
A posztszocialista átmenettel foglalkozó munkák uralkodó irányzata aszerint vizs-
gálja a kelet-európai szervezeti formákat, hogy mennyiben felelnek meg a már létezõ
kapitalista mintának, illetõleg hol térnek el ettõl. A szerzõk ezzel szemben arra mu-
tatnak rá, hogy a gazdasági élet szereplõi szükség szülte módon értelmezik át és
szervezik újjá az erõforrásokat a posztszocialista viszonyok között, s ezzel innovatív
jellegû, rekombináns szervezeti formákat alakítanak ki. A szerzõk ezekben nem vé-
letlenszerû torzulásokat látnak, hanem az evolúciós lehetõségeik kimutatására töre-
kednek. Kiinduló feltevésük szerint a vállalkozás valóságos egysége nem az elszige-
telt egyén, hanem a társadalmi hálózat, mely összekapcsolja a vállalatokat és a ben-
nük tevékenykedõ szereplõket. Arra figyelmezetetnek az evolúcióelmélet újabb ered-
ményei alapján, hogy a mindent átfogó privatizáció és piacosítás segítheti ugyan az
érintett gazdaságok rövid távú alkalmazkodását, de a szervezeti formák elszegényí-
téséhez vezethet, s ezzel leronthatja a hosszú távú alkalmazkodóképességet.

Bevezetés � a labradori tanulságok

A Labrador-félszigeten élõ naszkapi indiánok a vadászati idény alatt egy sajátos eljárás-
sal minden este eldöntötték, hol keressék a zsákmányt a következõ napon. Ez úgy tör-
tént, hogy a sámán a tûz fölé tartotta egy karibu lapockacsontját, majd a csonton kirajzo-
lódó füstnyomok alapján jelölte ki a másnapi vadászat tájékozódási pontjait (Weick [1977]
45. o.). A naszkapik így véletlenszerûvé tették a vadászmezõ kiválasztását. Kiküszöböl-
ték a rövid távú racionalitás érvényesülését, amely azt diktálta volna, hogy a következõ
nap is ott keressék a vadat, ahol aznap zsákmányra leltek. Õk azonban a csontra rakódó
füst naponta változó rajzolatait követve elkerülték a gyors sikerek csapdáját: a rövid
távon elejtett gazdag zsákmány körzetükben leapasztotta volna a karibuk állományát, s
ezzel hosszú távon csökkentette volna a sikeres vadászat esélyét. A hagyományos lapoc-
kacsont-olvasás megtörte a kapcsolatot a múltbeli sikerek és a jövõbeli cselekvési irá-
nyok között, s így nem alakulhatott ki pályafüggõség (path dependence) a vadászatban.

A posztszocialista �átmenet� (transition) elméletének fõáramlata úgy tekinti ezt az
átmenetet, hogy az egyik gazdasági intézményrendszert kicserélik a már bevált másikra.
Ez az eljárás azonban a rövid távú racionalitás ugyanazon problémáival terhelt, mint
amelyeket a naszkapik hagyományos gyakorlata kiküszöbölt. A neoliberálisok azt ajánl-
ják, hogy �holnap is ott keresd a zsákmányt, ahol ma meglelted�, vagyis a posztszocialista
gazdaságok vegyék át az ármechanizmus és a tulajdon intézményeinek idealizált változa-
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tát, mely �Nyugaton sikeresen mûködik�. A gazdasági hatékonyságot maximalizálnák,
de csak a gyors, átfogó privatizáció és piacosítás révén. Evolúciós szempontból viszont,
mint rámutatunk, az intézményrendszer egynemûsítése elõsegítheti ugyan a gazdaságok
alkalmazkodását rövid távon, az intézményi sokszínûség elvesztése azonban lerontja a
hosszú távú alkalmazkodóképességet. Ha a posztszocialista gazdaságok csak a közismert,
Nyugaton már kipróbált és bevált megoldásokra szûkítik le a hatékony intézmények és
szervezeti formák felkutatását, ezzel a feltárt vadászmezõk kiaknázására korlátozzák
magukat azon az áron, hogy elfelejtik (vagy soha nem sajátítják el) az új megoldások
felfedezésének képességét. A naszkapi indiánok példájával nem azt akarjuk sugallni, hogy
a kelet-európai döntéshozóknak kockavetéssel kellene az új intézményeket kiválasztani-
uk. A labradori eset szerintünk azt a tanulságot hordozza, hogy a közvetlen sikerek gyors
learatását meggátló intézményi örökség nyitva tarthat jövõbeli cselekvési alternatívákat.
Az intézményrendszer átalakítása során fellépõ súrlódás megõrzi a sokféleséget: megtart
olyan bevett szervezeti megoldásokat, melyeket esetleg fel lehet használni új szervezeti
formák felépítéséhez. A változással szembeni ellenállás ebben az értelemben elõsegítheti
a változást. Az intézményi örökségben nemcsak a makacsul ellenálló múlt ölt testet,
hanem a jövõ erõforrásai is. Az intézményrendszerben fellépõ súrlódás fékezi ugyan az
átmenetet az elõre kijelölt rendszerhez, ám nyitva tart számos pályát a jövõbeli felfedezé-
sek elõtt.

Neoliberális kollégáink persze készen állnának az ellenvetéssel: az ilyen felfedezések
költségesek, nem hatékonyak és feleslegesek. Az alternatívák felkutatásának evolúciós
eljárása szemükben az erõforrások gátlástalan elherdálásának tûnik, amelyet elkerülhetõ-
nek vélnek a bizonyítottan eredményes intézményi megoldások kiaknázásával. A kelet-
európai gazdaságok szerintük okosabban tennék, ha korlátozott erõforrásaikkal mielõbb
a �vad nyomába erednének�, ha a labradori tanulságok megszívlelése helyett az élenjá-
róktól tanulnának.

Az utóbbi évek szervezéstudományi és evolúciós közgazdaságtani eredményei azon-
ban arra utalnak, hogy a túl gyorsan tanuló szervezetekben elvész a hatékonyság. Allen�
McGlade [1987] az új-skóciai halászok példájával szemlélteti, milyen átváltási (trade off)
kapcsolatok létezhetnek a régi bizonyosságok kiaknázása és az új lehetõségek felkutatása
között. A halászflották tevékenységét modellezvén két csoportba sorolták a halászokat:
racionalista �karteziánusokra�, akik csakis oda vetik ki hálójukat, ahol az ismert halra-
jok találhatók, s kockázatvállaló �sztochasztikusokra�, akik új halrajok felfedezésére
indulnak. Szimulációs vizsgálataik azt mutatták, hogy a flotta eredményessége viszony-
lag alacsony, ha mindegyik halászhajónak sztochasztikus a kapitánya, mert így nem
hasznosulnak a halrajok helyérõl meglévõ ismereteik. A tisztán karteziánusok irányította
flotta viszont a �legígéretesebb� vizekre korlátozza mozgását, s így gyorsan lehalássza
azokat. Hatékonyabbnak mutatkoztak az új-skóciai halászflották tényleges összetételéhez
közelebb álló modellek, amelyekben vegyesen fordulnak elõ karteziánus kitermelõk és
sztochasztikus felfedezõk.

James March szimulációs vizsgálata hasonló eredményeket hozott annak kimutatásá-
val, hogy a gyors felfogású személyekbõl álló interaktív csoportok teljesítménye rend-
szerint elmarad attól, amit a gyors és a lassú felfogásúak együttmûködése nyújt (March
[1991]).1 A túl gyorsan tanuló szervezetek a kitermelést helyezik elõtérbe a felfedezés

1 John Padgett így összegzi March megállapításait: �a) A gyorsan tanulók túlspecializálódnak, s a szakbar-
bárság csapdájába esnek. A lassan tanulók megõrzik a kollektív bölcsességet. b) A gyors felfogásúak a »zajra«
éppoly hirtelen reagálnak, mint a valódi információra. Megerõsítik egymás hitét a kollektív téveszmékben. c)
Az »éleseszû« világlátás kizárólagossága korlátozza a jövendõ felfedezésekhez szükséges genetikai változatos-
ságot. d) Ha nehezebb felfogásúak lépnek az éleselméjûek helyébe, akkor az kedvez egy szervezet számára
addig a pontig, míg a többiek rájönnek, mikor, kire érdemes hallgatni.� (Padgett [1992] 746. o.)
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rovására, s így az optimum alatti eljárásmódok és stratégiák körében rekednek. Az Allen
és McGlade tanulmányában szereplõ tiszta karteziánus flotta csakúgy, mint March szi-
mulációjában a kizárólag gyors felfogásúakból álló homogén szervezet azt szemlélteti,
milyen lehetséges veszélyei vannak a pozitív visszacsatolásnak és a szoros kapcsolódás-
nak. Mint a gyalogsági tisztek, akik hídon való áthaladáskor az ütem megtörésére utasít-
ják a dobost, nehogy az állandó ütemre menetelõ katonák lépései veszélyes rezgéseket
keltsenek, mi is levonjuk a tanulságot: a disszonancia hozzájárul a szervezeti tanuláshoz
és a gazdasági evolúcióhoz.

Tanulmányunk szembehelyezkedik a posztszocialista gazdaságoknak szóló neoliberális
javallatokkal, mert tõlük különbözõ fejlõdésfelfogásra jutottunk az evolúciós elmélet és a
hálózatelemzés új meglátásai alapján. E két gondolati iskolát nem szokás összekapcsolni,
de mi itt meg szeretnénk mutatni, hogy társításuk hasznos eszközöket ad kezünkbe a
posztszocialista átalakulás (transformation) megértéséhez.

Kiinduló feltevésünk szerint az elemzésnek nem az elszigetelt vállalatra kell irányul-
nia, hanem a vállalatokat összefûzõ és a személyi kapcsolattartás keretéül szolgáló háló-
zatokra, hiszen ezek a gazdaság valóságos egységei.2 Hasonlóképp, a vállalkozás alanyá-
nak nem az elszigetelt egyént tekintjük, hanem a gazdasági szereplõk hálózatát. Ennek
megfelelõen áttereljük a figyelmet az individuum tulajdonságairól és motívációiról azok-
nak a hálózatoknak és földrajzi körzeteknek (locality) a sajátosságaira, melyek a vállal-
kozói tevékenység újratermelési keretéül szolgálnak (Stark [1991]). Mindebbõl követke-
zõen szerintünk nem az elszigetelt vállalat az átszervezésre váró gazdasági egység, ha-
nem a vállalati hálózatok, melyek a formális szervezeti határokon átnyúlva kapcsolnak
össze egymástól kölcsönösen függõ termelési eszközöket.

A hálózatok az átszervezésnek nemcsak tárgyai, hanem egyszersmind végrehajtói is.
Olyan koordinációs mechanizmusok lehetõségét keressük tehát, melyek sem nem hierar-
chikus, sem nem piaci vezérlésûek; s így túlmutatnak az állam által irányított kontra piaci
folyamatokon alapuló átszervezés erõszakolt kettõs lehetõségén (Powell [1990], Bruszt�
Stark [1996]).

Tanulmányunk három fogalom, az örökségek, a kapcsolódások és a körzetek köré
szervezõdik. Mint ahogy elõzõleg össze nem illõ rendszerelemek együttélése mellett ér-
veltünk, s a kétértelmûségben gazdasági erõforrás lehetõségét kerestük, az Olvasónak
arra is számítania kell, hogy a felsorolt fogalmakat nem teljesen a megszokott értelemben
használjuk. Az örökség, mint már céloztunk rá, nem pusztán a múlt maradványa, hanem
a jövõ erõforrása is lehet. Hasonlóképp, minél módszeresebben tanulmányozzuk a kap-
csolódások logikáját, elemzésünk annál inkább azok felé a strukturális sajátosságok felé
fordul, amelyek éppen bizonyos kapcsolatok hiányából fakadnak. A földrajzi körzet hal-
latán esetleg olyan színtérre gondolnánk, ahol a közelség közösen osztott felfogásokat
alakít ki, mi azonban a körzeteket olyan helyként vizsgáljuk, ahol az egyidejûleg érvé-
nyesülõ eltérõ logikák (melyeket a társadalmi cselekvés különféle �fajainak� is tekinthe-
tünk) a felfogások komplex ökológiai rendszerévé szervezõdnek.

2 Ezen a ponton azokhoz a gazdaságszociológusokhoz és jogtudósokhoz csatlakozunk, akik a kelet-ázsiai
gazdaságokat hálózatközpontú megközelítéssel vizsgálják, azaz a társadalmi hálózatokat tekintik a cselekvés
alapvetõ egységének. (Lásd például a Grabher [1993] kötetben szereplõ tanulmányokat, továbbá Redding�
Whitley [1990] és Hamilton�Feenstra [1995] írásait.)
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Örökségek

Életképességi tesztek

A posztszocialista átmenet számára készített neoliberális útmutatások szerint a változások
befejezetlenségét jelzi, ha továbbélnek a régi államszocialista rendszer bizonyos szerve-
zeti formái és társadalmi viszonyai. Ebben nyilvánvaló bizonyítékát látják, hogy az érin-
tettek vonakodnak megvalósítani a célként megjelölt társadalmi rendet. Az örökség en-
nek megfelelõen patologikus jelenség a liberálisok szemében, hiszen ez a régi rendszer
hiányosságaival fertõzött, s ezért akadályozza az átalakulást. A jövõ nem jöhet el, mert a
múltat nem tudják legyõzni. Az államszocializmus öröksége eltorlaszolja a szabadpiac-
hoz vezetõ ígéretes utat.

A szabadpiaci rendszer a hatékonyság szinonimája � hajtogatják szakadatlan a neo-
klasszikus közgazdaságtan neves képviselõi. A szabadpiacokon folyó verseny, melyet az
államszocializmus idõszakában módszeresen elfojtottak, gondoskodik a hatékonyabb szer-
vezeti formák kiválasztásáról, s a kevésbé hatékonyak eltüntetésérõl. A túlélésért folyó
könyörtelen versenyben csak a legéletképesebbek maradnak fenn.

Kétes fényt vet azonban a közgazdászokra, hogy még mindig ragaszkodnak Spencer
kezdetleges szociáldarwinista tételéhez (�a legéletképesebbek maradnak fenn�), miköz-
ben napjaink biológusai már megkérdõjelezték a korábban elfogadott evolúciós modell
helyességét.3 Az új biológiai felfogás szerint az evolúció nem tekinthetõ egydimenziós
optimalizálási folyamatnak, az alacsonyabb rendûtõl a magasabb rendû felé tartó, egyet-
len vonalon futó, elõnyös hatású fejlõdésnek. A természetes kiválasztódás nem felülmúl-
hatatlanul életképes fajokat eredményez, hanem csak viszonylagosan és elfogadhatóan
életképeseket.

Az evolúció ebben az értelemben nem egyetlen nagy csapáson halad a tökéletesség
felé, hanem egyszerre több ösvényen fut, melyeknek nem mindegyike vezet optimális
változásokhoz. Ha némely fejlõdési ösvény nem hoz hatékony megoldásokat vagy opti-
mális eredményeket, az nem az evolúciós kudarc jele, hanem az evolúciós kiválasztódás
elõfeltétele: ha nincs változatosság, nincs evolúció sem. Az evolúciós folyamat tehát
szükségszerûen magában foglalja a sikertelenségen át vezetõ fejlõdést: �a tökéletlensé-
gek a legfõbb bizonyítékai annak, hogy evolúció ment végbe, hiszen az optimális konst-
rukciók kitördelik a történelem összes útjelzõjét� (Gould [1987] 14. o.).

Ez a kritika, melyet a �legéletképesebbek fennmaradásának� korábbi paradigmájával
szemben fogalmaztak meg, alternatív evolúciós modellt szolgáltat nekünk. Ezzel kihívást
intézhetünk a �történelmi hatékonyság� neoklasszikus feltételezéséhez (March�Olsen
[1989]), miszerint a túlélés a hatékonyságra utal, s a puszta létezés egyben az optimalitás
bizonyítéka (vö. Hodgson [1993]). Az evolúciós elméletbõl az a tanulság vonható le,
hogy a szabadpiacon folyó verseny nem szükségképpen az életképesebb és a hatéko-
nyabb szervezeti formának kedvez: a piaci verseny nem optimalizáló mechanizmus (Barnett
[1995]).

Az életképesség mértéke nem abszolút és változatlan. A könyezettõl függ az, mi szá-
mít életképesnek, s a környezet megváltozhat a kiválasztódási folyamat menetében (Caroll�
Harrison [1994]). Mégha a �legéletképesebbek� is egy szervezeti forma szelektálódott
jellegzetességei, akkor is csak egy bizonyos gazdasági, politikai és kulturális összefüg-
gésrendszerben ilyenek; változó vagy eltérõ közegben már nem számítanának a legélet-
képesebbnek. Ami azt illeti, egy szervezeti forma életképessége maga is kiválthat külön-
féle mechanizmusokon keresztül olyan környezeti változásokat, melyek aláássák saját

3 Lásd például Smith [1984], Gould�Lewontin [1984] és a Dupré [1987] kötetben szereplõ tanulmányokat.
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hatékonyságát.4 Ebbõl következik, hogy az �átmenet� során legéletképesebbnek mutat-
kozó szervezeti formák nagyon könnyen optimum alattinak bizonyulhatnak késõbb, az
idõközben megváltozott környezetben. Mi is helyesebben tesszük tehát, ha nem az átme-
netet véghez vivõ �legjobb� intézményeket keressük, hanem azokat az intézményi alak-
zatokat próbáljuk azonosítani, amelyek eredményesebbek új megoldások felkutatásában.

Az evolúciós elmélet arra is ráirányítja a figyelmünket, hogyan függ a gazdasági rend-
szerek jövõbeli fejlõdése az általuk korábban bejárt úttól. Elvetvén a tételt, hogy a rend-
szereknek kiinduló helyzetüktõl függetlenül ugyanahhoz az egyensúlyi ponthoz kell gra-
vitálniuk, ráébredhetünk egy veszélyre: a szabadpiaci mechanizmusok olyan pályára ál-
líthatják rá a gazdasági fejlõdést, amely nem közelít az optimumhoz (Hodgson [1993]).
A pozitív visszacsatolásnak negatív következményei lehetnek. A tanulás révén elérhetõ
növekvõ hozadékok és a hálózati externáliák (Katz�Shapiro [1985]) közvetlen elõnyöket
eredményeznek, ezek azonban kizárhatják a hosszú távon leghatékonyabb szervezeti for-
ma kiválasztódását (Arthur [1994], David [1986], Caroll�Harrison [1994]). Amint a
gazdaság rááll egy meghatározott fejlõdési pályára, a stratégiaváltás költségei meghalad-
ják az alternatív pályák elõnyeit. Ilyen megvilágításba helyezve a gazdaságtörténetet,
élesen körvonalazódik az eshetõség: pontosan az allokációs hatékonyságról gondoskodó
mechanizmusok kényszeríthetik olyan pályára a gazdasági fejlõdést, amelyik dinamikus
értelemben nem hatékony. Azok a mechanizmusok, amelyek elõsegítik a gazdaság pilla-
natnyi alkalmazkodását az éppen fennálló környezeti feltételekhez, aláássák a gazdaság
alkalmazkodóképességét az idõben bekövetkezõ változásokhoz.

Az allokációs és a dinamikus hatékonyság közti átváltási viszony alapvetõ feszültségek
forrása a Kelet-Európában zajló átalakulási folyamatban.5 Peter Murell empirikus ada-
tokra támaszkodva azt bizonygatja, hogy az erõforrások allokációja nem volt kevésbé
hatékony az államszocializmusban, mint a kapitalista társadalmakban. Lemaradásuk a
dinamikus hatékonyságban, az innovációk elõmozdításában mutatkozott meg (Murell
[1991]). Ez a féloldalasság túlélte az államszocializmust: a jelenlegi reform-erõfeszíté-
sek, úgy tûnik, az intézményi örökség felszámolására összpontosulnak az allokációs ha-
tékonyság javításának szándékával. Az intézményi örökség feláldozása az allokációs ha-
tékonyság oltárán visszaüthet azonban, mert a dinamikus hatékonyság rovására mehet,
mint ahogy a pillanatnyilag adott gazdasági környezethez való szoros alkalmazkodás
alááshatja a gazdaság alkalmazkodóképességét (Granovetter [1979] 498. o.).

Érzékeltetett látásmódunknak megfelõen mi nem arra összpontosítunk, miként lehetne
tovább tökéletesíteni a máris �életképes� egyedeket az új gazdasági környezet számára.
Ehelyett azt vizsgáljuk, milyen módon kellene e gazdaságok intézményi és szervezeti rend-
szerét átalakítani, hogy kifejlõdjék az a képességük, hogy választ tudnak találni a jövõbeli,
elõre nem látható környezeti változásokra. Bár a kelet-európai gazdaságok intézményi örök-
sége hátráltathatja az alkalmazkodást rövid távon, hosszú távon azonban hozzájárulhat e

4 Az egyik legismertebb mechanizmus sûrûségi függõség (density dependence) néven vonult be a szerve-
zeti ökológiába (Hannan�Freeman [1989]). Ha valamely szervezeti forma csekély számban fordul elõ (és
sûrûsége alacsony) a populációban, szaporodási üteme várhatóan alacsony lesz. Számbeli gyarapodásával
viszont szaporodásának üteme is megnõ, részint mert kiegészítõ viszonyba kerül más formákkal, részint �
mint Alfred Marshall mondaná � a pozitív externális hatások folytán. Elõfordulási gyakoriságának további
növekedésével azonban már visszaesik szaporodási üteme, mivel az erõforrásokért való küzdelem kemé-
nyebbé válik a növekvõ számú versenytárs között. Összefoglalva tehát: a szervezeti formák életképessége
(az életképességet az alapítási és megszûnési ráták segítségével mérve) az adott forma populáción belüli
gyakoriságának eleinte növekvõ, majd csökkenõ függvénye.

5 A közgazdasági irodalomban ezt a feszültséget úgy jellemzik, mint �a rövid távú »statikus hatékonyság«
és a hosszú távú hatékonyság közti konfliktust, ... amely közvetlen kapcsolatban áll a vállalati populáció
megoszlásának sajátosságaival. A mikroszinten meglévõ változatosság a stabil makroszintû növekedés elõ-
feltétele� (Eliasson [1984] 263. o.). Lásd még Eliasson [1991], Nelson [1991], Dosi [1991].
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gazdaságok alkalmazkodóképességéhez. Természetesen nem akarjuk e minden ízében rom-
lottnak tekintett történelmi örökség megítélését a visszájára fordítani, s azt a feddhetetlen
erény színében feltüntetni. Célunk annak a kettõs lehetõségnek a megvilágítása, hogy ez az
örökség gátolhatja és segítheti is az átalakulást. Nem aszerint vizsgáljuk tehát a kelet-
európai szervezeti formákat, mennyire vágnak egybe a termelés megszervezésének a nyu-
gati kapitalizmusban kialakult ideáltípusaival, vagy mennyire térnek el tõlük. Azok a vari-
ánsok és mutánsok izgatnak inkább bennünket, melyek az öröklött szervezeti formáknak az
újakkal való ötvözõdésébõl származnak. Ahelyett, hogy e rekombináns formákat véletlen-
szerû torzszülötteknek tekintenénk, evolúciós lehetõségeiket igyekszünk felderíteni.

A szervezett sokféleség: az életterek elkülönülése

Az egyes szervezeti formák hatékonysága helyett figyelmünket inkább a formák változa-
tosságára és sokféleségére fordítjuk, ez áll ugyanis a �populációs gondolkodásmód� kö-
zéppontjában (Mayr [1984], [1985], Sober [1984] 155�169. o.). A nagy állami vállala-
tok átszervezése során a régi formákból új, rekombináns szervezeti formák jönnek létre,
amelyek fokozzák a változatosságot és sokféleséget a �közös génkészletben�, hozzájá-
rulva ezzel az új szervezeti formák evolúciójához. Az evolúció kibontakozásához mindig
szükség van változatos formákra, amelyek között végbemehet a kiválasztódás. �A sze-
lekció olyan, mint a maga táplálékát felemésztõ tûz ..., ha nem újul meg idõrõl idõre a
változatosság, az evolúció véget is ér, szinte a kezdet kezdetén� (Lewontin [1982] 151.
o.). A sokféleség és változatosság lehetõvé teszi, hogy az evolúció egy idõben több
szálon is fusson, azaz szervezeti formák különbözõ garnitúráin egyszerre menjen végbe.
Ha a kiválasztódás nemcsak egyetlen nyomvonalon haladhat, hanem széles és változatos
evolúciós alternatívák tartományában, akkor csökken annak veszélye, hogy egy helyi
optimum elérése evolúciós zsákutcába vigyen. Két vagy több evolúciós pályán járva a
rendszer az elõre nem látható környezeti változások sokkal tágabb körével tud megbir-
kózni, mint ha csupán egyetlen nyomvonalon haladna.

A különféle evolúciós pályákhoz kapcsolódó eltérõ hatékonysági szintek ebben a megvilá-
gításban nem a szelekciós mechanizmus gyengeségének tünetei. Ellenkezõleg, elõfeltételei az
általános hatékonyság emelkedésének, mivel �az életképesség javulásának üteme � legyen
szó bármely organizmusról, bármely idõben � megfelel a genetikai változatosság mértéké-
nek, amelyet az organizmus egyedei mutatnak az életképesség tekintetében az adott idõben�
(Fisher [1930] 35. o.). A �legéletképesebbek túlélésének� nyers darwinizmusa által sugallt
könyörtelen küzdelmet a neodarwinizmus szerint tompítja az életterek elkülönülésének
(compartmentalization) biológiai elve.6 Az életterek elkülönülése azt jelenti, hogy �ütközõ-
övezetek� léteznek a különféle alpopulációk között. A különbözõ alpopulációk elválasztása
lehetõvé teszi a kevésbé hatékony formák létezését is a pillanatnyilag leghatékonyabbak mel-
lett anélkül, hogy azonnal ki lennének téve a szelekciós nyomásnak. Az életterek elkülönülése
növeli az evolúciós kiválasztódás változatosságát (Mayr [1980]). A ritkább géneknek na-
gyobb az esélyük az evolúció további menetének befolyásolására, ha a közös génkészletet
hordozó populáció elkülönült alpopulációkra oszlik, mint ennek hiányában.7 Jóllehet az élet-
terek elkülönülése rontja a rendszer egészének pillanatnyi életképességét, viszont azáltal,

6 Lásd például Eigen és szerzõtársai [1981] cikkét. Az eredeti szelekciós modellel szemben a felosztott
populáció modellje feloldja azt a feltevést, hogy a populációk genetikai összetétele térbeli homogenitást
mutat. Az evolúciós biológia mûvelõi gyakorta a �struktúra� kategóriáját használják azokra a folyamatokra
utalva, amelyeket mi itt az életterek elkülönülésének fogalmával jelölünk (lásd például Wilson [1984] és a
Brandon�Burian [1984] kötet tanulmányait).

7 A szervezeti ökológia irodalmában hasonló megállapításokra jut Barnett [1995].
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hogy az alrendszerek együttese többféle választ adhat a környezeti kihívásokra, a rendszer
életképessége végsõ soron magasabb szintre kerül (Weizsäcker, C.�Weizsäcker, E. U. [1984]
188. o.). Hasonló megállapításra jut Boyer�Orlean [1992] játékelméleti nézõpontból. Sze-
rintük nagyobb a valószínûsége egy új társadalmi szokásforma meggyökeresedésének vala-
mely szervezeti populációban, ha kezdetben nem a teljes populáción próbál terjeszkedni,
hanem egy viszonylag elkülönült szervezeti alcsoporton. Más szavakkal: a visszafogottság
(containment) fontos taktikai eleme tehet a behatolásnak (contamination).

Az életterek elkülönülésének elve azt a gondolatot ébreszti, hogy igazi jelentõsége
nem egyszerûen a szervezeti sokféleségnek, hanem a sokféleség szervezettségének van a
szervezeti formák rekombinációja számára Kelet-Európában. A változatosság újraterme-
lõdése attól függ, lehetséges-e egymás mellett élniük különféle hatékonysági szinteknek.
Egyfelõl, az evolúció megtorpan, ha a kevésbé hatékony formákat a kiválasztódás azon-
nal megsemmisíti: ha túlzottan csekély a változatosság, nincs evolúció. Másfelõl, ha
semmiféle szelekciós mechanizmus nem mûködik, akkor a változatosság �zajjá� válik,
melyben a szervezeti formák egyike sem képes befolyásolni egyetlen evolúciós pálya
irányát: ha túlzottan nagy a sokféleség, ugyancsak nincs evolúció.

A túlzottan csekély és a túlzottan nagy változatosság (elõbbi az életterek elégtelen,
utóbbi a túlságosan nagyfokú elkülönültségébõl fakad) közötti feszültséget példázza a
nagy állami vállalatok átszervezésének elemzése Kelet-Németországban (Grabher [1996])
és Magyarországon (Stark [1994]. Kelet-Németországban következetesen szétbontották a
hajdan hegemón kombinátokat, s ezzel, valamint a nyugatnémet cégek helyi fiókvállala-
tainak létrehozásával fokozódott a szervezeti formák sokfélesége. Ez a sokszínûség azon-
ban Grabher [1996] szerint középtávon ismét kifakulhat. Elkülönített életterek híján ugyanis
a nyugatnémet cégek helyi fiókjai még inkább kiszoríthatják a többi szervezeti formát,
különösen a helyi kisvállalati szektorban, hiszen hatékonysági fölényben vannak. A betö-
rõ éllovasok és a bennszülött sereghajtók között roppant nagy az egyenlõtlenség; de ha
�a gyõztes mindent visz�, a szervezeti sokféleség ismét visszaszorul.

Nézõpontunkból a keleti tartományok gazdasága a szervezeti formák viszonylagos sze-
gényességét tükrözi, csakúgy, mint a régi NDK gazdasága. Eközben a mai Magyaror-
szág épít a nagy állami vállalatok átalakításánál a korábbi évtized szervezeti kísérletezé-
sére, amely nemcsak a vállalatok (firms), hanem a formák (forms) versenyét is megen-
gedte (Stark [1989]). A szervezeti formák versengése létrehozta a termelés megszervezé-
sének gazdag változatait, melyek növekvõ mértékben átfedték egymást, személyi állomá-
nyuk, beszállítói kapcsolataik és tulajdonosi viszonyaik tekintetében. A szervezeti határ-
vonalak egyre elmosódottabbá váltak, s ezzel gazdagabb szervezeti sokféleség járt együtt.
A német keleti tartományok újabb tapasztalataival ellentétben, e szervezeti sokszínûség
nincs kitéve egy döntõ hatékonysági fölényben lévõ forma kihívásának. Vagyis Magya-
rországon nagyobb a szervezeti formák változatossága, s ugyanakkor jóval kisebbek
közöttük az �életképességbeli� különbségek. Miközben Németország keleti felében a
kiugró hatékonysági diszparitás a sokféleség kiküszöbölésével fenyeget, Magyarorszá-
gon a �zajos� változatosság a kiválasztódást béníthatja meg. Szelekció hiányában azon-
ban a kevésbé hatékony formák oly mértékben vonhatnak el erõforrásokat a hatékonyabb
formák elõl, ami már leállíthatja az egész gazdaság evolúcióját.

Az örökség nyomai a vállalkozói életpályákon

Az életterek elkülönítésének elve implicit módon megjelent azokban a �kétpályás� stra-
tégia mellett síkra szálló javaslatokban is, melyek erõforrásokat juttattak volna az õsho-
nos kisvállalati szektornak (a korábbi második gazdaságnak), miközben szigorúbb admi-
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nisztratív intézkedéseket hoztak volna az állami szektorban maradó nagyvállalatok költ-
ségvetési korlátjának megkeményítésére. Ez a stratégia Gábor R. István úttörõ munkáin
alapult, aki elsõk között érzékelte és vizsgálta a második gazdaság jelentõségét. Nagysze-
rû tanulmányok sorában mutatta be, hogy a második gazdaság fejlõdési potenciálja nem
valamiféle egyéni vállalkozó szellembõl eredt, hanem a kései szocializmus elsõ és máso-
dik gazdasága közti dinamikus feszültségbõl (Gábor R. [1979], [1985], [1986]). A �két-
pályás� stratégia késõbbi szószólói azzal érveltek, hogy ez a dinamikus feszültség meg-
szûnik, ha megkísérlik a piacosítást és a privatizációt a gazdaság egészére kiterjeszteni
(Kornai [1990], [1992], Murell [1992a], [1992b], [1993], Poznanski [1993]). Más szó-
val, a kifejlõdõben lévõ piacosított szektor transzformációs energiája szertefoszlik, ha
nem különítik azt el az állami nagyvállalatok szektorától (Stark [1991]). Ha mindent egy
csapásra próbálnak �privatizálni�, ez odavezet, hogy nem fognak privatizálni szinte sem-
mit. Ha a privatizációs stratégia nem különíti el a különbözõ szférákat egymástól, akkor
a privatizáció olyan vállalatokat fog szülni, melyek csak a nevükben magánvállalatok.
Hasonlóképpen, a várakozások sem fognak feltehetõen megváltozni, ha az újszerû visel-
kedést tanúsítók szétszórtan helyezkednek el a vállalati populációban. Komolyabb az
esélye, hogy a szereplõk megváltoztassák várakozásaikat, ha nagyobb valószínûséggel
találkoznak új magatartási formákkal (Boyer�Orlean [1992]). A piacorientált szereplõk
alpopulációja köré vont védõövezet növeli ezt a valószínûséget. Az életterek elkülönítése
(amely nem hermetikus elszigetelést, hanem áteresztõ elválasztást jelent) így fokozza
annak esélyét, hogy az új viselkedési minták a szélesebb populációban is meggyökere-
sedjenek.

A �kétpályás� stratégia azonban sehol sem vált hivatalosan elfogadottá.8 Azt sem téte-
lezhetjük persze fel, hogy az élettereket elkülönítõ stratégia a piacorientált viselkedési
jegyek kiválasztódását eredményezte volna. Azt tehetjük meg csupán, hogy tanulmá-
nyozzuk a szereplõk tényleges magatartását a kifejlõdõ kisvállalati szektorban. Ez azt
mutatja, hogy 1. a második gazdaság nem feltétlenül mozdította elõ egy dinamikus tõke-
felhalmozó réteg megjelenését, s hogy 2. a második gazdaság nem bizonyult az új gazda-
sági elit elsõdleges starthelyének, mivel a sikeres vállalkozók inkább a szocialista káde-
rek soraiból verbuválódnak. Mindkét jelenség az államszocializmus felemás örökségérõl
tanúskodik.

Gábor R. [1994] szerint a posztszocialista kisvállalati szektor Magyarországon elapró-
zott, és túlságosan a szolgáltatási szektorra koncentrálódik. Kevés olyan kistulajdonost
találni, aki középtõkéssé nõné ki magát; a kisvállalkozók többnyire kerülik a nagyobb
arányú beruházásokat igénylõ termelõ ágazatokat.9 A kisvállalkozók jellegzetes magatar-
tásformái szerinte, részben legalábbis, a régi rendszer második gazdaságából eredeztet-
hetõk. A második gazdaság szereplõitõl örökölték preferenciarendszerük olyan vonásait,
mint a háztartások jövedelemmaximalizáló, fogyasztási orientációja, ódzkodásuk a hosszú
távú üzleti befektetésektõl és a kockázatvállalástól, a szabad idõ alacsony értéke a jöve-
delemhez viszonyítva, valamint a gyenge adómorál (Gábor R. [1994]). Ebben az erõsen

8 Megalapozott érvek hozhatók fel amellett, hogy Lengyelország � a hivatalosan hangoztatott állásponttal
szemben � a legközelebb jutott a kétpályás stratégiához.

9 A sûrûségi függõség (density dependence) elméletének érdekes alkalmazását adja Gábor R. István a �túl
sok, túl kicsi� vállakozás szervezetökológiai elemzésével. �Elõször is, ahogy sokasodtak és zsugorodtak a
vállalkozások, úgy válhatott a gazdaságos méretminimum egyre kevésbé effektív belépési korláttá. Másod-
szor, minél jobban sokasodtak és minél kisebbre zsugorodtak a vállalkozások, annál könnyebbé válhatott a
jövedelemeltagadás, ami a gazdasági hatékonyságtól független védelem a ... nagyobb szervezetekkel mint
versenytársakkal szemben. ... Negyedszer, minél apróbbakká váltak, csekély méretüknél fogva, annál ke-
vésbé lehettek képesek ... üzleti expanzióra, miközben a zsúfoltság a nagyobb tõkeerejû potenciális verseny-
társakra is elriasztóan hathatott ...� (Gábor R. [1994] 716. o.)
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tercier jellegû kisvállalati szektorban a vállalkozás a �dolgok mozgatására� irányul, nem
pedig a létrehozásukra (Maruyama [1993] 166. o.)

Az államszocialista korszakban megszerzett technokratikus szaktudás másfelõl fontos
forrása a vállalkozásnak a szocializmust követõ idõben. Az elit iskolázott volt az
államszocalizmusban is, a fejlett piacgazdaságokhoz hasonlóan. A kezdeti években a
párttagság sok fiatal elõtt megnyitotta a felsõfokú tanintézetek kapuit, a késõbbi években
pedig azért léptek be a pártba a tanulmányaikat befejezõ, törekvõ emberek, hogy egyen-
gethessék elõmenetelüket.10 A szocializmus idõszakában tehát a képzés és a párt tagután-
pótlása szoros kapcsolatban állt egymással. Most viszont úgy áll a helyzet, s ezen nincs
mit csodálkozni, hogy a képzettség és a vállalkozás kapcsolata vált szorossá. A szocializ-
mus örökségeként tehát a korábbi elit képes volt átváltani kulturális tõkéjét, melyet kép-
zettség és gyakorlati tudás formájában a korábbi rendszerben halmozott fel, s benyomult
az új rendszer vezetõ pozícióiba (Bourdieu [1986], Szelényi I.�Szelényi Sz.�Kovách [1995],
Hanley [1995]).

A Magyarországon, Csehországban és a keletnémet tartományokban végzett empiri-
kus vizsgálatok alátámasztják azt a következtetést, hogy az elitek kontinuitásának fõ oka
a párttagság és a vállalkozói réteg jellemzõen technokratikus kiválasztódása. Egy ma-
gyarországi felmérés alapján Róna-Tas Ákos például arra a következtetésre jut, hogy �a
káderek vállalkozóbbak mind kisvállalkozóként, mind vállalati vezetõként� (Róna-Tas
[1994] 62. o.). Ha társaságot alapítanak régi káderek, az igazolja a technokratikus kon-
tinuitásra vonatkozó feltevésünket, hiszen ilyenkor a kádermúlt hatása az iskolázottságon
keresztül érvényesül. Az új vállalkozói elit nagyban átfed a régivel, mivel �a szocializ-
must követõ átmenetben az elsõkbõl nem válnak utolsók, inkább megmaradnak elsõk-
nek� (Róna-Tas [1994] 65. o.). Hasonló eredményre jut Benácek [1996] az új cseh vál-
lalkozói réteg, és Koch�Thomas [1996] is a megfelelõ keletnémet réteg feltérképezése
során. Tanulmányuk erõs összefüggést mutat egyfelõl az államszocialista korszakban
elfoglalt menedzseri, illetve technokrata pozíciók, másfelõl a posztszocialista magánvál-
lalkozói rétegbe való sikeres belépés között.

Mindent egybevetve, a vállalkozói életpályák több szempontból is magukon viselik az
államszocializmus örökségének lenyomatát. A régi szocialista hierarchia jó ugródeszká-
nak bizonyult vezetõ helyek betöltéséhez a nagyobb, legális keretek között mûködõ vál-
lalkozásokban. A második gazdaság öröksége pedig a további szétaprózódás irányában
hat a mikrocégek féllegális szektorában.

A kapcsolódások

Laza kötõdés

Az uralkodó nézet szerint az államszocializmus összeomlása légüres intézményi teret,
atomizált gazdasági és politikai szereplõket hagyott hátra, és társadalmi értelemben is
tiszta lap maradt utána. Atomizáltság és bénultság helyett mi viszont azt vizsgáljuk, hogy
a szereplõk miként ágyazódnak bele hivatalos és informális társadalmi kötelékekbe. A
tiszta lap helyett figyelmünket arra összpontosítjuk, hogyan igyekeznek újrakombinálni a
szereplõk erõforrásaikat, fõképpen azoknak a hálózatoknak az újjászervezésével, melyek
az egyéneket és vállalatokat földrajzi körzeteken és gazdasági szférákon belül és között
összefûzik. A tipikus kapcsolati formákban rejlõ korlátokat és lehetõségeket vizsgálva

10 Összehasonlító rétegzõdési vizsgálatok eredményeit nyújtja Haller�Kolosi�Robert [1990], Blau�Ruan
[1990], Treimann�Ganzeboom [1990].
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hangsúlyozni kívánjuk, hogy a szereplõk aktívan munkálkodnak hálózataik újjászervezé-
sén.

Az általunk alkalmazott relációs megközelítés nem az egyének személyes tulajdonsá-
gaiból indul ki, hanem a szereplõket összefûzõ interakciós hálózatokból (Emirbayer�
Goodwin [1994]). Ebbõl a nézõpontból a nagyon szilárd és sûrû társadalmi hálózatok
elõmozdítják az egynemû szubkultúrák és az erõs közös identitás kialakulását. A hálózat-
elemzés érdeklõdési köre azonban nem szûkül le a közösségi összetartásra. Egy különö-
sen sûrû és szorosan kapcsolt hálózat (ahol szélsõséges esetben valamennyi szereplõ
közvetlen kapcsolatban van a többiek mindenegyikével) erõsítheti tagjainak összetartá-
sát, akadályozza viszont õket abban, hogy a környezetbõl információkat szerezzenek, és
erõforrásokhoz jussanak.11 A hálózatelemzés jelenlegi irányzatai szerint általában fordí-
tott összefüggés áll fenn egyfelõl a hálózati kapcsolatok sûrûsége/intenzitása, másfelõl a
hálózatoknak a külvilággal szembeni nyitottsága között. Hasonlóképpen, a hagyományos
klikkmodellekkel (például hogy �ki, kit ismer�) szemben a témában végzett újabb kuta-
tások figyelmüket inkább a hiányzó kapcsolati szálakra fordítják olyan hálózati társadal-
mi térben, ahol a szereplõk között nincsenek közvetlen összeköttetések. E teherbíróbb-
nak tûnõ relációs megközelítésben végzett kutatások kimutatják, hogy a � szereplõket
közvetett módon összefûzõ, illetve a �strukturális lyukakat� (Burt [1992]) áthidaló �
�gyenge kötéseknek� (Granovetter [1973]), amelyek egymástól viszonylag elszigetelt
szereplõcsoportok közötti �kötelezõ áthaladási pontokká� (Latour [1988]) válnak, kulcs-
szerepük van a hálózatok alkalmazkodóképességében.

A lazán összefûzött hálózatok evolúciós elõnyeit korán felismerte és módszeresen feltér-
képezte Weick [1976]. A lazán kapcsolódó hálózat elõször is kedvez a rendszer lokalizált
alkalmazkodásának. Ha egy rendszer elemei lazán kapcsolódnak egymáshoz, akkor bárme-
lyik részeleme anélkül alkalmazkodhat a külvilág feltételeihez, s módosíthatja azokat, hogy
ez az egész rendszerre hatással lenne. A laza kapcsolódások ezáltal szükségtelenné teszik,
hogy a hálózatnak reagálnia kelljen a környezet minden jelentéktelen változására, vagy
akár csak képesnek kelljen lennie erre. A lazán összefûzött hálózatok másik elõnye, hogy
megõriznek sok független észlelõegységet, s ezért jobban ismerik a környezetüket. Har-
madszor, a lazán kapcsolt hálózatban, amelyben az egyes láncszemek megõrzik identitásu-
kat és elkülönültségüket, a hálózat képes megtartani több mutációt és új megoldást, mint a
szoros kapcsolódású rendszerek. A lazán összefûzött hálózatok természetükbõl adódóan
�nagyszerû megoldást kínálnak arra a problémára, hogy az alkalmazkodás lerontja az al-
kalmazkodóképességet� (Weick [1976] 7. o.). Költségessé válhat ugyanis egy védett ökoló-
giai zug feltételeihez idomuló hálózat késõbbi alkalmazkodása, mert az adott környezetben
hasznavehetetlen erõforrások lepusztulhatnak, pedig döntõ jelentõségük lehet egy megvál-
tozott környezetben. Elképzelhetõ végül, hogy a lazán kapcsolt hálózatok változatosabb
reakciókra képesek, ezért jóval tágabb tartományban mozgó környezeti változásokhoz tud-
nak alkalmazkodni, mint a szorosan összefûzött hálózatok.

Az erõs és gyenge kötelékek, illetve a szoros és laza kapcsolódások hálózatelméleti
fogalmait ilyen módon összefüggésbe hozhatjuk az életterek elkülönülésének a populáci-
ós megközelítésben elemzett problémájával, sõt az utóbbi hálózatelméleti fogalmakkal is
kifejezhetõ. Láttuk, egy új genetikai jegy úgy léphet be a populációba, ha elõbb meggyö-
keresedhet egy kellõen elkülönült alpopulációban, majd szétterjedhet a fajok között az

11 Az erõs (többszörös szálú) kötések gyengeségérõl lásd Breiger�Roberts [1995]. A gyenge (közvetett)
kötések erejérõl Mark Granovetter így ír: �A gyenge kötések nagyobb valószínûséggel kapcsolják össze
különbözõ társadalmi csoportok tagjait, mint az erõsek, amelyek a csoportokon belül hajlamosak sûrûsöd-
ni.� (Granovetter [1973] 1366. o.) Ennélfogva �bármi legyen elterjesztendõ, több emberhez érhet el, s
nagyobb társadalmi távolságokat (azaz úthosszakat) hidalhat át, ha gyenge kötéseken halad elõre, s nem
erõseken� (i. m. 1376. o.).
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alrendszereket összekötõ megfelelõen erõs kontaktusok révén. A szervezeti életben ugyan-
így megkönnyítik a változást a társadalmi összetartáshoz elegendõ szoros kötések s az
alkalmazkodóképességhez elegendõ laza kapcsolódások.12

Most sem állítjuk mindazonáltal, hogy egyértelmûen pozitív összefüggés állna fenn a
laza kapcsolódások és a hálózat alkalmazkodóképessége között. Bár a sokféleség és a
laza kapcsolódás strukturális szinten elõmozdíthatja az alkalmazkodókészséget, mivel
lehetõvé teszi eltérõ hatékonysági szintek együttélését, kognitív szinten azonban az irá-
nyultságok, észlelések, célok és világképek rendezetlen sokasága olyan hangzavart vált-
hat ki, amely szétbomlasztja még a legcsekélyebb összetartást is. A kelet-európai átala-
kulás néhány megfigyelõje éppen erre a veszélyre figyelmeztet (Henderson és szerzõtár-
sai [1995]). A szerzõk a jövõre tekintõ gazdasági cselekvés fõ akadályát abban a �káosz-
ban� jelölik meg, melyet az orientációk és észlelések sokfélesége és kétértelmûsége vál-
tott ki. Meg kell hagyni, mi inkább türelemre intünk a kétértelmûség iránt. E türelem
nem fenntartás nélküli elfogadást jelent,13 hanem kettõs értelme explicitté tételét: számo-
lunk azzal, hogy a kétértelmûség adott körülmények között tõkévé válhat, de az így nyert
elõny ára esetleg az elszámoltathatóság elvesztése lehet. Tudatában annak, hogy az ambi-
valencia túltengése megbonthatja a társadalmi összetartást, rá kell ébresztenünk arra a
lehetõségére is, hogy az ambivalencia hihetõ kötelezettségvállalások forrásává válhat.
Ahogy a kétértelmûségekkel szembeni türelem egyéni szinten az érett és szilárd szemé-
lyiség jellemzõje (Loevinger [1976] 23. o.), a kétértelmûségek elviselése a rendszerek
szintjén az alkalmazkodóképesség központi kognitív elõfeltétele. Hasonlóan ahhoz, ahogy
a különbözõ hatékonysági szintek megtûrése fokozza a hálózatok evolúciós potenciálját,
a kétértelmû, sõt ellentmondásos felfogások és célok iránti tolerancia segíti az új kérdé-
sekre adandó új válaszok fellelését. A szervezettudományi kutatás �nemigen hagy kétsé-
get afelõl, hogy a részcélok változatosságának fokozódása s az ezzel járó konfliktusok
javíthatják a keresési tevékenység minõségét� (Cohen [1984]). A hálózat egyfajta �im-
munrendszereként� szolgálhat az ambivalens célok által felizzított ellentmondásokat és
konfliktusokat lehûtõ kommunikáció (Luhmann [1986]). A kétértelmûség eltûrése bizo-
nyos értelemben a hálózat �hírszerzési szolgálatát� alkotja, mert csökkenti annak való-
színûségét, hogy ellentmondó jelzéseket elfojtsanak valamely egyöntetûen vallott, de
torz tudásanyag és egy belsõleg ellentmondásmentes, de hibás felfogás védelmében.14

12 Ebbõl adódóan az új-skóciai halászflottának a bevezetésben említett kiaknázás kontra felfedezés prob-
lémáját is értelmezni lehet az életterek elválasztásának a hálózatelemzés nyelvére lefordított koncepciójával.
Így tekintve, Allen�McGlade [1987] szimulációs modelljeinek tiszta �karteziánus� flottái túl szoros kötõdé-
sûek, tiszta �sztochasztikus� flottái pedig túl laza kapcsolódásúak. A valóságos halászflotta pedig egy védõ-
zónák tagolta populációként írható le, ahol az egész hálózatot a laza kapcsolódás uralja, míg néhány alrend-
szerét az erõs kötések sûrûsége és intenzitása jellemzi.

13 �Az ambivalencia önmagában nem kielégítõ, s nem is olyan dolog, amire mint önmagáért való megol-
dásra törekedni kell; ennek minden esetben a szituáció sajátos követelményeibõl kell fakadnia, és általuk
igazolódnia� (Empson [1973] 235. o.) Az ambivalens és ellentmondásos észlelések, illetve világképek olyannyi-
ra elszigetelõdhetnek egymástól, hogy végül egyfajta strukturális �skizofrénia� állhat elõ. A rendszerek
áldozatul eshetnek a széttöredezés és pangás ördögi körének, amelyben a rendszer elemei �függetlenségre
törekedve próbálnak küzdeni a mindent elborító pangás ellen. Hûbéri kiskirályságok keletkeznek. A függet-
lenséget megnyerik, de elvész a kölcsönös függõségbõl eredõ szinergia ... A védõövezetek megsemmisül-
nek, s összeütközés véletlenül is kirobbanthat� (Masuch [1985] 29. o.).

14 Chan [1979] a kétértelmûségek elfojtásának végzetes következményeire a hírszerzõ ügynökségek példá-
ján keresztül világít rá, amelyek elõnyben részesítik a kiszolgált rezsim értékeit és hiedelmi rendszerét osztó
konformistákat, s ezáltal saját hatékonyságukat ássák alá. �A »deviánsok« aránytalanul kis helyet kaphatnak,
legyenek õk osztályhovatartozásuk, szakmai képzettségük, ideológiai (például pacifista) elkötelezettségük, faji
vagy etnikai származásuk alapján annak minõsítve. Nincs hát alapunk arra számítani, hogy enyhül az
etnocentrizmus, vagy hogy a különféle felfogásbeli elfogultságok majd kioltják egymást pusztán azáltal, ha
szaporítják a hírszerzõ ügynökségek számát. Valójában ennek éppen az ellenkezõje lehet igaz. A hibák meg-
többszörözõdnek ... s csalóka bizalom alakulhat ki a hírszerzési jelentések iránt.� (Chan [1979] 177. o.)
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Laza kötõdések a vállalkozói hálózatokban

Ahelyett, hogy kiküszöbölnék a kétértelmûséget a tertium non datur (nincs harmadik
lehetõség) logikai elvének érvényesítése érdekében, tertius gaudens (nevetõ harmadikok)
szándékosan is életre hívhatják ezt bizonyos szituációkban. A kelet-európai átalakulás
szempontjából tanulságosak Georg Simmel fejtegetései a tertius szereprõl, mert kimutat-
ja, hogy �a nevetõ harmadik� stabil vállalkozói pozíciót építhet ki magának a többértel-
mûség fedezékében (Simmel [1923/1950] 154., 232. o.). Bizonyos helyzetekben feszült-
séget kell szítania, hogy valaki tertiusként kiemelkedhessék: �Tedd nyilvánvalóvá az
embereknek, hogy az általuk támasztott igények ellentmondásosak, s kérd õket arra,
oldják meg a most már nyílt konfliktusukat� (Burt [1992] 76. o.). A vállalkozó ebben a
megvilágításban úgy emelkedik ki, mint tertius közvetítõ (broker) mások ellentmondásos
és kétértelmû viszonyában: ha nincs többértelmûség, tertius sincs.

Judith Sedaitis elemzése, melyet az új piaci szervezetek oroszországi fellépésérõl vég-
zett, azt mutatja, hogy könnyebben követhetõk az effajta tertius statégiák, illetve egysze-
rûbbnek tûnik a kétértelmûségek stratégiai kiaknázása a lazán összefûzött hálózatokban,
mint a szorosan integráltakban (Sedaitis [1996]). Vizsgálata az Oroszországban kibonta-
kozó közvetlen termékcserére irányult, s szerinte alapvetõ vonatkozásokban különbözik
egymástól a lazán és a szorosan összekapcsolt hálózatok köré szervezõdõ cserekereske-
delem. A lazán összekapcsolt hálózatok (amelyekben kevésbé sûrûek az alapítók közötti
közvetlen kötelékek) beruházásaik után nagyobb pillanatnyi hozamokat élveznek jobb
manõverezõ képességüknél fogva, s mert változatosabb módon juthatnak erõforrások-
hoz. Közvetlenebb módon képesek kielégíteni a piaci keresletet, s kiaknázni azokat a
haszonnal kecsegtetõ lehetõségeket, melyeket a korábbi ellátási rendszerek szétesése kí-
nál számukra. Mivel alig-alig ütköznek külsõ és belsõ korlátokba, viszonylag szabadon
alkalmazhatnak tertius stratégiákat, e magatartásukkal el is nyerték a �harácsoló� minõ-
sítést (Kozminski [1993]). Az érem másik oldala, hogy rendkívüli belsõ sokszínûségük
nem sok alapot ad a társadalmi összetartáshoz.

A cserekereskedelmet megszervezték a régi rendszer intézményi keretei között létre-
hozott, szorosan összefûzött hálózatokban is. Ezek a fentebbiekkel szemben örökölték
ugyan az intézményi legitimitást, nyereségük viszont korlátozott maradt. E szorosan össze-
fûzött hálózatok eredményessége elsõsorban nem azért alacsonyabb Sedaitis érvelése
szerint, mert munkatársi gárdájuk képességei szûkebb területre korlátozódnak, hanem
mert hálózataik strukturális okoknál fogva nem alkalmasak a lazán összekapcsolt hálóza-
tok által elõszeretettel alkalmazott agresszív tertius stratégiák követésére. A szorosan
összefûzött hálózatokban ráadásul a külsõ érintkezés korlátozottsága gátolja a tanulási és
felejtési folyamatot. �A közös múltbeli tapasztalatok határokat szabnak a jövõbeli lehetõ-
ségeknek ... a régi kapcsolatok korlátozzák a szervezeti rugalmasságot, s olyan
»szegmentált« hatásköri és felelõsségi rendszert tartanak fenn, mely szûkíti a menedzs-
ment lehetõségeit, hogy alkotó módon reagálhasson az új környezetre és az általa támasz-
tott problémákra� (Sedaitis [1996]).

Az orosz cserekereskedelem Sedaitis-féle elemzése két fontos vonatkozásban is szakít
a vállalkozás szokványos megközelítésével. Szembeállítható elõször is azzal a kutatási
tradícióval, amely bizonyos személyiségtípusok viselkedési sajátosságainak tulajdonítot-
ta a vállalkozási készséget. Ezen irányzat markáns képviselõje Joseph Schumpeter, aki
korai munkájában gazdag forrását nyújtja a vállalkozók mint tetterõs fickók ikonográfiá-
jának, akikben ötvözõdik az alkotó felfedezõ géniusza a �kreatív romboló� bátorságával
(Schumpeter [1912/1980]). Sedaitis számára viszont a vállalkozás nem az individuális
személyiség funkciója, hanem a társadalmi hálózatoké. Másodszor, Sedaitis hálózatfelfo-
gása alapvetõen eltér attól az újabb keletû irányzattól, mely a hálózati kapcsolatokat az
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egyén tulajdonának tekinti. Ez utóbbi nézet szerint a �szociális tõke� (Coleman [1988])
olyan új, egyéni szintû változó, amely kölcsönhatásba kerül az egyén egyéb aktíváival
(például az �emberi tõkével�) a társadalmi státus megszerzése, illetve az életpálya felépí-
tése során. E szerint itt az ideje, hogy a kutatók megfelelõ módszert dolgozzanak ki a
vizsgálatba bevont személyek birtokában lévõ �hálózati tõke� mennyiségének mérésére.
Bármennyire eredeti gondolat ennek az új változónak a bevezetése a mobilitási vizsgála-
tok és a vállalkozási elmélet területén, a �hálózat� fogalom olyan módon kerül itt a
képbe, hogy közben figyelmen kívül marad a relációs dimenzió, mely a hálózatelemzés
alapvetõ felismerése. Sedaitis tanulmánya ezzel szemben áttereli figyelmünket a hálózat-
ról mint tulajdonról a hálózatok tulajdonságaira, kimutatva, hogy a hálózatok eltérõ
válfajainak sajátos alakja, szerkezete és jellemzõi más és más gazdasági tevékenységeket
tesznek lehetõvé.

A vagyoni elemek ambivalenciája

Ha egyszer a régi hálózatok öröksége és az új kapcsolatok szerkezete meghatározó ténye-
zõi a vállalkozói magatartásmódoknak a posztszocialista társadalmakban, játszhatnak-e
kiemelkedõ szerepet a nagyvállalatok átszervezésében is? Ezt a kérdést vizsgálja McDermott
[1996] Csehországra és Stark [1994] Magyarországra vonatkozóan.

Csehszlovákiában szövetségek szervezõdtek a középszintû iparági egyesülések védõ-
ernyõje alatt az 1970-es és 1980-as években az egyesüléshez tartozó vállalatok, szállítók
és vevõk, egyes állami bankfiókok, vezetõk és munkások, helyi párttagok részvételével.
Ennek az volt az értelme, hogy kiváltságokat szerezzenek a központtól, és informális
megállapodásokkal javítsanak a gazdasági koordináción, korlátozván a hiánygazdaság
bizonytalanságait, illetve így alkalmazkodván hozzájuk.15 McDermott [1996] szerint ezek
az informális hálózatok az idõk folyamán intézményesültek, s bár nem nyertek feltétlenül
jogi elismerést, mégis kereteik közt tárgyalták meg és hagyták jóvá a szereplõk igényeit,
melyeket a tulajdonosi átrendezõdés során a nagy állami vállalatok egyes részlegei iránt
támasztottak. Amennyiben e szorosan összefûzött hálózatok kölcsönös fenntartó erõ for-
rásai a benne résztvevõk számára, annyiban a termelés átszervezéséhez szükséges átte-
kintés és szaktudás is a hálózati kapcsolatokhoz kötõdik. Az olyan politika tehát, amellyel
az állam a gyors privatizálás útján e fenntartó erõtõl akarná megfosztani a vállalati cse-
lekvõket, �féllábon állna� (McDermott [1996]).

McDermott kimutatja, hogy a neoliberális szóhasználat ellenére Vaclav Klaus utalvá-
nyos privatizációs programja inkább átrendezte, mint széttépte a korábban kialakult kö-
telékeket.16 Az eredmény a kapcsolatok olyan hálója, amelyben a szereplõk sokasága
nem egyszerûen a szerzõdéses kapcsolatait rendezi egymással, hanem az összetartozó
vagyoni eszközök iránti kölcsönös igényeit is.17 A vállalatok, bankok, befektetési társa-
ságok, helyi önkormányzatok és kormányzati hivatalok e hálón keresztül jelölik ki a

15 McDermott [1996] megjegyzi: ��a szocialista gazdaságok egyik � mind nyilvánvalóbb � öröksége,
hogy miközben az ipari koncentráció merevvé tette a gazdasági és technikai kapcsolatokat, például a fo-
gyasztók és a termelõk között, eközben az önigazgatás és az önellátás erõsödése lehetõvé tette vertikális és
horizontális szövetségek bonyolult informális rendszerének kialakulását az iparági egyesüléseken belül egy-
mással kölcsönkapcsolatban álló vállalatok körében.�

16 Brom�Orenstein [1994] elemzi az utalványos privatizáció során kialakult koncentrált tulajdonosi viszo-
nyok új struktúráját. Az új beruházási alapokat és az újonnan �privatizált� cseh vállalatok irányítási rend-
szerének problémáit Coffee [1996] mutatja be. A magyar és cseh vállalati kereszttulajdonosi kapcsolatok
összehasonlító elemzését Stark�Bruszt [1996] adja.

17 A vagyoni elemek kölcsönös összefüggéseit Sabel [1993] tárgyalja; Sabel�Prokop [1996] hasonló szer-
vezeti dinamikát mutat ki az orosz viszonyok között.
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megmentendõ vállalatokat, dolgoznak ki stratégiákat a vagyoni eszközök szerkezeti át-
rendezésére, alkudoznak az erõforrások elosztásáról s egyezkednek magukról a vitáik
rendezését szolgáló szabályokról és döntéshozó intézményekrõl is (McDermott [1996]).

A hálózatok Janus-arca Magyarországon is befolyásolja az állami vállalatok társasági
átszervezését és a tulajdonosi átalakulást. E folyamatokat a régi formális és informális
hálózatok vezetõ figurái mozgatják, akik a legjobban szervezett társadalmi csoportot
alkották az elmúlt évtizedekben. A nagy állami vállalatok vezetõi széttördelik a korábbi
szervezeti kereteket a tevékenységi profilok, telephelyek vagy akár az üzem szerinti
tagolódás szerint is � számos bolygóvállalatot hozva létre (Stark [1994]). Ezek az újon-
nan kialakított jogi személyiségû szervezetek névlegesen függetlenek, komplex módon
keveredik bennük a magán-, a félmagán- és az állami tulajdon. E bolygóvállalatokban
nemcsak az alapító vállalat rendelkezik tulajdonosi részesedéssel, hanem a felsõ és kö-
zépvezetõk, a fehérgalléros szakemberek, s a személyzet más tagjai is. A �rekombináns�
tulajdon e sajátos formájának tipikus jellemzõje, hogy az említett magánszemélyek mel-
lett más vállalatok, illetve más cégek bolygóvállalatai is résztulajdonnal rendelkeznek
egy-egy szervezeti egységben. Egyidejûleg a nagyvállalatok egymásban is tulajdonosi
részesedést szereznek, kiterjedt vállalati kereszttulajdonosi hálózatokat hozva létre. A
vállalatokat összekötõ kereszttulajdonosi szálak hasonló szerepet kapnak, mint a mere-
dek sziklafalat ostromló hegymászókat összefûzõ kötelek. Csökkentik a kockázatot, vé-
dik a hálózatot a transzformációs megrázkódtatás bizonytalanságaival szemben, némelyi-
kük számára elõsegítik az innovációt, még ha közben sokuknál feltartják is a szelekció
folyamatát (Miner�Amburgey�Stearns [1990], Ickes�Ryterman [1994]).

A rekombináns módszerekkel kiépített hálózatokban átszövik egymást a kereszttulaj-
donlás horizontális szálai és az egymásba ágyazott holdingokon belüli vertikális tulajdo-
nosi kapcsolatok. E hálózatokban egyre inkább elmosódnak a határvonalak a magán- és
az állami tulajdon között, szemben azzal a fogalomhasználattal, mely az állami és magán-
tulajdon kategóriáival a lényeget kívánja megragadni.18 A rekombináns tulajdon azonban
nem a magán- és az állami tulajdon egyszerû keveréke. Ez olyan kockázatcsökkentõ
(hedging) stratégia, mely elmosódottá teszi magukat a szervezeti határvonalakat, sõt még
gazdasági szereplõk kötöttségeit is, hogy az igazoló elvek szerint járjanak el. Sabel [1990]
Németországra, Kogut�Shan�Walker [1992] pedig az Egyesült Államokra vonatkozóan
kimutatták, hogy szélsõséges piaci ingadozások, illetve különösen gyors technológiai
fejlõdés esetén a gazdasági szereplõk olyan kockázatcsökkentõ stratégiákat alkalmaznak,
mint a kereszttulajdonosi kapcsolatok kiépítése.19 Azokban az esetekben, ahol különösen
bonyolult a különbözõ vagyoni eszközök kölcsönös függõsége, ott a tulajdonosi jogcí-
mek elhatárolása nem tiszta, hanem kétértelmû, ami elõsegíti a rugalmas alkalmazko-
dást. Stark [1994] érvelése szerint a rekombináns tulajdon magyarországi formája hason-
ló módon tükrözi a szervezeti határvonalak elmosódását. A vagyoni elemek kétértelmû-
ségének (asset ambiguity) ezt a fajtáját azonban nem szabad úgy felfogni, mint a �vagyo-
ni elemek elhatároltságának� (�asset specificity� � lásd Williamson [1985]) egyszerû
ellentétét. Ez ugyanis egy olyan változékony környezetben jelenik meg, amelyben az
állam paternalisztikus módon törekszik a vállalati kötelezettségek centralizált menedzse-
lésére, ösztönözve ezzel a vállalati vezetõket, hogy többféle igazoló elv alkalmazásával
igyekezzenek újabb erõforrásokat szerezni. Ilyen környezetben a túlélésre játszó vállalati
vezetõknek a hitelfinanszírozás érdekében járatosnak kell lenniük a profitabilitás nyelvé-
ben, emellett pedig a jogos adósságelengedési igények megfogalmazásának mondattaná-

18 Gieryn [megjelenés alatt] rendkívül érdekes elemzést nyújt a magán és állami tulajdon közti határvona-
lak hasonló elmosódásáról egy nagy amerikai kutatóegyetem biotechnológiai laboratóriumának példáján.

19 Gereffi [1994] hasonló megállapításokra jutott a beszállítók csatornáit vizsgálva a kelet-ázsiai ruhaiparban.
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ban is. Amikor olyan erõforrásokra igyekeznek szert tenni, melyek birtoklása többféle
legitimációs elvvel is igazolható, az ambivalenciából kovácsolnak vagyoni eszközt.

E kétértelmûség az, amely a talaját képezõ hálózati sajátosságokkal társulva megte-
remti egy különös játékstratégia alapját, Padgett�Ansell [1993] elnevezésével a sziklaszi-
lárd húzásét (robust action). E stratégia arra támaszkodik, hogy �egyes húzásokra egyi-
dejûleg többféle nézõpontbõl is lehet összefüggõ magyarázatot találni; hogy egy-egy
húzás egyszerre sokféle játszmában is lépésnek számíthat; és hogy nem lehet feltárni a
köz- és magánszereplõk motívációit� (Padgett�Ansell [1993] 1263. o.). Az eredmény a
rugalmas opportunizmus, vagyis a szabad választási lehetõségek fenntartása a be nem
látható jövõbeli eseményekre készen, illetve mások próbálkozásaival szemben, hogy e
választási lehetõségeinket szûkítsék. A diszkrecionális lehetõségek fenntartása szempont-
jából alapvetõ jelentõségû, hogy ne kövessünk semmilyen meghatározott célt, �mivel a
piszkos stratégiai játszmákban ... az a pozíciós játék, hogy mesterkedéssel rászorítsuk
ellenfeleinket taktikai lépéskészletük feltárására (sajátunkét homályban hagyva)� (Padgett�
Ansell [1993] 1265. o.). A gyõzelem záloga tehát az, hogy magunkat kívül tartva a
többieket, bezárjuk a célorientált stratégiai játék kalodájába, ahol elõre megjósolhatóvá
válik lépéseik sorrendje.

A határvonalak opportunista homályba burkolása, amely az eszközök rekombinálásához
és a nagyvállalatok szétbontásához vezet, társadalmi költségekkel is jár: kikezdi a gazdasá-
gi szereplõk elszámoltathatóságát (a posztszocializmusban gátolja ennek kialakulását). Amint
Stark [1994] kimutatja, éppen az a probléma e sajátságosan diverzifikált portfólióval, hogy
�az értékekrõl szóló sokszólamú diskurzusban, amely maga a posztszocializmus�, a sze-
replõk túl gyakran váltogathatják könnyedén és szinte észrevétlenül pozícióikat, amelyek-
bõl egyidejûleg többfélét birtokolnak az egymással együttélõ gazdasági-erkölcsi rendsze-
rekben. De ha a szereplõk többféle elv szerint is elszámoltathatók, ennek révén kibújhatnak
bármiféle elszámoltatás alól. Mármost ha nem akarjuk a �rugalmasságot� (flexibility)
mindenekfeletti értékké és metalegitimációs elvvé emelni, nem térhetünk ki a kihívás20 elõl,
melyet korszakunkban nem kizárólag, de különös élességgel a posztszocializmus támaszt,
tudniillik, hogy miként tehetnénk a hálózatokat (mint új erkölcsi szereplõket) elszámoltat-
hatóvá, ha egyszer már életrevaló cselekvõi a gazdasági átszervezésnek.

Körzetek

A körzet mint ökológiai rendszer

Az uralkodó felfogás szerint a földrajzi körzeteknek nincs jelentõségük az átalakulási stra-
tégiák kialakításában. A posztszocialista átalakulással foglalkozó tanulmányok, ha figyel-
müket nem korlátozzák pusztán az egyedi vállalatok szintjére, rendszerint olyan nemzet-
gazdasági szintû teendõkre és intézményekre összpontosítanak, mint a pénzügyi politika, a
vállalati irányítás jogi keretei vagy a banktevékenység és a hitelezés regulációs intézmé-
nyei. E nézõpontban a helynek, vagyis a körzetek problematikájának nincs helye.

Szerintünk viszont a körzetek mint a gazdasági tevékenység helyszínei figyelmet érde-
melnek. Ezt az álláspontunkat az új gazdaságszociológiára alapozzuk, mely kimutatja: a
globalizáció nemhogy eltüntetné, hanem még szembeötlõbbé teszi a földrajzi körzetek
sajátos vonásait. Azáltal, hogy a piac nagyobb labilitása áthelyezi a hangsúlyt a méretho-
zadékok stratégiai érvényesítésérõl a térbeli kiterjedtség (economies of scope), majd pe-

20 Lásd különösen Teubner [1993] gondolatgazdag eszmefuttatását arról, hogy a szervezetek új hálózati
formái milyen kihívás elé állították a jogelméletet.
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dig az idõbeliség (economies of time) hozadékára (Storper [1989], Teece [1993], Sabel
[1994], Gereffi [1994]), a helyi tudás, a helyi kultúra és a helyi hálózatok talaján a
rugalmas specializáció új szervezeti formái alakulnak ki.

Az északolasz ipari övezetekrõl a nyolcvanas években megjelent publikációk nyomán
került be a közgazdasági irodalomba a legnagyobb nyomatékkal az gondolat, hogy a
helyi viszonyokban rejlõ lehetõségek hozzájárulnak a gazdasági fejlõdéshez. Az Emilia
Romagna tartományban koncentrálódó regionális termelési rendszerekrõl általában mint
sikertörténetekrõl írtak. A siker nyitját az egymáshoz illeszkedõ gazdasági intézmények
rendszerében látták. Az intézményi kompatibilitás e beállítás szerint döntõen hozzájárul
a regionális kooperációs hálózatokra jellemzõ tranzakciósköltség-hatékonysághoz. Ezek
a hálózatok mélyen beágyazódnak egy olyan intézményi infrastruktúrába, mely hatéko-
nyan gondoskodik a tevékenységüket segítõ szolgáltatásokról.

Az olasz ipari övezetek történetét azonban más megvilágításban is szemügyre lehet
venni. E termelési rendszereket, különösen a textilipari és ruházati övezetekben a külön-
féle intézmények és a szervezeti formák rendkívüli változatossága alkotja, az egyik pólu-
son a nemzetközi hírû divattervezõ stúdiókkal és a technológiailag magasan fejlett közép-
üzemekkel, a másikon pedig a kis kézmûves cégekkel és a feketén foglalkoztatott otthoni
bedolgozókkal. Ahelyett, hogy e széles színképben egy olyan összeillõ rendszer elemeit
látnánk, melynek hatékonysága a különféle szervezeti formák kompatibilitásából, s en-
nek tranzakciósköltség-csökkentõ hatásából ered, elképzelhetõnek tartjuk, hogy az ipari
övezetek evolúciós ereje éppen a különféle formák inkompatibilitásából származik. Né-
zõpontunkból nem a szervezetek rendszerszerû illeszkedése, hanem ennek hiánya a haté-
kony evolúciós ellenszere a �legjobban bevált megoldások� egyeduralomra jutásának.
Az illeszkedés hiánya azáltal növeli a régió alkalmazkodóképességét, hogy az megõrzi az
egymástól elütõ viselkedési módok tarka sokszínûségét, mely az új szervezeti mutációk
kifejlõdéséhez szükséges.

Az ipari körzetek ellenállást tanúsítottak a közgazdász szellemû áramvonalasítási kí-
sértésekkel szemben, de ez, legalábbis az északolasz vidékeken, nem valamiféle intéz-
ményi tervezés teljesen akaratlagos eredményének tûnik. Ezekben a körzetekben szûk
szomszédságokban szervezõdnek a szorosan kapcsolódó kooperációs hálózatok, s éppen
a térbeli közelségbõl szokás eredeztetni a tranzakciós költségek leszorítását. Evolúciós
nézõpontból viszont a tranzakciós költségek hatásai kevésbé fontosak, mint az a tény,
hogy a térbeli közelség lehetõvé teszi az erõforrások, az információ és a munkaerõ állan-
dó cseréjét a különféle � akár inkompatibilis � termelési formák között. Akár megtakarí-
tást eredményez a tranzakciós költségekben a térbeli közelség, akár nem, hosszú távú
elõnye az, hogy a különnemû formák könnyebben megtermékenyíthetik egymást, mintha
térben szétszórtabban helyezkednének el. A térbeli közelség az északolasz ipari öveze-
tekben egyfajta véletlen generátorként mûködik, hasonlóan a naszkapi indiánoknak a
bevezetésben említett karibucsontrítusához. Megtöri a tendenciát, hogy a tranzakciós
költségek megtakarítására tekintve csak összeillõ vállalatok kerüljenek egymással kap-
csolatba. A hiperhatékony magatartásmódok kiküszöbölésével a térbeli közelség nem-
hogy feloldaná, még fokozza is a szervezeti inkompatibilitást.

Más szavakkal kifejezve: az ipari körzeteben sokféle szervezet ökölógiai rendszerét
látjuk. A körzetekben még annál is összetettebbek a kölcsönös összefüggések, mint az
ambivalens tulajdonosi igényekben, melyek háttere, hogy a vállalatok szervezeti határain
átnyúlva kerülnek kiegészítõ viszonyba a specializált eszközök. A körzeteken belüli köl-
csönös összefüggések azért bonyolultabbak, mert itt az ambivalencia eltérõ társadalmi
logikák, bevett cselekvésformák és eljárások között feszül, hiszen az érintettek nemcsak
az üzleti vállalkozások körébõl kerülnek ki, hanem a politikai, vallási, lakóhelyi és a
családi élet keretei közül is. Minthogy e különbözõ szférák logikái nem vezethetõk vissza
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egymásra, s nem is fejezhetõk ki valamely általános értékmérõ eltérõ mennyiségeivel, a
körzetek nem egyszerûen egyazon szervezetfajta alpopulációinak ütközõövezetekkel el-
választott életterei, hanem társadalmi rendezõ elvek különbözõ �fajainak� komplex öko-
lógiai rendszerei.

A posztszocialista körzetek

A második világháború utáni idõszakban két gazdaságpolitikai irányzat gyakorolt külö-
nös befolyást az államszocialista országok gazdaságföldrajzára: az erõteljes ipari racio-
nalizálás és a vidéki ipartelepítés, azaz összefüggõ profilú létesítmények felépítése egy-
egy körzetben. Ami az elõbbit illeti, az ipar központi irányításának megkönnyítésére a
hatóságok következetesen csökkentették a vállalatok számát, növelve egyúttal méretüket.
A másik tendenciát a hagyományos gyáripari körzetekben kialakult munkaerõhiány ma-
gyarázza: a kormányzat ipari létesítményeket telepített kisebb, elzárt közösségekre, meg-
csapolván a vidéki munkaerõ-felesleget. Ez különösen helyhez nem kötött iparágak
(footloose industries) esetében volt lehetséges, amilyen a textil-, a gép- és az elektrotech-
nikai ipar. Ezáltal a helyi közösségek egyre inkább elszigetelõdtek egymástól, miközben
egyre inkább függõvé váltak a helyi cégektõl, illetve üzemektõl a foglalkoztatás, a gazda-
sági erõforrások és az olyan szociális szolgáltatások tekintetében, mint a lakásépítés, az
egészségügyi ellátás, az óvodai, bölcsödei elhelyezés, a sportlétesítmények fenntartása
és hasonlók (McDermott [1996]).

A félmúlt államszocialista gazdaságpolitikája nyomán elõállt �vállalatváros�-jelenség
magyarázza a helyi szint fontosságát a nagy állami vállalatok mai átszervezése során. Mi-
közben a vállalati vezetõknek korábban a minisztériumokkal, a területi pártbizottságokkal
és a nagy kombinátok központi vezetésével kellett kötelezõen egyeztetniük, a szocialista
irányítási hierarchiák összeomlásával az egyes üzemek vezetõi gyakorta csak a helyi kor-
mányzat képviselõivel szembesülnek (Burawoy�Krotov [1992]). A nagyfokú koncentráció
és az ipari monokultúrák körülményei között a privatizáció és az átszervezés nem eredmé-
nyez kompetitív piaci szerkezetet, ehelyett az állam és a gazdaság újfajta kölcsönhatása
alakul ki, mely gyakran a helyi szintre korlátozódik (Wiesenthal [1993] 10. o.). Oroszor-
szágban például a válaszott testületekként legitimitással rendelkezõ helyi önkormányzatok
kapták meg az áram-, víz- és egyéb közüzemi szolgáltatások felügyeleti jogát. Ezen keresz-
tül befolyást tudnak gyakorolni a vállalatokra: az önkormányzatok ezért �igen széles lehe-
tõségekhez jutottak a helyi ügyek irányításában� (Shleifer�Boycko [1993] 48. o.). A helyi
önkormányzatokról szóló különféle tanulmányok21 arra utalnak, hogy miután a központi
állami bürokrácia elvesztette sok korábbi funkcióját, a vállalatok közti piaci tranzakciók
pedig még nem eléggé fejlettek, a posztszocializmus kialakulóban lévõ irányítási rendsze-
rét mind több decentralizált és helyi intézmény alakítja. Ezek megpróbálnak pozíciókat
foglalni maguknak egy terven és piacon túli, bizonytalan és változékony környezetben.

Vállalkozók a körzetekben, vállalkozói körzetek

A kialakuló lokális irányítási struktúrák, melyek inkább horizontális, mintsem hierarchi-
kus vagy piaci koordináción alapulnak, elõsegíthetik az erõforrások mozgósítását az új
vállalkozásokban. Kuczi Tibor és Makó Csaba egy Budapest közeli kisközségben végzett

21 Lásd például Wollman [1996] írását a keleti német tartományokról, illetve Pickvance [1996] elemzését
a magyar és az orosz helyi önkormányzatokról.
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vizsgálatában kimutatta, miképpen csökkentik a helyi hálózati kapcsolatok az induló vál-
lalkozások elõtt tornyosuló bizonytalanságokat és kockázatokat. A hálózati kapcsolatok
mintegy védõpajzsként szolgálnak, késleltetik a kiválasztódást s csökkentik a kezdeti
nehézségeket, amelyekbe az új vállalkozások bármely gazdaságban beleütköznek, de a
posztszocialista gazdasági átalakulás bizonytalan és változékony feltételei között különö-
sen súlyosak (Kuczi�Makó [1996]). A szerzõk rámutatnak, hogy a bizalomra épülõ kap-
csolatokban a gazdasági csereügyleteket rokoni, baráti szálak szövik át. Az általuk
tanulmányozott helyi közösségben az új szerzõdéses kapcsolatok gyakran a közös tapasz-
talatokból származó régi informális viszonyokra épülnek rá, amelyek a közelmúltban
alakultak ki a domináns helyi vállalatban vagy a második gazdaságban. Ilyen körülmé-
nyek között a bizalom csökkenti a beszállítók, üzleti partnerek, illetve az alkalmazottak
kiválasztásában rejlõ kockázatot. Kuczi Tibor és Makó Csaba arra a következtetésre jut,
hogy e helyi hálózatokban a kapcsolatokon alapuló szerzõdéskötés (relational contracting)
jellemzi a gazdasági tranzakciókat. Ilyen esetben az erõsebb partner nem használja ki a
gyengébb partner sebezhetõségébõl adódó lehetõségeket, és maga a kapcsolat fenntartása
is olyan érték, mely szabályozza a cserét, és csillapítja a nézeteltéréseket.

A Kuczi�Makó [1996] tanulmányában szereplõ kistulajdonosi hálózatok elsõ pillantás-
ra emlékeztetnek valamelyest az északolasz ipari övezetekre. Közös vonás például, hogy
erõs állam hiányában elõnyben részesítik a helyi üzleti kapcsolatokat, s fontos szerepük
van a hagyományos kötelékeknek a szerzõdések betartatásában. A hagyományos kapcso-
latok azonban csak egyik összetevõjét alkotják az északolasz ipari övezetek sikertörténe-
tének. S bár a szerzõpáros utal rá, hogy vizsgálatuk idõszakában már tervezték egy
vállalkozói klub és egy helyi alapítvány létrehozását, az általuk tanulmányozott község-
ben kevés nyoma volt azoknak a széles tagsági bázisú ipartestületeknek, szakszerveze-
teknek és igazgatási szempontból hozzáértõ helyi hatóságoknak, melyek oly fontosak az
északolasz ipari övezetekben.

Mindezen túl kétségbe vonható a hagyományos kötelékek, bizalmi viszonyok és a
helyi fejlõdés ok-okozati kapcsolata. Gábor R. [1994] szerint a tradicionalizmus hátul-
ütõi valószínûleg kiegyenlítik az elõnyeit. Elõször is, a második gazdaság termelõi,
amennyiben ragaszkodva régi szokásaikhoz, csak a korábban kialakult társadalmi kap-
csolataik bázisán bocsátkoznak piaci tranzakciókba (akár még a hirdetésekrõl is lemond-
va), hátrányba kerülhetnek olyan üzleti kapcsolatok létesítésében, ahol a három lépés
megtartása teljesen helyénvalónak számít. Másodszor, erõs civil szervezõdések (amelye-
ket a kommunizmus idõszakában gátoltak, Olaszországban viszont virágzanak)22 hiányá-
ra hivatkozva Gábor R. István nem hajlik annak feltételezésére, hogy a második gazda-
ságban szövõdött közeli kapcsolatok egyben bizalmi viszonyok. Éppenséggel az is lehet,
hogy a múltban megszerzett legerõsebb �közös élmény� a viszonyokban bujkáló bizal-
matlanság, s hogy a rájuk épülõ új üzleti kapcsolatok is magukon fogják viselni ezt a
bélyeget (Kemény [1996]). Kissé más megfogalmazásban: egyik-másik posztszocialista
ország útja Európába esetleg Szicílián keresztül fog vezetni, s nem a prosperitás északolasz
útján.

Végül mi van akkor, ha az ok-okozati kapcsolat nem a helyi azonosságtudattól vezet az
együttmûködésen alapuló fejlesztési stratégiákhoz, hanem fordítva? Ezt a kérdést veti fel
Charles Sabel, újragondolván az olasz ipari övezetek és más regionális fejlesztési társu-
lások dinamikáját. Sabel érvelése szerint a kooperatív viszonyok nem az eredetileg meg-
lévõ közösségi érzésen alapulnak, hanem a �tanult bizalmon� (studied trust) (Sabel [1992]).
E folyamat megértésének egyik kulcsa, hogy Sabel és munkatársai olyan övezetekben
bukkantak együttmûködésen alapuló fejlesztési programokra, amelyek a közelmúltban

22 Lásd Trigilia [1986], Stark [1991], Gábor R. [1991], Putnam [1993].
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heves összeütközések színterei voltak (Sabel [1992], Hirst�Zeitlin [1991], Sabel�Zeitlin
[1996]). Mai beszámolóikban ugyanakkor a szereplõk visszatérõen harmonikus múltbeli
viszonyokra utalnak, a jelenhez igazítva a múltbeli események felidézését. E tanulmá-
nyok szerint ahelyett, hogy a közösen osztott identitás szülné a bizalomra épülõ társadal-
mi kapcsolatokat, a tényleges együttmûködés formálja át az identitásokat, míg közösen
oszthatók nem lesznek. Ezek az új identitások, bár történelmileg hamisak, hatásaikban
ettõl nem kevésbé valóságosak, mint a jelenbeli együttmûködés mintái.

Ebbõl az alternatív nézõpontból tekintve, a körzetek nem azért járulnak hozzá az inno-
vatív és kooperatív fejlesztési stratégiákhoz, mert területükön közösen osztott felfogások
érvényesülnek, hanem mert különbözõ társadalmi csoportok és eltérõ társadalmi logikák
kölcsönhatásának színterei. Mivel a körzetek nem lehetnek közömbösek e kölcsönhatá-
sokkal szemben, azt mondhatjuk, hogy a körzetek a változatosság megszervezésének
eszközei. Ez a felismerés fogalmazódik meg többek között Stark [1994] felvetésében, aki
szerint a szereplõk nemcsak szervezetek, hanem társadalmi rendezõ elvek ökológiai rend-
szerében is manõvereznek. Erre következtet McDermott [1996] is, amikor azt vizsgálja,
hogyan válnak a körzetek bonyolult egyezkedésének helyszínévé, ahol a különféle sze-
replõk nemcsak versengõ, de jellegükben igen heterogén igényeket támasztanak.

Hausner és szerzõtársai [1996] hasonló módon � azaz eltérõ társadalmi logikák ökoló-
giai rendszereként � fogják fel a körzeteket. Hausner és kollégái kilenc déllengyel vajda-
ságban vizsgálták a gazdasági fejlõdést úgy, hogy a körzeteket nemcsak megfigyelési,
hanem elemzési egységnek is vették. Azt igyekezvén megmagyarázni, miért indul meg a
gazdasági fejlõdés bizonyos körzetekben, másokban meg nem, figyelmüket az egyének
tulajdonságai helyett maguknak a körzeteknek a tulajdonságaira, jellemzõire fordítot-
ták.23 Kuczi�Makó [1996] faluszociológiai tanulmányával szemben, amely gazdag leírást
ad a körzetekben mûködõ vállalkozókról, Hausner és szerzõtársainak munkája inkább a
vállalkozói körzetekrõl szól. Arra a következtetésre jutnak, hogy a legsikeresebb regio-
nális fejlõdési stratégiák mozgatója nem egy adminisztratív vagy kvázi kormányzati szerv,
amelyik valamiféle középszintû regionális fejlesztési hatóság formájában jelenik meg. A
régiók közti fejlõdési különbségek egyik fõ magyarázó tényezõje, hogy léteznek-e a
különféle típusú szervezeteket összekapcsoló hálózatok.

Következtetések � a súrlódás szerepe

Könyvének (The Economic Institutions of Capitalism) elején Oliver Williamson megálla-
pítja: �A tranzakciós költségek a fizikai rendszerekben fellépõ súrlódás közgazdasági
megfelelõi. ... De miközben a fizikusokat azonnal figyelmeztették laboratóriumi eszkö-
zeik és a környezõ világ, hogy a súrlódás mindenütt jelen van, és gyakran kifejezetten
számításba kell venni, a közgazdászoknak nem volt hasonlóan pontos felfogásuk a gazda-
sági rendszer mûködtetésének költségeirõl. Így bár a pozitív közgazdaságtan elvben elis-
merte a súrlódás jelentõségét, nem voltak fogalmi eszközei a súrlódás tényleges leírásá-
ra.� (Williamson [1985] 18�19. o.)

Oliver Williamson azzal járult hozzá a közgazdaságtanhoz, hogy elemzési stratégiát
dolgozott ki a gazdasági tranzakciók során fellépõ súrlódás megértésére azzal a céllal,
hogy segítségére legyen a gazdaságpolitikának, és támogasson olyan intézményeket,
melyek minimalizálják a tranzakciós költségeket. Jelen tanulmány és az általunk hivat-
kozott sok más írás úgy tekinthetõ, mint amelyik a posztszocialista átalakulásban vizs-

23 Egy korábbi ökológiai szemléletû tanulmányban (Nee�Young [1991]) a szerzõk Kínában vizsgálták a
vidéki vállalkozásokat.
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gálja a súrlódás szerepét. Mindazonáltal két alapvetõ különbségre is rá kell mutatnunk
Williamson programjához képest. Elõször is, e tanulmányok nem a gazdasági cserében
fellépõ, hanem a gazdasági átalakulással járó súrlódást vizsgálják. Vagyis míg Williamson
a tranzakciós költségekre tereli a figyelmet, minket a transzformációs költségek izgat-
nak. Ha viszont az intézményrendszer átépítését, mint a �formákba való beruházást�
(Thévenot [1985]) tekintjük, mely a jövõben csökkenti a tranzakciós költségeket, akkor
a transzformációs költségek elsüllyedt (sunk) tranzakciós költségekként foghatók fel.
Másodszor, Williamsontól eltérõen, aki hajlamos magasabb rendûnek minõsíteni azo-
kat a formákat, melyek minimalizálják a súrlódást, a mi nézõpontunkból a súrlódásnak
pozitív szerepe is van. Persze mi sem emelünk szót a magasabb transzformációs költ-
ségek mellett, s nem pártolunk mértéktelen tranzakciós költségekkel mûködõ intézmé-
nyeket; hasznosnak tûnik azonban megkérdõjelezni a sima és súrlódásmentes átmenet
koncepcióját.

Ez az álláspont abból a felismerésõl indul ki, hogy némi súrlódás alapvetõ jelentõségû
lehet a piacok mûködése szempontjából, mert megtör csapdába vivõ pozitív visszacsato-
lási hurkokat. Erre a belátásra jutott az amerikai szövetségi értékpapír- és tõzsdefelügye-
let is (Federal Securities and Exchange Commission) az 1987. október 19-i nagy New
York-i tõzsdekrach után, mikor a Dow�Jones-index 508 pontot esett. Az értékpapír-
kereskedelem néhány ága elõzõleg már szinte súrlódásmentes jelleget öltött, mert nagy
elõrelépés történt a számítógépes programozott kereskedelemben. Az egyidejûleg és kö-
zel azonosan tájékozott nagybefektetõk rendkívüli sebességgel adtak-vettek részvényko-
sarakat, ezért attól a veszélytõl tartottak a tõzsdefelügyelet emberei, hogy némely piacok
a szeszélyes ingadozásokból a káosz állapotába kerülnek. A piaci rend fenntartására ki-
dolgoztak egy sor �megszakítót�, amelyek átmenetileg szüneteltetik a számítógépesített
indexarbitrázst, ha a Dow-Jones egycsapásra bizonyos pontszámnál többet ugrik bárme-
lyik irányban. Ezek az úgynevezett áramkör-megszakítók megtörik a pozitív visszacsato-
lás negatív hatásait (akárcsak a naszkapik karibu lapockacsontja), visszahozzák az idõt s
ezáltal a súrlódást a tõzsdei mûveletekbe.24

*

Tanulmányunk célja az volt, hogy megkezdjük azoknak az áramkör-megszakítóknak a
vizsgálatát, melyek súrlódást visznek a posztszocialista átalakulás folyamatába. A sima
átmenetet akadályozó súrlódást az intézményi örökségek idézik elõ, egyúttal azonban
megõrzik a sokszínûséget jövõbeli rekombináns statégiákhoz. A vállalatközi kapcsolódá-
sok a cégek számára védõpajzsként szolgálnak, és gátolják a szelekciót, míg a lazán
összefûzött hálózatok hiányos kapcsolódásai többértelmûségbõl fakadó súrlódást idéznek
elõ, mely elõsegíti a vállalakozói stratégiákat. A körzetekben pedig a rendezõ elvek
sokfélesége okoz olyan súrlódást, amely megakadályozza a túlzottan egyszerû harmoni-
zálódást, viszont olyan összetettebb ökológiai rendszereket eredményez, amelyek regio-
nális fejlesztési stratégiák alapjául szolgálnak. Az általunk használt fogalmakkal, ami-
lyen az életterek elkülönülése, a vagyoni eszközök ambivalenciája, az értelmezések loká-
lis ökológiai rendszerei, hozzáláthatunk annak elemzéséhez, miképpen formálják át a
szereplõk örökségeiket, kapcsolódásaikat és körzeteiket, hogy kiutat találjanak az állam-
szocializmus világából.

24 A felügyelet döntésérõl lásd Robb [1990] számvetését, a New York-i értéktõzsdére kifejtett hatásairól
pedig Heberlein [1995] és Petruno [1994] értékelését. 1990. évi üzembe helyezése óta a megszakító évrõl
évre ritkábban lépett mûködésbe, mivel a piaci ingadozások lecsillapodtak.
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