
Celem opracowania jest zidentyfikowanie trendów związanych z wprowadzanymi 
przez rządy doraźnymi działaniami oszczędnościowymi w administracjach publicz-
nych (o charakterze krótkookresowym), a także przedstawienie możliwych do 
wykorzystania narzędzi strategicznych o charakterze długookresowym.1
W opracowaniu wykorzystano zarówno wyniki badań prowadzonych przez orga-
nizacje międzynarodowe, jak i dane oraz materiały zebrane przez autora dzięki 
aktywnemu uczestnictwu w sesjach plenarnych i grupach roboczych Komitetu 
Zarządzania Publicznego OECD oraz Sieci Unii Europejskiej ds. Administracji 
Publicznej – EUPAN.
Biorąc pod uwagę, iż część krajów (m.in. Finlandia, Niderlandy i Wielka Brytania) 
już wprowadziła dedykowane racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicz-
nej programy strategiczne, w opracowaniu dokonano ich wstępnego przeglądu. 
Zwrócono również uwagę na wyzwania, ale i zagrożenia związane z wdrażaniem 
publicznych przeglądów wydatków oraz programów nakierowanych na podno-
szenie produktywności. Przedstawiono także podstawowe dylematy wiążące się 
ze zwiększaniem produktywności w administracji publicznej. W wyniku przepro-
wadzonej analizy wykazano, iż jej znaczące podnoszenie w sektorze publicznym 
nie jest możliwe bez wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych 
technologii w narodowych systemach zarządzania publicznego.

Słowa kluczowe: administracja publiczna (public administration), doraźne działania 
oszczędnościowe (austerity measures), przeglądy wydatków publicznych (public spending reviews), 
programy podnoszenia produktywności (productivity programs)

1 W badaniach oparto się m.in. na materiałach oraz dyskusjach prowadzonych na forach Ko-
mitetu Zarządzania Publicznego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD oraz 
Sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej – EUPAN, a także na analizach Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego oraz wypowiedziach i opracowaniach stowarzyszeń związko-
wych działających przy OECD – TUAC (Trade Union Advisory Council) oraz TUNED (Trade 
Union National European Delegation).
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Wstęp

W sytuacji, w której światowa gospodarka wychodzi z globalnego kryzysu finansowego, 
szczególnego znaczenia nabiera konsolidowanie wydatków budżetowych nakierowane 
z jednej strony na promowanie zrównoważonego wzrostu (sustainable growth), z dru-
giej zaś na poszukiwanie oszczędności w szeroko rozumianym sektorze publicznym. 
Deklarowane, a w części krajów już realizowane, doraźne działania oszczędnościowe 
(austerity measures) dotyczą szeroko rozumianej polityki emerytalno-rentowej, wynagro-
dzeń w służbie cywilnej, ograniczania rekrutacji pracowników do sektora publicznego, 
a w niektórych wypadkach także grupowych zwolnień w administracji publicznej. Więk-
szość krajów już redukuje bądź zamierza zmniejszać wielkość swoich administracji, choć 
– co wymaga podkreślenia w kontekście prezentowanych w artykule danych – zakres 
planowanych „cięć” jest bardzo zróżnicowany. Kiedy niektóre rządy zamierzają prze-
prowadzić zwolnienia niemal w całym sektorze publicznym (np. Wielka Brytania), inne 
decydują się na ograniczenie zakresu redukcji do określonych szczebli administracji pu-
blicznej (np. Węgry), a niektóre planują zwolnienia jedynie w administracji rządowej 
(np. Polska). Sytuacja taka uniemożliwia bezpośrednie porównywanie danych pomiędzy 
krajami, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i procentowym.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia deklaratywności zamierzeń, które po-
szczególne rządy planują zrealizować. Należy bowiem założyć, iż nie wszystkie plany 
zgłaszane przez przedstawicieli państw zostaną w pełni zrealizowane, zarówno jeśli cho-
dzi o deklarowany cel, jak i czas jego realizacji. Ponadto nie wszystkie państwa są chętne 
do ujawniania swoich – niekiedy radykalnych i trudnych w społecznym odbiorze – planów 
w ramach badań realizowanych na forach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju – OECD czy Sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej – EUPAN2.

Celem opracowania jest zidentyfikowanie z jednej strony generalnych trendów zwią-
zanych z wprowadzanymi przez rządy doraźnymi działaniami oszczędnościowymi w ad-
ministracjach publicznych (w krótkim okresie), z drugiej zaś, przedstawienie możliwych 
do wykorzystania narzędzi o charakterze długookresowym, takich jak strategiczne prze-

2 Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (European Union Public Administration 
Network – EUPAN) pełni rolę nieformalnego forum współpracy państw członkowskich UE, 
Komisji Europejskiej i Norwegii. EUPAN służy wymianie doświadczeń oraz wypracowywaniu 
i upowszechnianiu wspólnych rozwiązań, „dobrych praktyk” dotyczących zagadnień istotnych 
dla administracji państw członkowskich, szczególnie z perspektywy ogólnoeuropejskiej (np. 
mobilność pracowników sektora publicznego, współpraca z europejskimi stowarzyszeniami 
pracowników i pracodawców, Wspólna Metoda Oceny CAF). Przewodnictwo w forum sprawuje 
aktualna, w danym półroczu, prezydencja, która jest odpowiedzialna (organizacyjnie i finansowo) 
za jej funkcjonowanie (Polska przejmuje przewodnictwo w EUPAN 1 lipca 2011 r.).
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glądy wydatków czy programy zwiększania produktywności działalności administracji 
publicznej. Prezentacja inicjatyw o charakterze doraźnym, takich jak zamrożenia płac 
oraz ich nominalne redukcje, czy też ograniczanie naboru na miejsce odchodzących na 
emeryturę pracowników, uzupełniona została przykładami programów mających na celu 
optymalizowanie wielkości zatrudnieniach w administracjach publicznych m.in. w Fin-
landii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Przykłady doraźnych działań oszczędnościowych w administracjach 
publicznych

Regionem, który odczuł skutki światowego kryzysu gospodarczego najszybciej i w spo-
sób najbardziej dramatyczny, były kraje bałtyckie. Na Łotwie i w Estonii PKB zaczął się 
zmniejszać już w pierwszym kwartale 2007 roku, by w 2009 roku skurczyć się w stosun-
ku rocznym w pierwszym z wymienionych państw o 18%, a w drugim o 14% [Komisja 
Europejska, 2010]. W odpowiedzi na trudną sytuacje budżetową tych państw, ich rządy 
zdecydowały się na drastyczne redukcje wynagrodzeń, traktując je jako główny instru-
ment naprawy finansów publicznych w krótkim okresie [O’Farrell, 2010]. W Estonii re-
dukcja wydatków rządowych o 7% została zatwierdzona przez parlament w lutym 2009 
roku, co spowodowało zamrożenia bądź obniżki wynagrodzeń w całym sektorze publicz-
nym. Na Litwie w październiku 2009 roku partnerzy społeczni i rząd podpisali narodowe 
porozumienie w sprawie działań oszczędnościowych (austerity agreement). Porozumienie 
zakładało redukcje płac i zatrudnienia w litewskiej służbie cywilnej, drastyczne zmniej-
szenia emerytur oraz podwyżkę VAT. W listopadzie 2008 roku łotewski parlament raty-
fikował program ograniczania wydatków rządowych, który był konsekwencją udzielenia 
pożyczki przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Unię Europejską na poprawę 
sytuacji budżetowej. Na wiosnę 2009 roku Łotwa wprowadziła radykalne obniżki zarob-
ków w administracji publicznej, od 15% do nawet 50% dotychczasowych wynagrodzeń 
[Glassner, 2010].

Przeprowadzone przez Komitet Zarządzania Publicznego OECD w II połowie 
2010 r. badania kwestionariuszowe wśród krajów członkowskich tej organizacji wskazu-
ją, iż 4 na 5 państw członkowskich zdecydowało się na redukcje zatrudnienia w swoich 
administracjach, przy czym takie kraje, jak Dania, Finlandia czy Kanada, przeprowadza-
ją tego rodzaju działania w ramach szerszych programów mających na celu zwiększanie 
efektywności całej administracji publicznej (tab. 1).
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Tabela 1. Przykłady planowanych i realizowanych działań oszczędnościowych 
w administracjach publicznych wybranych krajów OECD

Limity rekrutacji na 
zwalniane stanowi-
ska*

Planowane 
(deklarowane) zwol-
nienia 

Kontynuowane 
programy redukcji 
etatów

Realizowane  
programy efektywno-
ściowe

Austria (50%)

Francja (50%)

Turcja (50%)

Włochy (20%)

Grecja (10%)

Hiszpania (10%)

Portugalia (0%)

Austria: –2% do 
2014 r.

Holandia: –15% 
w ciągu najbliższych 
4 lat

Irlandia: 12% w służ-
bie cywilnej w ciągu 
kolejnych 4 lat

Polska: 10% (w ciągu 
roku)

Węgry: 10% (w ciągu 
roku), przy czym w ad-
ministracji rządowej 
– 5%

Wielka Brytania: 
zmniejszenie liczby 
etatów o 490 000 
w ciągu 4 lat jako 
rezultat prowadzonego 
przeglądu wydatków 
państwa

Estonia: redukcja 
administracji o 15,5% 
w latach 2007 – 2010

Francja: generalny 
przegląd polityki 
publicznej (od 2007 r. 
zmniejszenie zatrud-
nienia w sektorze 
publicznym o 100 tys. 
pracowników)

Japonia: od 2005 r. 
zmniejszenie o 5% 
liczby etatów w adm. 
publicznej

Słowenia: 1% reduk-
cji etatów każdego 
roku od 2004 r. 

Dania: zmniejszanie 
liczby pracowników 
pełniących funkcje 
administracyjne przy 
jednoczesnym zwięk-
szaniu zatrudnienia 
w publicznym sekto-
rze szeroko rozumia-
nej opieki społecznej 
(polityka zdrowotna 
i społeczna)

Finlandia: programy 
zwiększające produk-
tywność administracji 
rządowej (m.in. 
poprzez wykorzy-
stanie instrumentów 
e-government)

Kanada: zamrożenie 
rekrutacji oraz pro-
gram przeglądu usług 
publicznych

* 100% oznacza, iż każde zwalnianie stanowisko w S.C. zostaje obsadzone; 0% to całkowite 
zamrożenie rekrutacji.

Uwaga: Wartości liczbowe i procentowe dotyczące redukcji etatów/pracowników w większości 
przypadków nie obejmują całego sektora administracji publicznej (nie można ich więc w prosty 
sposób porównywać).

Źródło: na podstawie OECD, 2010

Częściowe lub całkowite zamrażanie rekrutacji, czyli ograniczanie obsadzania zwal-
niających się stanowisk, jest obecnie najczęściej wykorzystywanym wśród krajów OECD 
instrumentem oszczędnościowym o charakterze krótkookresowym. Zakres jego zastoso-
wania (od 50% do nawet 0%, co w tym ostatnim przypadku oznacza całkowite zamrożenie 
rekrutacji na zwalnianie etaty w wyniku przechodzenia pracowników na emeryturę) jest 
wyraźnie powiązany z sytuacją ekonomiczną danego kraju. Nie może więc dziwić fakt, 
iż przeżywające poważne kłopoty finansowo-budżetowe Portugalia, Hiszpania i Grecja 
zdecydowały się na pełne zamrożenie rekrutacji bądź jej drastyczne ograniczenie.
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Instrumentem o charakterze w znacznej mierze średniookresowym, choć w niektó-
rych przypadkach wprowadzanym także w krótkim okresie, są zwolnienia pracowników. 
Zwracają przy tym uwagę różnice w horyzoncie wprowadzania redukcji w zatrudnieniu 
pomiędzy Austrią, Holandią, Irlandią, czy Wielką Brytanią (okres 4 lat) a krajami planu-
jącymi przeprowadzić zwolnienia w ciągu 12 miesięcy (np. Polska i Węgry).

W opinii większości krajów członkowskich UE, kryzys gospodarczy miał znaczący 
wpływ (18 krajów udzieliło odpowiedzi, że wpływ ten był średni i/lub wysoki) na politykę 
zatrudnienia w sektorze publicznym. Do kwietnia 2010 r. 15 krajów wprowadziło dwa 
rodzaje ograniczeń w polityce rekrutacyjnej3:

wykorzystanie  � replacement rate, ustanawiającego limit przyjmowania do pracy no-
wych osób w stosunku do liczby zwalnianych stanowisk pracy, w ujęciu procentowym 
bądź ilościowym, w wymiarze rocznym;

wprowadzenie moratorium na zatrudnianie nowych pracowników, co – przynajmniej  �
w teorii – oznacza całkowite zamrożenie rekrutacji, bez uzupełnienia obsady stanowisk 
zwalnianych przez kończących pracę (najczęściej w wyniku uzyskania pełnych uprawnień 
emerytalnych).

W praktyce w obu rozwiązaniach spotyka się wyłączenia z przeprowadzanych re-
dukcji określonych obszarów sektora publicznego, przy czym najczęściej takimi prefe-
rencjami obejmowany jest dział administracji związany z bezpieczeństwem publicznym. 
Niektórzy eksperci uważają także, iż standaryzowane podejście do ustanawiania limitów 
rekrutacyjnych może prowadzić do problemów ze świadczeniem przez państwo części 
usług, w szczególności tych, których znaczenie wzrasta w sytuacjach kryzysowych (np. 
opieka społeczna).

W ramach działań oszczędnościowych w 18 krajach UE wprowadza się lub rozważa 
zamrożenie bądź redukcje wynagrodzeń pracowników administracji publicznej [Parra-
do, 2010]. Obniżki wynagrodzeń przeprowadzone zostały już m.in. w Estonii, na Li-
twie i Łotwie, w Rumunii, Irlandii, Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Kierując się wyłącznie 
procentowym wskaźnikiem w redukowaniu wynagrodzeń, można byłoby sądzić, iż jest 
to jeden z prostszych instrumentów zarówno w kontekście jego wprowadzania, jak i po-
równywania skali obniżek pomiędzy krajami. Ten ostatni aspekt wymaga jednak prze-
prowadzenia skomplikowanych badań komparatywnych, powiązanych z siłą nabywczą 
wynagrodzeń w porównywanych krajach. Okazuje się także, iż redukcje wynagrodzeń 

3 Przeprowadzone w trakcie prezydencji hiszpańskiej badania dla EUPAN „Sustainability 
of Human Resources in EU Member States” realizowane były przez prof. Salvadora Parrado 
z UNED-Spanish Distance Learning University w pierwszym kwartale 2010 r. Opierały się one 
na analizie rządowych dokumentów i deklaracji, jak również badaniach kwestionariuszowych 
realizowanych w kooperacji z krajami członkowskimi pomiędzy 8 marca a 9 kwietnia 2010 r.
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mają zazwyczaj charakter progresywny, przerzucając znaczną część ciężaru obniżek na 
najlepiej zarabiających pracowników sektora publicznego (ramka 1).

Przypadek 1. Progresywne obniżanie wynagrodzeń w irlandzkiej administracji 
publicznej

Od 1 stycznia 2010 roku obniżono zarobki irlandzkich urzędników według następującej pro-
gresywnej zasady:

5% obniżki od pierwszych 30 000 euro pensji (w wymiarze rocznym); �
7,5% od kolejnych 40 000 euro rocznych zarobków; �
10% od następnych 55 000 euro pensji. �

Jednak w tych przypadkach, w których roczne zarobki urzędnika w administracji publicznej 
przekraczały 125 000 euro, zastosowano następujące zmniejszenia:

wynagrodzenia poniżej 165 000 euro: redukcja o 8%; �
wynagrodzenia pomiędzy 165 000 – 200 000 euro: redukcja o 12%;  �
wynagrodzenia wyższe niż 200 tys. euro: redukcja o 15%. �

Źródło: TUAC, 2010

Należy podkreślić, iż w większości europejskich krajów już wprowadzono bądź za-
planowano zamrożenie i/lub redukcje wynagrodzeń (przegląd podejmowanych przez 
kraje UE działań oszczędnościowych w administracjach publicznych przedstawiono 
w ramce 2).

Strategiczne przeglądy wydatków oraz programy zwiększania 
produktywności jako narzędzia racjonalizacji zatrudnienia 
w administracjach publicznych

W celu oceny funkcjonowania administracji publicznej, w tym wielkości zatrudnienia, 
część krajów wprowadziła dedykowane realizacji tego celu programy, które funkcjonują 
pod różnymi nazwami4. Procedury związane z tego rodzaju przeglądami nie tylko różnią 
się pomiędzy krajami, ale także ulegają – w ramach samych programów – znaczącym 
zmianom w czasie. Australia rozpoczęła ostatnio nową procedurę opartą na przeprowa-
dzanych cyklicznie selektywnych ocenach polityki wydatkowania środków na programy 
publiczne. Decyzję o wyborze programów mających podlegać przeglądowi ma corocz-
nie podejmować rząd. W Kanadzie przeprowadzono w ostatnich latach dwa tego typu 
przeglądy o charakterze ad hoc, natomiast w Holandii każdego roku rząd podejmuje 

4 Przykładami strategicznych przeglądów wydatków publicznych są: „Strategic Policy 
Reviews” w Australii; „Strategic Program Reviews” w Kanadzie; „Interdepartmental Policy Re-
views” w Niderlandach, czy „Spending Reviews” w Wielkiej Brytanii.
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decyzję o przeprowadzeniu przeglądu ograniczonej liczby programów publicznych5. Od 
1998 roku strategiczne przeglądy, którymi objęte są wszystkie wydatki publiczne stosuje 
Wielka Brytania, przy czym prowadzone procedury mają charakter wieloletni i opraco-
wywane są pod kątem oceny pełnionych przez państwo funkcji, a nie indywidualnych 
programów publicznych [OECD, 2009a, s. 48].

Biorąc pod uwagę powyższe, prowadzone przez państwa przeglądy wydatków moż-
na podzielić na te o charakterze selektywnym, w których oceniana jest tylko określo-
na liczba wybranych programów publicznych (przykładami są Australia i Niderlandy), 
oraz o charakterze uniwersalnym, w ramach których poddaje się jednoczesnej ocenie 
wszystkie programy pod kątem realizowanych przez nie funkcji (tak jak ma to miejsce 
w Wielkiej Brytanii).

W wymienionych procedurach przeglądowych można wskazać następujące cechy 
wspólne:

oceny programów przeprowadzane są przez podmioty bądź grupy robocze nie pozo- �
stające w stosunkach podległości wobec ministrów/członków rządu;

kryteria oceny sporządzane są przez ministerstwo odpowiedzialne za finanse pu- �
bliczne lub urząd obsługujący szefa rządu (kancelarię premiera);

zewnętrzni eksperci są członkami prowadzących przeglądy grup roboczych lub też  �
pełnią w tych ciałach rolę doradczą;

wyniki przeprowadzanych przeglądów są w stosujących je krajach ważnym – choć  �
nie jedynym – narzędziem do realokacji zasobów w procesie budżetowania działalności 
administracji publicznej.

Doświadczenia związane z prowadzeniem strategicznych przeglądów wydatków 
państwa wskazują na istnienie silnej zależności pomiędzy ich efektywnością a konse-
kwentnym, politycznym poparciem dla instrumentu, który w krótkim okresie generuje 
relatywnie wysokie koszty, a potencjalne korzyści są oddalone w czasie. Brak poparcia ze 
strony decydentów może również prowadzić do obniżenia motywacji zaangażowanych 
w ich realizację pracowników, co wiązać się będzie ze spadkiem skuteczności całych 
procedur, a w rezultacie oznaczać zmniejszenie trafności podejmowanych przez rządy 
decyzji dotyczących tak ważnych elementów zarządzania publicznego, jak wielkość za-
trudnienia czy poziom wynagrodzeń w administracji publicznej.

5 Na początku lat 80. ub. wieku rząd Niderlandów przeprowadzał rocznie ok. 30 przeglądów 
wydatków publicznych. W kolejnych latach liczba tego rodzaju ocen stopniowo zmalała do śred-
nio 5-10 przeglądów programów rocznie (do roku 2007). W ostatnim okresie – ze względu na 
problemy budżetowe – liczba corocznych przeglądów programów publicznych uległa dalszemu 
ograniczeniu. 

ZZL(HRM)_3-4-2011_Pietrasienski_P_35-49



42 Paweł Pietrasieński

Przypadek 2. Przegląd wydatków (Spending Review) w Wielkiej Brytanii (2010)

Przeglądy wydatków publicznych prowadzone są przez brytyjskie rządy od 1998 roku, stano-
wiąc część pakietu reform mających na celu modernizację nakładów państwa oraz systemu 
zarządzania nimi w ramach średniookresowego horyzontu planowania wydatków budżetowych. 
Rozpoczęty w 2010 r. przegląd różni się jednak od przeprowadzanych w latach poprzednich. 
Koncentruje się bowiem na ocenie usług dostarczanych obywatelom często w ramach kolek-
tywnych działań różnych departamentów/ministerstw, a nie na przeglądzie indywidualnych 
aktywności tych ostatnich. Celem przeglądu jest bowiem poszukiwanie bardziej efektywnych 
sposobów dostarczania obywatelom usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zna-
czenia współpracy pomiędzy instytucjami i agendami rządowymi.

W ramach przeglądu poszczególne ministerstwa są proszone o priorytetyzację prowadzonych 
programów na podstawie następującego zestawu pytań:

Czy prowadzona działalność jest niezbędna do osiągnięcia stawianych przez rząd celów? �
Czy rząd powinien finansować tę działalność? �
Czy działalność ta dostarcza znaczącej wartości ekonomicznej/dodanej? �
Czy prowadzona działalność może być skierowana do najbardziej jej potrzebujących? �
Jak dotychczasowa działalność może być realizowana przy mniejszych kosztach? �
Jak dotychczasowa działalność może być realizowana skuteczniej? �
Czy działalność ta może być oferowana przez organ niepaństwowy bądź przez obywateli  �

(samodzielnie bądź w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego)?
Czy niepaństwowi oferenci tej działalności mogą być wynagradzani w zależności od osiągnię- �

tych wyników?
Czy organy lokalne, zamiast centralnych, mogą realizować ten rodzaj działalności? �

Przegląd wydatków jest monitorowany przez specjalnie powołaną grupę, której przewodniczą 
sekretarze stanu z poszczególnych ministerstw.

Źródło: HM Treasury, 2010

Podstawową zaletą przeglądów wydatków jest ułatwianie rządom łączenia scentrali-
zowanych działań mających na celu redukowanie nakładów z procesami konsultacyjnymi 
w ramach administracji, dającymi możliwość wypowiedzenia się innym stronom na temat 
planowanych oszczędności. Brytyjski rząd zamierza wykorzystać ten instrument m.in. do 
przeprowadzenia obniżek wynagrodzeń i emerytur w sektorze publicznym [HM Tresury, 
2010]. W dalszej kolejności, uwzględniając wyniki przeglądu wydatków, planuje się – 
w ramach konsultacji obejmujących interesariuszy tych procesów – opracowanie planów 
biznesowych dla poszczególnych ministerstw, których celem będzie podnoszenie jakości 
usług publicznych w warunkach zmniejszających się nakładów na ich realizację [Parrado, 
2010, s. 17].

Coraz częściej podejmowane są więc działania na rzecz podnoszenia produktyw-
ności sektora publicznego6, co ma pomóc w realokacji zasobów w administracjach pu-

6 Autor definiuje produktywność administracji publicznej jako ogół oferowanych przez tę ad-
ministrację usług publicznych w stosunku do wielkości angażowanych w procesy ich świadczenia 
zasobów, przede wszystkim tych ludzkich i finansowych. 
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blicznych z mniej priorytetowych rodzajów działalności w kierunku tych o priorytecie 
najwyższym [OECD, 2009b].

Głównym celem funkcjonującego w Finlandii od 2004 roku i zarządzanego przez 
Ministerstwo Finansów programu podnoszenia produktywności (Productivity Program-
me) jest wywieranie nacisku na podnoszenie produktywności rządowych struktur ad-
ministracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnego redukowania liczby 
zatrudnionych w administracji rządowej, przy jednoczesnym podnoszeniu konkuren-
cyjności pracy, ograniczaniu wzrostu wydatków oraz zwiększaniu mobilności zasobów 
[OECD, 2010a, s. 182] (ramka 3).

Przypadek 3. Programy podnoszenia produktywności oraz ograniczania wydatków 
w fińskiej administracji publicznej

Zarówno Program Podnoszenia Produktywności (PPP) w administracji centralnej (Producti-
vity Program), jak i rządowe decyzje dotyczące ograniczania wydatków (Central Government 
Spending Limits) eksponują znaczenie strategicznego planowania oraz zarządzania zasobami 
ludzkimi w celu konsekwentnego zwiększania produktywności i efektywności działań podejmo-
wanych przez administrację publiczną.

Głównymi celami prowadzącego PPP przez Ministerstwo Finansów są:
zwiększanie produktywności i efektywności centralnej administracji rządowej poprzez struk- �

turalne i funkcjonalne reformy;
systemowe wykorzystanie korzyści związanych ze wzrostem produktywności; �
zachęcanie jednostek administracji publicznej do działań na rzecz podnoszenia produktyw- �

ności poprzez rządowy system subsydiów i rządowego wsparcia;
wprowadzanie na szeroką skalę systemów IT oraz przetwarzania i wymiany danych pomiędzy  �

jednostkami administracji publicznej;
podejmowanie działań podnoszących konkurencyjność zasobów ludzkich oraz wiedzy w ad- �

ministracji;
udostępnianie wyników prac badawczo-rozwojowych, adekwatnych do zastosowania w stra- �

tegiach podnoszenia produktywności w podmiotach administracji publicznej.

Fiński rząd prowadzi również działania zmierzające do dostosowania liczby zatrudnionych 
w administracji centralnej pod kątem realizowania jak najwyższej produktywności. W wy-
niku przeprowadzenia PPP postawiono cel zredukowania liczby zatrudnionych w rządowej 
administracji o 9645 etatów do końca roku 2011, tj. 7,9% ogółu zatrudnionych w administra-
cji szczebla centralnego. W II fazie programu zakłada się dalsze ograniczanie zatrudnienia 
w administracji rządowej, przede wszystkim na poziomie wyższych stanowisk menedżerskich, 
o 4884 etaty w okresie 2011-2015.

Cele są rezultatem przeprowadzonych PPP w poszczególnych ministerstwach w latach 2004-
2005. Program nie obejmował organów władz samorządowych i prowadzonych przez nie 
indywidualnych programów podnoszenia produktywności instytucji administracji lokalnej.

Źródło: OECD, 2010a, s. 183

Uwagi wymaga przy tym zjawisko postrzegania programów podnoszenia produktyw-
ności przez pracowników sektora publicznego jako narzędzia koncentrującego się wy-
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łącznie na redukowaniu liczby zatrudnionych. Fińskie Ministerstwo Finansów od 2005 
roku wspiera bowiem projekty prowadzące do wzrostu produktywności administracji 
rządowej w wyniku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, w tym z sektora IT. Mając 
na uwadze konsekwentne wspieranie tego rodzaju rozwiązań, fiński rząd od 2012 roku 
zabezpieczy rocznie kwotę 80 mln euro na rozwój systemów informatycznych i innych 
prowadzących do wzrostu produktywności administracji publicznej [ODCE, 2010a, 
s. 184].

Podsumowanie

Wiele krajów, w obliczu problemów gospodarczych, w tym budżetowych, przeprowadzi-
ło w latach 80. i 90. ubiegłego wieku głęboką restrukturyzację sektora publicznego (m.in. 
Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwecja). Doświadczenia z przeprowadzonych już 
restrukturyzacji pokazują, że [OECD, 2010b]:

oszczędności wynikające ze zmniejszania zatrudnienia są ograniczone, ponieważ na- �
kłady rządów krajów OECD na wynagrodzenia wynoszą średnio 25% kosztów funkcjo-
nowania administracji jako całości (co oznacza, że np. 10% obniżenie zatrudnienia wią-
zać się będzie ze zredukowaniem kosztów funkcjonowania administracji o ok. 2,5%);

zwolnienia, w szczególności te sygnalizowane i przeprowadzane w krótkim okre- �
sie, mogą prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu całej administracji, obniżają morale 
członków służby cywilnej, ograniczają możliwości zatrudniania nowych pracowników, 
w tym także tych o kwalifikacjach niezbędnych do wprowadzania w sektorze publicznym 
nowych technologii (np. e-government) czy nowoczesnych metod zarządzania.

Mając na względzie powyższe doświadczenia, dylematy podnoszenia produktywno-
ści w administracjach można zdefiniować w następujący sposób:

Doing the same with less � , czyli wykonywanie tej samej liczby zadań/usług publicz-
nych przy zmniejszonych zasobach, co jest naturalnym celem podejmujących działania 
oszczędnościowe rządów; spełnienie tego warunku oznacza utrzymanie zakresu działa-
nia administracji jako całości na tym samym poziomie, ale przy mniejszym zaangażowa-
niu zasobów ludzkich i finansowych (co oznaczać musi wzrost produktywności);

Doing more with the same � , czyli wykonywanie zwiększonej liczby zadań/usług pu-
blicznych w stosunku do wcześniej postawionych (wzrost zakresu działania administracji 
publicznej) przy niezmienionym poziomie zaangażowania zasobów (co także musi ozna-
czać wzrost produktywności);

Doing more with less, �  czyli wykonywanie większej – od pierwotnie zakładanej – liczby 
zadań (wzrost zakresu działania administracji) przy zmniejszonym zaangażowaniu zaso-
bów (co wiąże się z koniecznością radykalnego zwiększenia produktywności).
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Spełnienie tego ostatniego warunku nie będzie jednak możliwe bez wprowadzenia 
innowacyjnych rozwiązań i technologii umożliwiających znaczące podniesienie produk-
tywności administracji publicznej. Warunkiem koniecznym do realizacji ostatniego dyle-
matu jest więc wcześniejsze wypełnienie założeń zwiększania produktywności przedsta-
wionych w dwóch pierwszych.

Nie można także wykluczać wystąpienia sytuacji doing less for less, czyli wykonywania 
mniejszej liczby zadań w rezultacie „cięć” w zasobach ludzkich czy też finansowych, co 
oznaczałoby, iż produktywność działania administracji pozostałaby wprawdzie na tym 
samym poziomie, natomiast zmniejszeniu musiałby ulec zakres jej działania, rozumiany 
jako ogół realizowanych przez tę administrację zadań publicznych. Mogłoby to ozna-
czać, iż niektóre ze świadczonych przez pracowników sektora publicznego funkcji na 
rzecz państwa i jego obywateli nie byłyby w pełni bądź częściowo realizowane.

Dla uniknięcia ewentualnych błędów związanych z ujednoliconym podejściem 
do formułowania celów dotyczących racjonalizacji zatrudnienia, rekomendowane jest 
więc wykorzystanie podejścia strategicznego, opartego na przeprowadzaniu przeglądów 
stanów zatrudnienia we wszystkich działach administracji publicznej, ale także – idąc 
w hierarchii w dół – w poszczególnych ministerstwach czy departamentach. Przykładami 
tego rodzaju działań są szczegółowe przeglądy wydatków państwa wprowadzane obecnie 
w Wielkiej Brytanii czy Niderlandach. Przeprowadzenie szczegółowej analizy rezultatów 
związanych z zastosowaniem zaawansowanych strategii racjonalizacji zatrudnienia w ad-
ministracji publicznej będzie jednak możliwe dopiero po jakimś czasie od wdrożenia 
wynikających z tych strategii rekomendacji (obecnie upublicznione zostały jedynie zało-
żenia brytyjskiego przeglądu zatrudnienia).

Nie należy przy tym wykluczać, iż „cięcia” w zatrudnieniu mogą istotnie ograniczać 
organizacyjne możliwości poszczególnych instytucji do rozwoju innowacyjnych sposo-
bów podnoszenia produktywności ich działalności. Przegląd australijskiego programu 
efektywnościowego w administracji rządowej zdaje się potwierdzać postawioną tezę 
[ODCE, 2010a, s. 185]. Ocena realizacji tego programu wykazała, iż małe instytucje 
publiczne, w stosunku do większych podmiotów, mają ograniczone możliwości absorpcji 
ograniczeń w zasobach, przede wszystkim tych ludzkich. Ponadto generalne postrzega-
nie przez pracowników programów podnoszenia produktywności jako koncentrujących 
się na zmniejszaniu zatrudnienia może być źródłem psychologicznych barier utrudniają-
cych bądź wręcz uniemożliwiających wprowadzanie nowych idei, przede wszystkim tych 
innowacyjnych, w administracjach publicznych. Wobec braku innowacyjnych praktyk 
wspierających wzrost produktywności prowadzonej działalności, pozostały po zwolnie-
niach personel staje przed wyzwaniem wykonywania tej samej liczby czynności w pracy, 
ale przy mniejszych zasobach.
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Bez towarzyszących powyższym procesom programów innowacyjnych opisana sytu-
acja będzie wpływać – zdaniem autora – na wzrost obciążenia pracowników zadaniami, 
których nie będą oni w stanie obsługiwać na tym samym poziomie jak przed zwolnienia-
mi. W dłuższym okresie może to spowodować z jednej strony obniżenie jakości świad-
czonych na rzecz obywateli usług, z drugiej – zmniejszenie atrakcyjności administracji 
publicznej jako pracodawcy.

Tabela 2. Redukcje wynagrodzeń oraz zatrudnienia w administracjach publicznych 
wybranych krajów Unii Europejskiej*

Kraj
Realna redukcja płac Redukcja zatrudnienia**
Nominalna redukcja Zamrożenie Likwidacja stanowisk Wstrzymanie naboru

Austria 2500 miejsc pracy 
(ok. 2%) w admini-
stracji rządowej do 
2014 r.

50%*** (co 2. 
zwalniane stanowisko 
zostanie obsadzone)

Bułgaria 2009-2011 10%***
Czechy 4% w przypadku 

wyższych urzędni-
ków (2010);

–10% dla całego 
sektora publicznego, 
maks. 40% po wpro-
wadzeniu reformy 
systemu płac (2011)

Dania 8000 pracowników 
w latach 2011-2013
przesunięcie części 
pracowników do sek-
tora opieki społecznej

Estonia 2009: –8% to –10% 2010-2011 15,5%***
Francja 2010-2012 50 000 miejsc pracy (2008-09);

34 000 miejsc pracy (2010);

co 2. stanowisko zwolnione w drodze odejścia 
na emeryturę zostanie obsadzone

Grecja –12% do –20% 
(2010) 

2009-2012 90%*** (co 10. 
stanowisko zwalniane 
w drodze odejścia na 
emeryturę zostanie 
obsadzone)

ZZL(HRM)_3-4-2011_Pietrasienski_P_35-49



Krótkookresowe działania i strategiczne programy oszczędnościowe 47

Kraj
Realna redukcja płac Redukcja zatrudnienia**
Nominalna redukcja Zamrożenie Likwidacja stanowisk Wstrzymanie naboru

Hiszpania 5% (2010) 2011 likwidacja wolnych 
etatów

90%*** (co 10. 
stanowisko zwalniane 
w drodze odejścia na 
emeryturę zostanie 
obsadzone)

wstrzymanie umów 
o pracę na czas 
określony

Irlandia –5% do –7% w przy-
padku odpraw eme-
rytalnych (2009)

–5% do–8% reduk-
cja płac (2010)

–13% kumulatywna 
redukcja płac (2009-
2011)

wycofanie 
się z wyne-
gocjowanej 
podwyżki 
płac o 3,5% 
(2010)

12%*** wstrzymanie naboru

Litwa 8% (2009) 10%***
Łotwa –15% do –50% 

(2009)
6000 miejsc pracy

Niemcy 2,5% (2011)  15 000 miejsc pracy 
(2011-2014)

Polska 2010-2011 28 000 etatów (de 
facto –8,7%)

wstrzymanie naboru 
w latach 2011-2013

Portugalia 5% u najwyżej opła-
canych urzędników 
(2010);

–3,5% do –10% 
dla zarabiających 
powyżej 1500 euro 
miesięcznie (2011)

2010-2013 wstrzymanie naboru 

Rumunia 25% podstawowe-
go wynagrodzenia 
(2010)

50% w premiach 
i nagrodach (2010)

2009 75 000 członków 
służby cywilnej
(–30%)

85%*** (co 7. 
zwalniane stanowisko 
zostanie obsadzone)

Słowacja zapowiedziane 
zmniejszenie wyna-
grodzeń w 2011

Szwecja planowane zwolnienia 
pracowników spoza 
korpusu służby cywil-
nej (służba cywilna 
objęta porozumieniem 
zbiorowym)

ograniczenie umów 
zawieranych na czas 
określony przez 
władze lokalne i re-
gionalne
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Kraj
Realna redukcja płac Redukcja zatrudnienia**
Nominalna redukcja Zamrożenie Likwidacja stanowisk Wstrzymanie naboru

Węgry rezygnacja z 13. 
pensji (2009)

rezygnacja z nagród 
(2010)

2010-2011 5%*** w administracji 
rządowej (2011)

10 %*** w pozostałej 
administracji publicz-
nej (2011)

Wielka 
Brytania

2010-2013 490 000 (-10%)
ostateczna skala 
zwolnień w zależności 
od wyników prowa-
dzonego przeglądu 
wydatków państwa

Włochy 5% w przypadku 
najwyżej opłacanych 
urzędników;

ograniczenie premii 
i nagród pieniężnych

2010-2012 nieprzedłużanie umów 
na czas określony

80% (co 5. zwalniane 
stanowisko zostanie 
obsadzone)

* Tabela obejmuje wybrane kraje członkowskie Unii Europejskiej, których władze zapowiedziały 
działania racjonalizujące zatrudnienie w administracji publicznej. Brak danych nt. zrealizowanych 
działań. ** Bez rozróżnienia między redukcją w etatach a redukcją w osobach *** Brak danych 
nt. skali redukcji w przeliczeniu na osoby lub etaty.

Źródło: opracowanie na podstawie TUNED, 2010
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Strategic Savings Programs and Short–Term Actions in Public Administration

Summary
This paper’s goal is to identify trends in austerity measures in public administration 
(short–term) and then to introduce potential strategic instruments of a long–term char-
acter.
Austerity measures already introduced or planned by national governments are very di-
versified in their nature. It is for this reason that the cost–cutting activities most often 
used in public administration are identified and categorized. This paper is based on 
the results of comparative research already undertaken by international organizations 
as well as the author’s active involvement in plenary sessions and working groups of the 
OECD Public Government Committee and the European Union Public Administration 
Network (EUPAN).  
Keeping in mind the fact that some countries (e.g. Finland, the Netherlands, and the 
United Kingdom) have already introduced strategic programs dedicated to employ-
ment rationalization in public administration, a preliminary review of these programs 
is included in the paper. Challenges as well as threats in the implementation of pub-
lic spending assessments and productivity programs have been highlighted. Moreover, 
major dilemmas concerning improved productivity in public administration have been 
presented. Analysis results demonstrate that introducing innovative solutions and up–
to–date technologies is prerequisite to significant productivity improvements in national 
public governance systems.
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