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RESUM

Els organismes públics espanyols generen molta preocupació. Per 
una banda, està clar que els dèficits pressupostaris tenen un límit. Per 
l`altra, es constata la progressiva pèrdua d’eficàcia de les polítiques 
públiques. Amb tals antecedents, la pregunta òbvia és fins a quin punt 
les recents retallades pressupostàries agreujaran els nivells d’eficàcia i 
d’efectivitat dels organismes públics espanyols. Certament, la contrac
ció de la despesa redueix l’oferta de serveis. No obstant això, convé 
no oblidar que tant les despeses como l’oferta de serveis depenen dels 
nivells de productivitat pública, justament l’eterna assignatura pendent 
del nostre sistema. Aquest article descriu diferents exemples en què la 
bona gestió ajuda a reduir els costos i a millorar la qualitat dels serveis 
públics. En tots ells, una encertada planificació estratègica, juntament 
amb un bon sistema comptable i un adequat quadre de comanda
ment, ajuda a aconseguir les millores de gestió.
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ABSTRACT

Organisms integrating the Spanish public sector generate a lot of 
worry. One the one hand, it is clear that the budgetary deficits have 
a limit. On the other, some negative evolution on public policy is evi
denced. In these circumstances, the obvious question is to what extent 
the recent budgetary cuts will aggravate the levels of effectiveness and 
efficacy of the Spanish public organisms. Certainly, the contraction of 
the expense reduces the offer of services. However, it should not be 
forgotten that the expenses, as well as the offer of services, depend 
on the levels of public productivity, precisely our endemic problem. 
This article describes different examples in which a good management 
helps to reduce the costs and to improve the quality of the public servi
ces. In all of them, a conscientious strategic planning, together with a 
good accounting and information system helps to achieve the required 
improvements. 
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1. Plantejament del problema 

En els temps que corren, la pressió per contenir el dèficit pressuposta-
ri de l’administració pública genera una pregunta recurrent: fins a quin 
punt els organismes públics compleixen la seva comesa de manera satisfac-
tòria. 

Des d’una perspectiva agregada, una bona manera d’orientar la respos-
ta és comprovar el que ens diuen les estadístiques provinents dels organis-
mes internacionals. Així, prenent informació del Banc Mundial, i més con-
cretament del seu Informe de Govern Mundial (Worldwide Governance 
Indicators1), obtenim una valoració externa de la capacitat del govern per 
a dissenyar i aplicar polítiques públiques i també per aconseguir positives 
interaccions amb el sector privat.

En el cas espanyol, les conclusions d’aquests informes són inapel·la-

1. Informació accessible en la seva molt detallada pàgina web http://info.worldbank.org/
governance/wgi/index.asp.
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bles: a l’apartat de l’Eficàcia Governamental (un indicador sintètic que 
captura els nivells de satisfacció a més de la qualitat dels serveis públics 
per a formular i aplicar decisions de gestió), observem una singular cai-
guda de la posició relativa espanyola, de més de deu punts en el percen-
tatge entre els anys 2003 i 2009 (moviment que es pot comprovar a la 
Figura 1). 

és a dir, en comparar l’Eficàcia relativa —amb la d’altres països— a la 
provisió de serveis públics espanyols es denota una significativa pèrdua de 
posicions. Això pot ser causat per dos fenòmens diferents: 1) per un retro-
cés objectiu en les condicions internes de prestació del servei, o 2) perquè 
a altres països han estat més diligents en l’aplicació dels processos de mi-
llora de gestió. En el primer cas, una possible explicació és que amb el 
temps es van fent malbé els nivells de qualitat dels serveis que reben els 
ciutadans. En el segon, fins i tot havent introduït perceptibles millores, 
aquestes resultarien insuficients en comparar-les amb les obtingudes per 
altres països més dinàmics. De qualsevol manera, el resultat final és el 
mateix: en termes comparatius, la ciutadania no hauria d’estar gaire satis-
feta perquè els serveis públics que rep han perdut posicions en termes 
d’Eficàcia comparativa internacional. 

A més d’identificar un problema de gestió (és a dir, de comprovar que 
els serveis públics no són totalment eficaços), hem d’afegir un problema 
financer, perquè existeix una forta pressió per a contenir la magnitud de la 
Despesa Pública (atès que els mercats financers internacionals són poc 
inclinats a finançar el Deute Públic dels països els comptes dels quals estan 
més desequilibrats). 

Figura 1. Indicador del rànquing agregat d’eficàcia dels organismes governa
mentals espanyols. 

Font: Kaufmann, Kraay i Mastruzzi (2011), World Bank. 
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2. Anàlisi de les relacions existents 

Respecte als anteriors problemes, amb excessiva freqüència, i fruit 
d’aproximacions massa superficials, es donen per certes algunes relacions 
que manquen de recolzament teòric o empíric. Així, es troba estesa la 
creença que el control de la despesa, necessari per a solucionar el problema 
financer, sempre accentuarà el problema de gestió. Semblaria, doncs, que 
tota reducció de recursos financers implicarà una inexorable caiguda en els 
nivells d’eficàcia i satisfacció dels serveis públics perquè minvarà el seu 
nivell de qualitat. 

Aquesta relació queda simbolitzada a la Figura 2. En primer lloc, apa-
reix que les millores d’eficàcia en l’aplicació de polítiques públiques, ne-
cessiten recursos financers més grans. En general, aquesta relació és ac-
ceptable en els serveis bàsics que configuren l’estat del benestar (sanitat, 
educació i altres serveis socials). Així, aconseguir alguns objectius (per 
exemple, dotar a cada municipi d’un centre públic d’ensenyament, o asse-
gurar que tot ciutadà pugui accedir a un servei d’urgències hospitalàries 
amb un desplaçament inferior als trenta minuts) inexorablement requerirà 
inversions més grans. De fet, determinar quin és el nivell desitjable de 
provisió de serveis és el resultat d’una decisió col·lectiva que implica a 
qualsevol ciutadà amb dret a vot. Aquest és justament, el nivell en què la 
decisió ha de ser debatuda i perfilada. 

En principi, la segona relació (menor despesa suposa menor eficàcia) 
podria ser expressiva de la situació present. Així, d’acord amb el segon flux 

Figura 2. Hipotètica relació entre eficàcia i nivell de despesa pública. 

Font: elaboració pròpia

(1) Major eficàcia requereix major despesa

Eficàcia Despesa Pública

(2) Menor despesa implica menor eficàcia
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de la Figura 2, els esforços que, amb més o menys entusiasme, ha d’afrontar 
l’administració pública espanyola perjudiquen de manera inexorable els 
nivells d’eficàcia i, per tant, el benestar de tots els ciutadans. Aquest plan-
tejament, no obstant això, peca d’excessivament reduccionista. Per una 
banda, és ben sabut que els nivells de despesa depenen del nivell de pro-
ducció (influenciat pel flux 1 de la Figura 2), però també del nivell 
d’eficiència en relació amb els preus dels factors i també amb el seu nivell 
de productivitat (Prior et al. 1993). De la mateixa manera, sabem que 
l’eficiència en el sector públic continua sent un problema pendent (Lovell i 
Muñiz, 2003). Tenint en compte aquestes relacions, una representació més 
ajustada de la realitat seria la indicada a la Figura 3. 

La Figura 3 serveix per il·lustrar que, en la relació entre Despesa 
Pública i Eficàcia Governamental, no podem deixar de considerar l’efecte 
mediador de la eficiència. Així, una millora en el nivell de productivitat 
pot reduir la Despesa Pública i, alhora, augmentar els nivells d’Eficàcia. 
Estaríem, per tant, en una situació en què una reducció en la Despesa 
Pública no implicaria necessàriament una reducció neta en els nivells 
d’Eficàcia. 

Figura 3. Efecte mediador de l’eficiència entre els nivells de despesa pública 
i eficàcia. 

Font: elaboració pròpia

(1) Major eficàcia requereix major despesa

Eficàcia Despesa Pública

(2) Menor despesa implica menor eficàcia

Eficiència

REVISTA 13 CATALAN.indd   15 07/03/12   12:49



16 D. Prior: Eficàcia, Eficiència i Despesa Pública.

3. Quines són les estratègies de millora possibles? 

Arribats a aquest punt, sorgeix la pregunta: Disposem de mètodes i 
estratègies per a aconseguir millores en Eficiència que no facin malbé 
l’Eficàcia Governamental? Encara que no totes elles han aconseguit el seu 
objectiu final, justament les proposicions de la Nova Gestió Pública (New 
Public Management en l’idioma original que la va generar) van dirigides a 
aquesta finalitat (vegeu Peters 1996, Peters i Pierre 2000 i González i Sali-
nas 2004). Per altra banda, des d’una perspectiva eminentment comptable, 
Kaplan i Porter (2011) també indiquen que es pot aconseguir millorant els 
sistemes de comptabilitat de costos. Aquests autors constaten que els mo-
dels de costos emprats pels hospitals són pobres i imprecisos i generen 
conseqüències desastroses per a la contenció de la despesa. Tota una reve-
lació, dirigida a un sector que en el nostre país acapara gran part dels pro-
blemes de dèficit públic.

En el sector de la salut s’encenen alarmes quan algú parla de millores 
de productivitat perquè, es diu, això sempre anirà en detriment dels nivells 
de qualitat del servei. Els partidaris d’aquesta postura sostenen que el signe 
de la relació entre Eficiència i Qualitat es sempre negatiu. és a dir, si volem 
preservar un sistema sanitari de qualitat hem d’oblidar-nos de les millores 
de productivitat. No obstant, l’evidència empírica no avala aquesta posició, 
i fins i tot pot arribar a convertir-la en un enganyós estereotip, perquè, per 
més de la meitat dels hospitals catalans que operen a la xarxa hospitalària 
d’ús públic, les millores en els nivells de productivitat porten indubtables 
millores en els nivells de qualitat tècnica (Prior, 2006). Existeix evidència, 
doncs, que els enunciats de la gestió de la qualitat total (Total Quality Ma-
nagement) són perfectament aplicables a la gestió dels serveis públics per-
què la qualitat estalvia despeses (Deming, 1982)... i també ajuda a equili-
brar el pressupost.

També disposem d’exemples de contenció de la despesa degut a re-
duccions en els preus dels factors que no tenen per què afectar els ni-
vells d’Eficàcia. En aquest sentit, Bergara (2011) explica com la centra-
lització de les compres i la imposició dels medicaments genèrics han 
permès al servei Basc de Salut del País Basc (Osakidetza) estalviar 7,2 
milions d’euros l’any 2010. Un altre exemple palmari de reducció de la 
Despesa Pública, sense que això impliqui una necessària reducció de 
l’Eficàcia, va ser la decisió presa pel Govern d’Espanya de reduir el sou 
dels funcionaris (vegeu El País de 12/5/2010), encara que aquí es va 
deixar passar l’oportunitat de vincular els salaris dels funcionaris amb 
els seus nivells de productivitat, cosa que, d’acord amb la Figura 3, ha-
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gués reforçat el paper mediador de l’Eficiència en la reducció de la Des-
pesa Pública. 

Un assenyat càlcul de costos, dirigit a facilitar la presa de decisions, 
en la majoria de les ocasions és l’instrument que permet perfilar 
l’estratègia òptima de contenció de la Despesa Publica. Referint-nos ara 
al cas del sector públic municipal, alguns ajuntaments han cregut que la 
privatització d’alguns dels seus serveis essencials com, per exemple, la 
recollida domiciliària d’escombraries, és la manera òptima de provisió 
del servei perquè així s’aconsegueix minimitzar costos. No obstant, re-
cents estudis (Bel i Fageda 2006, Zafra-Gómez et al. 2011) demostren 
que el determinant en l’estalvi és la presència d’economies d’escala, i 
això no s’assoleix amb la simple privatització d’un servei aïllat. En con-
seqüència, l’anàlisi objectiva dels costos generats posa de manifest que, 
en molts casos, la mancomunitat de serveis municipals es perfila com 
l’estratègia òptima per a contenir la Despesa Pública. Justament, a aques-
ta mateixa conclusió arriba un estudi sobre el sector públic canari en 
afirmar que l’agrupació dels ajuntaments permetria reduír les despeses 
del Capítol I (Despeses de Personal) entre el 60 i el 70 % del seu nivell 
total, cosa que implicaria un estalvi de 900 milions d’euros en el capítol 
de despeses, import que excedeix el total de l’endeutament municipal 
(vegeu el diari Canarias Ahora de 31/8/2011).

4. Conclusions 

Les pàgines anteriors indiquen que existeixen estratègies de millora de 
l’eficàcia que, alhora, redueixen la despesa pública i ajuden a controlar el 
dèficit pressupostari. No obstant, per conèixer les possibilitats existents i 
dissenyar els plans de millora, una condició prèvia es disposar d’informació 
fiable. Aquesta és la condició sine qua non en què s’ha de basar qualsevol 
procés de millora. De fet, si repassem les formes ‘avançades’ de pressupos-
tar per resultats (Performance Based Budgeting, vegeu Robinson i Last, 
2009), queda clar que el requeriment de disposar d’informació financera i 
de costos és essencial, cosa que precisa implementar bons sistemes comp-
tables i disposar de plans estratègics i definir els quadres de comanda-
ments amb els indicadors precisos. Tot això permet posar en marxa siste-
mes pressupostaris flexibles, inclusius, a llarg termini i orientats cap a 
l’efectivitat dels impactes finals.

A part de facilitar el procés de pressupostació, disposar d’una adequa-
da informació financera ajuda a dissenyar sistemes de gestió orientats cap 
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a una presa de decisions ‘gerencial’ (maximitzant impactes amb el mínim 
requisit de fons) en qualsevol estament o organisme públic. Un bon exem-
ple d’això es, per exemple, la introducció del Shareholders Value Added 
(un indicador basat en l’EVA que penalitza mitjançant un càrrec intern 
l’excés d’inversions als organismes públics) en els sistemes de control de 
gestió (vegeu el document del Department of Treasury and Finance del 
Govern de Tasmania). 

Finalment, convé no oblidar la perspectiva del ciutadà i la sistemàtica 
rendició de comptes, perquè això també pot ajudar a reduir les despeses i a 
equilibrar els pressupostos. En aquest sentit, si busquem un model de re-
ferència no s’ha d’anar gaire lluny perquè tenim informació de l’experiència 
britànica de transparència informativa. 

A la Figura 4 reproduïm unes taules que corresponen a l’avaluació de 
la Audit Comission de la despesa del servei de cultura d’una ciutat britàni-
ca de grandària mitjana. A la part esquerra comprovem el destí de la des-
pesa municipal, i advertim que aquest es concentra majoritàriament en els 
serveis de cultura i patrimoni i també en les biblioteques públiques. A la 
part dreta observem la valoració relativa d’aquests serveis en realitzar ben-
chmark amb altres ciutats de similar grandària. Curiosament, es detecta 
que els serveis de biblioteques tenen una valoració relativa molt baixa, tot 
i l’important nivell de despesa imputada. 

Pel contrari, els serveis turístics tenen una valoració relativa molt alta, 
tot i que compten amb uns nivells de despesa municipal certament reduïts. 

Figura 4. Informe de gestió de l’Audit Commission britànica. 

Font: Audit Commission. Annual Report and Accounts.

Culture & Heritage £’s/head

Sport & Recreation £’s/head

Parks & Open Spaces £’s/head

Tourism  £’s/head

Libraries £’s/head

Licensing, Cemetrues & Crematoria £’s/head

Culture
Expenditure overview - actual spend per head

Culture
Expenditure overview - relative ranking

Culture Culture

Culture Titak £’s/head

Culture & Heritage £’s/head

Sport & Recreation £’s/head

Parks & Open Spaces £’s/head

Tourism  £’s/head

Libraries £’s/head

Licensing, Cemetrues & Crematoria £’s/head
–5 0 5 10 15

£’s per head 0 25 50 75 100

Rank out of 100

REVISTA 13 CATALAN.indd   18 07/03/12   12:49



19Revista de Comptabilitat i Direcció, Vol. 13, any 2012, pp. 11-20

Sense massa requeriments addicionals, l’anterior informació serveix 
per establir amb total precisió quines són les actuacions que optimitzen la 
gestió pressupostària de la despesa pública i els nivells d’impacte del pro-
grama que aquests sustenten. 
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