
A kormányzás teljesítménye 

A közszolgáltatások teljesítménymérésében és -menedzsmentjében gyakran használt modell a 4E 

modell (economy, efficiency, effectiveness, equity) [id=1007], amely a közszektorban értelmezett 

teljesítmény „szélességi tagolását” írja le (Bouckaert – van Dooren, 2003). A szélességi tagozódás 

mellett jelenik meg a „mélységi tagozódás”, amely a teljesítmény e négy dimenzióját makro, mezo és 

mikro szinteken értelmezi (Bouckaert – Halligan, 2008). Erre az alapmodellre a kormányzás 

teljesítményének az értelmezése során is építünk. 

Míg a közszolgáltatások esetében viszonylag egyértelmű volt, hogy milyen terméket vagy 

szolgáltatást állít elő az adott közszolgáltató, hogy a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban milyen 

igénybevevői, állampolgári, finanszírozói elvárásokat támasztunk, és hogy az adott termék, 

szolgáltatás milyen módon járul hozzá a kívánatos társadalmi hatások (outcome) eléréséhez, a 

közigazgatás esetében ez jóval kevésbé egyértelmű. Ennek az a fő oka, hogy a közigazgatási 

intézmények csak kis részben állítanak elő ilyen, a társadalmi igények kielégítéséhez közvetlenül 

hozzájáruló termékeket és szolgáltatásokat, nagyobb részt viszont éppen a társadalmi értékteremtés 

szabályozási és finanszírozási környezetének a megteremtésén, alakításán munkálkodnak (konkrét 

outputjuk például jogszabályszövegként vagy jelentésként lenne megfogható). A kormányzás mint 

tevékenység ugyanakkor nem is független a kielégítendő társadalmi igényektől vagy a felügyelt, 

irányított közszolgáltatásoktól, így a teljesítményét is csak ebben a kontextusban tudjuk értelmezni. 

Érdemes először a kormányzást és a rokon értelmű kifejezéseket elválasztani egymástól. A kormány a 

végrehajtó hatalom irányítója, az Országgyűlésnek alárendelt és felelős módon hajtja végre a 

törvények rendelkezéseit, illetve hozza meg a kormány hatáskörébe utalt döntéseket. A „jó 

teljesítmény” ezen a szinten elsősorban politikai sikerként értelmeződik: a kormány akkor nyújt jó 

teljesítmény, ha a következő általános választáson sikert ér el (a siker mértéke lehet relatív, de 

általában a kormányzó párt pozíciójának a megtartása érthető alatta). A teljesítménynek ezt a 

vetületét a politológia vizsgálja, ebben a tananyagban ezzel mélyebben nem foglalkozunk annál, 

minthogy rögzítsük, hogy a választási (politikai) siker nem független a kormányzati teljesítménytől, 

illetve hogy a kormányzati intézmények irányításában a kormány kiemelt szerepet játszik. 

Kormányzatként (government) a végrehajtó hatalom szervezeteire gondolhatunk: a kormányzati 

szervezetek és a közigazgatás, államigazgatás (public administration) kifejezést e 

teljesítménymodellben szinonimaként használhatjuk. A kormányzati szereplők tevékenységének 

leírására a kormányzás (governance) kifejezést használhatjuk. 

 



 

Kormány, kormányzat, kormányzás és a teljesítmény kapcsolata 

 

A kormányzással (governance) kapcsolatban gyakran felmerülő kifejezés a „jó kormányzás” („good 

governance”) fogalma: ez alatt olyan rendszert, olyan kormányzási folyamatot értünk, amely 

transzparens, elszámoltatható, igazságos, méltányos, demokratikus, részvételen alapuló és az 

emberek igényei iránt nyitott. (1999 Manila Declaration on Governance) Az Európai Unió a jó 

kormányzással kapcsolatban öt követelményt állít fel: 

 Nyitottság 

 Részvétel 

 Elszámoltathatóság 

 Eredményesség 

 Koherencia 

A követelmények mögött az az elgondolás húzódik, hogy az e feltételeknek megfelelő kormányzási 

folyamat jobb eredményekhez vezet. A kormányzás megfelelőségének a mérésére nemzetközi 

összehasonlítások, értékelések, rangsorok is rendelkezésre állnak. Az egyik ilyen összehasonlítás 

például az OECD Government at a Glance című, két évente megjelenő kiadványa, de számos más 

értékeléssel is találkozhatunk (pl. Bertelsmann Foundation’s Sustainable Governance Indicators, 

World Bank’s World Wide Governance Indicators, de ide sorolhatóak a „demokráciaindexek” is, pl. a 

Economist Intelligence Unit Democracy Index vagy a Freedom House által készített Freedom in the 

World felmérés). 

A kormányzás során elért eredményeket érdemes makro, mezo és mikro szinteken elkülöníteni. 

Makroszinten az egyes országok teljesítményét hagyományosan a gazdasági mutatószámokkal 

szokták leírni (pl. GDP, GDP/fő vásárlóerő-paritáson, a GDP növekedési üteme). Az utóbbi néhány 
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évben kapott nagyobb szerepet az ún. „happiness economics”, ami a fejlettséget, illetve az országok 

lakosságának életszínvonalát, elégedettségét („boldogságát”) a gazdasági mutatókon kívül más 

indikátorok bevonásával számszerűsíti. Ilyen mutatók például a Human Development Index, a Happy 

Planet Index vagy az OECD Your Better Life Indexe. A jó gazdasági teljesítmény mögött álló 

tényezőket írják le a versenyképességi rangsorok (például az IMD World Competitiveness Yearbook 

és a World Economic Forum Global Competitiveness Index): ezek a rangsorok az egyes országok 

intézményrendszerének, szabályozásának fejlettségét, a közszolgáltatások színvonalát, az üzleti élet 

működésének szofisztikáltságát értékelik, azaz minden olyan tényezőt, amely a jövőbeli magasabb 

szintű gazdasági fejlődéshez hozzájárulhat. Tekintve, hogy a gazdasági teljesítményhez és a 

versenyképességhez milyen sok tényező hozzájárul, a kormányzás makroszintű teljesítménye 

leginkább csak a kormányzat egészének a szintjén értelmezhető. 

Mezoszinten a jó kormányzási teljesítmény a jó minőségű, hatékonyan működtetett 

közszolgáltatásokkal és a kormányzati beavatkozások által szabályozott gazdasági ágazatok jó 

működésével közelíthető meg. Egy-egy ágazat teljesítménye már szorosabban köthető valamely 

kormányzati szereplőhöz (pl. az egészségügy teljesítménye a leginkább az Egészségügyi 

Minisztériumhoz vagy az azt felügyelő államtitkársághoz köthető), de a kormányzati kölcsönhatások 

még mindig jelentősek (pl. az előbbi példát folytatva, az egészségügyet befolyásolják a 

makrofinanszírozási körülmények vagy a foglalkoztatási szabályok). A versenyképességi rangsoroknak 

számos olyan eleme van, amely egy-egy ágazat, közszolgáltatás teljesítményét írja le, így azt és azon 

keresztül a jövőbeli gazdasági fejlődést befolyásolják a mezoszinten „előállított” ágazati 

teljesítmények. Az ágazati teljesítményekről is készülnek hazai vagy nemzetközi értékelések, 

összehasonlítások (pl. Jelentés a közoktatásról, illetve az OECD Education at a Glance kiadványai). 

Mikroszintű teljesítmény alatt a közszektorra vonatkozó modellben az egyes szervezetek 

teljesítményét értettük: ide sorolható például egy minisztérium teljesítménye. Nyilvánvaló, hogy ha 

egy minisztérium az elemző, döntés-előkészítő és irányítási funkcióit magasabb színvonalon képes 

ellátni (jobb szervezeti teljesítményt nyújt), akkor az az általa irányított, befolyásolt ágazatok 

teljesítményére is pozitív hatással van. Egy-egy közigazgatási szereplő publikus riportokban, 

értékelésekben számolhat be a teljesítményéről, amely szükségszerűen erőteljesen összefügg az 

általa jelentős mértékben befolyásolt ágazatok teljesítményével (azaz pl. az egészségügyi irányítás az 

egészségügy működésével kapcsolatban is megfogalmaz és értékel teljesítményelvárásokat, és nem 

csak mondjuk az általa közvetlenül végzett jogszabály-alkotási folyamattal foglalkozik). Az Egyesült 

Államokban a Goverment Performance and Results Act (GPRA) tette kötelezővé azt, hogy minden 

hatóságnak stratégiai tervet kell publikálnia, a végrehajtást mérő indikátorokat definiálnia, és az elért 

eredményekről évente nyilvános beszámolót készítenie. 

A közigazgatás szervezeteinek a működése ilyen szempontból sokkal kötöttebb, mint az az üzleti 

szféra esetében megszokott, elsősorban az átláthatóság és az elszámoltathatóság közösségi igénye 

miatt. Ez abban nyilvánul meg kézzelfoghatóan, hogy a minisztériumok és más hatóságok működését 

számos jogszabály és központi irányelv szabályozza a közigazgatás egészére érvényes módon (pl. 

ilyen elem a kormánytisztviselői, köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó jogi háttér, de akár egy 

központosított kormányzati informatikai funkció is ide sorolható). A kormányzás folyamataira is 

számos előírás vonatkozik (pl. ilyen a jogszabály-előkészítés során tartandó nyilvános 

véleményeztetés vagy közösségi konzultáció). 



 

 

A kormányzás folyamatai és a közpolitikai eredmények 

A kormányzásra vonatkozó előírások és központi támogató tevékenységek hatását illesztette be az 

input-output-outcome modellbe Van Dooren – Lonti (2011). A kormányzat támogató tevékenységeit 

ellátó szereplő olyan outputokat állítanak elő (pl. informatikai támogatást, HR-adminisztrációt, 

információmegosztást), amelyet a közpolitika-alkotás során a közvetlen szabályozási, finanszírozási, 

irányítási tevékenységet ellátó szervezeti egységek felhasználnak arra, hogy jobb szakpolitikákat 

(policy-kat) tudjanak alkotni. Az, hogy a kormányzás támogató folyamatai mennyire tudnak valóban 

hozzájárulni a jobb policy-k előállításához, egyben a kormányzati támogató tevékenységek hatását 

(outcome-ját) is kifejezik: például egy rosszul működő információmegosztási folyamat nem csak 

egyenként vezet rosszabb szakpolitikai kimenetekhez, hanem összességében is rosszabb kormányzati 

működést eredményez. A 4E-modellben már megismert hatásmechanizmushoz hasonlóan a 

szakpolitikák meghatározzák azt a játékteret, amelyben a gazdaság és a társadalom szereplői 

tevékenykednek, így az ott lezajlódó folyamatok eredményeképpen, a policy-k által befolyásoltan 

jutunk el a társadalmi hatásokig. 
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