Dariusz Jagie o

POLSKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W WIETLE MODELU NISKANENA

1. Wst p
W codziennym yciu ka dy z nas si spotyka si z przejawami biurokratycznej organizacji dzia alno ci. Rzadko kiedy towarzysz temu pozytywne
wra enia. S owo to ju samo w sobie wzbudza nieprzychylne skojarzenia.
Szczególnym, i jak e wa nym jednocze nie, przyk adem biurokratycznej organizacji jest dzia alno produkcyjna, a w zasadzie us ugowa organów w adzy
pa stwowej, ogólnie nazywanych administracj publiczn . W tym opracowaniu
okre lenie to b dzie si odnosi o do jednostek, których dzia alno podlega
centralnej ustawie bud etowej.
W przypadku Polski powszechne s zdania o nieefektywno ci i marnotrawstwie w tych jednostkach, odziedziczone w wielkim stopniu po systemie
gospodarki socjalistycznej. Biurokracja rz dowa, mimo formalnych zmian,
wydaje si , zw aszcza w swej warstwie mentalnej i schematach post powania
oraz my lenia, niekiedy nietkni ta przez burzliwe zmiany gospodarczego
i politycznego ycia w nowym systemie. Podobne opinie panuj w odniesieniu
do rozmiarów polskiego aparatu biurokratycznego i stopnia biurokratyzacji
zw aszcza w odniesieniu do ycia gospodarczego. Administracja pa stwowa
jest rozd ta, zarówno je li chodzi o jej skomplikowanie strukturalne, jak i liczb
zatrudnionych urz dników. Rozbudowanie struktury jest cech sta , widoczn
w ca ym okresie, i ani jedna z dotychczasowych reform nic istotnego tu nie
zmieni a na lepsze.1 Kwestia poziomu poda y dóbr publicznych jest niebagatelna, zw aszcza w obliczu obecnych problemów bud etowych naszego kraju.
Analiza efektywno ci ca ego systemu administracji publicznej b dzie si wi c
de facto odnosi a do oceny poziomu redystrybucji bud etowej w kontek cie
preferencji spo ecze stwa.
Narz dzi do naukowej oceny zagadnienia efektywno ci struktur biurokratycznych dostarcza model Niskanena. Ma on na celu, w oparciu o charakterystyczne cechy systemu biurokratycznego i relacje struktur biurokratycznych
z otoczeniem, opisanie sposobu post powania urz dników. Cho zosta on
opracowany pod koniec lat 60. i opublikowany w 1971 r.2, jego g ówne za o enia przetrwa y krytyczn autoanaliz w po owie lat 90., a zaprezentowany
w nim sposób my lenia wywar znacz cy wp yw na reformy przeprowadzane
przez Ronalda Raegana i Margharet Thatcher. Nale y zaznaczy , e jakkol1
2

J. Beksiak, Aktywno pa stwa w gospodarce polskiej w latach 90., Warszawa 2000, s. 11.
W. Niskanen, Bureaucracy and Representartive Government, Aldine - Atherton, bmw 1996.
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wiek ocena poziomu redystrybucji bud etowej nie jest g ównym zastosowaniem i celem sformu owania modelu, to stwarza on tak mo liwo , co w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych wykorzysta tak e sam Niskanen.
Wspomniana wcze niej efektywno ma kontek cie biurokratycznej poda y dóbr dwa aspekty:
efektywno dystrybucyjna (allocative efficiency), dla której punktem odniesienia jest poziom produkcji maksymalizuj cy nadwy k konsumenta netto
w skali ca ego spo ecze stwa,
efektywno
kosztow
(X-efficiency), próbuj c
znale
odpowied
na pytanie, czy dany poziom produkcji zosta wykonany przy mo liwie najni szych kosztach.3
W uj ciu Niskanena efektywno odnosi si do perspektywy kosztowej, natomiast poziom poda y us ug struktur biurokratycznych jest oceniany jako optymalny lub nieoptymalny.
Dla celów tego opracowania przyj ta zosta a definicja biurokracji zaproponowana przez Niskanena.4 Za biurokratyczne uznaje on wszystkie organizacje spe niaj ce równocze nie oba poni sze warunki:
ani w a ciciele, ani pracownicy takiej organizacji nie s w stanie wykorzysta ró nicy mi dzy jej przychodami i kosztami jako dochodów osobistych,
zasadnicza cz
przychodów takiej organizacji pochodzi z innych róde
ni sprzeda na sztuki.
Jest to bardzo szeroka definicja, obejmuj ca do
znaczn kategori
struktur organizacyjnych, wykraczaj cych poza intuicyjne i powszechne pojmowanie struktur biurokratycznych. Taki jej kszta t wynika z behawioralnego
charakteru ca ej teorii. Z tego punktu widzenia uzasadnione jest zaw enie
definicji, ca kowicie wykluczaj ce sprzeda na sztuki.5 Jakkolwiek w przypadku administracji rz dowej odbiega ono od rzeczywisto ci, to na potrzeby analizy w tej pracy przyj te b dzie za o enie, e przychody biur polskiej administracji rz dowej nie pochodz ze sprzeda y swoich us ug dokonywanej w tej formie.
W tym miejscu zaznaczy nale y, e biura administracji rz dowej wiadcz us ugi o charakterze dóbr publicznych, tzn., e korzystanie z okre lonego
dobra, w przeciwie stwie do dóbr prywatnych, nie ogranicza ilo ci tego dobra
dost pnej do wykorzystania przez innych konsumentów.
W dalszej cz ci zostanie zaprezentowany model Niskanena oraz jego
zastosowanie w odniesieniu do przypadku polskiego.

3
4
5

Patrz np. C. V. Brown, P. M. Jackson, Public Sector Economics, Basil Blackwell, bmw 1990,
s. 195.
W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, The Lock Institute, bmw 1996, s. 15.
Nale y zaznaczy , e Niskanen wypracowa metodologi analizy zachowa organizacji
dokonuj cych sprzeda y równie w tej formie.
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2. Model Niskanena
2.1. Biurokratyczna poda us ug
W teorii Niskanena wy ej zdefiniowane organizacje biurokratyczne
otrzymuj w regularnych okresach (najcz ciej co rok) od organizacji je finansuj cych (w naszym przypadku od parlamentu) okre lony bud et przeznaczony na poda wiadczonych przez nie us ug na ustalonym poziomie. W przypadku administracji rz dowej oznacza to finansowanie z podatków obywateli
nie maj cych bezpo redniego wp ywu na poziom poda y, któr finansuj .
Zauwa y nale y, e okre lona w ten sposób transakcja najcz ciej nie
okre la bezpo rednio poda y us ug publicznych jakich od biura oczekuje organizacja sponsoruj ca. Jest to zwi zane z ogromnymi trudno ciami, o ile to
w ogóle mo liwe, ilo ciowego okre lenia poda y takich dóbr jak bezpiecze stwo, stan zdrowia spo ecze stwo, sprawiedliwo rozstrzygania sporów przez
s dy, itp. De facto przedmiotem negocjacji jest poda dzia a , które maj
wp ywa na poda us ug wiadczonych przez biura, abstrahuj c od efektywnoci ich wykorzystania i produktywno ci dzia a  biurokratów. Tak wi c w rzeczywisto ci bud et jest przyznawany na utrzymanie okre lonej ilo ci pracowników, s dów, szpitali, szkó , jednostek policji, wyposa enia armii, itp.
Pami taj c o powy szym zastrze eniu, powró my jednak do pierwotnego stwierdzenia i okre lmy funkcj bud etow (budget  output function),
okre laj c maksymalny bud et jaki organizacja sponsoruj ca jest gotowa
przyzna w zamian za okre lon poda us ug biura. Poniewa decyduj cy
ostatecznie o przydziale bud etu parlament sk ada si z polityków, reprezentuj cych we w asnym interesie, preferencje spo ecze stwa,6 funkcja ta bazuje
na korzy ciach osi ganych przez spo ecze stwo z okre lonego poziomu poda y us ug publicznych. Ma ona posta :
B = aQ  bQ2,
Gdzie: Q  poziom poda y us ug biura,
B maksymalny bud et jaki organizacja sponsoruj ca jest gotowa przyzna
w zamian za okre lon poda us ug biura.

Pochodna tej funkcji oznaczaj ca kra cow korzy z okre lonego poziom us ug publicznych, wyznaczaj c popyt na te us ugi. Ma ona posta :
V = a  2bQ,
Gdzie: V
6

kra cowa korzy

z okre lonego poziom us ug publicznych.

Podstawowym za o eniem jest oparcie si o preferencje medianowego wyborcy. Uzasadnienie tego za o enia znajduje si np. w: C.V. Brown, P.M. Jackson, op. cit., ss. 110-112. Precyzyjniejszy opis motywacji polityków w odniesieniu do problemu decyzji o przyznaniu bud etu na dzia alno biura zostanie opisany w dalszym ci gu pracy.
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Liniowa posta funkcji popytu jest uproszczeniem. Wynika jednak
z praktycznych trudno ci w oszacowaniu faktycznego kszta tu tej krzywej.
W swej dzia alno ci biuro ponosi koszty, okre lone przez Niskanena,
przy za o eniu, e biuro dokonuje zakupu czynników produkcji na konkurencyjnym rynku (bez wykorzystywania pozycji monopsonistycznej), nast puj c
funkcj :
TC = cQ + dQ2
Gdzie: TC  minimalny koszt niezb dny do zapewnienia poda y na poziomie Q.

Analogicznie koszty kra cowe s opisane funkcj :
C = c + 2dQ.
Nale y w tym miejscu zaznaczy , e funkcja kosztów minimalnych jest
nieznana organizacji sponsoruj cej. Mo e ona, co prawda, próbowa wyci ga
wnioski co do jej kszta tu na podstawie porówna z innymi organizacjami.
Nie zawsze jednak takie porównanie jest mo liwe lub usprawiedliwione. Samo
biuro nie zawsze zna swoj funkcj kosztów minimalnych. Niemniej jednak
wyra na i znacz ca w procesie dalszych negocjacji co do wielko ci bud etu
biura, jest asymetria informacji kosztowej. W dodatku biuro nie jest w adnym
razie zainteresowane w ujawnieniu tych informacji. Utrudnia to w znacznym
stopniu, lub nawet uniemo liwia, ocen efektywno ci ponoszonych przez biuro
kosztów.
Niech biura w ujawnianiu poziomu kosztów minimalnych wynika z odr bnej motywacji, zak adanej przez Niskanena. W jego uj ciu w asne funkcje
u yteczno ci biurokratów nie s zbie ne z szeroko rozumianym dobrem spoecznym, chocia wielu z nich tak twierdzi i sumiennie wykonuje powierzone
im zadania. Wed ug obserwacji Niskanena funkcje u yteczno ci biurokratów
zale ne s w decyduj cej cz ci od takich wielko ci jak pozycja biura, jego si a
przetargowa i presti , wielko produkcji, pensja. Wszystkie te wielko ci s ,
w modelu Niskanena z 1971 r., dodatnimi monotonicznymi funkcjami ca kowitego bud etu biura. Biurokraci b d wi c d y do maksymalizacji ca kowitego
bud etu biura, w którym pracuj . Ograniczeniem tego d enia jest maksymalna wielko bud etu jaki jest w stanie przyzna biuru organizacja sponsoruj ca.7 Dokonuj c jednak rewizji swojego modelu w po owie lat 90. Niskanen
zmieni to za o enie i doszed do wniosku, e biurokraci d
do maksymalizacji swojego bud etu uznaniowego (discretionary budget), tzn. ró nicy mi dzy
ca kowitym bud etem biura a minimalnym poziomem kosztów przy danej poda y.8 Mia o to znacz cy wp yw na ocen efektywno ci wykorzystania przyznanego bud etu przez biuro. W pierwotnym modelu Niskanen zak ada ,
7
8

Dok adniejsza dyskusja problemu u yteczno ci biurokratów i jej maksymalizacji znajduje si
w: W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, op. cit., s. 36-42.
Ibidem, s. 273-275.
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e przy niskim popycie biuro efektywnie wykorzystuje czynniki produkcji,
tzn. ca kowity bud et jest równy minimalnym kosztom produkcji. Przy wysokim
poziomie popytu na us ugi biura mo e ono otrzyma bud et przewy szaj cy
koszty minimalne, co oznacza nieefektywne wykorzystanie przyznanych rodków. Ró nica pomi dzy przyznanym bud etem a poziomem kosztów minimalnych tworzy a uznaniowy bud et biurokratów, który móg zosta wykorzystany
na wewn trzne potrzeby biura (w tym pojedynczych urz dników), lub w interesie cz onków organizacji sponsoruj cej, które nie koniecznie musz by zbie ne z interesem ca ej organizacji. Efektem rewizji za o enia co do motywacji
biurokratów jest wniosek, e niezale nie od poziomu popytu na swoje us ugi
biuro przedstawia propozycje bud etowe, które zawsze przewy szaj poziom
kosztów minimalnych, co jest mo liwe dzi ki braku informacji u organizacji
sponsoruj cej o faktycznym poziomie kosztów biura. W dalszym ci gu zostan
przedstawione obliczenia potwierdzaj ce, e w odniesieniu do polskiej administracji rz dowej za o enia pierwotnego modelu Niskanena s bliskie rzeczywisto ci.9
Maj c tak okre lone funkcje bud etu, kosztów oraz zdefiniowane podstawowe motywacje kieruj ce zachowaniem biurokratów, do konstrukcji modelu potrzebne jest jeszcze za o enie, e organizacja sponsoruj ca gotowa
jest zatwierdzi tylko tak propozycj bud etu biura, dla której ca kowite koszty
nie przekrocz ca kowitego bud etu biura.
B

TC.

Jest to za o enie uzasadnienie w odniesieniu do wi kszo ci pojedynczych biur.
W przypadku jednak ca ego systemu administracji rz dowej, dopuszczone jest
istnienie deficytu bud etowego. W modelu oznacza oby to powi kszenie lewej
strony nierówno ci o sta równ maksymalnemu dopuszczalnemu deficytowi
bud etowemu w uj ciu kwotowym.10
Biuro d
ce do maksymalizacji bud etu za optymalny poziom poda y

a
. Produkcja przy maksymalnej wielko ci bud etu,
2b
2bc
jak zaaprobuje organizacja sponsoruj ca wynosi Q =
. O tym, jak
b d
swoich us ug uzna Q =

wielko produkcji zaproponuje organizacji sponsoruj cej biuro zale e b dzie
od popytu na us ugi danego biura.11 Przy wysokim poziomie popytu biuro
b dzie forsowa o wielko poda y swoich us ug na poziomie maksymalizuj cym ca kowity bud et. Przy ni szym popycie biuro wysunie propozycj , któr
9

10

11

Mo e to nasuwa wniosek, e realia, mentalno urz dników i mechanizmy ich post powania w dziesi lat po zmianie systemu s podobne do tych, na podstawie których Niskanen
budowa swój model  w a ciwych dla administracji ameryka skiej w ko cu lat 60.
Uwaga ta jest wnioskiem autora. Nie b dzie ona jednak mia a znaczenia z punktu widzenia
zastosowania ca ego modelu do oceny poziomu poda y dóbr publicznych z wykorzystaniem
metodologii zaproponowanej przez Niskanena.
Patrz przypis 6.
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uwa a za maksymaln , na zaakceptowanie której mo e liczy . Graniczn
wielko ci popytu, która decyduje o wyborze jednego z powy szych wariantów
jest ta przy której wielko poda y jest identyczna przy zastosowaniu obydwu
formu :
a c
a=
.
b d
to:

Podsumowuj c optymalna wielko

Q

poda y, z punktu widzenia biura,

a c
2bc
dla a
b d
b d
a
2bc
dla a
2b
b d

Oznacza to, e biuro b dzie d y o do maksymalnego dost pnego bud etu,
a przy dostatecznie wysokim popycie przejmie ca kowicie nadwy k konsumenta po koszcie wy szym ni minimalny potrzebny do wytworzenia produkcji
maksymalizuj cej bud et, generuj c olbrzymi nadwy k producenta.
2.2. Popyt na us ugi administracji rz dowej
Aby opisa zachowanie polityków zg aszaj cych bezpo redni popyt
na us ugi administracji rz dowej i decyduj cych o wielko ci bud etu biura
niezb dne jest poczynienie szeregu za o e :
rz d finansuje poda wy cznie dóbr publicznych (w rozumieniu przytoczonej wcze niej definicji),
rz d dostarcza dóbr dla spo ecze stwa sk adaj cego si z trzech grup,
z których ka da zg asza inny popyt na nie (Vi),
ka da z trzech grup ma równ liczb reprezentantów w parlamencie,
poda wszystkich dóbr jest finansowana z podatków, a ka da z grup ma
sta y udzia w p aconych podatkach (ti),
propozycje bud etowe ka dego biura musz by zaaprobowane co najmniej zwyk wi kszo ci przez parlament,
propozycje bud etowe s opiniowane przez specjalistyczne komisje
(review committees) dla ka dego biura oddzielnie, które nast pnie przedstawiaj je do akceptacji przez parlament,
komisje opiniuj ce s zdominowane przez przedstawicieli grup o najwy szym popycie na ka dy rodzaj us ugi,
komisje przedstawiaj parlamentowi propozycje maksymalizuj ce nadwy k netto medianowego wyborcy na obszarze, który reprezentuj (w po czeniu z poprzednim za o eniem: medianowego wyborcy grupy o najwy szym popycie na dan us ug ), przy ograniczeniu, e musz one zyska

150

Polityka Gospodarcza nr 5-6 (2001-2002), s. 144-158

aprobat parlamentu.12
W dalszym ci gu funkcje popytu poszczególnych grup b d przedstawione jako: Vi = ai  2biQ. Przy czym obrazuj one preferencje spo eczne tak,
jak odbieraj je parlamentarni reprezentanci odpowiednich grup, co nie koniecznie musi by spójne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z powy szymi danymi komisje opiniuj ce rekomenduj parlamentowi wielko bud etu (i poda y) maksymalizuj ce nadwy k konsumenta
netto dla grupy o najwy szym popycie na dan us ug , przy ograniczeniu,
e propozycja musi zyska aprobat parlamentu. W zapisie symbolicznym
optymalna, z punktu widzenia komisji, wielko poda y us ug wiadczonych
przez poszczególne biura, to mniejsze z dwóch rozwi za :

Q

a3 t 3 c
2(b3 t 3 d )

a2
b2

t 2c
t2d

W efekcie, przy spe nieniu wszystkich powy szych za o e , parlament
akceptuje rozwi zanie, które maksymalizuje nadwy k grupy o najwy szym
popycie, przy oboj tnym stosunku grupy o rednim popycie i kosztem grupy
o najni szym popycie.
2.3. Model optymalnej wielko ci poda y dóbr publicznych
Jako t o do powy szych rozwa a o charakterze pozytywnym, Niskanen
przytacza model optymalnej wysoko ci poda y dóbr publicznych, na tle którego mo na ocenia opisany powy ej rzeczywisty jej poziom.
Przy agregacji indywidualnych funkcji popytu nale y pami ta ,
e w przypadku dóbr publicznych, odwrotnie ni przy dobrach prywatnych,
funkcj popytu nale y interpretowa jako cen , jak konsumenci s gotowi
zap aci za okre lony poziom konsumpcji. Wobec powy szego dokonujemy
agregacji pionowej cen przy poszczególnych poziomach poda y.
W tych warunkach optymalny jest taki poziom poda y us ug publicznych,
dla którego zagregowany popyt jest równy kosztom kra cowym wykonania tej
ilo ci us ug. Podobnie dla ka dej grupy, popyt przez ni zg aszany jest równy
jej udzia owi w kosztach dostarczenia tej us ugi (de facto w podatkach przeznaczonych na ten cel). W efekcie ka da grupa p aci ró n cen podatkow ,
a korzy ci netto dla ka dej grupy s sobie równe. Tylko takie rozwi zanie
zapewnia maksymalizacj zagregowanej nadwy ki konsumenta w skali ca ego
spo ecze stwa.

12

Ostatnie za o enie nie koniecznie jest zbie ne z praktyka Polsk . Jest ono prezentowane
w celu przedstawienia modelu w wersji Niskanena, przy czym odr bno ci te zostan
uwzgl dnione przy zastosowaniu modelu dla sytuacji w Polsce.
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rz dowej

Aby przetransformowa model poda y dóbr publicznych do poziomu caej administracji rz dowej kraju konieczne jest poczynienie szeregu kolejnych
za o e .
Po pierwsze przyjmijmy, e administracja rz dowa dostarcza umowne
jednorodne koszyki dóbr publicznych.
Drugim za o eniem w tej metodzie jest pozytywna zale no
popytu
spo ecze stwa na us ugi administracji publicznej wy cznie od dochodu. Jest to
s aby punkt modelu. Trudno sobie bowiem wyobrazi , e popyt na takie us ugi,
jak zasi ki dla bezrobotnych lub ochrona zdrowia by najwy szy w ród osób
o najwy szych dochodach. Niemniej jednak, w obliczu oczywistych trudno ci
z oszacowaniem popytu na us ugi publiczne oraz jego determinantów, dochód
jest chyba jedyn , a przynajmniej technicznie najwygodniejsz kategori ,
pozwalaj c na dokonanie analizy numerycznej. Przy czym nale y podkre li ,
e z powodu braku niezb dnych danych empirycznych Niskanen zak ada,
oprócz dochodu jako jedynej determinanty poziomu popytu na us ugi publiczne, tak e jednakowe nachylenie funkcji popytu w stosunku do ceny podatkowej
ponoszonej przez wszystkie grupy spo eczne, równe 1. Wed ug Niskanena
dalsza analiza problemowa w nieznacznym stopniu jest wra liwa na precyzyjniejsze szacunki parametrów tej funkcji.13
Nast pnie, bez pope nienia du ego b du mo na przyj , e obowi zuje
podatek liniowy. Nie jest to co prawda formalnie prawdziwe za o enie,
ale usprawiedliwia je bardzo nieliczny udzia podatników, faktycznie p ac cych
podatki wed ug wy szych ni podstawowa stawek podatkowych oraz dominuj ce znaczenie podatków po rednich.
Po czenie tych dwóch za o e prowadzi do wniosku, e p acone podatki
s proporcjonalne do popytu na us ugi publiczne. Dysponuj c danymi o dochodach ludno ci i ich rozk adzie mo na wi c okre li poziom popytu ludno ci
na us ugi administracji publicznej. W tym celu nale y uszeregowa jednostki
terytorialne kraju14 w kolejno ci rosn cego dochodu na osob ,15 a nast pnie
13
14

15

W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, op. cit., s. 170-171.
Idea em by oby operowanie danymi na poziomie poszczególnych okr gów wyborczych.
Jednak GUS prowadzi badania o dochodach ludno ci w skali ca ego kraju dopiero od
1996 r. i to w podziale na nowe województwa. Na tym poziomie b d te przytoczone ni ej
dane. Rezultatem agregacji danych na poziomie nowych województw jest znaczne zmniejszenie zró nicowania terytorialnego dochodów.
Podobnie jak w przypadku podzia u administracyjnego najlepiej sytuacj obrazuj dane
o dochodzie gospodarstw domowych brutto. Ze wzgl du na dost pno zostan jednak wykorzystane informacje o dochodzie rozporz dzalnym gospodarstw domowych. Poniewa
istotne b dzie rozk ad dochodów a nie ich bezwzgl dna wysoko oraz podtrzymuj c za oenie o proporcjonalnym charakterze podatków pos u enie si tymi danymi nie niesie ze sob du ego ryzyka pope nienia b du. W przypadku jednak poszerzenia analizy na lata, z których GUS nie opracowywa potrzebnych statystyk obarczone z prawdopodobie stwem dopuszczalnego b du mo na próbowa oszacowa niezb dne proporcje w oparciu np. o dane
podatkowe lub informacje o wynagrodzeniach i emeryturach.
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podzieli je na trzy grupy maj ce równ liczb reprezentantów w parlamencie16
i okre li udzia dochodu ludno ci (a tym samym podatków) reprezentowany
przez ka d z grup. Przedstawione w tabeli 1 obliczenia opieraj si o now
ordynacj , wed ug której odby y si wybory we wrze niu 2001. Takie podej cie
uzasadnia fakt, e politycy kieruj si preferencjami wyborców w celu wygrania
przysz ych wyborów (a wi c w 1998 r. powinni my le o wyborach w 2001,
mimo e nie by znany kszta t nowej ordynacji  g ówne jednak jej zasady by y
dopasowania jej przepisów
przewidywalne ze wzgl du na konieczno
do skutków reformy administracyjnej) oraz jedynie na tym poziomie dost pne
dane statystyczne.
Tab. 1. Dochody rozporz dzalne ludno ci w 1998 r.

Województwo
wi tokrzyskie
Podkarpackie
Lubelskie
Warmi sko
mazurskie
Podlaskie
Kujawsko
pomorskie
Opolskie
Wielkopolskie I
udzia
procentowy
Wielkopolskie II
Ma opolskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
Dolno l skie
Pomorskie I
udzia
procentowy
Pomorskie II
16

17

Ludno

17

Dochód

Miejsca w Sejmie

(tys.)

per capita
(z )

ogó em
(mln z )

1326,3
2122,2
2239,5
1463,5

434,71
437,05
440,69
457,18

576,56
927,51
986,93
669,08

ogó em
skumulowany
(mln z )
576,56
1504,06
2490,99
3160,07

1223,8
2100,1

457,4
470,75

559,77
988,62

1089,6
1256,8
33,16%

501,6
512,16

2094,6
3215,9
1022,5
1731,8

województwo

skumulowane

16
26
27
17

16
42
69
86

3719,84
4708,46

15
25

101
126

546,54
643,67

5255,00
5898,67
29,09%

13
15

139
154

512,16
516,22
516,26
533,06

1072,783
1660,112
527,8759
923,1533

1072,78
2732,90
3260,77
4183,92

25
38
12
21

25
63
75
96

2982,1
1849,4
33,35%

533,54
536,63

1591,07
992,4642

5774,99
6767,46
33,37%

35
22

131
153

336,3

536,63

180,448

180,45

4

4

Ze wzgl du na, wynikaj cy z przepisów ordynacji wyborczej, niemal identyczny rozk ad
reprezentacji regionalnej w Sejmie i w Senacie, podzia zosta dokonany w oparciu o liczb
pos ów (odpowiednio: 154 + 153 + 153 = 460). Reprezentanci województw na granicy grup
zostali rozdzieleni proporcjonalnie.
Wed ug Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej z 12 kwietnia 2001, Dz.U. 46/2001 poz. 499.

Dariusz Jagie o: Polska administracja publiczna...

ódzkie
l skie
Mazowieckie
udzia procentowy

2663,6
4882,4
5066,6
33,49%

545,64
570,14
630,8

1453,367
2783,652
3196,011

1633,81
4417,47
7613,48
37,54%

153

32
57
60

36
93
153
460

ród o: Obliczenia w asne na podstawie Roczników Statystycznych Województw
2000, GUS, Warszawa 2000.

Obliczenia z tabeli 1 wykazuj stosunkowo niedu e zró nicowanie reprezentacji dochodu przez równe grupy poselskie. Odpowiednio 1/3 pos ów
z województw o najni szym dochodzie (a wi c tak e najni szym popycie na
us ugi administracji rz dowej) reprezentuje 29,09% dochodów ludno ci. Nast pne dwie grupy odpowiednio 33,37% i 37,54%. Analogiczna analiza wykatej struktury w czasie: odpowiednio 29,11%, 33,55%
zuje ma zmienno
i 37,34% dla 1999 r. oraz 29,22%, 33,19% i 37,59% dla 2000 r.18
Nast pnym zadaniem jest wybór odpowiedniego miernika wielko ci poda y zagregowanego pakietu us ug administracji publicznej, czyli de facto
bud etu pa stwa. Od tego wyboru zale y, do jakiej cz ci sektora publicznego
b dziemy adresowa wnioski z analizy. Mo na zatem wybra zarówno wy cznie bud et centralny jak i cznie z bud etami jednostek samorz du terytorialnego. W dalszej kolejno ci w celu maksymalizacji trafno ci wniosków Niskanen
sugeruje wy czenie z analizy cz ci bud etów dotycz cych przedsi biorstw
pa stwowych (jako prowadz cych, w wi kszo ci, sprzeda na sztuki)
oraz transferów socjalnych (w tym przypadku za o enie o dodatniej zale no ci
popytu na us ugi publiczne od dochodu jest zdecydowanie nieprawdziwe),
a w idealnej sytuacji uwzgl dnienie wy cznie p atno ci za zakup towarów
i us ug oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji pa stwowej.
W praktyce wybór tej wielko ci jest do arbitralny i w du ym stopniu zale ny
od dost pno ci odpowiednich danych. W tej pracy dla uproszczenia przyj ta
b dzie wielko ca kowitych wydatków bud etowych w oparciu o dane GUS19
(odpowiednio: 13,98 mld z , 13,84 mld z i 15,10 mld z ).
Nast pna trudno
polega na ustaleniu funkcji kosztów minimalnych.
Po pierwsze koszt tak zdefiniowanego pakietu us ug by by kategori ca kowicie
statystyczn , po drugie w rzeczywisto ci nawet same biura nie s w stanie
okre li minimalnych kosztów swojej dzia alno ci, a ju na pewno nie le y to
w ich interesie. Dla uproszczenia zostanie przyj ta liniowa funkcja kosztów:
TC = cQ.
TC b dzie oznacza o ca kowite koszty poda y na poziomie Q; c natomiast to
18

19

Sp aszczenie struktury wynika cz ciowo z agregacji danych na poziomie województw.
Z drugiej strony nie potwierdza si teza o dramatycznej polaryzacji sytuacji spo ecze stwa.
Dla porównania w USA w 1968 r. proporcje te wynosi y: 21,2%, 29,4% i 49,4% (zob. W. Niskanen, Bureaucracy and Public Economics, The Lock Institute, bmw, 1996, s. 172-174).
Rocznik statystyczny 2001, GUS, Warszawa 2001, s. LIII.
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umowna cena jednostkowego pakietu tych us ug. Przy c = 20, bud et pa stwa
zostanie wi c wyra ony jako suma jednostkowych umownych pakietów us ug
publicznych po 20 mld z ka dy. Funkcja ta ma bardzo powa n wad , gdy
nie mo e by okre lona jako funkcja kosztów minimalnych, nie pozwala wi c
na ocen efektywno ci kosztowej administracji publicznej, co by o jedn
z g ównych funkcji bazowego modelu pojedynczego biura. Tak wi c przedmiotem oceny b dzie tylko jej efektywno w sensie alokacyjnym, a wi c i
ogólna wielko . Warto wspó czynnika c jest w zasadzie arbitralna. Jej wybór determinuje pieni n wycen nadwy ki konsumenta. Tak wi c ocena
efektywno ci pominie ten aspekt, jako zbyt zale ny od czysto matematycznych
operacji, a skoncentruje si na analizie porównawczej z innymi przypadkami
przy tej samej warto ci parametru. Tak wi c dla 1998 r. bud et b dzie wyra ony jako: 13,98 = 20 x 6,99.
Bazuj c na wcze niejszych rozwa aniach oraz powy szych za o eniach,
uprawnione jest stwierdzenie, e najwi ksza poda jaka mo e liczy na aprobat wi kszo ci parlamentarnej to taka, która przy próbie maksymalizacji
korzy ci dla grupy o wysokim popycie, nie stawia aby grupy redniej, czyli tej,
która decyduje o akceptacji wszelkich rozwi za w systemie zwyk ej wi kszoci, a sytuacji niekorzystnej, czyli w wyra eniu symbolicznym
a2Q  b2Q2 = t2cQ.
Po podstawieniu danych mo liwe jest wyznaczenie warto ci wspó czynnika a2:
a2 = t2c + bQ = 0,334 x 20 + 0,5 x 6,99 = 10,17.
Wykorzystuj c za o enie, e popyt na us ugi publiczne jest proporcjonalny do
dochodu, mo emy ustali warto ci pozosta ych wspó czynników a:

0,291
t1
= 10,17 x
= 8,86, oraz
t2
0,334
t
0,375
a3 = a2 x 3 = 10,17 x
= 11,42.
t2
0,334

a1 = a2 x

W ten sposób uzyskali my dane, pozwalaj ce na okre lenie korzy ci
spo ecznych z funkcjonowania administracji publicznej, w perspektywie nadwy ki konsumenta.
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Tab. 2. Nadwy ka konsumenta
publicznych20
a
1
2
3

8,86
10,17
11,42

b

t

0,5
0,5
0,5

0,291
0,334
0,375

Q
6,99
6,99
6,99
suma

przy

biurokratycznej
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poda y

dóbr

Nadwy ka

podatki

Nadwy ka netto

37,52468
46,67700
55,40363
139,60530

40,66769
46,67700
52,40681
139,75150

-3,14300
0
2,99682
-0,14618

ród o: Obliczenia w asne.

Zgodnie z przewidywaniami modelu, w wyniku przyj cia maksymalnego
zapewniaj cego akceptacj parlamentarnej wi kszo ci poziomu poda y dóbr
publicznych, grupa o najwy szym popycie znalaz a si w najlepszej sytuacji,
kosztem grupy o najni szym popycie. Zaskakuj ca jest ujemna spo eczna
nadwy ka konsumenta. Mo e ona sugerowa , e ca e spo ecze stwo znalaz o
si w sytuacji gorszej ni jakby administracja rz dowa w ogóle nie istnia a.
Z jednej strony mo e to by rezultatem istnienia deficytu bud etowego. Trzeba
jednak na ten wynik patrze szczególnie ostro nie ze wzgl du na jego du
wra liwo na zmiany w wyborze kosztu jednostkowego c.
Teraz natomiast skupmy si na rozwi zaniu optymalnym. Otó za takie
b dziemy uwa a tak poda dóbr publicznych, która zapewni maksymaln
sumaryczn nadwy k konsumenta netto, czyli, zgodnie z zasad Pareto,
niemo liwa b dzie poprawa sytuacji jednej z grup, bez pogorszenia sytuacji
innych. Poziom taki zapewni zrównanie sumy korzy ci kra cowych z cen ,
czyli z kosztem jednostkowym umownego pakietu us ug publicznych (w kategoriach ca kowitych  zmaksymalizuje nadwy k sumy korzy ci nad ca kowitymi kosztami).
Tak wi c optymalna b dzie taka poda dóbr publicznych, dla której:
(a1  2bQ) + (a2  2bQ) + (a3  2bQ) = c, czyli:
Q = (a1 + a2 + a3  c)/ 3 = 3,49.
Zgodnie z modelem otrzymujemy wynik, wiadcz cy o tym, e poda dóbr
publicznych w Polsce jest dwukrotnie wy sza od poziomu maksymalizuj cego
spo eczne korzy ci. Model pomaga tak e okre li ceny podatkowe dla sytuacji optymalnej poda y dóbr publicznych. Aby ka da grupa znajdowa a si
w równowadze, musi zap aci  tyle, ile wynosi jej kra cowa korzy z danego
poziomu poda y us ug publicznych. W zapisie symbolicznym:
tic = ai  2bQ.
St d mo na wyznaczy
20

udzia ka dej z grup w p aconych podatkach, któ-

Z teoretycznego punktu widzenia liczby w tabeli wyra aj nadwy k konsumenta w miliardach z otych. Nale y jednak by ostro nym przy takiej interpretacji ze wzgl du na du
wra liwo tych wielko ci na arbitralny wybór warto ci wspó czynnika kosztu jednostkowego.
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ry wynosi odpowiednio: 26,89%, 33,43% oraz 39,68%. Wyznaczona w ten
sposób skala jest podatkowa jest nieznacznie progresywna.21
Z tabeli 3 wynika, e optymalizuj c poda dóbr publicznych z punkty widzenia
spo ecznej korzy ci o po ow spada stopie redystrybucji bud etowej, przy tym
nadwy ka konsumenta spada tylko o 37% w kategorii brutto, natomiast nadwy ka netto jest nieporównywalnie wi ksza. Przy tym tak e o po ow spada
obci enie podatkowe gospodarstw, co jest nies ychanie istotne z punktu
widzenia wp ywu, z jednej strony konsumpcji, a z drugiej strony oszcz dno ci,
na tempo wzrostu gospodarczego. Znacznie poprawi a si tak e sytuacja
poszczególnych grup spo ecznych, co zaskakuj ce tak e grupy o najwy szym
popycie. Zaproponowana sytuacja mo e by te praktyczn realizacj zasady
sprawiedliwo ci spo ecznej, bior c pod uwag
równe nadwy ki netto
we wszystkich grupach.
Tab. 3. Nadwy ka konsumenta przy optymalnej poda y dóbr publicznych
a
1
2
3

8,86
10,17
11,42

b

t

Q

Nadwy ka

Podatki

Nadwy ka netto

0,5
0,5
0,5

0,269
0,334
0,397

3,49
3,49
3,49
suma

24,82814
29,39517
33,74977
87,97308

18,74921
23,31623
27,67084
69,73628

6,07894
6,07894
6,07894
18,23681

ród o: Obliczenia w asne.

Podobne wnioski p yn z, przedstawionych w tabeli 4, analogicznych
oblicze dla lat 1999 i 2000. Dodatkowo wida , e ró nica w dobrobycie
klientów administracji publicznej, p yn cego z przymusowego korzystania
z jej us ug jest tym wi ksza, im wi kszy bud et pa stwa. Wynika to z podstawowej wersji modelu pojedynczego biura, sugeruj cej, e organizacja biurokratyczna d y do poziomu produkcji dwukrotnie wy szego ni w sytuacji
optymalnej.
Tab. 4. Poda dóbr publicznych i nadwy ka konsumenta netto (Nkn)
w sytuacji optymalnej i w rzeczywisto ci
Rok

Q

Nkn (Q)

Qopt.

Nkn (Qopt.)

Ró nica

1998
1999
2000

6,99
6,92
7,55

-0,14619
-0,14337
-0,17079

3,49
3,45
3,77

18,23681
17,88610
21,30617

18,38299
18,02947
21,47696

ród o: Obliczenia w asne

21

Jest to wniosek sprzeczny z wieloma wspó cze nie g oszonymi pogl dami, wynikaj cymi
m.in. z teorii optymalnego opodatkowania.
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4. Podsumowanie
G ówny wniosek p yn cy z powy szych rozwa a , to zdecydowana nadpoda us ug wiadczonych przez biura polskiej administracji rz dowej,
z punktu widzenia preferencji spo ecze stwa. Nale y przy tym pami ta
o dwóch za o eniach, które czyni
te wnioski mniej kategorycznymi.
Po pierwsze interpretacja preferencji spo ecznych w modelu Niskanena oparta
jest na ich identyfikacji przez polityków, a w naszej, m odej jeszcze demokracji,
umiej tno ta mo e budzi w tpliwo ci. Drugie za o enie dotyczy uzale nienia popytu na us ugi administracji publicznej wy cznie od dochodów ludno ci.
Z braku danych ekonometrycznych na ten temat zatem, wnioski p yn ce z
powy szej analizy s zdecydowanie bardziej uzasadnione w odniesieniu
do us ug, na które popyt faktycznie determinowany jest prze czynniki dochodowe.
Uogólniaj c zatem, w a ciwym kierunkiem polityki gospodarczej powinno
by zdecydowane ograniczanie redystrybucji bud etowej. Zdaniem niektórych
ekonomistów, w obecnej sytuacji Polski, jest to jednak niecelowe lub niemo liwe, poniewa albo powi kszy zapó nienie cywilizacyjne naszego kraju, albo spowodowa oby gwa towne reakcje spo eczne.22 Mamy tu jednak do czynienia z innego rodzaju kryteriami ni te, którymi kierowa si w swoim modelu
Niskanen. Niezale nie jednak od innych racji nale y zwróci szczególn uwag na mo liwo ci zmniejszenia kosztów administracji publicznej, d enia do
eliminacji marnotrawstwa, które zgodnie z modelem jest wmontowane w
system biurokratycznej poda y dóbr przy wymogu wi kszo ciowej akceptacji
parlamentu. Narzuca si te wniosek, e system ten jest za drogi dla naszego
spo ecze stwa  nie tylko ze wzgl du na marnotrawstwo, ale tak e przez
zmuszanie spo ecze stwa do zakupu us ug, których ono nie chce, a raczej je
nie sta .
Niew tpliw zas uga Niskanena jest zwrócenie uwagi na t problematyk . Pozytywnym elementem jest wprowadzenie elementów kontroli wst pnej
przez apolityczn instytucj , jak jest NIK w stosunku do propozycji bud etowych niektórych biur.
Pomimo tak jednoznacznych wniosków p yn cych z analizy systemu administracji publicznej jako ca o ci, nale y by wiadomym wielu jej towarzysz cych uproszcze . Formu owanie jednak jednoznacznych i kategorycznych
wniosków musia oby by oparte na badaniu sytuacji poszczególnych jej elementów, ministerstw, agencji i kancelarii z uwzgl dnieniem specyfiki ka dego
z nich.
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