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E-ADMINISTRACJA A EFEKTYWNOŚĆ
SEKTORA PUBLICZNEGO
Streszczenie: Przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji jest problematyka dotycząca
zależności między elektroniczną administracją a efektywnością sektora publicznego. Celem
jest ukazanie roli organizacji publicznych w procesie zwiększania efektywności sektora publicznego. W związku z tym dokonano analizy zależności występujących między stopniem
rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a poziomem biurokracji, korupcji i przejrzystości administracji w państwach Unii Europejskiej w latach 2010-2012.
Zależność ta została zbadana za pomocą współczynnika korelacji Pearsona. Wykorzystane
w badaniu czynniki uznawane są za podstawowe źródło nieefektywności sektora publicznego, ograniczające możliwości ekonomicznego gospodarowania mieniem publicznym. Z tego
względu ocenia się, że intensyfikowanie roli technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w procesie dostarczania usług publicznych może być powiązane z efektywnością sektora publicznego.
Słowa kluczowe: e-administracja, efektywność sektora publicznego, biurokracja, korupcja.
DOI: 10.15611/pn.2014.348.18

1. Wstęp
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a tym samym zintensyfikowanie roli i użycia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych powoduje przemiany społeczno-gospodarcze. Współczesne strategie realizowane w tym zakresie
obejmują między innymi elektroniczną administrację, wskazywaną jako jeden za
sposobów na zwiększanie efektywności sektora publicznego. Strategie wdrażania
e-administracji, zawarte w dyrektywach komisji Unii Europejskiej, przewidują między innymi następujące korzyści wynikające z informatyzacji administracji publicznej: realizację usług e-administracji poprawiających przejrzystość administracji publicznej i ograniczających korupcję, zmniejszanie obciążenia administracyjnego poprzez ograniczenie biurokracji. E-administracja powinna także świadczyć o większej przejrzystości instytucji publicznych tworzonych w celu zaspokajania potrzeb społeczeństwa. Stąd ocenia się, że intensyfikowanie roli technologii
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informacyjnych i komunikacyjnych w procesie dostarczania usług publicznych
może być powiązane z efektywnością sektora publicznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie roli organizacji publicznych, które świadcząc elektroniczne usługi, biorą udział w zwiększaniu efektywności sektora publicznego.

2. Efektywność sektora publicznego
Efektywność jest jedną z ważniejszych kategorii ekonomicznych utożsamianych
z podejmowaniem działania przez państwo oraz podmioty funkcjonujące w obrębie
jego terytorium [Przygodzka 2008]. Każda aktywność gospodarcza może być oceniana w kontekście efektywności przedsięwzięć z nią związanych. Ze względu na
różnorodność podejmowanych przez uczestników rynku działań w literaturze
przedmiotu wyróżnia się zróżnicowane ujęcie efektywności. Jest ona zwykle klasyfikowana ze względu na przedmiot podejmowanej aktywności gospodarczej. Stąd
wskazuje się na istnienie efektywności [Sztaba 2007]:
•• alokacyjnej, która odwołuje się do problematyki maksymalizacji produkcji osiąganej dzięki optymalnemu podziałowi dostępnych zasobów,
•• produkcyjnej, która pojawia się wtedy, gdy dany rozmiar produkcji jest realizowany przy niższym koszcie lub gdy przy tych samych nakładach wytwarza się
dobra o wyższej jakości,
•• innowacyjnej, która występuje w sytuacji, gdy nowe technologie wspomagają
osiąganie wyższej produktywności wykorzystywanych w procesie produkcji nakładów,
•• dystrybucyjnej, która przejawia się w stanie, gdy żaden z podmiotów podejmujących aktywność nie ma bodźców do zmiany istniejącej struktury podziału wytworzonego produktu.
W ujęciu ekonomicznym efektywność gospodarowania jest analizowana poprzez
zestawienie nakładów i osiąganych efektów działań gospodarczych [McConnell,
1984]. Inaczej ocenia się efektywność gospodarowania organizacji komercyjnych,
a inaczej organizacji sektora publicznego. Ważną charakterystyką funkcjonowania
jego organizacji jest ich publiczność. Organizacje publiczne odpowiadają za rozwój
i wdrażanie polityki publicznej, w konsekwencji wpływając na podział wartości
w społeczeństwie [Denhardt 2008]. Stąd podstawową rolą sektora publicznego jest
oferowanie dóbr i usług publicznych służących całemu społeczeństwu. Wartości
uznawane za priorytetowe w organizacjach sektora publicznego odnoszone są do problematyki służby oraz podejmowania przedsięwzięć inicjowanych na rzecz dobrobytu społecznego. Odpowiedzialność wobec podatników, a zarazem użytkowników
dóbr i usług publicznych, wynika ze szczególnych warunków funkcjonowania organizacji publicznych, w tym m.in. [Przygodzka 2008]: monopolistycznej pozycji
wielu organizacji tego typu, wpływania na regulacje i instytucjonalny charakter
przemian w państwie, oddziaływania na jakość życia poprzez dostarczanie dóbr
i usług publicznych. Sposób funkcjonowania organizacji sektora publicznego,
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w kontekście efektywności podejmowanych przez niego działań, jest związany
z wieloma niejasnościami i wątpliwościami. Wśród głównych źródeł istniejących
nieprawidłowości wyróżnia się biurokrację i korupcję [Brol 2010].
Istotny problem stanowi także cały proces gospodarowania mieniem publicznym, który wynika z niedochodowego charakteru organizacji publicznych. Może
on prowadzić do próby zwiększania korzyści różnych grup interesu za pośrednictwem dóbr publicznych. Ocenia się, że do wzrostu efektywności sektora publicznego może przyczynić się konkurencja oraz większa przejrzystość i stabilność prawa
[Brol 2010]. Poziom dobrobytu społecznego może ulegać zmniejszeniu w sytuacji,
gdy dochodzi do złej alokacji zasobów dostępnych w danym państwie. Wśród przyczyn zaistnienia takiej sytuacji wymienia się brak dostatecznych umiejętności i akceptację nieodpowiednich sposobów dostarczania dóbr przez sektor publiczny. Rolą
państwa jest znajdowanie i usuwanie ewentualnych nieprawidłowości oraz szeroko
rozumiany nadzór nad przebiegiem procesu wytwarzania dóbr i usług publicznych
[Podlasiak 2009]. Ich zakres i oferta są bezpośrednio związane z przyjętą polityką
społeczno-gospodarczą, tym samym wiążąc się z głównym celem działalności podejmowanej przez organizacje publiczne. Organizacje te powinny oferować obywatelom i przedsiębiorcom dobra i usługi, które będą odpowiadały z jednej strony standardom prawnym, a z drugiej zaspokajały społeczne oczekiwania [Wysocki 2005].
Występowanie tych warunków łącznie wpływa na skuteczność działań i decyzji
podejmowanych przez administrację publiczną. Ponadto świadczy także o stopniu
zaawansowania występowania czynników wskazujących na nieefektywność sektora publicznego wyrażaną poprzez między innymi biurokrację i korupcję. Stąd
w procesach wytwarzania dóbr i świadczenia usług publicznych można doszukiwać
się czynników wpływających na zwiększanie efektywności sektora publicznego.

3. Usługi publiczne – proces świadczenia
Dobra i usługi publiczne są tworami powstałymi wskutek funkcjonowania w państwie sektora publicznego. Ze względu na rolę, jaką pełnią w społeczeństwie, są
dzielone na różne grupy. Wszystkie dobra i usługi publiczne można podzielić na
czyste dobra publiczne oraz mieszane dobra publiczne [Kleer 2005]. Czyste dobra
publiczne wyróżniają dwie cechy: ich konsumpcja jest niekonkurencyjna oraz nie
można nikogo wykluczyć z użytkowania w danym momencie danego dobra. Mieszane dobra publiczne są dzielone na uniwersalne oraz pozostałe, uznawane za specyficzne. Podaż uniwersalnych dóbr mieszanych jest uzależniona od przyjętego
przez państwo systemu społeczno-politycznego, który implikuje konfigurację publiczno-prywatną [Kleer 2006]. Z kolei podaż specyficznych dóbr mieszanych wiąże się bezpośrednio z uwarunkowaniami narodowo-państwowymi. Proces powstawania mieszanych dóbr publicznych może być całkowicie lub częściowo zlecany
organizacjom sektora prywatnego. W związku z tym, istotnym aspektem jest powo-
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łanie instytucji, które będą odpowiadały za finansowanie i nadzór nad procesem
wytwarzania dóbr i usług wskazanego typu.
Szczególnym rodzajem dóbr wytwarzanych przez organizacje sektora publicznego są usługi publiczne. Przez usługę rozumie się czynność, która jest społecznie
użyteczna i w sposób bezpośredni lub pośredni bierze udział w procesie zaspokajania potrzeb ludzkich [Dąbrowska 2008]. Usługa w tym ujęciu ma zwykle postać
niematerialną. Ważnym aspektem usług jest przyjęty przez usługodawcę sposób
ich świadczenia. Usługa jest czynnością oferowaną usługobiorcy (indywidualnemu
lub instytucjonalnemu) przez usługodawcę, która może być wykonywana w sposób
tradycyjny lub wirtualny [Dąbrowska 2008]. Proces świadczenia usług publicznych
charakteryzuje powszechność. Do kategorii usług publicznych zalicza się wszystkie usługi, które mają za zadanie służyć realizacji szeroko rozumianego interesu
publicznego [Kożuch, Kożuch 2011]. Interes publiczny może być osiągany dzięki
procesom świadczenia usług publicznych czystych i mieszanych. Proces świadczenia usług jest jednym z uwarunkowań konkurencyjności organizacji publicznych.
Wśród najważniejszych elementów tego procesu, które są rozpatrywane w kontekście tworzenia przewagi, wskazuje się m.in. [Stankiewicz 2002]: zdolność świadczenia usług, wielkość zdolności produkcyjnych, możliwość rozbudowy usług,
nowoczesność i unikatowość stosowanych technologii, stan techniczny urządzeń
i wyposażenia niezbędnego w procesie, koszty. Usługi publiczne odgrywają także
ważną rolę w kształtowaniu ładu społecznego.
Wskutek eskalacji użytkowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) proces świadczenia usług publicznych ulega przeobrażeniom.
Zgodnie z pożądanym współcześnie rozwojem społeczeństwa informacyjnego
wdrażana jest elektroniczna administracja. E-administracja to zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie świadczenia usług publicznych w celu poprawy skuteczności menedżerskiej, promowania wartości demokratycznych oraz kreowania ram prawnych, które ułatwią inicjatywy informacyjne
sprzyjające intensyfikacji rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy [Gant 2008].
Innymi słowy jest to proces, który umożliwia przekształcenie relacji z obywatelami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami sektora publicznego [Luterek 2010].
W związku z wdrażaniem e-administracji część lub całość procesu świadczenia
usług publicznych przeniesiona zostaje do Internetu lub sieci elektronicznej. Świadczenie e-usługi bez wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
nie jest możliwe [Flis 2009]. Proces świadczenia e-usługi jest zautomatyzowany
oraz zdalny. Zgodnie z tą koncepcją e-usługą publiczną jest każda usługa polegająca
na [Kaczorowska 2013]:
•• wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (np. w Internecie),
•• oferowaniu przez dostawcę zindywidualizowanych usług, których świadczenie
dokonuje się na żądanie usługobiorcy,
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•• realizacji procesu świadczenia usług bez konieczności przebywania usługobiorcy i dostawcy usług jednocześnie w tej samej lokalizacji.
Do głównych celów elektronicznej administracji związanych z procesem świadczenia usług publicznych zalicza się m.in. [Gołuchowski, Frączkiewicz-Wronka
2008]:
•• wykorzystanie narzędzi informatycznych w celu poprawy jakości życia społeczeństwa,
•• zapewnienie powszechniej dostępności usług społeczeństwa informacyjnego,
•• przygotowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo i zaufanie do usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną,
•• zarządzanie treścią informacji publicznej,
•• dostępność danych i spraw prowadzonych przez organizacje publiczne w sposób
elektroniczny.
W związku z tak szerokim zakresem celów realizowanych za pomocą wdrażania elektronicznej administracji oczekiwane są przeobrażenia funkcjonowania całego sektora publicznego i jego wpływu na innych uczestników rynku.

4. Wpływ e-administracji na efektywność sektora publicznego
Ocenia się, że wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach sektora publicznego może być wykorzystane do zapewnienia obywatelom i
przedsiębiorcom nieograniczonego dostępu do kodeksów prawa i usług publicznych
[Accenture 2001]. Rozwój e-administracji oddziałuje bezpośrednio na określenie
priorytetów przemian dokonujących się w administracji publicznej. Pierwszym motywem wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w działalności
sektora publicznego było zwiększanie jego wydajności, kolejnym – efektywności.
Wskazuje się, że korzyści te powinny obejmować m.in. [Osiński 2008]: podwyższenie jakości i podaży informacji publicznej, skrócenie czasu wykonywania zadań
publicznych, zmniejszenie uciążliwości administracyjnych oraz zwiększenie jakości usług. Modernizacja usług publicznych może w ten sposób wpływać na funkcjonowanie wszystkich podmiotów w państwie. Wskazuje się, że informatyzacja sektora publicznego powinna ograniczać biurokrację, dzięki szybszym i bardziej
efektywnym metodom przekazywania informacji publicznej [Rao 2005]. Wyniki
badań dotyczące planowanego rozwoju e-administracji ukazują różnego rodzaju korzyści możliwe do osiągnięcia dzięki świadczeniu usług publicznych drogą elektroniczną. Są to m.in. [Mishra 2009]: przejrzystość – rozumiana jako pełna informacja
o stanie procesu świadczenia usługi publicznej; efektywność – realizowana poprzez
zwiększenie ilości i jakości proponowanych przedsiębiorstwom i obywatelom usług,
a zarazem ograniczanie zbędnych formalności, zintegrowanie systemów oraz opracowanie mobilnych aplikacji; sprawiedliwość, wynikająca z pełnej kontroli narzędzi technologicznych nad procesem świadczenia e-usług.

E-administracja a efektywność sektora publicznego205

Rolą elektronicznej administracji jest także usprawnienie stanowiącej duży odsetek PKB w państwach sfery zamówień publicznych. Stąd ocenia się, że wdrażanie
e-administracji wpływa również na zmniejszenie korupcji oraz zwiększenie przejrzystości organizacji sektora publicznego [Gant 2008]. Zastosowanie w sektorze
publicznym nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych wiąże
się przede wszystkim z dążeniem do poprawy jakości usług publicznych. Istnieje
jednak wiele pośrednich celów realizowanych poprzez wdrażanie idei elektronicznego państwa. Wraz z rozwojem e-administracji spodziewane są także przemiany organizacji sektora publicznego, których przyszłość charakteryzuje struktura
[Szewczyk 2007]: otwarta i przejrzysta, przyjazna i zorientowana na oczekiwania
zgłaszane przez obywateli oraz przedsiębiorców, ograniczająca wysokość kosztów
transakcyjnych oraz efektywnie wspomagająca proces gospodarowania zasobami
sektora publicznego.
W celu określenia zależności statystycznej pomiędzy stopniem wdrożenia e-administracji a biurokracją, korupcją i przejrzystością administracji wyznaczono
współczynniki korelacji Pearsona (r). Badaniu podlegały dwadzieścia cztery państwa Unii Europejskiej. Do badania wykorzystano wskaźniki przedstawione w tabeli 1.
Tabela 1. Wskaźniki określające stopień wdrożenia e-administracji, poziom biurokracji, korupcji
i przejrzystości administracji
Wskaźnik
Stopień wdrożenia
e-administracji
Biurokracja
Korupcja
Przejrzystość

Opis wskaźnika
Stopień, w jakim TIK zostały wdrożone z powodzeniem
– wskaźnik ocenia rozwój usług e-administracji
1 – biurokracja utrudnia działalność gospodarczą,
10 – biurokracja nie utrudnia działalności gospodarczej
1 – korupcja istnieje,
10 – korupcja nie istnieje
1 – administracja nie jest przejrzysta,
10 – administracja jest przejrzysta

Źródło
Global Information
Technology Report
World Competitiveness Yearbook
World Competitiveness Yearbook
World Competitiveness Yearbook

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w The Global Information Technology
Report oraz World Competitiveness Yearbook.
Tabela 2. Zależność między stopniem wdrożenia e-administracji a biurokracją, korupcją
i przejrzystością administracji
Stopień wdrożenia e-administracji
Biurokracja
Korupcja
Przejrzystość administracji

r2010*

r2011*

r2012*

0,54
0,76
0,60

0,77
0,86
0,72

0,83
0,88
0,82

* r – współczynnik korelacji Pearsona w latach 2010, 2011 i 2012
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Global Information Technology Report oraz World
Competitiveness Yearbook.
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Tabela 2 ukazuje wartość współczynnika korelacji Pearsona w latach 2010, 2011
oraz 2012 w objętych badaniem państwach Unii Europejskiej.
Wartość współczynnika w latach 2010-2011 wskazuje na istnienie w badanym
okresie wysokiej dodatniej korelacji między stopniem wdrażania e-administracji
a czynnikami warunkującymi efektywność sektora publicznego. W 2012 r. wartość
współczynnika wskazywała na bardzo dużą zależność między wybranymi wskaźnikami. Dla pełniejszego ukazania tej zależności w państwach Unii Europejskiej
w 2012 roku opracowano diagramy korelacji pokazane na rysunkach 1-3.
Na podstawie wykresów 1-3 można wyróżnić trzy grupy państw Unii Europejskiej o zróżnicowanym stopniu rozwoju elektronicznej administracji, który przekłada się na poziom biurokracji, korupcji oraz przejrzystości administracji w tych krajach. Pierwszą grupę stanowią państwa o niskim stopniu wdrożenia e-administracji
i wysokim poziomie biurokracji, korupcji oraz niskiej przejrzystości administracji,
są to: Grecja, Włochy, Polska, Słowacja, Bułgaria, Czechy, Rumunia i Węgry. Drugą grupę państw UE stanowią państwa o umiarkowanym stopniu rozwoju e-administracji i umiarkowanym poziomie biurokracji, korupcji i przejrzystości administracji: Słowenia, Irlandia, Hiszpania, Belgia, Litwa, Austria, Portugalia i Francja.
Trzecią grupę wyróżnia wysoki stopień wdrożenia e-administracji i niski poziom
biurokracji, korupcji oraz znaczna przejrzystość administracji. Do tej grupy należą: Niemcy, Dania, Holandia, Luksemburg, Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania
i Estonia.
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Rys. 1. Wykres rozrzutu przedstawiający korelację między stopniem wdrożenia e-administracji
a biurokracją w państwach UE w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Wykres rozrzutu przedstawiający korelację między stopniem wdrożenia e-administracji
a korupcją w państwach UE w 2012 r.
Źródło: opracowanie własne.
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5. Zakończenie
Współcześnie, zgodnie z założeniami koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, organizacje sektora publicznego powinny świadczyć usługi drogą elektroniczną. Usługi e-administracji mają za zadanie zwiększać jakość i skuteczność komunikacji między przedsiębiorstwami, obywatelami a organizacjami sektora publicznego.
Elektroniczne usługi publiczne powinny również wpływać na poziom biurokracji,
korupcji i przejrzystości administracji w państwach. Te trzy czynniki są ściśle związane z funkcjonowaniem sektora publicznego i stanowią podstawowe źródło jego
nieefektywności. Badanie zależności między stopniem wdrożenia usług e-administracji w państwach Unii Europejskiej a poziomem biurokracji, korupcji oraz przejrzystości administracji w latach 2010-2012 wskazało na istnienie znacznej zależności między wskaźnikami charakteryzującymi te zmienne. Konstatując można
stwierdzić, że w ostatnich latach w państwach Unii Europejskiej rozwój usług e-administracji jest istotnie związany z poziomem efektywności sektora publicznego.
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E-GOVERNMENT AND THE EFFICIENCY OF PUBLIC SECTOR
Summary: The paper discusses the issue concerning the relationship between the electronic
administration and efficiency of the public sector. The aim of the article is to show the role
of public organizations in shaping an effective public sector and to examine the impact of
the development of public services provided electronically on the level of bureaucracy,
corruption and administrative transparency in the European Union. The factors identified
above are considered to be the primary source of inefficiency of the public sector, restricting
the economic management of public property.
Keywords: e-government, public sector efficiency, bureaucracy, corruption.

