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Abstract. This article summarizes the classical and recent literature
devoted to the vast problem of bureaucracy and bureaucratization in the
modern state and reveals some significant features of the „pathology“ of
the contemporary bureaucracy.
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Ce este birocraþia?

Utilizarea conceptului birocraþie într-o diversitate contextualã genereazã în
multe cazuri confuzii semantice, percepþii contradictorii, înþelegeri deformate
ale conþinuturilor acestui termen. Ceea ce reprezintã aproape un consens general
este faptul cã birocraþia este o realitate, un fenomen centrat în triada organizare
— funcþionare— rezultat, în care unul dintre suporþii ontici este acþiunea acto-
rului (individual, organizaþional). Birocraþia reprezintã la nivelul percepþiei co-
mune realitatea detestatã ºi repudiabilã, expresia acþiunilor „de mântuialã“, a in-
suficienþei, a operaþiunilor „stufoase“ ºi inutile, a aparatului neprofesionist, dar
învestit cu putere, cu autoritate ameninþãtoare pentru individ. De asemenea, biro-
craþia este asimilatã incompetenþei, formalismului exacerbat, delãsãrii ºi tergi-
versãrilor, manipulãrilor, obstrucþionismului, chiar intrigilor orientale. Privitã
astfel, birocraþia este inevitabil perceputã ºi ca sursã generatoare de corupþie ºi,
implicit, subiectul perpetuu al campaniilor electorale.
Problema birocraþiei ca realitate perceputã exclusiv prin efectele ce-i defor-

meazã esenþa a ocupat treptat terenul ºi la nivelul dezbaterilor teoretice. Puþine
sunt cazurile în care birocraþia este analizatã ca administraþie ºi administrare
eficientã, ca tip de acþiune eficientã, organizatã ºtiinþific ºi profesionist, ca do-
meniu social în care activeazã profesioniºti, „tehnocraþi“, ca subsistem social cu
relativã autonomie faþã de celelalte subsisteme.
În general, ºi centrul politic, ºi dreapta sau stânga politicã se raporteazã la ea:

„Birocraþia are meritul rar de a fi anatemizatã de întreg spectrul politic. Dreapta
cautã sã o limiteze în numele pieþei libere; Centrul s-o reformeze în numele
transparenþei ºi al responsabilitãþii; Stânga s-o înlocuiascã în numele participãrii
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ºi al autogestiunii. Ea dovedeºte însã o capacitate impresionantã de a rezista tu-
turor acestor atacuri“1.
Teoria politicã ºi ºtiinþa administraþiei datoreazã lui enorm lui Max Weber.

Fin ºi competent analist al crizei liberalismului, Weber vorbea atât despre ampli-
ficarea „dictaturii“ funcþionarului, cât ºi despre capacitatea unicã a birocraþiei de
a se adapta la scopurile societãþii industriale de masã. În acest temei ºi-a elaborat
el modelul ideal al birocraþiei, introducând în ºtiinþa administraþiei, ºtiinþa po-
liticã ºi sociologia politicã fundamentele birocraþiei eficiente. Pornind de la
Weber, ºtiinþele sociale trebuie sã aducã soluþii în rezolvarea paradoxului cu care
se confruntã birocraþia: paradoxul caracterului sãu imanent, necesar obiectiv, dar
ºi al caracterului sãu mereu problematic.
O problematicã atât de diversã precum aceasta indicã gradul ridicat de difi-

cultate în elaborarea rãspunsului la întrebarea simplã ºi stringentã: Ce este
birocraþia?. Privind cu superficialitate interogaþia, rãspunsul poate fi unul captiv
în confuzii. Adâncirea analizei complicã demersul, dar elucideazã zone ale cog-
nitivului aflate încã în zona ignoranþei.
Percepþia diferitã, precum ºi confuziile în înþelegerea conþinutului concep-

tului de birocraþie se origineazã în multitudinea sensurilor atribuite acestui con-
cept: autoritatea (dictatura, domnia) funcþionarilor; sistem profesionist de admi-
nistraþie; organizare ºi funcþionare eficientã a unor structuri instituþionale; corp
social cu statut propriu; management performant; administraþie publicã; subsis-
tem al sistemului social; model de organizare funcþional etc. Dar ºi o înþelegere
a birocraþiei prin reducerea acesteia la efectele negative, generatoare chiar de cri-
ze: mod nedemocratic de organizare ºi subordonare ierarhicã; dispreþul funcþio-
narilor faþã de cetãþean; ineficienþã organizaþional-funcþionalã; multiplicare
nejustificatã a operaþiunilor administrative; „boalã“ a sistemului public; corp so-
cial neproductiv (consumator nejustificat de resurse); mecanism frenatoriu (sur-
sã de blocaje) al societãþii; oligarhie; mod „organizat“ de dezorganizare a acþiu-
nilor, elaborare ºi aplicare a deciziilor; categorie socialã parazitarã etc.
În lucrarea sa Birocraþia, David Beetham realizeazã o clasificare a strategii-

lor de definire a acestui fenomen, considerând cã mai toþi autorii se pot încadra
în una din cele douã strategii:
a) abordarea prescriptivã, prin care birocraþia este înþeleasã ca segment unitar

al realului, având însã sensuri diferite (administraþie publicã, ineficienþã organi-
zaþionalã, „sau orice altceva“);
b) abordarea descriptivã, „mai agnosticã“, prin care se exploateazã înþelesu-

rile atribuite termenului, conform cãreia „nu existã birocraþie, ci doar o mulþime
de fenomene diferite, fãrã nicio legãturã între ele, cãrora le-a fost ataºat în mod
greºit un nume comun“.
În opinia autorului, ambele tipuri de abordare evitã confuziile, însã fiecare

presupune unele limite. Astfel, abordarea prescriptivã, deºi porneºte de la pre-
misa unicitãþii subiectului de definit — birocraþia —, nu face distincþie de rang
între esenþa fenomenului ºi fenomenalizarea sa diversã (efectele pozitive sau
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negative ale birocraþiei). Abordarea prescriptivã vizeazã egalitatea de rang între
sensurile, uneori adversative, date birocraþiei. În opinia mea, definiþiile alterna-
tive (toate considerate valabile, exprimate prin conjuncþia sau) sporesc ºi nu
eliminã confuziile. Practic, mesajul nu poate fi receptat deplin de cãtre destinatar
(termenii cuvintelor lui nu au, pentru el, acelaºi conotat ºi acelaºi denotat ca ºi
la autor). Dimpotrivã, are loc o comunicare confuzã în conotaþie ºi denotaþie, fie
din cauza construcþiei polisemantice a mesajului autorului, fie din cunoaºterea
parþialã de cãtre destinatar a termenilor.
Pe de altã parte, lipsa distincþiilor de rang ºi reducerea esenþei la fenominali-

zãrile birocraþiei se datoreazã ridicãrii opiniei — subiectual verosimilã — la
rang de cunoºtinþã, ajungându-se ca acelaºi fenomen sã fie înþeles în mod diferit
(situaþie ipoteticã: fiecare subiect înþelege ºi defineºte birocraþia funcþie de
propriile percepþii). De exemplu, un funcþionar public înþelege birocraþia drept
un sistem de activitãþi ºi operaþii organizate ierarhic, imanente sectorului public,
în timp ce cetãþeanul vorbeºte despre birocraþie ca fiind activitate ineficientã,
frenatorie, generatoare de costuri suplimentare ºi inutile. Este lesne de înþeles cã
birocraþia — ca sistem organizaþional-funcþional unic — genereazã percepþia
diferitã (exprimatã în opinii subiectual-verosimile) a atributelor sale de bazã
(eficienþã, rigoare, oportunitate etc. contra ineficienþã, dezorganizare, tergiver-
sare etc).
Consider cã abordarea prescriptivã are un singur merit: acela de a evidenþia

multitudinea sensurilor utilizãrii termenului birocraþie.
Lucrurile nu stau mai bine nici în privinþa abordãrii denumite de Beetham

descriptivã, mai ales cã, fiind mai „agnosticã“, ea poate conduce la solipsism.
Pierderea subiectului unic de cercetare — birocraþia — prin substituirea sa cu o
diversitate de fenomene particulare, separate între ele, conduce cel puþin la douã
concluzii eronate:
— inexistenþa birocraþiei ca realitate;
— consensul eronat asupra unui concept dublat de acceptarea contextului uti-

lizãrii sale;
Insuficienþa celor douã tipuri de abordare a birocraþiei la care se adaugã de-

semnarea printr-un termen a unui domeniu inexistent în realitate au condus la o
abordare de alt tip pe care ne-o propune David Beetham.
Astfel, strategia sa, pe care o considerã diferitã de cele douã (prescriptivã ºi

descriptivã), presupune cã:
a. existã un subiect identificabil de cercetare, denumit birocraþie;
b. birocraþia, ca subiect identificabil de cercetare, îºi pãstreazã acest statut, în

ciuda formelor diferite în care se manifestã;
c. existã un set recurent de probleme ce se referã la eficienþa birocraþiei ºi la

puterea acesteia;
d. este necesarã, pentru obþinerea unei definiþii coerente a birocraþiei, ºi o în-

þelegere adecvatã a acesteia (ca fenomen), analiza criticã a perspectivelor diverse
în care subiectul a fost tratat, precum ºi evidenþierea relaþiilor dintre aceste per-
spective.
O asemenea cale, considerã autorul, va evita cele douã limite majore care ºi-

au pus amprenta asupra înþelegerii sistematice ºi concludente a birocraþiei:
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— preschimbarea unei pãrþi a problemei în întreg;
— dizolvarea întregului într-o mulþime de elemente disparate.
Convingerea lui Beetham este aceea cã diferitele definiþii atribuite birocraþiei

în ºtiinþele sociale nu sunt arbitrare, întrucât semnificaþia acestor definiþii derivã
din contextul unor discipline academice diferite: guvernãmânt comparat, socio-
logia organizaþiei, administraþie publicã, economie politicã2. Altfel spus, acelaºi
fenomen — birocraþia — este înþeles ºi definit diferit, dar ºi utilizat diferit în
ºtiinþele sociale particulare. Observaþia este corectã, însã ne exprimãm rezerva
asupra corectitudinii demersului. Argumentele sunt simple: acelaºi fenomen
obiectiv nu poate avea un conþinut total diferit pentru fiecare dintre ºtiinþele
particulare. Diferitã nu este esenþa, ci, cum arãtam anterior, diferite sunt formele
sale de manifestare. Or, ºtiinþele particulare se vor individualiza în elaborarea
definiþiei birocraþiei prin unghiul diferit de abordare, prin accentul pus pe unele
dintre formele de manifestare ale birocraþiei, funcþie de scopul ºi metodele utili-
zate în investigaþie. Altfel, aceeaºi esenþã va sta la originea unei pluralitãþi de de-
finiþii, unele în totalã opoziþie faþã de altele.
Analiza întreprinsã de Beetham este una ce dovedeºte coordonata istoricã a

conceptului de birocraþie. Ceea ce nu este incorect, dar nici nu reprezintã un ele-
ment de maximã noutate, întrucât factorul istoric este unul semnificativ în dez-
voltarea (uneori, chiar schimbarea) conþinutului unui concept. Atenienii nu înþe-
legeau prin democraþie ceea ce înþelegem noi azi, medievalii utilizau termeni
precum întuneric, curte, stat etc. cu alte semnificaþii decât cele actuale º.a.m.d.
De altfel, sintagma „limbajul este contextual“, utilizatã ºi argumentatã de R.
Rorty, vizeazã deopotrivã sincronia ºi diacronia limbajului.
În argumentarea manierei sale de abordare, Beetham3 porneºte de la descrie-

rea contextului întrebuinþãrii termenului „birocraþie“ în secolul al XIX-lea. Ast-
fel, întrebuinþarea standard era aceea de a indica un tip de sistem politic, „dom-
nia“ efectivã a „biroului“. De altfel, termenul etalon pornea de la o realitate fac-
tualã: un sistem în care poziþiile ministeriale erau deþinute de funcþionari de
carierã, rãspunzãtori în faþa monarhului ereditar pentru gestionarea problemelor
publice. Birocraþia, ca un corp de profesioniºti, era opusã unui sistem al guver-
nãrii reprezentative, în care politicienii desemnaþi prin vot (învestiturã politicã)
rãspundeau în faþa unei adunãri reprezentative sau a parlamentului. În asemenea
condiþii J.S. Mill vedea în birocraþie singura alternativã eficientã la sistemul re-
prezentativ, realizând comparaþii (prin surprinderea avantajelor ºi dezavantaje-
lor) între cele douã tipuri de guvernare (Representative Government). Aºadar, în
secolul al XIX-lea, în procesul de modernizare instituþionalã, birocraþia este
înþeleasã ca un tip de guvernare. Corespondentul acestei semnificaþii azi este
guvernarea prin tehnocraþi.
În secolul al XX-lea conceptul suportã modificãri, urmare a extinderii valului

regimurilor autoritare ºi totalitare. De reþinut cã birocraþia este înþeleasã pe mai
departe drept alternativã la democraþia parlamentarã ce se manifestã în unele
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state (mai puþine, ce-i drept), democraþie prezentatã în regimurile nedemocratice
ca desuetã, ineficientã, generatoare de crize ºi inegalitãþi (clivaje) sociale. Este
perioada în care, pe zone geografice extinse, instituþiile guvernãrii reprezentative
sunt desfiinþate.
Birocraþia devine trãsãturã a regimurilor totalitare ºi autoritare (îndeosebi

militare), a guvernãrilor monopartidiste. Ea este o opoziþie ce aparþine – cum
susþine Beetham – disciplinei intitulate guvernãmânt comparat, disciplinã ce are
ca deziderat exploatarea diferenþelor de naturã ºi de funcþionare dintre diversele
regimuri politice. Aceasta este una din semnificaþiile birocraþiei în secolul al
XX-lea — aceea de caracteristicã a regimurilor totalitare ºi autoritare.

Modelul weberian de administraþie birocraticã

Cea de-a doua semnificaþie a termenului „birocraþie“ în secolul trecut este
examinatã în sociologia organizaþiei ºi se origineazã în dezvoltãrile teoretice
realizate de Max Weber. Sociologul german înþelege birocraþia drept un sistem
de administraþie realizatã continuu de un corp de profesioniºti pregãtiþi special
în acest scop, dar ºi în conformitate cu anumite reguli prescrise. Deci întrebuin-
þarea standard a termenului nu mai vizeazã un tip de guvernãmânt, ci o coordo-
natã a tuturor sistemelor politice. Weber recunoaºte cã un asemenea tip de ad-
ministraþie se origineazã în statele birocratice de genul Prusiei, însã dovedeºte
cum el devine preponderent într-o tot mai mare mãsurã în toate sistemele politice
(fie reprezentative, fie monarhice). Totodatã, tipul de administraþie birocraticã
cucereºte tot mai mult teren în toate organizaþiile a cãror activitate presupune
îndeplinirea unor ample atribuþiuni ºi sarcini administrative: întreprinderi, sindi-
cate, partide politice, instituþii ºi altele.
În Etica protestantã ºi spiritul capitalismului, Max Weber analizeazã relaþia

directã dintre liberalism ºi capitalism (relaþie specificã secolului al XIX-lea),
modalitatea ºi condiþiile în care valorile liberale s-au asociat cu capitalismul
timpuriu ºi cu evoluþia ulterioarã a acestei asocieri. El relativizeazã însã aceastã
relaþie dintre liberalism ºi capitalismul contemporan lui, întrucât condiþiile isto-
rice ce au condiþionat aceastã legãturã s-au modificat: „Acestea (condiþiile, n.n.)
au fost: posibilitatea expansiunii peste mãri, particularitãþi economice ºi sociale
ale structurii capitalismului timpuriu în Europa, trecerea la abordarea ºtiinþificã
a problemelor de viaþã, anumite orientãri spirituale. Fiecare dintre condiþiile
amintite este acum periclitatã. Procurarea de resurse prin expansiunea peste mãri
se încheie. Micile întreprinderi sunt înlocuite de carteluri ºi monopoluri. ªtiinþa
a devenit baza cognitivã a organizãrilor birocratice. Materialismul a covârºit eti-
cile spiritualiste. Perspectiva mai mult decât probabilã este o birocratizare a vie-
þii ºi încapsularea treptatã a tuturor, într-o cãmaºã tare ca oþelul supunerii. «Do-
minaþia birocraticã» înlocuieºte, tendenþial, în societatea modernã, liberalismul.
Acesta, liberalismul, numai poate funcþiona ca altãdatã, ci trebuie regândit profund“4.
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Weber a reconceput liberalismul în termeni realiºti, „prezentând în locul doc-
trinei anterioare a drepturilor sau a justiþiei o abordare ce þine cont de instituþii“,
proceduri, redistribuirea puterii, pluralitatea valorilor concurente. „Aceastã
reconceptualizare a proiectului liberal — remarcã R. Bellamy — asigurã funda-
mentele pentru un liberalism politic bazat pe democratizarea eticii responsabi-
litãþii ºi adecvat nevoilor unei lumi dezvrãjite ºi birocratice, sufocatã de putere
corporativã“5.
Sociologia lui Max Weber a fost numitã de Julien Freund o „sociologie a do-

minaþiei“, efect al plasãrii conceptului de dominaþie drept concept central în mo-
delul weberian de administraþie de stat.6
M. Weber realizeazã o distincþie netã între dominaþie ºi putere. Astfel, pu-

terea exprimã „orice ºansã de a face sã triumfe în sânul unei relaþii sociale pro-
pria sa voinþã, chiar împotriva rezistenþelor existente“, pe când dominaþia ilus-
treazã „probabilitatea de a gãsi persoanele gata sã asculte de un ordin cu un con-
þinut determinat“.7
Chiar dacã puterea ºi dominaþia fac referire la relaþia comandã-ascultare, se

disting printr-o individualizare certã, întrucât relaþia de putere nu presupune
obligativitatea legitimitãþii, „comanda nu este necesarmente legitimã, ºi nici
supunerea în mod obligatoriu, o datorie“8, pe când dominaþia, implicând exis-
tenþa persoanelor gata sã asculte, implicã nemijlocit recunoaºterea ºi acceptarea
ordinelor primite indiferent de conþinutul lor.
Sunt necesare trei condiþii pentru ca membrii unei grupãri supuse relaþiei de

dominaþie sã constituie o grupare politicã:
— condiþia teritorialitãþii — nevoia unui teritoriu delimitat asupra cãruia sã

se exercite dominaþia;
— condiþia continuitãþii exercitãrii relaþiei de dominaþie;
— condiþia posibilitãþii constrângerii fizice. În baza acestor condiþii va con-

cluziona Weber asupra raportului grupare politicã-stat: „O grupare politicã atin-
ge rangul de stat numai când administraþia revendicã ºi obþine monopolul con-
strângerii fizice legitime, statul constând în raportul de dominaþie a unor oameni
asupra semenilor“, dominaþie realizatã prin constrângerile fizice ridicate la ran-
gul legitimitãþii; statul nu poate exista „decât cu condiþia ca oamenii dominaþi sã
se supunã autoritãþii revendicate de dominatori“.9
În Le savant et la politique, sociologul aprofundeazã tema dominaþiei:
„Atunci se pun urmãtoarele întrebãri: în ce condiþii se supun ei ºi de ce?
Pe ce justificãri interne ºi pe ce mijloace externe se sprijinã aceastã domina-

þie?“10. Cu alte cuvinte, cele douã întrebãri sunt generate de problema originilor
statului, ele vizând justificãrile dominaþiei ºi mijloacele pe care se sprijinã
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dominaþia11. În aceste temeiuri, Weber evidenþiazã trei fundamente posibile ale
legitimitãþii dominaþiei, fundamente ce genereazã trei tipuri ideale de dominaþie
legitimã:
— autoritatea cutumelor sanctificate (prin validitatea lor imemorialã ºi prin

obiceiul înrãdãcinat al omului de a le respecta), concretizatã în dominaþia exer-
citatã în timpurile vechi de patriarhat sau de seniorul domeniului, fundament ce
dã tipul dominaþiei tradiþionale;
— autoritatea voinþei personale a unui individ charismatic (conducãtor de

rãzboi ales, suveran desemnat prin plebiscit, mare demagog, ºef al unui partid
politic etc.), voinþã ce se exprimã în „supunerea extraordinarã faþã de caracterul
sacru, faþã de virtutea eroicã sau valoarea exemplarã a unei persoane“, funda-
ment ce genereazã tipul dominaþiei charismatice;
— autoritatea legii, din care izvorãºte tipul dominaþiei raþionale ºi care s-a

impus „în virtutea legalitãþii, în virtutea credinþei, în validitatea unui statut legal
ºi a unei competenþe pozitive bazate pe regulile stabilite în mod raþional, care se
achitã de obligaþii, conform statutului stabilit“12. Iar dominaþia raþionalã repre-
zintã chiar tipul de dominaþie specificã statului modern13.
Înþelegerea demersului întreprins de Weber în elucidarea birocraþiei necesitã

prezentarea succintã a modelului administraþiei birocratico-monocratice pe care
l-a elaborat. În esenþã, statul, ca grupare politicã ce presupune continuitate admi-
nistrativã, nu poate fi conceput în afara mijloacelor dominaþiei, iar continuitatea
impune o anumitã naturã a mijloacelor. Weber prezintã douã categorii de mij-
loace: mijloacele personale ºi mijloacele materiale. Primele sunt reprezentate de
persoanele învestite special pentru menþinerea ordinii în interiorul grupãrii poli-
tice; atât individul singular (Leiter), cât ºi direcþia administrativã (Versaltungs-
stab) — „statul major administrativ“ (asocierea persoanelor) — sunt sub inci-
denþa unei relaþii cu deþinãtorul puterii, se aflã sub dominaþia acestuia. Relaþia cu
posesorul puterii are ca suport principal consimþãmântul individului (Leiter) sau
al „statului administrativ“ de a se implica în relaþia de dominaþie, iar ca suporturi
complementare, o serie de elemente ce se circumscriu privilegiilor:
— legitimitatea puterii deþinute în exercitarea unei funcþii;
— remunerarea bãneascã sau sub forma unor diverse servicii;
— satisfacþii personale ºi prestigiu.
Se poate concluziona la acest nivel cã relaþia de dominaþie este acceptatã de

cãtre cei care reprezintã (compun) mijloacele personale.
Mijloacele materiale („mijloacele de gestiune“) sunt reprezentate de resursele

financiare ºi stau la baza divizãrii administraþiilor în douã categorii. Criteriul
divizãrii este reprezentat de dreptul de proprietate asupra mijloacelor materiale
(drept al individului izolat sau al statului major administrativ). Astfel, în situaþia
în care „statul major administrativ“ este constituit din vasali capabili sã suporte
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din mijloacele proprii cheltuielile destinate rãzboiului, infrastructurii, justiþiei ºi
ordinei, guvernarea se realizeazã cu ajutorul unei aristocraþii independente, deþi-
nãtoare a proprietãþii mijloacelor de gestiune civilã ºi militare ºi, pe cale de
consecinþã, definitoare unei pãrþi din puterea suveranului (nevoit sã o împartã cu
vasalii), putere care, în unele situaþii, a fost utilizatã chiar împotriva suveranului.
Este situaþia regimurilor de tip feudal.
În cea de-a doua ipostazã, când „statul major administrativ“ nu are în proprie-

tate mijloace de gestiune, „deþinãtorul puterii deþine administraþia în regie pro-
prie“, administraþia fiind constituitã din oameni proveniþi „din straturi sociale
modeste ºi fãrã onoruri sociale proprii“, dependenþi de cei care le pun la dispo-
ziþie mijloacele de gestiune pe care le utilizeazã, fãrã a mai putea sã concureze
pe cel care are aceste mijloace în proprietate.
Astfel, se naºte o nouã formã de relaþie între administraþie ºi deþinãtorul pu-

terii care caracterizeazã originile ºi evoluþia statelor moderne cu structuri biro-
cratice: „Totuºi“, remarcã Ioan Alexandru, „dezvoltarea statului modern are drept
punct de plecare voinþa prinþului de a exprima puterile «private», independente
care, pe lângã el, deþin o putere administrativã, adicã toþi cei care sunt proprietari
de mijloace de gestiune, de mijloace financiare ºi de tot felul de bunuri sus-
ceptibile de a fi folosite în mod politic“14.
Trebuie spus cã pentru Max Weber relaþia administraþiei cu economia este

una concomitentã, nu una de succesiune. Capitalismul ºi birocraþia au rãdãcini
istorice diferite. Totuºi, existã o dublã legãturã între aceste douã fenomene: pe
de o parte, birocraþia presupune capitalismul. „Dezvoltarea unei economii mone-
tare este, într-adevãr, condiþia necesarã, dacã nu a stabilirii, cel puþin a continui-
tãþii unei birocraþii, în mãsura în care o birocraþie «ruptã» de mijloacele de ges-
tiune implicã existenþa resurselor financiare permanente la dispoziþia funcþio-
narilor sãi, resurse ce nu-i pot fi furnizate decât prin fiscalitate“15.
Pe de altã parte, birocraþia ºi capitalismul se presupun nu în fazele incipiente,

ci pe parcursul ascensiunii lor:
— o ratã înaltã a fiscalitãþii nu poate fi întreþinutã decât în condiþiile unei eco-

nomii puternice;
— o administraþie eficientã poate exista numai în condiþiile unor tehnici de

comunicare avansate pe care doar ordinea capitalistã le poate oferi, acestea fiind
create prin presiunea administraþiei;
— economia de piaþã solicitã funcþionarea eficientã ºi ritmicã a adminis-

traþiei.
Structurile birocratice reprezintã, dupã Weber, „forma de dominaþie cea mai

raþionalã din punct de vedere formal“16.
Trebuie þinut cont aici ºi de concepþia lui Max Weber privind implicarea po-

liticã a funcþionarilor administrativi precum ºi de faptul cã el este un „critic li-
beral“ al liberalismului, care a relativizat relaþia capitalism-liberalism.
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Capitalismul creeazã birocraþie doar în momentul expansiunii sale ºi al inter-
venþiei tot mai active a statului în viaþa economicã ºi socialã, iar birocraþia sus-
þine dezvoltarea capitalismului. Aici se manifestã relaþia de „concomitenþã“ de
care vorbeºte Ioan Alexandru, adicã o concomitenþã funcþionalã (ce nu exclude
total dependenþa funcþionarilor faþã de cei care le asigurã resursele necesare
exercitãrii funcþiei) ºi nu o relaþie geneticã.
Luând în discuþie conceptele de Macht (Putere) ºi Herrschaft (Dominaþie)

utilizate de Weber, se poate preciza cã „exproprierea“ de mijloacele materiale a
foºtilor reprezentanþi ai „statului major administrativ“ transformã puterea în
dominaþie întrucât „rezistenþele“ nu mai sunt posibile (în absenþa mijloacelor),
asigurându-se „ºansa“ gãsirii altor persoane care sã asculte, sã accepte dominaþia
ºi care sã ºtie a se face ascultate.
Apare, deci, o ultimã observaþie la acest nivel: aceea cã Weber vorbeºte

despre „expropriere“ de mijloace materiale la o anumitã categorie — vasalii care
deþineau o parte a puterii administrative —, dar ºi despre înlocuirea acestora cu
oameni proveniþi din „straturi sociale modeste ºi fãrã onoruri sociale proprii“,
care nu deþin administraþia (ea nu este deþinutã integral ºi „în regie proprie“ de
cãtre deþinãtorii puterii), ci doar o exercitã.
Criza evidentã a liberalismului pe care Weber o analizeazã se caracterizeazã

printr-o diversitate de aspecte ce converg cãtre constituirea administraþiei biro-
cratico-monocratice care creeazã mijloace de dominaþie modernã, gestionate
obligatoriu în mod „colectiv ºi public“, constituindu-se o „piaþã a birocraþiei“,
care eliminã „structurile de dominaþie care nu aveau caracter raþional“. În viziu-
nea lui Weber, procesul de birocratizare constã în raþionalizarea structurilor
administrative ºi este generat de procesul de dezvoltare administrativã solicitat,
la rândul sãu, de dezvoltarea economiei de piaþã.
Structurile birocratice sunt adoptate egal la toate tipurile de agenþi, indiferent

de scopul urmãrit de aceºtia „la întreprinderile economice de profit, la între-
prinderile caritabile sau la oricare altã întreprindere urmãrind scopuri private,
spirituale sau materiale“17. Aceste structuri conþin, deci, criteriul universalitãþii,
având principii de organizare internã asemãnãtoare (provenite din relaþia fiecã-
ruia cu deþinãtorul puterii), ºi asigurã administraþiei birocratico-monocratice ca-
litãþi precum precizia, permanenþa, rigoarea, perfectibilitatea, previzibilitatea.
Modelul weberian de administraþie se bazeazã pe trei principii, cãrora li se

subordoneazã organizarea internã a administraþiei: ierarhizarea, impersonalita-
tea ºi specializarea funcþiilor.

Ierarhizarea provine din caracterul monocratic al organizãrii birocratice ºi
implicã dominaþia, subordonarea ºi controlul ce se exercitã asupra gradelor infe-
rioare de cãtre superiori; se produce o ierarhizare a funcþionarilor, fiecare având
competenþe stabilite prin lege (sau prin alte reglementãri), resursele funcþiei
(mijloacele de administraþie) fiind separate de resursele private ale funcþionaru-
lui.

Impersonalitatea constã în caracterul dezumanizat al administraþiei (pentru a
elimina din activitãþile oficiale „dragostea, ura ºi tot ce este pur personal, ira-
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þional ºi emoþional ºi care scapã calculului“)18, ea asigurând continuitate, impar-
þialitate, obiectivitate ºi previzibilitate administraþiei; funcþionarii din birouri
sunt preferaþi „în locul seniorului de altã datã care se bucurã de simpatia, favoa-
rea, graþia ºi gratitudinea personalã“19, birocraþia rezultând din impersonalitatea
cea mai formalistã20. Impersonalitatea asigurã extrema „calculabilitate“ la nive-
lul rezultatelor aºteptate de la acþiunea administrativã.
Cel de-al treilea principiu al organizãrii interne a structurilor birocratice —

specializarea — implicã dezvoltarea funcþiei publice moderne, care solicitã „un
corp de lucrãtori intelectuali specialiºti, cu o înaltã calificare, pregãtiþi în profe-
siunea lor printr-o formaþie de mai mulþi ani“21 o profesionalizare a funcþiona-
rilor necesarã obþinerii unei raþionalitãþi administrative complete“22. Speciali-
zarea presupune ceea ceWeber numeºte „ºtiinþa serviciului“ ºi asigurã dominaþia
administraþiei birocratice: prin acest mijloc „administraþia birocraticã înseamnã
dominaþia în virtutea ºtiinþei“23. Adicã, în limbajul modernitãþii târzii, asigurã
autoritatea epistemicã, în virtutea cãreia se discutã ºi despre relativa autonomie
a administraþiei.
Fãcând distincþie între funcþionarii materiali (de carierã), cei care posedã o

calificare specialã (calificare ce stã la baza competenþei materiale a funcþiona-
rului) ºi funcþionarii formali, oameni politici, cãrora nu li se cere o specializare
atestatã, Weber prefigureazã distincþia actualã între funcþionari publici ºi demni-
tari, dintre funcþia publicã ºi demnitate. Astfel, el introduce în modelul adminis-
traþiei birocratice elemente moderne precum:
— procedura numirii (prin concurs sau în baza actului de atestare a studiilor)

pentru funcþionari ºi învestirea prin alegeri a omului politic;
— cariera profesionalã a funcþionarului, diferitã atât în conþinut, cât ºi ca du-

ratã, comparativ cu parcursul omului politic;
— evaluarea funcþionarului în baza unor criterii precum competenþa ºi vechi-

mea;
— remunerarea funcþionarului prin prisma responsabilitãþii pe care o pre-

supun funcþia publicã ºi calitatea prestaþiei;
— accentuarea diviziunii activitãþilor în administraþie, concomitent cu spe-

cializarea în adâncime a funcþionarilor.
Modelul weberian de administraþie este, dupã cum s-a putut observa, centrat

pe relaþia de subordonare, relaþie asiguratã în legitimitatea puterii, constituin-
du-se o birocraþie ce asigurã „tipul cel mai pur de dominaþie legalã“, o birocraþie
în care funcþionarii administrativi ºi deþinãtorii puterii nu ascultã decât în cadrul
îndatoririlor obiective ale funcþiilor lor, într-o ierarhie a funcþiei solid stabilitã24.
În aceste condiþii, sociologul german pledeazã pentru neutralitatea funcþiei pu-
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blice, care, deºi, subordonatã, trebuie separatã de puterea politicã (îndeosebi de
voinþa ºi puterea partidelor politice), condiþie a integritãþii ºi eliminãrii corupþiei.
Mai trebuie spus cãWeber, pornind de la realitãþile factuale ale timpului sãu, ple-
deazã pentru o administraþie instrumentalã, o administraþie instrument al puterii
politice, oricare ar fi natura ei, o administraþie ierarhizatã ºi centralizatã.
Sensul pe care Weber îl dã birocraþiei este în legãturã cu sociologia organi-

zaþiei, diferit de cel dat de J. St. Mill (birocraþia este consideratã drept singura
alternativã serioasã la un sistem reprezentativ, deci un tip de guvernare). Con-
ceptul de birocraþie lansat de Weber — ca administraþie profesionalã — presu-
pune, în opinia lui D. Beetham, o dublã opoziþie: mai întâi, între administraþie ºi
formularea politicilor, care este responsabilitatea asociaþiei ce foloseºte biro-
craþia, aceasta de pe urmã fiind legal subordonatã ei; în al doilea rând, între me-
todele moderne ºi tradiþionale de administraþie, ultimele fiind punctate de nepro-
fesioniºti. Practic, acest concept general þine de sociologia organizaþiei, care îºi
propune sã înþeleagã tipurile de organizaþii ºi caracteristicile principale ale aces-
tora în societãþile moderne25.

În loc de concluzii

Desigur cã existã ºi alte sensuri date conceptului de birocraþie. Amintim
sensul izvorât din distincþia între administraþia publicã ºi administraþia privatã,
birocraþia exprimând administraþia publicã. Obiectul distincþiei izvorãºte din
acceptarea caracterului calitativ diferit pe care un sistem de administraþie îl po-
sedã în virtutea situãrii sale în sfera guvernamentalã, cum ar fi: obligativitatea,
relaþia sa particularã cu legea, preocuparea pentru definirea ºi rezolvarea proble-
melor ce se circumscriu interesului public, responsabilitatea publicã a operaþiilor
administraþiei birocratice etc. Apoi, sensul derivat din economia politicã, sens
asigurat în distincþia între diferitele organizaþii în termeni economici, funcþie de
veniturile lor. Din acest punct de vedere, o birocraþie este definitã ca o organi-
zaþie noneconomicã, finanþatã prin subvenþii de cãtre asociaþia ce o întrebuin-
þeazã, spre deosebire de cea finanþatã prin vânzarea produselor sale pe piaþã.
Deºi majoritatea unor astfel de organizaþii aparþin sferei publice — cum remarcã
Beetham —, sunt ºi multe care nu sunt cuprinse în aceastã sferã (biserici, orga-
nizaþii de caritate, asociaþii voluntare etc.); pe de altã parte, anumite organisme
guvernamentale îºi desfac produsele pe piaþã (companii de cãi ferate, complexe
energetice, unele fabrici de automobile etc.) ºi astfel ele n-ar reprezenta, din
punct de vedere tehnic, birocraþii.
Rezultã cã scopul definirii birocraþiei în acest fel este acela de a accentua fap-

tul cã modul de operare ºi caracterul unei organizaþii diferã sistematic în funcþie
de metoda de finanþare ºi mediul economic în care opereazã.
În concluzie, se poate afirma cã sursa multitudinii de sensuri date termenului

birocraþie o reprezintã distincþiile izvorâte, la rândul lor, din modurile de abor-
dare a birocraþiei ca fenomen. Aº mai aminti, spre evitarea unor confuzii, un
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punct de vedere mai special, exprimat de argentinianul Guillermo O’Donnell26.
El defineºte regimurile birocratico-autoritare — ca o specie a regimurilor
autoritare întâlnite în unele state ale Americii Latine — regimuri caracterizate
prin opt dimensiuni:
— baza socialã este reprezentatã de o burghezie oligopolistã ºi transnaþio-

nalã;
— specialiºtii coerciþiei, militarii, au rol decisiv;
— sectoarele populare sunt excluse;
— instituþiile democratice ºi drepturile de cetãþenie sunt lichidate;
— sistemul de acumulare capitalistã întãreºte inegalitatea în împãrþirea resur-

selor sociale;
— structura productivã este „transnaþionalizatã“;
— sunt folosite criterii de presupusã neutralitate, obiectivitate ºi raþionalitate

tehnicã pentru a depolitiza tematicile importante;
— canalele de acces la reprezentare, închise pentru sectoarele populare ºi in-

teresele de clasã, servesc forþele armate ºi marile întreprinderi oligopoliste.
Modelul propus de O’Donnell este o abordare particularã a birocraþiei —

analiza ei ca substanþã a unui tip de regim autoritar. Regimurile birocratico-auto-
ritare au ca obiectiv, în concepþia lui O’Donnell, realizarea procesului de in-
dustrializare cu minimum de interferenþã din partea sectoarelor populare, mai
exact, cu maximum de excludere a acestora. Acest obiectiv realizeazã cea mai
importantã distincþie între regimurile birocratico-autoritare predominant militare
ºi regimurile autoritare tradiþionale.
Nu este lipsitã de importanþã, însã, evidenþierea aprecierii critice pe care G.

Pasquino o face conceptului de regim birocratico-militar, concept cu utilitate li-
mitatã, redusã la a exprima un studiu aparte al regimurilor autoritare în America
Latinã. Printre limitele conceptului, limite surprinse sintetic de Pasquino, trebuie
amintite cele corelate faptului cã:
— a exagerat caracterul compact al elitelor care se coalizeazã pentru a men-

þine controlul asupra guvernãrii;
— a exagerat operaþiunile practice destinate excluderii claselor populare din

sistemul politic;
— a subestimat, într-o oarecare mãsurã, tensiunile interne ale organizaþiilor

militare;
Modelul lui O’Donnell are meritul de a fi surprins raporturile dintre dezvoltarea
economicã, participarea politicã ºi acþiunea guvernului, însã analizei îi este ima-
nent ºi un mare defect: absolutizarea acestor raporturi (lãsând în umbrã propriile
contradicþii). Astfel, G. Pasquino observã corect cã O’Donnell „a subevaluat
vitalitatea persistentã a unor grupuri — organizaþii civile, confesiuni religioase,
miºcãri pentru drepturi, partide, sindicate — care nu au putut fi eliminate din
regimurile militare“27. Apoi, supraevaluarea vizeazã deopotrivã caracterul orga-
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nizat ºi operativitatea instituþiilor militare, dar ºi gradul de coincidenþã a intere-
selor acestor instituþii cu interesele asociaþiilor antreprenoriale ºi patronale. Prin
urmare, birocraþia — fenomen structural-funcþional al acestui tip de regim —
parcurge aceleaºi finalitãþi precum regimul autoritar însuºi, manifestând aceleaºi
forme de relativã stabilitate dar ºi de instabilitate: „Dacã sistemul socio-econo-
mic al regimurilor birocratico-autoritare nu creeazã resurse ºi intrã într-o stag-
nare sau într-o crizã, se dezlãnþuie tensiuni care, chiar dacã nu conduc la instau-
rarea democraþiei, impun noi schimbãri ºi ajustãri în coaliþia autoritarã... Iar
aceste ajustãri ar putea ataca integritatea organizaþiei militare: dacã sunt res-
pinse, sporesc tensiunile politice; dacã sunt acceptate, conduc cãtre întoarcerea
militarilor în cazãrmi“28.
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