényezőre, a költségvetés maximalizálására
redukálható? A legtöbb szerző vitatja ezt az álláspontot. Downs (1966) szerint:
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A bürokrata hivatalnokok általánosságban a célok egy összetett halmazával rendelkeznek, amely
magába foglalja a hatalmat, jövedelmet, presztizst, biztonságot, kényelmet, lojalitást (egy
eszméhez, egy intézményhez, vagy a nemzethez), a kiváló munka örömét és az ezért érzett
büszkeséget, és azt a törekvést, hogy a köz érdekében tevékenykedjék.

Mások azt hangsúlyozzák, hogy a bürokrata gyakran a nagyobb önállóságot, az
önkiteljesítés lehetőségét, a kreativitás érvényesítését tartja fontosabbnak, ami
gyakran ellentétes a költségmaximalizálás törekvésével. Megint mások azt
hangsúlyozzák, hogy a bürokrata gyakran feladatorientált (mission-driven), a köz, az
általa szolgált közösség érdekét tartja fontosnak.
Blais és Dion (1991) már idézett könyve arra törekszik, hogy a niskaneni modellt a
szakirodalomban megtalálható empirikus elemzések eredményeivel ütköztessék. Az
empirikus eredmények a bürokrata magatartása tekintetében arra utalnak, hogy, a
bürokraták valóban a költségvetés növelését szorgalmazzák. Megjegyzik azonban,
hogy inkább a folyamatos, de kisebb mértékű növelésre való törekvés, mint a
költségvetés maximalizálására való törekvés a jellemző. Ugyanakkor azt is
tapasztalják, hogy a bürokraták igen kevéssé, vagy egyáltalán nem részesednek a
költségvetés növelésének anyagi hasznaiból. Felvetik tehát a kérdést: Ha a
bürokraták nem élvezik a költségvetés növelésének anyagi hasznait, akkor miért
törekszenek mégis annak növelésére? Két valószínű válaszlehetőséget említenek.
Egyfelől azért mert meg vannak győződve az általuk biztosított szolgáltatás
szükségességéről, arról, hogy az a közösség egészének vagy valószínűbben egy
adott csoportnak (pl. iskolások, munkanélküliek, hajléktalanok, kábítószerélvezők)
rendkívül fontos és jó. Mindaddig, de csak addig fogják a költségvetés növelését
kérni, amíg az ennek a célnak a minél teljesebb kielégítését szolgálja. A másik
valószínűsíthető magyarázat szerint a költségvetés növelése nem anyagi haszonnal,
hanem hatalomban, presztízsben, statusban megjelenő haszonnal jár, amelyet az
empirikus vizsgálatok nem voltak képesek mérni.

II.3.1.3 A politikus és a költségvetési döntés
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Niskanen modellje egy olyan ördögi kör képét rajzolja elő, amelyből lehetetlen
kitörni, és amely a költségvetés vég nélküli növekedését hozza magával. Ez egy
három szereplős játszma. Résztvevői a bürokrácia, a politikus és az állampolgárok
közössége. A bürokrácia a költségvetés növekedésében érdekelt. A politikus nem
érdekelt ennek visszaszorításában és nem is képes arra, mert újraválasztásával van
elfoglalva. A választásokon a szavazó állampolgárok viszont az ingyenes
közszolgáltatások kiterjesztését kívánják. Ezt erősíti számos más, a Public Choice
elmélet által tárgyalt további probléma, mint a koncentrálódó hasznok - szétterülő
költségek, a klubjavak problémája (Gajduschek 1988), és a közösségi cselekvések
elmélete (collective action theory) által felvetett problémák (Olson 1973)
Van

azonban

az

állampolgároknak

egy

másik

alapvető

preferenciája

is.

Nevezetesen, hogy alacsonyabb adókat szeretnének. Erre pedig a politikusnak
figyelnie kell ha újra akarja magát választatni. És végső soron a politikus határozza
meg a bürokrácia költségvetését. Az neo-konzervatív politika hatalomra kerülésével
valóban lassult, illetve meg is fordult a költségvetés növekedésének üteme. Sőt a
GDP-n

belüli

arány

tekintetében

inkább

csökkenésről,

mint

növekedésről

beszélhetünk. (Campbell-Naulls 1991, OECD 1998) Mindehhez azonban a politikai
közhangulat jelentős változására volt szükség.
Vannak azonban a rendszerbe épített más mechanizmusok is, amelyek gátját
szabhatják, de mindenképpen korlátját jelentik a költségvetések növelésének.
Először is figyelembe kell venni, hogy a közigazgatási bürokrácia nem jelent
egységes egészet, és különösen nem a költségvetési folyamatban. Éppen
ellenkezőleg. Az egyes szervezetek egymással versengenek a költségvetési
forrásokért, amelyek összértéke nem növelhető a végtelenségig. Ne feledkezzünk
meg a pénzügyminisztériumok szerepéről sem,

amelyek egyik elsődleges

preferenciája a költségek lefaragása. (Wildavsky 1993, Sorensen 1987)
Az empirikus adatokat áttekintve Blais és Dion is úgy találja, hogy bár kétségtelenül
kimutatható a bürokrácia hatása a költségvetési folyamatra, és bár a bürokrácia által
nyújtott szolgáltatások esetében a hatékonyság rendkívül nehezen mérhető, a
politikus mégsem áll kiszolgáltatottan és magatehetetlenül a bürokráciával szemben:

208

Végül

a

politikusokat

korántsem

tekinthetjük

erőtlen

szereplőknek

a

költségvetési

döntéshozatalban. A passzív szponzor tételezését egyértelműen el kell vetnünk. Bizonyított, hogy
a költségvetés mértéke nagyban függ a hatalmat gyakorló politikai pártoktól [vagyis az állami
aktivitást szorgalmazó pártok nagyobb költségvetést állapítanak meg] valamint a választási
ciklusoktól [vagyis a ciklusok végén nőnek a költségvetési kiadások]. Ez vitathatatlanul azt jelzi,
hogy a politikusok nagy mértékben gyakorolnak ellenőrzést a költségvetés felett. (1991: 358-359)

II.3.1.4 Közgazdaságtani kihívások

Az elméletet nemcsak a politikai gyakorlat oldaláról érték kritikák, hanem
közgazdaságtani jellegű kritikák is megfogalmazódtak. Annak figyelembe vétele
például, hogy az állami bürokrácia esetében monopol szolgáltatóról van szó, oda
vezet, hogy a piaci optimalitás más értelmezést nyer. (Lásd: II.1.3.3 pont) Az így
kalkulált

egyensúlyi

helyzet

ugyanis

nagyobb

mennyiséget

határoz

meg

optimálisként mint Niskanen. Igaz, hogy ez az optimális egyensúlyi állapot még
mindig alatta van az állami bürokrácia által kibocsátott output mennyiségének,
vagyis még mindig túltermelésről beszélhetünk, de már korántsem akkoráról. Az
elmélet áttétele a – valóságos folyamatokat jobban leíró, de éppen ezért
bonyolultabb

–

összpiaci

egyensúlyi

modellbe,

szükségessé

teszi

egyes

közgazdaságtani előfeltételezések gyökeres újraértelmezését is. (deBruin 1987)
Migue és Belanger (1974) Niskanenhez nagyon hasonló módszerrel, a neoklasszikus közgazdaságtan matematizált apparátusával nyúlt ugyanehhez a
problémához. Szemléletük és alapfeltételezéseik is jórészt egyeztek Niskanenével,
egy nem jelentéktelen eltéréssel. Ők azt feltételezték, hogy a bürokrata nem
általában a költségvetés maximalizálásában érdekelt, hanem a költségvetés azon
szegmensének maximalizálásában, amely felett diszkrecionális jelleggel (tehát nem
előre meghatározott módon) rendelkezhetnek. Hiszen a költségvetésnek ez az a
szegmense, amelyet a bürokraták igazán ki tudnak használni pl. a munkaterhek
csökkentésével. Ezt a felfogást a szakmai közönség túlnyomó része és maga
Niskanen is elfogadta. (Niskanen 1991) Ez a megközelítés látszólag nagyon hasonlít
az eredetihez (összeegyeztethető a költségvetés maximalizálása hipotézissel),
végeredményében azonban gyökeresen eltér Niskanen modelljétől. Az azt
feltételezte,

hogy

az

inputok

teljes

egészében,

költséghatékonyan

(belső
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hatékonyság) az outputokra fordítódnak. A „túl nagy” input egyszerűen „túl nagy”
outputtá

alakul

át.

Ezzel

szemben

Migue-Belanger

modellje

alacsony

költséghatékonyságot feltételez. Az outputok előállítása szükségtelenül nagy
költséggel megy végbe. A bürokrata saját döntése által, a saját hasznosságára
fordított összegek szükségtelenek az outputok előállításához. Migue és Belanger
(1974:29) utalnak arra, hogy amikor Niskanen a bürokraták „könnyű életéről” (értsd:
lógásáról) beszél, akkor azzal azt is mondja, hogy az „output alacsonyabb szintje”.
Magyarán, míg Niskanen – néhány egyszerű feltételezésből kiindulva, a neoklasszikus közgazdaságtan apparátusával – azt bizonyítja, hogy a bürokrácia a piaci
optimalitásnál

többet

termel,

addig

Migue-Belanger

alig

némileg

eltérő

feltételezésből kiindulva, azonos módszertani apparátust használva azt mutatja ki,
hogy a bürokrácia a piaci optimalitásnál drágábban termel. A bürokrácia bírálói
hajlamosak mindkét nézetet elfogadni.
A Public Choice elmélet tehát – a közgazdaságtannal ellentétben – tárgyának tekinti
az állami bürokráciát. Módszertani individualizmus (kizárólag egyéni hasznait
maximalizáló bürokrata) és racionális alapállás (neo-klassszikus közgazdaságta,
játékelmélet eszköztára) jellemzi. Ez azzal jár, hogy nem különíti el a hatósági
jogalkalmazás és a közszolgáltatás területeit. Pontosabban az állam klasszikus
funkcióiban végzett, valamint a hatósági tevékenység nehezen vagy egyáltalán nem
értelmezhető a modellben.85 A modell kizárólag a piaci szintű és a szervezeti szintű
közgazdasági értelemben vett hatékonyság kérdésének elemzésére képes. A
bizonytalanság minimalizálásának kérdése fel sem vethető. A magam részéről
éppen ebben fogalmazom meg a modellel szembeni legfőbb kritikát.

85

Lane (1987/a) lényegében ugyanezt a problémát veti fel, amikor hiányolja az igazgatási és a
szolgáltató viselkedés (adminisrative and service behaviour) elkülönítését. Vajon Niskanen modellje
azt jelenti, hogy a hivatal a szükségesnél több építésrendészeti bírságot szab ki, több
személygépkocsit regisztrál, vagy több útlevelet ad ki? Migue-Belanger modellje jobb ennél. Mindenre
mondható ugyanis, hogy túl drága.
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II.4 Összegzés kiegészítésekkel
Az alábbiakban röviden összegzem a II. részben tárgyalt bürokrácia-felfogásokat.
Emellett azt vizsgálom meg, hogy az I. pontban elemzett bürokratikus szervezeti
jellemzők hogyan érvényesülnek az állami szférában, azon belül is elsősorban a
közigazgatásban.

II.4.1 Bürokrácia-felfogások
A II. pontban három tudományág bürokráciával kapcsolatos felfogását tekintettem át.
(1) Elsőként a közgazdaságtan felfogását ismertettem. Itt meglehetősen sikamlós
terepre téved a kutató, mivel a közgazdászok a bürokráciát általában nem tekintik a
tudományterület tárgyának; ezért a legritkább esetben fogalmazzák meg explicit
módon azzal kapcsolatos álláspontjukat. Az olvasónak ezt éppúgy szem előtt kell
tartania, mint azt a tényt, hogy a szerző közgazdaságtani ismeretei meglehetősen
korlátozottak.
A fentiekben a neo-klasszikus közgazdaságtan elemzésével arra jutottam, hogy ez a
tudományterület:
a bürokráciát jórészt a piaccal szemben definiálja
a bürokráciát nem, mint szervezeti jelenséget, hanem mint egyfajta társadalmi
koordinációs mechanizmust fogja fel (ezért a piacon belül nem ismeri el, vagy
nem foglalkozik a bürokratikus szervezetek létével, míg pl. az állami szférában
bürokratikusnak

tekinthet

nem

bürokratikus

szervezeti

jellemzőkkel

bíró

szervezeteket is)
ebben a tekintetben a bürokrácia hierarchikus jellemzője válik hangsúlyossá, és
a bürokráciát általában a versengő piaci mechanizmusnál alacsonyabb
hatékonyságúnak tételezik
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jelentős eltérések találhatóak abban, hogy a bürokrácia a „nem-piaci”
jelentéstartományon belül milyen értelmezést nyer:
jelentheti általában a „nem-piacit”,
jelentheti ezen belül az „államit”
az „államin” belül utalhat (a) elsősorban a redisztributív mechanizmusra
(ilyenként elsődlegesen a politikai-törvényhozási-kormányzati szférára) vagy
(b) az államilag szervezett szolgáltatásokra (elsősorban a közigazgatás
közszolgáltatási tevékenységére)
normatív oldalról – az állam tevékenysége ideális esetben csak azokon a
területeken indokolt, amelyeken a piac nem teljesít optimálisan (közjavak,
externáliák, stb.)
A neo-klasszikustól jelentősen eltérő felfogást képvisel az egyre centrálisabb
szerepet játszó neo-institucionalista elmélet. Ennek egyik ága (Williamson) rámutat,
hogy egyes piaci tranzakciók – azok, amelyek esetében a bizonytalanság
meghatározó szerepet játszik – hatékonyabban zajlanak le hierarchikus viszonyok
között. Ezekben az esetekben a gazdaságon belül is a hierarchikus-bürokratikus
szervezeti forma győzedelmeskedik – magasabb hatékonysága miatt – a tiszta piaci
csere viszonyai felett. North pedig rámutat, hogy a piac a társadalmi-kulturális
mezőbe ágyazottan működik. Az állami aktivitás elkerülhetetlen a piaci viszonyok
alapjának megteremtésében (pl. a magántulajdon védelmével) és fenntartásában (a
jogi keretek megállapításával, kikényszerítésével, valamint a vitás kérdéseknek a
bíróságok – pártatlan harmadik szereplőkénti – eldöntésével).
(2) Másodikként a politológia megközelítésmódját elemeztem. Rámutattam arra,
hogy a politológia jórészt átveszi a weberi elméletet, a bürokráciát szervezeti
jelenségként kezeli, és ilyenként a politikai rendszeren belül elsősorban a
közigazgatással azonosítja. E körben különös hangsúlyt kap a bürokrácia és az úr, a
politikus viszonya. Az a Webernél is hangsúlyozott szemlélet, amely szerint a
bürokrácia feladata a politikus által megjelölt célok végrehajtása, illetve a
végrehajtás szervezése. Elsődleges kérdés, hogy a bürokrácia mennyiben marad
semleges a célok végrehajtásában, illetve mennyiben vesz részt ténylegesen a
politikai döntéshozatali folyamatban. Ebben a kontextusban jelentős szerepet kap a
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bürokrata személyére, a személyzeti rendszerre vonatkozó jellemzők elemzése. A
közigazgatás, mint bürokratikus szervezet jellemzőiről a következő pontban részben a II. pontban leírtakat összefoglaló, részben azt kiegészítő jelleggel – még
részletesen szólok.
(3) Végül a Public Choice elmélettel foglalkoztam. Ennek az elméletnek az esetében
sem könnyű egyértelműen meghatározni, hogy mit ért bürokrácián. Úgy tűnik, hogy
a legtöbb szerző a bürokráciát a politikatudományhoz hasonlóan határozza meg, a
közigazgatással azonosítva a fogalmat. Érzékelhetőek azonban ettől eltérő
értelmezések is. (pl. Sorensen 1987) A tartalom lehet tágabb is, amennyiben
belefoglalják az egész állami szférát. Ebben az esetben a bürokrácia – talán a
collective choice elmélet kivételével – megegyezik a Public Choice elmélet tárgyával.
Amennyiben

azonban

a

bürokráciát

nagyjából

a

közigazgatás

szférájával

azonosítják, akkor azt valamiképpen a közszolgáltató közigazgatásra szűkítik le,
illetve

a

közigazgatást

kizárólag,

mint

közszolgáltatást

végző

szervezetet

azonosítják. Ebben a kontextusban nehezen értelmezhető a közigazgatás
döntéselőkészítő, visszacsatoló funkciója, illetve abban kizárólag a bürokrata
költségvetés-növelő

törekvése

kerül

tematizálásra.

Másfelől

nehezen

vagy

egyáltalán nem értelmezhető pl. a hatósági jogalkalmazó tevékenység.
Előnye ugyanakkor a Public Choice elméletnek a politológiával szemben, hogy tiszta
és egyértelmű előfeltevésekkel, matematizált módszertannal dolgozik. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy ez a tény nem járul hozzá, az empirikus tesztelhetőség és
teszteltség

magasabb

szintjéhez.

Sőt…

Az

elmélet

ugyanakkor

más

megvilágításban kezel egyes kérdéseket vagy rávilágít olyan korábban alig tárgyalt
problémákra, amilyen a közszolgáltatások mennyiségi és költségjellemzőinek
hatékonysága, a közigazgatás fokozatos kiterjedése a piaccal szemben, a politikus
és a bürokrata közötti információs asszimetria, stb.

II.4.2 A bürokratikus közigazgatási szervezet jellegzetességei
A politológia a közigazgatás, mint bürokratikus szervezet jellegzetességeivel az
állami szférán belül foglalkozik. A bürokratikus szervezet struktúrája és működése
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nyilvánvalóan sajátosan alakul ebben a szférában, ahol a szervezet tevékenysége a
közösség egészét szolgálja és nem magánérdeket. A közösség érdekének
nehezebb meghatározhatósága, diffúzabb és heterogénebb volta megjelenik a
kitűzött célok homályosabb megfogalmazásában, a célok ellentmondásosabb
jellegében. A modern demokratikus berendezkedés is nyilvánvalóan hatással van az
állami

szférán

belüli

bürokratikus

működésre,

például

azzal,

hogy

az

elszámoltathatóság nagyobb hangsúlyt kap, vagy hogy a szervezet folyamatosan ki
van téve a külvilágból érkező esetleges kritikáknak, elsősorban a média szerepén
keresztül. Végül a jogállamiság is jelentős szerepet játszik a belső struktúra és
működésmód alakulásában.
Amíg a politológia az állami bürokrácia sajátságait pozitív módon, az állam
sajátosságaiból vezeti le, addig a közgazdaságtan negatív módon közelíti meg
ugyanezt a kérdést. A közigazgatáson belüli mechanizmusokat a piacival
kontrasztolja. Arra a kérdésfeltevésre késztet, hogy a közigazgatás szervezeteinek
működése, miként tér el a piaci szervezetek működésétől. Az eltérések indokait is a
piacitól eltérő társadalmi koordinációs mechanizmus sajátságaiban véli felfedezni.
Végül a Public Choice elmélet ötvözi a két megközelítést. Vizsgálja a piacitól való
eltéréseket

és

ennek

okait,

de

vizsgálja

a

sajátos

közösségi-politikai

mechanizmusból következő specifikus jellemzőket is.
Az alábbiakban a pozitív és negatív megközelítésmódot együttesen alkalmazva
néhány olyan a bürokratikus szervezeti jellemzőt tekintek át, amelyek sajátosan
jelentkeznek az állami bürokráciában.

II.4.2.1 A szabály

Az un. rendőrállamban a szabály szerepe lényegében nem tért el az állami
bürokráciákban attól a szereptől, amit az I. részben bemutattunk. A jogállam
kialakulásával azonban a szabály belső (gyakorta titkos) szervezeti szabályból
jogszabállyá alakul. A jogszabály célja már eltérő. Elsődleges szerepe már nem a
hatékonyság biztosítása, hanem az emberi és állampolgári jogok védelme. A
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szabályok betartására, az azokhoz való merev ragaszkodásra tehát akkor is szükség
van, ha az kifejezetten ellentétes a hatékonyság szempontjával.
Hangsúlyozni kell, hogy itt továbbra is a formális jogról, formális szabályértelmezésről
van szó. Ebből következően az állami bürokráciában is megjelennek mindazon
jellegzetességek, amelyek a bürokráciákban általában jelen vannak, s amelyek a
formális szabályalkalmazásból következnek. Láttuk, hogy a formális szabályalkalmazás
következményei a következők:
nagyfokú kiszámíthatóság, mind az eljárás menetének, mind az outputoknak az
előrejelezhetősége,
az ezzel együtt járó merevség, rugalmatlanság, az adaptáció nehézkessége
az egyes konkrét esetekben a végeredmény, jelentősen eltérhet a szabályalkotó
szándékától (materiális illetve a szabályalkotó szándékán orientálódó és formális
illetve szó szerinti szabályértelmezés és alkalmazás eltérése).
A

szabály

jogszabállyá

alakulásával

azonban

ezen

tendenciák

jelentősen

felerősödhetnek.
A kiszámíthatósághoz olyan jelentős értékek kapcsolódnak, amelyek a szabályok
betartását és hosszú távú fenntartását akkor is megkövetelik, amikor azok
nyilvánvalóan jelentős veszteséget eredményeznek a hatékonyság területén.
Ezokból az állam olyan hatékonysági deficiteket is tolerál, amely a piacon a
szervezet kiszelektálódásához vezetne, vagy kikényszerítené a crozieri válságon
keresztüli átalakulást.
Szabályalkotás és szabályalkalmazás szervezetileg is szétválik. Általában a
bürokratikus szervezet csúcsán álló (törvényhozás, kormány) úr alkotja a
szabályokat. A kommunikáció már egy bürokratikus szervezeten belül is igen
nehézkes a szervezeti elkülönültség pedig meghatványozhatja azt. Ráadásul a két
szervezetet (törvényhozó testület - állami bürokrácia) eltérő felépítés, eltérő
működésmód is jellemzi, valamint a szervezetek tagjainak orientációja, képzettsége
is teljesen eltérő. A szabályoknak a változó környezethez való igazítása vagy
egyszerű korrekciója is rendkívüli energiát igényel, nehézkes és lassú, ráadásul a
kommunikációs nehézségek miatt nagy valószínűséggel szuboptimális. Az állami
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bürokráciát tehát már ezért is nagyobb merevség, lassabb és rosszabb adaptációs
készség, alacsonyabb hatékonyság jellemzi.
Mivel a szabályokhoz való ragaszkodás különösen fontos társadalmi szintű
értékekhez kötődik (jogegyenlőség, állampolgári jogok védelme) ezért azt különösen
erős szankciórendszer is garantálja. A merev, szó szerinti szabályalkalmazás párosulva a rossz adaptációs képességgel - azonban egyenesen vezethet a
materiális és formális értelmezés eltéréséhez vagyis ahhoz, hogy a konkrét esetben
a szabály alkalmazása gyakran nem éri el a jog-szabályalkotó által kitűzött célt.
II.4.2.2 Célrendszer és szervezeti hierarchia86

A közigazgatás tevékenysége igen sokrétű, heterogén. Ide tartozik a bűnüldözéstől
kezdve a külügyi tevékenységen és az anyakönyvezésen át az oktatás szervezése és
számtalan más, egymástól jellegében gyökeresen eltérő tevékenységfajta. Ezt a
heterogenitást képezi le a szervezeti felépítés. A közigazgatás ugyanis nem egyetlen
szervezet, hanem igen nagy számú szervezet együttese.
Nemcsak az a tény jelent problémát, hogy számos szervezet együtteséről van szó. Az
egyes szervezetek működésmódja is rendkívül eltérő. Egyes szervezetek tisztán
igazgatási munkát végeznek, tervezik, szervezik a döntések effektív végrehajtását.
Más szervezetek azonban maguk végzik a tényleges végrehajtást is. Az oktatás
területén a közigazgatás csak klasszikus értelemben vett igazgatási tevékenységet
végez. Maga az oktatás az iskolákban, egyetemeken folyik. Ezzel szemben a
honvédség, a rendőrség, a külügyminisztérium tevékenysége magába foglalja a
feladatok effektív, materiális végrehajtását is. Számos olyan terület is van, ahol
igazgatás és effektív végrehajtás összemosódik. A hatósági jogalkalmazás egyes
területei pl. ilyenek.
A különálló szervezetek rendszerét ráadásul nem csak a funkciók szerinti horizontális,
hanem a vertikális tagozódás is jellemzi. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az egyes
szervezeteken belül, hanem a szervezetek között is tipikus a hierarchia. Jelentős
eltérések lehetnek azonban aszerint, hogy a felettes szerv milyen jogosítványokkal
86

Itt kizárólag a szervezetelmélet által elemzett hierachiára utalok, és nem a közgazdaságtan által
felfogott társadalmi koordinációs mechanizmust jelölő jelentésre.
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rendelkezik az alá tartozó szervezettel szemben. A hierarchia tehát esetről esetre
eltérő jellegű és erejű lehet.
Nem nehéz átlátni, hogy ilyen mértékű széttagoltság mellet a koordináció és az
ellenőrzés óriási költségekkel jár. A feladatok és eljárásmódok heterogenitása azonban
csak az egyik ok amely a koordinációt megnehezíti. Legalább ilyen jelentős maga a
méret is. A közigazgatás ugyanis egy-egy országban nagyságrendekkel több
alkalmazottat foglalkoztat, mint bármely piaci szervezet.
A hatalmas szervezeti méret és a funkcionális, eljárási és ezeket tükröző szervezeti
heterogenitás mellett egyetlen mód kínálkozik a koordináció erősítésére és
költségeinek csökkentésére: a hierarchia elvének következetes érvényesítése az
egyes szervezeteken belül és a szervezetek között. A hierarchikus elrendeződés
azonban tovább erősíti a merevséget és ezzel csökkenti az adaptációs készséget és
számos esetben a hatékonyságot is.

II.4.2.3 A kontroll

A kontroll a közigazgatás esetében sajátosan jelentkezik, mivel kétirányú
hierarchiáról beszélhetünk. Az egyiknek kezdő, a másiknak végpontja az
állampolgár. Az ellenőrzés, kontroll kérdését itt az előbbi aspektusból vizsgáljuk. A
következő kérdéseket tekintjük át:
Miként képes az állampolgár, mint választó, mint szavazó és mint adófizető, mint
a közérdek megjelenítője ellenőrizni az államot. E tekintetben a politikai
visszacsatolás folyamatát a piaccal kontrasztolom.
A következő kérdésként azt vethetjük fel, hogy miként képes az „úr” ellenőrizni az
alá tartozó bürokratikus szervezetet. Ez a megbízó-ügynök problémára utal.
Végül azt vizsgáljuk, hogy a szervezeten belül a vezetők miként képesek a
vezetettek feletti ellenőrzésre,

illetve

a beosztottak engedelmességének

kikényszerítésére. Ez a motiváció kérdését veti fel.
A következőkben e három kérdést tekintem röviden át.
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II.4.2.3.1 A politikai és a piaci visszacsatolási folyamat

A piac egyik legfontosabb jellemzője a verseny. Ez azt jelenti, hogy egy-egy területen
számos áru és szolgáltatás van jelen a piacon. A vevők ezek közül választanak
aszerint, hogy az adott szolgáltatás mennyire felel meg igényeiknek illetve, hogy
mennyibe kerül. Azok a szolgáltatók tudnak tehát talpon maradni a versenyszférában,
amelyek a leginkább képesek az igények kielégítésére és egyben a legolcsóbban
tudják ezt megtenni. A szolgáltatások értékelése tehát a vevő alternatívák közötti
választásán alapul és közvetlen jellegű. A hatékonyság mérése ebből következően
könnyen és közvetlenül számítható a költségek és bevételek összevetéséből egy
szervezeten belül. A mechanizmus megadhatja azt is, hogy mi ezen szervezetek
hatékonysági sorrendje. A piaci mechanizmus egyben kiszelektálja azokat, akik a
versenyben alulmaradnak, vagy mert nem képesek a fogyasztói igények kielégítésére
(külső hatékonyság), vagy mert túl drágán termelnek (belső hatékonyság).
A piaci mechanizmushoz képest az állami bürokrácia “szolgáltatásai” jelentősen eltérő
visszacsatolási mechanizmus alá esnek.
Gyakran egyáltalán nem tudható, hogy ki a fogyasztó illetve nehezen határozható
meg a fogyasztók köre.
Általában nincsenek alternatívák a közszolgáltatások esetében. Teljes mértékben
igaz ez a hatósági jogalkalmazás területén (pl. engedélyezési eljárások). A
fogyasztóknak tehát nem adatik meg az alternatívák közötti választás lehetősége.
Az állami bürokrácia outputjai többségének nincs ára. A szolgáltatások ingyenesek
vagy ha azokért fizetni kell is, az ár nem fedezi a költségeket, illetve az árképzés
elsősorban nem a költségeken alapszik. (Ennek egyik oka, hogy a költségek nem
vagy csak rosszul és nehezen számíthatóak. A másik ok, hogy az állam más
preferenciákat is érvényesíteni kíván.)
A fentiekből következik, hogy a közszolgáltatások többségének esetében mind a
költségek mind a piaci árak (mennyit ér meg a szolgáltatás a vevők meghatározott
körének) rejtve maradnak. Ez azt jelenti, hogy – legalábbis közgazdaságtani
értelemben – a hatékonyság nem állapítható meg.
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Miután nincs lehetőség a vevők választáson alapuló értékítéletének érvényesítésére
más hatékonyság-mérési visszacsatolási metódus alkalmazására van szükség, ami
azonban jelentős költséggel jár.
A

demokratikus

politikai

rendszerek

tartalmaznak

ilyen

visszacsatolási

mechanizmust: a politikai választást. E visszacsatolási mechanizmusnak azonban
jelentős korlátai vannak::
A választói döntésben együttesen és szétválaszthatatlanul vannak jelen az állami
bürokrácia hatékonyságára vonatkozó ítéletek más szempontokkal. A választó
például nem csak és nem is elsősorban a célelérés mértékét minősíti, hanem a
kitűzött célokat is.
A választói értékítéletben a véletlenszerű tényezők szerepe, például hangulati
elemek, a média, botrányok hatása, rendkívüli mértékben megnövekszik.
A politikai rendszer visszacsatolási folyamatával szemben azonban nemcsak a
választói értékítélet fogyatékos jellege oldaláról emelhetünk kifogásokat.
Kifogásolható a visszacsatolási mechanizmus abból a szempontból is, hogy az
képtelen a piaci mechanizmushoz hasonló erővel kiváltani a kívánt hatást. A
visszacsatolás igen áttételes. A vásárlók elmaradása közvetlenül érinti a piaci
szolgáltatót, annak kiszelektálódásához vezet. Miután az állami bürokrácia
esetében általában egyetlen szolgáltató van, ez a drasztikus korrekciós
mechanizmus szinte soha nem érvényesülhet.
A visszacsatolás nem közvetlenül a szolgáltató szervezetet érinti, hanem a
politikai döntéshozót. A visszacsatolás tehát rendkívül áttételesen jelentkezik,
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a szolgáltatást közvetlenül nyújtó
szervezetet általában a politikai döntéshozótól még számos bürokratikus
szervezet választja el.
Végül, de korántsem utolsó sorban utalok arra, hogy a választásokra csak
hosszabb időközönként kerül sor. Ez a visszacsatolási mechanizmus tehát
nemcsak rendkívül bizonytalan de nem folyamatos és igen lassú is.

II.4.2.3.2 Az úr, mint megbízó

Az úr szerepe a demokratikus államokban megoszlik a közösség és a választott
politikusok között. Elvileg minden állampolgárnak joga van az állami tevékenység
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kontrolljára. A sajtó nagyságrendekkel többet foglalkozik az állami, mint a
magánbürokráciákkal. A magánigazgatás jogsértése maximum bűncselekmény, a
közigazgatásé botrány is. A kontrollálók köre kiterjedtebb, de éppen ezért a kontroll
esetlegesebb is. A sajtó és a jórészt sajtó által irányított politikusok szívesen
ragadnak ki egy-egy aktust, anélkül, hogy annak tágabb környezetét, az ahhoz
vezető mechanizmust alaposabban vizsgálnák.
Az esetlegesség egy másik oka a preferenciák tisztázatlansága, ellentmondásos
jellege. A piaci szférában egyetlen lényeges és végső szempont van: a profit. Ezzel
szemben az állam esetében számos ilyen szempont létezhet. Ilyen alapvető
szempontok pl. a társadalmi jólét hosszú távú növelése és az egyenlőség bizonyos
szintjének fenntartása. Ezek a szempontok szembekerülhetnek egymással. A célok
gyakran nem is kerülnek explicit módon megfogalmazásra. Ha van egyáltalán
politikai konszenzus az egyes célok közötti arányok tekintetében, akkor ez gyorsan
változó politikai alkukon alapul.
A politikus a demokratikus rendszerekben nem akar és nem is

tud a

magántulajdonoshoz hasonló módon ellenőrzést gyakorolni a bürokratikus szervezet
felett.

A

politikus

elsősorban

újraválasztásában

érdekelt,

amihez

–

a

tömegdemokráciák állampolgári magatartásából következően – viszonylag kevéssé
járul hozzá a bürokrácia szoros kontrollja. A politikai döntéshozó és a bürokratikus
szervezet - illetve az azt képviselő - menedzser között jelentős információs
asszimetria áll fenn. Ezért a politikus kevéssé képes – a piaci szférában
meghatározó szempont – a hatékonyság számonkérésére. A bürokratikus
szervezetnek a politikus felé fennálló felelőssége elsődlegesen nem a pénzben
mérhető belső hatékonyság tekintetében áll fenn.
Az állami szférában a hatékonyságon orientálódó politikus meghatározná az
outputok kívánatos mennyiségét (pl. kiket, milyen jellegű szociális ellátásban kíván
részesíteni) és ahhoz hozzárendelve a megfelelő költségfüggvényt pontosan
meghatározhatja a szükséges költségvetést. Mivel azonban a költséggörbék nem
ismertek ez eleve lehetetlen.
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Hasonló helyzetben a magánszféra menedzsere abban lenne érdekelt, hogy
csökkentse a költségeket, így növelje a profitot. A magánszférában ugyanis olyan
érdekeltségi mechanizmusok működnek, amelyek a menedzsert jutalmazzák a
költségek csökkentéséért. A közszférában azonban ez a lehetőség szinte soha nem
áll fenn. Az állami menedzser általában nem érdekelt a költségek csökkentésében,
sőt ellenérdekeltsége áll fenn. A megtakarításokat elvonják. Ez rövid távon azt
jelenti, hogy azok nem érvényesülnek motivációs tényezőként. Hosszabb távon
azonban várható, hogy a politika a következőkben már eleve kevesebb forrást juttat.
Ez azt is jelenti, hogy a későbbiekben az egységnyi költségek vagy a feladatok
megnövekedése miatt a szűkösebb költségvetésből az elvárt outputok már nem
biztosíthatóak. Közgazdaságtani szempontból itt arról van szó, hogy a pénz
visszaadásával a menedzser csökkenti az információs asszimetriát. Lényegében a
politikai döntéshozó számára információt ad a költségekről. Fennálló információs
fölényének csorbítása azonban nem érdeke az állami menedzsernek.
A fentiekből az következik, hogy a költségeket nem igyekeznek minimális szinten
tartani. A verseny hiánya miatt erre nincs is komoly késztetés. A piaci szférával
ellentétben a szervezet fennmarad akkor is, ha jóval a lehetséges minimális költség
felett termel. Az is következik a szituációból, hogy a megtakarításokat felélik.
Alighanem ez a legfontosabb oka a létszám növelésének. A létszám növelése
alkalmasabbá teszi a szervezetet, hogy váratlanul felmerülő igényekre reagáljon.
Emellett a nagy létszám növeli a vezető presztízsét. A tapasztalat továbbá azt
mutatja, hogy minél nagyobb létszámú az állami bürokrácia egy szervezete, annál
valószínűtlenebb, hogy megszüntetik. A létszám növelése mellett számos más
eszköz is van a fölös források felélésére.
Már a szervezéstani megközelítésben jeleztük, hogy az alkalmazottak feletti kontroll
gyakorlása költségekkel jár a munkáltató számára. Az ellenőrzési rendszerek
technikai hátterének biztosítása, az ellenőrzést végző személyzet munkabére ilyen
költségnek tekinthető. Emellett felmerülnek még a közvetett költségek, amelyek a
nagyobb mérvű adminisztrációból, a szervezet megnövekvő rugalmatlanságából
származnak. Az alkalmazottak tevékenységének kontrolljából származó költségeket
nevezi a közgazdasági szakirodalom hivatali veszteségnek (agency loss).
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A közigazgatás specificitása abban ragadható meg, hogy a kontroll költségeit nem
vetik össze a kontroll hasznainak várható értékével. A kontroll mértékét tehát nem a
gazdasági racionalitás, hanem más - lényegében definiálatlan - szempontok alapján
határozzák meg. A kiszámíthatóság tekintetében a cél a tökéletes kiszámíthatóság
biztosítása. Mivel valószínűleg a kontroll esetében is növekvő költséggörbével
számolhatunk, ez jelentősen növeli az egységnyi kiszámíthatóságra eső költségeket.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a hatékonyság kontrollja kevésbé érvényesül az
állami, mit a magánbürokráciák esetében és kevésbé eredményes annál. Más
tekintetben azonban a kontroll erőteljesebb és kiterjedtebb is lehet. A közigazgatás
tevékenysége a közösség egészének kontrollja alatt áll.

II.4.2.3.3 A motiváció

A motiváció meghatározó problémája a szervezeti hatékonyságnak. A motiváció két
alapvető módjával számolhatunk.
Az első lényege, hogy az egyéni teljesítményt a szervezeti célhoz való hozzájárulás
mértéke szerint jutalmazza illetve szankcionálja az alulteljesítést. Ennek lehetőségei
az államigazgatásban igen korlátozottak. A közszolgálati ún. érdemrendszer ugyanis
- rendkívül erős beszabályozottságából következően – a minimálisra szorítja az
egyéni teljesítményen alapuló jutalmazást és szankcionálást. A rendszer rendkívül
merev. A közvetlen felettesnek, aki a leginkább rendelkezik információval beosztottja
munkateljesítményéről, szinte semmiféle befolyása nincs a beosztott jutalmazására
vagy szankcionálására. A beosztottat

lényegében csak akkor lehet felelősségre

vonni ha valamiféle eljárási hibát vét. Ez a tényező jelentősen felerősíti azt a
tendenciát, amit Merton írt le, vagyis az eszközök céllá válását, miközben a
szervezeti célok jelentőségüket vesztik.
A motivációnak a fent leírt módja a szervezeti célokat eleve adottnak veszi s arra
törekszik, hogy az egyes egyént azok szolgálatára bírja. A másik motivációs
stratégia lényege, hogy a szervezeti célokat összhangba hozza a benne dolgozó
egyének és csoportok céljaival. Itt tehát a szervezeti célstruktúrát – természetesen a

222

fő funkció szem előtt tartásával – igyekeznek összeegyeztetni a szervezetben
dolgozók egyéni- és csoportcéljaival. Erre az államigazgatás – elvileg – tökéletesen
alkalmatlan. Valamennyi cél és az ezekhez rendelt eszközök is jogszabályban
rögzítettek. (Legalábbis az európai államokban.) Elvileg tehát nincs tere a célok és
részcélok legkisebb módosításának sem. Az a demokratikus jogállamiságot
alapjaiban veszélyeztetné. Teoretikusan tehát azt állapíthatjuk meg, hogy nincs
semmiféle mód a megfelelő motiváció biztosítására az államigazgatásban.87
Összességében a kontroll tekintetében azt mondhatjuk, hogy
a piaci mechanizmus automatikus visszacsatolási folyamata helyett itt egy
kontrollmechanizmus érvényesül, amely a résztvevők tudatos cselekvésén alapul
a kontroll elsődlegesen nem a hatékonyság kérdéseire irányul, mivel azok
nehezen mérhetőek és nem is kizárólagos fontosságúak.

87

Nem véletlenül hangsúlyoztam többször is, hogy elméletileg nincs lehetőség a célstruktúra
manipulálására. Valójában - mint láttuk - az állami bürokrácia meghatározott körben (pl. a
költségvetés növelése) képes az állami célok manipulálására. Ez azonban jórészt csak a
közszolgáltatások területén lehetséges, és szigorú – a politikai működés és a jog rendszerébe épített
– korlátai vannak. A lényeg itt az, hogy ezekben az esetekben a szervezeti és magáncélok nem a
vezetés által történő explicit egyeztetésről van szó, annak érdekében, hogy a motivációt növeljék.
Éppen ellenkezőleg. A vezetettek által folytatott látens stratégiáról, amelynek semmiféle motivációs
szere sincs.
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III Következtetések

III.1 A bürokrácia eltérő jelentései
Amiként azt a bevezetőben jeleztem az I. és II. fejezetben azt vizsgáltam, hogy az
egyes tudományágak és azon belül az egyes irányzatok és szerzők miként
értelmezték a bürokrácia fogalmát, és milyen attribútumokat tulajdonítottak a
bürokráciának. E kérdés vizsgálatában együttesen alkalmaztam két módszert. Ezek
közül az egyik az egyes megközelítésmódok belső összefüggéseire koncentrál, míg
a másik azt vizsgálja, hogy egyes jellemzőket az adott elmélet magába foglalja-e, s
ha igen, milyen fontosságot tulajdonít annak. Az összegzésben is érvényesítem a
vizsgálódásnak ezt a kettősségét.

III.1.1 A bürokrácia-felfogások fő irányai

III.1.1.1 A bürokrácia, mint általános szervezeti jelenség

A szervezetelmélet és szervezetszociológia jelöli ki a bürokrácia értelmezésének
egyik fő irányát. Az ezen a tudományterületen alkotó szerzők gyakran visszanyúlnak
Weber definíciójához, és annak legtöbb elemét elfogadják. A weberi bürokratikus
modellt általában azonosítják a formális-racionális szervezettel. Webernek az
irányzatba sorolása érthető abból a szempontból, hogy ez az irányzat is a szervezeti
célok, működés és struktúra formalizáltságát, rögzítettségét hangsúlyozza. Ezt
elsősorban a részletes szabályozással és a szabályok szigorú, szószerinti
betartatásával, a szervezeti hierarchia és az azon alapuló kommunikációs és hatalmi
viszonyok rögzítésével, a szervezet „tervezettségével” érik el. Weber besorolása
ebbe a szervezéstani irányzatba azonban olyan elméleti következményekkel jár,
amelyek a weberi bürokrácia-elmélet félreértelmezéséhez vezetnek, és messze ható
következményekkel járnak.
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Megfeledkeznek arról a tényről, hogy Weber a bürokrácia fogalmát az igazgatásihivatali szervezet egy sajátos formájának jelölésére tartja fenn. A bürokrácia csak
ebben

az

értelemben

illeszkedik

szervesen

a

weberi

elméletbe.

Az

elmélettörténeti aspektus mellett talán fontosabb, hogy egyes jellemzők, amelyek
fontosak az igazgatási szervezetben, értelmetlenné, lényegtelenné válhatnak ha
a fogalmat a termelési folyamatra értelmezzük, illetve más hatásokat válthatnak
ki.
A formális-racionális szervezéstani irányzat logikáját húzzák rá Weberre. Eszerint
a belső jellemzők megfelelő megválasztása (értsd: formalizáltság, rögzítettség
biztosítása) azért szükséges, mert ez biztosítja a szervezeti hatékonyság
legmagasabb fokát.
Weber, illetve a bürokrácia fogalmának és jellemzőinek későbbi értelmezésében
meghatározó szerepet játszott az a tény, hogy leírását azonosították a formálisracionális szervezet leírásával. Ez nagyban meghatározta a megfogalmazódó
kritikákat is. Ezeket a kritikákat a következőkben lehet összefoglalni:
A formális szervezet mögött vagy mellett jelen van az informális is. A bürokraták
magukkal viszik attitűdjeiket, értékrendjüket (Human Relations szerzői) és
személyes érdekeiket (motivációs elméletek, + Tullock, Downs, Crozier) a
szervezetbe. Ezen a talajon informális csoportok jönnek létre és ezek
interakcióján informális mechanizmusok alapulnak (Human Relations, Crozier).
Csakúgy mint a formális szervezetnek, az informális szervezetnek is megvannak
a maga céljai, sajátos struktúrája és működési mechanizmusa. A tényleges
működés és az outputok magyarázata csak a formális és informális
szervezettség együttes figyelembe vételével lehetséges.
A formális szervezet sohasem lehet tökéletesen formális, vagyis soha nem képes
teljességgel kiküszöbölni a bizonytalanság helyzeteit. (Crozier, Simon)
A bürokrácia egyes belső szervezeti jellemzői (munkamegosztás, szakértelem,
szabályozottság,

hierarchia,

stb.)

korántsem

alkotnak

egy

konzisztens,

hatásukban egymást kiegészítő, vagy erősítő rendszert. Az egyes elemek
ellentmondásba kerülhetnek egymással. (Blau-Meyer) A munkamegosztás és
specializáció megköveteli a koordinációt biztosító hierarchia és szabályozottság
jelenlétét. A kettő között azonban az ideális egyensúly korántsem egyértelmű.
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(Lawrence-Lorsh 1967, Simon 1946) A hierarchia és szabályozottság gátolhatja a
szakértelem érvénysülését. (Selznick, Etzioni) A szabályozottság jórészt kiüresíti
a vezetők hierarchikus utasításadási jogát. (Gouldner, Crozier)
Az egyes belső szervezeti jellemzők és ezek összhatása korántsem feltétlenül
vezet el a bürokrácia felsőbbrendűségét biztosító általános jellemzőhöz – ebben
az értelmezésben a hatékonysághoz. (Blau-Meyer) Diszfunkciók jelentkezhetnek,
amelyeknek betudhatóan azok a szervezeti jellemzők, amelyek a hatékonyságot
és hatásosságot kellene biztosítaniuk ez ellen fognak hatni. (Merton és
funkcionalista iskolája) A hierarchia lassítja a kommunikációt, nehézkessé teszi a
szervezetet és alkalmatlanná a komplex feladatok megoldására. A szabály
merevséget okozhat és megnehezíti az adaptációt. A személytelenség és a
specializáció megnehezíti a szervezeti célok követését. A legnagyobb probléma
abból adódik, hogy a szervezet egészének formalizáltsága, rögzítettsége,
merevsége akadályozza, vagy lehetetlenné teszi az adaptációt. A modern kor
gyorsan változó közegében ez rendkívüli hátrányt jelent.
Összegezve: elméletileg és empirikusan (Woodward, Merton és funkcionalista
iskolája, Blau) is kimutatható, hogy a bürokrácia belső szervezeti jellemzői nem
feltétlenül biztosítják a lehetséges legmagasabb szintű szervezeti hatékonyságot.

III.1.1.2 A bürokrácia mint nem-piaci, állami

A II. fejezetben vizsgált három elmélet megegyezik abban, hogy a bürokráciát nem
mint általánosan, a társadalom szinte minden szférájában jelenlévő szervezeti
jelenséget vizsgálják. A közgazdaságtan és a Public Choice elmélet a bürokráciát
nem is, mint szervezeti jelenséget kezeli. A politológia, a Public Choice és a
közgazdaságtan szerzőinek jelentős része a bürokráciát az állami szférában
helyezik el.

III.1.1.2.1A közgazdaságtan

A neo-klasszikus közgazdaságtan a bürokráciát a nem piacival azonosítja. Ebből a
szempontból a hierarchikus elrendezettség válik meghatározóvá. Mind a – felek
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egyenlőségén és a felek közötti cserén és versenyen alapuló – piac, mind – a felek
egyenlőtlenségén, az egyiknek a másik felett gyakorolt hatalmán – nyugvó
hierarchia, mint társadalmi koordinációs mechanizmusok kerülnek értelmezésre. A
szemléletből egyenesen következik, hogy a neo-klasszikus irányzat közgazdászai a
piaci szférában nem ismerik el a bürokrácia jelenlétét. Ezek a közgazdászok a
bürokráciát, kimondva-kimondatlanul, alacsonyabb hatékonyságúnak tartják a
piacinál. A bürokrácia határainak megvonásában eltérések tapasztalhatóak az egyes
szerzőknél, amennyiben egyesek általában a nem tisztán piacit, mások az államit
azonosítják a bürokráciával, megint mások pedig az államin belül is differenciálnak.
Ez arra utal, hogy az „állami” a lehető legtávolabb esik a „piacitól”. Mivel az állam,
mint „bürokrácia” alacsonyabb hatékonyságú, s mivel a közgazdászokat kizárólag az
optimalitás-hatékonyság kérdése érdekli, az állam szerepe a piaccal szemben csak
másodlagos lehet. Ez a szerep a neo-klasszikus elmélet szerint, optimális esetben a
piaci kudarcok korrekciójára korlátozódik.
Másként értékeli a bürokrácia, a hierarchia és az állam szerepét a neoinstitucionalista

közgazdaságtan.

Eszerint

a

bürokratikus-hierarchikus

elrendezettség jelen van a piac számos szegmensében, mégpedig éppen azért,
mert ott hatékonyabbnak bizonyult a piaci csere mechanizmusánál. (Williamson).
North – mind Weberhez, mind a realitásokhoz közelítve - rámutat arra, hogy az állam
léte a piac létének elő- és alapfeltétele. A piac nem képes olyan környezetben
működni, amelyben a tulajdonviszonyok nem garantáltak, ahol a csalást nem
büntetik és ahol a szerződések nem kikényszeríthetőek.

III.1.1.2.2A Public Choice elmélet

Jelentős részben a neo-klasszikus közgazdaságtan szemléletét és részben
módszertanát veszi át a Public Choice elmélet. Az elméletnek azonban éppen az
állami, a bürokratikus képezi a tárgyát. A neo-klasszikus közgazdaságtan és a Public
Choice elmélet különbözősége az „állami” és a „bürokrácia” fogalmak viszonyának
értelmezésében is megmutatkozik. Előbbi esetében az „állam” a „bürokrácia”
részhalmaza volt, utóbbinál a viszony fordítottnak tűnik. A Public Choice elmélet

227

mind a tárgyalt kérdések88, mind az alkalmazott módszerek (neo-klasszikus elmélet
módszerei, játékelmélet, matematikai bizonyítások) tekintetében meglehetősen
szerteágazó. Ezért nehéz pontosan meghatározni az elméleten belül a bürokrácia
kifejezés pontos, egységes értelmezését. Az azonban általánosan megállapítható,
hogy a „bürokrácia” az „állami”-nál szűkebb jelentéstartománnyal bír; utóbbi az
előbbinek része. A Public Choice elmélet abban is eltér a neo-klasszikus
közgazdaságtantól, és főleg a politikatudománytól, hogy az állami bürokrácia
tevékenységét látensen – egyébként az angolszász megközelítéssel jórészt
egyezően – a közszolgáltatások biztosításával azonosítja.
A Public Choice elmélet az egyénből, önérdekű, haszonmaximalizáló egyénekből,
bürokratákból, politikusokból indul ki. Általában azt feltételezi, hogy a bürokrata
célfüggvényében

meghatározó

a

költségvetés

egészének,

illetve

annak

diszkrecionálisan elkölthető részének maximalizálása. Idővel az utóbbi feltételezés
vált általánosan elfogadottá, vagyis az, amely szerint a bürokrata 89 a költségvetés
azon szegmenseinek maximalizálására törekszik, amelyet saját belátása szerint,
saját döntése alapján költhet el. A bürokrata ezen törekvésének a politikai
döntéshozó, a weberi „úr” nem képes ellenállni – mondja az elmélet – ezért az állami
költségvetés folyamatosan növekszik. A költségvetést maximalizáló magatartás
másik következménye az lehet, hogy a bürokratikus „termelés” alacsony
hatékonyságú lesz.
Az elméletet több oldalról is kritizálták, és az – egyébként meglehetősen gyér –
empirikus adatok is ambivalensek annak valóságtartalma tekintetében. A kritikákat
fentebb részletesen ismertettem. Itt csak arra utalok, hogy a Public Choice elmélet
által felvázolt probléma csak akkor állhat elő, ha a gyakorlat eltér a weberi elméleti,
ideáltipikus bürokratikus elrendezettségtől: ha az úr nem tölti be egyértelmű
célkijelölő funkcióját, ha a bürokráciát nem jellemzi a személytelenség és az
utasítások, szabályok feltétel nélküli követése, és főleg ha a bürokratikus
szervezeten belül jelentős olyan mezők találhatóak, amelyeken a pontos
88

Pl. mi készteti az egyes haszonmaximalizáló egyéneket arra, hogy összefogva elégítsék ki közös
szükségleteiket (collective action theory), a demokratikus választás lehetetlensége (Arrow tétele),
csapdaszituációk elemzése, stb.
89
Ebben az összefüggésben a bürokrata, elsősorban az egyes szervek vezető beosztású
hivatalnokaira utal.
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beszabályozottság, rögzítettség nincs jelen, ahol a bürokrata diszkrecionális döntési
helyzetben van. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hatékonyság hiánya nem a weberi
bürokratikus jellemzőkből, hanem éppen ellenkezőleg, a bürokratikus jellemzők
hiányából, a szervezetszociológia szakkifejezésével az alulbürokratizáltságból
következik.
Más kérdés, hogy lehetséges-e a weberi ideáltipikus modellel megegyező, vagy
legalább

azt

megközelítő

szervezeti

felépítést

kialakítani.

Lehetséges-e

a

bizonytalanság helyzeteit (amelyben a bürokrata diszkrecionális döntési helyzetbe
kerülhet) teljes egészében megszüntetni? További, konkrétabb kérdés, hogy
lehetséges-e a bizonytalanság helyzeteit teljes egészében megszüntetni az államipolitikai szférában? A válasz mindkét kérdésre valószínűleg nemleges. Ez azonban
nem változtat azon az elméleti jelentőségű tételen, hogy a hatékonyságnak a Public
Choice elmélet által tárgyalt hiánya éppen a weberi ideáltípustól való eltérésből
fakad, nem pedig az ideáltípus inherens következménye. De ha ez így van, akkor
vajon az államon belüli vagy a piaci szférán belüli bürokratikus szervezetek felelneke meg inkább a weberi ideáltípusnak? A fentiek alapján – meglepő módon, és az
elméletalkotók szándékától nyilvánvalóan függetlenül – azt gyaníthatjuk, hogy a piaci
szervezetek, a vállalatok közelebb álnak a weberi ideáltípushoz. Ez azonban abból
is következhet – meggyőződésem szerint abból következik – hogy a Public Choice
kizárólag az állami bürokrácia közszolgáltatási funkciójára koncentrál. A hatósági
tevékenység területén a demokratikus jogállamokban a bürokrata diszkrecionális
döntési jogosultsága minimális.

III.1.1.2.3A politológia
A politológia bürokrácia-felfogását lényegében két tényező határozza meg: sajátos
tárgya – a politikai szféra vizsgálata – és az a tény, hogy alapjában átveszi a Weber
által kezdeményezett szervezeti megközelítést a bürokrácia meghatározásában.
Ebből következően a politológia a bürokratikus szervezeteket a politikai szférán
belül, illetve elsősorban az állami szférán belül vizsgálja. Az állami bürokráciát
lényegében a közigazgatással azonosítja, bár ennek tartalma eltérő lehet aszerint,
hogy azt szervezeti vagy személyzeti oldalról (közszolgálat személyzete) határolja
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le, illetve e lehatárolásokban hol húzza meg a határokat (pl. csak köztisztviselők,
vagy a fegyveres testületek tagjai is, vagy a közalkalmazottak is).
A politológia megközelítésében több szempontból is eltér az előbbiekben tárgyalt két
tudományterülettől. A bürokráciát – legalább részben – szervezeti jelenségként
kezeli. Ebből következően meghatározó kérdéssé válik a politikus-„úr” és az
igazgatási szervezet, a bürokrata viszonya. A politológiában kap először különös
hangsúlyt a bürokrata helyzete, semlegessége-személytelensége és – elsősorban
ezzel összefüggésben – a személyzeti rendszer kérdései. A bürokráciát nem a
piaccal, hanem a tisztán politikaival kontrasztolja.
A hatékonyság tekintetében, demokratikus politikai berendezkedés mellett, a
hatásosságot – vagyis azt, hogy az állam tevékenységében az állampolgári
igényeket adekvát módon elégítse ki –

a politikai, képviseleti elem biztosítja. A

hatékonyságot – vagyis azt, hogy a kitűzött célokhoz a legmegfelelőbb eszközöket
válasszák meg, a legkisebb költséggel a célelérést a legnagyobb mértékben
valósítsák meg – viszont az állami bürokrácia, a közigazgatás biztosítja.
A hatékonyság azonban korántsem az egyetlen tényező, s nem is a legfontosabb
tényező, amely a bürokrácián számon kérhető. Emellett más értékeket is
folyamatosan szem előtt kell tartania a közigazgatásnak. Ilyenek pl. az állampolgári
egyenlőség biztosítása, a méltányosság, az emberi és állampolgári jogok minden
körülmények közötti tiszteletben tartása, a nyilvános ellenőrizhetőség, a folyamatos
elszámoltathatóság biztosítása, illetve a – közösség egészének és az azt képviselő
politikusoknak történő – beszámolási kötelezettség.
A közigazgatásnak tehát számos, egymással gyakran konfliktusba kerülő szempont
szerint kell optimalizálnia tevékenységét. A hatékonyság kérdése, abban a
formában, ahogyan az a piaci szférában felvetődik nehezen is értelmezhető. Az
egyes cselekvések számos cél megvalósulására hatnak. Az egyik cél követésében
leghatékonyabb

megoldás,

ronthatja

számos

másik

cél

megvalósításának

eredményességét. Nincs olyan legáltalánosabb cél – amilyen a magánszférában a
profit – amelyre a részcélok – még ha önmagukban ellentmondásba is kerületnek –
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egyértelműen

visszavezethetőek,

és

ezzel

fontosságukban

rangsorolhatóak

lennének.

III.1.1.3 A bürokrácia-felfogások két dimenziója

A bürokrácia-felfogások két eltérő megközelítését a következő ábrában összegzem:
Ábra 12 A bürokrácia-felfogások elhelyezkedése90
Társadalmi koordinációs mechanizmus
A dimenziót kijelöli: a közgazdaságtan
Informális kiscsoport:
család, baráti társaság

Tiszta piac: vállalat

pl.

Szervezet:
(rögzített
célok): pl. klub

Nem tiszta piac: oligopólium,
monopólium

ÁLLAMI
Formális-racionális szervezet (rögzített célok, működés,
struktúra): pl. vállalat, rendőrség, egyház

Szervezet
A dimenziót
kijelöli a:
szervezetszociológia
és elmélet

Bürokrácia (formális-racionális igazgatási
szervezet): pl. vállalati adminisztráció
Állami
bürokrácia:
közigazgatás

H
i
e
r
a
r
c
h
iz
á
lt
s
á
g

Formalizáltság-rögzítettség
Adminisztratív-igazgatási jelleg

Az ábra a két megközelítési mód által kijelölt dimenzióban helyezi el az egyes tipikus
szervezeti formákat. Nem beszélhetünk azonban egy koordinátarendszer által kijelölt

90

A “vertikális tengelyen “ jelölt hierarchizáltság, nem a szervezet belső hierachizáltságára, hanem a
társadalmi koordinációs mechanizmusra utal: lényegében szinonim a “nem-piaci”-val.
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térről, mivel a dimenziókon túl nem értelmezhetőek az egyes pontok, illetve nem
feletethető meg azoknak egy meghatározott szervezet. Nincs értelme pl. egy
oligopóliumhoz tartozó kiscsoportról beszélni. Az egyetlen jól értelmezhető pont az,
ahol a két dimenzió metszi egymást. Ebben a metszéspontban helyezkedik ez a
közigazgatás. A közigazgatás szervezeti oldalról formális-racionális igazgatási
szervezet. A szervezetelmélet és szervezetszociológiai valamennyi szerzője egyetért
abban, hogy a közigazgatás bürokrácia. A közigazgatás testesíti meg másfelől a
tökéletes nem-piacit is, amennyiben monopol jellegű, outputjai nem esnek a piaci
mechanizmus értékítélete alá és forrásait a piacról vonja el, majd azokat nem-piaci
szempontok alapján újra elosztja.91

III.1.2 A bürokrácia egyes jellemzői
A bevezetésben felsoroltam azokat a jellemzőket, amelyeket az egyes szerzők és
irányzatok vagy bevonnak a bürokrácia jellemzésébe vagy sem, illetve ha bevonják,
akkor esetleg eltérő álláspontot foglalnak el annak mibenléte tekintetében. Az alábbi
táblázatban

a

bevezetőben

felsorolt

jellemzőkkel

kapcsolatos

legfontosabb

álláspontokat tekintem át.

Táblázat 7 A bürokrácia értelmezésének egyes dimenziói
Lineáris
szervezeti
struktúra,
hierarchia

A feladat
jellege
igazgatási
vagy nem
csak
igazgatási
szervezet

91

A szervezetszociológia és szervezetelmélet szerzőinek többsége a bürokratikus
szervezet meghatározó elemének tartja a merev, hierarchikus felépítettséget. Mások,
csak a pontosan beszabályozott szervezeti formát tartják fontosnak (a hatás-, illetve
munkakörök megosztásával). A funkcionális szervezeti modell abban tér el a lineáristól,
hogy a „parancsolás egysége” nem érvényesül. A kommunikációs csatornák azonban itt
is pontosan meghatározottak és az alá-fölérendeltségi viszony is jelen van.
A közgazdaságtani megközelítésben a hierarchia önmagában definiálja, definiálhatja a
„bürokráciát”. Ebben az esetben a „hierarchia” a társadalmi koordinációs
mechanizmusra, annak „nem-piaci” jellegére utal.
A szervezetelméletben a bürokráciát általában azonosítják a formális, racionális
szervezettel. A szervezetszociológiában egyes szerzők szintén így értelmezik, míg
mások, hangsúlyozzák, hogy igazgatási szervezetről van szó. Ritka azonban az olyan
megközelítés, amely ezt a szempontot következetesen érvényesítené, és reflektálna
arra, hogy mennyiben jelent ez eltérést a formális-racionális szervezetektől általában.
A politológia esetében egyes szerzők a közigazgatást szűkebben értelmezik, a hivatali,
jobbára hatósági és döntéselőkészítő feladatokat, a köztisztviselői kört sorolva ide.
Mások belefoglalják a kategóriába az effektív megvalósítást is, pl. a közalkalmazottak

Ez is jelzi, hogy a fenti ábra nem feletethető meg egy koordináta rendszernek. Annak ugyanis a
közös pontja az a pont, ahol mindkét dimenzió nulla értéket vesz fel. Esetünkben azonban ez a közös
pont az, ahol mindkét dimenzió a maximális értéket adja.
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A
szervezet
mérete,
szervezeti
nagyság

A
piaci
viszonyok
szerepe

Monopolisztikus
jelleg

Állami
tevékenység,
illetve
azon
belüli
lehatárolás

A
hatékonyság

tevékenységét a kórházakban, iskolákban, stb. Előbbi inkább a kontinentális, utóbbi
inkább az angolszász megközelítésre jellemző, amely a közigazgatás tevékenységét a
közszolgáltatások biztosításaként értelmezi. Ide sorolható a Public Choice elmélet is.
Már Weber is utal a szervezeti nagyság és a bürokratikus jellemzők összefüggéseire. A
szervezet-elmélet és szociológia legtöbb szerzője egyetért abban, hogy a szervezeti
nagyság korrelációt mutat egyes bürokratikus (formális-racionális) jellemzőkkel. Ennek
elsődleges oka az, hogy egy bizonyos szervezeti méret felett a koordináció lehetetlenné
válik bizonyos formalizáltság-rögzítettség nélkül. A szervezet áttekinthetetlen,
vezérelhetetlen, ha a nagy számú dolgozó és a szervezeti egységek esetében, valamint
az ezek közötti hatványozottan nagy számú kapcsolatban nagy a bizonytalanság. A
hatékonyság megköveteli a formalizáltságot és ezzel a bizonytalanság minimalizálását.
A neo-klasszikus közgazdaságtan a „bürokráciát” ennek alapján definiálja, mint olyat,
amelyben a piaci viszonyok részlegesen, vagy egyáltalán nem érvényesülnek. A Public
Choice elmélet az állami bürokrácia működését a piaci vállalattal veti össze, és mutatja
ki alacsonyabb hatékonyságát. A neo-institucionalista közgazdaságtan rámutat, hogy a
piacon belül, éppen a piaci logikából következően, megjelennek bürokratikus
szervezetek. A politológia azt hangsúlyozza, hogy az államon, így az állami bürokrácián
belül nem kizárólag a piaci szempontok érvényesülnek. Az állam feladata ebben a
kontextusban éppen az, hogy közgazdaságtani hatékonysági szempontok mellett más
értékeket is érvényesítsen. Mindamellett a piac kérdése nem meghatározó szempont a
politológia bürokrácia értelmezésében, mivel az inkább a szervezet-elméletre és
szociológiára támaszkodik e tekintetben. A szervezet-elmélet és szociológia pedig olyan
szervezeti jelenségként értelmezi a bürokráciát, amely a piacon éppúgy jelen van mint
az államon belül, vagy a non-profit szférában.
A monopol szervezeteket a bürokráciával azonosítják azok, akik a fogalmat a nem-piaci
szinonimájaként használják, és a monopóliumokat ilyenként értékelik. A szervezetelmélet és szociológia szerint a monopol helyzet általában növeli a bürokratikus
jellemzőket – illetve a két tényező között pozitív statisztikai kapcsolatot tételez – mivel
ezek általában nagy szervezetek (lásd szervezeti nagyság) és mivel ezeken a
szervezeteken kicsi a nyomás az adaptációra. A politológia számára a kérdés csak
nagyon áttételesen releváns, amennyiben „az állam a legitim erőszak monopóliumának
letéteményese”.
A neo-klasszikus közgazdaságtan szemléletében az „állami” vagy része a – nempiaciként értelmezett – „bürokráciának”, vagy azonos azzal. A politológia elsősorban
tárgyából következően értelmezi a bürokráciát az államon belül. A szervezet-elmélet és
szociológia számára ez az aspektus nem releváns. Bürokrácia éppúgy jelen van az
államban, mint a piacon, vagy a non-profit szférában.
Jelentős eltérések mutatkoznak az egyes megközelítésmódokban abban, hogy az
államon belül hol helyezik el a bürokráciát. A szervezet-elmélet és szociológia ott, ahol
bürokratikus szervezetek vannak. Elsősorban a közigazgatásban. Ezzel lényegében
megegyezik a politológia felfogása. E két elméleten belül az eltérések abban
ragadhatóak meg, hogy miként határolják el, és egyáltalán elhatárolják-e az igazgatási
tevékenységet az effektív végrehajtástól. A Public Choice elmélet elsődlegesen szintén
a közigazgatással azonosítja a bürokráciát, bár (a) ebben nincs teljesen egységes
szemlélet az egyes szerzők között, (b) a bürokráciát más szereplőkkel – mindenek előtt
a politikussal – való kölcsönhatásában vizsgálja, és (c) elsődlegesen, mint a
közszolgáltatásokat biztosító entitást vizsgálja – vagyis (d) az effektív szolgáltatást is
beleérti és (e) nehezen értelmezhető a szolgáltatásként kevéssé felfogható
tevékenységre. A közgazdaságtan az állam égészét bürokráciaként értelmezi. Egyesek
azonban a redisztributív funkciót – ezzel a törvényhozás és kormány –, mások a
közszolgáltatási funkciót – ezzel inkább a közigazgatás szerepét – hangsúlyozzák.
A neo-klasszikus közgazdaságtan számára a bürokrácia, mint nem piaci nem képes a
piaci szintű (értsd: maximális) hatékonyságot biztosítani. A neo-institucionalista
közgazdaságtan szerint egyes piaci szegmensekben a hierarchia hatékonyabb, mint a
piaci csere. A Public Choice elmélet az állami bürokráciák esetében – alapfeltételezései
megkérdőjelezhető helyessége esetén – kimutatja a hatékonyság hiányát, igaz, hogy
ennek tartalma eltérő az egyes szerzők között. A politológia, és főleg a közigazgatástan
területén a vélemények nem ennyire egyöntetűek. Az utóbbi időben azonban – nem
utolsó sorban az új közmenedzsment (new public management) hatására - túlsúlyba
került az az álláspont, amely szerint az állami szervek, a közszektor jelentős
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szegmenseiben kevésbé képesek a hatékony szolgáltatási tevékenységre, mint a piaci
szervezetek. Ezt részben az empirikus adatok is alátámasztani látszanak. Ugyanakkor
továbbra is hangsúlyozott, hogy a hatékonyság a közigazgatás esetében korántsem az
egyetlen szempont. A szervezet-elmélet és szociológia szerzői között figyelhető meg a
legnagyobb mértékű szórás a bürokrácia hatékonysága tekintetében. Az álláspontok itt a
leghatékonyabb-legkevésbé hatékony szélső értékei között, és részben azokon
helyezkednek el. A kontingencia elmélet hatására jórészt általánossá vált az az
álláspont, hogy a bürokrácia hatékonysága a környezeti tényezőktől, mindenek előtt
annak bizonytalanságától függ. Gyorsan változó, bizonytalan környezetben a
bürokratikus szervezet elemeinek rögzítettsége súlyos adaptációs zavarokat okozhat.
Ellentétes környezeti jellemzők között azonban akár a leghatékonyabb szervezet is
lehet. A bürokrácia számára a fő kihívást a modern világban tapasztalható gyorsuló
változási ütem és a komplexitás növekedése jelenti. Az ezek által indukált bizonytalan
környezetben a bürokrácia nem képes a hatékony működésre.

III.2 Hatékonyság és a bizonytalanság minimalizálása
Mint a táblázat utolsó sorából látható, a legtöbb megközelítésmód és a legtöbb
szerző osztja azt a véleményt, amely szerint a bürokratikus szervezet nem hatékony,
nem a leghatékonyabb szervezeti. Ugyanakkor az egyes szerzők között nagyok az
eltérések

abban,

hogy

hogyan

értelmezik

a

hatékonyság

fogalmát.

A

közgazdaságtan ezt a fogalmat a termék árának és mennyiségének piaci szintű
optimalitásában, egyensúlyi pontban való elhelyezésében látja, az egyes szervezet
esetében pedig a gyártott mennyiség optimalitás megválasztásában. Ez a felfogás
az egyes szervezetek esetében lényegében használhatatlan, empirikusan nem
mérhető, és a gyakorlatban sem alkalmazzák. A gyakorlatban a profit a vállalati
hatékonyság indikátora a gazdasági életben. A szervezet-elmélet és szociológia, a
szervezéstan szerzői viszont a legtöbbször nem határozzák meg pontosan, hogy mit
értenek hatékonyságon, miközben számon kérik azt a bürokrácián.
A

hatékonyság három

–

egymással szorosan

összefüggő,

de egymástól

elválasztható és elválasztandó – értelmezési lehetőségét különítettem el:
a belső hatékonyság (költséghatékonyság – efficiency), amely az output/input
képlettel írható le, és azt mutatja meg, hogy az outputokat milyen mértékű
inputok felhasználásával állítják elő. Ebből a szempontból annál hatékonyabb a
szervezet, minél kisebb mennyiségű inputtal állít elő minél nagyobb mennyiségű
outputot
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a külső hatékonyság (célelérés, hatásosság – goal-attainment, effectiveness)
arra utal, hogy a szervezet miként képes a maga elé tűzött célok elérésére –
vagy tágabb értelemben a környezeti igények kielégítésére.
az adaptivitás a fenti két hatékonysági aspektus időbeli változására utal, arra,
hogy a változó környezeti körülmények között a szervezet mennyire képes külső
és belső hatékonyságát folyamatosan fenntartani.
A dolgozatban rámutattam arra, hogy hamis a weberi elméletnek az az értelmezése,
amely a Weber által használt racionalitás fogalmat a szervezeti hatékonyság
fogalommal (bármely értelemben vesszük is a fogalmat) azonosítja, helyettesíti. A
weberi szöveg elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy Weber szervezeti
racionalitás fogalma lényegében két elemet, a hatékonyság és a bizonytalanság
minimalizálása92 elemét fogja össze diffúz módon. Abban a történeti időszakban,
amelyben Weber alkotott e két elem valóban szorosan összekapcsolódott, mind
kauzálisan, mind statisztikailag.
A

bizonytalanság

minimalizálásának

két

elemét

különítettem

el.

A

belső

bizonytalanság minimalizálása, a belső folyamatok, eljárások esetlegességének, az
abban megnyilvánuló véletlenszerűségnek – ha úgy tetszik szórásának –
minimalizálását jelenti. A külső bizonytalanság minimalizálása az egyes szervezeti
outputok típusain belüli minimális szórásra utal. Ezután részletesen elemeztem a
bizonytalanság-minimalizálás két formája és a hatékonyság három aspektusa közötti
logikai viszonyokat a környezeti bizonytalanság és változás függvényében. Azt
találtam, hogy a bizonytalanság minimalizálása – a környezet függvényében –
nagyban befolyásolja a hatékonyság érvényesülését. Nagy általánosságban az
mondható

el,

hogy

a

bizonytalanság

minimalizálása,

stabil,

kiszámítható

környezetben hozzájárul a hatékonyság növeléséhez. Ezzel szemben gyorsan
változó, bizonytalan környezetben a szervezeti bizonytalanság minimalizálás
nehezíti az adaptációt és ezzel az általánosan vett hatékonyság csökkenéséhez
vezet.

92

A bizonytalanság minimalizálásának fogalmát, a jobb érthetőség kedvéért az olvasó
behelyettesítheti a „kiszámíthatóság” fogalmával. Az előbbi azonban pontosabban fedi mondanivalóm
lényegét. Hogy miért azt részletesen kifejtettem az I. fejezet ide vonatkozó részében.
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Gyakorlati oldalról az e pontban felvázolt elméleti probléma azért bír jelentőséggel,
mert miközben a szakirodalom szinte mindegyik szerzője megkérdőjelezte a
bürokratikus szervezetek hatékonyságát, nem tudtak választ adni arra a kérdésre,
hogy miért vesznek minket körül mégis olyan nagy számban bürokratikus
szervezetek. Sőt, a legtöbb szerző a kérdés felvetéséig sem jut el.
A dolgozatban erre a kérdésfelvetésre a válaszom kettős volt. Mindkettő kiindulási
alapja az a korábban explicit módon egyetlen szerzőnél sem tárgyalt meglátás volt,
hogy a bürokrácia lényege a bizonytalanság minimalizálása. Azt feltételezem, hogy a
bürokratikus szervezet, valamennyi létező szervezeti forma közül a legnagyobb
mértékben képes az e szempont szerinti optimalizálásra. Ez kétféle módon járulhat
hozzá a bürokrácia relatív felsőbbrendűségéhez más szervezetekkel szemben.
Egyfelől bizonyos körülmények között a bizonytalanság minimalizálása hozzájárul a
szervezeti hatékonyság magasabb szintjének eléréséhez. Másfelől azonban a
bizonytalanság

minimalizálása

önérték

is

lehet.

Végül

jeleztem,

hogy

a

bizonytalanság minimalizálása különösen fontos lehet a közigazgatás esetében. Ezt
az állításomat fejtem ki dolgozat következő, egyben utolsó pontjában.

III.3 A közigazgatási bürokrácia
A pontban két kérdést vizsgálok meg. Először azt a kérdést kísérlem meg
megválaszolni, hogy elméletileg mi indokolhatja a bürokratikus szervezeti forma
fennmaradását és elterjedtségét a közigazgatásban, pontosabban annak egyes
területein. Majd tisztán normatív megközelítésre áttérve, a bürokrácia mibenlétéről
alkotott felfogásomat alkalmazva, azt próbálom meghatározni, hogy mely területeken
célszerű és melyeken nem a bürokratikus szervezeti forma fenntartása a
közigazgatásban.

III.3.1 A bürokratikus forma előnyei a közigazgatásban
A bürokratikus forma lényegi sajátságát abban határoztam meg, hogy a lehető
legnagyobb mértékben képes a bizonytalanság minimalizálására mind működési,
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eljárási rendjében, mind outputjai tekintetében. Ez előnyt jelenthet egyfelől a
hatékonyságra gyakorolt pozitív hatásában, másfelől önérték is lehet. Az
alábbiakban

e

két

aspektus

jelentőségét

vizsgálom

a

közigazgatási

szervezetrendszeren belül.

III.3.1.1 A hatékonyság aspektusa

A bizonytalanság minimalizálása, amelyet a bürokratikus szervezet – valószínűleg –
a legnagyobb mértékben képes biztosítani, elsősorban abban az esetben járul hozzá
a hatékonyság növekedéséhez, ha a környezet lassan változó, kiszámítható. A
kérdés tehát az, hogy a közigazgatás környezete ilyennek tekinthető-e, illetve inkább
ilyennek tekinthető-e, mint pl. a piaci vállalat környezete.
A kérdés meglehetősen nehezen válaszolható meg, különösen empirikus úton. Az
operacionalizálás szinte lehetetlen feladatnak tűnik. A piacok egyes szegmensei
rendkívül eltérő képet mutatnak a környezeti bizonytalanság foka tekintetében. Sőt,
egyetlen vállalaton belül, az egyes szervezeti egységek is más környezeti feltételek
között

dolgoznak.

Ennél

is

nehezebb

lenne

a

környezeti

bizonytalanság

értelmezése, egy generális mérőszámmal történő leírása a közigazgatás esetében.
Rendkívül nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy mit tekintsünk a közigazgatás
környezetének. A közigazgatás egyfelől a politikai rendszerbe, azon belül az állami
szervezetek rendszerébe ágyazódik. Ennek megfelelően a környezetében jelentős
szerepet játszik a törvényhozás és a kormány politikai testülete, vagyis az állam
politikai döntéshozó szervei, amelynek a közigazgatási bürokrácia bizonyos – nem
kis – mértékig alávetetten működik. Azt is bemutattam, hogy a közigazgatás mind
szélesebb körben tart fenn kapcsolatokat a politikai életnek az államon kívüli
szereplőivel, pl. a nyomásgyakorló csoportokkal, a sajtóval, stb.
Másfelől a közigazgatás környezetét képezi a társadalmi rendszer szinte minden
szférája és szegmense: a piaci szereplők, a non-profit szféra szervezetei, az
egyházak, jótékonysági intézmények, klubok, stb.; a legkülönfélébb társadalmi
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csoportok, a szegények, a munkanélküliek, a gyermekek, az adófizetők, a
mezőgazdasági termelők, a mozgáskorlátozottak, a gépkocsi tulajdonosok, stb.
A tudományos-technikai forradalom után, az információs forradalom időszakában
alighanem a technológia változása a leggyorsabb ütemű. Ez pedig először és
leginkább a piacra hat. A piac működésének inherens logikájából, az egyéni
cselekvő által át nem tekinthető jellegéből eleve következik a nagyfokú
bizonytalanság. A neo-institucionalista közgazdaságtan éppen a piaci cserében
megnyilvánuló nagyfokú bizonytalansággal és annak költségeivel indokolja a
hierarchikus-bürokratikus viszonyok jelenlétét a piaci szférán belül. A neo-klasszikus
közgazdaságtan számos szerzője is rámutat a piacot jellemző bizonytalanságnak a
piaci hatékonyságot veszélyeztető hatására, pl. a ciklikus válságok, és a jövő
kezelésének (biztosítások, kölcsönügyletek) területén. A neo-institucionalista North
pedig az egyéni cselekvésekben megnyilvánuló bizonytalanságot olyan súlyos
problémának tartja, amely önmagában teszi lehetetlenné a piaci működést. A piac
csak a bizonytalanságot e tekintetben csökkentő olyan intézmények jelenléte mellett
képes fennmaradni, amelyek a társadalom más szféráiba beágyazottan működnek.
Ilyen intézményeket biztosít a kultúrába ágyazottan az erkölcsi normák léte, amelyek
szerepét azonban történetileg előrehaladva egyre inkább átveszi a jog és az azt
létrehozó és kikényszerítő állam.
A piacon belül a bizonytalanság magas fokára utaló tények azonban semmiképpen
nem elégségesek annak az állításnak a megfogalmazására, hogy a piaci
környezetben működő vállalat környezete bizonytalanabb lenne a közigazgatás
környezeténél. Anélkül, hogy e tétel elméleti-logikai bizonyításába belemennék,
pusztán arra utalok, hogy a közigazgatás környezetének egy, de nem egyetlen
szegmense maga a gazdaság, a piaci szféra. Megemlítem még, hogy a
politológiának és Public Choice elméletnek a közigazgatás politikai környezetére
vonatkozó elemzése sem arra utal, mintha ez a szűkebb környezet túlzottan
kiszámítható lenne.
A bizonyíthatóság hiányában el kell vetni azt a magyarázatot, amely a bürokratikus
szervezetek kitartó jelenlétét a közigazgatásban azzal indokolná, hogy a
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közigazgatás környezete kevésbé bizonytalan, mint a pl. a vállatok piaci környezete,
ezért a bürokratikus forma adekvátabb.
Felvetődött azonban a szervezetelméletben néhány további olyan szempont,
amelyek a bürokratikus szervezetek magasabb hatékonyságát indokolhatják.
Általában hatékonyabbak a bürokratikus szervezetek a nagysorozatú tömegtermelés
esetében, rutin jellegű, nem komplex feladatok megoldásában és a nagy szervezeti
méret esetében.
A nagysorozatú tömegtermelés kifejezés a közigazgatási bürokrácia esetében
értelmezést igényel, mivel az elsődlegesen igazgatási feladatokat lát el. Ha a
közigazgatás tevékenységét az effektív végrehajtásra is kiterjesztjük, akkor is
elsősorban szolgáltatásokkal, jelentős részben humán szolgáltatásokkal találkozunk.
A „termelés” fogalom értelmezése ebben a kontextusban egymástól gyökeresen
eltérő következtetésekre vezethet. Egyfelől hivatkozhat valaki arra, hogy a
közigazgatás kiterjedt méretei és tevékenysége miatt „tömegtermelést” folytat,
amennyiben engedélyek tízezreit adja ki, millióktól szed be jövedelemadót, és
százezer számra gondoskodik az általános iskolás gyermekek oktatásáról. Másfelől
viszont hivatkozhat valaki arra is, hogy ha valami nem lehet „tömegtermelés” az
éppen a humán szolgáltatások, a gyermekekkel, idősekkel, betegekkel való
foglalkozás területe. Ez a megközelítés tehát, az általánosan elfogadható
operacionalizálhatóság hiánya miatt, ismét csak nem visz közelebb a kérdés
megválaszolásához.
A rutin feladatok–komplex feladatok esetében hasonlóképpen érvelhetünk. Nehezen
határozható meg, hogy mi rutin ügy, mi nem az, mit tekintünk komplex feladatnak,
mit nem. Emellett azzal is lehet érvelni – lényegében Simonnak (1982) a strukturált
és strukturálatlan döntési szituációk közötti különbségtételére utalva – hogy a rutin
döntések nem a döntés tárgyától válnak rutinná, hanem azáltal, hogy a szervezet
azzá teszi azokat, rutinokat alakít ki megoldásukra. Ráadásul a szakirodalom
megosztottnak is tűnik abban a tekintetben, hogy a bürokrácia alkalmatlan lenne a
komplex feladatok megoldására. Noha ezt az álláspontot képviseli a szervezetelmélet és szociológia legtöbb szerzője, mások (March-Simon 1958, Meyer 1985)
inkább arra hajlanak, hogy a formalizált szervezeti forma éppen a komplex szituációk
239

kezelésében segíti nagymértékben az egyéni döntéshozót. A közigazgatás
feladatainak sajátságai tehát szintén nem biztosíthatnak elégséges elméleti alapot a
bürokratikus forma e körben való elterjedtségének indoklására.
Végül számolnunk kell azzal az érvvel is, amely a szervezeti nagyság és a
bürokratikus szervezeti jellemzők között mutat ki szoros összefüggést. E ponton a
tények

viszonylag

jól

értelmezhetőek

és

a

szervezeti

nagyság

könnyen

operacionalizálható. Kétségtelen, hogy a modern nemzetek körében a legnagyobb
szervezetet a közigazgatás szervezetrendszere jelenti. A belső bizonytalanság
minimalizálása a nagy szervezeteknél oly módon járul hozzá a hatékonyság
növekedéséhez, hogy (a) a belső hatékonyság tekintetében csökkenti a koordináció
költségeit,

és (b) a

külső

hatékonyság tekintetében

gátolja

a

szervezet

dezintegrációs folyamatait, amelyek a szervezeti céloktól való eltéréshez vezetnek.
A bürokratikus szervezet, a belső elemek és a közöttük lévő kapcsolat
rögzítettségével a rendszerbe építetten biztosítja a koordinációt és a céloktól való
minimális eltérést.
E pontban azt vizsgáltam, hogy a bürokrácia kiterjedt közigazgatási alkalmazása
mennyiben magyarázható abból a szempontból, hogy ebben a szférában a
bürokratikus szervezet hatékonyabb lenne más szervezeti formáknál. Összesen
négy lehetséges magyarázat adódott, amely e következtetés levonását lehetővé
tenné. Ebből három esetben, a potenciális magyarázatok empirikus tesztelése
lehetetlennek

tűnt.

Elméletileg

pedig

eltérő

értelmezésekre

és

ellentétes

végkövetkeztetések levonására nyílt lehetőség. Mindezt figyelembe véve ezeket a
magyarázatokat nem tarthatjuk alkalmasnak a feltett kérdés megválaszolására. A
negyedik lehetséges magyarázat azonban alkalmazható volt a közigazgatásra, és a
feltett kérdés tekintetében pozitív választ eredményezett. A közigazgatás egészének
különösen nagy szervezeti mérete, felerősíti a koordinációs igényt. E tekintetben
azok az elemek, amelyek a bizonytalanság minimalizálását szolgálják, a
hatékonyság növeléséhez is hozzájárulnak.

III.3.1.2 A bizonytalanság minimalizálása, mint önérték
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A tiszta piaci környezetben működő szervezetek esetében az egyetlen meghatározó
szelekciós tényező a hatékonyság, ezen belül is a belső hatékonyság – amely a
profitban manifesztálódik – és annak folyamatos fenntartása (adaptáció). Ezt a
szempontot a piac folyamatosan érvényesíti az árak visszajelző mechanizmusán
keresztül, valamint az alacsony hatékonyságú szervezetek kiszelektálásával.
A közigazgatás esetében a helyzet gyökeresen eltérő. A hatékonyság szempontjai
mellett más szempontok is érvényesülnek. Az alapvető szempontok a demokratikus
jogállam sajátságaiból következnek. A demokratikus működési rend megköveteli az
átláthatóságot, a beszámoltathatóságot a közösség egésze, illetve képviselői
irányában; a közösség által meghatározott célok követését, stb. A jogállamiság
megköveteli a jogszabályok szigorú betartását, az állampolgárok egyenlő elbírálását
és általában az egyenlő bánásmódot.
A közigazgatás „sikerességét” nem a piaci mechanizmus értékeli, hanem a
közösség és annak képviselői. Ebben a kontextusban a hatékonyság, főleg pedig a
szűk értelemben vett hatékonyság (belső hatékonyság, költséghatékonyság) csak az
egyik olyan szempont, amelyet a közösség, a „politika” a közigazgatáson számon
kérhet. Mint arra többen rámutatnak (Beetham 1987, Appleby 1992), az, hogy a
hatékonyság

egyáltalán

szempont-e,

ha

igen

milyen

mértékben,

és más

szempontokhoz viszonyítva milyen arányban, maga is közösségi-politikai döntés
kérdése.
Az a tény, hogy a közigazgatás esetében a hatékonyság nem az egyetlen, gyakran
nem is meghatározó szempont, együtt azzal, hogy a hatékonyságot nem a szigorú
piaci automatizmus méri és szankcionálja, hanem egy politikai közösség,
lehetőséget adhat a felvetett kérdés negatív magyarázatára. Eszerint, a bürokratikus
szervezetek azért maradhattak fenn a közigazgatási szférában, mert monopol
jellegűknél, valamint a politikai döntéshozatal deficitjeinél fogva nem szelektálódtak
ki, amiként az megtörtént a piaci szféra jelentős területein. Lényegében így tekint a
közigazgatásra a Public Choice elmélet, látensen a neo-klasszikus közgazdaságtan,
valamint a politológusok és szervezet-szociológusok egy jelentékeny része is.

241

A magam részről azt kívánom itt bemutatni, hogy azonos feltételezésekből kiindulva
– ezzel az értelmezéssel szemben, vagy mellett – megfogalmazható egy pozitív
válasz is. Eszerint a bürokrácia nem azért van jelen a közigazgatásban, mert
alacsony hatékonyságát a környezet nem szankcionálta, hanem azért, mert más
tulajdonságai különösen alkalmassá teszik a közigazgatási feladatok megoldására, a
felmerülő problémák kezelésére. A demokratikus jogállam kontextusában kap
meghatározó jelentőséget a bizonytalanság minimalizálásának képessége.
Azt állítom, hogy a bürokratikus szervezet azon belső szervezeti jellemzői, amelyek
a bizonytalanság minimalizálását szolgálják, éppen mert a bizonytalanság
minimalizálást

szolgálják,

elengedhetetlenül

szükségesek

a

demokratikus

jogállamban működő közigazgatás esetében.
A demokratikus működés rendje, az hogy a célokat és részben az eszközöket is a
politikai közösség, annak képviselői jelölik ki, de a megvalósítás, a megvalósítás
szervezése a bürokratikus szervezetekre hárul megköveteli a megvalósítás
folyamatának ellenőrizhetőségét, az átláthatóságot, a beszámoltathatóságot. Egy
olyan szervezeti megoldást követel, amely alkalmas arra, hogy (a) működésében a
meghatározott céloktól a lehető legkisebb mértében térjen el, és hogy (b) a működés
minden elemében folyamatosan nyomon követhető és ellenőrizhető legyen. A
bürokratikus szervezet a bizonytalanság minimalizálásával képes arra, hogy a
kitűzött céloktól, a meghatározott működésmódoktól a legkisebb mértékben térjen el.
A szervezet ideáltipikus formájában kizárja a korrupciót, és általában a külső
befolyásolhatóságot pl. a politikai nyomáscsoportok részéről, valamint azt is, hogy a
belső szervezeti egységek saját szempontjaikat érvényesítsék. Nyilvánvaló, hogy a
gyakorlatban ezen hatások teljes kiküszöbölése lehetetlen. Ezek a hatások azonban
akkor és olyan mértékben jelentkeznek, amikor és amennyiben a szervezet eltér a
weberi ideáltipikus modelltől. A bürokratikus szervezet emellett tiszta, előre
meghatározott és dokumentált belső viszonyaival más szervezeteknél nagyobb
mértékben teszi lehetővé a szervezeten kívülállók – amilyen pl. a politikus – számára
is, a folyamatok, áttekintését. A döntések és eljárási cselekmények szigorú
dokumentálása, rögzítése és visszakereshetősége (aktaszerűség) is ezt a célt
szolgálja.
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A politikai célok követésében az alapvető problémát a célok heterogenitása jelenti,
és az, hogy ezek a célok gyakran elméletileg is ellentmondásosak, de a konkrét
cselekvés folyamán különösen nagy a valószínűsége annak, hogy a célok
ellentmondásba kerülhetnek. Az egyik cél leghatékonyabb elérésére irányuló
tevékenység, veszélyeztetheti a másik cél elérését. A környezetvédelmi szempontok
szigorú érvényesítése gátolhatja a munkanélküliség elleni fellépést. A jogelvek
oldaláról, a gyülekezési jog biztosítása ellentétbe kerülhet az állampolgárok
biztonságának, szabad mozgásának elvével. Általánosabb szinten az állampolgári
egyenlőség növelése, az állampolgári jogok feltétel nélküli biztosítása a szervezeti
szintű hatékonyság gátjává válthat.
A célok ütközésének problémája a közigazgatás esetében logikailag két módon
oldható meg, anélkül, hogy a bürokratikus szervezetnek szabad kezet engednénk a
célok fontosságának mérlegelésében. Egyfelől lehetséges, hogy a politikai közösség
rangsorolja a felmerülő célokat. Ez azonban megoldhatatlan információ-feldolgozási
feladatot jelent – a célok taxatív felsorolása, logikai hierarchizálása, majd azokhoz
súlyok rendelése. Ráadásul a politikai döntéshozatali mechanizmus különösen
alkalmatlan ilyen jellegű feladatok ellátására. Az is problémát jelent, hogy a
bürokrácia által intézett konkrét esetekben, a meghozandó döntésekben nem csak
az érintett célok súlyait kellene figyelembe venni, hanem azt is, hogy a döntés milyen
mértékben érinti az egyes célokat. Ez egyfelől tovább bonyolítja a számítási
algoritmust, ráadásul annak meghatározó részét a bürokrata diszkrecionális
döntésére bízná, amit éppen elkerülni kívánt. Mindamellett egyszerűbb formában a
demokratikus jogállamok alkalmazzák a célok súlyozásának módszerét, de csak oly
módon, hogy kimondják, hogy a közigazgatás döntéseiben az állampolgári jogok
prioritást élveznek a szervezeti hatékonyság szempontjaival szemben. Az olyan
szituációkat pedig, ahol alapvető emberi és állampolgári jogok ütköznek általában a
bíróságok és nem a bürokratikusan szervezett közigazgatás hatókörébe utalják.
A másik megoldási lehetőség az, amely a közigazgatási eljárás folyamatába építi
bele a célok közötti súlyozást, amikor általában (általános eljárásjog) és az egyes
ügytípusokban meghatározza a figyelembe veendő szempontokat, azt, hogy azokat
milyen bizonyítékok alapján kell megítélni és milyen módon kell figyelembe venni az
adott döntésben. (lásd pl. egy építési engedély kiadását) Ez a eljárás
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szabályozására és kontrolljára alapozott módszer különösen jellemző a weberi
modellt jobban követő kontinentális államok közigazgatására. Lényege, hogy az
egyes konkrét ügytípusokra lebontva határozza meg a bürokrata számára a
konfliktusos célok alapján történő döntés módját, ezzel minimalizálja a bürokrata
diszkrecionális döntési lehetőségét, és az ebből fakadó bizonytalanságot.
Fontos szerepe van a bürokratikus szervezet fenntartásának a jogállamiság oldaláról
is. A jogállamiság megköveteli a jogszabályok szigorú, pontos követését a
jogalkalmazás folyamatában. Weber rámutat arra – s a bürokráciának ezt az
aspektusát a későbbi szerzők és irányzatok sem cáfolták – hogy a bürokratikus
szervezet minden más szervezeti formánál jobban alkalmas a jogszabályok ilyen
jellegű alkalmazására. Ezt biztosítja a bürokrata személytelensége, a szervezet
formalizáltsága, a hatáskörök és illetékesség pontos meghatározása, beleértve a
felettes egyértelmű megjelölését, a szigorúan beszabályozott eljárási rend, valamint
a bürokrata szakértelme, amely a weberi modellben elsődlegesen jogi szakértelmet
jelent. Ez a szervezet – hangsúlyozza Weber – minden más szervezetnél
alkalmasabb a formális jog érvényesítésére.
A jogállamiság magában foglalja az állampolgárok egyenlő elbírálásának elvét is. Ez
azt jelenti, hogy azonos ügyben, azonos – jogilag releváns – feltételek mellett
bármely állampolgár, illetve szervezet azonos elbírálásban részesül. Ez a kívánalom
egyértelműen arra utal, amit korábban külső bizonytalanság minimalizálásnak
neveztem, vagyis az azonos típusba tartozó outputok szórásának minimalizálását
jelenti.
Összegezve azt mondhatjuk, hogy a bürokrácia valóban olyan jellemzőket mutat fel,
amelyek

különösen

alkalmassá

teszik

a

demokratikus

jogállamban

a

közigazgatással kapcsolatos elvárások teljesítésére. A „demokratikus” jelző itt a
bürokrácia input oldalára utal. E körben az az alapvető elvárás fogalmazódik meg,
hogy a szervezet ne térjen el a politikai közösség által kitűzött céloktól, és
folyamatosan

a

közösség

képviselőinek

kontrollja

alatt

maradhasson.

A

„jogállamiság” elsősorban a bürokrácia output oldalán értelmezhető. Itt az a
követelmény fogalmazható meg, hogy a közigazgatás csak és kizárólag a
jogszabályok szerint járjon el az állampolgárokkal és azok szervezetivel szemben,
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és ne tegyen azok között különbséget a jogon túli szempontok szerint. A
bürokratikus szervezet ezeknek az elvárásoknak különösen jól megfelel. 93 Ennek
hátterében

elsősorban

a

bürokráciának

a

bizonytalanságot

minimalizáló

jellegzetessége áll.
Kétségtelen, hogy ugyanezen pontokon kimutatható számos probléma, amely a
hatékonyság kívánatosnál alacsonyabb szintjében ragadható meg. A szigorú,
szószerinti jogszabály-értelmezés például olyan tevékenységben jelentkezhet, amely
nem a politikai közösség által szándékolt célokra irányul. A demokrácia hívei
azonban valószínűleg egyetértenek abban, hogy ebben az esetben előnyösebb ha
megvárjuk, amíg a politikai közösség módosítja, finomítja a szabályt, mintha szabad
kezet engednénk a bürokratának a szabály értelmezésében.
Van azonban a bizonytalanság minimalizálásának egy másik, a politikai rendszeren
túlmutató aspektusa is, amelyet Weber különösen hangsúlyozott, amely azonban a
későbbi szerzők többségének – talán a neo-institucionalista közgazdaságtan
markáns kivételével – elkerülte a figyelmét. A bürokrácia kiszámíthatósága
meghatározó előnyökkel jár a politikai szférán túl is. Weber – történeti és strukturális
aspektusból is – utal arra, hogy a bürokrácia kiszámítható eljárásai és outputjai
nélkül a kapitalizmus nem lenne képes működni. Lényegében ez a szemlélet jelenik
meg a neo-institucionalista közgazdaságtan értelmezésében is, amikor rámutat,
hogy a piaci folyamatok esetében a bizonytalanság, vagy annak hatása gyakran
olyan nagy mértékű, hogy hatékonyabb a csereviszonyokat, a kiszámíthatóságot
biztosító hierachikus-bürokratikus viszonyokkal felváltani.
A szervezetelmélet ismertetése során rámutattam, hogy a környezeti bizonytalanság
a szervezetekre és egyénekre nagy mértékű terhet ró. Megnehezíti, sőt
ellehetetleníti a racionális döntéshozatalt, a szervezeteket folyamatos, költséges
változtatásra készteti, stb. North (1990) kimutatta, hogy a racionálisnak tételezett
piaci szereplők viselkedésének kiszámíthatatlansága önmagában teszi lehetetlenné
a piac működését.

93

Nem tudom itt azt bizonyítani, hogy valamennyi létező szervezeti forma közül a leginkább felel meg
ezeknek az elvárásoknak. A „bizonyítási teher” talán nem jogosulatlan megfordításával azonban
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A szervezet-elmélet és szociológia hosszabb ideje tárgyalja, mind a szervezetek
interdependenciájának kérdését, vagyis azt, hogy a szervezetek környezetét
elsősorban a többi szervezet jelenti, másfelől a környezet bizonytalanságának
problémáját. A két problémakört azonban nem kötik össze. Erre – legalábbis a piac
tekintetében – North elmélete hívhatja fel a figyelmet. A szervezeti környezet
bizonytalanságát ugyanis jórészt más szervezetek cselekvése váltja ki. A
szervezetek cselekvései által indukált bizonytalanság, teher a környezeten. Olyan
teher azonban, amelyet az egyéni cselekvő nem vesz figyelembe, mivel őt az nem
terheli. E tekintetben a szervezet által indukált bizonytalanság – a neo-klasszikus
közgazdaságtan terminológiáját használva – negatív externália. Nem jelentkezik
„költségként” az egyes szervezetnél, de társadalmi szinten költséget, s nem is kevés
költséget eredményez. 94
A bizonytalanság, mint externália értelmezése a közigazgatás számára két okból is
jelentőséggel bír. E két ok szorosan összefügg, s mindkettő a hivatali-szervezeti és a
társadalmi hatékonyság elkülönítésén (Lane 1987/a:23-24) alapszik.
Míg pl. a piaci szereplők „legitim” célja egyéni hasznaik maximalizálása, addig a
közigazgatási szervezet célja a közérdek szolgálata. A piaci szereplő esetében a
társadalmi hasznok és költségek csak annyiban jelentenek orientálódási pontot,
amennyiben azok a piaci árban megjelennek. Ha a piac tökéletesen működik, akkor
a vállalati költségek és bevételek megegyeznek a társadalmi költségekkel és
hasznokkal. Az externáliák esetében azonban még a piacot kétségkívül idealizáló
neo-klasszikus elmélet is elismeri a két tényező eltérését.
A közigazgatás elsődleges feladata azonban a közérdek szolgálata, hatékonyságát
annak alapján lehet megítélni, hogy milyen mértékben járul hozzá a közösség
egészének jólétéhez. Ebben az értelemben tehát a közigazgatási szerv cselekvése
hatékonyságának megítélésében nem lehet kiindulni egyszerűen a hivatali-

rákérdezhetünk arra, hogy vajon melyik más szervezeti forma lenne alkalmasabb a fent vázolt,
meghatározó igények kielégítésére.
94
North (1990:28) utal arra, hogy empirikus adatok szerint az Egyesült Államokban a nemzeti
jövedelem mintegy 45%-a képződött a tranzakciók kezeléséből. Egy évszázaddal korábban ez az
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szervezeti hatékonyságból, hanem ahhoz hozzá kell adni az externáliák társadalmi
szintű

hatásait

is.

Tekintve,

hogy

a

bizonytalanság

növekedése

negatív

externáliának tekinthető, ezért annak társadalmi hatásit negatív előjellel kell
hozzáadni a hivatali hatékonyság mutatószámához.
A kissé elvont fejtegetést egy példával kísérlem meg megvilágítani. Lehetséges,
hogy az adóhivatal egy olyan eljárást talál, amely az adók beszedésének jobb
módját biztosítja, mert pl. több adót lehet beszedni (hivatali hatékonyság növelése),
vagy az adóztatás olyan módjáról van szó, amely a gazdasági növekedést inkább
elősegíti (társadalmi hatékonyság növekedése). Önmagában nézve kétségtelen,
hogy ezt a módszert a lehető legrövidebb időn belül, lehetőleg azonnal érdemes
bevezetni. Másfelől viszont a bevezetés kiszámíthatatlansága (újdonsága, a
felkészülés lehetőségének hiánya, a korábbi vállalati kalkulációk érvénytelenné
válása) nagymérvű károkat okozhat a piaci szereplők körében, illetve a társadalom
egészében. Ezeket is figyelembe véve, célszerűbb, a társadalom összjóléte
szempontjából hatékonyabb lehet – sőt általában hatékonyabb is – egy jól
előkészített, későbbi bevezetés.
A közigazgatás szempontjából a társadalmi bizonytalanság, mint externália kezelése
pedig azt jelenti, hogy az államnak, és ezen belül a közigazgatásnak csökkentenie
kell ezen externália mértékét oly módon, hogy annak költségeit az externália
kibocsátójára terheli. A csalókat megbünteti, a szerződéseket felrúgókat az okozott
kár megtérítésére kötelezi, stb. Erre azonban a közigazgatásnak csak akkor van
morális alapja, ha maga a lehető legminimálisabb mértékben járul hozzá az
externália növeléséhez. Nem csal, nem rúg fel szerződéseket, stb.
A moralitás kérdését azért nem lehet mellőzni a közigazgatás esetében, mert ez
legitimitásának egyik alapja. Mint már Weber is rámutat a legitimitás a
hatalomgyakorlás hatékonyságát nagy mértékben megnöveli. A közigazgatás
cselekvéseiben az állami hatalom letéteményeseként jár el. Nagyobb mértékben
várhatja el, hogy döntéseinek engedelmeskedjenek, ha legitimitását elismerik.

arány 25% volt. A jövedelmet itt úgy kell értelmezni, hogy ennyit költöttek a tranzakciók kezelésére. A
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Összegezve azt mondhatjuk, hogy a közigazgatás számos területén a bürokratikus
szervezeti forma azért megfelelő, mert – struktúrájában, működésében és
outputjaiban – a bizonytalanság minimalizálásával
(a) a legnagyobb mértékben képes megfelelni a demokratikus jogállam politikai- és
jogrendszere által támasztott követelményeknek, és
(b) a legalkalmasabbnak tűnik a társadalom szintjén jelentkező bizonytalanság, mint
negatív jelenség (externália) csökkentésére is.
(c) Végül utalnék arra, hogy a közigazgatás igazgatási, információ-feldolgozó
szervezet. Az ilyen szervezetekben a bizonytalanság minimalizálása a belső
folyamatokban hozzájárulhat a hatékonysághoz is, amennyiben csökkenti az
információs zajt. Ez utóbbi tényező politikai relevanciával is bír, amennyiben
figyelembe

vesszük

a

közigazgatási

bürokráciának

a

közpolitikai

döntéshozatalban játszott szerepét.
E dolgozatban foglaltak talán hozzásegíthetnek a közigazgatási bürokráciát, illetve a
közigazgatás bürokratikusságát érő kritikák értékeléséhez. Ebből a szempontból a
dolgozat mondanivalóját talán abban lehet összegezni, hogy az ilyen kritikák
értelmezése során legalább két kérdést érdemes megfogalmazni:
Valóban a közigazgatási bürokráciának, a közigazgatás bürokratikus jellegének
tudható-e be a probléma jelentkezése? Avagy az állami-politikai szféra más
szegmenseiben keresendő a probléma oka?95 Esetleg éppen a bürokratizáltság
hiányából következik?96
Van-e jobb megoldás, mint a bürokrácia? Van-e jobb szervezeti megoldás? Vane jobb mechanizmus, pl. a piaci mechanizmus működtetése?
Lényegében ezeket a kérdéseket teszem fel a következő pontban a közigazgatás
által ellátott feladatok és tevékenységek egyes szegmenseivel kapcsolatban.

„tranzakciók kezelésére” pedig jórészt a cselekvők kiszámíthatatlansága miatt van szükség.
95
Abban pl., hogy a törvényhozás gyakran nem képes a célokat egyértelműen megfogalmazni, hogy
nem veszi figyelembe a végrehajtás során szerzett tapasztalatokat, hogy jobban orientálják a sajtó
által generált botrányok, mint az közigazgatás által közvetített eszközracionalitás, stb.
96
Abból, hogy a hierarchikus államigazgatási szervezet helyett az adott esetben kevésbé megfelelő
önkormányzati megoldást alkalmazzák. Abból, hogy a hivatalnokok nem személytelenül járnak el, pl.
korrumpálhatóak, mert nem érvényesül a közszolgálati érdemrendszer, stb.
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III.3.2 Kell-e bürokrácia a közigazgatásban
Az új jobboldal politikai ideológiája az utóbbi két-három évtizedben erőteljesen
támadta a közigazgatás alacsony hatékonyságát, amelyet elsősorban annak
bürokratikus jellegével indokolt. (Horváth 2000) A probléma megoldását is a
bürokratikus

jellemzők,

kötöttségek

oldásában

látta,

a

piaci-,

illetve

versenymechanizmus mind tágabb körű érvényesítésével (privatizáció, voucher
rendszer, koncesszióba adás, intézményfinanszírozás helyett feladatfinanszírozás)
valamint

más

eszközökkel

teljesítménysztenderdek

(a

közszolgálati

meghatározásával,

új

érdemrendszer

oldásával,

költségvetési

technikák

alkalmazásával). Egyes megoldások Magyarországon is gyorsan átvételre kerültek
(pl.

jelentős

közszolgáltatási

területek

privatizációja,

az

egészségügy

finanszírozásának új módja).
Az eredmények tekintetében mind a külföldi, mind a hazai gyakorlatra reflektáló
szakirodalom (Horváth 2000) meglehetősen megosztott. Különösen a hazai
gyakorlat tűnik meglehetősen esetlegesnek, olyannak, amelynek alakulásában
inkább a szűk csoportérdekek, személyes – esetleg szakmai – meggyőződések
meghatározóbb szerepet játszottak, mint a közösségi optimalitás szempontja. Az
alábbiakban azt vizsgálom meg röviden, hogy a közigazgatási tevékenység mely
területein tűnik célszerűnek és melyeken nem a bürokratikus szervezet alkalmazása.
Az ún. szervi funkciók (leírás, iktatás, rendészeti tevékenység, személyzeti
feladatok, stb.) tekintetében talán az a szempont lehet meghatározó, hogy az ebben
a körben ellátandó tevékenység legtöbb elemében megegyezik a piaci és az állami
szférában, ezért néhány kivételtől eltekintve (amilyen pl. a titkos ügyiratkezelés) piaci
viszonyok és szervezetek alkalmazása lehetségesnek tűnik. A kérdés itt inkább az,
hogy a vállalkozói szféra azt hatékonyabban meg tudja-e oldani, anélkül, hogy a
kiszámíthatósággal kapcsolatos követelmények sérülnének.
Bonyolultabb kérdést vet fel a közigazgatásnak a közpolitikai döntéshozatalban
játszott szerepe. E területen a szakértők kiterjedt alkalmazására, jelentős fokú
kreativitásra, új megközelítésekre van szükség. Ez ellentmondani látszik a
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bürokratikus szervezeti forma megfelelőségének. Valóban nem célszerű ezen a
területen kizárólag a közigazgatási apparátusokra támaszkodni, hanem szerencsés
bevonni külső résztvevőket is a folyamatba. Ez egyfelől lehetővé teszi az
innovatívabb közpolitikaiformálást, másfelől pedig biztosítja, hogy a politikai és
értékszempontok nagyobb szerepet kaphassanak. A külső szakértők bevonását a
politikai elem is szorgalmazza. A hivatali apparátusok szerepe a folyamat szükség
szerinti strukturálása, az eredményeknek a szokásos formában (pl. kormányelőterjesztés) történő összegzése, a szokásos rend szerinti egyeztetési folyamat
menedzselése, és a végrehajtás során szerzett tapasztalatok becsatornázása lehet.
A közigazgatás forrásainak túlnyomó részét azonban a döntések végrehajtására, a
kitűzött célok megvalósítására fordítja. Ezen a területen különösen fontos tehát
annak meghatározása, hogy milyen szervezeti forma alkalmazása az ideális. A
végrehajtás területén, jórészt az újkori történelmi folyamatokra is reflektálva három
nagy területet különítek el a következők szerint97:
A közigazgatás klasszikus feladatai, amelyek már a modern állam kialakulásának
kezdetén, az éjjeliőr állami időszakában is jelen voltak. Ezek a belső rend, külső
biztonság biztosítása, illetve az ennek finanszírozásához szükséges adók
beszedése. Ebben a funkciókörben jelenik meg a legközvetlenebbül az államnak
az a sajátsága, hogy a legitim erőszak gyakorlásának monopol birtokosa.
Marxista értelmezésben ez a funkciókör mutatja legtisztábban az állam elnyomó
jellegét. A klasszikus állami feladatok meglehetősen vegyes képet mutatnak
(külügy, hadügy, igazságügy, pénzügy) azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a
bürokratikus

szervezeti megoldás ezen

a

területen

általános,

sőt

sok

szempontból itt teljesül ki a legnagyobb mértékben, pl. a hadsereg és a
rendőrség szigorú hierarchikus elrendezettségében. Ennek elsődleges oka az
lehet, hogy ezek azok a feladatok, amelyekben az állam tisztán mint a nemzeti
szuverenitás, illetve a legitim erőszak gyakorlásának egyetlen letéteményese
jelenik meg. Ezek azok a területek továbbá, amelyeken az állampolgár
kiszolgáltatottsága a legnagyobb, ahol az állam állampolgárai életébe a
legradikálisabban beavatkozhat. Éppen ezeken a területeken van tehát különös
jelentősége a demokratikus politikai berendezkedés és jogállamiság biztosította

250

garanciáknak. E garanciák érvényesülését – a közigazgatás oldaláról – pedig
leginkább a bürokratikus szervezet képes szavatolni.
A második nagy területet a hatósági jogalkalmazó tevékenység jelenti. A
tevékenység formájában továbbra is a hatalmi, hatósági jelleg dominál: a
közigazgatás engedélyez, kötelez, tilt, ellenőriz, bírságol és büntet, nyilvántart, stb.
Ezen a területen egyértelműen a bürokratikus forma tekinthető általánosnak, s
meggyőződésem szerint optimálisnak is. Az egyik ok itt is az, hogy az állam itt is a
közhatalom letéteményeseként lép fel az állampolgárral szemben, annak jogait
jelentősen korlátozhatja. Ezért a „bizonytalanság minimalizálásához”, vagyis a
szigorú jogkövetéshez, annak ellenőrizhetőségéhez különösen fontos érdekek
kötődnek. Amellett, hogy a bürokrácia által biztosított kiszámíthatósághoz
alapvető politikai érték fűződik, azt is meg kell említeni, hogy nehéz lenne ezen a
területen – különösen a közgazdaságtani értelemben vett – hatékonyság
szempontját érvényesíteni, de még értelmezni is. Pontosan mikor is hatékony
egy bontási határozat kiadása?
Végül

a

harmadik

terület

a

közszolgáltatások,

elsősorban

a

humán

közszolgáltatások biztosítása, illetve annak szervezése. A helyzet itt gyökeresen
eltérő az előbbi két területtől. A közszolgáltatások legtöbb területén viszonylag jól
értelmezhető a közgazdaságtani értelemben vett hatékonyság. Számos ilyen
szolgáltatás (gáz, víz, villany) eredetileg a piac logikája szerint működött, az csak
később került a közigazgatás égisze alá, annak államosításával. Erre általában
vagy a szolgáltatásban mutatkozó bizonytalanság vagy a szolgáltatásban
megjelenő

egyenlőtlenségek

miatt

volt

szükség

(pl.

a

szolgáltató

tönkremenetelével megszűnt a szolgáltatás, ahol nem érte meg ott ki sem
építették vagy megszüntették). Az államosítás óta lezajlott folyamatok (pl. a
vonalas infrastruktúra teljes kiépítése) azonban a közvetlen közigazgatási
üzemeltetést szükségtelenné tették. Emellett a bizonytalanság minimalizálása a
humán közszolgáltatások számos területén kifejezetten káros lehet. Nem
örülnénk annak pl., ha a tanár éppúgy kezelné a butuska Pistikét, mint a zseniális
Bélát – a mi kisfiunkat. Amiként az sem szerencsés, ha az elesettek (pl. a
hajléktalanok, kábítószerélvezők) gondozásában a legszigorúbb sztenderdek
szerint kellene eljárni, nem hagyva lehetőséget az egyéni sajátságokhoz való
97

A közigazgatási funkcióknak azt a tagolását, amelyet itt követek részletesen ismertetem:
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alkalmazkodásra. A nem tisztán bürokratikus megoldások ebben a szférában
azért is üdvözlendőek, mert a választás lehetőségét biztosítják az állampolgár
számára. Mindez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a közigazgatási
bürokráciának teljes egészében ki kellene vonulnia a közszolgáltatások
területéről. Számos olyan terület van, amelyben a piaci működtetés lehetőségei
meglehetősen korlátozottak. Az utak, hidak építése, fenntartása tipikusan
ilyennek mondható. Másfelől a közszolgáltatások területén is érvényesíteni kell
olyan, a hatékonyságtól független szempontokat, értékeket, amelyeket a piac
működési mechanizmusa, a piaci szervezet figyelmen kívül hagyna. Ilyen lehet a
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás egyenlő feltételeinek és a szolgáltatás
folyamatosságának a biztosítása. Ebben a közigazgatási bürokrácia továbbra is
meghatározó szerepet játszik, pl. az elvárások, teljesítménysztenderdek,
minimális szolgáltatási színvonal meghatározásával, folyamatos kontrollálásával
és betartatásával.

Gajduschek 1998:36
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