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Streszczenie: Budowanie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, wymaga wzmożonej 

aktywności wielu aparatów instytucjonalnych państwa. Sektor administracji publicznej 

potrzebuje dokładnego scharakteryzowania swoich celów i kompetencji. Unia Europejska 

zrzeszająca w sobie wiele kultur administracyjnych i szkół zarządzania wynikających  

z zewnętrznej kultury akademickiej i doświadczeń historycznych stoi przed trudnym 

wyzwaniem sukcesywnego wprowadzenia wytycznych strategicznych u wszystkich krajów 

członkowskich. Opracowanie ma za zadanie streścić charakterystykę różnorodności systemów 

zarządzania administracyjnego spopularyzowanych w Europie oraz określić jakie zalety 

obranej struktury najlepiej wpisują się w realizację polityki innowacyjności jako głównego 

elementu budowy konkurencyjności w dobie globalizacji.  
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IMPACT OF PUBLICK ADMINISTRATON ON CREATING 

COMPETITIVENESS ECONOMY IN THE AGE OF GLOBALIZATION 

Abstract: Building knowledge-based society and economy requires increased activity of 

many state institutions. The public administration sector needs to characterize its goals and 

competences. The European Union, which collects many administrative cultures and 

management styles developed from external academic culture and historical experience, faces 

difficult challenge of successively implementing strategic guidelines in all member states.  

The study is designed to summarize diverse nature of administrative management systems 

popularized in Europe, and to determine what advantages of the chosen structure best fit into 

the implementation of innovation policy as the main element of building competitiveness in 

the era of globalization.  
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1. Wprowadzenie 

W dobie globalizmu wiele czynników wpływających na wzrost gospodarczy ulega 

znaczącej transformacji. Wartość wielu z nich zyskuje na znaczeniu, innych znaczenie się 

pomniejsza. Jednym z głównych elementów gospodarczego zaawansowania, który  

w przeszłości był mocno kojarzony z elementem wzrostu koniunkturalnego, była siła kapitału 

ludzkiego przeliczana głównie ilościowo. Obecnie to nie aspekt ilościowy danej populacji 

odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym, lecz czynnik jakościowy przejmuje tę rolę. 

Jest to zmiana o tyle istotna, iż zawiera ona w sobie szereg elementów zarządzania wewnątrz 

gospodarczego, które również muszą ulec zmianie w celu zapewnienia w danym kraju 

dostępu do szeregu usług społecznych. Usługi te mają pomóc w kreowaniu i rozwoju 

pracownika odznaczającego się wysoka jakością produkcyjna cenioną na zglobalizowanym 

rynku pracy. Według autorów raportu Szwajcarskiego Instytutu Kredytowego elementami, 

które trwale przyczyniają się do tego typu rozwoju, są inwestycje poniesione w ochronę 

zdrowia, edukację oraz zaangażowanie w handel międzynarodowy (Natella, O'Sullivan, 

2015). Dwa pierwsze elementy rozwoju są bezpośrednio związane z aspektem społecznym 

danego kraju. Oznacza to, że zarządzanie nimi odbywa się odgórnie, nierzadko przy 

zaangażowaniu centralnym. Realizacja tej strategii wymaga więc działalności administracji 

publicznej jako elementu realizacji strategii władzy ustawodawczej. Władza ustawodawcza 

jest więc organem strategicznym. Administracja publiczna powinna być pojmowana jako 

część organu wykonawczego. W demokracji napędzanej przez praworządność regulacja 

prawna i władza administracyjna tradycyjnie przenikają się wzajemnie. Administracja 

publiczna, w tym kontekście, postrzegana jest jako część władzy wykonawczej, podlegającej 

zwierzchności i kontroli sądowej. Zwierzchnictwo parlamentu może być różne w zależności 

od poziomu zdecentralizowania administracyjnego. Jest to uzależnione od skali autorytetu 

samorządu lokalnego. Jednak nawet w krajach o silnym zdecentralizowaniu władza 

administracyjna jest zazwyczaj nadal pod kontrolą powszechnie obowiązującego prawa 

ustalanego centralnie. Wspominania współzależność wszystkich trzech organów trójpodziału 

władzy, tak często utożsamiana z podstawami ustroju państwa prawa, zwłaszcza w przypadku 

organu wykonawczego oraz ustawodawczego, w kontekście krajów administracyjnych staje 

się jednak coraz mniej widoczna. Władza wykonawcza związana z administracją publiczną 

często pełni rolę uzupełniającą władzy ustawodawczej. Projekty aktów prawnych tworzone są 

w agencjach administracyjnych i proponowane parlamentowi lub samorządowi jako projekty 

rządowe. Jest to szczególnie widoczne w krajach administracyjnych, gdzie prawa są 

postrzegane jako narzędzia interwencjonizmu, które mogą być wykorzystywane jako 

pośrednie i bezpośrednie środki nacisku na aspekty społeczne. Takie rozpatrywanie praw 

może przekształcać główny cel administracyjny na tworzenie programów wsparcia 

społecznego i gospodarczego.  
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Jeśli więc rolą administracji publicznej jest oferowanie udogodnień społecznych, 

mających w efekcie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego, należy adoptować modele 

zarządzania administracyjnego, które w sposób elastyczny i płynny będą mogły wpisywać się 

w relacje sektora publicznego i prywatnego. Proces adaptacji jest dodatkowo wspierany przez 

takie zmiany społeczne i strukturalne, jak: postępujący regionalizm, zanikająca państwowość 

w międzynarodowym reżimie politycznym, rosnąca autonomia biznesu, zacieranie różnic 

między sektorem publicznym i prywatnym, a także decyzyjność prawna i polityczna 

(Nawojczyk, 2015). Ponieważ decentralizacja i regionalizacja zarządzania jest silnie 

wspierana przez strategie unijne, o czym świadczy zwiększenie wsparcia polityki regionalnej 

i polityki spójności Unii Europejskiej, nowoczesne modele administracyjne muszą zostać 

dostosowane do nowej sytuacji. Dodatkowym elementem motywacyjnym, wynikającym 

bezpośrednio ze strategicznych wytycznych europejskich, jest dążenie wspólnoty do 

budowania gospodarki i społeczności opartej na wiedzy. Jest to strategiczny element rozwoju, 

systematycznie poruszany przez organy europejskie w „Traktacie Lizbońskim” oraz  

w strategii „Europa 2020”. Innowacja ma być główną siłą wspierającą rozwój gospodarczy 

zjednoczonej Europy. Wymaga to wzmożonej aktywności administracyjnej państw 

członkowskich w aspekcie społecznym. Zaangażowanie powinno uwidaczniać się już  

w charakterze strukturalnym modelu administracyjnego w państwie. Struktury powinny 

charakteryzować się płaską, ale elastyczną konstrukcją. Powinny również być zdolne do 

wcześniejszego zrozumienia problemów i wyzwań oraz opracowania odpowiedniego 

rozwiązania, zanim jakiekolwiek ograniczenie wpłynie na wewnętrzne i zewnętrzne struktury 

sieciowe. Te oczekiwania, w połączeniu z rosnącymi potrzebami obywatelskimi 

zmieniającymi się na skutek wpływów globalizacyjnych oraz rosnącą koniecznością adaptacji 

innowacji w strukturach gospodarczych i społecznych, wpłynęły na popularność modeli 

bazujących na strukturze zapożyczanej z sektora prywatnego.  

Jednym z głównych celów tego sektora jest produktywność, ale i wzmożona 

konkurencyjność. Zwłaszcza ten ostatni cel w długoterminowej polityce doby globalizacji jest 

wyjątkowo istotny dla rozwoju gospodarczego danego kraju. Należy więc przyjrzeć się temu 

aspektowi w dzisiejszym świecie.  

2. Cel konkurencyjności w dobie gospodarki zglobalizowanej 

Cel konkurencyjności poddany jest wielu zmianom ewolucyjnym. W zależności od źródła 

oraz sektora w jakim jest on omawiany, można scharakteryzować go inaczej. Jednakże, 

termin ten zawsze pojawia się w dyskusjach mających na celu określić źródło bogactwa. 

Sprawia to, że termin konkurencyjności pojawia się obok bogactwa naturalnego i siły kapitału 

ludzkiego jako czynnik kluczowy do osiągnięcia wewnętrznego rozwoju. To co jednak 
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odróżnia konkurencyjność od pozostałych nadmienionych elementów, to jej bezpośrednie 

ukierunkowanie egzogeniczne. Konkurencyjność gospodarki jest głównie utożsamiana  

z indeksem oceniającym skuteczność gospodarki na arenie handlu międzynarodowego,  

który sam w sobie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój gospodarki 

w zglobalizowanym świecie. Konkurencyjność tym samym stała się środkiem koniecznym do 

zachowania i utrzymania odpowiedniej atrakcyjności stron uczestniczących w wymianie 

międzynarodowej. Odwołując się do modeli rozwojowych bazujących na konwergencji, 

można wiec zakładać, że atrakcyjność gospodarcza jest synonimem konkurencyjności. 

Jednakże zależność ta może być adekwatna tylko w rozważaniach teoretycznych. Praktyka 

nakazuje zauważyć, że korzyści wynikające z wymiany międzynarodowej niezwykle rzadko 

są jednorodne dla wszystkich stron. Ta dysproporcja powodowana jest wieloma czynnikami, 

które ostatecznie można sprowadzić do wniosku odnoszącego się do zróżnicowania  

w poziomie atrakcyjności gospodarczej stron. Innymi słowy, atrakcyjność należy 

interpretować jako element polityki konkurencyjnej. Konkurencyjność sama w sobie zawiera 

element rywalizacji i współzawodnictwa, dążącego do kreowania jak najdogodniejszych 

warunków rozwoju wewnątrz regionu (Pawlak, 2004). Jednym z podstawowych celów 

konkurencyjności jest więc pozyskanie zagranicznego kapitału inwestycyjnego. Ponieważ 

czynnik konkurencyjności zaczyna się w samym regionie, a jego efekty widoczne są głównie 

zewnętrznie, należy przypatrzeć się różnym strukturom, które odpowiedzialne są za 

wdrażanie polityki konkurencyjnej w regionach. W tym przypadku należałoby wiec przyjrzeć 

się bliżej różnym modelom administracyjnym, rozpoznawanym w Europie. Kontynent 

europejski, a ściślej Unia Europejska, stanowi niezwykle ciekawy obiekt analizy. Mnogość 

wielu kultur i wpływów gospodarczych łącznie ze swym zapleczem administracyjnym,  

jak i szkołami zarządzania, które dążą do ujednolicenia merytorycznego w ramach tego 

samego systemu, sprawia, że Unia Europejska stanowi wspaniały przykład badawczy.  

3. Modele zarządzania publicznego 

Reformy dążące do transformacji administracji publicznej, zapoczątkowane przez 

Margaret Thatcher w Zjednoczonym Królestwie i Ronalda Regana w Stanach Zjednoczonych, 

przypominające swoją strukturą hierarchie biznesowe, do dnia dzisiejszego zyskują na 

popularności. Struktura nazywana Nowym Zarządzaniem Publicznym (NPM – New Public 

Management) dostrzega w biurokracji główną barierę stojącą na drodze administracyjnej 

produktywności. NPM wpisuje się w struktury postępującej decentralizacji i potrzeby płaskiej 

i elastycznej formy zarządzania. Zasadniczo oznacza to, że administracja publiczna 

doświadczyła przejścia od tradycyjnej administracji, opartej na zasadach hierarchicznego 

podejmowania decyzji i posłuszeństwa względem centralnych regulacji, do administracji, 
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odzwierciedlającej regulacje otwartego rynku ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb 

obywateli (Piotrowska, 2011). Do wad modelu trzeba zaliczyć ryzyko braku spójności 

administracyjnej, wynikające z powolnej defragmentacji całego systemu. Dalsze reformy 

NPM, zmierzające do wprowadzania logiki zarządzania zapożyczonej z sektora prywatnego, 

przez niektórych badaczy kojarzone były z próbą zwiększenia rządowej efektywności oraz 

jego wpływu na wolny rynek (Hood, 1991). 

Zmiany geopolityczne dokonane w latach 90. XX wieku miały również wielki wpływ na 

przeistoczenie się systemu zarządzania europejskiego. Potrzeby społeczne gospodarek 

wschodnio europejskich przy zderzeniu z potrzebami przemian ustrojowych potrzebowały 

modelu, który już u podstaw zaadresuje problemy gospodarcze i społeczne nowych ustrojów. 

Odpowiedzią był model bazujący na socjologicznej polityce Maxa Webera. 

U podstaw biurokratyzacji Webera stoi założenie, że biurokracja jest przedłużeniem rządu 

i systemu prawnego. Wprowadza klarowny porządek do chaotycznego sposobu sprawowania 

władzy. Weberowskie teorie adoptowane w socjologii, ekonomii czy podstawach teorii 

zarządzania zazwyczaj utożsamiają biurokrację administracyjną z mechanicznym procesem, 

wyzbytym z ludzkich odruchów, stawiającym za główny cel produktywność podmiotu 

systemowego. Nie należy tego rozpatrywać jednak z kontekście pejoratywnym. Założenia 

weberowskiej teorii biurokratyzacji stoją u podstaw porządku demokratycznego w państwach 

prawa. Zakładają odseparowanie od ludzkich odruchów, lecz tylko tych negatywnych, 

ukierunkowanych na kumoterstwo, nepotyzm, dziedziczenie stanowisk państwowych, kultu 

jednostki. W zamian oferując zarządzanie bazujące na technokratyzmie i dominującej roli 

wiedzy i doświadczenia. Krytycy modelu często odwołują się do argumentów zarzucających 

biurokratyzacji Webera brak należytej elastyczności. Administracyjne modele bazujące na 

tradycyjnej teorii biurokratyzacji mają również tendencję do postępującej hierarchizacji,  

co sprawia, że początkowo płaska struktura z czasem rozszerza się, a mnogość przepisów 

prawnych czyni ją coraz mniej przejrzystą. Niemniej jednak, tacy badacze jak Johan Olsen 

czy Paul Du Gay, widzą w modelu biurokratycznym przyszłość dla systemów 

administracyjnych sugerując, że prócz elastyczności i przejrzystości również takie przymioty 

jak opiekuńczość, prawość i hierarchiczność stanowią cechy skutecznego systemu 

administracyjnego.  

W odpowiedzi na wady obu systemów powstał trzeci rodzaj systemu, który skrótowo 

można opisać jako rodzaj hybrydy między NPM a modelem Weberiańskim (Rysunek 1). 



398 T. Ostrouch 

 

Rysunek 1. Ewolucja modelów zarządzania publicznego. Opracowanie własne. 

Głównym celem tego rodzaju systemów jest pogodzenie weberowskiej bezstronności  

i neutralności z typowymi dla NPM narzędziami zwiększającymi produktywność i mocami 

szybkiego reagowania na potrzeby obywateli. Wzorem Christophera Pollitt i Geerta 

Bouckaerta modele te nazwać można Neo-Weberowskimi (Pollitt, Bouckaert, 2011). Modele 

tego rodzaju stawiają na ponowne zcentralizowanie władzy wykonawczej poprzez 

przywrócenie jej roli kontroli politycznej. W różnym zaś stopniu odnoszą się one do podejścia 

względem decentralizacji czy też defragmentacji stosowanej głównie w modelach typu NPM. 

Ostateczna decyzja w tej kwestii uzależniona jest najczęściej od rozmiaru danego podmiotu 

politycznego – państwa.  

W tym aspekcie pojawia się kolejne pytanie. Jak można determinować rozmiar państwa? 

Wydaje się, że naturalne, w kontekście administracyjnym, jest podejście do zagadnienia  

w perspektywie populacyjnej. Jak wspomniano wcześniej, administracja państwowa odgrywa 

główną rolę w implementacji polityki społecznej. Aczkolwiek popularna polityka 

propagowana przez Unię Europejską, miedzy innymi za pośrednictwem podziału środków  

z funduszy spójności, nakazuje też uwzględnianie aspektu przestrzennego oraz położenia 

geograficznego. Polityka ta słusznie nakazuje uwzględnienie lokalnych potencjałów (różnych 

dla odmiennych regionów) w planowaniu strategicznego rozwoju. Lokalne potencjały, 

zwłaszcza te wynikające z dóbr naturalnych, nie są uzależnione politycznie oraz społecznie. 
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Niemniej jednak należą do bogactwa narodowego, przez co często są zarządzane bądź 

chronione przez autorytet państwowy – administracyjny. 

Powyższa problematyka dowodzi tego, jak elastyczny jest temat struktury administra-

cyjnej oraz jak mocno uzależniony jest on od poziomu protekcjonizmu rządowego 

dopuszczanego w danym kraju. Państwa Unii Europejskiej po raz kolejny są dobrym 

przykładem ukazującym jak bardzo ten poziom może różnic się w zależności od ustroju 

przyjętego w danym państwie członkowskim oraz jak bardzo przyjęte założenia wpływają na 

politykę rozwoju i konkurencyjności danego kraju.  

W ciągu ostatniego półwiecza światowa debata poświęcona rozwojowi gospodarczemu 

wygenerowała dwa podstawowe modele demokratyczno-gospodarcze. Modele anglosaskie 

charakteryzują się rozwojem cech gospodarczych konsensusu waszyngtońskiego, koncentrują 

się na deregulacji, liberalizacji i minimalnym interwencjonizmie państwowym. Modele 

bardziej świadome społecznie – zwane także europejskimi – koncentrują się na ingerencji 

administracyjnej z silnym naciskiem na zwiększenie wzajemnych potencjałów w poszcze-

gólnych regionach. Realizacja każdego modelu jest bezpośrednio związana z tworzeniem 

odpowiedniej infrastruktury administracyjnej, której poszczególne elementy obejmują 

aspekty: celowości, kształtu, charakterystyki i poziomu interwencji. 

Michał Kasiński wybór odpowiedniego systemu administracyjnego uzależnia od historii  

i kultury akademickiej w danym kraju. Dlatego dla większości krajów europejskich, w tym 

Polski, decyzję o wyborze anglosaskiego modelem wzrostu uważa za zbyt obcą (Kasiński, 

2011). Można tu się pokusić o podanie Polski jako kraju przykładowego. Dostęp Polski do 

Unii Europejskiej i jej postępujący regionalny proces decentralizacji władzy pogłębia rozwój 

procesów administracyjnych w kierunku decentralizacyjnym. Część tego postępu wiąże się  

z określeniem celów administracyjnych, które mają wspierać postrzeganie władzy publicznej 

jako organu bardziej podporządkowanego. Widoczne są więc tutaj wpływy modelu NPM.  

Jest to zmiana, wpisująca się w główne założenia strategii Unii Europejskiej skoncentrowane 

na tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Kluczowe 

elementy europejskiej strategii w zakresie kultury innowacyjnej koncentrują się na 

koordynacji wszystkich elementów strukturalnych: przedsiębiorców, obywateli i administracji 

publicznej. Harmonizacja tych dziedzin powinna doprowadzić do powstania innowacyjnej, 

napędzanej struktury narodowej, której głównym celem jest wzrost, rozwój i wykorzystanie 

źródeł intelektualnych, tworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w jej obrębie,  

a także promocje ciągłego dostosowywania się do nowego otoczenia, określanego przez 

globalne wyzwania i trendy (Kocowska, 2007). 
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4. Czynniki wpływające na produktywność w sektorze administracji 

publicznej 

Niezależnie od modelu strukturalnego administracji publicznej, uniwersalne wymagania 

odnośnie tego sektora pozostają te same. Są nimi wysoka skuteczność i produktywność. 

Należy tu jednak nadmienić czym jest produktywność w sektorze administracji państwowej, 

gdyż definicja zagadnienia bardzo się różni od pojmowania produktywności w sektorach 

produkcyjnych, czy nawet administracji segmentu prywatnego. Produktywność w aspekcie 

administracji jest inaczej definiowana w zależności od sektora. Produktywność zazwyczaj 

definiowana jest jako skala pomiaru inwestycyjnego, alokacją budżetu lub efektywnością siły 

roboczej. W bardziej ogólnym omówieniu produktywność można określać jako stosunek 

wyniku do danych wejściowych dla wybranej działalności. Przy tym należy zauważyć,  

że termin wyniku jest inaczej rozumiany w sektorze administracji publicznej i prywatnej.  

To zróżnicowanie spowodowane jest unikalnym pojmowaniem celu w administracji 

publicznej. W tym sektorze administracji publicznej cel nie jest związany z czynnikami 

bezpośredniego generowania zysku. Nie oznacza to jednak, że celowość administracji 

publicznej nie jest związana z procesem tworzenia bogactwa narodowego. Ta zależność 

istnieje, lecz nie jest bezpośrednia. 

Wykonanie celu w połączeniu z realizacją budowy nowej struktury operacyjnej wymaga 

odpowiedniej motywacji i inspiracji od urzędników aparatów rządowych. Teoria zarządzania 

bardzo szeroko omawia zagadnienie motywacyjne. Aspekt pobudzania motywacyjnego jest 

uważany za silny bodziec rozwoju, lecz jest również z racji swojej psychologicznej struktury 

trudny do uzyskania. Współczesne teorie zarządzania zgodne są co do tego, że uzyskanie 

wysokiej motywacji pracowników wymaga współdziałania wszystkich elementów 

infrastruktury rynku pracy. Infrastruktura ta jest tym bardziej skomplikowana im bardziej 

zaawansowany rozwojowo jest region gospodarczy. Kraje niżej rozwojowe, w tym kraje 

rozwijające się, wciąż utożsamiają bodziec motywacyjny przede wszystkim z jednym 

czynnikiem. Wynika on jeszcze z badań F. Taylora poświęconych motywacji pracowniczej. 

Czynnikiem tym jest aspekt finansowy. Koordynacja między poziomem zaawansowania 

gospodarczego a oczekiwaniami płacowymi jest stosunkowo zrozumiała. Wyższy postęp 

oznacza większe oczekiwanie motywacyjne. Ponieważ rozwój gospodarczy w krajach 

rozwijających się wpływa na konkurencyjność rynku, naturalnym jest, że prowadzi to do 

weryfikacji konkurencyjności na rynku pracy. Rosnąca dynamika gospodarki krajów 

rozwijających się koreluje ze wzrostem poziomu życia. Dlatego też wzrastają oczekiwania 

płacowe. Ponieważ rozwijające się kraje Unii Europejskiej chcą rozwijać swoje gospodarki 

opierając je na innowacjach, potrzebna jest elastyczna sieć między sektorem administra-

cyjnym i prywatnym. Ta symbioza wymaga ujednolicenia celów, kierunków, ale także 

systemów motywacyjnych w obu sektorach. 
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W aspekcie finansowym zdaniem Zdzisława Czajki powinno w pierwszej kolejności dojść 

do zunifikowania poziomu wynagrodzeń w sektorze prywatnym i państwowym (Czajka, 2010). 

Zasada ta jest zrozumiała ze względu na wiele czynników. Budowa struktury opartej na 

współpracy obu sektorów nie powinna charakteryzować się dyskryminacją jednych 

pracowników nad drugimi. Taka dysproporcja już u podstaw koliduje z podstawowymi 

metodami pobudzenia motywacyjnego. Jednakże proces przeciwdziałania dyskryminacji 

finansowej w praktyce jest problematyczny. Wynagrodzenie finansowe w swojej podstawowej 

formie powinno być adekwatne do poziomu skomplikowania oraz bezpieczeństwa wykonanej 

czynności. W sytuacji w której dział administracyjny w obu sektorach różni się już na etapie 

celowości, ocena różnicy skomplikowania zadań oraz czynników weryfikacyjnych może być 

bardzo trudna. Sektor prywatny ze względu na naturalną chęć eliminacji wszelkich barier 

hamujących produktywność naturalnie dąży do budowy możliwie jak najmniej skompliko-

wanych struktur opartych na płaskiej formie, co przynajmniej w teorii zmniejsza poziom 

zbiurokratyzowania operacyjnego. Ma to wpływ na sposoby weryfikacyjne pracownika.  

W praktyce poziom finansowej gratyfikacji i sposób jego przeliczania pod kątem zaawanso-

wania wykonywanej czynności jest często zależny od indywidualnych potrzeb pracodawcy. 

Sektor państwowy oferuje bardziej czytelny przelicznik, często oparty na stażu oraz posiada-

nych kwalifikacjach determinowanych przez zdobyte certyfikaty i regulacje prawne i budżetowe.  

5. Podsumowanie 

Sektor administracji publicznej bez wątpienia można uznać za organ wykonawczy 

strategicznych założeń niezależnie od stopnia zcentralizowania władzy w kraju. W ciągu 

ostatniego ćwierćwiecza kraje europejskie, ze szczególnym wskazaniem krajów Europy 

wschodniej, dostosowywały swoje struktury administracyjne do zmieniającej się koniunktury 

gospodarczej, ale i potrzeb społecznych. Czynniki globalizacyjne, nadały dodatkowego rozpędu 

tym procesom. Obecne struktury administracji krajowej muszą być w stanie, w sposób jak 

najbardziej produktywny i trafny, nie tylko odpowiadać na aktualne potrzeby społeczne  

i gospodarcze, ale i przewidywać je z wyprzedzeniem. Wydaje się, że odpowiednia kompozycja 

administracyjna w celu spełnienia tych założeń powinna charakteryzować się płaską  

i elastyczną strukturą. Trudno jest oszacować odpowiedni poziom zbiurokratyzowania 

wewnątrz sektora administracyjnego. Wyeliminowanie go w zbyt wielkim stopniu, naraża 

ustrój na negatywną defragmentacje, co może przeszkadzać w realizacji spójnej strategii 

rozwoju. Zbyt duży nacisk na biurokrację jest jednak pierwszym impulsem prowadzącym do 

nadmiernej interwencji rządu w wolnorynkowe zasady handlu oraz naraża strukturę 

administracyjną na spowolnienie i chaotyczność działań. Należy się tego wystrzegać zwłaszcza 

w epoce międzynarodowego handlu oraz postępującej potrzeby innowacyjnego myślenia, które 

stoi za priorytetowym czynnikiem przyszłościowego rozwoju gospodarczego oraz społecznego. 
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