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Niektóre z cech modelu duƒskiego nie mogà byç importowane, nawet gdyby bardzo tego chciano. Jednà
z nich jest bardzo du˝e znaczenie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, który jest g∏ównym êród∏em
zatrudnienia dla Duƒczyków. Pomaga to wyjaÊniç fenomen zdecentralizowanych rokowaƒ zbiorowych.
Podobny charakter ma rozmiar sektora publicznego, który jest jednym z najwi´kszych na Êwiecie – 30%
Duƒczyków zatrudnianych jest przez paƒstwo. W Êwiecie, gdzie panujà poglàdy krytyczne wobec sektora
publicznego, rozbudowywanie go do takiego poziomu mo˝e byç trudne do osiàgni´cia bez nara˝enia si´ na
ataki takich organizmów, jak Komisja Europejska czy Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy.

Dany Lang Duƒski model elastycznego bezpieczeƒstwa (flexicurity).
Wzór do naÊladowania?

Minimalne paƒstwo socjalne i kapitalizm w stylu manchesterskim s∏u˝y mo˝e nadajàcym ton elitom i ich
prywatnym profitom, ale nie spo∏eczeƒstwu jako ca∏oÊci. PowinniÊmy mieç wzglàd na fakt, ˝e du˝e ró˝nice
w dochodach sà szkodliwe dla spójnoÊci spo∏ecznej, dla postaw solidarnoÊciowych i ogólnego rozwoju
osoby ludzkiej. Spokój socjalny wzmacnia spo∏eczeƒstwo obywatelskie i legitymizacj´ systemu demokra-
tycznego, zapewnia rzeczywistà mo˝liwoÊç korzystania z praw politycznych i obywatelskich. Pod tym wzgl´-
dem paƒstwo socjalne jest zdobyczà cywilizacyjnà. Nie mo˝na zapominaç, ˝e rozwa˝ania te sà wa˝ne tak˝e
dla spo∏eczeƒstw podlegajàcych transformacji, które poprzez swoich obywateli wybra∏y demokracj´
i demokratycznà legitymizacj´.

Gesine Fuchs Niemcy i nowy europejski model socjalny

(...) zarówno dyskurs respektujàcy prawa ludzi homoseksualnych, jak i dzia∏ania nale˝àce do szeroko
poj´tej polityki spo∏ecznej, winny byç uwra˝liwione na tzw. labelling, czyli etykietowanie. (...) Problematyka
przywracania sprawiedliwoÊci w zakresie egzekwowania praw obywatelskich gejów i lesbijek zwiàzana jest
z zagadnieniem wykluczeƒ i inkluzji. W obudzonej niedawno debacie spo∏ecznej pojawia si´ pytanie: „Do
czego majà prawo homoseksualiÊci?” (...) Konsekwencjà uznania ludzi homoseksualnych za wykluczonych
jest inny sposób realizowania sprawiedliwoÊci dystrybutywnej, szczególnie w odniesieniu do – wedle Johna
Rawlsa (1994) – najwa˝niejszego pierwotnego dobra spo∏ecznego, jakim sà podstawy szacunku dla samego
siebie, sprawiedliwoÊci takiej, która pozwala wszystkim obywatelom, tak˝e homoseksualnym, na budowanie
szacunku dla samego siebie (...)

Piotr Skuza Polski ruch queer w perspektywie polityki spo∏ecznej

Narodowa Strategia Integracji Spo∏ecznej ujmuje kwestie spo∏eczne jako zagadnienia kumulujàce si´
wokó∏ ubóstwa i wykluczenia spo∏ecznego (NSIS 2004). Tymczasem lokalnej polityce spo∏ecznej brakuje
zbioru aktualnych i u˝ytecznych informacji. Realizacja tej polityki wymaga wsparcia ka˝dej decyzji nie na
mitach i intuicyjnych przeÊwiadczeniach, lecz na dostatecznie „twardych” faktach. Trzeba wi´c przede wszys-
tkim odró˝niç to, co jest zgodà na temat faktów, od wszystkich mo˝liwych interpretacji tych faktów, do
których wszyscy mamy wolne prawo. Ponadto w czasach cz´stego rozpadu tego, co mo˝emy nazwaç
spójnoÊcià wspólnego symbolicznego ∏adu, próba oparcia integracji ró˝nych sposobów postrzegania tego
∏adu na faktach wraz z zaproszeniem do dyskusji niosà ze sobà wiele integrujàcych w∏aÊciwoÊci.

Jerzy Rossa Aspekty struktury spo∏ecznej Gorzowa Wielkopolskiego.
Ubóstwo, bezrobocie, niepe∏nosprawnoÊç

Przedstawiciele innych dyscyplin zarzucajà niekiedy ekonomii „imperialistyczne” sk∏onnoÊci, wielu razi
ekonomiczna analiza np. rodziny czy zdrowia. Tutaj oczywiÊcie zak∏ada si´, ˝e ekonomiczny punkt widzenia
jest tylko jednym z mo˝liwych. Polityka spo∏eczna jest zw∏aszcza przedmiotem analiz (i uzasadnieƒ) socjo-
logicznych, politologicznych, prawnych. Jednak nie jest dobrze, ˝e ekonomia sta∏a si´ tà dziedzinà, na grun-
cie której przede wszystkim polityka spo∏eczna jest krytykowana, a wskazywaniem na niezb´dnoÊç tej akty-
wnoÊci paƒstwa zajmujà si´ przedstawiciele innych dyscyplin. Punktem wyjÊcia niniejszych rozwa˝aƒ jest
bowiem przekonanie, ˝e z ekonomicznà krytykà polityki spo∏ecznej najlepiej polemizowaç za pomocà
argumentów ekonomicznych.

Maciej ˚ukowski Wprowadzenie do Forum Relacje mi´dzy celami
gospodarczymi i spo∏ecznymi

• Kolejne teksty o modelu skandynawskim i jego zmianach

• Czy mo˝emy naÊladowaç duƒskie elastyczne bezpieczeƒstwo

na rynku pracy?

• Marginalizacja mniejszoÊci narodowych w Polsce

• Emancypacyjny dyskurs wkracza do polityki spo∏ecznej

• Czy da si´ pogodziç cele gospodarcze ze spo∏ecznymi?
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Od redakcji

O ciàg∏oÊci tematycznej i nowoÊciach

Namawiamy czytelników, aby zechcieli si´gnàç po poprzednie numery naszego roczni-

ka (a przynajmniej do ich spisów treÊci umieszczonych na koƒcu tego tomu) i zauwa˝yli,

˝e dotrzymujemy obietnicy rozwijania wàtków porównawczych w naszych publikacjach. Po

numerze 7, g∏ównie „szwedzkim”, obecnie publikujemy STUDIA „skandynawsko-germaƒ-

skie”. Na prezentacj´ w kolejnych tomach oczekujà jeszcze m.in. kraje „romaƒskie”; sà-

dzàc po tym, co dzieje si´ we Francji, oczekujà niecierpliwie.

Pendant wobec tych studiów dotyczàcych poszczególnych krajów stanowià nadal sygna-

lizowane w dziale Z RAPORTÓW MI¢DZYNARODOWYCH szeroko zakrojone przed-

si´wzi´cia porównawcze UNDP i Word Banku.

Interesuje nas wcià˝ pytanie, jak rozstrzyga si´ w prezentowanych krajach (pozornà?

rzeczywistà?) sprzecznoÊç mi´dzy celami spo∏ecznymi i gospodarczymi prowadzonej tam

polityki. Lektura tej grupy artyku∏ów daje wi´c dodatkowe ilustracje problemów posta-

wionych przez inspiratora FORUM, Macieja ˚ukowskiego i dziesi´ciorga autorów ko-

mentarzy do jego wypowiedzi na temat relacji mi´dzy celami gospodarczymi i spo-

∏ecznymi.

Zamierzamy nadal publikowaç wypowiedzi o tym, jak prowadziç debat´ na temat re-

lacji celów gospodarczych i spo∏ecznych – i jak aplikowaç prezentowane w niej tezy teo-

retyczne i ideologiczne. Do autorów, którym nie uda∏o si´ zdà˝yç z wypowiedzià do nu-

meru 8, do∏àczà si´ zapewne i ci, których lektura obecnie og∏oszonych wypowiedzi sk∏oni

do ich publicznego poparcia, sprecyzowania, skorygowania lub protestu. Liczymy wi´c na

ciàg dalszy.

Dobrà zapowiedzià takiej praktyki dogrywek do wczeÊniej – w numerze 6 – opubliko-

wanego FORUM jest umieszczony w obecnym numerze g∏os Juliana Auleytnera nawià-

zujàcy do wywo∏awczej wypowiedzi Witolda Nieciuƒskiego. Temat – koncepcje ∏adu spo-

∏ecznego i modernizacji Polski – jest wiecznie ˝ywy i liczymy, ˝e dadzà temu wyraz kolejni

wybitni autorzy. Wa˝nym ruchem spo∏ecznym, skupiajàcym g∏ównie europejskich ekono-

mistów, jest grupa twórców euromemorandów od 10 lat z uporem wskazujàcych na w∏a-

Êciwe okreÊlenie relacji mi´dzy celami gospodarczymi i spo∏ecznymi. Po raz pierwszy przed-



stawiamy próbk´ ich dzia∏alnoÊci w dziale Z RAPORTÓW MI¢DZYNARODOWYCH,

obiecujàc poÊwi´cenie im znaczàcej cz´Êci przysz∏ego numeru naszego czasopisma.

Przywiàzujàc du˝à wag´ do uj´ç syntetycznych, nie zapominamy o zjawiskach uwa˝a-
nych nies∏usznie za marginalne. Zderzajà si´ tu ze sobà dwa kraƒcowo ró˝ne podejÊcia

(mo˝emy je nazwaç socjalnym i solidarnym):

– niech polityka spo∏eczna skupi si´ na opiece nad szczególnie biednymi i upoÊledzony-

mi, niech si´ zajmuje k∏opotliwym marginesem, nie ingerujàc w ˝ycie ludzi „normal-

nych”; takie sà przes∏anki skrajnie liberalnego modelu polityki spo∏ecznej;

– adresatami polityki spo∏ecznej powinni byç wszyscy ludzie (obywatele, przybysze, od-

legli sàsiedzi), jej instytucje winny ich krzepiç, integrowaç i rozwijaç postawy solidar-

noÊciowe; ale i tak szczególnej uwagi wymagajà ci, którzy sà szczególnie s∏abi lub szcze-

gólnie inni; którym grozi wypadni´cie z sieci wzajemnych powiàzaƒ, utrata mo˝liwoÊci

godziwego ˝ycia.

InnoÊç mo˝e wzbogacaç kultur´, ˝ycie spo∏eczne i gospodarcze, choç mo˝e te˝ prowa-

dziç do wykluczenia i upoÊledzenia jakichÊ mniejszoÊci. A i wi´kszoÊç mo˝e si´ poczuç za-

gro˝ona. InnoÊç jest wi´c wa˝nym przedmiotem zainteresowaƒ polityki spo∏ecznej. Âle-

dzimy i wspieramy proces rozszerzania tych zainteresowaƒ – od czysto materialnych zjawisk

n´dzy, biedy, ubóstwa i niedostatku (co rzadko budzi wàtpliwoÊci jako przedmiot polity-

ki spo∏ecznej) po odmiennoÊci kulturowe, etniczne, narodowe i religijne, wreszcie – od-

miennoÊci uwarunkowane biologicznie, ale objawiajàce si´ w sferze obyczajowej.

Wiele tych innoÊci – i towarzyszàcych im pytaƒ: co z tego wynika dla polityki spo∏ecznej
– omawiamy w tym tomie.

W dziale STUDIA poruszamy, nie po raz pierwszy w dziejach naszego czasopisma,

problem marginalizacji mniejszoÊci narodowych, ale i – po raz pierwszy – problem sposo-

bów ˝ycia w spo∏eczeƒstwie innych kategorii odmieƒców, opisywanych za pomocà upo-

wszechniajàcego si´ poj´cia queer. Jeszcze wcià˝ wskazywanie spo∏ecznych skutków od-

miennoÊci p∏ciowej – w podziale na kobiety i m´˝czyzn, w uj´ciu feministycznym – wielu

od∏amom opinii publicznej, publicystom i politykom, wydaje si´ problemem przesadnie

eksponowanym i niewartym tak priorytetowego traktowania, jak nawo∏ujà organizacje mi´-

dzynarodowe (o p∏ci w modelach polityki spo∏ecznej pisaliÊmy w poprzednim numerze).

Tym wi´cej wàtpliwoÊci wywo∏uje zajmowanie si´ postulatami osób odmiennie zoriento-
wanych seksualnie.

Chcemy wspieraç poglàd, ˝e wszystkie te problemy wpisujà si´ w debat´ nad prawami

cz∏owieka, istotà wolnoÊci jednostek i grup oraz równoÊcià obywateli wobec prawa.

W dziale Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH znalaz∏y si´ sygna∏y z badaƒ dotyczà-

cych ewentualnoÊci dyskryminacji – czy te˝ nieskutecznego wspierania – osób s∏abych i/lub

innych. èród∏em k∏opotów mogà byç postawy tych, którzy powinni otrzymaç wsparcie,

i tych, którzy ich powinni wspieraç. Kiedy inny jest traktowany jako winny swojej innoÊci?

Kiedy i komu ta innoÊç szkodzi? A kiedy wzbogaca i jego, i otaczajàcà go kultur´ domi-
nujàcà? Co liczy si´ bardziej – liczebnoÊç mniejszoÊciowej grupy czy rodzaj i g∏´bia zró˝-

nicowaƒ? Warto rozwijaç ró˝ne badania, by dowiedzieç si´, jak wzmocniç pozytywne stro-

ny wielokulturowego spo∏eczeƒstwa. A to ju˝ stanowi wa˝ny cel spo∏eczny.

Od Redakcji10 Od Redakcji



STUDIA



W∏odzimierz Anio∏

Instytut Polityki Spo∏ecznej

Uniwersytet Warszawski

Pó∏nocnym szlakiem.
Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju

Droga rozwoju spo∏eczno-ekonomiczego, jakà podà˝ajà kraje skandynawskie, nie ma

w ostatnich latach w Polsce dobrej prasy i opinii. Nasze media, oÊrodki opiniotwórcze, eli-

ty gospodarcze i polityczne – w du˝ej cz´Êci pozostajàce pod silnym wp∏ywem, czasem

wr´cz zauroczone neoliberalnà wizjà rozwoju – kwestionujà lub w najlepszym razie igno-

rujà dorobek i osiàgni´cia modelu nordyckiego. Kojarzà go z anachronicznym socjali-

zmem, przyprawiajà mu etatystycznà „g´b´”, wskazujà na jego biurokratyczny parali˝, za-

rzucajà mu hamowanie modernizacji i ogólnà nieefektywnoÊç. Wcià˝ przepowiada si´ –

albo wr´cz diagnozuje – zgon wyros∏ego w tamtych warunkach paƒstwa dobrobytu1.

Dlatego z tak du˝ym zaskoczeniem i niedowierzaniem odbierane sà na ogó∏ informa-

cje o tym, ˝e kraje skandynawskie (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja) zde-

cydowanie dziÊ przodujà w Êwiatowych rankingach najbardziej konkurencyjnych i nowo-

czesnych gospodarek, pod wzgl´dem poziomu i jakoÊci ˝ycia obywateli czy te˝ stopnia

sprawnoÊci i uczciwoÊci instytucji publicznych. WiadomoÊci te najwyraêniej k∏ócà si´

1 Ilustracjà tego stereotypowego podejÊcia mo˝e byç publicystyczny artyku∏, którego leitmo-

tivem jest padajàca tam teza: „Przestarza∏y skandynawski model socjalny po cichu odchodzi do la-

musa” (Sadowski 2004).



z uproszczonymi bàdê zgo∏a fa∏szywymi wyobra˝eniami o specyfice nordyckiego modelu

rozwoju oraz rozlicznych konsekwencjach, jakie ma jego aplikacja w praktyce.

DoÊwiadczenia Skandynawów w rozwiàzywaniu wspó∏czesnych problemów spo∏ecznych

i ekonomicznych sà tymczasem coraz powszechniej i uwa˝niej studiowane w innych kra-

jach Unii Europejskiej (Hansen, Waever 2002). Wyraêny wzrost zainteresowania funkcjo-

nowaniem spo∏eczeƒstw, gospodarek i paƒstw po∏o˝onych w pó∏nocnej cz´Êci kontynen-

tu wzmagajà zjawiska stagnacyjne i kryzysowe, obserwowane dziÊ w takich du˝ych krajach

europejskich, jak Niemcy czy Francja, odgrywajàcych do niedawna w Unii rol´ g∏ównych

si∏ nap´dowych, motorów integracji. O˝ywia to zainteresowanie tak˝e toczàca si´ coraz

intensywniej debata wokó∏ tzw. europejskiego modelu spo∏ecznego, zwiàzana zw∏aszcza

z krytycznà ocenà dotychczasowej skutecznoÊci unijnej Strategii Lizboƒskiej (Anio∏ 2003,

s. 194–201). Postulowana coraz powszechniej koniecznoÊç przewartoÊciowania tego mo-

delu idzie nierzadko w parze z tezà, i˝ istotnà rol´ w tych przewartoÊciowaniach mog∏yby

odegraç inspiracje rozwiàzaniami nordyckimi.

W lipcu 2005 r., w wywiadzie dla dziennika „Financial Times” prezes francuskiego Ban-

ku Centralnego Christian Noyer powiedzia∏, ˝e sposób po∏àczenia w Finlandii, Szwecji

i Danii zasad gospodarki rynkowej z zabezpieczeniem spo∏ecznym wzbudza zainteresowa-

nie francuskich w∏adz. „Sadz´ – mówi∏ Noyer – ˝e Francja, Niemcy czy W∏ochy mog∏yby

si´ wiele nauczyç od ma∏ych paƒstw skandynawskich”. W tym samym miesiàcu, w wywia-

dzie dla fiƒskiej gazety „Vaestra Nyland”, komisarz UE ds. poszerzenia Olli Rehn stwier-

dzi∏, ˝e prze˝ywajàca kryzys Unia powinna bli˝ej przyjrzeç si´ zastosowanym w krajach

nordyckich modelom funkcjonowania spo∏eczeƒstwa. „Nie chc´ idealizowaç paƒstw nor-

dyckich – mówi∏ – ale sam cz´sto przywo∏uj´ model duƒski, który jest przyk∏adem umie-

j´tnego po∏àczenia wzrostu gospodarczego z dobrà sytuacjà w zatrudnieniu”. Nordyckie

dokonania sà te˝ coraz cz´Êciej dostrzegane i uznawane poza Europà, choçby przez tak

cenionych przez wielu Polaków amerykaƒskich badaczy, jak Jeffrey Sachs (2004) czy Je-

remy Rifkin (2004).

PrzydatnoÊç doÊwiadczeƒ skandynawskich w toku wypracowywania polskiej strategii roz-

wojowej i bardziej szczegó∏owych rozwiàzaƒ w dziedzinie polityki spo∏eczno-gospodarczej

jest publicznie najcz´Êciej kwestionowana. Sceptycznie na ten temat wypowiada si´ np. dy-

rektor Polskiego Forum Strategii Lizboƒskiej Jan Szomburg (2005a), akcentujàc m.in. nie-

dostatek „wymiaru duchowego” w fiƒskim podejÊciu do rozwoju: „Finlandia, którà wielu

si´ zachwyca, postawi∏a na wspólnotowoÊç na poziomie kraju i »zimny wychów« emocjo-

nalny oraz duchowy na poziomie rodziny i szko∏y, skupiajàc si´ na materialnej stronie roz-

woju oraz wychodzenia z biedy. Dyskurs o wartoÊciach zosta∏ tam wycofany z polityki. Czas

poka˝e, czy ten model przyniesie jej d∏ugofalowà konkurencyjnoÊç. Mo˝na w to wàtpiç”

(Szomburg 2005a). Podobny sceptycyzm w rozwa˝aniach nad ewentualnà u˝ytecznoÊcià eu-

ropejskich wzorców w wyborach przez Polaków narodowej Êcie˝ki rozwoju prezentuje zna-

ny publicysta Janusz Majcherek (2004), przekonujàc, i˝ ze wzgl´dów kulturowych, standar-

dów skandynawskich – podobnie jak niemieckich – „nie zaprowadzi si´ u nas nigdy”.

„Paƒstwo nigdy nie b´dzie w Polsce – pesymistycznie przepowiada ten autor – sprawnym

redystrybutorem, regulatorem i zarzàdcà”.
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W czo∏ówce rankingów

Skandynawia bez wàtpienia nale˝y dziÊ do najbardziej dynamicznie rozwijajàcych si´

regionów nie tylko Europy, ale i Êwiata. W d∏u˝szej perspektywie czasowej ma wszelkie

szanse zachowania, a nawet umocnienia tej pozycji, zw∏aszcza w Êwietle osiàganych wyni-

ków w zakresie rozwoju badaƒ naukowych i nowych technologii, innowacyjnoÊci i infor-

matyzacji. Wzrost gospodarczy w tym regionie jest od po∏owy lat 90. znacznie wy˝szy od

przeci´tnie osiàganego na ca∏ym kontynencie, standard ˝ycia przekracza Êredni poziom

w∏aÊciwy dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie mówiàc ju˝ o reszcie Êwiata.

W ostatnim z dorocznych rankingów Âwiatowego Forum Ekonomicznego (WEF) na

temat konkurencyjnoÊci gospodarek narodowych wszystkie kraje nordyckie mieszczà si´

w pierwszej dziesiàtce Êwiatowych liderów (na ∏àcznà liczb´ 104 paƒstw), zajmujàc nast´-

pujàce miejsca: 1. – Finlandia, 3. – Szwecja, 5. – Dania, 6. – Norwegia, 10. – Islandia. Dwa

pierwsze paƒstwa powtórzy∏y swój wynik z roku poprzedniego (2003), natomiast Norwe-

gia awansowa∏a na obecne miejsce z pozycji dziewiàtej. Badanie to bierze pod uwag´ tro-

jakiego rodzaju wskaêniki: dotyczàce Êrodowiska makroekonomicznego (m.in. inflacja, de-

ficyt publiczny, stawki podatkowe), jakoÊci instytucji publicznych (np. niezale˝noÊç

sàdownictwa, korupcja, stabilnoÊç prawa, wydolnoÊç w∏adz) oraz roli nowych technologii

i innowacji jako „motoru wzrostu”. Podobny uk∏ad Êwiatowej czo∏ówki najbardziej kon-

kurencyjnych gospodarek (aczkolwiek w nieco innej kolejnoÊci: Norwegia, Szwecja, Da-

nia, Finlandia) odnotowywano w opublikowanym w tym samym czasie raporcie Banku

Âwiatowego pt. Doing Business Report (Becker 2004)2.

Autorzy obu opracowaƒ w swych komentarzach podkreÊlali, i˝ do najwa˝niejszych atu-

tów zapewniajàcych krajom nordyckim znakomite oceny nale˝y zaliczyç: bardzo dobrà po-

lityk´ makroekonomicznà, gwarantujàcà m.in. nadwy˝ki bud˝etowe; silne, uczciwe i przej-

rzyste instytucje publiczne; wyjàtkowo niski poziom korupcji i sprzyjajàce firmom otoczenie

prawne, zapewniajàce poszanowanie kontraktów i regu∏ prawa; przywiàzywanie du˝ej wa-

gi przez sektor prywatny do technologicznych innowacji. Jednym z g∏ównych êróde∏ suk-

cesu jest w tych interpretacjach tak˝e system podatkowy, uwa˝any cz´sto (nies∏usznie) za

Achillesowà pi´t´ paƒstw skandynawskich. Polityka ich rzàdów zmierza tymczasem do na-

k∏adania na przedsi´biorstwa bardzo niskich podatków, co czyni je efektywnymi i konku-

rencyjnymi, tworzàc zarazem bodêce do inwestowania – przy jednoczesnym obcià˝aniu

wysokimi podatkami dochodów osobistych, dzi´ki czemu mo˝liwe jest finansowanie szczo-

drych us∏ug socjalnych, jakie przys∏ugujà pracownikom. „To stary mit, ˝e ochrona socjal-

na wymaga wi´cej przepisów w gospodarce i szkodzi biznesowi – komentowa∏ jeden ze

wspó∏autorów wspomnianego raportu dla Banku Âwiatowego. – W istocie okazuje si´, ˝e

Pó∏nocnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju 15

2 Dla porównania, Polska zaj´∏a w zestawieniu WEF 60. pozycj´, czyli ostatnià spoÊród cz∏on-

ków UE, spadajàc o 15 miejsc w stosunku do roku poprzedniego (podobny spadek odnotowa∏y te˝

np. W∏ochy), co sk∏ania∏o niektórych autorów do kwestionowania wiarygodnoÊci i metodologii ca-

∏ego rankingu, bazujàcego przede wszystkim na opiniach i ocenach ludzi biznesu. Zob.: Walewska

(2004) i Kuczyƒski (2004).



ochrona socjalna jest dobra dla biznesu, gdy˝ odcià˝a go od kosztów opieki zdrowotnej

oraz zapewnia mu dobrze wykwalifikowanà i wykszta∏conà si∏´ roboczà” (Becker 2004)3.

Inne, bardziej wyspecjalizowane analizy potwierdzajà wysokà pozycj´ i potencja∏ roz-

wojowy krajów skandynawskich. W dorocznym raporcie tygodnika „The Economist” i kon-

cernu IBM zatytu∏owanym „E-readiness”, poÊwi´conym zaawansowaniu i gotowoÊci do

wykorzystywania technologii informatycznych, w jego najnowszej edycji z 2005 r., która

uwzgl´dnia 65 najwi´kszych gospodarek Êwiata, po raz drugi z rz´du zwyci´˝y∏a Dania.

Trzy inne kraje nordyckie znalaz∏y si´ w pierwszej dziesiàtce tego rankingu: Szwecja z lo-

katà trzecià, Finlandia – szóstà, a Norwegia – dziewiàtà (dla porównania: Polska zaj´∏a

32. miejsce). Podstawà tej klasyfikacji by∏o blisko sto czynników pogrupowanych w szeÊç

kategorii, m.in. klimat inwestycyjny, infrastruktura technologiczna i sieciowa, ÊwiadomoÊç

spo∏eczeƒstwa i firm mo˝liwoÊci, jakie stwarza Internet, regulacje prawne oraz stopieƒ za-

awansowania us∏ug administracyjnych Êwiadczonych przez Internet. Podczas prezentacji

ostatniego raportu podkreÊlano, ˝e kluczem do sukcesu Skandynawów – którzy domino-

wali zresztà tak˝e we wczeÊniejszych tego rodzaju rankingach (w 2004 r. wymienione czte-

ry paƒstwa zmieÊci∏y si´ nawet w pierwszej piàtce) – jest przede wszystkim bardzo aktyw-

na polityka rzàdu prowadzàca do zmniejszenia obcià˝eƒ administracyjnych, mobilizowania

Êrodowisk biznesu do wdra˝ania nowych rozwiàzaƒ technologicznych, upowszechniania

ich w gospodarce i spo∏eczeƒstwie (Grynkiewicz 2005).

Czo∏owà pozycj´ Danii w rozwoju spo∏eczeƒstwa informatycznego potwierdza te˝ og∏o-

szony w koƒcu 2004 r. ranking mi´dzynarodowego zespo∏u analityków IDC, uwzgl´dnia-

jàcy zbiorczo (w postaci tzw. Information Society Index) takie zmienne, jak upowszechnie-

nie komputerów i Internetu, zaawansowanie telekomunikacji i czynników spo∏ecznych

u∏atwiajàcych wykorzystanie informatyki. Na liÊcie 53 krajów, której przewodzi Dania,

uplasowa∏y si´ dalej: Szwecja (2), Finlandia (7), Norwegia (9). Warto dodaç, ˝e inny ra-

port z 2004 r., opracowany przez amerykaƒskà firm´ konsultingowà Booz Allen Hamil-

ton na zlecenie brytyjskiego resortu handlu i przemys∏u, wskazywa∏ z kolei na absolutny

prymat Szwecji w dziedzinie zastosowania technologii informatycznych przez przedsi´-

biorstwa.

Inna doroczna ocena atrakcyjnoÊci i si∏y gospodarczej paƒstw – „Ranking konkuren-

cyjnoÊci w Europie”, przygotowywany przez firm´ konsultingowà Robert Huggins Asso-

ciates, w jeszcze wi´kszym stopniu potwierdza przodujàcà pozycj´ krajów skandynawskich

w zakresie innowacyjnoÊci. W 2004 r. pierwsze miejsca pod tym wzgl´dem zaj´∏y kolejno:

Finlandia, Norwegia, Szwecja i Dania, co zdaniem autorów raportu wynika przede wszyst-

kim z prowadzonych od dawna w tych w∏aÊnie paƒstwach inwestycjach w badania nauko-

we i zwiàzanà z nimi infrastruktur´. Warto zauwa˝yç, ˝e ich wysoka lokata w powy˝szym
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3 Zwraca te˝ uwag´ pewne podobieƒstwo polityk prowadzonych przez nordyckà „piàtk´” z po-

litykà uprawianà w niektórych sferach przez trzy paƒstwa azjatyckie, które równie˝ usytuowa∏y si´

w pierwszej dziesiàtce rankingu WEF (Tajwan, Singapur i Japonia). Chodzi zw∏aszcza o u∏atwienia

w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, mocne zabezpieczenie praw w∏asnoÊci, a tak˝e szczegól-

ne promowanie rozwoju edukacji.



zestawieniu nie ma notabene ˝adnego zwiàzku z systemem podatkowym, na co zresztà

zwraca∏ wielokrotnie uwag´ poprzedni unijny komisarz ds. rynku wewn´trznego Frits Bol-

kestein. Na przyk∏ad Szwecja ma najwy˝szà stawk´ podatku VAT na Internet (25%), zaÊ

najbardziej innowacyjna Finlandia – 22% (Niklewicz 2004).

Og∏oszona w marcu 2005 r. przez analityków „The Economist” prognoza na lata

2005–2009 przewiduje, i˝ w okresie tym spoÊród 60 paƒstw odpowiadajàcych za 95% glo-

balnej produkcji, handlu i inwestycji, krajem oferujàcym najbardziej sprzyjajàce dzia∏al-

noÊci gospodarczej otoczenie b´dzie Dania. Jest interesujàce, i˝ w Êwietle najnowszych

sonda˝y opinii publicznej (w ramach tzw. ESS – European Social Survey) Duƒczycy sà

obecnie równie˝ najbardziej zadowolonym z ˝ycia, optymistycznie patrzàcym w przysz∏oÊç

spo∏eczeƒstwem w Europie, znacznie dystansujàc w tej perspektywie nast´pne w kolejno-

Êci narody – swych skandynawskich sàsiadów, mieszkaƒców Szwajcarii czy Luksemburga.

Wydaje si´ symptomatyczne, i˝ przodownictwo krajów nordyckich w porównaniach

mi´dzynarodowych jest równie, a mo˝e jeszcze bardziej wyraêne, jeÊli uwzgl´dnia si´ nie

tylko ekonomiczne, ale i spo∏eczne kryteria i wyznaczniki rozwoju.

Najbardziej znany uwzgl´dniajàcy tego rodzaju punkt widzenia ranking prezentujà od

1990 r. doroczne raporty Programu Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP) pt. Hu-

man Development Report. Wypracowany przez t´ agend´ ONZ syntetyczny wskaênik roz-

woju ludzkiego (HDI – Human Development Index) uwzgl´dnia trzy podstawowe wymia-

ry rozwoju spo∏ecznego: d∏ugie i zdrowe ˝ycie, poziom wiedzy i edukacji oraz materialne

aspekty jakoÊci ˝ycia (PKB na jednego mieszkaƒca). W raporcie z 2004 r. kraje skandy-

nawskie zosta∏y sklasyfikowane na nast´pujàcych pozycjach: na pierwszym miejscu Nor-

wegia (ju˝ po raz czwarty z rz´du), na drugim – Szwecja, na siódmym Islandia (rok wcze-

Êniej z lokatà drugà), na trzynastym – Finlandia, na siedemnastym – Dania. Dla

porównania, Polska zaj´∏a na tej liÊcie 37. pozycj´ na Êwiecie, Stany Zjednoczone – ósmà,

a Rosja – 57. W tegorocznej edycji raportu UNDP, uwzgl´dniajàcej 177 paƒstw Êwiata,

Norwegia utrzyma∏a swojà pierwszà pozycj´ pod wzgl´dem jakoÊci ˝ycia, na drugie zaÊ

miejsce powróci∏a Islandia (Polska awansowa∏a na lokat´ 36., a USA spad∏y na 10.) [Pra-

czyk 2005].

Nieco gorzej wypad∏a Norwegia w opublikowanym w koƒcu 2004 r. studium anality-

ków „The Economist” na temat jakoÊci ˝ycia, za którego miar´, obok czynnika finanso-

wego, przyj´to takie wartoÊci, jak: zdrowie, zatrudnienie, ˝ycie rodzinne, wolnoÊç, stabil-

noÊç polityczna, bezpieczeƒstwo itp. W zestawieniu tym od Norwegii okaza∏y si´ lepsze

Irlandia i Szwajcaria, Szwecji przypad∏o miejsce szóste, Danii zaÊ dziewiàte. Amerykanie

musieli zadowoliç si´ 13. lokatà na tej liÊcie, a Brytyjczycy dopiero 29.

Z kolei w najnowszym rankingu Âwiatowego Forum Ekonomicznego (WEF), og∏oszo-

nym na poczàtku 2005 r., a obejmujàcym 146 paƒstw sklasyfikowanych pod wzgl´dem

wskaênika zrównowa˝onego rozwoju ESI (Environmental Sustainability Index), dwa pierw-

sze miejsca zaj´∏y Finlandia i Norwegia, zaÊ na czwartej i piàtej pozycji znalaz∏y si´ Szwe-

cja i Islandia (dla porównania, USA dopiero na 45. pozycji, natomiast zamyka sporzàdzo-

na list´ Korea Pó∏nocna). Klasyfikacj´ t´, opracowanà przez amerykaƒskie uniwersytety

Yale i Columbia, oparto na takich czynnikach, jak m.in. poziom opieki medycznej, Êmier-

Pó∏nocnym szlakiem. Kilka uwag o nordyckiej drodze rozwoju 17



telnoÊç wÊród niemowlàt, niedo˝ywienie, przyrost naturalny, dochody spo∏eczeƒstwa, sys-

tem podatkowy, emisje gazów cieplarnianych, efektywnoÊç dzia∏aƒ nastawionych na po-

praw´ czystoÊci wody i powietrza, kultywowanie zró˝nicowania fauny i flory, poziom tech-

nologiczny i naukowy.

Finlandia wypada tak˝e najkorzystniej na liÊcie 146 paƒstw, które na podstawie badaƒ

niezale˝nych instytutów, opinii ludzi biznesu, naukowców i ekspertów oceniono pod wzgl´-

dem powszechnoÊci wyst´powania w nich praktyk korupcyjnych (tzw. wskaênik CPI – Cor-

ruption Perceptions Index). W zestawieniu opublikowanym w koƒcu 2004 r. przez organi-

zacj´ Transparency International, w skali od 10 do 0 punktów, „najczystsza” z tego punktu

widzenia Finlandia zdoby∏a 9,7 pkt., Dania i Islandia zaj´∏y ex equo trzecià lokat´ (po

9,5 pkt.), Szwecja – szóstà, zaÊ Norwegia – ósmà. Dla porównania, Polska usytuowa∏a si´

dopiero na 67. miejscu (najgorszy wynik wÊród paƒstw cz∏onkowskich UE – tylko 3,5 pkt.),

a za najbardziej skorumpowane uznano takie kraje, jak Haiti, Bangladesz, Birma i Ta-

d˝ykistan.

O wysokich standardach spo∏ecznych i jakoÊci ˝ycia publicznego w krajach nordyckich

Êwiadczy te˝ zajmowana przez nie pozycja w wielu innych rankingach. Dowodzà tego m.in.

doroczne raporty organizacji Reporterzy bez Granic (Reporters Without Borders), omawia-

jàce poziom przestrzegania wolnoÊci prasy, w tym skal´ ewentualnego wyst´powania prak-

tyk cenzuralnych w ró˝nych cz´Êciach Êwiata czy te˝ wyniki badaƒ poÊwi´conych równo-

uprawnieniu p∏ci i pozycji kobiety w spo∏eczeƒstwie.

W og∏oszonym przez WEF w maju 2005 r. rankingu równouprawnienia, obejmujàcym

58 krajów Êwiata, pi´ç pierwszych miejsc zaj´∏y paƒstwa skandynawskie: 1. – Szwecja,

2. – Norwegia, 3. – Islandia, 4. – Dania i 5. – Finlandia (Polska znalaz∏a si´ na 19. miej-

scu, a np. USA na 17.). SpoÊród nowych cz∏onków UE najwy˝sze lokaty sta∏y si´ udzia-

∏em trzech paƒstw ba∏tyckich: ¸otwy (11), Litwy (12) i Estonii (15), co mog∏oby Êwiadczyç

o znacznych w nich wp∏ywach wzorców skandynawskich. W badaniu wzi´to pod uwag´

pi´ç podstawowych kryteriów: ró˝nice w wynagrodzeniu za t´ samà prac´, dost´p do ryn-

ku pracy i mo˝liwoÊci awansu, udzia∏ w strukturach w∏adzy i procesach podejmowania de-

cyzji, dost´p do edukacji, korzystanie z opieki zdrowotnej i socjalnej (w tym z prawa do

aborcji). Komentujàc bardzo wysokà pozycj´ w tej klasyfikacji paƒstw nordyckich, wspó∏-

autor raportu i g∏ówny ekonomista WEF powiedzia∏: „Spo∏eczeƒstwa te zrozumia∏y, jak

wielki wp∏yw na rozwój gospodarczy ma zwi´kszenie mo˝liwoÊci oddzia∏ywania kobiet.

Z kolei kraje, które nie wykorzystujà potencja∏u drzemiàcego w po∏owie ich zasobów ludz-

kich, wyraênie nie doceniajà znaczenia kobiet dla podnoszenia swej konkurencyjnoÊci”

(IHT 2005)4. Ogólniej rzecz bioràc, zdaniem tego eksperta, wygrywajà te kraje, które „ma-

jà bardzo liberalne spo∏eczeƒstwa, chronià prawa mniejszoÊci i majà wszechstronny sys-

tem opiekuƒczy” (So∏tyk 2005). Wed∏ug raportu, nie jest przypadkowe, ˝e ni˝szym wzro-

stem i s∏abszà konkurencyjnoÊcià gospodarek wykazujà si´ dziÊ kraje o ugruntowanej
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„kulturze patriarchalnej”, takie jak W∏ochy i Grecja (odpowiednio, 45. i 50. miejsce w oma-

wianym rankingu), czy te˝ zamykajàce stawk´ Turcja i Egipt.

Warto przy okazji odnotowaç, ˝e we wszystkich paƒstwach skandynawskich obserwuje

si´ ostatnio baby boom. Wyst´pujàcy w nich wspó∏czynnik dzietnoÊci zbli˝a si´ do liczby

2 i jest znacznie wy˝szy ni˝ w Polsce (1,28), jak równie˝ od przeci´tnej wielkoÊci tego

wskaênika w Europie, w tym tak˝e w tych krajach, w których system spo∏eczny opiera si´

raczej na dominacji m´˝czyzn i nie zawsze uwzgl´dnia si´ we w∏aÊciwym stopniu aspira-

cje kobiet.

Skandynawska specyfika

Pi´ç krajów skandynawskich tworzy relatywnie zwartà grup´ po∏àczonà wieloma ró˝-

nego rodzaju wi´zami, wynikajàcymi chocia˝by z faktu, i˝ przez ca∏e stulecia funkcjono-

wa∏y one w ramach wspólnych – chocia˝ zmieniajàcych si´ (np. Norwegia pozostawa∏a naj-

pierw w unii z Danià, a nast´pnie ze Szwecjà) – wi´kszych organizmów paƒstwowych.

Niezale˝nie od tych rozmaitych i ewoluujàcych konfiguracji, a tak˝e innych czynników ró˝-

nicujàcych (np. wyraêna na tle pozosta∏ych narodów odr´bnoÊç etniczno-j´zykowa Finów),

wi´cej zdaje si´ dzisiaj te suwerenne paƒstwa ∏àczyç, ni˝ dzieliç. Tak˝e pomimo odmien-

nych niektórych wspó∏czesnych mi´dzynarodowych afiliacji cz∏onków tej grupy. Dania,

Szwecja i Finlandia, jak wiadomo, nale˝à do Unii Europejskiej, przy czym tylko ostatni

z tych krajów uczestniczy w strefie euro. Z kolei Norwegia i Islandia, a tak˝e Dania, sà

cz∏onkami NATO. Interesujàce jednak, ˝e Dania nie bierze pe∏nego udzia∏u w unijnej

wspólnej polityce bezpieczeƒstwa i obrony (ESDP), podczas gdy czynià to Szwecja i Fin-

landia – kraje pozostajàce poza Sojuszem Pó∏nocnoatlantyckim i posiadajàce d∏ugoletnie

tradycje neutralnoÊci i wojskowego niezaanga˝owania. Natomiast ca∏a skandynawska „piàt-

ka” uczestniczy w bliskiej wspó∏pracy w sprawach migracyjnych i wewn´trznych w ramach

grupy Schengen, a tak˝e w ró˝nych formach Êcis∏ej wspó∏pracy regionalnej, których insty-

tucjonalny kontekst w okresie powojennym tworzà przede wszystkim Rada Nordycka (or-

gan parlamentarny) i Nordycka Rada Ministrów (organ mi´dzyrzàdowy). Godny podkre-

Êlenia jest fakt, ˝e wspó∏dzia∏anie w ramach obu tych struktur obejmuje szerokie spektrum

zagadnieƒ spo∏ecznych, zwiàzanych z edukacjà, naukà, kulturà, rozwojem regionalnym,

ochronà zdrowia i Êrodowiska, politykà wobec dzieci i m∏odzie˝y, zatrudnieniem i spra-

wami socjalnymi.

Wyst´pujàce w obiegu piÊmienniczym poj´cie „modelu nordyckiego” jest cz´sto uto˝-

samiane z nordyckà odmianà paƒstwa opiekuƒczego, wyrastajàcà ze wspólnych dla tego

regionu tradycji kulturowych i historycznych, ale i silnie promowanà przez wp∏ywowe par-

tie socjaldemokratyczne oraz dominujàce tam w XX wieku centrowo-lewicowe koalicje

rzàdowe (mo˝e za wyjàtkiem Islandii, gdzie od pi´ciu dekad w istocie rzàdzi prawica,

wspierajàca jednak rozwój welfare state) [Ksi´˝opolski 1988; Edvardsen, Hagvet 1994].

U˝ywane sà równie˝ wprowadzone jeszcze wczeÊniej w obieg okreÊlenia: „nordyckie spo-

∏eczeƒstwo” oraz „nordycka demokracja”, posiadajàce nie tylko walor opisowy, u˝ytecz-

ny m.in. w mi´dzynarodowych analizach porównawczych, ale spe∏niajàce tak˝e – zw∏asz-
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cza w przesz∏oÊci – istotnà funkcj´ normatywnà. Koncepcja „nordyckiego spo∏eczeƒstwa”

odgrywa∏a pod tym wzgl´dem wa˝nà rol´ szczególnie w Finlandii w latach 30. XX wieku,

jako punkt odniesienia w budowaniu w∏asnej to˝samoÊci narodowej i przysz∏oÊciowej wi-

zji rozwoju5.

Kraje skandynawskie, wed∏ug Gosty Esping-Andersena, stanowià najlepszà ilustracj´

socjaldemokratycznego re˝imu polityki spo∏ecznej, zasadniczo ró˝niàcego si´ od dwóch

pozosta∏ych modeli w zaproponowanej przez tego badacza trójdzielnej typologii, obejmu-

jàcej tak˝e re˝im liberalny i konserwatywno-korporacyjny (Esping-Andersen 1990; 2002).

W krajach nordyckich – w odró˝nieniu od krajów anglosaskich oraz krajów Europy kon-

tynentalnej – k∏adzie si´ wi´kszy akcent na rozwiàzania kolektywne i odpowiedzialnoÊç

paƒstwa, a nie rynków (jak w drugim przypadku) czy rodziny i wspólnot lokalnych (jak

w przypadku trzecim), za wype∏nianie funkcji opiekuƒczych. Obowiàzuje w nich zasada

powszechnoÊci licznych Êwiadczeƒ oraz rozszerzona na klasy Êrednie regu∏a dekomodyfi-

kacji, chroniàca ludzi przed ryzykiem dzia∏ania si∏ rynkowych. RównoczeÊnie, charaktery-

stycznym rysem modelu skandynawskiego jest swoista „defamiliaryzacja” zadaƒ opiekuƒ-

czych, majàca – z jednej strony – umacniaç rodzin´ (poprzez odcià˝anie jej od pewnych

zobowiàzaƒ), a z drugiej – zapewniaç wi´kszà niezale˝noÊç indywidualnà jej poszczegól-

nym cz∏onkom. Stàd tak du˝o uwagi poÊwi´ca si´ rozwojowi s∏u˝b i us∏ug zaspokajajàcych

specyficzne potrzeby dzieci, niepe∏nosprawnych czy ludzi starych. Stàd te˝, w efekcie, mo˝-

liwe sta∏o si´ uruchomienie w tak du˝ej skali potencja∏u, jaki zwiàzany jest z nowà rolà

kobiet w spo∏eczeƒstwie i na rynku pracy.

Na tle innych krajów europejskich i szerzej – rozwini´tego Êwiata zachodniego, Skan-

dynawia wyró˝nia si´ m.in. wy˝szymi podatkami, wi´kszà równoÊcià dochodów, mniejszy-

mi ró˝nicami w poziomie ˝ycia, hojniejszymi Êwiadczeniami spo∏ecznymi, ni˝szymi wskaê-

nikami bezrobocia i ubóstwa, wi´kszym zakresem równouprawnienia p∏ci.

Daleko idàce podobieƒstwo rozwiàzaƒ i ich praktycznych nast´pstw w polityce spo∏ecz-

nej krajów nordyckich nie wyklucza naturalnie istnienia wielu bardziej szczegó∏owych ró˝-

nic i odr´bnoÊci, dzielàcych te kraje pod wzgl´dem np. skali wydatków socjalnych (w Szwe-

cji i Danii sà proporcjonalnie wi´ksze ni˝ w Finlandii i Norwegii), konstrukcji systemów

zabezpieczenia spo∏ecznego i pomocy spo∏ecznej, polityki zatrudnienia, ochrony zdrowia

czy podejÊcia do rodziny i roli kobiet w ˝yciu spo∏ecznym6. Z drugiej strony, procesy glo-

balizacji i post´pujàca integracja europejska prowadzà do zauwa˝alnej (w jednych dzie-

dzinach bardziej, w innych mniej wyraênej) konwergencji ró˝nych modeli paƒstwa opie-

kuƒczego. Mówi si´ w tym kontekÊcie coraz cz´Êciej tak˝e o narastajàcej europeizacji

modelu nordyckiego, chocia˝ w sumie chyba przewa˝a jednak poglàd, i˝ Skandynawowie
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znacznie wi´cej dziÊ eksportujà ni˝ importujà wzorców z zakresu polityki spo∏ecznej. Pro-

mieniowanie to widoczne jest m.in. w Wielkiej Brytanii czy te˝ w krajach Europy Po∏u-

dniowej, starajàcych si´ nadrabiaç dystans dzielàcy je od wy˝szych standardów z pó∏nocy,

a obejmuje ono takie dziedziny, jak np. aktywna polityka zatrudnienia czy dzia∏ania na

rzecz poprawy statusu kobiet. Mo˝na w ka˝dym razie postawiç tez´, ˝e nordycka droga

rozwoju wcià˝ zachowuje swojà w∏asnà specyfik´ i odr´bnoÊç, podlegajàc zarazem rozma-

itym dostosowawczym modyfikacjom.

Mocno akcentowana we wszystkich pi´ciu paƒstwach skandynawskich zasada zbioro-

wej solidarnoÊci ukszta∏towa∏a w nich specyficzny – ró˝niàcy si´ od wyst´pujàcych gdzie

indziej – wzorzec rozwoju spo∏ecznego, do którego podstawowych cech mo˝na zaliczyç

nast´pujàce elementy:

1. Nacisk na demokratyczne formy rzàdzenia, po∏àczone z wysokim poziomem spo∏ecz-

nej odpowiedzialnoÊci. Wciàganie obywateli do wspó∏decydowania, zach´canie ich do

partycypacji w procesach podejmowania decyzji na ró˝nych szczeblach ˝ycia zbiorowego.

2. Sprawnie funkcjonujàcy sektor publiczny. Stosunkowo wysoki stopieƒ paƒstwowych re-

gulacji, zapewniajàcych zarówno bezpieczeƒstwo socjalne obywatelom, jak i odpowied-

nie zach´ty do rozwijania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez przedsi´biorców.

3. Dà˝enie do pe∏nego zatrudnienia. Prymat porozumieƒ zbiorowych, a nie ustawodaw-

stwa, w uregulowaniach dotyczàcych rynku pracy, co procentuje znaczàcà stabilnoÊcià

w stosunkach mi´dzy pracodawcami i pracownikami.

4. Finansowanie z funduszy zbiorowych szeroko dost´pnych obywatelom, niezale˝nie od

ich statusu na rynku pracy, us∏ug i Êwiadczeƒ socjalnych, z których wi´kszoÊç ma cha-

rakter powszechny.

5. Szeroki spo∏eczny konsensus odnoÊnie do uznawania zasady równych praw i równych

szans dla wszystkich. Przywiàzywanie du˝ego znaczenia do kwestii równouprawnienia

p∏ci, do przeciwdzia∏ania dyskryminacji kobiet, a tak˝e innych grup spo∏ecznych, w tym

mniejszoÊci etnicznych.

6. Troska o wysokà jakoÊç wykszta∏cenia i doskonalenie systemu edukacji na wszystkich

szczeblach. Budowanie spo∏eczeƒstw opartych na wiedzy, promowanie rozwoju badaƒ

naukowych, nowych technologii i innowacyjnoÊci.

Ostatni z wymienionych kierunków dzia∏ania jest ostatnio szczególnie eksponowany

w przypadku Finlandii. Na uwag´ zas∏uguje bardzo wysoki poziom szkolnictwa w tym kra-

ju, do którego dost´p na wszystkich szczeblach jest powszechny i bezp∏atny. Wysokà ja-

koÊç kszta∏cenia potwierdzajà m.in. porównawcze raporty OECD, z których wynika na

przyk∏ad, ˝e pod wzgl´dem zrozumienia tekstu pisanego czy matematyki Finowie zajmu-

jà ostatnio na Êwiecie pierwsze miejsce. A˝ 3,7% PKB paƒstwo to wykorzystuje na finan-

sowanie systemu edukacji i badaƒ naukowych, dzi´ki czemu mo˝liwe sta∏o si´ osiàgni´cie

przezeƒ tak wysokiego poziomu technologicznego oraz sukcesów gospodarczych przez fiƒ-

skie firmy, których najbardziej spektakularnym przyk∏adem jest Êwiatowa ekspansja kon-

cernu Nokia, znanego producenta telefonów komórkowych. WartoÊç produkcji tej firmy

to niemal 4% fiƒskiego PKB, jedna czwarta eksportu kraju oraz a˝ 60% kapitalizacji gie∏-

dy w Helsinkach. PodkreÊla si´, i˝ znamienne jest, ˝e Nokia zdecydowa∏a si´ utrzymaç
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cz´Êç produkcji swoich telefonów w kraju, zw∏aszcza tych z „najwy˝szej pó∏ki”, pozosta-

wi∏a swoje centra badawcze w Finlandii, wypracowujàc przy tym specjalny, swój w∏asny

system wspó∏pracy z rodzimymi uczelniami.

Ogromne zas∏ugi w stworzeniu „fiƒskiej historii sukcesu” po∏o˝y∏a aktywna polityka

paƒstwa, w tym w zakresie inwestowania lub zach´cania prywatnych firm, by inwestowa-

∏y w nowoczesne technologie. Znakomicie wykorzystano m.in. koncepcj´ offsetu. OÊro-

dek naukowo-technologiczny w Oulu, gdzie swoje centrum badawcze ma tak˝e Nokia, jest

porównywany z kalifornijskà Dolinà Krzemowà oraz indyjskim Bangalore. Paƒstwo by∏o

i jest wcià˝ aktywne w procesach restrukturyzacji gospodarki, w rozwoju infrastruktury te-

lekomunikacyjnej i drogowej. Warto przy okazji zauwa˝yç, ˝e w∏asnoÊç paƒstwowa w Fin-

landii jest nadal znaczna, zw∏aszcza w takich bran˝ach, jak energetyka czy przemys∏ drzew-

ny. Przyk∏ad tego kraju pokazuje tak˝e, ˝e rozwoju gospodarczego nie muszà hamowaç

wysokie, jedne z najwy˝szych w Europie podatki (podatek dochodowy od osób fizycznych

cz´sto przekracza 50%, VAT wynosi 22%). JednoczeÊnie bardzo uproszczone sà regula-

cje dotyczàce dzia∏alnoÊci gospodarczej, np. zarejestrowaç nowà firm´ mo˝na w 10 minut,

wykorzystujàc w tym celu Internet7.

Wspó∏wyst´powanie relatywnie wysokich podatków i kosztów pracy z wysokà jej wy-

dajnoÊcià, konkurencyjnoÊcià gospodarki i jej du˝ym nasyceniem nowoczesnymi techno-

logiami, a tak˝e z liberalnymi przepisami w prawie gospodarczym i w sprawach zatrud-

nienia, jest charakterystyczne równie˝ dla Danii. Na przyk∏ad podatek korporacyjny w tym

kraju wynosi 32%, VAT – 25% i regulacje te wcale nie przeszkadzajà tendencji, która po-

lega na tym, i˝ w gospodarce duƒskiej powstaje ostatnio wi´cej miejsc pracy, ni˝ w niej

ubywa. Przy czym coraz wi´cej pracowników zatrudnianych jest na powtarzalnych kon-

traktach terminowych. Rzàd zadecydowa∏ niedawno o stworzeniu fundacji publicznej dzia-

∏ajàcej jak fundusz po˝yczkowy dla oÊrodków naukowych, które b´dà opracowywaç pro-

jekty nowych technologii, co Êwiadczy o przywiàzywaniu du˝ego znaczenia do budowania

gospodarki opartej na wiedzy8.

Wielkim projektem z tego zakresu jest powstajàcy w∏aÊnie du˝y innowacyjny oÊrodek na-

ukowo-technologiczny, w istocie nowe miasto, zwane Oerestad, ulokowane po obu stronach

cieÊniny Sund, a wi´c na terytorium Danii i Szwecji. Ju˝ dzisiaj park ten obejmuje kilkaset

przedsi´biorstw elektronicznych, biotechnologicznych i medycznych, 26 klinik prowadzàcych

dzia∏alnoÊç badawczà, 5 wiosek naukowych z setkami inkubatorów innowacyjnych, 12 uni-

wersytetów itp. Powstajà w nim takie wa˝ne wynalazki, jak np. najszybciej rozwijajàca si´

obecnie technologia elektroniczna, pozwalajàca na bezprzewodowe ∏àczenie komputerów,

telefonów komórkowych i innych urzàdzeƒ przenoÊnych, nazwana Bluetooth (w nawiàzaniu

do postaci Haralda Sinoz´bego, króla duƒskiego, któremu uda∏o si´ zjednoczyç skandynaw-

skich wikingów). W przysz∏oÊci aglomeracja ta ma objàç – oprócz Kopenhagi, Malmö i Lun-

du – tak˝e inne miasta najbli˝szego, transgranicznego regionu (Walat 2004).
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Z du˝ym zainteresowaniem w Europie spotykajà si´ rozwiàzania w polityce gospodar-

czej i spo∏ecznej wspó∏czesnej Szwecji. Podatki nale˝à wcià˝ w tym kraju do najwy˝szych

wÊród paƒstw uprzemys∏owionych, ale jednym z celów reform przeprowadzonych w ostat-

niej dekadzie by∏o poszukiwanie innych sposobów finansowania sfery socjalnej, m.in. po-

przez zmiany dokonane w systemie emerytalnym. WysokoÊç paƒstwowych emerytur zo-

sta∏a uzale˝niona nie tylko od wp∏acanych sk∏adek, ale i od tempa wzrostu gospodarczego

oraz statystyk demograficznych; stworzono te˝ zach´ty do udzia∏u w prywatnych fundu-

szach emerytalnych. Praktykowane jest bardziej liberalne podejÊcie do gospodarki, np. na-

stàpi∏a deregulacja rynków telekomunikacyjnego i energetycznego, bardzo silne i wp∏ywo-

we w tym kraju zwiàzki zawodowe (skupiajàce ok. 80–90% pracowników) zgodzi∏y si´ na

wi´kszà elastycznoÊç rynku pracy. JednoczeÊnie paƒstwo prowadzi aktywnà polityk´ za-

trudnienia, rozwija model powszechnej opieki nad dzieçmi oraz ludêmi starymi, promuje

równy status kobiet i m´˝czyzn (Rojas 2001). Do najwa˝niejszych „szwedzkich przykazaƒ”,

wartych zastosowania w procesach adaptacyjnych do obecnych wyzwaƒ rozwojowych, za-

liczane bywajà m.in. nast´pujàce postulaty: koniecznoÊç projektowania reform jako pa-

kietu oraz równe rozk∏adanie ich ci´˝aru; uznawanie pierwszeƒstwa wydatków na us∏ugi

sektora bud˝etowego, takich jak edukacja, przed bezpoÊrednimi Êwiadczeniami; trakto-

wanie zdrowych finansów publicznych jako podstawy wzrostu itp. (Mitraszewska 2004).

Zasadniczy sens reformy szwedzkiego paƒstwa opiekuƒczego w nast´pujàcy sposób wy-

jaÊnia∏ premier Göran Persson, od 1996 r. kierujàcy socjaldemokratycznym rzàdem wpro-

wadzajàcym te zmiany: „Istotà szwedzkiego modelu jest nowoczesnoÊç, a nowoczesnoÊç

wymaga zmian, zaÊ zmiany wymagajà zaanga˝owania ludzi. Jednak ludzie w czasie tych

zmian muszà czuç si´ bezpieczni. Cz∏owiek, który w wieku dojrza∏ym decyduje si´ na uzu-

pe∏nienie wykszta∏cenia, powinien mieç zapewniony bezpieczny byt. Tak samo rodzina,

która chce zbudowaç dom, musi wiedzieç, i˝ jej dochody b´dà stabilne. Ludzie starzy mu-

szà byç spokojni o swój los, a przedsi´biorcy o uczciwe warunki rynkowe. Dopiero gdy lu-

dzie czujà si´ bezpieczni, majà odwag´ iÊç do przodu i zmieniaç. Mo˝na oczywiÊcie zmu-

szaç ludzi do tego za pomocà gróêb i kija, ale takie spo∏eczeƒstwo b´dzie zdezintegrowane

i pe∏ne konfliktów”. W tym samym miejscu premier Persson przekonywa∏, i˝ wbrew pre-

zentowanym nieraz opiniom „nie ma kryzysu szwedzkiego modelu. Szwedzki model by∏

êle zarzàdzany, nie by∏ jednak zagro˝ony brakiem spo∏ecznego poparcia, lecz z∏à prakty-

kà dzia∏ania rzàdów” (Persson 1999).

Mo˝na zgodziç si´ z tezà, i˝ podj´te w ostatniej dekadzie dzia∏ania modernizacyjne nie

zmieni∏y w sposób istotny modelu instytucjonalnego szwedzkiego welfare state. Nie zbli˝y-

∏y go ani do liberalnego wzorca anglosaksoƒskiego, ani do korporacyjnego modelu kon-

tynentalnego. Wprowadzane modyfikacje zwi´kszy∏y w wielu miejscach rol´ rozwiàzaƒ

rynkowych, ograniczy∏y liczb´ odbiorców niektórych Êwiadczeƒ i us∏ug socjalnych itp., ale

jednoczeÊnie paƒstwo nie wycofa∏o si´ z pe∏nienia podstawowych funkcji w polityce spo-

∏ecznej. Finansowany z podatków sektor publiczny zachowa∏ swojà mocnà pozycj´, a z dru-

giej strony gospodarka zwi´kszy∏a swojà efektywnoÊç i konkurencyjnoÊç na rynku mi´dzy-

narodowym. Z du˝ym sukcesem uda∏o si´ zatem osiàgnàç nie∏atwy kompromis mi´dzy

oczekiwaniami spo∏ecznymi, szerokimi uprawnieniami pracowniczymi i opiekuƒczymi za-
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daniami paƒstwa a wymogami wydajnej, nowoczesnej gospodarki. T́  swoistà kwadratur´

ko∏a Göran Persson wyrazi∏ metaforycznie, porównujàc w jednej z wypowiedzi Szwecj´

do... latajàcego po ogrodzie nieforemnego bàka, który – jakby si´ zdawa∏o – „ze zbyt oci´-

˝a∏ym cia∏em i cienkimi skrzyd∏ami nie powinien umieç lataç – a jednak fruwa” (Lunberg,

Aemark 2001, s. 174).

Dlaczego jest to mo˝liwe? „JeÊli mamy do czynienia z wolnà gospodarkà – t∏umaczy

w innym miejscu G. Persson – wysoko wykszta∏conà si∏´ roboczà, bardzo zdrowymi ludê-

mi, bardzo wysokà wydajnoÊcià oraz czystym Êrodowiskiem, wówczas mo˝na stworzyç kry-

tyczna mas´ zasobów, która pozwala osiàgaç wysoki wzrost” (za: Power 2005).

Norwegia – której nazwa oznacza dos∏ownie „drog´ ku pó∏nocy” lub „pó∏nocny szlak”

– jest relatywnie najbogatszym krajem spoÊród pi´ciu paƒstw nordyckich, jeÊli mierzyç za-

mo˝noÊç wartoÊcià PKB na g∏ow´ mieszkaƒca (48 tys. USD). Wedle unijnych statystyk

z po∏owy 2005 r., ust´puje pod tym wzgl´dem w Europie wy∏àcznie Luksemburgowi

(59 tys. USD), natomiast wyprzedza znajdujàcych si´ na nast´pujàcych miejscach w tej

klasyfikacji sàsiadów z regionu: 6. Dania, 10. Szwecja, 11. Islandia, 12. Finlandia. èród∏em

norweskiego dobrobytu jest m.in. trwajàca od ponad trzech dziesi´cioleci eksploatacja bo-

gatych z∏ó˝ ropy i gazu, ale redukowanie przyczyn zasobnoÊci mieszkaƒców „subarktycz-

nego edenu” do zysków z eksportu surowców naturalnych by∏oby oczywiÊcie uproszczeniem.

Dobrej sytuacji gospodarczej tego kraju towarzyszy niska inflacja (ok. 1%), ma∏e bez-

robocie (poni˝ej 4%), a tak˝e wzrost wydatków socjalnych, obejmujàcy w 2005 r. przede

wszystkim opiek´ spo∏ecznà, szkolnictwo, rozbudow´ sieci przedszkoli, przy jednoczesnym

utrzymaniu pomocy finansowej dla rodzin wybierajàcych model opieki nad dzieckiem w do-

mu. Pozostajàcy w ostatnich latach u w∏adzy rzàd centrowo-prawicowy podejmowa∏ jed-

noczeÊnie dzia∏ania reformujàce norweskà polityk´ spo∏ecznà, z których najpowa˝niej-

szym przedsi´wzi´ciem by∏o ostateczne uzgodnienie w parlamencie w maju br. (tak˝e przy

udziale lewicowej opozycji) za∏o˝eƒ modernizacji systemu emerytalnego. Ze wzgl´du na

wyd∏u˝enie Êredniego okresu ˝ycia, Norwegowie b´dà musieli d∏u˝ej pracowaç, aby zdo-

byç uprawnienia do pe∏nej emerytury. Na wysokoÊç Êwiadczeƒ b´dà wp∏ywaç wskaêniki

inflacji i przeci´tnej p∏acy, system obejmowaç b´dzie osoby pracujàce w niepe∏nym wy-

miarze czasu lub w domu, zatrudnieni w sektorze publicznym majà mieç zagwarantowa-

ne emerytury w wysokoÊci dwóch trzecich ostatniego wynagrodzenia itd. Z poczàtkiem

2004 r. dokonano tak˝e zmian w systemie rentowym (wprowadzajàc, obok sta∏ych rent,

okresowe tego rodzaju Êwiadczenia na 1–4 lata), zaproponowano reform´ zasi∏ków cho-

robowych, które przy d∏u˝szych okresach niezdolnoÊci do pracy majà byç w wi´kszym stop-

niu finansowane przez pracodawców.

Charakterystycznà cechà norweskiej polityki spo∏ecznej jest Êcis∏e powiàzanie polityki

rodzinnej z dzia∏aniami na rzecz równouprawnienia p∏ci oraz politykà zatrudnienia. Dzi´-

ki takiemu podejÊciu uda∏o si´ w ostatnim okresie znacznie podnieÊç poziom rozrodczo-

Êci, a zarazem osiàgnàç jeden z najwy˝szych w Europie wspó∏czynnik zatrudnienia kobiet:

a˝ 75% matek posiadajàcych dzieci w wieku poni˝ej 3 lat pracuje, w odniesieniu do ko-

biet majàcych dzieci pomi´dzy trzecim i szóstym rokiem ˝ycia ten wskaênik wynosi nawet

85%, przy czym po∏owa z nich pracuje na niepe∏nym etacie. Ca∏oÊciowa strategia w tej
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dziedzinie ma sprzyjaç ∏àczeniu zatrudnienia z opiekà nad dzieckiem i pe∏nym udzia∏em

w ˝yciu rodzinnym, zarówno przez kobiety, jak m´˝czyzn.

Na pytanie polskiego dziennikarza, czy w Norwegii mówi si´ o schy∏ku koncepcji paƒ-

stwa opiekuƒczego, chadecki premier Kjell Magne Bondevik odpowiedzia∏: „Nie, w tej

sprawie panuje u nas ponadpartyjny konsensus. Toczà si´ oczywiÊcie spory o ten system.

Na przyk∏ad mi´dzy socjalistami a konserwatystami. Podstawowe zasady paƒstwa opie-

kuƒczego, a raczej spo∏eczeƒstwa opiekuƒczego, cieszà si´ jednak w Norwegii wielkim po-

parciem. Realizujemy u nas tak zwany nordycki model paƒstwa opiekuƒczego. Jego pod-

stawà jest zachowanie równowagi pomi´dzy paƒstwem a rynkiem”. I dalej: „G∏ówna nasza

zasada brzmi: ka˝dy cz∏onek spo∏eczeƒstwa musi mieç zapewnione warunki, które pozwo-

là mu prze˝yç. Oznacza to, ˝e musimy wspieraç ludzi chorych, starszych i cz∏onków wie-

lodzietnych rodzin. JeÊli nie masz pracy, to musisz otrzymaç wsparcie od paƒstwa” (Bon-

devik 2004).

Przywiàzanie do podobnego rodzaju filozofii i podstawowych za∏o˝eƒ welfare state jest

te˝ typowe dla pozosta∏ych paƒstw skandynawskich. Mo˝na równie˝ mówiç o znacznej in-

stytucjonalnej ciàg∏oÊci rozwiàzaƒ praktykowanych przez te paƒstwa w ramach realizacji

przez nie zadaƒ socjalnych, aczkolwiek poszczególne instytucje podlegajà naturalnie pew-

nym koniecznym zmianom, aby skutecznie spe∏niaç dodatkowe funkcje, wynikajàce z no-

wych potrzeb rozwojowych i oczekiwaƒ spo∏ecznych.

Najwa˝niejsze wyzwania stojàce dziÊ przed szerzej rozumianà politykà spo∏ecznà kra-

jów nordyckich mo˝na ujàç w nast´pujàcych punktach („The Nordic Welfare States”... ,

2000, s. 4–5):

1. Stawienie czo∏a obecnym tendencjom demograficznym, tj. przede wszystkim post´pu-

jàcemu starzeniu si´ spo∏eczeƒstw oraz niskiej, wcià˝ nie zapewniajàcej prostej repro-

dukcji pokoleƒ, stopie urodzeƒ, co redukuje udzia∏ ludzi w wieku produkcyjnym w glo-

balnej populacji, a tym samym ogranicza mo˝liwoÊci finansowania us∏ug i Êwiadczeƒ

spo∏ecznych.

2. Utrzymanie wysokiego, charakterystycznego dla skandynawskiego welfare state, pozio-

mu zabezpieczenia spo∏ecznego, w tym szczególnie w odniesieniu do ludzi starych. Po-

prawa jakoÊci tradycyjnych us∏ug socjalnych, unowoczeÊnianie s∏u˝b publicznych je

Êwiadczàcych.

3. Ochrona Êrodowiska naturalnego – z korzyÊcià dla obecnych i przysz∏ych pokoleƒ.

4. Integracja spo∏eczna imigrantów, uchodêców i ich rodzin.

5. Zapewnienie adekwatnej poda˝y si∏y roboczej na elastycznym rynku pracy, w∏àczajàc

w to przedsi´wzi´cia zorientowane na rozwój edukacji i u∏atwianie dost´pu do zatrud-

nienia imigrantom, starszym pracownikom i przede wszystkim kobietom, m.in. poprzez

doskonalenie rozwiàzaƒ gwarantujàcych w∏aÊciwà opiek´ nad dzieçmi.

6. Modernizacja systemów ochrony zdrowia, zapobieganie chorobom wynikajàcym z nie-

racjonalnego trybu ˝ycia.

Niezale˝nie od tych wewn´trznych wyzwaƒ, nordyckie paƒstwa opiekuƒcze – podob-

nie zresztà jak inne paƒstwa wysoko rozwini´tego Êwiata zachodniego – stajà dziÊ przed

wieloma powa˝nymi wyzwaniami zwiàzanymi z post´pujàcà globalizacjà, a wi´c m.in. na-
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rastajàcà mobilnoÊcià kapita∏u, us∏ug i si∏y roboczej na Êwiatowym rynku. Jest to jednak

osobne zagadnienie, które wymaga∏oby szerszego potraktowania, na co brakuje tu miej-

sca9. Wyraênie zaznacza si´ w ka˝dym razie potrzeba systematycznej, istotnej odnowy czy

reformy tradycyjnej, historycznie ukszta∏towanej w XX wieku, skandynawskiej odmiany

welfare state. Powszechnie podkreÊla si´ koniecznoÊç jej dostosowania do nowych uwarun-

kowaƒ i wyzwaƒ – tak aby paƒstwa te utrzyma∏y dotychczasowà wysokà efektywnoÊç i mi´-

dzynarodowà konkurencyjnoÊç, przy jednoczesnym zachowaniu tych g∏ównych filarów

obecnego systemu, które gwarantowa∏y do tej pory spo∏eczeƒstwom skandynawskim wy-

soki poziom spójnoÊci i solidarnoÊci.

Poszukiwanie recepty na sukces

Jak dotychczas, rezultaty post´pujàcej modernizacji nordyckich paƒstw dobrobytu oce-

niane sà na ogó∏ pozytywnie (Kuhnle 2000). Zwraca si´ uwag´, ˝e w „trudnych czasach”

wykaza∏y one daleko wy˝szy od innych krajów poziom zdolnoÊci dostosowawczych, dowo-

dzàc zarazem mo˝liwoÊci przetrwania jako odr´bnego modelu welfare state. Ich przyk∏ad

pokazuje m.in., ˝e powszechne gwarancje dochodowe i wysoki poziom bezpieczeƒstwa so-

cjalnego okazujà si´ nie tylko skutecznà zaporà przed rozszerzaniem si´ strefy ubóstwa,

ale tak˝e efektywnym instrumentem wspierajàcym wi´kszà mobilnoÊç na rynku pracy i u∏a-

twiajàcym p∏ynnà adaptacj´ do zmieniajàcego si´, postindustrialnego otoczenia. Aktywne

formy wspierania i mobilizowania grup zagro˝onych bàdê wymagajàcych specjalnej troski

(jak np. rodziny niepe∏ne z ma∏ymi dzieçmi, osoby niepe∏nosprawne, starsi pracownicy)

minimalizujà zjawisko spo∏ecznej ekskluzji. Jednà z najwa˝niejszych lekcji p∏ynàcych z naj-

nowszych doÊwiadczeƒ skandynawskiej polityki spo∏ecznej jest wniosek o wielkiej przydat-

noÊci dzia∏aƒ prewencyjnych, zapobiegawczych. Wsparte na d∏ugofalowej, dobrze przemy-

Êlanej strategii inwestycje w tej dziedzinie procentujà pomyÊlnymi, nieraz nadspodziewanie

nawet pozytywnymi rezultatami.

W znacznie szerszej perspektywie region nordycki pokazuje, ˝e systemy spo∏eczno-eko-

nomiczne mogà ze sobà rywalizowaç nie tylko pod wzgl´dem niskich podatków i p∏ac,

d∏u˝szego czasu pracy, minimalnych norm pracowniczych czy ci´ç w wydatkach socjalnych,

ale tak˝e pod wzgl´dem tworzenia wysokiej jakoÊci miejsc pracy, podnoszenia kwalifika-

cji, partycypacji, innowacyjnoÊci czy te˝ stwarzania warunków dla wy˝szej wydajnoÊci. Stra-

tegii opartej przede wszystkim na rachunku kosztów („cost-based” strategy) przeciwstawia-

na jest w ten sposób alternatywna strategia bazujàca na kreowaniu wartoÊci dodanej

(„value-added” strategy). PodkreÊla si´, ˝e bardzo charakterystycznym rysem nordyckich

dyskusji o sposobach podnoszenia w∏asnej konkurencyjnoÊci jest postrzeganie tego zagad-

nienia przez pryzmat nowych, oryginalnych rozwiàzaƒ i czegoÊ, co jest okreÊlane mianem

„narodowego systemu innowacyjnego” (Kettunen 1999; Miettinen 2002).

Fundamentalnà kwestià okazuje si´ przy tym gotowoÊç i zdolnoÊç do przeprowadza-

nia zmian. „Kraje skandynawskie nadal cechuje dynamizm” – przyznaje Anthony Gid-
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dens, po czym dodaje: „Jest tak nie dlatego, ˝e opierajà si´ one reformom, ale dlatego,

˝e je wprowadzajà” (za: Moravcsik 2005). Mo˝na by dodaç, ˝e mamy tu do czynienia

z pewnego rodzaju paradoksem. Rozbudowane instytucjonalnie nordyckie paƒstwa opie-

kuƒcze cz´sto by∏y i sà krytykowane za sztywnoÊç biurokratycznych struktur, niedostatek

elastycznoÊci i brak dynamizmu. Tymczasem gromadzone od poczàtku lat 90. minionego

stulecia doÊwiadczenia reformatorskie wydajà si´ wyraênie zaÊwiadczaç o tym, ˝e pod wie-

loma wzgl´dami kraje skandynawskie wykazujà wi´kszà ni˝ inne kraje zdolnoÊç do prze-

prowadzania koniecznych zmian, w odpowiedzi na wy∏aniajàce si´ nowe wyzwania. Mo˝-

liwe, ˝e zwiàzane jest to z faktem, i˝ decyzje dotyczàce przekszta∏ceƒ w programach sektora

publicznego finansowanych z powszechnych podatków sà tam szybsze i ∏atwiejsze, bo za-

padajà w jednym miejscu, w oparciu o procedury wi´kszoÊciowego g∏osowania, a nie sà

– jak to ma miejsce w konserwatywno-korporacyjnym modelu paƒstw Europy kontynen-

talnej – produktem du˝o bardziej z∏o˝onego procesu uzgodnieƒ i konsultacji z udzia∏em

wielu partnerów i grup nacisku, stawiajàcych nieraz silny opór nowym rozwiàzaniom.

Niezale˝nie od wskazanych wy˝ej specyficznych cech i atutów polityki rozwojowej, war-

to zaznaczyç, i˝ wyjaÊnienia nordyckich sukcesów odwo∏ujà si´ cz´sto tak˝e do uwarun-

kowaƒ spo∏eczno-kulturowo-historyczno-geograficznych. T∏umaczà skandynawskie osià-

gni´cia charakterystycznym etosem pracy i poczuciem odpowiedzialnoÊci, jakie wyrastajà

– z jednej strony – z wartoÊci dominujàcej w tym regionie religii luteraƒskiej i etyki pro-

testanckiej, a z drugiej – z ugruntowanego od pokoleƒ przekonania, ˝e w nie∏atwym do

˝ycia Êrodowisku naturalnym (d∏uga i surowa zima, du˝e odleg∏oÊci mi´dzy osiedlami ludz-

kimi, oddzielonymi lasami i jeziorami itp.) trzeba liczyç przede wszystkim na siebie, nie

zaniedbujàc obowiàzków, ci´˝ko pracujàc, ale i ÊciÊle przestrzegajàc podstawowych norm

wspó∏˝ycia spo∏ecznego, takich jak uczciwoÊç, rzetelnoÊç, dotrzymywanie umów czy soli-

darnoÊç.

Pomimo mocno rozwini´tego pierwiastka indywidualistycznego u mieszkaƒców Skan-

dynawii, spo∏eczeƒstwa tego regionu sà cz´sto okreÊlane mianem „spo∏eczeƒstw konsen-

sualnych”, w których do ostatecznych porozumieƒ dochodzi nieraz po ˝mudnych, lecz za-

wsze cywilizowanych dyskusjach, których wynik – co najwa˝niejsze – zadowala i jest

respektowany przez wszystkich. Szwedzi z tego powodu sà nawet czasem nazywani „Ja-

poƒczykami Europy”. W przypadku Szwedów wskazuje si´ tak˝e na charakterystyczny dla

tego narodu wysoki stopieƒ kreatywnoÊci u˝ytecznej w biznesie, o której to zdolnoÊci de-

cyduje specyficzny talent, tolerancja i umiej´tnoÊç korzystania z technologii. W Êwietle ba-

daƒ porównawczych spo∏eczeƒstwo szwedzkie lokuje si´ pod tym wzgl´dem na pierwszym

miejscu w Europie, w skali Êwiatowej zaÊ dystansujàc nawet Amerykanów (Power 200410).

Specyficzne warunki bytowania Skandynawów w odosobnionych skupiskach ludzkich,

na pó∏nocnych peryferiach europejskiego kontynentu, w znacznej izolacji od g∏ównych

nurtów Êwiatowego rozwoju, przez ca∏e stulecia kszta∏towa∏y ich introwertyczny charak-

ter narodowy, pe∏en sceptycyzmu, a nawet podejrzliwoÊci czy niech´ci wobec Êwiata ze-
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wn´trznego. W ostatnich kilku dekadach pog∏´bia si´ proces otwierania si´ krajów nor-

dyckich na bli˝sze i dalsze otoczenie. Jego ilustracjà mo˝e byç nie tylko przystàpienie

trzech paƒstw tego regionu (Dania, Szwecja i Finlandia) do Unii Europejskiej i udzia∏ po-

zosta∏ych dwóch (Norwegia, Islandia) w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Coraz

wi´cej skandynawskich koncernów ma charakter wielonarodowy, w krajach tych podej-

muje prac´ i osiedla si´ coraz wi´cej cudzoziemców, sami Skandynawowie coraz liczniej

podró˝ujà za granic´, nie tylko w celach turystycznych. Mo˝na powiedzieç, ˝e Skandyna-

wia wyrusza w Êwiat – ale bez wàtpienia i Êwiat, poszukujàc recept na lepsze ˝ycie i „do-

bry rozwój”, b´dzie w rosnàcym stopniu interesowa∏ si´ szczególnymi doÊwiadczeniami

nordyckiego regionu.

Tak czy inaczej, odnoszàce dziÊ spore sukcesy spo∏eczne i gospodarcze kraje skandy-

nawskie najwyraêniej ∏amià wygodny z ró˝nych wzgl´dów, popularny ostatnio, ale bardzo

schematyczny podzia∏ w Unii na tych jej cz∏onków, którzy reprezentujà zachodnià (za wy-

jàtkiem Wysp Brytyjskich), sklerotycznà, przesocjalizowanà „starà Europ´” oraz kraje ze

Êrodkowowschodniej cz´Êci kontynentu, które majà tworzyç dynamicznà, przedsi´biorczà,

wolnorynkowà „nowà Europ´”. Ta dychotomia jest naturalnie du˝ym uproszczeniem, po-

dobnie jak symplifikacjà jest sprowadzanie ca∏ej dyskusji wokó∏ Strategii Lizboƒskiej i przy-

sz∏ego ∏adu spo∏eczno-gospodarczego w Unii Europejskiej do konfliktu i Êcierania si´

dwóch zasadniczych modeli: etatystyczno-liberalnego oraz etatystyczno-opiekuƒczego11.

Region nordycki pokazuje, ˝e istniejà tak˝e inne, bardziej zniuansowane drogi rozwoju.

Natomiast, czy i w jakim zakresie skandynawskie osiàgni´cia mo˝na by powtórzyç w in-

nych krajach, z jakim skutkiem udaje si´ bàdê uda∏oby si´ tego dokonaç w odmiennych

warunkach ekonomicznych, spo∏ecznych i kulturowych – to ju˝ zupe∏nie inna historia.
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The Northern Path. Some Remarks on the Nordic Way of Development

In the first part of the article the author points out the outstanding performance of the

Nordic countries in comparison to other countries (not only EU memeber states) on a very

wide range of economic and social indicators: growth, labour productivity, research and

development investment, liberalised product and service markets, rates of employment, welfare

benefits, physical and social infrastructure. The development of the Nordic states since at least

mid-1990s has shown that they have managed to create socially generous and even societies

as well as highly competitive, flexible and efficient ones. Therefore, the latest Scandinavian

experiences appear to have gone beyond the simplistic debate over liberalisation versus

protectionism, or free market capitalism versus the welfare state, which is so prevalent in

Europe today.

The article argues that the Nordic social model could become an important source of

inspiration for other countries in Europe, including Poland, despite its specifity based on

a number of cultural, historical and regional factors connected with Scandinavia. Among the

major lessons which can be learned about the Nordic model are the following observations. It

is not the size of the state which matters, but its quality. The public sector and institutionalized

social dialogue can be very effective instruments for economic and social reform. One of the

distinctive features of the Nordic countries is the strategy of „flexicurity” – combination of

flexible regulation, strongly developed systems of social security for the unemployed and an

active labour market policy. A further reason for the success is a high level of investment in

education and reasearch. Last but not least, Nordic governments are leading the way in

establishing a high degree of coherence between economic, social and ecological policies.
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Yohanan Stryjan

Södertörns högskola, Szwecja

Socjaldemokracja, rynek pracy i trzeci sektor
– przypadek szwedzki

Wprowadzenie

Najlepiej znanym aspektem dojrza∏ego modelu szwedzkiego jest powszechne i wszech-

stronne welfare state z szerokim zakresem Êwiadczeƒ socjalnych, administrowanych i pro-

dukowanych przez sektor publiczny1. Do ukszta∏towania charakterystycznych dla tego mo-

delu relacji mi´dzy paƒstwem, sferà socjalnà i dobroczynnoÊcià dosz∏o w wyniku

d∏ugotrwa∏ego rozwoju instytucjonalnego. Przed reformacjà dobroczynnoÊç w Szwecji, tak

jak w innych krajach europejskich, by∏a domenà KoÊcio∏a katolickiego. Reformacja do-

prowadzi∏a do po∏àczenia KoÊcio∏a i paƒstwa, co poÊrednio przyczyni∏o si´ do akceptacji

idei publicznego administrowania sferà socjalnà. Pomoc dla ubogich i ostatecznie zdro-

wie publiczne i edukacja zosta∏y powierzone radom parafialnym2, co stanowi∏o konceptu-

alnà i prawnà podstaw´ przysz∏ego sektora publicznego3. Od poczàtku XVIII w. w mia-

1 Stryjan (1994).
2 Gullstrand (1930).
3 Powstanie parafii (socken) jako g∏ównej jednostki w∏adzy lokalnej administrujàcej sprawami

socjalnymi i dobroczynnoÊcià (Gullstrand 1930), jest bardzo dobrym przyk∏adem w tym zakresie.

Reorganizacja w∏adzy lokalnej w po∏owie XIX wieku zosta∏a zainicjowana przez Fattigvˆrdkommitéen

(Komisja Pomocy dla Ubogich) w 1837 roku. Oddzielenie lokalnego samorzàdu od organów para-

fialnych nastàpi∏o w 1862.



stach powstawa∏y instytucje ubezpieczeƒ wzajemnych powo∏ywane przez rzemieÊlników

i klas´ Êrednià. Towarzystwa dobroczynne zaczynajà zajmowaç si´ pomocà dla ubogich od

roku 1810 w odpowiedzi na wzrost ubóstwa w miastach. Ich udzia∏ wkrótce zaczà∏ byç

kwestionowany przez innych aktorów, a mianowicie przez rady parafialne, które ewolu-

owa∏y i stawa∏y si´ organami w∏adzy lokalnej i jej, zaczàtkowej jeszcze, polityki socjalnej.

Podobne stanowisko zajmowa∏y ruchy spo∏eczne, które podkreÊla∏y znaczenie pomocy wza-

jemnej i samopomocy. Poczàwszy od ruchu antyalkoholowego we wczesnych latach 1830.,

kulminacja rozwoju ruchów masowych i nowych stowarzyszeƒ nastàpi∏a w ciàgu kilku de-

kad od 1870; by∏y to m.in. wolne (tzn. protestanckie, nieuznajàce zwierzchnictwa paƒstwa)

koÊcio∏y, ruch robotniczy, spó∏dzielnie spo˝ywców, ruch sportowy i instytucje edukacji do-

ros∏ych4. Wszystko to stanowi∏o podstaw´ dla silnego trzeciego sektora. Szeroki zakres

us∏ug socjalnych, zainicjowanych i uruchomionych przez te instytucje, odegra∏ zasadniczà

rol´ w rozwoju welfare state.

Granice mi´dzy paƒstwem, ruchami spo∏ecznymi i organizacjami dobroczynnymi zo-

sta∏y ponownie wytyczone w XX wieku. Dzia∏alnoÊç socjalna organizacji dobroczynnych

traci∏a na znaczeniu z nadejÊciem inicjatyw pomocy wzajemnej i ekspansjà publicznych

programów socjalnych. Wi´kszoÊç zosta∏a ostatecznie przej´ta przez paƒstwo, nierzadko

z aprobatà samych organizacji. G∏ównie dotyczy∏o to organizacji spó∏dzielczych, które wi-

dzia∏y w rodzàcym si´ welfare state najwy˝sze wcielenie zasady wzajemnoÊci. Nowy uk∏ad

zosta∏ osiàgni´ty w wi´kszoÊci bez konfliktów i stopniowo5.

Opisany wy˝ej rozwój jest podobny do tego, jaki mia∏ miejsce w innych krajach skan-

dynawskich. Podobieƒstwa w tym zakresie, b´dàce podstawà szeroko akceptowanego po-

j´cia „model skandynawski” (Esping-Andersen i Korpi 1987; Esping-Andersen 1990), by∏y

spowodowane czynnikami historycznymi i demograficznymi, które u∏atwia∏y te˝ bezpo-

Êrednie naÊladownictwo. G∏ówny krok ku wyodr´bnieniu si´ modelu szwedzkiego zosta∏

podj´ty we wczesnych latach powojennych wraz z oddzieleniem polityki pracy od polity-

ki socjalnej i podporzàdkowanie jej ca∏kowicie nowym instytucjom w ramach polityki pe∏-

nego zatrudnienia (Lewin 1967). Za najbardziej specyficznà cech´ modelu szwedzkiego

mo˝na uznaç powiàzanie produkcji i redystrybucji jako dwóch równowa˝nych cz´Êci w ra-

mach jednego modelu. Jest to g∏ówne êród∏o jego przesz∏ych sukcesów i obecnych pro-

blemów.

W artykule skoncentrowano si´ przede wszystkim na tym filarze modelu szwedzkiego,

któremu dotàd poÊwi´cono mniej uwagi, a mianowicie na polityce rynku pracy. Jej roz-

wój i problemy w tej sferze majà wp∏yw na polityk´ socjalnà, a tak˝e wyraêne odpowied-

niki w tym obszarze.
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4 Ruch robotniczy i spó∏dzielczoÊç konsumencka ukszta∏towa∏y si´ na krótko przed rokiem 1900.

Partia socjaldemokratyczna powsta∏a w 1889, a Konfederacja Szwedzkich Zwiàzków Zawodowych

zosta∏a zawiàzana dziesi´ç lat póêniej.
5 Stryjan i Wijkström (1996). Istnia∏y jednak wyjàtki: niektóre z us∏ugowych organizacji non-

-profit zosta∏y zmuszone do zakoƒczenia dzia∏alnoÊci (Qvarsell 1993; Johansson 1993); inne pozo-

sta∏y, mimo zamierzeƒ rzàdu (Stenius 1995).



Rynek pracy i zatrudnienie6

Pe∏ne zatrudnienie i wysoki poziom uczestnictwa w rynku pracy – to dwa wa˝ne ele-

menty powszechnego i wszechstronnego welfare state w Szwecji (Stryjan 1994). Prawo do

zatrudnienia jest postrzegane jako prawo obywatelskie7, a integracja poprzez prac´ jest

obowiàzkiem publicznym od lat 30. W Powojennym Programie Ruchu Robotniczego

(Arbetarrörelsens efterkrigsprogram) z 1945 roku pe∏ne zatrudnienie zosta∏o okreÊlone jako

g∏ówny cel polityki i do dzisiaj zajmuje takà pozycj´.

Model szwedzki w interesujàcy sposób po∏àczy∏ wysokie aspiracje spo∏eczne i egalita-

ryzm z podejÊciem silnie zorientowanym na rynek8. Konwencjonalnie uznawane za sprzecz-

ne takie cele, jak wysoki poziom uczestnictwa w rynku pracy, wysokie (prawie pe∏ne) za-

trudnienie, dynamiczny wzrost gospodarczy i niska inflacja, zosta∏y zintegrowane w modelu

Rehn-Meidnera, który by∏ realizowany od lat 50. XX wieku ze znaczàcymi sukcesami. Nie-

które z podstawowych w∏aÊciwoÊci tego modelu ulega∏y stopniowej erozji pod wp∏ywem

rozwoju gospodarczego, a jednak poziom bezrobocia w Szwecji by∏ stosunkowo niski w po-

równaniu z innymi krajami europejskimi w latach 80. Kryzys z poczàtku lat 90. spowodo-

wa∏, ˝e liczba osób zatrudnionych zmniejszy∏a si´ z ok. 4,5 mln w 1989 do 3,85 mln

w roku 19929. W wyniku tego bezrobocie szybko wzros∏o do poziomu ponad 10%, niespo-

tykanego w Szwecji od koƒca wojny, a pe∏ne zatrudnienie jako cel zosta∏o porzucone na

pewien czas. Powrót do normy zaczà∏ si´ w drugiej po∏owie lat 90. (z za∏amaniem w 1997),

w latach 2001–200310 stopa bezrobocia utrzymywa∏a si´ na poziomie 4%, ale ponownie

zacz´∏a powoli rosnàç do ok. 6% w po∏owie roku 2005. Wskaêniki zatrudnienia dla lud-

noÊci w wieku 16–64 lat po za∏amaniu w pierwszej po∏owie lat 90. równie˝ powróci∏y do

wysokiego poziomu 74%. W strukturze grupy, która pozostaje poza rynkiem pracy, po-

nad 1/3 (37,5%) stanowià osoby, które uznaje si´ za trwale niezatrudnialne (wczeÊni eme-

ryci i renciÊci)11 i odsetek tych osób roÊnie. W kolejnym punkcie zostanie wykazane, ˝e te

dwa wskaêniki – wysoki poziom uczestnictwa w rynku pracy i wysoki poziom wykluczenia

zeƒ – sà ÊciÊle powiàzane. W pewnym sensie oba odzwierciedlajà centralne aspekty mo-

delu szwedzkiego. Rzàd szwedzki przyjà∏, ˝e docelowy poziom aktywnoÊci zawodowej po-
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6 Wskaêniki wykorzystane w tej cz´Êci artyku∏u pochodzà z badaƒ rynku pracy Szwedzkiego

Urz´du Statystycznego (SCB, www.scb.se).
7 Proklamacja rzàdu (Om beslutad ny regeringsform) wyszczególnia prawo do zatrudnienia jako

jedno z podstawowych praw, które majà byç gwarantowane przez wspólnot´/spo∏eczeƒstwo

(allmänhet).
8 Ministerstwo pracy tradycyjnie nazywane jest „ministerstwem rynku pracy”.
9 èród∏o: www.scb.se. Urzàd podawa∏ póêniej liczb´ 3,75 mln dla tego samego roku, ale by∏a

ona obliczona w inny sposób i dane te sà nieporównywalne.
10 Grupa wiekowa 16–64 liczy∏a 5,5 mln w listopadzie 2002 roku, 169,5 tys. by∏o zarejestrowa-

nych by∏o jako bezrobotni. Kolejne 39 tys. bez zatrudnienia nie mia∏o uprawnieƒ do rejestracji.
11 1,3 mln Szwedów zosta∏o zakwalifikowanych przez SCB jako „nieb´dàcy w zasobach si∏y ro-

boczej” w grudniu 2002; liczba osób na wczeÊniejszych emeryturach w tym samym miesiàcu wyno-

si∏a 488,5 tys. wed∏ug danych z prasy („Dagens Nyheter” z 21 grudnia 2002).



winien osiàgnàç 80%. Ten cel nie b´dzie osiàgni´ty, je˝eli nie zostanie rozwiàzany

problem wykluczenia z rynku pracy blisko pó∏ miliona osób. Wymaga to zmian w struk-

turze modelu szwedzkiego i ukszta∏towania nowych form instytucjonalnych i instrumen-

tów polityki.

Kontekst instytucjonalny

Podstawowe sk∏adniki szwedzkiego modelu: powszechne Êwiadczenia, polityka prze-

mys∏owa, solidarnoÊç i spoistoÊç spo∏eczna same w sobie nie sà czymÊ wyjàtkowym. Uni-

kalne na skal´ Êwiatowà sà jednak skutecznoÊç w ∏àczeniu normatywnych za∏o˝eƒ z insty-

tucjonalnymi praktykami, jak równie˝ wysoki poziom aspiracji (Stryjan 1994).

Dystrybutywne aspekty polityki socjalnej (najlepiej rozpoznawana cecha modelu; zob.

np. Esping-Andersen i Korpi 1987; Esping-Andersen 1990) sà mocno osadzone w szer-

szej perspektywie ekonomicznej, w której produkcja i dystrybucja sà umiej´tnie równo-

wa˝one i ograniczone poprzez quasi-korporacyjny podzia∏ zadaƒ w ramach systemu ryn-

kowego. Model ten wcià˝ przenika sposoby myÊlenia i praktyk´ w sektorze publicznym

i dlatego dyskusj´ otworzy krótkie omówienie jego normatywnych podwalin (Stryjan 1994;

Stryjan i Wijkström 1996).

Kolektywizm i indywidualizm. Za g∏ównego producenta dobrobytu uznaje si´ raczej spo-

∏eczeƒstwo jako ca∏oÊç, a nie gospodarstwo domowe. Przedsi´biorczoÊç korporacyjna jest

popierana, ale na przedsi´biorczoÊç indywidualnà tradycyjnie patrzono niech´tnie. Wbrew

swemu kolektywnemu duchowi, model zawiera równie˝ nachylenie indywidualistyczne. Dla-

tego te˝ uprawnienia socjalne sà ÊciÊle indywidualistyczne i by∏y cz´sto celowo oddzielane

od jakiejkolwiek przynale˝noÊci do bytu kolektywnego, grupy lub nawet rodziny; Êwiadcze-

nia pracownicze, gdziekolwiek by ich nie wprowadzano, by∏y ÊciÊle zwiàzane z indywidual-

nà p∏acà, a nie z celami deklarowanymi przez zatrudniajàcych. Ta sama logika obowiàzuje

w przypadku opodatkowania: ogólne zwolnienia podatkowe za spe∏nianie celu spo∏ecznego

(np. zatrudnianie marginalizowanych grup) sà z zasady wykluczone12. Podatek dochodowy

nie zale˝y od statusu ma∏˝eƒskiego, a Êwiadczenia rodzinne nie zale˝à od dochodu itp.

Âwiadczenia socjalne i zatrudnienie. Prawo do zatrudnienia by∏o (i nadal na wiele spo-

sobów jest) cz´Êcià normatywnego rdzenia modelu szwedzkiego (Stryjan 1994). Ze wzgl´-

du na to, ˝e uprawnienia socjalne sà w wi´kszoÊci powiàzane z zatrudnieniem, ogólny do-

brobyt zale˝y od pe∏nego zatrudnienia, co sprawia, ˝e jest to podstawowy warunek brzegowy

koherentnego dzia∏ania modelu. Wysoki poziom uczestnictwa w rynku pracy zosta∏ bez-

poÊrednio zwi´kszony w latach 60. poprzez zastàpienie opodatkowania gospodarstwa do-

mowego przez silnie progresywne i indywidualne opodatkowanie13, co pogorszy∏o sytu-

acj´ gospodarstw domowych z jednym dochodem lub utrzymujàcych si´ z rodzinnego prawa
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12 Istniejà pewne wyjàtki od tej zasady w przypadku podatku VAT; zob. Stryjan

i Wijkström (1996).
13 ProgresywnoÊç podatkowa by∏a zmniejszana od lat 80., progresywne podatki paƒstwowe za-

st´powano ÊciÊle proporcjonalnymi podatkami od p∏ac i podatkami gminnymi.



w∏asnoÊci. Ponadto zatrudnienie raczej ni˝ zawód sta∏o si´ g∏ównym elementem definiu-

jàcym to˝samoÊç.

Mimo tego zapewnienie zatrudnienia nigdy nie by∏o uwa˝ane za element w∏aÊciwej po-

lityki socjalnej. Od welfare state oczekiwano Êwiadczeƒ socjalnych, ale nie mia∏o ono bez-

poÊrednio dawaç zatrudnienia czy „tworzyç miejsc pracy”. Te mia∏y byç tworzone przez

biznes i alokowane w wyniku dzia∏ania rynku pracy, który by∏ centralnym mechanizmem

integracji spo∏ecznej, co dobrze widaç w poj´ciu Arbetslinjen14. Paƒstwowa odpowiedzial-

noÊç za polityk´ zatrudnienia zosta∏a ustanowiona na poziomie makro, gdzie mia∏o ono

u∏atwiaç bezproblemowe funkcjonowanie rynku pracy, oraz na poziomie mikro, poprzez

przej´cie ogólnych kosztów spo∏ecznych zwiàzanych z mobilnoÊcià pracowników

(von Otter 1978).

RównoÊç i wykluczenie. Teoretycznie model móg∏by byç uznany za ogólny program

ubezpieczeniowy (Hedborg i Meidner 1984) zabezpieczajàcy Êredni poziom ˝ycia dla ca-

∏ej populacji, w odró˝nieniu od modeli zapewniajàcych minimum docelowym grupom pro-

blemowym. Us∏ugi socjalne nastawione sà na poziom oczekiwaƒ przeci´tnego obywatela

(Esping-Andersen 1994). W bardziej konserwatywnych systemach te same grupy stanowi-

∏yby raczej ekskluzywny segment. Podobnie, polityka zatrudnienia by∏a nastawiona na

stworzenie i utrzymanie jednolitego rynku pracy z ogólnokrajowymi standardami wysoko-

Êci p∏ac, wysokim poziomem kwalifikacji i mobilnoÊci. Finansowanie publiczne by∏o kie-

rowane przede wszystkim do programów poprawiajàcych indywidualnà zatrudnialnoÊç, jak

równie˝ fizycznà mobilnoÊç na ogólnym rynku pracy. Inwestycje w ochron´ miejsc pracy

lub tworzenie chronionych segmentów rynku pracy uwa˝ane by∏o za przeciwskuteczne.

Jak zobaczymy póêniej nastawienie na przeci´tnà ograniczy∏o zdolnoÊç do identyfikowa-

nia nowych lub marginalnych grup problemowych.

Ustanowienie pe∏nego zatrudnienia jako normy spo∏ecznej nieco si´ ró˝ni od uznawa-

nia bezrobocia za g∏ówny problem spo∏eczny. Pe∏ne zatrudnienie jest w tej mentalnoÊci

powiàzane konceptualnie ze wzrostem gospodarczym, optymalnà alokacjà zasobów i maksy-

malnym wykorzystaniem si∏y roboczej, a nie konserwowaniem miejsc pracy czy ca∏ych

bran˝ przemys∏u. Tradycyjnie szwedzki ruch robotniczy przeciwstawia∏ si´ bardzo mocno

programom typu zasi∏ki za prac´ (workfare) i wszystkiemu co tylko przypomina∏o dobro-

czynnoÊç. Zadaniem paƒstwa (i co dziwne równie˝ zwiàzków zawodowych) nie by∏o zaj-

mowanie si´ niedomagajàcymi bran˝ami, ale wyeliminowanie ich jak najszybciej i jak naj-

mniej boleÊnie w celu u∏atwienia przeniesienia si∏y roboczej i kapita∏u do miejsc bardziej

zyskownych (Meidner 1992).

Po∏àczenie wysokiego poziomu uczestnictwa w rynku pracy z du˝à mobilnoÊcià pra-

cowników by∏o postrzegane jako droga do wzrostu gospodarczego, u∏atwienia restruktu-

ryzacji i pe∏niejszego wykorzystania kapita∏u przy utrzymywaniu inflacji na niskim pozio-

mie. W systemie, w którym postuluje si´ pe∏ne zatrudnienie jako norm´, bezrobocie

traktowane jest jako zjawisko frykcyjne, a nie strukturalne (Meidner 1992). Uznaje si´ je
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14 Dos∏ownie „szereg pracy” lub „kolejka pracy”. Bli˝sze informacje o tym poj´ciu zob. np.

Axelsson 2002.



za przejÊciowe raczej ni˝ endemiczne, za problem jednostki, a nie systemowà przypad∏oÊç,

a g∏ównym remedium sà aktywne instrumenty rynku pracy. Majà one charakter ÊciÊle zin-

dywidualizowany i sà administrowane przez urz´dy pracy, nale˝à do nich granty na prze-

kwalifikowanie i mobilnoÊç dla przeci´tnych bezrobotnych, subsydiowane zatrudnienie

(a tam, gdzie to konieczne, równie˝ granty na przystosowanie miejsca pracy) dla niepe∏-

nosprawnych. W ideale, ka˝da osoba, która traci prac´, powinna podnieÊç kwalifikacje do

poziomu wymaganego przez przysz∏ych zatrudniajàcych, a gdy b´dzie taka koniecznoÊç,

przenieÊç si´ tam, gdzie jest praca.

Zasadniczo zak∏ada si´ w tym modelu korporatystyczny podzia∏ zadaƒ mi´dzy sekto-

rami organizacyjnymi spo∏eczeƒstwa: paƒstwem, biznesem, spo∏ecznoÊcià lokalnà i rucha-

mi spo∏ecznymi (Laurelii i Stryjan 2002; Stryjan 1994). Spo∏ecznoÊç biznesowa (näringsli-

vet) odpowiedzialna jest za produkcj´, akumulacj´ i tworzenie miejsc pracy (Erixon 1998);

paƒstwo administruje (re)dystrybucjà i utrzymaniem systemu (Abrahamsson i Broström

1982; von Otter 1978)15; a ruchy spo∏eczne uznawane sà za organizacyjne ramy spo∏eczeƒ-

stwa obywatelskiego, których zadaniem jest artykulacja interesów i kszta∏towanie szero-

kich programów spo∏ecznych. Z tych trzech cz´Êci tylko dwóm przypisano bezpoÊrednià

rol´ w zakresie bezrobocia – paƒstwo u∏atwia realokacj´ pracy a „spo∏ecznoÊç biznesowa”

tworzy miejsca pracy (Stryjan i Wijkström 1998). Rola jednostki w tym systemie polega

na tym, aby „byç do dyspozycji rynku pracy” (jak to okreÊlono w ustawowych warunkach

otrzymania zasi∏ku dla bezrobotnych i co wyra˝a si´ w poj´ciu Arbetslinien) i poddaç si´

dzia∏aniu jego mechanizmów alokacyjnych. W∏asne inicjatywy powinny byç wyra˝ane po-

przez uczestnictwo polityczne za pomocà ruchów spo∏ecznych (zwiàzki zawodowe i orga-

nizacje niepe∏nosprawnych sà najbardziej interesujàce w kontekÊcie tematyki artyku∏u),

z pewnoÊcià nie poprzez przedsi´biorczoÊç indywidualnà polegajàcà na samozatrudnieniu.

Integracja i wykluczenie

Dà˝enie do tego, aby jednoczeÊnie podnosiç kwalifikacje jednostek zgodnie z (wzra-

stajàcymi) wymaganiami rynku pracy i poprawiaç zdolnoÊç rynku do absorpcji i alokacji

si∏y roboczej nie mo˝e si´ w pe∏ni udaç. Niektóre jednostki i grupy nigdy nie b´dà w sta-

nie, nawet przy najwi´kszych wysi∏kach, spe∏niç standardowych wymagaƒ zwiàzanych ze

zdolnoÊcià do pracy i umiej´tnoÊciami, które uczyni∏yby op∏acalnym zatrudnienie ich za

p∏ac´ rynkowà. Rozwini´to wiele technik, aby kontrolowaç i ograniczaç t´ kategori´ osób.

Wspomagana integracja poprzez „korekty rynku” na g∏ównym rynku pracy. Subsydia

p∏acowe dla osób niepe∏nosprawnych zosta∏y wprowadzone, aby zrównowa˝yç to, ˝e za-

trudniajàcy ich b´dzie mia∏ z tego powodu gorszà pozycj´ na rynku, dodatkowo udost´p-

niono pracodawcom granty na dostosowanie stanowisk pracy. Silne i elokwentne organi-
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15 Za przyk∏adem niemieckich szwedzcy socjaldemokraci dà˝yli jedynie do kontroli nad dystry-

bucjà. Produkcja mia∏a zostaç w r´kach biznesu (Abrahamsson i Broström 1980). Rozró˝nienie mi´-

dzy produkcjà i dystrybucjà pochodzi z okresu przemys∏owego fizjokratyzmu, gdy za w∏aÊciwà pro-

dukcj´ uwa˝ano tylko produkcj´ przemys∏owà. Produkcyjny aspekt us∏ug nie by∏ w pe∏ni rozpoznany.



zacje osób niepe∏nosprawnych, dzia∏ajàce w ramach tradycji ruchów spo∏ecznych, popie-

rajà aktywnà polityk´, która skutecznie rozszerzy rynek pracy, aby objàç t´ grup´ (przede

wszystkim niepe∏nosprawni fizycznie i mniej upoÊledzeni funkcjonalnie).

Chronione warsztaty. Osoby umys∏owo i funkcjonalnie niepe∏nosprawne w mniejszym

stopniu mogà artyku∏owaç swoje potrzeby i wp∏ywaç na rozwiàzania, stàd powodzi im si´

gorzej. Zdolni do regularnej pracy, mimo ˝e napotykajà trudnoÊci w zwyk∏ych miejscach

pracy (g∏ównie z powodu deficytów umys∏owych, intelektualnych lub emocjonalnych), za-

trudniani sà w ogólnokrajowej sieci chronionych warsztatów, wykonujàcych zlecenia firm

na prosty monta˝ lub pakowanie. Urzàd, pierwotnie zwany Samhällsföretaget (dos∏ownie

„przedsi´biorstwo spo∏eczeƒstwa”) zosta∏ zreformowany w 1980 roku i zarejestrowany ja-

ko firma z w pe∏ni paƒstwowym kapita∏em akcyjnym pod nazwà samhall. Stworzenie sys-

temu integracji przez prac´ stanowi∏o ostatni wy∏om w paƒstwowo-biznesowym duopolu

i zamkn´∏o organizacjom gospodarki spo∏ecznej drog´ do udzia∏u w g∏ównym nurcie dzia-

∏aƒ integracyjnych lub w tworzeniu miejsc pracy16.

Wykluczeni. Ci, którzy nie znajdà pracy z pomocà programów publicznych (osoby, któ-

re z ró˝nych powodów nie nadajà si´ do re˝imu zwyk∏ej pracy), stanowià „nieuleczalny”

osad, który musi byç usuni´ty, aby nie blokowa∏ swobody przep∏ywów na rynku pracy.

Welfare state w stosunku do tej grupy ogranicza si´ do wydzielania zasi∏ków socjalnych po-

przez ró˝ne instrumenty instytucjonalne od d∏ugoterminowych urlopów chorobowych,

przez hospitalizacj´ (opieka instytucjonalna), do wczesnych emerytur. W odró˝nieniu od

zasi∏ków dla bezrobotnych, które sà uwarunkowane gotowoÊcià i ch´cià do podj´cia za-

oferowanej pracy, zasi∏ki uwarunkowane niezdolnoÊcià do pracy zwiàzane sà z quasi-me-

dycznymi okreÊleniami i zapewniajà jedynie minimum utrzymania, a ponadto udzielane

sà pod warunkiem niepodejmowania aktywnoÊci ekonomicznej, skutecznie wykluczajàc t´

grup´ z „szeregów pracy”. W pewnym zakresie wczeÊniejsze emerytury sà przyznawane

równie˝ d∏ugoterminowo bezrobotnym, którzy nie rokujà nadziei na znalezienie zatrud-

nienia. Tendencje tego rodzaju ró˝ni∏y si´ w zale˝noÊci od czasu i regionu.

Rekapitulujàc, silny nacisk na wzajemnoÊç i samopomocowy etos arbetslinjen oraz in-

tegracj´ poprzez zatrudnienie w g∏ównym nurcie instytucji rynku pracy przyczyni∏ si´ do

normatywnej spójnoÊci i stabilnoÊci modelu szwedzkiego. Utorowa∏o to równie˝ drog´ do

powstania dynamicznego i dobrze funkcjonujàcego rynku pracy oraz aktywnej polityki in-

tegracji z pracà i przystosowania miejsc pracy. W tym samym czasie nieÊwiadomie przy-

piecz´towano marginalizacj´ grup, które mia∏y ograniczonà zdolnoÊç do „pomocy samym

sobie” w ramach istniejàcego porzàdku. Nie by∏y one zdolne do wyartyku∏owania swoich

interesów ani te˝ nie pasowa∏y do miejsc pracy tworzonych przez gospodark´.
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Zmiany polityki rynku pracy

Model szwedzki by∏ dostosowany do homogenicznego spo∏eczeƒstwa i zak∏ada∏ ciàg∏à

ekspansj´ przemys∏owà, w której zwy˝ki wydajnoÊci bezpoÊrednio przek∏ada∏y si´ na wzrost

popytu na prac´ w sektorach wzrostu gospodarczego. Za∏o˝enia te zosta∏y przyj´te w la-

tach 1940. i stawa∏y si´ coraz trudniejsze do obrony wraz z rozrastaniem si´ gospodarki

postindustrialnej, gdzie wzrost i inwestycje nie by∏y ju˝ powiàzane z tworzeniem nowych

miejsc pracy w przemyÊle. Dotychczasowe dobrze zintegrowane elementy polityki rynku

pracy zacz´∏y si´ od siebie oddalaç pod presjà zmian spo∏ecznych i ekonomicznych. Biz-

nes ju˝ nie generowa∏ popytu na tradycyjnà, przemys∏owà si∏´ roboczà, do której by∏a do-

stosowana „aktywna polityka rynku pracy”, a miejsca pracy powstajàce w nowych bran-

˝ach wymaga∏y takich kwalifikacji, których nie mog∏y dostarczyç tradycyjne instrumenty.

Najmniej „atrakcyjne” grupy nieuchronnie by∏y wykluczane z coraz bardziej selektywne-

go rynku pracy. Formowa∏ si´ osad, hamujàcy przep∏ywy pracy, które mia∏a u∏atwiaç ak-

tywna polityka, i ros∏y szeregi osób trwale niezatrudnialnych.

Odmienny rodzaj kryzysu dotyczy∏ publicznych instrumentów integracji, pomyÊlanych

dla tych, których nie zintegrowa∏a aktywna polityka rynku pracy. System chronionych

warsztatów (samhall) czerpie dochody g∏ównie z grantów rzàdowych i op∏at za zlecenia

i produkty. Rzàdowe zamówienia tego rodzaju zacz´∏y si´ kurczyç, czemu towarzyszy∏o

równie˝ zmniejszanie popytu na produkty warsztatów. Granty roczne dla systemu samhall

zmniejszy∏y si´ nominalnie o 14% w ciàgu ostatniej dekady17, a w 2003 r. zosta∏y obci´te

o 125 mln koron (czyli z grubsza 15 mln euro). Wskaênik zatrudnienia kontraktowego

zmniejszy∏ si´ z 33,6 do 28,5 milionów godzin pracy rocznie, przewidywano, ˝e w 200318

zmniejszy si´ do 27,5 mln. Samhall wykonywa∏ proste zlecenia (pakowanie, proste zada-

nia monta˝owe) dla du˝ych bran˝ eksportowych, g∏ównie telekomunikacyjnych i informa-

tycznych. Boom zwiàzany z tymi bran˝ami zaczà∏ wygasaç pod koniec lat 90., zmniejsza∏y

si´ wi´c zamówienia, równie˝ ze wzgl´du na przenoszenie zak∏adów produkcyjnych do

krajów Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie by∏y ni˝sze koszty pracy. Wysi∏ki samhall,

aby przeciwdzia∏aç tym trendom poprzez dywersyfikacj´ swoich us∏ug by∏y podejmowane

bez entuzjazmu i w wi´kszoÊci nie da∏y oczekiwanych skutków. Bioràc pod uwag´ trady-

cje przemys∏owe tej organizacji oraz rodzaj zatrudnionej si∏y roboczej, nie by∏o to nic za-

skakujàcego.

Dodatkowà przyczynà zmniejszania znaczenia samhall by∏y zmiany sk∏adu jej grupy do-

celowej. Szeregi zmarginalizowanych powi´ksza∏y nowe grupy demograficzne i spo∏eczne,

które nie pasowa∏y do tradycyjnej dyscypliny warsztatów samhall.

– Pacjenci zlikwidowanych szpitali psychiatrycznych i zak∏adów dla umys∏owo upoÊledzo-

nych, którzy zostali umieszczeni w g∏ównym nurcie spo∏eczeƒstwa, ale nie mogli sobie

poradziç z wymogami pracy w warsztatach.

Yohanan Stryjan38

17 Z 4,96 mld koron w 2002 do 4,26 mld w 2003.
18 Ekonomiczne strony „Dagens Nyheter’s” z 18 stycznia 2003.



– Imigranci, w tym g∏ównie uchodêcy, którzy w coraz wi´kszym stopniu zasilajà etnicz-

ne enklawy na peryferiach miast, w niewielkim stopniu dopasowani do systemu tego

rodzaju.

– Osoby m∏ode (przede wszystkim niekoƒczàcy szkó∏ Êrednich), które nigdy nie zdo∏a∏y

wejÊç na rynek pracy.

Rozbie˝noÊç mi´dzy misjà samhall a rzeczywistymi potrzebami, najlepiej oddajà licz-

by: ca∏kowita liczba osób wykluczonych z rynku pracy (bez d∏ugotrwale bezrobotnych) wy-

nosi∏a 488,5 tys. w grudniu 200219, a samhall zatrudnia∏ 25,3 tys. osób w 2001 i jeszcze

mniej w kolejnych dwóch latach, czyli ok. 5% docelowej populacji.

Post´pujàce ograniczanie samhall to jasny sygna∏ zmiany orientacji paƒstwa i wzrostu

ÊwiadomoÊci, ˝e wykluczenie spo∏eczne nie jest przede wszystkim kwestià rynku pracy, któ-

rà mo˝na rozwiàzywaç za pomocà centralnie sterowanych instrumentów polityki rynku pra-

cy. Zamiast tego trzeba uznaç, ˝e jest to problem spo∏eczny lokalnej spo∏ecznoÊci i jej g∏ów-

nych spo∏ecznych, politycznych i gospodarczych aktorów. Mo˝e brzmi to banalnie, ale oznacza

powa˝nà zmian´ w polityce spo∏ecznej Szwecji. Zmniejszanie znaczenia samhall jest ozna-

kà zmniejszenia bezpoÊredniego zaanga˝owania centrum w dzia∏ania integracyjne20, a zwol-

nione w ten sposób zasoby mogà byç przeznaczone na nowe podejÊcie do problemu. Coraz

wi´ksza odpowiedzialnoÊç za problem wykluczenia, jak równie˝ za projektowanie rozwià-

zaƒ do walki z nim zostaje przeniesiona na poziom w∏adz lokalnych i lokalne organy w∏adz

centralnych. Ten segment sektora publicznego zostanie omówiony w nast´pnym punkcie.

Zmiana roli sektora publicznego

Szwedzki sektor publiczny tradycyjnie dominuje na polach polityki socjalnej i rynku

pracy. Sposób dzia∏ania w obu przypadkach by∏ przedmiotem reform, poczàwszy od lat

1990. Cele tych reform by∏y dwa:

1. Wprowadzenie pluralizmu socjalnego do sektora.

2. Zmiana kompetencji mi´dzy dwoma poziomami samorzàdu oraz mi´dzy nimi

a paƒstwem.

Droga do pluralizmu socjalnego wiedzie od publicznego monopolu na wi´kszoÊç us∏ug

socjalnych i w zakresie wszystkich instrumentów rynku pracy ku zmniejszeniu zaanga˝owa-

nia sektora publicznego; jest to kierunek przeciwny do tego, jaki przyj´∏y kraje Europy Po-

∏udniowej. Pluralizm dotyczy g∏ównie wytwarzania us∏ug, a nie ich finansowania, które ma

charakter wy∏àcznie publiczny. Alternatywne formy finansowania, takie jak darowizny i op∏a-

ty, sà uznawane za nieuzasadnione i nie dajà ˝adnych ulg podatkowych, dlatego finanso-

wanie publiczne b´dzie mia∏o zasadnicze znaczenie w przewidywalnej przysz∏oÊci.

Specyficzna struktura i sposób dzia∏ania sektora publicznego zas∏ugujà na uwag´. Sek-

tor ten jest silnie zbiurokratyzowany, ale nigdy nie wykszta∏ci∏ jednolitej i silnej hierar-
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chii21. Na poziomie ogólnokrajowym mamy podzia∏ na relatywnie ma∏e ministerstwa i w du-

˝ym stopniu autonomiczne urz´dy i rady. W∏adza samorzàdowa ma dwa filary: wojewódz-

twa i gminy22, ka˝dy ze zgromadzeniami pochodzàcymi z wyboru i w∏asnymi podatkami

dochodowymi. Równolegle do tego w∏adza centralna ma swoje agendy w województwach,

a czasem równie˝ w gminach.

Pomimo, ˝e ka˝dy z tych (pod)systemów ma swojà ca∏kiem racjonalnà struktur´ i roz-

sàdnie zdefiniowane zadania i zakres odpowiedzialnoÊci, nie ma okreÊlonych zasad pierw-

szeƒstwa mi´dzy nimi, a ich dzia∏alnoÊç na wszystkich poziomach krzy˝uje si´ i nak∏ada

na siebie. Wszystkie poziomy majà sporà swobod´ w interpretowaniu i sposobie wdra˝a-

nia zaleceƒ idàcych z góry. Reformy ochrony zdrowia i sfery socjalnej z lat 90. (przede

wszystkim reformy nazywane Ädel i Psyk-ädel) znaczàco ograniczy∏y zaanga˝owanie paƒ-

stwa (centrum) w tym zakresie. Zredukowano agencje centralne, zamkni´to du˝e instytu-

cje, a wi´kszoÊç pozosta∏ych kompetencji przeniesiono na poziom lokalny (g∏ównie gmin),

dotyczy to równie˝ niektórych zadaƒ zwiàzanych z opiekà d∏ugoterminowà w domu, któ-

re wczeÊniej nale˝a∏y do województw. Po tych zmianach, za opiek´ spo∏ecznà odpowie-

dzialne sà g∏ównie gminy, za opiek´ zdrowotnà – województwa, a na poziomie centralnym

pozosta∏y urz´dy zajmujàce si´ rynkiem pracy. Obecnie najostrzejsze przypadki psychia-

tryczne i medyczne oraz niektóre us∏ugi rehabilitacyjne sà administrowane i finansowane

przez województwa; zasi∏ki chorobowe nale˝à do kompetencji lokalnych oddzia∏ów cen-

tralnego urz´du narodowego ubezpieczenia zdrowotnego; rentami inwalidzkimi i wcze-

Êniejszymi emeryturami zajmuje si´ centralny urzàd ubezpieczeƒ spo∏ecznych (odzia∏y lo-

kalne majà tylko kompetencje orzecznicze w przypadku trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy);

opieka psychiatryczna i opieka spo∏eczna sà nadzorowane i finansowane przez gminy.

W tabeli zosta∏a przedstawiona mapa ró˝nych podmiotów z podzia∏em na poziomy w∏a-

dzy i pola polityki spo∏ecznej.

Jednà z konsekwencji tego labiryntu sieci organizacji, uprawnieƒ i zobowiàzaƒ jest to,

˝e mniej przystosowane jednostki w wyniku kontaktu z nim stajà si´ pasywne. Sytuacja

nagradza równie˝ oportunistycznà zmian´ kategorii klienta przez organy opieki spo∏ecz-

nej (stàd, np. wypisanie pacjenta z zak∏adu psychiatrycznego przenosi koszty opieki post-

zak∏adowej z województwa na gmin´; zamiana zasi∏ku chorobowego na rent´ inwalidzkà

przynosi w krótkim okresie korzyÊci bud˝etowe i redukuje koszty administracyjne lokal-

nych organów ubezpieczenia spo∏ecznego, ale powoduje te˝ w d∏u˝szym okresie wi´ksze

obcià˝enie bud˝etu centralnych organów ubezpieczeniowych itd.).

„Obróbka” jednostki w systemie instytucji rynku pracy i instytucji socjalnych odbywa

si´ poprzez quasi-medyczne etykiety (renta inwalidzka itp.) i skutkuje jej wykluczeniem.

Jest to sekwencja decyzji podejmowanych przez ró˝ne urz´dy „przekazujàce sobie” jed-

nostk´. W trakcie tej podró˝y wsparcie dochodowe uwarunkowane jest wycofaniem si´

z rynku pracy, pojawiajà si´ te˝ przeszkody wykluczajàce próby powrotu do zatrudnienia.
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Urz´dy pracy zajmujà si´ wy∏àcznie powrotem do pracy zarejestrowanych bezrobotnych,

a urz´dnicy opieki spo∏ecznej nie majà instrumentów (ani nawet mandatu), aby kierowaç

wykluczonych do pracy. Jest to wi´c droga tylko w jednà stron´. Sta∏y wzrost szeregów

wczeÊniejszych emerytów nie musi byç wynikiem Êwiadomych decyzji. Jest to niezamie-

rzony skutek uboczny zasad, które sprawiajà, ˝e wczeÊniejsza emerytura staje si´ instytu-

cjonalnà pu∏apkà, którà ∏atwo by∏o stworzyç, ale trudno rozmontowaç. Wzrost Êwiadomo-

Êci, ˝e u êróde∏ wykluczenia z rynku pracy jest brak koordynacji mi´dzy ró˝nymi urz´dami

dzia∏ajàcymi w tej dziedzinie (SAMVERKAN 2000), zmotywowa∏ do poszukiwania spo-

sobów poprawy sytuacji. Tradycyjnie koordynacja odbywa∏a si´ poprzez kontakty wy˝szych
szczebli ró˝nych urz´dów i negocjacj´ nowych „optymalnych” regulacji. Wytyczenie no-

wej, instytucjonalnej drogi wyjÊcia z wykluczenia i powrotu do zatrudnienia jest jednak

sprawà uformowania nowej praktyki, a nie stworzenia dodatkowych regulacji, wymaga ra-

czej usuni´cia granic mi´dzy urz´dami, a nie ich zmiany.

Tabela 1.
Podmioty odpowiedzialne za prac´, sfer´ socjalnà i integracj´

Rzàd, Rynek Opieka Rehabilitacja, Dyrektywy WczeÊniejsze 

strategie pracy zdrowotna opieka w zakresie emerytury,

polityki (ostre domowa, polityki zasi∏ki

przypadki) uzale˝nienia, spo∏ecznej chorobowe 

mieszkania itp.

socjalne,

opieka

spo∏eczna

Centrum Odpowiedni Rada Rynku Stowarzysze- Stowarzysze- Rada Kra- Sto-

ministrowie Pracy, AMS nie Rad nia Gmin* Polityki jowa warzy-

(pracy, Wojewódz- Kommun- Spo∏ecznej, Rada szenie

zdrowia, kich* förbundet Social- Ubez- urz´-

spraw Landstings- styrelsen pie- dów

socjalnych) förbundet czenia ubez-

Spo∏. pie-

czeƒ*

Województwo Marsza∏ek Wojewódzka Rady Wojewódz-

i zarzàd Rada Pracy, wojewódzkie kie rady

województwa Länsarbets- ubezpiecze-

nämnden nia spo∏ecz-

Instytut nego

Rynku

Pracy

(AMI)

Gmina Urz´dy W∏adze Urz´dy

zatrudnienia lokalne lokalne

* Organizacje, które reprezentujà interesy lokalnych organizacji obywatelskich. Czasem wspó∏ini-

cjujà i wspó∏finansujà projekty w dziedzinie opieki i integracji.
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Innowacyjna implementacja i adaptacja istniejàcych regu∏ oraz nowe sposoby zastoso-

wania istniejàcych zasobów wymagajà skoncentrowanej na poziomie lokalnym wspó∏pra-

cy z w∏adzami publicznymi, które odgrywajà role potencjalnych partnerów i êróde∏

(wspó∏-)finansowania, a nie arbitrów polityki. Rozwój na polu rehabilitacji i integracji ryn-

ku pracy otworzy∏ nowe areny, wprowadzi∏ nowe regu∏y, powo∏a∏ nowych aktorów, co

umo˝liwi∏o wspó∏prac´, a tak˝e otworzy∏ pole dla nowych rozwiàzaƒ organizacyjnych.

Tabela 2.
Modele koordynacji w szwedzkim sektorze publicznym

Model tradycyjny Model powstajàcy

Aktorzy Najwy˝szy poziom odpowiedniego Administratorzy na ni˝szym poziomie;

urz´du praktycy, poÊrednicy 

(cz´sto z gospodarki spo∏ecznej), 

nowe organizacje

Areny Komitety lub fora dyskusyjne Partnerstwa, lokalne inicjatywy, sieci,

ogólnie na poziomie gminy,

cz´sto u∏atwiane przez poÊredników/

przedsi´biorców

Regu∏y Negocjacje mi´dzyresortowe, Wymiany sformalizowane

resortowe rutyny ustalania bud˝etu jako transakcje ekonomiczne,

partnerstwa, wspó∏finansowanie

Wyniki Nowe regulacje, systemy rozliczeƒ etc, Nowe formy organizacyjne

cz´sto dodawane do starych

Areny. Wa˝nym rezultatem reform z lat 90. jest pojawianie si´ obiecujàcego gruntu do

wspó∏pracy na poziomie gminy. Reformy, które powiàza∏y wi´kszoÊç aspektów opieki dla

„oznakowanych medycznie” wykluczonych osób (np. uzale˝nieni od narkotyków lub byli

pacjenci szpitali psychiatrycznych) z gminà, w której one zamieszkujà, da∏y pot´˝ny impuls

do integracji. Ró˝ne aspekty opieki, które wczeÊniej by∏y podzielone mi´dzy bardzo liczne

organizacje na poziomie paƒstwa i województwa, zosta∏y obecnie skupione w gestii w∏adzy

lokalnej, która otrzyma∏a przy tym znacznie rozszerzonà autonomi´23. Ponadto gminy ma-

jà bezpoÊredni interes w ulepszaniu koordynacji, gdy˝ ponoszà wi´kszà cz´Êç kosztów re-

habilitacji i integracji, ale równie˝ zbierajà wi´kszoÊç korzyÊci wynikajàcych z sukcesów

w tym zakresie. Pojawienie si´ wykluczonych enklaw etnicznych w rejonach metropolital-

nych (SOU 1996, s. 54), których mieszkaƒcy cz´sto bezpoÊrednio zale˝à od finsnowanej

przez gmin´ opieki spo∏ecznej, równie˝ motywujà gminy do poszukiwania i wspierania

wspó∏pracy z innymi podmiotami. Niektóre gminy zaanga˝owa∏y si´ w tworzenie w∏asnych

rozwiàzaƒ (np. poprzez tworzenie przedsi´biorstw komunalnych), podczas gdy inne otwo-

rzy∏y swój teren dla nowych aktorów, takich jak spó∏dzielnie i organizacje non-profit.
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Regu∏y. Rosnàcà akceptacj´ w sektorze publicznym zdobywajà dwa rodzaje wspó∏pra-

cy przekraczajàcej granice mi´dzy sektorami i departamentami, sà to partnerstwa i wspól-

ne projekty. Du˝y poziom swobody decyzji, które majà ró˝ne w∏adze i ich oddzia∏y czynià

partnerstwo publiczno-prywatne bardzo atrakcyjnym rozwiàzaniem, ma ono bowiem wie-

le zastosowaƒ, równie˝ dla aktorów publicznych. Prawie wszystkie podmioty wyró˝nione

w tabeli 1 mogà wchodziç do partnerstw razem z innymi, je˝eli zidentyfikowano obszary

wspólnych interesów. Mogà braç w nich udzia∏ aktorzy z sektora rynkowego, ale nie mu-

szà. W praktyce cz´ste sà partnerstwa publiczno-publiczne. To samo odnosi si´ do pro-

jektów, które cz´sto obejmujà wiele ró˝nych cz´Êci sektora, z jednym wszak˝e zastrze˝e-

niem: partnerstwa wewnàtrzsektorowe polegajà zwykle na dost´pnych funduszach

bud˝etowych, a wspólne projekty tego rodzaju sà stymulowane przez potencjalnà dost´p-

noÊç dodatkowych funduszy na finansowanie projektów przez paƒstwo lub UE.

Rozpowszechnianie modeli nowego zarzàdzania publicznego da∏o instrumenty admini-

stracyjne, które u∏atwi∏y transakcje i przep∏ywy funduszy pomi´dzy (pod)sektorami biuro-

kracji publicznej i spowodowa∏o (przynajmniej w obecnej fazie) wzrost elastycznoÊci – za-

ch´cajàc do nowych kontaktów i formowania koalicji. Te same trendy spowodowa∏y

zamazanie granic pomi´dzy aktorami publicznymi, prywatnymi i pozarzàdowymi. Dost´p-

noÊç funduszy europejskich otworzy∏a nowe mo˝liwoÊci mobilizowania zasobów, które sà

w mniejszym stopniu kontrolowane przez polityczne centrum24, co zmieni∏o równowag´ mi´-

dzy instrumentami polityki centralnej a lokalnymi inicjatywami na korzyÊç tych ostatnich.

Pozycja przetargowa organizacji obywatelskich przy tworzeniu partnerstw znacznie si´ po-

prawi∏a, gdy˝ ich wk∏ad finansowy mo˝e byç pomno˝ony dzi´ki monta˝owi finansowemu.

Aktorzy. Jak wspomniano wy˝ej, wszystkie jednostki organizacyjne wewnàtrz biurokra-
cji publicznej mogà anga˝owaç si´ w niezale˝ne dzia∏ania w ramach (luêno okreÊlonych)

obszarów kompetencji. Dziedzina instrumentów zatrudnienia i integracji zosta∏a na nowo

otwarta dla podmiotów gospodarki spo∏ecznej, którym nie wolno by∏o mieszaç si´ w spra-

wy rynku pracy w okresie powojennym. Umiej´tnoÊci wspó∏pracy w sieci rozwini´tej przez

te organizacje, jak równie˝ doÊwiadczenie praktyczne w pracy z grupami problemowymi

(trudne sàsiedztwa podmiejskie, m∏odzi bezrobotni, imigranci; zob. SOU 1996, s. 54 oraz

Stryjan i Wijkström 2001) i w dziedzinie rozwiàzaƒ „poza miejscem pracy” sta∏y si´ wa˝ny-

mi aktywami w nowej sytuacji. Podmioty gospodarki spo∏ecznej (przede wszystkim Agencje

Rozwoju Spó∏dzielczoÊci) pierwotnie rozwija∏y si´ jako poÊrednicy, ∏àczàcy inne podmioty

i pomagajàcy mobilizowaç nowe koalicje wokó∏ nowych inicjatyw. Na pomoc z ich strony

mog∏y liczyç tak˝e inicjatywy samych wykluczonych. Do takiej roli aspirowa∏a w pewnym za-

kresie tak˝e samhall, próbujàca rozwijaç us∏ugi konsultingowe, co mog∏o przyczyniç si´ do

kapitalizacji znaczàcych doÊwiadczeƒ tej organizacji i wygenerowaç dodatkowe dochody.

Nowe rozwiàzania organizacyjne. Zamazywanie tradycyjnych granic mi´dzy podmio-

tami publicznymi, rynkowymi i gospodarczo-spo∏ecznymi oraz polami dzia∏alnoÊci prowa-

dzi do hybrydowych i ponadsektorowych form organizacyjnych. Samhall w coraz wi´kszym
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stopniu korzysta z us∏ug innych podmiotów przy wykonywaniu swoich g∏ównych zadaƒ (za-

trudnienie i rehabilitacja). Na poziomie gminy powstajà komunalne quasi-komercyjne fir-

my, które oferujà us∏ugi szkoleniowe, rehabilitacyjne i integracyjne urz´dom zatrudnie-

nia (a tak˝e samhall)25. Dobrà ilustracjà z∏o˝onoÊci konceptualnej i prawnej tych rozwiàzaƒ

jest gmina Nordanstig (w pó∏nocnej Szwecji), która odda∏a swój wydzia∏ rynku pracy w za-

rzàd spó∏dzielni utworzonej przez dwóch by∏ych pracowników tego wydzia∏u oraz d∏ugo-

trwale bezrobotnego. Spó∏dzielnia zatrudnia te˝ grup´ „zakontraktowanà” przez samhall.

Ewentualne zyski dzielone sà mi´dzy gmin´ i spó∏dzielni´.

Zmieniona szwedzka polityka rynku pracy i integracji anga˝uje w∏adze rynku pracy,

gminne i socjalne w nowych rolach i z nowymi mo˝liwoÊciami, otwiera si´ na nowe roz-

wiàzania organizacyjne i nowych aktorów. Wa˝nà rol´ w tym procesie odgrywajà organi-

zacje gospodarki spo∏ecznej, przede wszystkim w ramach systemu Agencji Rozwoju Spó∏-

dzielczoÊci, odgrywajàce rol´ agentów wiedzy.

– Projektujà i/lub rozpowszechniajà nowe modele organizacyjne.

– Mobilizujà potencjalne êród∏a finansowania.

– U∏atwiajà formowanie si´ koalicji wspierajàcych i partnerstw mi´dzy nimi.

– Zajmujà si´ niekiedy rekrutacjà i szkoleniami uczestników.

Inicjatywy majàce na celu dotarcie do osób wykluczonych z rynku pracy w mniejszym

stopniu opierajà si´ na tworzeniu miejsc pracy lub integracji w w´˝szym sensie, natomiast

cz´sto nastawione sà na tworzenie mieszanki regularnych miejsc pracy i rozwiàzaƒ bez

miejsc pracy na zasadzie wolontariatu, nierzadko w ramach ma∏ych przedsi´biorstw. Trend

rozwojowy ma ogólnie charakter bardziej rozprzestrzeniania si´ ni˝ ekspansji (Stryjan

i Wijkström 2001), tj. powstajà nowe organizacje w nowych dziedzinach, w mniejszym stop-

niu mamy do czynienia z ekspansjà i ró˝nicowaniem si´ istniejàcych ju˝ podmiotów.

Proces transformacji monopolistycznego sektora publicznego w sferze socjalnej, zdro-

wotnej i rynku pracy w bardziej pluralistycznà konfiguracj´ nabra∏ rozp´du w latach 90.

i nie zosta∏ jeszcze zakoƒczony. Mo˝na co prawda twierdziç, ˝e nast´puje konwergencja

wokó∏ ogólnie zdefiniowanego modelu pluralizmu socjalnego, ale sytuacja rozwija si´

w Szwecji inaczej ni˝ w pozosta∏ych krajach g∏ównie z tego powodu, ˝e punkt wyjÊcia by∏

zasadniczo odmienny. Silna pozycja paƒstwa, nieobecnoÊç (i awersja do) tradycji dzia∏al-

noÊci dobroczynnej, silny nacisk na samopomoc i wzajemnoÊç okreÊli∏o najwa˝niejszych

aktorów i zakres alternatyw rozwojowych. Na razie rozwój zmierza raczej w stron´ wzro-

stu ró˝norodnoÊci, testowania nowych rozwiàzaƒ, a nie ku selekcji, standaryzacji i insty-

tucjonalizacji kilku modeli. Ró˝norodnoÊç regu∏ i rutyn w poszczególnych gminach, ró˝-

nice w lokalnej implementacji przepisów, a nawet zró˝nicowania wewnàtrz instytucji

ogólnokrajowych, g∏´boko zakorzeniony opór przed ujednoliceniem sà wa˝nymi czynni-

kami, które podtrzymujà ten rozwój.

T∏umaczy∏ Ryszard Szarfenberg

Yohanan Stryjan44
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unique. The article reviews the normative assumptions, and institutional features of the model

with a particular focus on the role played by the goal of full employment, and the instruments
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originally placed by the model’s architects on individual employability and labour mobility,

though pivotal for its initial success did, inadvertently contribute to the gradual growth in the

ranks of the permanently unemployable in the later decades. Previously, the low degree of

coordination between the public actors within the system, and the cleavage between the fields

of labour market and welfare largely hindered the emergence of new public solutions, while

social economy actors were kept at bay. The ongoing realignment of local government- and

public sector institutions and tasks opens new scenarios, in which the diversity and high level

of autonomy of public actors may provide the base for the emergence of new partnerships and

initiatives in the field.
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Duƒski model elastycznego bezpieczeƒstwa (flexicurity)
Wzór do naÊladowania?

W ostatnich latach wzros∏o w ca∏ej Europie zainteresowanie duƒskim „modelem” ela-

stycznego bezpieczeƒstwa (flexicurity1) na rynku pracy. Jest on prezentowany jako w∏aÊci-

wa odpowiedê na to, co Wilhagen i Tros (2003) nazywajà „podwójnym ograniczeniem”,

z którym muszà si´ zmierzyç wszystkie kraje w kontekÊcie obecnej fazy globalizacji. Z jed-

nej strony, pojawiajà si´ postulaty wi´kszej elastycznoÊci, podnoszone przez przedsi´bior-

ców, którzy uzasadniajà je wyzwaniami stwarzanymi przez Êwiatowà konkurencj´. Z dru-

giej strony, mamy ˝àdania wi´kszego bezpieczeƒstwa zg∏aszane przez pracowników

i spo∏eczeƒstwo.

Idea, aby zreformowaç rynki pracy na wzór i podobieƒstwo Danii jest dzisiaj rozpo-

wszechniona wÊród polityków i ekonomistów. Przyk∏adowo, w publikacjach OECD po-

Êwi´conych gospodarce i zatrudnieniu (OECD 2004a; 2004b; 2005a; 2005b) cz´sto przy-

taczano Dani´ jako jeden z najbardziej godnych polecenia wzorów do naÊladowania. Inne

przyk∏ady pochodzà z „bia∏ych ksiàg” wydawanych przez Komisj´ Europejskà, w których

duƒskie doÊwiadczenia uznawano za podstaw´ projektowania europejskiej strategii za-

trudnienia.

1 Jest to neologizm na gruncie j´zyka angielskiego powsta∏y po po∏àczeniu s∏ów flexibility (ela-

stycznoÊç) i security (bezpieczeƒstwo). T∏umacz´ go opisowo jako „elastyczne bezpieczeƒstwo”. Przy-

pis od t∏umacza.



Bez wàtpienia Dania odnios∏a sukces mierzony zarówno poziomem bezrobocia, jak

i zatrudnienia. Stopa bezrobocia zmniejszy∏a si´ z 9,6% w 1993 do 4,3% w 20012 i oscy-

luje wokó∏ 5% od 19973. W tym samym okresie wskaênik zatrudnienia by∏ stabilny i wy-

nosi∏ 75% ludnoÊci aktywnej zawodowo.

Sukcesy te zosta∏y osiàgni´te bez wzrostu presji inflacyjnej na p∏ace i na ceny, co jest

równie˝ du˝ym osiàgni´ciem. Ale to nie wszystko. Duƒskie wydatki publiczne w PKB na-

le˝à do najwy˝szych na Êwiecie4, a jednoczeÊnie rosnà nadwy˝ki bud˝etów publicznych.

Wszystkie kryteria Paktu StabilnoÊci i Wzrostu sà spe∏nione, a bilans handlowy jest do-

datni prawie ka˝dego roku.

Z tych wzgl´dów warto przyjrzeç si´ bli˝ej, jak dzia∏a duƒski rynek pracy, i okreÊliç, ja-

kie rozwiàzania nadawa∏yby si´ do naÊladowania gdzie indziej. W artykule zostanà przed-

stawione elementy odpowiedzi na te pytania. W szczególnoÊci, czy model elastycznego

bezpieczeƒstwa mo˝e byç wzorem dla Polski, gdzie poziom bezrobocia si´gnà∏ 18,8%

w 20045.

W celu odpowiedzi na postawione pytania w kolejnych czterech punktach przedsta-

wiony zostanie „model duƒski” jako ca∏oÊç i trzy elementy duƒskiego „z∏otego trójkàta”:

elastyczny rynek pracy, hojny system socjalny i aktywna polityka rynku pracy. W nast´p-

nej cz´Êci przyjrzymy si´ bli˝ej reformie rynku pracy z 1993, która sprawi∏a, ˝e bezrobo-

cie znaczàco zmniejszy∏o si´ od 1997. Ostatni punkt zosta∏ poÊwi´cony mo˝liwoÊci prze-

niesienia modelu duƒskiego na inny grunt, zw∏aszcza polski.

Duƒski model jako ca∏oÊç

Duƒski sposób odpowiedzi na „podwójne ograniczenie” opisane wy˝ej nazywany jest

przez wielu ekonomistów „ogniwem ∏àczàcym elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo” (flexicurity

nexus). Istotà tego modelu sà bowiem takie regulacje rynku pracy, które jednoczeÊnie da-

jà elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo. Rynki pracy w niektórych krajach charakteryzowa∏y si´

tymi samymi cechami od wielu lat, ale wyra˝enie flexicurity pojawi∏o si´ i uzyska∏o szero-

kie uznanie w po∏owie lat 90.: „nie by∏o to przypadkiem, gdy˝ poj´cie to odzwierciedla∏o

ambicje stworzenia efektywnej i konkurencyjnej gospodarki, która jednoczeÊnie zapewnia

wysoki poziom zatrudnienia, zabezpieczenia spo∏ecznego i inkluzji, wyra˝one w Bia∏ej

Ksi´dze J. Delors’a poÊwi´conej wzrostowi gospodarczemu, konkurencji i zatrudnieniu

z 1993 i w Europejskiej Strategii Zatrudnienia” (Andersen i Mailand 2005, s. 9).
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2 Wszystkie wskaêniki dotyczàce bezrobocia w artykule obliczone sà wed∏ug metodologii zale-

canej przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ Pracy. Duƒska definicja bezrobocia jest mniej restrykcyj-

na i dlatego lokalne miary tego zjawiska sà wy˝sze o ok. 2 punkty procentowe. Jest to bardzo nie-

typowe, gdy˝ wi´kszoÊç definicji krajowych jest bardziej restrykcyjna w porównaniu z zalecanà przez

MOP (np. w Holandii).
3 Stopa bezrobocia wynosi∏a 5,4% w 2004 (OECD, 2005a).
4 W 2003 udzia∏ wydatków publicznych w PKB wynosi∏ 56%, co dawa∏o Danii drugie miejsce

po Szwecji (58%) (OECD, 2004b).
5 èród∏o: OECD (2005a).



Ró˝ni autorzy ró˝nie definiowali elastyczne bezpieczeƒstwo. Wilhagen i Tros (2003,

s. 4) zdefiniowali je jako „polityk´, która ma na celu uelastycznienie rynków pracy, orga-

nizacji pracy i stosunków pracy, a jednoczeÊnie podniesienie bezpieczeƒstwa – bezpieczeƒ-

stwa zatrudnienia i bezpieczeƒstwa socjalnego – szczególnie w przypadku s∏abych grup na

rynku pracy i poza nim”. Wskazali oni w ten sposób na dwa warunki definicyjne. Po pierw-

sze, elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo powinny byç osiàgni´te za pomocà zamierzonych i sko-

ordynowanych wysi∏ków, a nie za pomocà jednej inicjatywy czy przypadku. Po drugie, ela-

styczne bezpieczeƒstwo dotyczy równie˝ upoÊledzonych grup na rynku pracy i nie powinno

si´ koncentrowaç wy∏àcznie na tych, którzy ju˝ na nim sà.

G∏ówne elementy duƒskiego systemu elastycznego bezpieczeƒstwa mogà byç podsu-

mowane za pomocà schematu „z∏otego trójkàta” zaprezentowanego przez Madsena (2002).

Schemat 1.
Duƒski „z∏oty trójkàt”

Autor tego schematu podkreÊla∏, ˝e model duƒski zawiera „unikanà kombinacj´” trzech

elementów: bardzo elastycznego rynku pracy, aktywnej polityki rynku pracy i hojnego sys-

temu socjalnego. Strza∏ki pokazujà przep∏ywy osób pomi´dzy ró˝nymi pozycjami wewnàtrz

rynku pracy, systemu socjalnego i programów rynku pracy. Dwie strza∏ki ∏àczàce rynek

pracy i system socjalny odzwierciedlajà to, ˝e ok. 25% osób pracujàcych dotkni´ta jest

bezrobociem ka˝dego roku, ale znaczàca wi´kszoÊç z nich bardzo szybko znajduje nowà

prac´. Pozosta∏e strza∏ki pokazujà, ˝e ludzie, którzy nie wracajà szybko do zatrudnienia,

sà obj´ci aktywnymi programami rynku pracy, które wi´kszoÊci z nich pomagajà znaleêç

prac´.

Bli˝ej przedstawimy teraz ka˝dy z trzech elementów „z∏otego trójkàta”.

Elastyczny
rynek
pracy

Hojne
paƒstwo

opiekuƒcze

Aktywna
polityka
rynku
pracy
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Bardzo elastyczny rynek pracy

Wszystkie badania duƒskiego rynku pracy potwierdzajà, ˝e jest on bardzo elastyczny.

Charakteryzuje go g∏ównie zewn´trzna elastycznoÊç iloÊciowa, co oznacza, ˝e zatrudnia-

jàcy mogà bardzo ∏atwo zwalniaç i zatrudniaç pracowników6. Jest to wyrazem bardzo ni-

skiego poziomu regulacji rynków pracy. We wszystkich rankingach pod wzgl´dem wskaê-

ników elastycznoÊci liczonych dla krajów UE przez Bank Âwiatowy (2003) Dania zajmuje

jedno z pierwszych miejsc. WÊród wszystkich krajów, które by∏y uwzgl´dnione w tych ran-

kingach (130), Dania zaj´∏a trzecie miejsce z takim samym wynikiem, jak Malezja i zaraz

po USA i Singapurze.

Zosta∏o to równie˝ potwierdzone przez OECD (2004a) i wskaêniki ustawodawstwa

ochrony zatrudniania (EPL) [zob. wykres 1]. Dla ka˝dego kraju indeks EPL daje nie tyl-

ko informacj´ o ustawodawstwie rynku pracy, ale równie˝ o uk∏adach zbiorowych i innych

stosunkach umownych oraz o praktykach sàdowych. Wed∏ug tego indeksu Dania by∏a jed-

nym z tych krajów OECD, gdzie poziom ustawodawstwa ochrony zatrudnienia by∏ naj-

mniejszy.

Tabela 1.
Wskaêniki regulacji zatrudnienia – dziesi´ç najbardziej elastycznych krajów UE7

ElastycznoÊç Warunki ElastycznoÊç Przepisy

zatrudniania zatrudniania zwalniania zatrudnienia

Czechy 17 Dania 25 UK 9 Dania 25

Dania 33 Norwegia 39 Austria 14 UK 28

UK 33 Szwecja 39 Dania 17 Austria 30

Austria 33 Austria 41 Belgia 22 Czechy 36

Belgia 33 UK 42 W´gry 23 Norwegia 41

Polska 33 Finlandia 43 Norwegia 25 Szwecja 42

S∏owacja 34 Niemcy 46 Francja 26 Belgia 48

W´gry 46 Francja 61 Czechy 27 Irlandia 49

Irlandia 48 W∏ochy 62 Irlandia 30 Francja 50

Holandia 51 Czechy 63 Litwa 31 Niemcy 51

èród∏o: Bank Âwiatowy (2003, s. 36), (w:) Andersen i Mailand (2005, s. 6).
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6 Poza tym, wewn´trzna elastycznoÊç iloÊciowa (godziny pracy, nadgodziny, praca w niepe∏nym

wymiarze etc.); elastycznoÊç funkcjonalna (wieloetatowoÊç, elastyczna organizacja pracy); jak rów-

nie˝ elastycznoÊç p∏ac (zale˝na od wydajnoÊci lub wyników) sà równie˝ przedstawiane dla duƒskie-

go rynku pracy. Zob.: Andersen i Mailand (2005), którzy bli˝ej analizujà formy elastycznoÊci pracy

w Danii.
7 Skala od 0 do 100, wy˝sze wartoÊci pokazujà wi´kszà restrykcyjnoÊç regulacji. Wskaênik usta-

wodawstwa zatrudnienia jest Êrednià wskaêników elastycznoÊci zwalniania, warunków zatrudniania

i elastycznoÊci zwalniania.



Wykres 1.
Wskaêniki ustawodawstwa ochronnego zatrudnienia

èród∏o: OECD (2004a, s. 72).

Oba rankingi pokazujà pewne wa˝ne cechy duƒskiego rynku pracy: bardzo krótki czas

wypowiedzenia, relatywnie d∏ugi okres zatrudnienia próbnego, niskie odprawy.

Wp∏yw elastycznoÊci regulacji na rynek pracy daje wysoki poziom mobilnoÊci pracow-

ników, co jest zgodne z przewidywaniami: Êrednio fluktuacja kadrowa jest stabilna i wy-

nosi ok. 30% rocznie, a fluktuacja miejsc pracy (tworzone i likwidowane miejsca pracy)

szacowana jest na 12% rocznie (Madsen 2002). Ponadto, rocznie 20–25% aktywnych za-

wodowo jest bezrobotnych, ale wi´kszoÊç szybko znajduje prac´. Ârednia d∏ugoÊç zatrud-

nienia jest bardzo niska, poniewa˝ wynosi 8,3 lat, co zbli˝a Dani´ do Wielkiej Brytanii

(8,2 lat). Jeszcze jednym skutkiem elastycznoÊci jest to, co Schumpeter nazwa∏by „twór-

czà destrukcjà”: ok. 250 tys. miejsc pracy znika ka˝dego roku, ale podobna liczba powsta-

je w tym samym czasie (Andersen i Mailand 2005).

Wysoki poziom elastycznoÊci rynku pracy mo˝na wyjaÊniaç ograniczonà interwencjà

paƒstwa i tym, ˝e ca∏y system zarzàdzany jest przez „partnerów spo∏ecznych”, czyli orga-

nizacje przedsi´biorców i zwiàzki zawodowe. W Danii prawie nie ma ustawodawstwa pra-

cy, a uk∏ady zbiorowe sà zawierane w sposób zdecentralizowany. Interwencja paƒstwa po-

Ochrona sta∏ych pracowników przed zwolnieniem (indywidualnym)
Specjalne wymogi dotyczàce zwolnieƒ grupowych
Regulacja tymczasowych form zatrudnienia
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lega g∏ównie na tym, ˝e w razie niepowodzenia negocjacji mi´dzy przedsi´biorcami i zwiàz-

kowcami obie grupy na tym tracà. Taki system jest mo˝liwy ze wzgl´du na reprezentatyw-

noÊç zwiàzków i wysoki poziom uzwiàzkowienia pracujàcych, co daje du˝à si∏´ przetargo-

wà Federacji Duƒskich Zawiàzków Zawodowych (Landsorganisationen i Danmark, LO).

Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e elastycznoÊç duƒskiego rynku pracy nie jest niczym no-

wym: „od ponad 50 lat duƒskie zasady i regulacje dotyczàce zwolnieƒ nie zmieni∏y si´ zna-

czàco” (Andersen i Mailand 2005, s. 12). G∏ówne cechy i wskaêniki, jakie przytoczono wy-

˝ej, sà równie˝ bardzo stabilne w czasie.

Hojny system socjalny zapewniajàcy bezpieczeƒstwo

Drugim elementem „z∏otego trójkàta”, towarzyszàcym elastycznemu rynkowi pracy,

jest hojny system socjalny, bez którego zwiàzki zawodowe mniej ch´tnie zgadza∏yby si´ na

wysoki poziom elastycznoÊci opisany powy˝ej. Zapewnia on bezpieczeƒstwo pracownikom

g∏ównie poprzez system ubezpieczenia od bezrobocia, zarzàdzany zasadniczo przez pry-

watne fundusze subsydiowane przez paƒstwo. Przewa˝ajàca ich liczba jest blisko zwiàza-

na ze zwiàzkami zawodowymi. Zapisanie si´ do funduszu jest dobrowolne, ale ogromna

wi´kszoÊç pracowników jest ubezpieczona.

W sytuacji bezrobocia fundusze wyp∏acajà zasi∏ek w wysokoÊci 90% p∏acy z poprzed-

nich 12 tygodni do wysokoÊci 400 euro. Poziom zasi∏ków ró˝ni si´ ze wzgl´du na sytuacj´

rodzinnà, jak i poziom p∏acy podczas zatrudnienia (zob. tabela 2). W przeciwieƒstwie do

innych systemów tego typu nie ma okresu wyczekiwania na Êwiadczenie: zasi∏ek przys∏u-

guje od pierwszego dnia bezrobocia. Czas wyp∏acania zasi∏ku wynosi cztery lata, a jego

poziom pozostaje raczej stabilny przez ten okres (nie ma znaczàcych obni˝ek lub podwy-

˝ek Êwiadczenia).

Tabela 2.
Przyk∏ady stóp zast´powalnoÊci netto z uwzgl´dnieniem poziomu p∏acy i sytuacji rodzinnej8

Samotny Ma∏˝eƒstwo
Para Samotny rodzic

z 2 dzieci z 2 dzieci

Poziom APW,
63 63 73 78

pierwszy miesiàc bezrobocia

Poziom APW,
60 69 80 79

po 60 miesiàcach bezrobocia

2/3 poziomu APW,
89 89 95 96

pierwszy miesiàc bezrobocia

2/3 poziomu APW,
85 96 102 97

po 60 miesiàcach bezrobocia

èród∏o: OECD (2002).
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tach, dla 1999.



Przez pierwsze 12 miesi´cy bezrobotny (6 miesi´cy w przypadku bezrobotnych poni˝ej

25 lat) nie ma obowiàzku uczestniczenia w aktywnych programach rynku pracy, nawet je-

˝eli wymaga si´ od niego aktywnego poszukiwania pracy. Po tym okresie obowiàzkowe

staje si´ uczestnictwo w programie aktywizacyjnym w pe∏nym wymiarze czasu.

Uprawnienie do Êwiadczeƒ uzyskuje si´ po przepracowaniu 52 tygodni w ciàgu ostat-

nich 36 miesi´cy. Dla pracowników zatrudnionych w niepe∏nym wymiarze czasu pracy wa-

runek sta˝u pracy wynosi 34 tygodnie. Osoby, które nie spe∏niajà tych warunków lub nie

przystàpi∏y do ubezpieczenia, otrzymujà Êwiadczenia z innych systemów kompensacyjnych,

administrowanych g∏ównie na poziomie miasta. Sà one jednak du˝o ni˝sze w porównaniu

z ubezpieczeniowymi.

System socjalny w Danii wspiera równie˝ osoby znajdujàce si´ z ró˝nych powodów po-

za rynkiem pracy. Stanowià one oko∏o 25% ludnoÊci. Rozwiàzania te zapobiegajà ubó-

stwu: wed∏ug Eurostatu (2005), ryzyko ubóstwa9 przed transferami socjalnymi wynosi∏o

29% w 200110, czyli by∏o relatywnie wy˝sze ni˝ w innych krajach rozwini´tych. Wskaênik11

ten po uwzgl´dnieniu transferów socjalnych spada do 10%12.

Aktywna polityka rynku pracy

Trzeci element „z∏otego trójkàta” to aktywna polityka rynku pracy. Przez ostatnie lata

udzia∏ wydatków na polityk´ rynku pracy wynosi∏ w Danii oko∏o 4,5%13, co daje jej jedno

z pierwszych miejsc w Êwiecie pod tym wzgl´dem. Na aktywne programy wydaje si´ oko∏o

40% tej sumy. Wydatki te majà dwie funkcje. Po pierwsze, majà podnieÊç poziom zatrud-

nialnoÊci bezrobotnych, którym nie uda∏o si´ szybko powróciç na rynek pracy, g∏ównie po-

przez programy szkoleniowe. Po drugie, sprawdza si´ za ich pomocà, czy bezrobotni sà go-

towi podjàç prac´, a wi´c jest to dla nich bodziec do aktywnego poszukiwania pracy.

Kluczowe wskaêniki dotyczàce wydatków na polityk´ rynków pracy przedstawia tabe-

la 3. Wydatki na aktywnà polityk´ rynku pracy w Danii wynoszà ok. 1,50% PKB14,

w Wielkiej Brytanii by∏o to 0,53% w latach 2003–2004, a w Polsce 0,16% w 2003.

WÊród wydatków na aktywnà polityk´ rynku pracy najwa˝niejszà pozycjà sà wydatki

na szkolenia dla bezrobotnych i dla pracowników, którzy mogà straciç prac´: Dania prze-

znacza na nie 0,52% PKB (2003), Polska tylko 0,03% (2004), a Wielka Brytania 0,31%

(2003–2004).
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9 Eurostat (2005) definiuje ryzyko ubóstwa przed transferami jako odsetek osób, których ekwi-

walentny dochód rozporzàdzalny przed transferami jest poni˝ej progu 60% mediany ekwiwalent-

nych dochodów rozporzàdzalnych (po transferach socjalnych). Emerytury i renty inwalidzkie zawar-

te sà w dochodzie przed transferami, a nie w ramach transferów.
10 W Polsce ten sam wskaênik mia∏ wartoÊç 31% w 2001.
11 Eurostat (2005) definiuje ryzyko ubóstwa po transferach jako odsetek osób, których ekwiwa-

lentny dochód rozporzàdzalny jest poni˝ej progu 60% mediany ekwiwalentnych dochodów rozpo-

rzàdzalnych.
12 W Polsce wskaênik mia∏ wartoÊç 16%.
13 Udzia∏ wydatków na polityk´ rynku pracy w PKB wynosi∏ 4,42% w 2003 (OECD, 2005a).
14 1,74% w 2003.



Tabela 3.
Wydatki publiczne na programy rynku pracy (% PKB)

w Danii (2003), Polsce (2003) i Wielkiej Brytanii (2003–2004)

Kategorie programów Dania Polska Wielka Brytania

Urz´dy pracy i administracja 0,21 – 0,34

Szkolenia 0,52 0,03 0,14

Zach´ty do zatrudniania 0,49 0,09 –

Integracja niepe∏nosprawnych 0,52 – 0,03

BezpoÊrednie tworzenie miejsc pracy – 0,03 0,01

Zach´ty do samozatrudnienia – 0,01 –

Aktywne instrumenty w ca∏oÊci 1,74 0,16 0,53

Zasi∏ki dla bezrobotnych 1,91 0,82 0,37

WczeÊniejsze emerytury 0,77 – –

Pasywne instrumenty w ca∏oÊci 2,68 0,82 0,37

Ca∏kowite wydatki 4,42 0,98 0,89

èród∏o: OECD (2005a).

Wynika stàd, ˝e programy szkoleniowe dla rzeczywistych i potencjalnych bezrobotnych

sà wa˝nà cz´Êcià wyjaÊnienia duƒskich sukcesów w walce z bezrobociem. Innà ilustracjà

tego aspektu modelu duƒskiego sà wyniki badaƒ przeprowadzonych w 2003 roku w pi´t-

nastce krajów UE oraz dodatkowo w Norwegii i Islandii. Wynika∏o z nich, ˝e prawie po-

∏owa aktywnych zawodowo Duƒczyków bra∏a udzia∏ w dodatkowych szkoleniach i podnosi∏a

swoje kwalifikacje w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy (Andersen i Mailand 2005, s. 14).

Wydatki publiczne na szkolenia mogà byç równie˝ postrzegane w kontekÊcie niskiego

poziomu zró˝nicowania p∏ac w Danii: rzàd duƒski chce zapobiec obni˝aniu niskich p∏ac,

a programy szkoleniowe uznawane sà za lepsze rozwiàzanie problemu bezrobocia osób

z niskimi kwalifikacjami (Freyssinet 2000, s. 183).

ElastycznoÊç rynku pracy i du˝y udzia∏ wydatków na pasywne instrumenty rynku pra-

cy (hojny system socjalny) majà w Danii d∏ugà histori´, inaczej jest w przypadku progra-

mów aktywizujàcych. Szczególne znaczenie odegra∏a tu reforma rynku pracy z 1993 roku.

Reforma z 1993

Reforma z roku 1993, która wesz∏a w ˝ycie w 1994 by∏a przedmiotem mi´dzynarodo-

wej uwagi, g∏ównie ze wzgl´du na znaczàcy spadek stopy bezrobocia, który nastàpi∏ w wy-

niku jej realizacji.

Wiele czynników wp∏yn´∏o na to, ˝e reforma zosta∏a przeprowadzona i wdro˝ona. Po

pierwsze, rezultaty poprzednio wprowadzonych aktywnych programów rynku pracy by∏y

s∏abe. By∏y to g∏ównie programy zwiàzane z ofertami pracy, szkoleniami i wsparciem dla

bezrobotnych w celu umo˝liwienia im samozatrudnienia. Po drugie, w póênych latach 80.

i wczesnych 90. prowadzono dyskusje, w których koncentrowano si´ na negatywnych skut-
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kach programów pasywnych i subsydiowanych miejsc pracy. Jednà z ich konkluzji by∏o to,

˝e zmniejszenie poziomu zasi∏ków dla bezrobotnych jest politycznie niewykonalne. Dys-

kusje te doprowadzi∏y jednak do powstania trójstronnej komisji Zeuthen, która sformu-

∏owa∏a wiele politycznych rekomendacji, uwzgl´dnionych podczas projektowania reformy.

Po trzecie, na poczàtku lat 90. znaczàco wzros∏o bezrobocie i w zwiàzku z tym presja na

podj´cie dzia∏aƒ, co sprawi∏o, ˝e reforma rynku pracy zaproponowana przez nowo wybra-

ny rzàd socjaldemokratyczny mia∏a szerokie poparcie.

G∏ówne elementy reformy z roku 1993 mo˝na podzieliç na trzy kategorie: reforma za-

si∏ków dla bezrobotnych i aktywnych programów rynku pracy, reforma publicznych s∏u˝b

zatrudnienia (PSZ), wprowadzenie p∏atnych urlopów.

Reforma systemu zasi∏ków wprowadzi∏a dwa okresy w pobieraniu zasi∏ku – „pasywny”

i nast´pujàcy po nim „aktywny”, uwzgl´dnianie oceny potrzeb w pomocy dla d∏ugotrwa-

le bezrobotnych, zlikwidowano te˝ zwiàzek mi´dzy szkoleniem zawodowym i systemem

zasi∏ków dla bezrobotnych (czas zatrudnienia subsydiowanego nie wp∏ywa ju˝ na wyd∏u-

˝enie okresu otrzymywania zasi∏ku). Reforma PSZ polega∏a na decentralizacji polityki

rynku pracy, którà mia∏y realizowaç regionalne rady rynku pracy (adaptacja programów

do lokalnych potrzeb) oraz na wzmocnieniu trójstronnoÊci w dzia∏aniu tych s∏u˝b. Ostat-

nia zmiana polega∏a na wprowadzeniu trzech rodzajów p∏atnych urlopów (na opiek´ nad

dzieckiem, edukacyjny i naukowy) dla zatrudnionych i bezrobotnych, co mia∏o zwi´kszyç

rotacj´ miejsc pracy, a jednoczeÊnie czasowo15 dezaktywizowa∏o znacznà cz´Êç populacji.

Urlopy edukacyjne by∏y poczàtkowo kompensowane na poziomie 100% zasi∏ku dla bez-

robotnych, a pozosta∏e rozwiàzania na poziomie 80%.

Od 1994 roku dokonano wielu zmian w ju˝ wprowadzonych instrumentach, wÊród nich

najwa˝niejsze to stopniowe skracanie „okresu pasywnego” i ograniczanie zakresu p∏at-

nych urlopów. Dwa z nich (edukacyjny i naukowy) zosta∏y zlikwidowane w roku 2001, ale

urlop rodzicielski pozosta∏; rozszerzono przy tym prawo do urlopów macierzyƒskich w 2003

i 2005. Nowa reforma z roku 2003 zmniejszy∏a mo˝liwoÊci szkoleniowe dla bezrobotnych,

a wi´kszy nacisk po∏o˝ono na doradztwo i kontakty oraz szkolenia w warunkach subsy-

diowanego zatrudnienia. Mimo to wzrost bezrobocia i problem zlecania pracy zewn´trz-

nym firmom (outsourcing) zmusi∏y centroprawicowy rzàd do rozszerzenia programów szko-

leniowych, g∏ównie dla s∏abo wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników.

W literaturze nie ma konsensusu w sprawie tego, jaka cz´Êç bezrobocia zosta∏a zmniej-

szona dzi´ki reformom z roku 1993, a jaka dzi´ki innym czynnikom, które oddzia∏ywa∏y

na sytuacj´ rynku pracy w tym samym czasie, np. polityka stymulowania wewn´trznego

popytu. Stosowano jà od roku 1993 do przynajmniej 1998 i byç mo˝e w∏aÊnie dzi´ki niej

uzyskano znaczàce ograniczenie stopy bezrobocia (Fitoussi i Passet 2000; Madsen 2002).
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Czy „model duƒski” mo˝e byç naÊladowany?

Majàc ju˝ pe∏ny obraz, mo˝na spróbowaç zastanowiç si´ nad zastosowaniem duƒskich

recept w innych krajach, a w szczególnoÊci w Polsce, gdzie stopa bezrobocia wcià˝ roÊnie

i mo˝e wkrótce osiàgnàç 20%. Z kilku powodów nie jest to jednak dobry pomys∏.

Po pierwsze, jest jeszcze druga strona modelu duƒskiego – 20% populacji utrzymuje

si´ g∏ównie z transferów socjalnych, a du˝e grupy sà wy∏àczone z rynku pracy. W rezulta-

cie 25% populacji w wieku 15–66 lat, czyli ok. 800 tys. osób, znajduje si´ poza si∏à robo-

czà i du˝ej cz´Êci tych osób b´dzie bardzo trudno powróciç do aktywnego ˝ycia. Larsen

opisa∏ to w nast´pujàcy sposób: „duƒska polityka odnios∏a sukces w kategoriach rozwià-

zywania problemów strukturalnych i zwalczania bezrobocia w ogóle, ale wysi∏ki na rzecz

reintegracji silnie zmarginalizowanych grup oraz przyj´cia imigrantów i uchodêców przez

rynek pracy sà mniej udane” (2005, s. 9).

Sà te˝ inne aspekty przypadku duƒskiego, które z ró˝nych powodów mogà byç nie-

chcianym elementem w innych krajach, ale majà one zasadnicze znaczenie dla spójnoÊci

ca∏ego systemu. W szczególnoÊci ci´˝ar podatków ponoszà g∏ównie gospodarstwa domo-

we i konsumenci, a zatrudniajàcy i firmy sà prawie zwolnione z ich p∏acenia. W konse-

kwencji tego i potrzeb finansowych sektora publicznego rodziny z niskimi dochodami p∏a-

cà podatki na poziomie od 9 do 44%, a rodziny z klasy Êredniej – od 44 do 62%. Obcià˝enie

bud˝etów gospodarstw domowych zwi´kszone jest przez podatek VAT na poziomie oko-

∏o 25%. Dla krajów, takich jak Polska, wprowadzenie podatków na tak wysokim poziomie

oznacza∏yby ca∏kowite zaprzepaszczenie perspektyw na wzrost gospodarczy, co oczywiÊcie,

bioràc pod uwag´ obecny stan gospodarki, nie jest po˝àdane.

Kolejne aspekty modelu duƒskiego równie˝ nie znajdà zbyt wielu ch´tnych naÊladow-

ców, np. niski poziom oszcz´dnoÊci (od 1995) – wÊród krajów OECD tylko Nowa Zelan-

dia ma w tej dziedzinie porównywalnie z∏e wskaêniki (OECD, 2005b). Jest to prawdopo-

dobnie zwiàzane z tym, ˝e gospodarstw domowe chcà utrzymaç poziom konsumpcji

w kontekÊcie Êcis∏ej regulacji p∏ac. Mogà to byç skutki uboczne systemu jako ca∏oÊci, a wi´c

mogà towarzyszyç importowi i implementacji rozwiàzaƒ duƒskich do innych krajów.

Niektóre z cech modelu duƒskiego nie mogà byç importowane, nawet gdyby bardzo tego

chciano. Jednà z nich jest bardzo du˝e znaczenie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,

który jest g∏ównym êród∏em zatrudnienia dla Duƒczyków. Pomaga to wyjaÊniç fenomen zde-

centralizowanych rokowaƒ zbiorowych. Podobny charakter ma rozmiar sektora publiczne-

go, który jest jednym z najwi´kszych na Êwiecie – 30% Duƒczyków zatrudnianych jest przez

paƒstwo. W Êwiecie, gdzie panujà poglàdy krytyczne wobec sektora publicznego, rozbudo-

wywanie go do takiego poziomu mo˝e byç trudne do osiàgni´cia bez nara˝enia si´ na ata-

ki takich organizmów, jak Komisja Europejska czy Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy.

System elastycznego bezpieczeƒstwa razem z innymi aspektami modelu duƒskiego sta-

nowi wewn´trznie spójnà ca∏oÊç, co cz´Êciowo wyjaÊnia sukcesy reform z roku 1993. Naru-

szenie któregoÊ z centralnych elementów tej ca∏oÊci mo˝e spowodowaç jej destabilizacj´.

Model kszta∏towa∏ si´ w d∏ugim historycznym procesie, tkwiàcym korzeniami w koƒcu

XIX w. Ponadto, wed∏ug Larsena (2005, s. 6), „sytuacja Danii nie jest rezultatem Êwiado-
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mej strategii transformacji rynku pracy lub elastycznego bezpieczeƒstwa. Duƒska polity-

ka rynku pracy oparta jest na doÊwiadczeniach praktycznych i jest wynikiem walk o w∏a-

dz´ aktorów, którzy uznajà racjonalne i oparte na faktach podejÊcie do projektowania po-

lityki”. Stàd te˝ trudnoÊci w imporcie jakiegoÊ wybranego elementu tego modelu i wnioski

wi´kszoÊci obserwatorów, ˝e jego funkcjonowanie jest silnie zwiàzane z jego spójnoÊcià

jako ca∏oÊci (Madsen 2002; Barbier 2005; Assemblée Nationale 2004; Larsen 2005).

Z wielu powodów wymienionych wy˝ej „model” duƒski jest interesujàcy i wart badaƒ.

Bez wàtpienia osiàgni´to za jego pomocà sukcesy w walce z bezrobociem. Mimo to na

pewno nie mo˝e byç naÊladowany w innych krajach, co w szczególnoÊci dotyczy paƒstw,

takich jak Polska, z gospodarkà w transformacji, gdzie wysoki poziom wzrostu gospodar-

czego jest niezb´dny do redukcji bezrobocia.

T∏umaczy∏ Ryszard Szarfenberg
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The Danish model of “flexicurity”: An example to be followed?

During the last years, there has been a growing interest all over Europe for the Danish

“model” of flexicurity. The Danish combination of flexibility for the employers and security

for the employees and the populations would be an example to follow, mainly because of the

successes met in the fight against unemployment during the 1990’s.

This paper takes a close look at the core elements of the Danish case to determine whether

these views are relevant. The three elements of the Danish “golden triangle” are flexible labour

market, a generous welfare system, and an active labour marker policy. These elements are

analysed, as well as the 1993 labour market reform, which is supposed to have triggered the

remarkable decrease of unemployment that took place in Denmark since 1997. The core

features of the Danish case are examined to determine whether the Danish model could be

exported, in particular in Poland, where mass unemployment is an issue.
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Niemcy i nowy europejski model socjalny

Gdybym mia∏ papug´, nauczy∏bym jà trzech s∏ów: ci´cia, deregulacja, prywatyzacja.

Oto ca∏y program rzàdu.

(Norbert Blüm, by∏y chadecki minister spraw socjalnych w rzàdach Helmuta Kohla,

w lewicowej „Die Tageszeitung”, 21/22 sierpnia 2004)

W obszarze bezpieczeƒstwa socjalnego w Niemczech mamy obecnie do czynienia ze

zmianà paradygmatu w ca∏ej rozciàg∏oÊci – tj. w zakresie sprawiedliwoÊci, równoÊci, soli-

darnoÊci i kompromisu spo∏ecznego mi´dzy generacjami, klasami i p∏ciami. Te g∏ówne ce-

le i wartoÊci polityczne stawiane sà pod znakiem zapytania i to paradoksalnie przez SPD.

Od 1989 r. wydaje si´, ˝e „historyczna misja alchemiczna socjaldemokracji” (historische

Alchimistenfunktion der Sozialdemokratie) [jak powiedzia∏ szwajcarski socjaldemokrata Je-

an Ziegler], czyli przeobra˝anie strachu przed komunizmem w post´p spo∏eczny, staje si´

zbyteczna. Walka ze spo∏ecznymi nierównoÊciami odbierana jest nie tylko przez libera-

lizm, ale tak˝e przez socjaldemokracj´ spod znaku „Trzeciej Drogi” jako zbyt nienowo-

czesna (por. Mahnkopf 2000, s. 1). Rosnàca nierównoÊç, jak i wykluczenie, i pauperyza-

cja pomi´dzy warstwami spo∏ecznymi to skutki takiej polityki. Jak na razie zachodzàce

zmiany nie przynios∏y ˝adnych sukcesów – ani nie zmniejszy∏o si´ bezrobocie, ani system

zabezpieczenia spo∏ecznego nie osiàgnà∏ stabilnoÊci. WczeÊniejsze wybory we wrzeÊniu

2005 r. przyspieszy∏y poniekàd powstanie nowej partii socjaldemokratycznej („Die Linke

– PDS”) i zwi´kszy∏y szanse na silniejsze przedstawicielstwo polityczne dla pogrà˝onych

w ˝a∏obie spowodowanej wspomnianà zmianà paradygmatu.



Kto jest ostojà tej zmiany i jakie skutki mo˝emy ju˝ dziÊ obserwowaç? Wspomniane

propozycje przedstawiane sà niemieckiemu paƒstwu socjalnemu jako nowy wariant „eu-

ropejskiego modelu socjalnego” (EMS). Aust, Leitner i Lessenich (2002), których opraco-

wanie s∏u˝y mi jako instrument diagnostyczny, rozumiejà pod tym poj´ciem historycznà

formacj´ spo∏ecznà, która postrzegana jest jako kontrpropozycja wobec USA, i jednocze-

Ênie polityczny projekt integracji europejskiej. Przy tym stare i nowe wizje porzàdku

spo∏ecznego stojà ze sobà w ostrym konflikcie. W obecnej dyskusji przyk∏ad USA s∏u˝y

jako kontrastujàcy punkt odniesienia: tamtejsza sytuacja charakteryzuje si´ niskimi pensja-

mi, skàpym zabezpieczeniem spo∏ecznym i elastycznymi (mniej regulowanymi) stosun-

kami pracy z podwy˝szonà mobilnoÊcià zatrudnionych. Sytuacja Europy postrzegana jest

jako odwrotna w stosunku do takiego modelu. Podczas gdy USA charakteryzuje si´

wzrostem zatrudnienia przy rosnàcych dysproporcjach w dochodach i biedzie, Europa cier-

pi na wi´ksze bezpieczeƒstwo socjalne w zakresie ochrony przed d∏ugotrwa∏ym bezrobo-

ciem, zastój zatrudnienia i przeregulowany przez zwiàzki zawodowe rynek pracy (Ostner

2004, s. 51)

EMS ma charakter typu idealnego, skonstruowanego w oparciu o dotychczasowe

badania nad paƒstwem socjalnym, w których wyró˝nia si´ co najmniej cztery typy ustro-

jów takiego paƒstwa (liberalny, socjaldemokratyczny, konserwatywny i rezydualno-auto-

rytarny). W badaniach tych nie sà jednak˝e uwzgl´dniane w sposób wystarczajàcy rozwià-

zania postsocjalistyczne. W kolejnym rozdziale, przedstawi´ europejski model socjalny,

ilustrujàc go na podstawie sytuacji w Niemczech. Drugi rozdzia∏ poÊwi´cony b´dzie

nowemu EMS i pytaniom o konsekwencje aktualnych reform w Niemczech, m.in. w za-

kresie polityki rynku pracy. Zakoƒcz´ krótkim przedstawieniem alternatywy wobec tego

modelu.

Niemiecki system bezpieczeƒstwa socjalnego jako przyk∏ad
europejskiego modelu socjalnego

Cechy Europejskiego Modelu Socjalnego

Wed∏ug Austa, Leitnera i Lessenicha (2002, s. 274–284), europejski model socjalny cha-

rakteryzuje si´ zarówno instytucjonalizacjà spo∏ecznego zró˝nicowania (Institutionalisierung ge-

sellschaftlicher Vielfalt), jak i instytucjonalizacjà spo∏ecznego równowa˝enia (Institutionalisierung

sozialen Ausgleichs). Opisujàc Niemcy, wymieniam cechy EMS, które w stopniu wi´kszym

bàdê mniejszym obecne sà tak˝e w innych europejskich paƒstwach socjalnych. Instytucjona-

lizacja spo∏ecznego zró˝nicowania nie rozwiàzuje konfliktów, ale je ∏agodzi, a w najlepszym

razie wykorzystuje w sposób produktywny. Wymieniç tu nale˝y konkurencj´ ekonomicznà,

konflikty klasowe, roz∏amy polityczne czy kulturowo-wyznaniowe (s. 275 i nast.)

Instytucjonalizacja ta ma miejsce w czterech wymiarach.

Organizacja relacji mi´dzy pracodawcami i pracownikami charakteryzuje si´ silnym

uzwiàzkowieniem, ponadzak∏adowym systemem szkoleniowym i opartym na zaufaniu cor-

Gesine Fuchs60



porate governance1. W Niemczech ustanowiona zosta∏a zasada Mitbestimmung – wspó∏za-

rzàdzania przez zatrudnionych za poÊrednictwem rad zak∏adowych (zasada istnieje od cza-

sów Republiki Weimarskiej) oraz parytetowy system obsadzania rad nadzorczych w okre-

Êlonych bran˝ach (który pojawi∏ si´ w powojennych Niemczech Zachodnich).

Zwiàzki pomi´dzy pracà i kapita∏em zorganizowane sà korporacyjnie: istniejà silne

zwiàzki pracodawców i pracowników, które negocjujà wspólnie uk∏ady zbiorowe. Organi-

zacje te sà zcentralizowane i charakteryzujà si´ wysokim stopniem zorganizowania.

W ostrym kontraÊcie do – przyk∏adowo – sytuacji polskiej stojà niemieckie bran˝owe zwiàz-

ki zawodowe (Einheitsgewerkschaften). Organizacja tych zwiàzków polega na tym, ˝e w da-

nej bran˝y wyst´puje tylko jeden zwiàzek zawodowy reprezentujàcy rozmaite orientacje

polityczne, wyst´pujàcy jednak˝e jako jeden partner w negocjacjach wobec pracodawców.

Dominujàce style negocjacji mo˝na okreÊliç jako kooperacyjne i zorientowane na kom-

promis, strajki wyst´pujà relatywnie rzadko.

W demokracji opartej na negocjacjach (Verhandlungsdemokratie), która dominuje w Eu-

ropie w przeciwieƒstwie do modeli anglosaskich, przebieg procesów politycznych charak-

teryzuje si´ podejÊciem bardziej negocjacyjnym ni˝ konkurencyjnym; istniejà te˝ instytu-

cjonalne ramy dla uwzgl´dnienia mniejszoÊci przy podejmowaniu decyzji politycznych.

Mamy tu do czynienia z proporcjonalnym prawem wyborczym, systemem wielopartyjnym

a nie dwupartyjnym, rzàdami koalicyjnymi i prawem weta dla mniejszoÊci (por. Lijphart

1999). W ten sposób reprezentowane jest szerokie spektrum interesów politycznych, co

jednoczeÊnie powoduje, ˝e aktorzy polityczni muszà ciàgle szukaç kompromisów i rozwià-

zaƒ w drodze wspomnianych negocjacji.

W Niemczech ustawy odnoszàce si´ do krajów zwiàzkowych (bundeslandów), uchwa-

lane sà nie tylko przez Bundestag, ale tak˝e przez Bundesrat, izb´ landów. Jako ˝e cz´-

sto w obu izbach wi´kszoÊç majà ró˝ne frakcje polityczne, wiele projektów ustaw de facto

wprowadzanych jest dzi´ki konsensowi pomi´dzy rzàdem i opozycjà.

W koƒcu wraz z zasadà pomocniczoÊci charakterystyczny dla europejskiego modelu

socjalnego jest uniwersalny (nie tylko polityczny) federalizm przy kszta∏towaniu stosun-

ków spo∏ecznych: Co mo˝e zostaç wykonane na poziomie ni˝szym (spo∏ecznym, politycz-

nym), nie powinno byç przejmowane przez podmioty na poziomie wy˝szym. W zasad´ po-

mocniczoÊci wpisana jest decentralizacja polityczno-terytorialna, „ustrukturyzowanie”

(Versäulung) spo∏eczeƒstwa i jego organizacji wzd∏u˝ linii przynale˝noÊci Êrodowiskowej

i kulturowej, jak i – szczególnie istotna w Niemczech – regu∏a, ˝e Êwiadczenia socjalne

gwarantowane przez paƒstwo realizowane sà przez organizacje spo∏eczeƒstwa obywatel-

skiego.

Z takiego „uporzàdkowanego zró˝nicowania” wywodzi si´ tak˝e instytucjonalizacja
spo∏ecznego równowa˝enia. Realizacja idei odpowiedzialnoÊci publicznej za dobrobyt oby-

wateli (a póêniej tak˝e obywatelek), poprzez interwencj´ paƒstwowà, w∏aÊciwa jest dla

kontynentu europejskiego. Cztery cechy sà tu charakterystyczne.
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Uniwersalizm. Âwiadczenia paƒstwa socjalnego nie sà jedynie Êwiadczeniami drugo-

rz´dnymi (subsydiarnymi). Paƒstwo jest „zak∏adem u˝ytecznoÊci publicznej z mocy pra-

wa”, uniwersalnym ewentualnie quasi-uniwersalnym dla wszystkich obywatelek i obywateli.

Regulacja rynku. Rynek pracy i poziom p∏ac podlegajà regulacjom politycznym – za

poÊrednictwem paƒstwa bàdê podmiotów korporacyjnych. Przyk∏adem sà tu wyst´pujàce

w Niemczech uk∏ady zbiorowe pomi´dzy zwiàzkami pracodawców i zwiàzkami zawodo-

wymi; obowiàzujàce cz´sto powszechnie.

Redystrybucja. Dà˝y si´ do relatywnie egalitarnego podzia∏u dochodów – albo pier-

wotnego, tj. za poÊrednictwem p∏ac, albo wtórnego, tj. poprzez redystrybucj´, oraz inter-

wencjonizm. Kraje europejskiego modelu socjalnego charakteryzujà si´ relatywnie ma∏ym

ubóstwem dochodowym i relatywnie wysokimi stopami Êwiadczeƒ socjalnych. Nale˝y tu

tak˝e wymieniç wysokà dekomodyfikacj´, a wi´c relatywnie wàskà zale˝noÊç osób i gospo-

darstw domowych od rynku w zakresie zabezpieczenia egzystencji, co ma miejsce dzi´ki

wyp∏acaniu transferów. W konserwatywnym modelu niemieckim okreÊlone modele ˝ycio-

we sà strukturalnie uprzywilejowane, np. ma∏˝eƒstwo sk∏adajàce si´ z zarabiajàcego m´˝-

czyzny i ˝ony – gospodyni domowej, poprzez prawo podatkowe (tzw. splitting ma∏˝eƒski,

Ehegattensplitting); rezygnacja m∏odych matek z dzia∏alnoÊci zarobkowej wspierana jest

poprzez przyznawanie zasi∏ku wychowawczego.

SolidarnoÊç. SolidarnoÊç i wizja sprawiedliwej redystrybucji tak˝e nale˝a∏a dotychczas

do normatywnych aksjomatów spo∏eczeƒstw europejskich.

Równie˝ paternalistyczne „paƒstwa dobrobytu” Europy Wschodniej do 1989 r. charak-

teryzowa∏y si´ uniwersalizmem, redystrybucjà oraz solidarnoÊcià. Jednak˝e realny socja-

lizm zbudowany by∏ na monopolizacji i zdemontowaniu pluralizmu spo∏ecznego. Nie zna∏

wi´c takich zasad, jak: pomocniczoÊç, korporacjonizm, federalizm. Co wi´cej, system ten

ubezw∏asnowolnia∏ obywateli i przyznawa∏ Êwiadczenia socjalne nie jako prawa, ale jako

podarunki od „paƒstwa-dobrego ojca” (Vater Staat). Paternalistyczne paƒstwo socjalne nie

mia∏o tak˝e nic wspólnego z opisywanym tu typem idealnym EMS. Nie mo˝e wi´c byç

przedmiotem polemiki na temat europejskiej polityki spo∏ecznej.

Niemieckie paƒstwo socjalne

Niemcy zaliczane si´ zwykle do konserwatywnych paƒstw socjalnych. Istotny wp∏yw ma

na to fakt, ˝e pomocniczoÊç wywodzi si´ z tradycji spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a. „Pojedyn-

czy cz∏owiek musi przede wszystkim post´powaç samodzielnie, odpowiadajàc za siebie.

Dopiero na drugim miejscu funkcj´ pomocniczà mo˝e pe∏niç wspólnota. Ale wspólnota

musi Êwiadczyç „pomoc dla samopomocy”, tj. tworzyç warunki indywidualnej odpowie-

dzialnoÊci i samodzielnoÊci. Zasada pomocy dla samopomocy realizowana jest poprzez

pierwszeƒstwo mniejszych wspólnot przed wi´kszymi” (Sachße 2003, s. 194).

PomocniczoÊç oznacza, ˝e wiele organizacji spo∏ecznych reprezentujàcych zró˝nicowa-

ne Êwiatopoglàdy i wyznania religijne dzia∏a na quasi-„zlecenie” paƒstwa (Sachße

2003, s. 206). Organizacje te obecne sà przede wszystkim w obszarze s∏u˝by zdrowia, Êwiad-

czeƒ socjalnych, edukacji. Gdzie tylko jest to mo˝liwe, polityka spo∏eczna konstruowana
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i realizowana jest przez mniejsze jednostki administracyjno-polityczne, takie jak gminy.

W pomocniczoÊci zawiera si´ tak˝e zasada: „najpierw rodzina, potem paƒstwo”. Pomoc

spo∏eczna jest jednym z wielu rodzajów pomocy Êwiadczonej dopiero wówczas, gdy wsparcia

nie mo˝e zapewniç rodzina. Niep∏atna – a spo∏ecznie niezb´dna – praca w rodzinie, jak

opieka (de facto wi´c przewa˝nie praca kobiet) pozostaje tu niezauwa˝ona. Pomoc spo-

∏eczna, Êwiadczenia rodzinne, takie jak zasi∏ki wychowawcze, opiekuƒcze czy mieszkanio-

we, finansowane sà z podatków. W roku 2002 ich udzia∏ wynosi∏ 33,9% wszystkich Êwiad-

czeƒ socjalnych. Wi´ksza cz´Êç zabezpieczenia spo∏ecznego w Niemczech – zwiàzanego

z wiekiem (starzeniem si´), chorobà, koniecznoÊcià zapewnienia opieki, bezrobociem i bra-

kiem zdolnoÊci do pracy – oparta jest na ubezpieczeniach finansowanych ze sk∏adek. Âwiad-

czenia ubezpieczeniowe wyp∏acone sà w razie wystàpienia ryzyka ubezpieczeniowego.

W roku 2002 ten typ Êwiadczeƒ stanowi∏ 64,3% (Eurostat, 2005, s. 90–93). Wydatki na

ubezpieczenie spo∏eczne stanowià ok. 40% p∏acy; sk∏adki odprowadzane sà przez praco-

dawc´ i pracownika (do niedawna ich wysokoÊç by∏a w zasadzie równa2). Zasada odpro-

wadzania sk∏adek ma swoje korzenie w reformach spo∏ecznych Bismarcka przeprowadzo-

nych pod koniec XIX wieku, które mia∏y ograniczyç wp∏ywy socjaldemokracji. W latach

1883/1884 wprowadzono paƒstwowe ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, a w 1889 r.

ubezpieczenie emerytalne dla robotników. Ubezpieczenie od bezrobocia pojawi∏o si´ do-

piero w 1927 r. (por. Ribhegge 2004, s. 101–104).

W ubezpieczeniu emerytalnym i ubezpieczeniu od bezrobocia obowiàzuje zasada ekwi-

walentnoÊci: im wi´cej p∏ac´, tym wi´cej otrzymuj´ w razie pojawienia si´ ryzyka ubezpie-

czeniowego. Ubezpieczenia te uzale˝nione sà wi´c od statusu ubezpieczonego. W okre-

Êlonych przypadkach (edukacja, wychowanie dzieci) przy obliczeniach uwzgl´dniane sà

tak˝e lata, w których nie op∏acano sk∏adki. Ustawowe ubezpieczenie emerytalne funkcjo-

nuje wed∏ug zasady repartycyjnej (Umlageprinzip): ze sk∏adek finansowane sà obecne eme-

rytury. To jednak nie wystarczy; w roku 2003 z bud˝etu paƒstwa do emerytur do∏o˝ono

25,6%3. W ubezpieczeniu chorobowym i opiekuƒczym wszyscy otrzymujà równe Êwiadcze-

nia niezale˝nie od wysokoÊci op∏acanych sk∏adek. Dzieci i niezarobkujàcy ma∏˝onkowie

w∏àczeni sà w ubezpieczenie na zasadach bezp∏atnoÊci. Osoba, której dochody przekra-

czajà okreÊlony pu∏ap, mo˝e wybraç prywatne ubezpieczenie chorobowe, w którym sk∏ad-

ki obliczane sà nie na podstawie dochodów, a na podstawie prawdopodobieƒstwa wystà-

pienia ryzyk ubezpieczeniowych. Reasumujàc, zasada niemieckich ubezpieczeƒ spo∏ecznych

skrojona jest na tzw. regularny stosunek pracy, a wi´c na nieprzerwanà prac´ „˝ywiciela

rodziny” w pe∏nym wymiarze. Zasada ta nie jest uniwersalna i systematycznie powoduje

problemy finansowe.

Po pierwsze dla wielu grup pracowniczych istnieje mo˝liwoÊç dodatkowego ubezpie-

czenia (np. dodatkowego zak∏adowego ubezpieczenia emerytalnego) albo grupy te w ogó-

le nie op∏acajà sk∏adek ubezpieczeniowych, np. urz´dnicy. Po drugie istniejà kategorie do-
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chodów niepochodzàcych z pracy zarobkowej i niewià˝àcych si´ op∏acaniem sk∏adek. Mo˝-

na zauwa˝yç tendencj´ wzrostowà udzia∏u tego typu dochodów (Ribhegge 2004, s. 175).

Osoby prowadzàce samodzielnà dzia∏alnoÊç ubezpieczajà si´ prywatnie. Cz´Êç wysokich

dochodów przekraczajàcych „granice wymiaru sk∏adki” (Beitragsbemessungsgrenzen) nie

jest w∏àczana w finansowanie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. W koƒcu ubezpieczenie spo∏ecz-

ne w „modelu ˝ywiciela” (Ernährermodel) nie jest korzystne dla niezarobkujàcych ˝on

i matek; nie majà one w∏asnych praw (roszczeƒ) [i przy wysokich stopach rozwodów obar-

czone sà wi´kszym ryzykiem]. Sytuacja jest tym gorsza, ˝e Êwiadczenia w rozmaitych ob-

szarach ubezpieczenia spo∏ecznego przys∏ugujà dopiero w razie przepracowania okreÊlo-

nej liczby godzin tygodniowo – przyk∏adowo w ustawowym ubezpieczeniu chorobowym

15 godzin tygodniowo. Praca w niepe∏nym wymiarze czasu nie jest wobec tego zabezpie-

czona w sposób wystarczajàcy. Nale˝y przy tym nadmieniç, ˝e ponad 40% wszystkich za-

robkujàcych kobiet pracuje w niepe∏nym wymiarze i w razie utraty pracy bàdê osiàgni´-

cia okreÊlonego wieku: albo nie ma ˝adnego prawa do Êwiadczeƒ, albo prawo to jest

minimalne.

Stare versus nowe: reformy w obszarze polityki spo∏ecznej
w Niemczech jako zmiana paradygmatu

Kryzys starego EMS

Od po∏owy lat 90. w europejskiej socjaldemokracji opcja „trzeciej drogi” jest du˝o sil-

niejsza i bardziej popularna ni˝ „europejski keynesizm” (Eurokeynesianismus) (Aust, Le-

itner, Lessenich 2002, s. 288–290). Dlatego te˝ wywierana jest presja na „stary” EMS. So-

cjaldemokraci argumentujà, ˝e globalizacja, integracja europejska, indywidualizacja

i spo∏eczeƒstwo us∏ugowe oparte na wiedzy wymusi∏y reform´ paƒstwa socjalnego. Rynek

nie jest ju˝ uwa˝any za g∏ównego sprawc´ odpowiedzialnego za kryzys, „pojawia si´ wy-

raêna akceptacja pozycji liberalnej jako efektywnego instrumentu alokacji czynników pro-

dukcji” (s. 289). Wnosi si´ stàd, ˝e konkurencyjnoÊç jest koniecznoÊcià zglobalizowanej

gospodarki. Dotychczasowa forma organizacji spo∏ecznego zró˝nicowania staje si´ u∏om-

na. Interwencjonizm paƒstwowy staje si´ szkodliwy, konkurencyjnoÊç staje si´ normaty-

wem i programem politycznym. Odchodzi si´ od dekomodyfikacji i z uwagi na obcià˝enie

bud˝etu dà˝y si´ do rekomodyfikacji, wzmagajàc materialnà presj´ podejmowania dzia-

∏alnoÊci na rynku pracy. Paƒstwo socjalne nie mo˝e w dalszym ciàgu finansowaç i produ-

kowaç „uzale˝nienia od socjalu” (Sozialstaatabhängigkeit) zamiast indywidualnej odpowie-

dzialnoÊci. Regulowane rynki pracy z ich uk∏adami zbiorowymi i prawem pracy postrzegane

sà jako czynniki szkodzàce konkurencji. Aby uelastyczniç stosunki pracy i osiàgnàç pe∏ne

zatrudnienie, stosuje si´ odpowiednie instrumenty wspierajàce zdolnoÊç do pracy

(Beschäftigungsfähigkeit), obni˝anie wynagrodzeƒ, uelastycznienie pracy i czasu pracy, li-

beralizowanie ochrony przed zwolnieniami, prac´ w niepe∏nym wymiarze i prac´ czasowà

– które w opisanym powy˝ej systemie niemieckim, szybko prowadzà do niewystarczajàce-
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go zabezpieczenia socjalnego. Tym samym odchodzi si´ od egalitarnego podzia∏u docho-

du i solidarnoÊci redystrybucyjnej jako normatywnego konsensu. NierównoÊci na rynku

pracy postrzegane sà jako czynnik wspierajàcy produktywnoÊç. SprawiedliwoÊç staje si´

„kar∏owata”: sprawiedliwy podzia∏ odchodzi do lamusa, stawia si´ na zagwarantowanie

równoÊci szans: sprawiedliwe jest to, co powstaje z równych szans wyjÊciowych. S∏ychaç

jedynie moralizujàcy dyskurs o prawach i obowiàzkach; rezygnuje si´ z uniwersalnego sta-

tusu obywatelskiego na rzecz warunkowych Êwiadczeƒ socjalnych.

Rzàd Schrödera uczyni∏ t´ argumentacj´ swojà w∏asnà i stworzy∏ plan reformy „Agen-

da 2010” z nast´pujàcym przes∏aniem:

„Koszty p∏ac sà za wysokie. To czyni prac´ w Niemczech zbyt drogà. Skutek: miejsca pra-

cy przenoszone sà zagranic´, gdzie jest taniej – a w Niemczech znowu nie ma pracy. PoÊred-

nictwo pracy dla bezrobotnych... dzia∏a poza tym za wolno, rynek pracy jest ca∏oÊciowo zbyt

nieelastyczny”.

„Kto mo˝e pracowaç, musi te˝ chcieç pracowaç. Ka˝da kobieta zdolna do pracy, ka˝dy m´˝-

czyzna zdolny do pracy musi byç do dyspozycji rynku pracy – i musi aktywnie staraç si´ o pra-

c´. Nikt nie mo˝e byç obcià˝eniem dla spo∏eczeƒstwa ˝yjàc z pracy innych – tych którzy finan-

sujà paƒstwo socjalne. Kto odmawia podj´cia mo˝liwej do przyj´cia pracy, pomimo ˝e mo˝e

pracowaç, musi liczyç si´ z sankcjami. SolidarnoÊç nie jest ulicà jednokierunkowà”.

„Celami Agendy 2010 sà: bezpieczeƒstwo socjalne dla wszystkich, miejsca pracy, wzrost go-

spodarczy i solidne finanse publiczne. WartoÊciami Agendy 2010 sà: indywidualna odpowie-

dzialnoÊç, solidarnoÊç ze s∏abszymi, szacunek dla dobra wspólnego. (...) Agenda 2010 oznacza,

˝e: obywatele powinni przejàç wi´cej odpowiedzialnoÊci za siebie i swoich partnerów i rodzi-

ny w sytuacjach krytycznych. W ten sposób paƒstwo socjalne mo˝e zostaç odcià˝one, co umo˝-

liwi koncentracj´ na pomocy tym, którym pomoc jest niezb´dna”.4

Nie jest to miejsce na rozleg∏à krytyk´ neoliberalizmu i neosocjaldemokracji, niemniej

jednak krótkie spojrzenie na sytuacj´ w Niemczech pokazuje, ˝e kryzys jest pewnà kon-

strukcjà, a przytoczona argumentacja podà˝a za znanym wzorcem. W dyskursie spo∏ecz-

nym, przede wszystkim w mediach przepowiadane sà przez polityków i publicystów okre-

Êlone wizje rozwoju spo∏ecznego i spo∏ecznych zagro˝eƒ. Le˝àce u podstaw interesy, np.

niskie podatki i wy˝sze zyski, nie sà przedstawiane wprost. Te wizje rozwoju, które nie sà

niczym innym jak projekcjami, prezentowane sà jako quasi-naturalne fenomeny, niemo˝-

liwe do przezwyci´˝enia. Nast´pnie projekcjom tym toruje si´ drog´ poprzez decyzje po-

lityczne (por. Mahnkopf 2000).

Ju˝ od po∏owy lat 80. obni˝ane sà podatki od przedsi´biorstw i od zysków, tak˝e po-

przez zniesienie podatku od majàtku oraz specjalne odpisy i dodatki inwestycyjne. Gdy-

by w roku 1997 udzia∏ podatków od zysku w ca∏kowitych wp∏ywach podatkowych by∏ tak

wysoki jak w 1980 r., paƒstwo mia∏oby ok. 50 miliardów euro nadwy˝ki (Butterwegge 2001,

s. 131–133).
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By∏y rzàd CDU szacowa∏, ˝e wy∏udzanie Êwiadczeƒ socjalnych stanowi∏o jedynie 6%

strat p∏ynàcych z uchylania si´ od p∏acenia podatków i wy∏udzania subwencji. W 1993 r.

straty z pracy na czarno szacowano na 100 miliardów euro wobec 28 miliardów na zasi∏-

ki i pomoc dla bezrobotnych. W po∏owie lat 90. jedynie w przypadku ok. 0,6% Êwiadczeƒ

rocznie ˝àdano ich cofni´cia z powodu nadu˝yç (Oschmiansky 2003, s. 15).

Wbrew twierdzeniu, ˝e niemieckie paƒstwo socjalne jest jednym z najhojniejszych

paƒstw na Êwiecie, stopa Êwiadczeƒ socjalnych w Niemczech w porównaniu z Unià Euro-

pejskà od lat 80. maleje. Pod koniec lat 90. stanowi∏a ona wartoÊç przeci´tnà. Lwià cz´Êç,

tj. 40%, wydatków systemu bezpieczeƒstwa socjalnego stanowià nie Êwiadczenia z tytu∏u

bezrobocia czy pomocy spo∏ecznej, a emerytury. Ponadto, pomimo rosnàcego bezrobocia,

udzia∏ poszczególnych wydatków socjalnych w stosunku do zarówno PKB i wszystkich

Êwiadczeƒ socjalnych ogó∏em wzrós∏ jedynie nieznacznie (np. udzia∏ w PKB latach

1995–2002 o 2,5%). Nale˝y tu tak˝e wspomnieç, ˝e koszty zjednoczenia Niemiec i trans-

formacji gospodarczej, dostrzegalne we wczeÊniejszych emeryturach i d∏ugotrwa∏ym bez-

robociu, pokrywane sà z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zamiast przyj´cia opcji finansowania

ich przez wszystkich, tzn. z podatków.

Tabela 1.
Udzia∏ wydatków socjalnych w PKB

1970 1980 1985 1990 1995 2000 2002

UE-15 
19% 24,1% 25,9% 25,2% 28,2% 27,3% 28,0%

(do 1990 UE-12)

Niemcy

(od 1993 wschodnie 21,5% 28,8% 28,4% 25,4% 29,4% 29,6% 30,5%

i zachodnie)

Polska (2001) – – – – – – 22,1%

Eurostat 2005, s. 14 i Hanesch 1998, s. 18.

Pomimo ˝e od lat 80. obserwujemy obni˝ki podatków, rosnàcà rozpi´toÊç dochodów

i stagnacj´ dotyczàcà stóp Êwiadczeƒ socjalnych, mamy do czynienia z rekordowym bez-

robociem i niskim rozwojem. Obecnie 12% wszystkich zatrudnionych w pe∏nym wymia-

rze to tzw. working poor5 (Heinrich 2004, s. 4). Z drugiej strony, idea paƒstwa socjalnego

jest bardzo silnie zakotwiczona w systemie wartoÊci spo∏eczeƒstwa, i konsens dotyczàcy

takiego paƒstwa nie ulega od lat 70. istotnej erozji (por. Roller 2002). Jak wi´c wyglàda-

jà reformy w szczegó∏ach?
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Tabela 2.
Âwiadczenia socjalne zwiàzane z poszczególnymi ryzykami/funkcjami

w stosunku do wszystkich Êwiadczeƒ socjalnych (w %)

Niemcy 2002 UE-15 2002 Polska 2001

Choroba 28,3 28 19,2

Niepe∏nosprawnoÊç 7,7 8 13,3

Wiek 40,9 40,9 50,6

Krewni 
1,6 4,9 4,7

(w razie Êmierci cz∏onka rodziny)

Rodzina 10,7 8 7,8

Bezrobocie 8,5 6,6 4,3

Mieszkanie 0,7 2,1 0

Wykluczenie spo∏eczne 1,7 1,5 0,2

Razem 100 100 100

Eurostat 2005, s. 66–73 i 75–82. Wydatki na mieszkanie w Niemczech odpowiadajà zasi∏kowi miesz-

kaniowemu z pomocy spo∏ecznej.

„Wi´cej odpowiedzialnoÊci indywidualnej”: zabezpieczenie
na staroÊç i ubezpieczenie chorobowe

Ostatnie reformy w du˝ej mierze przenios∏y finansowanie ubezpieczenia chorobowe-

go i zabezpieczenia na staroÊç na pracowników. W ostatnich latach wzros∏y sk∏adki ubez-

pieczeniowe, co spowodowa∏o uszczuplanie dochodów. Przyczynà jest struktura demogra-

ficzna z wieloma ludêmi starszymi, ale tak˝e spadajàce dochody. W ubezpieczeniu

chorobowym przewidziano finansowanie mniejszego zakresu Êwiadczeƒ (równie˝ uzasad-

nionych). Przy okreÊlonych Êwiadczeniach, jak np. protezy z´bowe, ubezpieczeni sami po-

noszà koszty, p∏acàc wy˝sze sk∏adki ni˝ pracodawca (Zestawienie: Ribhegge 2004,

s. 238 i nast.) Kwestia wp∏ywów uwarunkowana jest m.in. okreÊlonà politykà: sk∏adki na-

∏o˝one sà jedynie na wynagrodzenia, osoby o wysokich dochodach mogà ubezpieczyç si´

prywatnie a wzrost zatrudnienia niezwiàzanego z obowiàzkiem (pe∏nego) ubezpieczenia

spo∏ecznego, jak np. w tzw. minijobs6, uszczupla wp∏ywy ze sk∏adek. Kwoty sk∏adek uleg∏y

w 2005 r. obni˝eniu poprzez wspomniane ci´cia, by∏y to jednak obni˝ki minimalne – ok.

12 i 14%. Opisywana reforma charakteryzuje si´ odsolidaryzowywaniem, poniewa˝ „do-

bre ryzyka” sà tu w korzystnym po∏o˝eniu, a „z∏e ryzyka”, jak te dotyczàce ludzi starych,

chronicznie chorych i ma∏o zarabiajàcych, sà w po∏o˝eniu niekorzystnym.

W ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym, aby sk∏adki mog∏y pozostaç na stabilnym

poziomie, od 2000 r. wiele Êwiadczeƒ uleg∏o ograniczeniu. Dotychczas stabilnoÊç udawa-
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canie pe∏nych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne. Zamiast sk∏adki op∏acany jest okreÊlony rycza∏t

na ubezpieczenie. Minijob wià˝e si´ z zarobkami do 400 euro miesi´cznie.



∏o si´ osiàgnàç tylko dzi´ki wzrostowi dop∏aty federalnej (Bundeszuschuss) [z bud˝etu paƒ-

stwa]. Do najwa˝niejszych ci´ç nale˝y zaliczyç nowà formu∏´ emerytalnà, która obni˝a wy-

sokoÊç emerytury standardowej (Standardrente), du˝e odliczenia przy wczeÊniejszych eme-

ryturach, podnoszenie wieku emerytalnego kobiet oraz nieuznawanie okresu kszta∏cenia

przy wyliczaniu wysokoÊci emerytury. Renty rodzinne (dla krewnych zmar∏ego) uleg∏y ob-

ni˝eniu od 60 do 55%. Reasumujàc, najbardziej dotyczy to osób z niskimi dochodami osià-

ganymi w przerywanych (nieciàg∏ych) okresach zatrudnienia. JednoczeÊnie liczba takich

osób roÊnie wraz z przyrostem pracy w niepe∏nym wymiarze, bezrobociem i tzw. minijobs.

Ci´cia utrudniajà wielu osobom p∏acàcym sk∏adki na okreÊlonym poziomie, uzyskanie pod-

stawowego zabezpieczenia socjalnego. Obecnie, aby w wieku emerytalnym otrzymywaç

uposa˝enie na poziomie pomocy spo∏ecznej, trzeba przez 30 lat uzyskiwaç przeci´tne wy-

nagrodzenie – co rodzi powa˝ny problemem legitymizacyjny systemu niemieckiego zorien-

towanego na zapewnienie odpowiedniego standardu ˝yciowego (Döring 2003, s. 378). Po-

przez oszcz´dnoÊci odchodzi si´ od starego modelu „opieki ˝ywiciela” (Versorgungsmodel

des Ernährers), bez wystarczajàcej integracji kobiet (a wi´c tych „˝ywionych”, Ernährter)

na rynku pracy czy w systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych. W ten sposób, bieda zwiàzana

z wiekiem (bieda wÊród osób starszych) wcià˝ w Niemczech roÊnie.

Od lat 90. mamy do czynienia z g∏oszeniem pochwa∏ dla zabezpieczenia kapita∏owego

na staroÊç. Pochwa∏y te p∏ynà ze strony podmiotów mi´dzynarodowych, przede wszystkim

Banku Âwiatowego, i wià˝à si´ z upatrywaniem w takim rodzaju zabezpieczenia szansy na

wyjÊcie z zapaÊci demograficznej. Reformy w Ameryce ¸aciƒskiej i Europie Wschodniej

zaadaptowa∏y z sposób zró˝nicowany elementy tego systemu (por. Müller 2001). W 2001 r.

dzi´ki emeryturom wspieranym przez paƒstwo tzw. emeryturom Riestera (Riesterrente)7

uda∏o si´ wejÊç w system kapita∏owego zabezpieczenia na staroÊç – i to w czasie bessy gie∏-

dowej. Przy Riesterrente p∏acà jedynie pracownicy, a wp∏acana kwota wynosi 4% ich do-

chodu podlegajàcemu obowiàzkowi sk∏adkowemu. Wsparcie paƒstwa sk∏ada si´ ze sta∏ych

sk∏adek dla pracujàcych, ma∏˝onków i dzieci. Jest to szczególnie korzystne dla rodzin wie-

lodzietnych z niskimi dochodami. Wsparcie nast´puje po spe∏nieniu okreÊlonych warun-

ków (por. Ribhegge 2004, s. 122), np. do˝ywotnia emerytura mo˝e byç wyp∏acana dopie-

ro po ukoƒczeniu przez beneficjenta 60. roku ˝ycia. Wskutek protestów i wàtpliwoÊci

prawnokonstytucyjnych od 2006 r. obowiàzywaç b´dzie równa taryfa dla obu p∏ci (Uni-

sex-Tarife). Dotychczas, w zwiàzku z wy˝szym oczekiwanym dalszym trwaniem ˝ycia, ko-

bietom oferowano mniej korzystne warunki umów ubezpieczeniowych (Riedmüller 2004,

s. 266 i nast.). Pomimo to Riesterrente nie sà specjalnie popularne: pod koniec 2002 r. je-

dynie 16%, a w 2005 r. jedynie 20% uprawnionych podpisa∏o umowy na takie emerytury.

Osoby o niskich dochodach ze wsparcia tego prawe nie korzysta∏y (Ribhegge 2004,

s. 121–131).
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NiepewnoÊç, presja p∏acowa i workfare: reformy rynku pracy

Na poczàtku by∏ skandal: okaza∏o si´, ˝e przez wiele lat pracownicy Krajowego Urz´-

du Pracy w Niemczech (Bundesanstalt für Arbeit) „upi´kszali” sukcesy zwiàzane z poÊred-

nictwem pracy. Rzàd niemiecki powo∏a∏ komisj´ majàcà na celu opracowanie propozycji

reform tego urz´du. Jej przewodniczàcym zosta∏ Peter Hartz, do po∏owy 2005 r. cz∏onek

zarzàdu w Volkswagenie. W sierpniu 2002 r. komisja przedstawi∏a wyniki swoich prac.

Reasumujàc, zaproponowano cztery pakiety zmian prawnych, w skrócie nazwane Hartz

I–IV, dalece wykraczajàce poza pierwotne zadania komisji.

W ramach Hartz I utworzono tzw. agencje doradztwa personalnego prawa prywatnego

(ADP) [privatrechtliche Personal-Service-Agenturen], które na zlecenie Krajowego Urz´du

Êwiadczà bezrobotnym us∏ugi poÊrednictwa w pracy czasowej i pracy regularnej. Bezrobot-

ni muszà podejmowaç prac´ poprzez te agencje. W okresie próbnym otrzymujà pensje net-

to w wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych wed∏ug uzgodnionej taryfy p∏acowej (Schmid 2003).

Oczekiwano, ˝e ADP poÊredniczyç b´dà w znalezieniu pracy dla 500 000 bezrobotnych

rocznie. Faktycznie agencje te poÊredniczy∏y do 2005 r. w pomocy w sumie 120 000 oso-

bom, w tym jedynie w przypadku 40 000 poÊrednictwo dotyczy∏o regularnej pracy pe∏no-

etatowej. Najwi´ksza ADP og∏osi∏a upad∏oÊç („Neue Zürcher Zeitung” z 16 sierpnia 2005).

W ramach Hartz II utworzono wi´kszà liczb´ tzw. minijobs i indywidualnych firm zwa-

nych „Ich-AG”8. W przypadku tych drugich, paƒstwo zapewnia osobom indywidualnym

u∏atwienia w za∏o˝eniu w∏asnego biznesu. Przez trzy lata firma tego typu otrzymuje stop-

niowane dodatki w wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych i wydatków na zabezpieczenie so-

cjalne. Dochody do 25 000 euro opodatkowane sà w sposób zrycza∏towany stawkà jedy-

nie 10% (Hickel 2003, s. 8)9. Takie u∏atwienia mogà byç bardzo efektywnym narz´dziem

aktywnej polityki rynku pracy (dla Polski, por. O’ Leary 1998). Jednak˝e „Ich-AG” nie

musia∏y do koƒca 2004 r. przedstawiaç ˝adnych biznesplanów. Dlatego te˝ mamy do czy-

nienia ze znacznymi wàtpliwoÊciami co do przetrwania tych 237 000 ma∏ych przedsi´-

biorstw („NZZ” z 16 sierpnia 2005). Dla wielu osób, „Ich-AG” sta∏y si´ narz´dziem s∏u-

˝àcym do wyd∏u˝ania okresu uzyskiwania wsparcia paƒstwowego, bez konkretnego pomys∏u

na biznes10.

Minijobs do kwoty granicznej 400 euro obcià˝one sà podatkiem i wydatkami na ubez-

pieczenie spo∏eczne w wymiarze 25%. Do kwoty wynoszàcej ok. 800 euro stopa ta wzra-

sta do 40% (Hickel 2003, s. 8). Skutkiem tej subwencji paƒstwowej sà ogromne straty po-

datkowe i straty w zakresie ubezpieczenia spo∏ecznego. RównoczeÊnie brakuje perspektyw

w zakresie podnoszenia kwalifikacji dla osób Êwiadczàcych prac´ w ramach minijobs. W la-
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8 „Ich” po niemiecku oznacza „ja”, „AG” – „Aktiengeselschaft” (spó∏ka akcyjna), „Ich-AG”

mo˝na rozumieç jako „jednoosobowe spó∏ki akcyjne”. Polskim odpowiednikiem mog∏aby byç na-

zwa „Ego-SA” (przyp. t∏um.).
9 Co to jest? Siedzi facet na ∏awce w parku, w jednej r´ce trzyma kanapk´, w drugiej butelk´

piwa. – Odpowiedê: „Ich-AG” na wycieczce zak∏adowej.
10 W zakresie „Ich-AG” por. Frank Wießner, Nicht jeder Abbruch ist eine Pleite, „IAB-Kurzbe-

richt” nr 2/2005, www.iab.de.



tach 2000–2005 zatrudnienie nieobj´te pe∏nym zabezpieczeniem spo∏ecznym wzros∏o o po-

nad 25%11. Z kolei, liczba miejsc pracy z obowiàzkiem pe∏nego zabezpieczenia spo∏ecznego

np. w handlu w przyspieszonym tempie maleje („Neue Zürcher Zeitung” z 16 sierpnia 2005).

Reforma Hartz III przenios∏a poÊrednictwo dla bezrobotnych do tzw. Job-Center na-

zywanych obecnie Krajowymi Agencjami Pracy (Bundesagentur für Arbeit). Celem by∏o

usprawnienie poÊrednictwa pracy i uczynienie go bardziej efektywnym. Stan taki zamie-

rzano osiàgnàç poprzez zaz´bienie tych centrów z innymi urz´dami i oÊrodkami doradz-

twa (Schmid 2003, s. 3 i nast.). Obecnie jeden poÊrednik (FallmanagerIn) obs∏uguje 360

bezrobotnych, a zmierza si´ do osiàgni´cia normy wynoszàcej 75 (Knapp 2004, s. 17 i nast.).

Na indywidualne doradztwo w „Job-Center” brakuje czasu. Przyspieszenie poÊrednictwa

i realizacja jego zasad poprzez okreÊlone warunki uznania pracy za „odpowiednià”

(Zumutbarkeit), okresy bez wyp∏acania Êwiadczeƒ (Sperrzeiten), obarczanie ci´˝arem do-

wodu (Beweislast) forsujà: „pozornie nie do wykorzenienia uj´cie, w którym bezrobocie

jest wynikiem nieodpowiedniego post´powania osoby, którà dotyka, niemajàcej – ze wzgl´-

du na wyp∏acane jej dotychczas dochody z transferów – motywacji do podj´cia zatrudnie-

nia” (Hickel 2003, s. 8).

Bilans jest wstrzàsajàcy: w roku 2000 z poÊrednictwa urz´dów pracy skorzysta∏o 59%

wszystkich bezrobotnych, w 2002 r. – 32%, a w 2004 r. – poprzez Agencj´ Krajowà („Neue

Zürcher Zeitung” z 16 sierpnia 2005) – jedynie 18%. Do tego dochodzi fakt braku Êrod-

ków na podnoszenie kwalifikacji i dalsze kszta∏cenie bezrobotnych12.

Hartz IV ∏àczy pomoc bezrobotnym i pomoc spo∏ecznà i od roku 2005 dotyczy wszyst-

kich osób zdolnych do pracy. Reforma ta zak∏ada zrycza∏towanie wszystkich Êwiadczeƒ,

zaostrzenie kryteriów pomocy (Zumutbarkeitregeln s.o) i mo˝liwoÊç przymusu zatrudnie-

nia (workfare).

Dotychczas po up∏ywie okresu wyp∏acania zasi∏ku dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld),

je˝eli bezrobotny nadal poszukiwa∏ pracy, wyp∏acano bez ograniczeƒ czasowych Êwiadcze-

nie z pomocy dla bezrobotnych (Arbeitslosenhilfe). Oba Êwiadczenia oparte by∏y na ostat-

niej p∏acy netto. Dochód partnera lub ma∏˝onka (!) przy kalkulacjach, wliczany by∏ jedy-

nie w ograniczonym wymiarze.

NowoÊcià dla wszystkich osób zdolnych do pracy i bezrobotnych d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´-

cy, oraz takich, które wczeÊniej zg∏osi∏y si´ jako bezrobotne lub zg∏osi∏y si´ po Êwiadcze-

nie z pomocy spo∏ecznej, jest tzw. zasi∏ek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II) wy-

noszàcy 331 euro na wschodzie i 350 euro na zachodzie, powi´kszony o odpowiednià kwot´

na czynsz. Zasi∏ek dla bezrobotnych I wyp∏acany jest jedynie przez rok. Zdolnym do pra-

cy jest ka˝dy, kto mo˝e pracowaç przez minimum 3 godziny dziennie. Zasi∏ek dla bezro-

botnych II jest wy˝szy ni˝ dotychczasowe Êwiadczenie z pomocy spo∏ecznej, jednak˝e w tym

samym czasie dotychczasowe dodatkowe Êwiadczenia, jak dodatki do lekarstw, nowej pral-

ki czy przejazdów szkolnych (Klassenreisen) zosta∏y „zrycza∏towane”. Obliczenia pokazu-

jà, ˝e wielu rodzinom pozostaje w efekcie mniejsza iloÊç pieni´dzy do dyspozycji
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11 „IAB-Kurzbericht” nr 10/2005, s. 3, www.iab.de.
12 „IAB-Kurzbericht” nr 10/2005, s. 4.



(Gillen 2005). Przy zasi∏ku dla bezrobotnych II dochód partnera (ma∏˝onka) brany jest

pod uwag´ w ca∏oÊci. Wszyscy zdolni do pracy muszà ubiegaç si´ o stosownà prac´ i mo-

gà w tym celu skorzystaç z us∏ug agencji pracy. Byli klienci pomocy spo∏ecznej sà na no-

wo obj´ci obowiàzkowym ubezpieczeniem chorobowym, piel´gnacyjnym i emerytalnym,

co wià˝e si´ z nabywaniem prawa do emerytury w wysokoÊci 5–6 euro miesi´cznie za „rok

sk∏adkowy”. Nowa regulacja zak∏ada wypowiedzenie dotychczasowego ubezpieczenia na

staroÊç. Kapita∏ podlega spo˝ytkowaniu i na rok ˝ycia gwarantowane jest jedynie kilkaset

euro. Regu∏a ta nie obowiàzuje dla Riesterrenten, ale te istniejà dopiero od 2001 r. To nic

innego jak podatek majàtkowy dla biednych. Bogatych taki podatek nie dotyczy.

Z zasady ka˝da praca uznana jest za odpowiednià – praca poni˝ej kwalifikacji, do

3 godzin dziennie, do 30% p∏acy ustalonej uk∏adami zbiorowymi, bez (pe∏nego) ubezpie-

czenia spo∏ecznego, a wi´c tak˝e minijobs i praca „na granicy dobrego/obowiàzujàcego

obyczaju” (an der Grenze zur Sittenwidrigkeit). Nie dotyczy to osób kszta∏càcych si´ lub

opiekujàcych si´ dzieckiem poni˝ej trzeciego roku ˝ycia: „w zwiàzku z faktem, ˝e proces

wychowawczy dziecka uwa˝a si´ z regu∏y za niezagro˝ony, dopóki opieka nad dzieckiem

sprawowana jest poprzez Êwietlice (Tageseinrichtung), opiek´ dziennà albo zapewniona zo-

staje w inny, podobny sposób” (Spindler 2004, s. 153).

Przy powszechnie znanym braku oÊrodków opieki nad dzieçmi w konserwatywnych

Niemczech, najpopularniejszy staç si´ mo˝e „inny, podobny sposób”13.

Kto pobiera zasi∏ek dla bezrobotnych II mo˝e zostaç wezwany do podj´cia tzw. 1-euro-

job14 do 30 godzin tygodniowo, zwanego oficjalnie „mo˝liwoÊcià pracy z odszkodowaniem

za zwi´kszony nak∏ad” (Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung). Stanowiska te

majà na celu przywrócenie d∏ugotrwale bezrobotnych do pracy, umo˝liwiajàc im podnie-

sienie kwalifikacji. Wspomniane podniesienie kwalifikacji jest prawie niemo˝liwe, gdy˝

praca na takich stanowiskach mo˝e trwaç najwy˝ej 9 miesi´cy, przydzielane zadania zwy-

kle nie odpowiadajà dotychczasowym kwalifikacjom zatrudnionych, a praca typu „1 euro-

-jobs” mo˝e si´ pojawiç tylko tam, gdzie nie b´dzie stanowi∏a konkurencji dla regularnych,

podlegajàcych ubezpieczeniu miejsc pracy w prywatnych przedsi´biorstwach. W praktyce

jest to cz´sto nie do rozró˝nienia. Popyt na „1-euro-jobs” przewy˝sza poda˝. W kwietniu

by∏o jedynie 85 000 „1-euro-jobs” („Tageszeitung” z 13 maja 2005). Opieka dla d∏ugotrwa-

le bezrobotnych by∏a niedostateczna.

Szczególnie perfidne jest dzia∏anie zmiany paradygmatu w przypadku kobiet. Wbrew

deklaracjom zgodnym z Gender Mainstreaming, przetestowanie skutków reform w zakre-

sie równego statusu p∏ci nie mia∏o nigdy miejsca (por. Bazant 2003; Spindler 2004;

Riedmüller 2004). Programowe wsparcie równego statusu uwzgl´dniane by∏o przy wpro-

wadzaniu wielu nowych instrumentów tylko dzi´ki naciskom z do∏u (poÊrednictwo pracy,

Riesterrente). Ponadto nale˝y zauwa˝yç, ˝e reforma Hartz IV poprzez zaostrzone zasady

rozliczania dochodów partnera zabra∏a wielu kobietom, które zarabiajà Êrednio mniej ni˝

m´˝czyêni, ich w∏asny dochód, jako ˝e ich partner „wystarczajàco du˝o” zarabia∏. Zaostrzo-
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13 Pytanie, czy nie wyjdzie na tym êle jakoÊç opieki i wsparcia dla dziecka.
14 W dos∏ownym t∏umaczeniu: praca za 1 euro (przyp. t∏um.).



ne kryteria uznania pracy za „odpowiednià” kosztem kwalifikacji prowadzà do tego, ˝e

kobiety-matki po „przerwie rodzinnej” (Familienunterbruch) „làdujà jak Êliwka w kompo-

cie”, tzn. pracujà w niepe∏nym wymiarze czasu i ma∏o zarabiajà. Brakuje dzia∏aƒ i propo-

zycji dotyczàcych zatrzymania spirali dekwalifikowania (Dequalifizierungsspirale) kobiet po

okresie rodzicielstwa (Bazant 2003, s. 5). Niemniej jednak przy aktywnej polityce rynku

pracy, kobiety wspierane sà w dalszej edukacji, stosownie do ich udzia∏u wÊród bezrobot-

nych (Krajowa Agencja Pracy, Bundesagentur für Arbeit 2005, s. 19–26). Choç socjalne,

infrastrukturalne i kulturowe uwarunkowania nakierowane sà wcià˝ na model male bre-

adwinner – female caregiver15, Hartz IV czyni wszystkich obywatelami-robotnikami i oby-

watelkami-robotnicami (ArbeitsbürgerInnen).

To nie dzia∏a!

Nak∏ady na reform´ Hartz IV sà ogromne. W celu wyp∏acania zasi∏ku dla bezrobotnych

II cz´Êciowo po∏àczono dwa rodzaje urz´dów: agencje pracy i komunalne oÊrodki pomocy

spo∏ecznej. O wiele wi´cej klientów pomocy spo∏ecznej, ni˝ oczekiwano – oko∏o çwierç mi-

liona – pobiera obecnie zasi∏ek dla bezrobotnych II. Nieplanowane koszty dodatkowe (w tym

m.in. na systemy komputerowe) szacuje si´ na 10 miliardów euro. W sierpniu 2005 r. by-

∏o 4 728 000 bezrobotnych, o 382 000 wi´cej ni˝ w sierpniu 2004 r. Stopa bezrobocia wy-

nosi∏a 11,4%, przy czym na wschodzie by∏a dwa razy wy˝sza. Popyt wewn´trzny spada, do-

minujà powodowane obawami oszcz´dnoÊci (Angstsparen). Zwi´kszy∏a si´ presja prawna,

socjalna i finansowa na biednych. Reformy zorientowane na kreowanie poda˝y, b´dàce wy-

mys∏em lepiej zarabiajàcych, nie przyczyni∏y si´ do spadku bezrobocia. Obni˝enie kosztów

pracy nie tworzy nowych miejsc pracy, popytu wewn´trznego, natomiast podwy˝sza paƒ-

stwowe koszty zabezpieczenia spo∏ecznego i powoduje presj´ na p∏ace (Lohndruck). Niem-

cy nie stajà si´ biedniejsze, jednak dobrobyt jest nierówno roz∏o˝ony: „Polityka polega na

tworzeniu instytucjonalnych regulacji, w celu uniemo˝liwienia pog∏´biania si´ przepaÊci po-

mi´dzy biednymi i bogatymi. Nie ma w ka˝dym razie presji na zniszczenie naszego paƒ-

stwa socjalnego” (Christoph Butterwegge w wywiadzie „Tageszeitung” z 3 sierpnia 2005).

Perspektywy

Na drodze do nowego europejskiego modelu socjalnego zmieniajà si´ ramy organiza-
cyjne spo∏ecznego równowa˝enia (Organisierung sozialen Ausgleichs). Mamy tu obecnie do

czynienia z centralizacjà i dominacjà regu∏y wzajemnoÊci: ˝adnego Êwiadczenia bez „Êwiad-

czenia wzajemnego” (Gegenleistung), i to nawet w pomocy spo∏ecznej. Stan taki powodu-

je zmian´ rozumienia poj´cia solidarnoÊci. Âwiadczenia orientowane sà na specyficzne

grupy docelowe. Zasada uniwersalizmu, dzi´ki której ludzie jako obywatele byli na ró˝ne

sposoby w∏àczani w system zabezpieczenia spo∏ecznego, ulega demonta˝owi (por. Ostner
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15 „M´˝czyzna zapewniajàcy chleb, kobieta zapewniajàca opiek´”.



2004, s. 53). Przyk∏adem sà reformy Hartza: przymus pracy zarobkowej (Erwerbszwang)

i rekomodyfikacja zasobów pracy, a tak˝e os∏abienie gwarancji zapewnienia minimalnego

statusu socjalnego (niekoniecznie zabezpieczajàcego mo˝liwoÊç egzystencji).

Jakie sà alernatywy? Zrozumia∏ym celem wydaje si´ przywrócenie pe∏nego zatrudnienia

w stylu klasycznie keynesistowskim, zorientowanym na kreowanie popytu. Majàc wzglàd na

realia, presj´ globalizacji i ograniczony zasi´g dzia∏aƒ narodowych, trzeba jednak uznaç, ˝e

cel ten jest nierealny. Do rozstrzygni´cia pozostaje, czy nowa partia lewicowa ma jakieÊ in-

ne koncepcje ni˝ okrzyk: „Chcemy powrotu do naszego fordyzmu”. Z drugiej strony, odej-

Êcie od podstawowego zabezpieczenia spo∏ecznego pracy zarobkowej i jego finansowania

z podatków, a wi´c „wariantu skandynawskiego” jest politycznie nie do przeprowadzenia.

Dlatego te˝ pracuje si´ nad koncepcjà tzw. ubezpieczeƒ obywatelskich (np. Kiefer/Ruiss

2004; Opielka 2004)16. Charakterystyczne dla tej koncepcji jest stwierdzenie, ˝e ubezpiecze-

nia spo∏eczne pozostajà ubezpieczeniami (die Sozialversicherungen als Versicherungen beste-

hen lassen). Zak∏ada si´ tu, ˝e sk∏adki ubezpieczeniowe powinny byç odprowadzane nie tyl-

ko od pensji, ale tak˝e od innych rodzajów dochodów, a wi´c równie˝ czynszów, odsetków,

dochodów kapita∏owych. Tak˝e urz´dnicy paƒstwowi uwzgl´dniani sà przez ten system, a wyj-

Êcie z systemu osób lepiej zarabiajàcych nie jest mo˝liwe. W ten sposób proponuje si´ os∏a-

bienie zasady ekwiwalentnoÊci, np. przy ubezpieczeniu na staroÊç, a wzmocnienie koncep-

cji zabezpieczenia podstawowego. Je˝eli jednak model ten zyska∏by ponownie koniunktur´

w programach wyborczych (SPD, Zielonych czy Linkspartei), szanse polityczne tych kon-

cepcji nie by∏yby szczególnie du˝e. Do wyjaÊnienia pozosta∏yby kwestie praktyczne oraz praw-

nokonstytucyjne, a – wobec silnych interesów ekonomicznych (choçby prywatnych ubezpie-

czycieli na wypadek choroby) – ostateczne decyzje musia∏yby zostaç podj´te w drodze

politycznego konsensu. Silnà alternatywà wobec obecnie dominujàcego dyskursu by∏oby teo-

retyczne i praktyczne umiejscowienie w centrum uwagi problematyki edukacji i podnosze-

nia kwalifikacji. By∏aby to alternatywa wobec wspierania sektora niskich p∏ac – który mo˝e

powstaç jedynie w sektorze us∏ug, poniewa˝ w sektorze produkcji/przemys∏u prosta, nie-

skomplikowana produkcja, jak np. szycie koszul czy monta˝ radioodbiorników, nie jest ju˝

w Niemczech mo˝liwa do realizowania po konkurencyjnych cenach.

Tematy forsowane w aktualnej walce wyborczej CDU, jak podatek liniowy dla wszyst-

kich wynoszàcy 25% albo koncepcja przestawienia si´ na niesocjalne sk∏adki (unsoziale

Kopfprämien) w ubezpieczeniu chorobowym, obrazujà fakt zrywania z dotychczasowym

systemem. Grunt dla takich dzia∏aƒ zosta∏ przygotowany przez zmian´ znaczenia poj´cia

solidarnoÊci. Dzisiaj co siódme dziecko w Niemczech ˝yje w biedzie. Poczàtek nowego ro-

ku szkolnego spycha niejedno gospodarstwo domowe reformy Harzta IV w zad∏u˝enie,

np. trzeba kupowaç zeszyty i ksià˝ki, na które nie da∏o si´ zaoszcz´dziç. I nie jest to nic

innego ni˝ polityczna haƒba.
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16 Na temat mi´dzynarodowej dyskusji o dochodzie podstawowym, zob. czasopismo „Politics &

Society”, nr 1(32)/2004, pod tytu∏em Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones of a Mo-

re Egalitarian Capitalism.



Minimalne paƒstwo socjalne i kapitalizm w stylu manchesterskim s∏u˝y mo˝e nadajà-

cym ton elitom i ich prywatnym profitom, ale nie spo∏eczeƒstwu jako ca∏oÊci. PowinniÊmy

mieç wzglàd na fakt, ˝e du˝e ró˝nice w dochodach sà szkodliwe dla spójnoÊci spo∏ecznej,

dla postaw solidarnoÊciowych i ogólnego rozwoju osoby ludzkiej. Spokój socjalny wzmac-

nia spo∏eczeƒstwo obywatelskie i legitymizacj´ systemu demokratycznego, zapewnia rze-

czywistà mo˝liwoÊç korzystania z praw politycznych i obywatelskich. Pod tym wzgl´dem

paƒstwo socjalne jest zdobyczà cywilizacyjnà. Nie mo˝na zapominaç, ˝e rozwa˝ania te wa˝-

ne sà tak˝e dla spo∏eczeƒstw podlegajàcych transformacji, które poprzez swoich obywa-

teli wybra∏y demokracj´ i demokratycznà legitymizacj´.

Last but not least, nale˝y stwierdziç, ˝e obecne propozycje reform pozostawiajà nierozwiàza-

ne problemy. Proponowane ideologie rozwoju oparte sà na eksploatacji i niszczeniu Êrodowi-

ska naturalnego. Zapomina si´ w nich, ˝e wartoÊci cz∏owieka nie mierzy si´ jego produktyw-

noÊcià. Cz∏owiek postrzegany jest tu jedynie jako „obywatel-robotnik” (Arbeitsbürger/Inn).

Ponadto nie oferuje si´ ˝adnego rozwiàzania dotyczàcego istotnego problemu relacji pracy

zarobkowej do niep∏atnej pracy opiekuƒczej (domowej) [Care-Arbeit]17.

T∏umaczy∏ ¸ukasz ¸otocki
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Germany and the New European Social Model

A genuine „European Social Model” can be characterised by structures and processes of

ordered diversity and social compensation. Since the mid-90’s European social democrats

of the Third Way have argued that globalization, European integration, individualization and

the knowledge-based society make welfare state reform a pressing issue. The European Social

Model is identified as a severe hindrance to growth, competitiveness and employment. Notions

of a new European Social Model include the functionality of income inequality and the market

for a prosperous economy, conditionality for social benefits and workfare.

The article takes the current German welfare state reforms as an example for the transition

from the „old” to the „new” European Social Model. It focuses especially on reforms in health

insurance, old age pensions and on labour market policies, namely the so-called

„Hartz-reforms”. The results are disappointing, because neither unemployment has dropped

nor social security finances have improved. Instead the reforms dismantle the very idea of

solidarity and hence its legitimacy.

Political alternatives to these changes are still vague. Fundamental problems such as the

relation between wage work and care work or between the ideology of growth and the

exploitation of natural resources remain unsolved.
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W poszukiwaniu „odmiennej drogi”

W poni˝szym tekÊcie u˝ywam okreÊlenia „odmienna droga” w innym rozumieniu, ani-

˝eli Czytelnik znaleêç mo˝e w opublikowanej w 2000 roku przez Anthony’ego Giddensa ksià˝-

ce zatytu∏owanej The Third Way and its Critics, czy te˝ odczytaç z tekstów zamieszczonych

przez Tadeusza Kowalika w publikacji z 2001 roku pod tytu∏em Spory wokó∏ Nowej Trzeciej

Drogi. Obie wymienione ksià˝ki u˝ywajà tego terminu „trzecia droga” jako okreÊlenia orien-

tacji politycznej niektórych europejskich i amerykaƒskich partii socjaldemokratycznych. Ja

natomiast szuka∏em „odmiennej drogi” w ró˝nicach w poglàdach filozoficznych pomi´dzy

Zachodem i Wschodem i widzia∏em g∏ówny jej cel w powstrzymaniu procesu pog∏´biania

si´ zró˝nicowania w wysokoÊci dochodów pomi´dzy warstwami ludzi bogatych i biednych.

W tym zró˝nicowaniu dostrzeg∏em bezpoÊrednie zagro˝enie dla utrzymania chwiejnej rów-

nowagi, w jakiej ˝yjà obecnie spo∏eczeƒstwa.

Âwiat, w którym ˝yjemy, podzielony jest z ró˝nych punktów widzenia na dwie nierówne

sobie cz´Êci. Do pierwszej nale˝y tak zwany Zachód. Sà to: kraje europejskie, Ameryki Pó∏-

nocnej, Australii i nieliczne kraje po∏udniowoamerykaƒskie i azjatyckie. Mieszkajàce w nich

spo∏ecznoÊci zajmujà pod wieloma wzgl´dami przodujàce w Êwiecie miejsce. Sà to spo∏e-

czeƒstwa najwy˝ej wykszta∏cone, najbogatsze, o najd∏u˝szym trwaniu ˝ycia jednostek. Dru-

ga cz´Êç rzàdzi si´ odmiennymi poglàdami, jest pi´ciokrotnie liczniejsza od pierwszej, za-

cofana w rozwoju gospodarczym, ˝yjàca Êrednio oko∏o dziesi´ciu lat krócej, gromadzi

najwi´kszà liczb´ analfabetów. LudnoÊç tej cz´Êci na niektórych obszarach gwa∏townie wzra-

sta i cieszy si´ kiepskim zdrowiem. W pierwszej cz´Êci nast´puje powolny, ale sta∏y spadek

liczby narodzonych dzieci, ich spo∏eczeƒstwa starzejà si´, gdy tymczasem w drugiej panu-

je wysoki stopieƒ rozrodczoÊci, dopiero ostatnio ulegajàcy stopniowemu ograniczeniu.



Âwiat, w którym ˝yjemy, jest Êwiatem skrajnych i na niektórych p∏aszczyznach pog∏´-

biajàcych si´ sprzecznoÊci. Przyczyn zachodzàcych w nim ró˝nic i sprzecznoÊci badacze

doszukujà si´ w przyjmowanych przez nie systemach wartoÊci, a inaczej w wyznawanych

w omawianych dwóch cz´Êciach Êwiata odmiennych filozofiach. Niektórzy szukajà ratun-

ku przed pog∏´bianiem si´ tych sprzecznoÊci w zbli˝eniu do siebie odmiennych filozofii

i osiàgni´ciu akceptowalnej dla obydwu stron ich syntezy (Etzioni 2004, s. 12–30).

Francis Fukuyama, autor jednej z najciekawszych ksià˝ek ostatniego dziesiàtka lat ubie-

g∏ego wieku, zatytu∏owanej Koniec historii, twierdzi, ˝e od czasu za∏amania si´ systemu ko-

munistycznego w Zwiàzku Radzieckim, a z nim w Europie Ârodkowej i Po∏udniowo-

-Wschodniej, na ca∏ym Êwiecie zapanowa∏a tendencja do przejmowania przez organizmy

paƒstwowe wartoÊci zwanych „zachodnimi”. Pod poj´ciem tym kryjà si´ ustroje oparte na

indywidualnej wolnoÊci dla wszystkich ludzi, demokracji i kapitalizmie. Wed∏ug Etzioniego

poglàd ten jest tylko w po∏owie prawdziwy. Jego s∏usznoÊç potwierdza fakt formalnego

przyj´cia ustroju demokratycznego przez wi´kszoÊç krajów wchodzàcych przed upadkiem

Zwiàzku Radzieckiego do tego Zwiàzku lub do jego sfery wp∏ywów. Sàdu takiego nie mo˝-

na jednak przyjàç, poniewa˝ pomija on fakt, ˝e Wschód kieruje si´ wartoÊciami, które mo-

˝e (i chyba chce) ofiarowaç Êwiatu zachodniemu, przy czym, byç mo˝e, obstaje przy tych

wartoÊciach jeszcze mocniej ani˝eli Zachód przy swoich.

O ile na Zachodzie w centrum uwagi znajdujà si´ poszczególni ludzie, o tyle w kultu-

rach wschodnich miejsce to zajmujà wspólnoty przyjmujàce w skrajnej formie zamiast praw

jednostki postaç obowiàzków spo∏ecznych. Liczy si´ nie wolnoÊç, lecz podporzàdkowanie

wy˝szym celom i wy˝szym autorytetom, religijnym czy te˝ Êwieckim; niegromadzenie dóbr

konsumpcyjnych, lecz s∏u˝ba dla jednego lub wielu bogów albo dla dobra wspólnego, okre-

Êlanego na ogó∏ przez Êwieckie paƒstwo. Te w∏aÊnie wartoÊci porzàdku spo∏ecznego sta-

nowià podstaw´ islamu i konfucjanizmu oraz istot´ ró˝nych azjatyckich filozofii i religii.

Odgrywajà one równie˝ decydujàcà rol´ w tradycyjnym judaizmie (Etzioni 2004, s. 14).

Z rozwa˝aƒ tych trzeba wy∏àczyç ponadmiliardowà grup´ mieszkaƒców globu, wyznajà-

cych hinduizm. W toku historycznego rozwoju tej grupy, zamieszka∏ej g∏ównie w Azji Po-

∏udniowej, na po∏udnie od Himalajów, wy∏oni∏ si´ nie tylko szereg wierzeƒ religijnych, ale

i podzia∏ ludnoÊci na ÊciÊle oddzielone od siebie kasty, których samo istnienie uniemo˝li-

wi∏o powstanie porzàdku spo∏ecznego, opartego na obowiàzkach w stosunku do grup spo-

∏ecznych (Robinson 2004, s. 1–4)

Wyznawcy islamu stanowià wi´kszoÊç mieszkaƒców Afryki Pó∏nocnej, Ma∏ej Azji, Azji,

szczególnie Po∏udniowo-Wschodniej i Po∏udniowo-Zachodniej (np. Pakistan). W krajach

tych, rzàdzàcych si´ ró˝nymi ustrojami, poczàwszy od dyktatur (np. Libia), a skoƒczywszy

na monarchiach konstytucyjnych (np. Maroko), ogromny wp∏yw na ˝ycie polityczne za-

pewni∏y sobie struktury religijne. Niektóre z ich spo∏eczeƒstw, np. Iraku, podzielone sà

wewnàtrz od wielu setek lat na dwa zwalczajàce si´ kierunki: Szyitów i Sunnitów. W paƒ-

stwach tych, z wyjàtkiem Turcji, która niemal od wieku rzàdzi si´ ustrojem demokratycz-

nym, panujà ró˝ne inne ustroje. W chwili oddawania tej ksià˝ki do druku nie tylko nie

jest jasne, ale i wàtpliwe, czy powiodà si´ amerykaƒskie usi∏owania wprowadzenia si∏à

ustroju demokratycznego w Iraku.
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Muzu∏maƒska koncepcja ˝ycia polega na koordynacji cia∏a i duszy, stàd naturalnà w is-

lamie rzeczà jest bliski zwiàzek pomi´dzy religià i politykà, pomi´dzy meczetem a twier-

dzà (jeÊli twierdz´ uzna si´ za symbol w∏adzy). Islam w swojej koncepcji spo∏ecznej jest

„wspólnotowy”. Preferuje spo∏eczne organizowanie ˝ycia, wymaga modlitw na wspólnych

zebraniach, na których wszyscy zwracajà si´ do tego samego centrum (którym jest Allah),

poszczà wspólnie w tym samym czasie we wszystkich cz´Êciach Êwiata i odwiedzajà Êwià-

tynie („domy Bo˝e”), co jest jednym z g∏ównych obowiàzków wszystkich muzu∏manów,

m´˝czyzn i kobiet. PodkreÊla on ÊciÊle osobistà odpowiedzialnoÊç i nie zapomina o roz-

woju jednostki, a mimo to organizuje wszystkie jednostki w jednà ca∏oÊç, Êwiatowà wspól-

not´ muzu∏maƒskà. Niezale˝nie od przynale˝noÊci do klasy spo∏ecznej i do kraju, to sa-

mo prawo reguluje sprawy wszystkich wyznawców Allaha (Hamidullah 2004, s. 1).

G∏ównym problemem dla wyznawców islamu jest nale˝enie do wspólnoty. „Od ka˝de-

go muzu∏manina oczekuje si´, ˝e przyjmie on ka˝dà odpowiedzialnoÊç, która jest mu bli-

ska…” (Haneef 1996, s. 118). W oczach cz∏owieka Zachodu w czasach trwajàcego kryzy-

su ustroju demokratycznego, globalizacji i rewolucji elektronicznej, wyznawanie islamu

mo˝e przynieÊç dla miliarda ˝yjàcych na Ziemi jego wyznawców nieprzewidywalne skut-

ki. Najwa˝niejszym, jak si´ wydaje, trendem rozwoju wspó∏czesnego Êwiata jest globaliza-

cja. Ogólnie rozumie si´ pod nià integracj´ w skali Êwiata w sferach gospodarki, finansów

i polityki. W Êlad za tego typu integracjà kroczy integracja czynników kulturowych, obej-

mujàcych nie tylko sztuki pi´kne, jak muzyka, ale tak˝e elementy nale˝àce do systemów

wartoÊci, wià˝àce si´ ze Êwiatopoglàdem czy filozofià. W∏aÊciwie wszystko co wià˝e si´

z wy∏aniajàcà si´ globalnà cywilizacjà zagra˝a to˝samoÊci, a nawet egzystencji Islamu (Van

Dusen 2003, s. 4, 5).

Szczególnie interpretowana w niektórych krajach muzu∏maƒskich doktryna wyznaw-

ców Allaha wyklucza udzia∏ kobiet w ˝yciu politycznym, specyficznie interpretowane w nie-

których krajach arabskich zasady islamu wykluczajà je z systemu oÊwiaty. Trzeba przy tej

okazji zauwa˝yç, ˝e Koran nie wspomina o takiej mo˝liwoÊci. Przeciwnie, podkreÊla kil-

kakrotnie równoÊç praw obydwu p∏ci. Islam nie wprowadza absolutnie ˝adnej ró˝nicy po-

mi´dzy m´˝czyznà a kobietà w ich stosunku do Allaha, poniewa˝ obydwoje mogà oczeki-

waç takiej samej nagrody za dobre uczynki i takiej samej kary za z∏e (Doi 2004, s. 1).

Wydaje si´, ˝e brak mo˝liwoÊci pe∏nego wykorzystania dla post´pu spo∏ecznego po∏owy

ludnoÊci w licznych krajach muzu∏maƒskich, a tak˝e pozbawienie kobiet mo˝liwoÊci ko-

rzystania z pe∏ni ˝ycia nie mogà ujÊç bezkarnie.

Prawda i donios∏oÊç myÊli Konfucjusza rozbrzmiewajà dzisiaj – jeÊli w ogóle sà jeszcze

s∏yszane – poniewa˝ jego nauki powsta∏y jako reakcja na czasy, w których ˝y∏, a nasze cza-

sy sà w pewnym sensie bardzo do nich podobne. Wed∏ug ówczesnego piÊmiennictwa cza-

sy Konfucjusza by∏y, w porównaniu z poprzednimi, okresem moralnego chaosu, kiedy po-

wszechnie obowiàzujàce wartoÊci by∏y albo odrzucane, albo nie zwracano na nie uwagi.

Wzrasta∏a liczba pope∏nianych przest´pstw, przy czym napady i kradzie˝e wzrasta∏y na ob-

szarach wiejskich, a morderstwa sta∏y si´ powa˝nym problemem w miastach i na dworach

panujàcych. Sprawa tolerowania z∏oczyƒców nie wzbudza∏a ˝adnego zainteresowania. Prze-

paÊç pomi´dzy bogatymi i ubogimi by∏a g∏´boka i zwi´ksza∏a si´. Bogacze ˝yli wystawnie

W poszukiwaniu „odmiennej drogi” 79



w wielkich pa∏acach, kiedy obfitoÊç ˝ywnoÊci nie dociera∏a do potrzebujàcych jej ludzi g∏o-

dujàcych. Rzàdy by∏y po prostu skorumpowane i niewzbudzajàce zaufania wÊród ludno-

Êci, która nie omieszka∏a zauwa˝yç, ˝e bogaci nie spe∏niali swojej roli spo∏ecznej. Kroni-

karz Shu Xiang zauwa˝y∏, ˝e „Ministrowie nigdy nie wychodzà w pole do pracy”.

Zmianom podlega∏a tak˝e gospodarka. Warstwa wytwarzajàca dobra – g∏ównie rolni-

cy – zmniejsza∏a si´, przy równoczesnym wzroÊcie sektora handlowego. Targi by∏y pe∏ne

dóbr okreÊlanych jako drogie i bezu˝yteczne. Na cz´Êç wzrastajàcej klasy Êredniej sk∏ada∏

si´ sektor ludzi wykszta∏conych, którym bardzo trudno by∏o znaleêç prac´.

Reformatorzy, tacy jak Konfucjusz, stanowili mniejszoÊç; w spo∏eczeƒstwie wi´kszoÊç

stanowili pesymiÊci i konserwatyÊci. PesymiÊci, ˝o∏nierze i „patrioci” rozczarowani ucie-

kali przed sprawami spo∏eczeƒstwa, przekonani o tym, ˝e porzàdek spo∏eczny by∏ nieod-

wracalnie skorumpowany i negatywnie ustosunkowany do dzie∏a reformy i ˝e najlepsze co

mo˝na zrobiç, to dbaç o w∏asne interesy.

KonserwatyÊci owych czasów to ludzie, którzy albo byli zwyk∏ymi ludêmi zaplàtanymi

w swoje w∏asne sprawy i oboj´tnymi wobec problemów spo∏ecznych i politycznych, albo

ludêmi „spo∏ecznymi” cieszàcymi si´ dobrà opinià i dostrzegajàcymi interes w utrzymywa-

niu istniejàcego stanu rzeczy, zdecydowani na blokowanie reform spo∏ecznych i nowych

idei, gdziekolwiek si´ one pojawià. Chocia˝ osobiste sprawowanie si´ tych ostatnich by∏o

na ogó∏ nienaganne, w sferze publicznej byli oni zapalonymi obroƒcami niewygodnego dla

pozosta∏ych status quo.

Na pytanie, czy jest to sytuacja dzisiaj w jakimÊ stopniu znana trzeba udzieliç pozytyw-

nej odpowiedzi. Jednak˝e warto zanotowaç, ˝e na tym nieurodzajnym gruncie filozoficz-

nym konfucjanizm nie tylko zapuÊci∏ korzenie, ale rozkwit∏ i przekszta∏ci∏ chiƒskie spo∏e-

czeƒstwo wzbogacajàc je w nowe wartoÊci, które utrzyma∏y si´ przez wieki. Dlatego w∏aÊnie

konfucjanizm ma ciàgle jeszcze znaczenie (Ammann 2004, s. 1).

„Sàdz´, – pisze Hau-Pei-tsun, swego czasu premier Tajwanu, reprezentujàcy poglàdy

konfucjanizmu – ˝e jest bardzo wa˝ne dà˝enie do sukcesu i realizowanie swych idea∏ów,

jeszcze bardziej wa˝ne jest jednak kumulowanie indywidualnych sukcesów, aby stworzyç

z tego sukces narodu jako ca∏oÊci. Realizacja indywidualnych idei prowadzi do osiàgni´-

cia celów ca∏ego spo∏eczeƒstwa (…). Jednostki w spo∏ecznoÊci to tak jak komórki w cie-

le. JeÊli chce si´, ˝eby cia∏o by∏o zdrowe, ka˝da komórka musi rosnàç tak samo. Celem

wychowania jest, aby z ka˝dego obywatela stworzyç zdrowà komórk´ w ciele naszego spo-

∏eczeƒstwa (…) Ka˝dy powinien dobrze poznaç swoje miejsce w spo∏eczeƒstwie, rozwinàç

odpowiednie z nim stosunki, a nast´pnie dopiero okreÊliç swoje osobiste cele i rozpoczy-

naç ich realizacj´” (cyt. za: Etzioni 2004, s. 15).

Konfucjanizm jest przede wszystkim kodeksem etycznym, ustanowionym w celu kon-

trolowania i oceniania istoty konfliktu zachodzàcego w stosunkach pomi´dzy osobami pry-

watnymi i publicznymi poprzez systematyczne wdra˝anie regu∏ moralnych w celu osiàgni´-

cia harmonii spo∏ecznej. Harmonia w sensie konfucjanizmu nie stanowi celu samego

w sobie, lecz raczej s∏u˝y jako narz´dzie tworzenia grup spo∏ecznych. Osoby nale˝àce do

takich grup zachowujà si´ zgodnie z normami moralnymi. Umo˝liwia to osobom nale˝à-

cym do grup zbudowanie stosunków mi´dzyludzkich na zasadzie racjonalnoÊci i wzajem-
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nego zaufania. Naruszanie warunków spo∏ecznych i moralnych przez unikanie wspólnej

spo∏ecznej dzia∏alnoÊci uwa˝ane jest za arogancj´ i dzia∏alnoÊç wywrotowà.

Rodzina jest modelem spo∏eczeƒstwa, jako ca∏oÊci. Tak jak w rodzinie, w spo∏eczeƒ-

stwie rzàdzi si´ równoczeÊnie przez hierarchiczne podporzàdkowanie i utrzymywanie sto-

sunków wspólnoty. W ten sposób pos∏uszeƒstwo staje si´ ogólnà zasadà, jakà rzàdzi si´

spo∏eczeƒstwo: paƒstwo postrzegane jest jako przed∏u˝enie czy rozszerzenie rodziny. Kon-

fucjanizm odrzuca sytuacj´, kiedy grupa, w której panuje wewn´trzna harmonia, znajdu-

je si´ w konflikcie z innymi grupami. Dostrzec tu mo˝na odmiennoÊci pojmowania racjo-

nalizmu przez filozofi´ Konfucjusza i Webera. Racjonalizm konfucjaƒski oznacza

racjonalne przystosowanie si´ do otoczenia czy mo˝e Êwiata. Wed∏ug Webera, reprezen-

tujàcego poglàdy protestanckie w tym wzgl´dzie, racjonalnoÊç oznacza racjonalne opano-

wanie Êwiata. Z tego punktu widzenia poglàd Konfucjusza na istot´ Êwiata mo˝na uzna-

waç za usi∏owanie interpretacji ludzkich zachowaƒ jako porzàdku harmonijnego,

istniejàcego ju˝ wczeÊniej we wszechÊwiecie i w naturze. Naruszanie harmonijnego po-

rzàdku przez istoty ludzkie poprzez indywidualne niew∏aÊciwe dzia∏anie prowadzi do nie-

szcz´Êcia. Protestantyzm k∏adzie nacisk zawsze na harmonijne stosunki wewnàtrz grupy,

co mo˝e doprowadziç do konfliktu z innà grupà. Wed∏ug Konfucjusza, w∏aÊciwe zachowa-

nie w stosunku do innych osób stoi na czele zasad moralnych. Oznacza to zachowanie

zmierzajàce do utrzymania w ca∏oÊci harmonii w celu osiàgni´cia zamierzonego celu, a rów-

noczeÊnie wzajemne poszanowanie dla potrzeb innych osób. Jest to norma, której powin-

na przestrzegaç osoba jako cz∏onek spo∏eczeƒstwa. Wed∏ug tej zasady poszczególny cz∏o-

wiek powinien zrezygnowaç z dà˝enia do w∏asnej korzyÊci kosztem innych osób, poniewa˝

wybranie jako celu osiàgni´cia zysku uwa˝a si´ za êród∏o spo∏ecznego niepokoju (Weber

1986, s. 448).

Etyka konfucjaƒska cechuje si´ konserwatywnym trendem, który zajmuje si´ przede

wszystkim zachowaniem systemu hierarchicznego w kierowaniu spo∏eczeƒstwem. Kultura

konfucjanizmu opiera si´ na cnotach wzajemnej mi∏oÊci, równoÊci, màdroÊci, moralnoÊci

i uczciwoÊci przy przyj´ciu ludzkiej spo∏ecznoÊci jako najwy˝szej wartoÊci. W centrum uwa-

gi znajduje si´ harmonia pomi´dzy grupami, która wed∏ug swego znaczenia i formy nie

uwa˝a ludzi za indywidualne, izolowane osoby, lecz raczej jako grupy zwiàzane natural-

nymi stosunkami rodzinnymi, spo∏ecznymi i paƒstwowymi. W kulturze konfucjaƒskiej roz-

wój indywidualnych osobowoÊci nie jest rezultatem w∏asnej dzia∏alnoÊci, lecz raczej wyni-

ka z aktywnoÊci majàcej na celu osiàgni´cie wspólnego post´pu.

Tego rodzaju poglàd na etyk´ konfucjanizmu prowadzi do sàdu, ˝e spo∏eczeƒstwa azja-

tyckie charakteryzujà si´ zdyscyplinowaniem wynikajàcym z dominacji tradycji konfucjaƒ-

skich. Oparta na tej filozofii praktyka ˝ycia codziennego ka˝e uwa˝aç za istotnà nie jed-

nostk´, ale grup´ zwiàzanà obowiàzujàcà w niej hierarchià. Najbardziej cenione w takich

spo∏eczeƒstwach jest wype∏nianie obowiàzków, uleg∏oÊç, utrzymywanie porzàdku i harmo-

nii i osiàganie w ten sposób wspólnych celów (Pieliƒski 2004, s. 106).

Z perspektywy islamu i konfucjanizmu ustroje Zachodu jawià si´ jako anarchiczne,

materialistyczne, hedonistyczne i po trochu obrzydliwe, a obywatele Zachodu jako ludzie

egocentryczni, pozbawieni jakiegokolwiek poczucia wspólnoty i poszanowania dla w∏adzy.
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Trudno jednak zaprzeczyç, ˝e obydwa te systemy wartoÊci – Zachodu i Wschodu – wyka-

zujà, przynajmniej na niektórych polach, oznaki wzajemnego zbli˝ania si´. Jest to konse-

kwencja nie tylko procesu globalizacji Êwiata, ale i tego, ˝e tego, co wyst´puje w nadmia-

rze na Wschodzie, brakuje na Zachodzie, i odwrotnie.

Obok cieszenia si´ dzia∏aniem instytucji wspólnotowych, przez dwieÊcie lat istnienia

Stanów Zjednoczonych zakorzenione by∏o przekonanie o istnieniu zobowiàzaƒ jednostki

wobec ca∏ego spo∏eczeƒstwa. W centrum uwagi Amerykanów sta∏o rozszerzanie zakresu

praw osobistych, dzia∏anie rzàdów demokratycznych i si∏ rynkowych. Potwierdzeniem te-

go stanu rzeczy by∏o dopuszczenie osób nieposiadajàcych wi´kszego majàtku do obejmo-

wania urz´dów obsadzanych w drodze wyborów, rozszerzenie prawa udzia∏u w wyborach

na kobiety i mniejszoÊci narodowe, pe∏ne równouprawnienie osób niepe∏nosprawnych,

imigrantów i osób o odmiennej orientacji seksualnej.

Poczàwszy od lat 60. ubieg∏ego wieku w Stanach Zjednoczonych, a tak˝e cz´Êciowo

w Europie Zachodniej powsta∏o zjawisko nazywane deficytem kapita∏u spo∏ecznego sy-

gnalizowane przez brak zaufania do osób znaczàcych „od nauczycieli i urz´dników z wy-

boru, do genera∏ów i duchownych” (Etzioni 2004, s. 18). RównoczeÊnie panuje zgodna

opinia co do tego, ˝e od powstania Stanów Zjednoczonych do dzisiejszego dnia istniejà

zgodnie rozwijajàce si´ silne tendencje obrony interesów zarówno spo∏ecznych, jak i in-

dywidualnych.

Obydwie strony, zarówno Zachód, jak i Wschód powinny dà˝yç do zbudowania nowe-

go systemu normatywnego, który móg∏by nadaç ich spo∏eczeƒstwom, ich ustrojowi poli-

tycznemu, a tak˝e ich ustrojowi ekonomicznemu sprawniejszà postaç, ani˝eli mo˝na by

zbudowaç, przyjmujàc za podstaw´ sam autorytarny czy indywidualistyczny system wartoÊci.

Polski system demokratyczny istniejàcy – od chwili wycofania z terytorium Polski oku-

pacyjnej armii radzieckiej – zaledwie od pi´tnastu lat, pomimo formalnej poprawnoÊci,

nie odpowiada w praktyce wiàzanym z nim nadziejom. W sk∏ad w∏adz ustawodawczych

wesz∏a niewielka wprawdzie, ale pewna liczba pospolitych przest´pców, powolnie i zapew-

ne nie w pe∏ni eliminowanych w drodze trudnych do przezwyci´˝enia procedur sàdowych;

do kwalifikacji moralnych trzeba dodaç poziom kwalifikacji zawodowych wielkiej liczby

przedstawicieli, zarówno kwalifikacji ogólnych, jak przede wszystkim prawniczych.

Zró˝nicowanie dochodowe

Liberalizm gospodarczy jest filarem, na którym opiera si´ obecnie porzàdek spo∏ecz-

no-gospodarczy wi´kszoÊci rozwini´tych krajów Êwiata. Wytworzy∏ on szczególny stosunek

w∏adz paƒstwowych do problemów rozwoju spo∏ecznego, który to stosunek jest równocze-

Ênie przyczynà i wynikiem majàtkowego zró˝nicowania wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw. Paƒ-

stwo zarówno poprzez dzia∏anie, jak zaniechanie wspomaga te elity spo∏eczne, które spra-

wujà kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià paƒstwa i jego aparatu. W tej sytuacji dobrobyt,

bezpieczeƒstwo i zdrowie ludnoÊci ubogiej, w tym kobiet i ich dzieci sà zagro˝one.

Poszukiwanie g∏ównej przyczyny marginalnoÊci pozycji ekonomiczno-spo∏ecznej wi´k-

szoÊci krajów rozwijajàcych si´ w stosunku do innych rejonów Êwiata prowadzi nieuchron-
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nie do sprawy podzia∏u produktu wytwarzanego przez ludnoÊç Êwiata pomi´dzy poszcze-

gólne kraje. Jest to problem niezwykle trudny. ¸atwo – chcia∏oby si´ powiedzieç: na pierw-

szy rzut oka – spostrzec, ˝e taki podzia∏, jaki odbywa si´ od dziesiàtków lat po chwil´ obec-

nà, jest niew∏aÊciwy. Natomiast nikt nie da∏ dotàd akceptowalnej dla wszystkich,

a przynajmniej dla wi´kszoÊci ludzi, odpowiedzi na pytanie jak mia∏by wyglàdaç, na jakich

mia∏by opieraç si´ zasadach, pod naciskiem jakich wydarzeƒ i przy u˝yciu jakich mecha-

nizmów móg∏by byç wprowadzony podzia∏, który mo˝na by nazwaç w∏aÊciwym.

Amerykaƒski tygodnik „Time” w przeddzieƒ Konferencji Narodów Zjednoczonych

w sprawie Ârodowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1995 r. zamieÊci∏ uderzajàce porów-

nanie: Stany Zjednoczone zamieszkane przez 5% ludnoÊci Êwiata zu˝ywajà 25% energii

produkowanej w Êwiecie, emitujà 22% Êwiatowej produkcji dwutlenku w´gla i wytwarza-

jà 25% Êwiatowego dochodu brutto. Liczàce ponadtrzykrotnie wi´cej ludnoÊci Indie (16%

ludnoÊci Êwiata) zu˝ywajà 3% wytwarzanej w Êwiecie energii, produkujà 3% dwutlenku

w´gla i 1% Êwiatowego produktu brutto (Elmer-Dewit 1994, s. 42, 43). Zestawienie sto-

sunku zu˝ycia energii (w 2000 roku 355 kilowatogodzin na mieszkaƒca Indii i 12 331 na

mieszkaƒca Stanów Zjednoczonych) i wielkoÊci dochodu narodowego przypadajàcego na

jednego mieszkaƒca tych dwóch krajów (2 820 w Indiach i 34 280 PPPdolarów w Stanach

Zjednoczonych) dowodzi, ˝e dystans w sferze gospodarki pomi´dzy Indiami a Stanami

Zjednoczonymi jest nadal ogromny (Word Bank 2003, s. 14, 15 i 295, 296). Przy ogólnym

wzroÊcie wskaêników poziomu gospodarczego Êwiata zwi´ksza si´ dystans pomi´dzy kra-

jami najbogatszymi i najubo˝szymi.

Niew∏aÊciwemu podzia∏owi dochodów pomi´dzy poszczególnymi krajami towarzyszy

pog∏´biajàcy si´ rozziew pomi´dzy dochodami i bogactwem poszczególnych warstw lud-

noÊci. W skali Êwiata udzia∏ najbogatszej jednej piàtej ludnoÊci w podziale dochodu spo-

∏ecznego Êwiata wzrós∏ z 70,2% w 1960 r. do 82,7% w 1989, gdy tymczasem jedna piàta

najbiedniejszej ludnoÊci Êwiata zmniejszy∏a swój udzia∏ w podziale tego dochodu w tym

samym czasie z 2,4% do 1,9%. Pani Karin Kortmann, rzecznik przedstawicieli parlamen-

tarnej frakcji SPD w niemieckim parlamencie, zacytowa∏a dane pochodzàce z Organiza-

cji Narodów Zjednoczonych, wed∏ug których obecnie przeci´tny obywatel w 46 krajach

Êwiata ma si´ gorzej ni˝ w 1990 roku, a wskaênik rozwoju spo∏ecznego (HDI), na który

sk∏ada si´ wysokoÊç produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca, spodziewana d∏u-

goÊç ˝ycia ludzi oraz ich poziom wykszta∏cenia, by∏ w 2003 roku ni˝szy w 20 krajach Êwia-

ta ani˝eli w 1990 roku (Kortman 2004, s. 3).

Niew∏aÊciwoÊç podzia∏u dochodów wewnàtrz jednej, wielkiej spo∏ecznoÊci nigdzie chy-

ba nie jest tak uderzajàca, jak w Stanach Zjednoczonych (Kowalak 1996, s. 63, 64). Zwi´k-

szanie si´ przepaÊci pomi´dzy biednymi i bogatymi jest cechà charakterystycznà wspó∏-

czesnych spo∏eczeƒstw. Dochody najbogatszej jednej piàtej ludnoÊci sà wi´ksze od

dochodów jednej piàtej najbiedniejszej cz´Êci ludnoÊci prawie dwunastokrotnie w Stanach

Zjednoczonych, prawie dziesi´ciokrotnie w Australii, ponadoÊmiokrotnie w Nowej Zelan-

dii i w Szwajcarii, prawie siedmiokrotnie w Zjednoczonym Królestwie i w Kanadzie, sze-

Êciokrotnie we Francji i we W∏oszech, pi´ciokrotnie w Niemczech i w Holandii („The Eco-

nomist” z 18 wrzeÊnia 1997, s. 25).
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Zwi´kszanie si´ rozpi´toÊci pomi´dzy coraz to mniejszà warstwà ludzi najzamo˝niej-

szych, a coraz to wi´kszà osób zarabiajàcych bardzo ma∏o albo niezarabiajàcych wcale bez-

robotnych, jest powodowane ró˝nymi przyczynami. Za przyk∏ad mo˝e tu s∏u˝yç polityka

Kongresu i rzàdu USA, szczególnie kiedy znajdowa∏ si´ on w r´kach republikanów, któ-

ra pozwala∏a na rozdawanie szczodrà r´kà wielomilionowych dotacji wielu wielkim orga-

nizacjom gospodarczym. Sektorowi wielkich korporacji przypad∏o w 1981 r. zap∏aciç za-

ledwie jednà czwartà wartoÊci zebranych podatków, chocia˝ zarzàdza∏ on w tym czasie

65% majàtku narodowego. Praktyk´ t´ kontynuowano przez ca∏e dwunastolecie rzàdów

Reagana, oÊmioletnie rzàdy Busha Seniora i wkraczajàce w drugie czterolecie rzàdy Bu-

sha Juniora. Jest ona szeroko znana i zdoby∏a sobie w dyskusjach o polityce gospodarczej

w∏asnà, z∏oÊliwà nazw´ corporate welfare – zasi∏ki socjalne dla korporacji. Dotacje te i qu-

asi-monopolistyczna pozycja na rynku wielu gospodarczych gigantów pozwalajà radom

nadzorczym zamknàç oczy na wysokoÊç wynagrodzenia zarzàdów i kadry mened˝erskiej

swoich firm.

Po drugiej stronie drabinki p∏ac zarobki wzrastajà wolno, wcale nie wzrastajà albo spa-

dajà z wielu z∏o˝onych przyczyn. Jednà z nich jest masowe wejÊcie kobiet na rynek pracy.

Ich p∏ace kszta∏tujà si´ przy takich samych co m´˝czyêni kwalifikacjach ciàgle na pozio-

mie co najmniej o jednà piàtà ni˝szym ani˝eli m´˝czyzn. Nie mo˝na tu pominàç wp∏ywu

przestawienia gospodarki amerykaƒskiej ze zorientowanej na produkcj´ dóbr na zorien-

towanà na produkcj´ us∏ug. Spowodowa∏o to masowe bezrobocie wÊród robotników za-

trudnionych w systemie produkcji taÊmowej, nieposiadajàcych wysokich kwalifikacji ogól-

nych, a wi´c nieumiejàcych lub niechcàcych zdobyç wiedzy potrzebnej do pracy w nowych

warunkach technologicznych. Masowa imigracja niewykwalifikowanej si∏y roboczej, g∏ów-

nie z Meksyku, powoduje zwi´kszenie poda˝y pracy, a z tym utrzymywanie niskiego po-

ziomu p∏ac w tej kategorii zatrudnionych lub zgo∏a dalsze jego obni˝enie.

Zró˝nicowanie dochodowe panujàce w poszczególnych spo∏ecznoÊciach mierzy si´ za

pomocà wspó∏czynnika Giniego1 lub przez dokonanie podzia∏u spo∏eczeƒstwa na pi´ç (lub

dziesi´ç) równych liczebnie grup odró˝niajàcych si´ wielkoÊcià uzyskiwanych dochodów

i ujawniajàcych w ten sposób wielkoÊç zró˝nicowania dochodowego w danym spo∏eczeƒ-

stwie (por. tabela 1). WielkoÊç wspó∏czynnika Giniego wykazywana w statystykach mi´-

dzynarodowych, poczàwszy od ostatniego dziesi´ciolecia ubieg∏ego wieku, waha∏a si´

w 1989 roku od 0,2 w europejskich krajach socjalistycznych, w Bu∏garii, na W´grzech,

w Czechos∏owacji i w Polsce, do 0,3 w krajach zachodnioeuropejskich i w Kanadzie, 0,35

w Japonii i niektórych innych krajach azjatyckich, niektóre osiàgajà wielkoÊç 0,4, a wi´k-
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w podziale dochodu na zasadzie pe∏nej równoÊci, poziom stu punktów oznacza, ˝e jedna osoba otrzy-

muje ca∏oÊç dochodu (pomniejszonego o Êrodki potrzebne na utrzymanie przy ˝yciu na niezb´dnym

poziomie pozosta∏ych cz∏onków spo∏eczeƒstwa).



szoÊç krajów afrykaƒskich i po∏udniowoamerykaƒskich notuje wielkoÊci powy˝ej 0,45.

Wzrost wspó∏czynnika Giniego zwiàzany by∏ ze zmianami ustrojowymi. Na Kubie zanoto-

wano w 1953 roku, przed rewolucjà Fidela Castro wskaênik 0,55, a w 1986 roku 0,22.

W Stanach Zjednoczonych wspó∏czynnik wzrós∏ z 0,35 w latach 70. do 0,41 w trzydzieÊci

lat póêniej (UNDP 2004, s. 188). Kraj ten bywa cz´sto przywo∏ywany jako przyk∏ad za-

ch´cajàcy do uogólnienia, ˝e realizacja doktryny neoliberalnej prowadzi do zwi´kszenia

rozpi´toÊci dochodowej pomi´dzy poszczególnymi grupami spo∏ecznymi. Po reformach

prezydenta Johnsona z po∏owy lat 60. ubieg∏ego stulecia, kiedy liczba ludnoÊci ˝yjàcej po-

ni˝ej linii ubóstwa zmniejszy∏a si´ w Stanach Zjednoczonych o po∏ow´, do oko∏o 12–13%,

proces bogacenia si´ bogatych przy biednieniu ubogich utrzymywa∏ si´ i utrzymuje nadal

i to pomimo wysokich wskaêników wzrostu gospodarczego.

W Polsce i w kilku krajach Europy Centralnej i Wschodniej po zmianie ustrojowej,

oko∏o 1990 roku, wspó∏czynnik Giniego wzrós∏ z oko∏o 0,2 do ponad 0,3, wskazujàc na

pog∏´bienie si´ zró˝nicowania spo∏ecznego. Rosja i Ukraina po zmianie ustroju wykaza-

∏y znaczny wzrost tego wspó∏czynnika: Rosja do 0,46, Ukraina do 0,29. Nie ma to nic wspól-

nego ani ze zwi´kszeniem wielkoÊci produktu narodowego, ani z ogólnym wzrostem za-

robków ludnoÊci w tych krajach.

Wskaênik wielkoÊci produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca obliczony w do-

larach amerykaƒskich wed∏ug ich wartoÊci nabywczej (w skrócie nazywanych dolarami

PPP) wynosi∏ w 2001 roku 7370 PPP$ dla ca∏ego Êwiata (w 1998 r. 6300 PPP$) dla krajów

gospodarczo rozwini´tych (high income countries) 23 800 PPP$ (w 1980 r. 23 420 PPP$),

dla krajów rozwijajàcych si´ o niskim i Êrednim dochodzie (low and middle income) z lud-

noÊcià liczàcà 5172 mln mieszkaƒców 3830 PPP$ (w 1980 r. 3300 PPP$), a dla krajów naj-

s∏abiej rozwini´tych 2190 PPP$ (w 1980 r. bez Chin i Indii 1360 PPP$). JeÊli przyjàç ten

wskaênik za miernik zamo˝noÊci, ludnoÊç krajów rozwijajàcych si´ o niskiej lub Êredniej

wysokoÊci produktu narodowego na jednego mieszkaƒca dysponowa∏a szeÊciokrotnie mniej-

szym produktem na jednego mieszkaƒca, a ludnoÊç krajów najs∏abiej rozwini´tych (bez

Chin i Indii) jedenastokrotnie mniejszym ani˝eli ludnoÊç krajów rozwini´tych (World Bank

2003, s. 16). W 2001 roku spoÊród krajów rozwini´tych najwy˝szy wskaênik produktu na

mieszkaƒca zanotowano w Stanach Zjednoczonych (34 280 PPP$), ale prawie trzy razy

ni˝szy w Grecji (11 752 PPP$). W europejskich krajach przeprowadzajàcych transforma-

cj´ ustrojowà najwy˝szy wskaênik produktu narodowego na mieszkaƒca wykazywa∏a S∏o-

wenia (17 060 PPP$), a najni˝szy Ukraina (4270 PPP$). W Polsce wskaênik ten wynosi∏

9370 PPP$. W krajach rozwijajàcych si´ Afryki najni˝szy wskaênik produktu krajowego

brutto na mieszkaƒca wykazuje Mozambik (1050 PPP$), najwy˝szy Republika Po∏udnio-

wej Afryki (10 919 PPP$), tj. ponaddziesi´ciokrotnie wi´cej ani˝eli Mozambik. W krajach

rozwijajàcych si´ kontynentu azjatyckiego najwy˝szy wskaênik produktu narodowego brut-

to na mieszkaƒca wykazuje Arabia Saudyjska (13 290 PPP$), najni˝szy Nepal (1360 PPP$),

a nast´pnie Indie (2820 PPP$). Na obszarze Ameryki Ârodkowej i Po∏udniowej najwy˝szy

omawiany wskaênik osiàgn´∏a Argentyna – 10 980 PPP$ (notujemy tu pewien spadek te-

go wskaênika z 11 728 PPP$ w 1980 roku), najni˝szy, prawie szeÊciokrotnie mniejszy ma

Haiti (1870 PPP$). W skali Êwiata najubo˝szy kraj, Mozambik, wykazuje produkt narodo-
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wy na jednego mieszkaƒca 32 razy ni˝szy ni˝ Stany Zjednoczone. Produkt narodowy przy-

padajàcy na jednego mieszkaƒca liczony w dolarach USA wed∏ug jego si∏y nabywczej by∏

w Polsce prawie czterokrotnie (3,66) ni˝szy ni˝ w Stanach Zjednoczonych, w Czechach 2,4

razy ni˝szy, a na W´grzech prawie trzykrotnie ni˝szy (World Bank 2003, s. 14–16).

Wskaênik produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒca nie oddaje ani g∏´bi skraj-

nej biedy ani szczytów bogactwa, poniewa˝ nie zajmuje si´ podzia∏em uzyskanego produk-

tu pomi´dzy poszczególne grupy spo∏eczne, nie mówiàc o poszczególnych osobach. W ska-

li Êwiata, przyjmujàc za podstaw´ globalny produkt narodowy w 1996 r., zaledwie 1,1%

przypada∏ na jednà piàtà ludnoÊci o najni˝szych dochodach. Wskaênik ten ma wyraênà

tendencj´ malejàcà: w 1960 r. wynosi∏ 2,3%, w 1991 r. jeszcze 1,4%. RównoczeÊnie suma

dochodów jednej piàtej ludnoÊci zarabiajàcej najwi´cej mia∏a si´ w stosunku do sumy do-

chodów jednej piàtej ludnoÊci o najni˝szych dochodach w 1960 roku jak 1 do 30, w 1991 r.

jak 1 do 61, a w 1994 r. jak 1 do 78. (UNDP 1997, s. 9). Dowodzi to, ˝e z owoców ogól-

nego wzrostu gospodarczego korzysta∏y i korzystajà tylko grupy spo∏eczne uprzywilejowa-

ne w porównaniu do grupy najubo˝szych. Na przyk∏adzie Stanów Zjednoczonych mo˝na

dowieÊç, ˝e tak˝e nast´pna jedna piàta ludnoÊci o ni˝szej skali zarobków i cz´Êç trzeciej

takiej grupy w ostatnich latach notuje spadek dochodów realnych przy równoczesnym

wzroÊcie tych dochodów w czwartej, a szczególnie w piàtej, najwy˝szej grupie dochodo-

wej (Kowalak 1996, s. 92–94).

Tabela 1.
Wskaêniki rozwarstwienia dochodowego ludnoÊci Stanów Zjednoczonych

Rok

Wskaênik
1993 1997 2002

Dochód najbog. 10% ludn.

w % ca∏ego dochodu 48,2x 30,5 29,9

Dochód najbied 10% ludn.

w % ca∏ego dochodu 3,6x 1,8 1,9

Wspó∏czynnik Giniego 35,0 40,8 40,8

èród∏a: The World Bank: World Development Indicators 2003, s. 2.8; 66; UNDP 2004, s. 188. Ko-

walak 1996, s. 64.
x dotyczy wysokoÊci dochodów jednej piàtej ogólnej liczby ludnoÊci

W 1989 r. najbogatszy 1% ludnoÊci Stanów Zjednoczonych posiada∏ 37% wartoÊci ∏àcz-

nego majàtku ca∏ej ludnoÊci tego kraju, o 6 punktów procentowych wi´cej ani˝eli w 1983 r.,

tj. szeÊç lat wczeÊniej. Nast´pne 9% najwi´cej zarabiajàcych Amerykanów posiada∏o 31%

tego majàtku. Pozosta∏e dziewi´ç dziesiàtych ludnoÊci posiada∏o tylko 32% wartoÊci tego

majàtku. W latach 1968–1994 dochody zarabiajàcej najwi´cej jednej piàtej ludnoÊci Sta-

nów wzros∏y (w wartoÊci niezmiennej dolara) o 44% wobec wzrostu w tym samym czasie

dochodów najbiedniejszej jednej piàtej ludnoÊci o 7%.

Ogólnà tez´ o zwi´kszaniu si´ dochodów najbogatszych przy równoczesnym zmniej-

szaniu si´ dochodów uzyskiwanych przez warstwy najbiedniejsze potwierdzajà bardziej ak-
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tualne dane dotyczàce Polski, opracowane i og∏oszone na ∏amach „Polityki Spo∏ecznej”.

Pomi´dzy wrzeÊniem 1999 a paêdziernikiem 2002 roku (pe∏ne trzy lata) dla siedmiu grup

„decylowych” (grupy I–VII) zanotowano spadek wynagrodzeƒ liczony w odsetkach ogól-

nej sumy wyp∏aconych wynagrodzeƒ (od 1,6% do 0,4%), a w trzech grupach wzrost – od

0,2% w grupie VIII, 1,3% w grupie IX i 7,6% w grupie X (Daszkowski 2004, s. 2). Ogrom-

na ró˝nica pomi´dzy wzrostem wynagrodzeƒ w X i IX grupie decylowej podkreÊla praw-

dziwoÊç twierdzenia, ˝e im bogatsi ludzie, tym ich dochody wzrastajà szybciej.

Ubóstwo ma wiele twarzy, sam wskaênik produktu krajowego brutto na jednego miesz-

kaƒca nie wystarczy do oceny sytuacji poszczególnych krajów ani Êwiata. Ocenia si´, ˝e

spoÊród 6,3 miliardów mieszkaƒców globu 1,3 miliarda ˝yje za mniej ni˝ jednego dolara

(PPP$) na osob´ dziennie. Prawie miliard ludzi nie umie czytaç, pisaç i rachowaç. Ponad

miliard ludzi nie ma dost´pu do wody pitnej. Oko∏o 840 mln doznaje codziennie g∏odu

lub jest zagro˝onych niedostatkiem ˝ywnoÊci, w 15 najs∏abiej rozwini´tych krajach prze-

ci´tna spodziewana d∏ugoÊç ˝ycia nie przekracza 50 lat (UNDP 1997, s. 5).

Na tle tego, co powiedziano wy˝ej, fakt istnienia ogromnych i zwi´kszajàcych si´ dys-

proporcji dochodowych i majàtkowych pomi´dzy bogatymi a biednymi (krajami, grupami

spo∏ecznymi i osobami indywidualnymi) nie mo˝e byç racjonalnie podawany w wàtpliwoÊç.

Nie jest on wymys∏em socjalizujàcych utopistów, lecz pi´tnem rzeczywistoÊci, a w dodat-

ku pi´tnem rzeczywistoÊç t´ kompromitujàcym. Czy jest bowiem zgodne z zasadami ety-

ki i moralnoÊci dopuszczanie do tego, ˝eby (jak tego byliÊmy Êwiadkami w Polsce w ostat-

nich latach) starzy ludzie umierali z powodu niedo˝ywienia przy równoczesnym braku

mo˝liwoÊci utrzymania we w∏asnych domach temperatury potrzebnej dla zachowania ˝y-

cia, kiedy inni ˝yjà w trudnym do wyobra˝enia dostatku? A w skali Êwiatowej, czy jest mo-

ralne to, ˝e ponad miliard ludzi zaznaje codziennie g∏odu, gdy inni po raz kolejny wyda-

jà bajoƒskie sumy, aby oblecieç balonem kul´ ziemskà bez làdowania? Nie wspominam

o losie bezdomnych, niepe∏nych rodzin z ma∏ymi dzieçmi, o prawie miliardzie analfabe-

tów, których ogromna wi´kszoÊç jest analfabetami, poniewa˝ nie mia∏a i nie ma dost´pu

do szkó∏, o osobach niepe∏nosprawnych, pozbawionych elementarnych warunków egzy-

stencji, o chronicznie chorych niemajàcych dost´pu do urzàdzeƒ ochrony zdrowia.

Proces zwi´kszania si´ przepaÊci pomi´dzy najbogatszà a najbiedniejszà warstwà lud-

noÊci jest, moim zdaniem, jednym z najbardziej niepokojàcych zjawisk wspó∏czesnego roz-

woju gospodarczego, a z nim i spo∏ecznego, i mo˝e byç podstawà do zasadniczych zmian

mogàcych nastàpiç w koncepcji istoty ustroju demokratycznego. Proces ten stwarza wa-

runki dla powstawania ruchów spo∏ecznych zmierzajàcych w kierunku ograniczenia zasa-

dy wolnoÊci, stanowiàcej jeden z fundamentów tego ustroju. Mo˝e si´ to okazaç proce-

sem wyjàtkowo bolesnym w bezpoÊrednich skutkach.

Nie wszyscy autorzy zajmujàcy si´ problemem poszukiwania „odmiennej” drogi przy-

pisujà zjawisku dochodowego rozwarstwiania si´ wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw rol´ g∏ów-

nego czynnika przysz∏ych zmian ustrojowych. Anthony Giddens, autor wydanej w 2000 ro-

ku ksià˝ki zatytu∏owanej Trzecia droga i jej krytycy w czwartym jej rozdziale poÊwi´conym

sprawie nierównoÊci (s. 85–121) traktuje spraw´ nierównoÊci w wysokoÊci dochodów uzy-

skiwanych przez poszczególne warstwy wspó∏czesnych spo∏eczeƒstw, jako jednà z kilku in-
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nych, takich jak nierównoÊç w dost´pie do w∏adzy, poziom wykszta∏cenia poszczególnych

spo∏eczeƒstw czy spraw´ udzia∏u kobiet na rynku pracy. Zauwa˝a te˝, ˝e zjawisko rozwar-

stwiania si´ w zakresie wysokoÊci dochodów poszczególnych warstw ludnoÊci nie jest wi-

doczne w niektórych krajach Êwiata. Stàd wniosek (wyciàgni´ty przeze mnie, a nie przez

Giddensa), ˝e nie jest to zjawisko wyst´pujàce powszechnie, nie jest wi´c na tyle wa˝ne,

˝eby staç si´ g∏ównà przyczynà czekajàcych nas zmian ustrojowych. W tej sprawie mam

odmienne zdanie.

Dieter Nohlen, w poszukiwaniu przyczyn zauwa˝alnego w ostatnich dziesi´cioleciach

procesu wyraênego zmniejszania si´ wielkich oczekiwaƒ, zwiàzanych z zapanowaniem

ustrojów demokratycznych w paƒstwach Êrodkowo- i po∏udniowoamerykaƒskich, przed-

stawi∏ szeÊç kategorii przyczyn tego zjawiska (Nohlen 2004, s. 80–85). Nazwa∏ je „hipote-

zami braków” (mangelhypothese). Wprawdzie odnoszà si´ one do sytuacji panujàcej na

jednym z kontynentów, ale mogà one s∏u˝yç do formu∏owania uwag dotyczàcych sytuacji

we wspó∏czesnym Êwiecie.

Na pierwszym miejscu wymieni∏ Nohlen niewystarczajàco szybki wzrost gospodarczy.

Odpowiada to teoretycznemu za∏o˝eniu, ˝e powstanie i dzia∏anie demokracji jest wyni-

kiem rozwoju gospodarczego i zmian spo∏ecznych, przeczàc tym samym zasadniczo tezie

o koniecznoÊci wzmocnienia demokracji zanim nastàpi wzrost gospodarczy. Inaczej mó-

wiàc, wzrost gospodarczy w ubieg∏ych dziesi´cioleciach nie wystarcza∏ do spowodowania

takich rezultatów, które mog∏yby demokracj´ umocniç. Twórca tej teorii nie posunà∏ si´

dalej, jak tego oczekiwa∏ czytelnik, i nie okreÊli∏ takiej wielkoÊci wzrostu gospodarczego,

która zapewnia∏aby umocowanie demokracji.

Hipoteza o brakach podkreÊla dalsze istnienie ubóstwa i nierównoÊci spo∏ecznych, po-

mimo pojawienia si´ ustroju demokratycznego. Neoliberalizmowi nie uda∏o si´ przeciw-

dzia∏aç „szkodom spo∏ecznym”, do jakich doprowadzi∏y poprzednie b∏´dne strategie roz-

woju. Sta∏o si´ wr´cz przeciwnie: bogaci wzbogacili si´ jeszcze bardziej, a ubodzy zbiednieli.

Proces ten dotknà∏ w Ameryce Po∏udniowej i Ârodkowej szczególnie klas´ Êrednià, a w Pol-

sce doprowadzi∏ do przekroczenia po∏owy liczby ludnoÊci ˝yjàcej poni˝ej minimum socjal-

nego. Hipoteza o brakach, jako wyjaÊnienie zjawiska bogacenia si´ bogatych przy równo-

czesnym zubo˝eniu biednych, nie mo˝e, jak si´ wydaje, stosowaç si´ tylko do krajów

Ameryki Po∏udniowej i Ârodkowej (Nohlen 2004, s.81). Trudno by∏oby uwierzyç, ˝e para-

doks ten, obserwowany nieprzerwanie od kilkudziesi´ciu lat m.in. w Stanach Zjednoczo-

nych, jest rezultatem czegoÊ innego ani˝eli b∏´dnej polityki podzia∏u wyprodukowanego

bogactwa.

Hipoteza o braku rozwiàzaƒ politycznych wynika z analizy samego poj´cia demokra-

cji. Wychodzàc od szerokiego poj´cia demokracji obejmujàcego wàtpliwe przedpole spo-

∏eczne i polityczno-kulturalne demokracji w geograficznym regionie, który tutaj omawia-

my, wskazuje si´ na brak poczucia paƒstwowoÊci i odpowiedzialnoÊci oraz na tradycyjny

sposób zachowywania si´ politycznej elity, klientelizmu i korupcji. Trudno jest utrzymy-

waç przy ˝yciu demokracj´ ni˝szej jakoÊci.

Kolejna hipoteza braków o charakterze polityczno-instytucjonalnym zajmuje si´ pro-

blemami strukturalnymi systemów politycznych, prowadzàcymi do blokad politycznych,
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albo do zmniejszana si´ wydolnoÊci rzàdzenia. Nale˝à tu takie sprawy, jak instytucjonal-

na architektura systemów politycznych, forma rzàdu, system wyborów, artykulacja niezgo-

dy i dochodzenia do zgody. Nie mo˝na zapewniç skutecznego wykonywania programów

gospodarczych i spo∏ecznych, a co za tym idzie umocnienia demokracji, jeÊli braki w tej

dziedzinie nie zostanà usuni´te.

Pod hipotezà braku zaufania rozumie si´, ˝e umocnienie demokracji jest zale˝ne od

zaufania ludnoÊci do demokracji, jako wybranej formy porzàdku politycznego oraz od za-

dowolenia ludnoÊci z osiàgni´ç tej formy. Obecny wymiar wiarygodnoÊci demokracji

w Ameryce ¸aciƒskiej uwa˝any jest za niewystarczajàcy dla umocnienia ustroju demokra-

tycznego.

Hipoteza o braku kapita∏u spo∏ecznego zajmuje si´ spo∏eczeƒstwem i jego zdolnoÊcià

do tworzenia zaufania do innych. Wychodzi ona z za∏o˝enia, ˝e musi istnieç jakiÊ stopieƒ

zaufania pomi´dzy poszczególnymi osobami, aby zbudowaç zdolnà do dzia∏ania spo∏ecz-

noÊç, która na podstawie post´pu gospodarczego i spo∏ecznego mo˝e stworzyç umocnio-

ny system polityczny. W Ameryce ¸aciƒskiej brakuje takiego spo∏ecznego kapita∏u (Nohlen

2004, s. 81–82).

Koncepcje „dobrego paƒstwa”

W poszukiwaniu koncepcji paƒstwa, które stanowi∏oby twór ustrojowy poÊredni po-

mi´dzy omówionymi powy˝ej orientacjami nazwanymi „zachodnimi” i „wschodnimi”, Ami-

tai Etzioni (2004, s. 21 i nast.) zaproponowa∏ trzy cechy, którym powinna odpowiadaç po-

szukiwana spo∏ecznoÊç. By∏aby to spo∏ecznoÊç rzàdzàca si´ zasadami odpowiadajàcymi

poj´ciu demokracji.

Po pierwsze powinna ona opieraç si´ na starannie przeprowadzonym podziale pomi´-

dzy panujàcà w takiej spo∏ecznoÊci autonomià i porzàdkiem spo∏ecznym. Pod mianem au-

tonomii kryjà si´ prawa indywidualnych osób, demokratyczna forma ustroju spo∏ecznego

i wolny rynek. U˝yte tu okreÊlenie „porzàdek spo∏eczny” oznacza ustrój, który polega na

przeprowadzaniu kontroli dzia∏ania spo∏ecznoÊci przez rzàd oraz przez nieformalne kon-

trole spo∏eczne. Jest to wi´c spo∏ecznoÊç, która uwa˝nie chroni wolnoÊç i podstawowe pra-

wa, wymagajàc w zamian wype∏niania szeregu zobowiàzaƒ s∏u˝àcych dobru ogólnemu, jak

na przyk∏ad bezpieczeƒstwo paƒstwa oraz ochrona Êrodowiska.

Po drugie, dobre spo∏ecznoÊci stale sprawdzajà istnienie równowagi pomi´dzy autono-

mià a porzàdkiem. Poniewa˝ chcà one utrzymaç równowag´, sk∏aniajà si´ raz w jednym,

a nast´pnie w drugim kierunku i dostosowujà si´, kiedy zmienia si´ kontekst historyczny.

Po trzecie, tym bardziej zbli˝amy si´ do dobrej spo∏ecznoÊci, im bardziej porzàdek spo-

∏eczny opiera si´ na moralnym przekonaniu i nieformalnej kontroli spo∏ecznej i im bardziej

ograniczone sà zakresy dzia∏ania kontrolowane przez paƒstwo. W Stanach Zjednoczonych

na przyk∏ad zakaz palenia papierosów obowiàzujàcy w wielu lokalach urz´dowych i opiera-

jàcy si´ niemal wy∏àcznie na moralnym przekonaniu o s∏usznoÊci takiego zakazu i na niefor-

malnej kontroli spo∏ecznej, swà skutecznoÊcià przewy˝sza dalece zakazy egzekwowane przez

przymus paƒstwowy, jak to w przesz∏oÊci wykaza∏a na przyk∏ad prohibicja. W dobrym spo∏e-

W poszukiwaniu „odmiennej drogi” 89



czeƒstwie wielka cz´Êç zobowiàzaƒ spo∏ecznych wype∏niana jest dlatego, ˝e ludzie przyswa-

jajà sobie okreÊlone obowiàzki – od wychowywania swoich dzieci do ochrony Êrodowiska, od

dobrowolnych sk∏adek, do pomocy dla starych i chorych ludzi – rozumiejàc je jako zobowià-

zania moralne. Innymi s∏owy, porzàdek spo∏eczny w dobrym spo∏eczeƒstwie jest porzàdkiem

mi´kkim, który z jednej strony respektuje prawa i preferencje swoich cz∏onków, z drugiej zaÊ

strony usi∏uje za pomocà narz´dzi spo∏ecznych zapewniç, ˝e jego cz∏onkowie b´dà wype∏nia-

li swoje obowiàzki moralne w stosunku do innych cz∏onków i do dobra powszechnego, za-

miast uciekaç si´ do paƒstwowego przymusu policyjnego (Etzioni 2004, s. 21–22).

Skoro sformu∏owaliÊmy ju˝ zasady, na których mia∏by zostaç zbudowany nowy ustrój

nowego spo∏eczeƒstwa, pozostaje do rozwiàzania sposób wprowadzenia go w ˝ycie.

Warto przy tej okazji si´gnàç do wypowiedzi ówczesnego wicedyrektora Banku Âwia-

towego Josepha Stiglitza, który na dorocznej konferencji Banku w 1999 roku w wyg∏oszo-

nym tam referacie przestrzega∏ przed uciekaniem si´ do tego, co zosta∏o nazwane „tera-

pià szokowà”. Ówczesna pozycja Stiglitza pozwala potraktowaç jego wypowiedê nie tylko

jako ocen´ stworzonej w niektórych krajach (w tym w Polsce) sytuacji, ale i jako ostrze-

˝enie przed u˝ywaniem zbyt gwa∏townych metod dzia∏ania. Autor zaczyna swoje rozwa-

˝ania od porównania pomi´dzy osiàgni´ciami gospodarczymi Chin i Rosji, obydwu kra-

jów prze˝ywajàcych okres zmian ustrojowych. W krajach tych rezultaty gospodarcze

w dekadzie rozpoczynajàcej si´ w 1989 roku by∏y skrajnie ró˝ne. Chiny podwoi∏y swój pro-

dukt narodowy, gdy tymczasem Rosja zmniejszy∏a go o po∏ow´. Rosja zastosowa∏a tera-

pi´ szokowà, Chiny terapi´ ∏agodnà, w dyskusjach na ten temat nazywanà aksamitnà. Si´-

gajàc dalej w histori´, Stiglitz wspomina, ˝e podejÊcie szokowe do zmian instytucjonalnych

wiàzane jest z jakobinizmem w czasie rewolucji francuskiej i (paradoksalnie) z bolszewi-

zmem w rewolucji paêdziernikowej. W obydwu przypadkach skutki takiego podejÊcia by-

∏y katastrofalne (Stiglitz 1999, s. 3, 21).

W nast´pnej dekadzie, po 1999 roku sytuacja nie uleg∏a zmianie. W Chinach utrzymu-

je si´ wzrost gospodarczy w granicach 8–10% rocznie, Rosja ciàgle jeszcze obiecuje wejÊç

na prostà drog´ wzrostu i ogranicza si´ do przyrzeczeƒ, które, jak powszechnie wiadomo,

nie kszta∏tujà rzeczywistoÊci.

Odnios∏em si´ do Stiglitza, sàdzàc, ˝e jest to ostrze˝enie o charakterze ogólnym, któ-

re zosta∏o u nas przemilczane z wielkà szkodà (jak mi si´ zdaje) dla naszych – i nie tylko

naszych – dalszych losów.

Poszukiwanie drogi prowadzàcej do „dobrego paƒstwa” odbywa si´ na wielu innych

p∏aszczyznach nieszukajàcych oparcia w usuwaniu ró˝nic Êwiatopoglàdowych. Jednà z tych

dróg jest poszukiwanie i ocena sposobów przejÊcia krajów rzàdzonych w sposób autory-

tarny do ustroju demokratycznego. Dotychczasowe doÊwiadczenia dowodzà, ˝e próby ta-

kich przekszta∏ceƒ sà trudne. Musimy przy tym pami´taç, ˝e z dalszà demokratyzacjà ∏à-

czymy usuwanie pog∏´biajàcej si´ przepaÊci pomi´dzy bogaczami a ubogimi.

Drogi do demokratyzacji paƒstw niedemokratycznych wiodà albo przez stworzenie od-

powiednich stosunków gospodarczych, albo przez dzia∏anie organizacji paƒstwowych, al-

bo poprzez powstanie i dzia∏alnoÊç spo∏eczeƒstw obywatelskich. Sama kwestia przekszta∏-

cenia paƒstwa autorytarnego w demokratyczne otwiera na wst´pie pytanie nie tylko o jakà
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demokracj´ chodzi, ale i jaka organizacja paƒstwowa ma byç przekszta∏cona. Innych na-

rz´dzi i kroków wymagaç b´dzie przekszta∏cenie w paƒstwo demokratyczne jednoosobo-

wej dyktatury, a innych zinstytucjonalizowanego komunistycznego paƒstwa jednopartyj-

nego. Na ró˝norodnoÊç ustrojowà paƒstw niedemokratycznych wskazujà nazwy nadane

im przez ró˝nych badaczy: spotykamy wi´c okreÊlenia, takie jak pó∏demokracje, cz´Êcio-

we demokracje, ograniczone demokracje, quasi-demokracje, demokracje nieliberalne i in-

ne. Przy wyborze sposobów podejÊcia do procesu zmieniania ustroju niedemokratyczne-

go w demokratyczny wszystkie te formy ustrojowe trzeba rozpatrywaç oddzielnie.

Ponadto nie mo˝na byç pewnym, czy przeprowadzajàcy zmiany uwa˝a liberalnà demo-

kracj´ za cel, do osiàgni´cia którego zmierza. Koncesje dokonywane przez rzàd mogà spo-

wodowaç, ˝e dany kraj zostanie inaczej sklasyfikowany, na przyk∏ad z ograniczonego ty-

pu ustroju autorytarnego czy te˝ demokratycznego do jeszcze innego okaleczonego

podtypu, jedynie w celu unikni´cia czy te˝ zaniechania innej bardziej istotnej reformy

w kierunku demokracji.

W kraju podlegajàcym przekszta∏ceniu ustrojowemu nie mo˝na te˝ traciç z pola wi-

dzenia koniecznoÊci zapewnienia zasady powszechnoÊci rzàdu prawa. Zasada ta musi obo-

wiàzywaç nie tylko tych, których reforma dotyczy, ale tak˝e tych, którzy jà przeprowadzajà.

Przekszta∏cenie ustrojów niedemokratycznych w demokratyczne, jak z dotychczaso-

wych rozwa˝aƒ wynika, nie mo˝e byç aktem jednorazowym czy te˝ dotyczàcym jednego

tematu. Ka˝da z wymienionych wy˝ej sytuacji wymaga innego podejÊcia, przy czym mu-

szà byç uwzgl´dnione zarówno si∏y sprzyjajàce reformie, jak i si∏y, które sà jej przeciwne

(Burnell 2004, s. 100–102).

Sytuacja w gospodarce wp∏ywa bezpoÊrednio na mo˝liwoÊç przeprowadzenia procesu

demokratyzacji paƒstwa. Mo˝e to byç zarówno wp∏yw pozytywny, jak negatywny. Za∏ama-

nie gospodarki kraju mo˝e podkopaç podstawy re˝imu autorytarnego i, jak si´ to sta∏o

w Indonezji, doprowadziç do zmiany ustroju. Z drugiej strony, jeÊli po zmianie ustroju nie

nastàpi poprawa stanu gospodarki i w dalszym ciàgu obni˝aç si´ b´dzie poziom ˝ycia lud-

noÊci, perspektywy utrzymania zmian ustrojowych mogà si´ okazaç nietrwa∏e i zagro˝one

buntem ludnoÊci lub interwencjà zewn´trznà.

W chwili kiedy pracuj´ nad tym tekstem sytuacja Polski przypomina opisane tu warun-

ki, a pomimo tego nie widaç ani objawów buntu ludnoÊci (mo˝e z wyjàtkiem rozproszo-

nych jej grup – piel´gniarek, weterynarzy, kolejarzy), ani interwencji zewn´trznej. Dowo-

dzi to tego, ˝e obszar, po którym si´ poruszamy, nie znosi propozycji prostych rozwiàzaƒ.

„LudnoÊç” przesta∏a byç monolitem, czego przyk∏adem sà polscy rolnicy korzystajàcy z do-

tàd niepobieranych (inaczej ni˝ na zachodzie Europy) dotacji w gotówce i ze znacznego

wzrostu cen na towary wytwarzane przez rolnictwo, przede wszystkim mi´s. Wzrost tych

cen odpowiada interesom rolników, a szkodzi interesom pozosta∏ej ludnoÊci. „Interwen-

cja zewn´trzna” zosta∏a zastàpiona konsekwencjami przystàpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej. Wià˝e si´ to z rozlicznymi europejskimi funduszami rozwojowymi, skàd zaczyna-

my otrzymywaç pomoc przeznaczonà na inwestycje w infrastruktur´ kraju.

Gospodarka rozwini´ta sprzyja przekszta∏caniu ustrojów niedemokratycznych w demo-

kratyczne. Zmiana ustroju mo˝e spowodowaç proces gospodarczego rozwoju. Te dwa zja-
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wiska spo∏eczno-gospodarcze sà ze sobà powiàzane, bez wsparcia innych czynników nie

wystarczajà jednak do dokonania prze∏omu ustrojowego.

Rozpatrujàc rol´ organizacji paƒstwowych, spotkamy si´ z dwoma podstawowymi mo˝-

liwoÊciami: od dzia∏ania ∏agodnego, polegajàcego na przyk∏ad na przyj´ciu danego paƒ-

stwa do zwiàzku innych paƒstw, do zewn´trznej interwencji, równie˝ militarnej. Przyk∏a-

dem pierwszej z tych dróg jest proces poszerzania liczby cz∏onków Unii Europejskiej,

ostatnio przyj´to do niej dziesi´ç nowych paƒstw. Mi´dzynarodowa interwencja przepro-

wadzona w Afganistanie na podstawie odpowiednich decyzji Organizacji Narodów Zjed-

noczonych przez Stany Zjednoczone i inne paƒstwa nale˝àce do NATO i póêniejsza (2003)

interwencja zbrojna w Iraku dokonana przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników sà przy-

k∏adem zewn´trznej ingerencji militarnej. Przypatrujàc si´ przebiegowi obydwu tych przed-

si´wzi´ç musimy stwierdziç, ˝e wiàzanie – szczególnie z wyprawà przeciwko niedemokra-

tycznemu Irakowi – nadziei na zaprowadzenie tam w ten sposób na trwa∏e ustroju

demokratycznego ma niewielkie szanse powodzenia. Z 16 podobnych przypadków spowo-

dowanych przynajmniej cz´Êciowo przez Stany Zjednoczone, zanotowanych w dziejach

w koƒcu i po drugiej wojnie Êwiatowej, tylko w czterech uda∏o si´ utrzymaç ustrój demo-

kratyczny przez okres przekraczajàcy dziesi´ç lat. By∏y to Niemcy i Japonia w 1945 roku

oraz Grenada w 1983 roku i Panama w 1989 roku (Brunell 2004, s. 106). Irak ze swoimi

wewn´trznymi podzia∏ami religijnymi i plemiennymi po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych

zdaje si´ nie mieç szans na otwarcie pochodu procesów demokratyzacyjnych w ca∏ym swo-

im zapleczu geograficznym. Grenada i Panama, szczególnie ta ostatnia, ma dla Stanów

Zjednoczonych zbyt istotne znaczenie strategiczne, ˝eby w razie potrzeby nie otoczyç ich

odpowiednià opiekà.

Interwencja militarna w celu doprowadzenia do zmiany ustroju jakiegoÊ paƒstwa nie

zdobywa we wspó∏czesnym Êwiecie nowych zwolenników, a przeciwnie natrafia na coraz

bardziej zdecydowane opory. Wskazuje na to przebieg interwencji amerykaƒskiej w Ira-

ku. Awansowanie Stanów Zjednoczonych do rangi nie tyle przywódcy, ile policjanta Êwia-

ta nie jest i zapewne nie b´dzie zamiarem krajów Unii Europejskiej. Nie przyjmà takie-

go stanowiska nie tylko Indie, Chiny czy Rosja (choç zachowanie tej ostatniej wzbudza

wàtpliwoÊci). Dlatego z dwóch dzia∏ajàcych obecnie sposobów wp∏ywania z zewnàtrz na

proces demokratyzacji, nadziej´ wiàzaç nale˝y z ró˝nymi mo˝liwymi dzia∏aniami paƒstw

zainteresowanych rozszerzaniem demokracji przy pomocy instrumentów niesi´gajàcych

do argumentu si∏y.

Nie mo˝emy te˝ zapominaç o procedurze demokratyzacji przeprowadzanej bez udzia-

∏u zewn´trznych organizacji paƒstwowych. Ilustracjà takiego przypadku jest powo∏anie

w Polsce w 1989 roku instytucji „okràg∏ego sto∏u”. Zgromadzi∏a ona przedstawicieli do-

piero co powo∏anego do ˝ycia zwiàzku zawodowego „SolidarnoÊç” i reprezentantów do-

tychczasowych w∏adz komunistycznych i sformu∏owa∏a przyj´te przez obydwie strony za-

sady nowego ustroju Polski, jeszcze na wpó∏ demokratycznego. Z niego wyros∏a konstytucja

uchwalona przez izby ustawodawcze w 1995 roku i wprowadzajàca ustrój w pe∏ni demo-

kratyczny. Obecnie, jeszcze nieca∏e dziesi´ç lat od tego wydarzenia, podnoszà si´ g∏osy

kwestionujàce zgodnoÊç jej przepisów z wymogami „pe∏nej” demokracji.
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Pozosta∏a nam trzecia droga demokratyzacji, poprzez tworzenie spo∏eczeƒstwa obywa-

telskiego. Jest to droga niewymagajàca zewn´trznej interwencji i dlatego uwa˝ana za szcze-

gólnie atrakcyjnà. Znajduje ona zwolenników wÊród rzàdów, które dostrzegajà w koncep-

cji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego cechy apolitycznoÊci, dzi´ki czemu nie wymagajà

interwencji w sprawy wewn´trzne danego paƒstwa i nacisków przez gro˝enie sankcjami

gospodarczymi, nie mówiàc o interwencjach militarnych. Spo∏eczeƒstwo obywatelskie do-

strzegane jest przez rzàdy krajów zachodnich jako bliskie znanym im organizacjom poza-

rzàdowym oraz niepaƒstwowym i niezale˝nym instytutom badawczym.

Pomimo pozytywnych cech demokratyzacji przeprowadzanej poprzez rozbudow´ struk-

tur zwiàzanych z koncepcjà paƒstwa obywatelskiego, formu∏uje si´ pod ich adresem sze-

reg uwag krytycznych (Brunell 2004, s. 110–112). Przede wszystkim wi´kszoÊç re˝imów to-

talitarnych z regu∏y utrudnia dost´p do tych struktur. Popieranie ich przez si∏y zewn´trzne

wzbudza podejrzenia w∏adz, co mo˝e przynieÊç szkody zarówno ich istnieniu, jak i powsta-

waniu. Sama koncepcja spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, jego stosunek do rynku, do spo∏e-

czeƒstwa politycznego i do paƒstwa jest i nie przestaje byç przedmiotem dyskusji. Pozo-

staje otwarta kwestia stosunku do organizacji tradycyjnych, które mogà nie byç zaliczone

do organizacji obywatelskich, które jednak spe∏niajà rol´ spo∏ecznà zaspokajajàc miejsco-

we potrzeby materialne lub duchowe ludnoÊci. Czy organizacje te nale˝y ignorowaç czy

próbowaç ograniczaç ich rol´, czy dostosowywaç do powsta∏ej sytuacji tworzàc z nich in-

stytucje akceptowalne? Pytanie brzmi wi´c, czy spo∏eczeƒstwo obywatelskie wbudowane

w system globalnego kapitalizmu XXI wieku mo˝e dzia∏aç w kierunku demokratyzacji

i spe∏niaç funkcj´, którà pe∏ni∏y spo∏eczeƒstwa obywatelskie o innej strukturze w poprzed-

nim okresie, w którym dzia∏a∏y spo∏eczeƒstwa bardziej zaawansowane w rozwoju ani˝eli

wi´kszoÊç dzisiejszych spo∏eczeƒstw zmierzajàcych do demokracji.

Omówione wy˝ej trzy podejÊcia do procesu demokratyzacji krajów niedemokratycz-

nych – poprzez rozwój gospodarczy, dzia∏anie w∏adz paƒstwowych i rozwijanie instytucji

spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – nie wykluczajà si´ wzajemnie. Jak si´ wydaje, równocze-

sne stosowanie wszystkich tych sposobów w relacjach odpowiadajàcych konkretnej sytu-

acji b´dzie wyjÊciem obiecujàcym najlepsze rezultaty i eliminujàcym najwi´ksze niepowo-

dzenia. Przy wszystkich tych podejÊciach w∏aÊciwym pytaniem jest nie to, czy nale˝y, ale

kiedy, jak i gdzie je zastosowaç. Trzeba przy tym pami´taç, ˝e skupienie uwagi wy∏àcznie

na problemie post´pu gospodarczego by∏oby b∏´dem. I to nie z tego wzgl´du, ˝e nie ro-

zumiemy dok∏adnie stosunku wzajemnego pomi´dzy zmianami w sferze polityki i w sfe-

rze gospodarki. Chodzi raczej o to, ˝e dzisiejsze stosunki gospodarcze kierowane sà przez

si∏y i agendy, nad którymi organizatorzy demokracji sprawujà nik∏à albo nie sprawujà ˝ad-

nej kontroli.

WàtpliwoÊci mo˝e tak˝e budziç idea koncentrowania uwagi na ustroju paƒstwa i na do-

konywaniu zmian w instytucjach paƒstwowych. Mo˝e ona byç wartoÊciowa i powinna byç

przeprowadzana w krajach dopiero co zdemokratyzowanych. Kiedy jednak mamy do czy-

nienia z ustrojem niedemokratycznym mo˝e nastàpiç przesuni´cie wi´kszego zasobu w∏a-

dzy w r´ce przywódców, którzy nie majà ˝adnych autentycznych zamiarów przeprowadze-

nia reformy w kierunku demokracji, a jedynie stworzenie pozorów politycznej liberalizacji
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dla zyskania czasu. Obalenie si∏à takich re˝imów nie ma obecnie ani podstaw moralnych,

ani prawnych (Brunell 2004, s. 114, 115).

Rozwa˝ajàc problem demokratyzacji paƒstw niedemokratycznych, nie mo˝emy pomi-

nàç istnienia omówionego ju˝ wy˝ej zjawiska cechujàcego zresztà globalnà sytuacj´ wspó∏-

czesnego Êwiata. Chodzi mianowicie o nieustanny proces bogacenia si´ bogatych i ubo˝e-

nia biednych. Proces ten prowadzi do utraty równowagi spo∏ecznej, co mo˝e doprowadziç

do nieplanowanych i niezamierzonych, a byç mo˝e gwa∏townych zmian ustrojowych. Sy-

tuacj´ t´ profesor Sztumski zamknà∏ pytaniem o charakterze globalnym. Brzmi ono: Jak

dokonaç upodmiotowienia wszystkich obywateli? (Sztumski 2003, s. 171).

Mo˝e jednak nie stawiaç pytania o charakterze globalnym, a zadaç wiele pytaƒ bardziej

szczegó∏owych? Ogranicz´ je tylko do trzech, narzuconych obserwacjà wydarzeƒ politycz-

nych w naszym, przecie˝ demokratycznym kraju, dotyczàcych sprawy stanowisk wybieral-

nych. Co nale˝y zrobiç, ˝eby do sk∏adu parlamentu, do sk∏adu cz∏onków rzàdu, do stano-

wisk prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, cz∏onków rad wszystkich szczebli nie

dopuszczaç ludzi nieuczciwych? Czy wprowadzanie immunitetów zgadza si´ z zasadà rów-

noÊci praw? Czy tworzenie na szczeblu centralnym przez w∏adze partii politycznych list osób

kandydujàcych na wybieralne stanowiska nie jest ograniczeniem praw obywateli-wyborców?

Na zakoƒczenie rozwa˝aƒ powstaje problem jak post´powaç, jeÊli pyta si´ nas o rad´

co robiç w XXI wieku, ˝eby wspieraç rozwój ustrojów demokratycznych. W odpowiedzi

trzeba zauwa˝yç, ˝e nie mamy do rozwiàzania jednej jakiejÊ sytuacji, lecz ró˝ne i skom-

plikowane sytuacje polityczne, historyczne, spo∏eczne i kulturowe. Mo˝emy skoncentro-

waç si´ na rozwiàzaniu przede wszystkim tych z nich, które obiecujà najpewniejszy suk-

ces, a wi´c takich, które stawiajà minimalny opór zarówno panujàcego re˝imu, jak

i spo∏eczeƒstwa. Najbardziej obiecujàce b´dà wi´c sytuacje, w których dane spo∏eczeƒ-

stwo znajduje si´ w po∏owie drogi do po˝àdanych zmian. Mo˝na te˝ wybraç drog´ odwrot-

nà: wybieraç spo∏eczeƒstwa, które pod tymi wzgl´dami nie mogà dotàd pochwaliç si´ po-

st´pem. W obydwu tych przypadkach musimy mieç gotowà raczej strategi´ post´powania

po osiàgni´ciu zamierzonego celu ani˝eli strategi´ dla okresu wst´pnego. We wszystkich

mo˝liwych sytuacjach powinna nam towarzyszyç ogólna idea dà˝enia do kompromisu. A je-

˝eli dzia∏anie nasze nie przyniesie rezultatów, musimy pomyÊleç o strategii, której podsta-

wowym pytaniem jest: co robiç dalej.

Bibliografia

Ammann K., Confucius, 2004, http://www.cifnet.com/~geenius/kongfuzi/.

Burnell P., Democracy Promotion: The Elusive Quest for Grand Strategies, „Internatonale

Politik und Gesellschaft” 3/2004, Friedrich-Ebert-Stiftung.

Daszkowski J., Dynamika ogólnych nierównoÊci p∏acowych w Polsce w latach 1989–2002,

„Polityka Spo∏eczna” nr 8/2004.

Doi A.R.I., Women In the Quran and the Sunna, 2004, http://www.usc.edu/dept/MSA/

humanrelations/womeninislam/womenquransunnah.html.

Elmer-Dewit, The Crucial Early Years, „Time” z 18 kwietnia 1994.

Tadeusz Kowalak94



Etzioni A., Wie eine gute globalne Gesellschaft entsteht, „Internationale Politik und Gesel-

lschaft” nr 2/2004, Friedrich-Ebert-Stiftung.

Giddens A., The Third Way and its Critics, Polity Press 2000.

Hamidullah M., The political system of Islam, 2004, http://muslim-Canada.org/ch8hamid.htm.

Hanceef S., What Everyone Should Know Abort Islam and Muslims, Kazi Publications/Li-

brary of Islam, Chicago 1996.

Korda M., Power, How to get it, How to use it, Random House, New York 1975.

Kortmann K., Ein Marshall-Plan mobilisiert Europa, „Entwicklungspolitik” 54,

nr 35/36/2004.

Kowalak T., Problemy spo∏eczne Stanów Zjednoczonych, Polskie Towarzystwo Polityki Spo-

∏ecznej, Instytut Polityki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Pracy i Spraw

Socjalnych, Warszawa 1996.

Kowalak T., Polityka spo∏eczna prezydentury Clintona, „Polityka Spo∏eczna” nr 3(278)/1997.

Kowalik T. (wyb. i oprac.), Spory wokó∏ Nowej Trzeciej Drogi, Wydawnictwo Naukowe Scho-

lar, Warszawa 2001.

Nohlen D., Demokratie ohne Vertrauen: Herausforderung fuer die Zivilgesellschaft in Late-

inamerika, „Internationale Politik und Gesellschaft, International Politics and Socie-

ty” nr 2/2004, Friedrich-Ebert-Stiftung.

Pieliƒski B., Paƒstwo dobrobytu z namaszczenia Nieba. Specyfika wschodnioazjatyckiego

welfare state, „Problemy Polityki Spo∏ecznej. Studia i Dyskusje” nr 7/2004.

Robinson B.A., Hinduism, the World’s Third Largest Religion; Hinduism. A General Intro-

duction, 2004, http://www.religioustolerance.org/hinduism2.htm.

Smith K. (red.), The Constitution of the United States. Third Edition, Barnes & Noble Books.

A Division of Harper & Row Publisher 1975.

Stiglitz J., Wither Reform? Ten Years of the Transition, The World Bank, April 28–30, Wa-

shington D.C. 1999.

Sztumski J., Elity, ich miejsce i rola w spo∏eczeƒstwie. Wydanie drugie poprawione i uzupe∏-

nione, „Âlàsk” Sp. z o.o., Katowice 2003.

UNDP Human Development Report 1997. Human Development to Eradicate Poverty,

http://hdr.undp.org/reports/global/1997.

UNDP Human Development Report 2004. Cultural Liberty in Today’s Diverse World,

http://hdr.undp.org/reports/global/2004.

U.S.Census Bureau, Statistical Abstracts of the United States 2003, 2003, http://www.cen-

sus.gov/prod/www/statistical-abstracts-02–html.

Van Dusen Wishard W., Understanding Our Moment In History, „New Renaissance” 11,

nr 4/2003.

Weber M., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 8th Edition, Tübingen 1986.

(The) World Bank, World Dedvelopment Indicators, Washington D.C. 2003.

Young D.R., America In Perspective. Major Trends in the United States Through The 1990s,

Houghton Mifflin Company, Boston 1986.

W poszukiwaniu „odmiennej drogi” 95



In Search of a ‘different way’

In search of different way (don’t confuse with Giddens’ third way) of development and

making good society author refers to Muslim and Confucian values of East, economic

inequalities (the rich getting richer, the poor getting poorer), and democratization process.

Cultural differences between East and West consist among other things in stressing on value

of community and social obligations or on value of individual freedom and rights. All questions

about social order have to refer to tensions between these points of view. What we need is

new normative system which resolves this tension in a new and better way in contrast to eastern

authoritarianism or western individualism. Etzioni’s communitarianism is a good starting point

to consideration of possibilities which are still open contrary to Fukuyama’s end of history

hypothesis.

The main obstacles to new better world are economic growth with economic inequalities

and other side effects, lack of efficient and effective social arrangements and low level of social

capital. Author shows many indicators from global development reports (World Bank, UNDP)

and other sources to prove hypothesis of deepening economic inequalities in global scale and

in Polish society. He regards this trends as unjust and rejects them on moral grounds. The last

part of article considers different strategies of democratization in a bitterly divided world.
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Cezary ˚o∏´dowski

Instytut Polityki Spo∏ecznej, Uniwersytet Warszawski

Sytuacja mniejszoÊci narodowych we wspó∏czesnej
Polsce w Êwietle teorii marginalizacji

Jakkolwiek poj´cie marginalnoÊci i marginalizacji od dawna wyst´puje w j´zyku wielu

nauk spo∏ecznych i choç doÊç zgodnie przyjmujà one, ˝e terminy te opisujà ró˝ne sytuacje

niepe∏nego uczestnictwa jednostek i ca∏ych zbiorowoÊci w ˝yciu spo∏eczeƒstwa („margi-

nalnoÊç”) oraz procesy powodujàce ograniczenie partycypacji w porównaniu z grupami

w pe∏ni uczestniczàcymi („marginalizacja”), to stwierdzenie, czy mamy do czynienia z jed-

nà teorià marginalizacji z ró˝nymi uj´ciami dyscyplinarnymi, czy te˝ wieloma odmienny-

mi teoriami, jest sprawà dyskusyjnà.

WàtpliwoÊci w tej materii wynikajà ze z∏o˝onoÊci poj´cia „marginalizacji” i rozleg∏oÊci

obszaru badaƒ, w których jest ono obecnie wykorzystywane. W literaturze naukowej z ∏a-

twoÊcià dostrzegamy dziÊ ró˝ne wymiary „marginalnoÊci”. I tak poj´cie to:

1) jest u˝ywane w ró˝nych skalach: indywidualnej, regionalnej, narodowej i mi´dzynaro-

dowej, w odniesieniu zarówno do jednostek, jak i ró˝nych zbiorowoÊci wyró˝nianych

w spo∏eczeƒstwie na podstawie kryteriów kulturowych, biologicznych i innych, a bywa,

˝e nawet ca∏ych spo∏eczeƒstw lub wielkich regionów Êwiata (np. Afryki Subsaharyj-

skiej);

2) dotyczy ró˝nych sfer usytuowania jednostek i grup spo∏ecznych (g∏ównie sfery spo∏ecz-

no-ekonomicznej, w tym wytwórczoÊci, spo˝ycia i socjalnej, a tak˝e sfery kultury i sfe-

ry polityki);

3) oznacza ró˝nà g∏´bokoÊç zjawisk niepe∏nego uczestnictwa (od stosunkowo ∏agodnych

nierównoÊci w jednej czy niewielu dziedzinach ˝ycia do niemal ca∏kowitego wyklucze-

nia z porzàdku spo∏ecznego);



4) mo˝e byç stanem obiektywnego ograniczenia uczestnictwa albo te˝ przynale˝noÊç do

grupy zmarginalizowanej mo˝e byç wynikiem subiektywnego osàdu;

5) jest u˝ywane g∏ównie w kontekÊcie zerwania wi´zi spo∏ecznych albo, przede wszystkim,

w kontekÊcie praw cz∏owieka (np. w przypadku mniejszoÊci narodowych odnoszone by-

wa w tym drugim uj´ciu do naruszeƒ ró˝nych mi´dzynarodowych standardów ich

ochrony);

6) w zwiàzku z szerokim obszarem badaƒ marginalnoÊç ró˝nych zbiorowoÊci spo∏ecznych

w ró˝nych sferach jest stwierdzana na podstawie bardzo licznych i bardzo ró˝norod-

nych kryteriów, zarówno statystycznych, jak i jakoÊciowych.

Warto równie˝ dodaç, ˝e w ró˝nych uj´ciach poj´cie marginalizacji jest powiàzane

z wieloma innymi terminami, takimi jak: niepewnoÊç, upoÊledzenie, nierównoÊç spo∏eczna,

odrzucenie, segregacja, separacja, deprywacja, brak mo˝liwoÊci adaptacji, ekskluzja czy dys-

kryminacja. Wymieni∏em tylko niektóre z poj´ç wspó∏opisujàcych zjawiska marginalizacji, aby

krótko zatrzymaç si´ przy dwóch ostatnich, najcz´Êciej wspó∏wyst´pujàcych z omawianym po-

j´ciem.

Termin „ekskluzja”, pochodzenia francuskiego, nieco póêniejszy ni˝ anglosaska „mar-

ginalizacja” i – jak si´ wydaje – s∏abiej zdefiniowany naukowo wyst´puje w polskich opra-

cowaniach w dwóch zasadniczych znaczeniach. Jest stosowany zamiennie z terminem mar-

ginalizacja w zwiàzku z to˝samoÊcià kryteriów kwalifikujàcych danà osob´ lub grup´ do

kategorii wykluczonych lub zmarginalizowanych (Frieske 2003). Mo˝e byç jednak te˝ ro-

zumiany integralnie, jako zjawisko równoczesnego braku udzia∏u w wielu aspektach ˝ycia

zbiorowego. W tym znaczeniu – które przyjmuj´ – ekskluzja jest skrajnym wyrazem mar-

ginalizacji (Kowalak 1988, s. 29–30).

Z kolei dyskryminacja (którà rozumiem szeroko, jako ka˝de nieprzyjazne wyró˝nienie

pozbawiajàce kogoÊ równych praw, równych szans lub równego traktowania z powodu je-

go faktycznych cech lub te˝ cech mu przypisywanych) w relacji ze zjawiskami marginali-

zacji wyst´puje jako ich wa˝na przyczyna, ale mo˝e byç równie˝ skutkiem marginalnoÊci

– gdy sama przynale˝noÊç do grupy zmarginalizowanej wystarcza do pozbawienia mo˝li-

woÊci uczestnictwa w ró˝nych instytucjach spo∏ecznych (przyk∏adem sà choçby blokady

mo˝liwoÊci awansu spo∏ecznego cz∏onków niektórych kast w Indiach). Dyskryminacja, za-

równo instytucjonalna, jak i niezinstytucjonalizowana dyskryminacja spo∏eczna, nie jest

jednak jedynym powodem popadania w marginalnoÊç. Mo˝e byç ona tak˝e wynikiem za-

niechania w∏aÊciwego dzia∏ania, konsekwencjà indywidualnych strategii ˝yciowych albo

cech kultury grupy spo∏ecznej. W tym kontekÊcie mo˝na mówiç o „niezawinionej” lub te˝

w ró˝nym stopniu „zawinionej” czy wr´cz „sprowokowanej” marginalizacji albo „samo-

marginalizacji” wynikajàcej z separatystycznego nastawienia wobec grupy decydujàcej

o kszta∏cie danego ∏adu spo∏ecznego.

Rozwa˝ania dotyczàce marginalizacji mniejszoÊci narodowych znacznie bardziej ni˝

w przypadku innych grup dotkni´tych lub zagro˝onych takà sytuacjà w spo∏eczeƒstwie

(np. osób niepe∏nosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, kobiet, mniejszoÊci obycza-

jowych) ujawniajà swoistoÊç uj´ç dyscyplinarnych. Powodem jest zwielokrotnienie

– w zwiàzku z odmiennà etnicznoÊcià przedmiotu badaƒ – p∏aszczyzn potencjalnego wy-
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st´powania tego zjawiska, co wp∏ywa tak˝e na wzrost liczby i zró˝nicowanie kryteriów je-

go pomiaru.

Opis marginalizacji mniejszoÊci narodowych (etnicznych) w ramach jednego uj´cia

teoretycznego jest mo˝liwy. Moim zdaniem szczególnie dobrà podstaw´ takiego zintegro-

wanego ukazania ró˝nic sytuacji tych grup w stosunku do grupy wi´kszoÊciowej stwarza

koncepcja F. Mahlera uwzgl´dniajàca kulturowe i spo∏eczno-ekonomiczne aspekty zró˝-

nicowanego uczestnictwa. Wed∏ug Mahlera, marginalnoÊç oznacza bowiem zarówno po-

zycj´ spo∏ecznà grup odrzuconych na peryferia spo∏eczne w wyniku zdominowania przez

centrum (wewnàtrz spo∏eczeƒstw o wertykalnej strukturze spo∏ecznej), jak i ambiwalent-

nà pozycj´ grup majàcych równoczeÊnie wi´cej ni˝ jedno powiàzanie z innymi grupami

spo∏ecznymi lub które sà uzale˝nione od dwóch lub wi´cej ró˝nych przeciwstawnych kul-

tur, albo sà w trakcie przechodzenia z jednej kultury (czy grupy) do innej (wewnàtrz spo-

∏eczeƒstw zarówno o wertykalnej, jak i horyzontalnej, niehierarchicznej strukturze spo-

∏ecznej) [Mahler 1993, s. 193].

Nie tylko z powodu wspomnianych komplikacji metodologicznych, ale tak˝e ze wzgl´-

du na cz´stà autonomi´ zale˝noÊci mi´dzyetnicznych o charakterze kulturowym wobec

problemów zwiàzanych ze statusem spo∏eczno-ekonomicznym, w literaturze (tak Êwiato-

wej, jak i polskiej) dominujà dwa odr´bne uj´cia teoretyczno-badawcze marginalizacji

mniejszoÊci etnicznych.

Pierwsze z nich jest skoncentrowane na ró˝nych afiliacjach kulturowych cz∏onków grup

mniejszoÊciowych. Mo˝na je okreÊliç jako badanie marginalizacji etnicznej. Jego przed-

miotem jest usytuowanie kultury mniejszoÊci wobec kultury dominujàcej, a w szczególno-

Êci problem rozproszenia uczestnictwa mi´dzy kulturà grupy pochodzenia a kulturà gru-

py wi´kszoÊciowej W tym uj´ciu zró˝nicowanie etniczne wyst´puje jako najwa˝niejsza,

a cz´sto jako jedyna p∏aszczyzna badaƒ.

Drugie uj´cie odnosi si´ do statusu spo∏eczno-ekonomicznego mniejszoÊci etnicznych.

Skupia si´ ono na problemach stratyfikacji spo∏ecznej, ró˝nicach struktury spo∏ecznej grup

mniejszoÊciowych i wi´kszoÊci oraz wynikajàcych z tych ró˝nic cechach po∏o˝enia mniej-

szoÊci, które ró˝nià jà niekorzystnie od grupy wi´kszoÊciowej. Naturalnym okreÊleniem

takiego podejÊcia jest badanie marginalizacji spo∏ecznej mniejszoÊci etnicznych. Ró˝ni-

ce kulturowe nie sà w nim – w zasadzie – przedmiotem badaƒ (a przynajmniej nie sà ich

najwa˝niejszym aspektem), lecz stanowià kryterium wyró˝niania badanych zbiorowoÊci,

niekiedy tak˝e sà uwa˝ane za swoistà przyczyn´ popadania w marginalnoÊç.

Definiowanie marginalnoÊci etnicznej (w pierwszym uj´ciu) jako rozdwojenia czy nawet

uwielokrotnienia poczucia zwiàzków z ró˝nymi kulturami pojawia si´ przede wszystkim

w licznych stanowiskach socjologicznych i antropologicznych, nawiàzujàcych do klasyki roz-

wa˝aƒ nad tym poj´ciem. OkreÊlenia „cz∏owiek marginesu” (marginal man, marginality) u˝yli

po raz pierwszy R.E. Park (1928) i E.V. Stonequist (1937), utrwalajàc w socjologii amery-

kaƒskiej zorientowanej na analiz´ procesów migracyjnych rozumienie marginalnoÊci jako

˝ycia na obrze˝ach ró˝nych grup etnicznych, bez pe∏nego udzia∏u w ˝adnej z nich. Wskazy-

wano przy tym trzy najwa˝niejsze aspekty tego zjawiska: obiektywny stan jednostki, jej su-

biektywne doÊwiadczanie w∏asnego po∏o˝enia i postrzeganie jej sytuacji przez innych.
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Dla socjologicznych rozwa˝aƒ nad marginalizacjà etnicznà bardzo wa˝ne jest równie˝

definiowanie mniejszoÊci etnicznych (narodowych) jako grup podporzàdkowanych grupie

dominujàcej, co utrudnia lub wr´cz uniemo˝liwia im uczestnictwo we w∏asnej kulturze et-

nicznej. Kryterium podporzàdkowania zosta∏o uznane za na tyle wa˝nà, przypisywanà im

cech´, ˝e np. w literaturze anglosaskiej poj´cie „mniejszoÊci etnicznej” jest najcz´Êciej sy-

nonimem poj´cia „niedominujàcej grupy etnicznej” (non-dominent ethnic group), a ety-

mologicznie pierwotne, statystyczne rozumienie mniejszoÊci zosta∏o zastàpione rozumie-

niem sytuacyjnym, zwiàzanym z nierównoÊcià po∏o˝enia i doÊwiadczanà na tym tle

dyskryminacjà (Wirth 1956; Allport 1958; Krausz 1972; Brubaker 1998 i in.). Tego rodza-

ju uj´cie obecne jest równie˝ we wspó∏czesnych polskich definicjach mniejszoÊci etnicz-

nych, ich podporzàdkowanie wi´kszoÊci pod wzgl´dem kulturowym i spo∏ecznym najsil-

niej akcentuje E. Nowicka (1989).

Za∏o˝enia marginalizacji etnicznej powodujà kilka wa˝nych konstatacji na temat: a) za-

si´gu tego zjawiska, b) jego oceny oraz c) strategii radzenia sobie z marginalnoÊcià.

Najwa˝niejsze wydaje si´ stwierdzenie, ˝e w paƒstwach narodowych, które sà z regu∏y

paƒstwami jednej dominujàcej kultury, marginalizacja etniczna mniejszoÊci jest zjawiskiem

powszechnym (niemal˝e definicyjnym), poniewa˝ nie sà one w stanie zaspokajaç wszyst-

kich swoich potrzeb kulturowych w stopniu równym z wi´kszoÊcià narodowà, nawet jeÊli

nie wyst´pujà ˝adne dyskryminacyjne praktyki ze strony paƒstwa. W zwiàzku z nierówno-

Êcià sytuacji kultur etnicznych, dysproporcjami funkcji j´zyków narodowych i ich obecno-

Êci w instytucjach publicznych mniejszoÊci narodowe sà zawsze mniej lub bardziej akultu-

rowane. Marginalizacja etniczna mniejszoÊci dokonuje si´ zatem poprzez relatywnà

marginalnoÊç ich kultur w paƒstwie.

Mo˝e si´ przy tym zdarzaç, ˝e uk∏ad marginalizacji kulturalnej w skali lokalnej jest od-

wrotny, tzn. zmarginalizowani sà cz∏onkowie narodu paƒstwowego na obszarach zdomi-

nowanych demograficznie przez mniejszoÊç, gdzie dysponuje ona w∏asnymi, licznymi in-

stytucjami i gdzie cz∏onkowie narodu paƒstwowego sà w faktycznej mniejszoÊci. Zakres

takiej marginalizacji jest jednak ograniczony w porównaniu z relacjami kultur w skali ca-

∏ego kraju, która ostatecznie okreÊla wieloaspektowe podporzàdkowanie i dominacj´ kul-

turowà.

Wa˝ne jest równie˝ stwierdzenie, ˝e poczucie zwiàzków z ró˝nymi kulturami nie musi

byç oceniane wy∏àcznie negatywnie i ˝e tak rozumiana marginalizacja etniczna nie zawsze

oznacza dolegliwoÊç dla jednostek. Stanem negatywnym jest niepewnoÊç kulturowa po-

wodujàca kszta∏towanie si´ okreÊlonych negatywnych lub przypisanych to˝samoÊci. Kul-

turowa biwalencja (lub poliwalencja) mo˝e jednak wyst´powaç równie˝ jako czynnik kon-

struktywny. Z tego wzgl´du amalgamacja kulturowa na pograniczach etnicznych jest cz´sto

opisywana jako sytuacja inspirujàca i wzbogacajàca to˝samoÊç spo∏ecznà, aktywizujàca po-

tencja∏ twórczy jednostek (Mostwin 1979; Smolicz 1990; Nikitorowicz 1995),

Problem wartoÊciowania zjawiska najbardziej bodaj˝e odró˝nia koncepcj´ marginali-

zacji etnicznej od marginalizacji spo∏ecznej mniejszoÊci. Ograniczenie mo˝liwoÊci uczest-

nictwa we w∏asnej kulturze nie musi si´ wiàzaç z ni˝szym statusem spo∏ecznym. Cz´sto

zdarzajà si´ sytuacje odwrotne, np. K. KwaÊniewski za sytuacj´ marginalnoÊci etnicznej
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uznaje m.in. po∏o˝enie pochodzàcych z metropolii elit administracyjnych w koloniach

(KwaÊniewski 2000, s. 24).

Nieakceptowanie doÊwiadczeƒ wynikajàcych z zawieszenia mi´dzy ró˝nymi kulturami

narodowymi ujawnia si´ w kraƒcowo przeciwstawnych strategiach unikania marginalno-

Êci etnicznej. Jednà z nich jest ca∏kowita asymilacja, która wed∏ug A. K∏oskowskiej koƒ-

czy konwersj´ narodowà, b´dàcà roz∏o˝onà w czasie marginalizacjà procesualnà (K∏oskow-

ska 1996). Asymilacja narodowa znosi wprawdzie marginalnoÊç etnicznà, ale jeÊli jest

strategià nie tylko jednostek ale ca∏ych zbiorowoÊci, znosi tak˝e zró˝nicowanie narodowe.

Przeciwstawnà strategià jest umacnianie w∏asnej etnicznoÊci przez mniejszoÊç (separa-

cja wobec dominujàcej kultury etnicznej), co mo˝na okreÊliç jako budowanie integralnej

to˝samoÊci mniejszoÊciowej. Ogranicza to marginalizacj´ kulturowà, choç w Êwietle usta-

leƒ zwiàzanych z definicyjnà cechà mniejszoÊci jako grup podporzàdkowanych nie likwi-

duje jej ca∏kowicie. W Polsce najbardziej znaczàcym przyk∏adem takiej strategii jest ewo-

lucja wi´zi ∏àczàcej Âlàzaków od wi´zi regionalnej do narodowej.

PoÊrednià strategià, która nie wp∏ywa na zmian´ obiektywnego stanu marginalnoÊci,

lecz ∏agodzi jej ÊwiadomoÊç, jest przyjmowanie jakiejÊ identyfikacji nadrz´dnej wobec lo-

kalnego zró˝nicowania etnicznego (np. „Europejczyków”) lub unikanie identyfikacji na-

rodowych („tutejsi”).

Podsumowujàc t´ cz´Êç rozwa˝aƒ, mo˝na stwierdziç, ˝e w Êwietle za∏o˝eƒ marginali-

zacji etnicznej wszystkie mniejszoÊci narodowe w Polsce sà zmarginalizowane, choç w nie-

jednakowym stopniu. Ograniczajàc swoisty ranking marginalnoÊci do grup oficjalnie uzna-

wanych za mniejszoÊci narodowe, pomijajàc zatem skrajnie nieliczne, rozproszone

i zasymilowane zbiorowoÊci (np. Tatarów, Ormian, Karaimów i nieposiadajàce w wi´kszo-

Êci polskiego obywatelstwa zbiorowoÊci najnowszych imigrantów (Wietnamczycy), nale˝a-

∏oby wskazaç na Litwinów jako na grup´ najmniej akulturowanà.

W porównaniu z innymi mniejszoÊciami charakteryzuje ich niemal powszechna znajo-

moÊç ojczystej kultury, statystycznie nieznaczne rozmiary niepewnych lub podwójnych iden-

tyfikacji narodowych oraz powszechny udzia∏ we w∏asnych instytucjach etnicznych. Przyjmu-

jàc uczestnictwo w szkolnictwie etnicznym za najwa˝niejszy w praktyce, bo perspektywiczny,

wskaênik „plebiscytarnego” wyboru przynale˝noÊci narodowej, mo˝na stwierdziç, ˝e tylko

w przypadku Litwinów obejmuje wi´kszoÊç dzieci nale˝àcych do mniejszoÊci narodowych

– przesz∏o 75% dzieci litewskich, w zdecydowanej wi´kszoÊci w szko∏ach z ojczystym j´zy-

kiem nauczania. W przypadku pozosta∏ych mniejszoÊci majàcych potencjalny dost´p do w∏a-

snych szkó∏ wskaênik ten wynosi od kilku do kilkunastu procent dzieci, przy czym w zdecy-

dowanej wi´kszoÊci uczà si´ one j´zyka ojczystego jako przedmiotu.

ÂwiadomoÊç marginalnoÊci w paƒstwie polskim jest wÊród Litwinów ∏agodzona przez

narodowy charakter instytucji publicznych na terenie ich zwartego zamieszkania. W sa-

morzàdzie terytorialnym i w us∏ugach spo∏ecznych j´zyk litewski jest nieformalnym j´zy-

kiem urz´dowym, co wynika z dominujàcego udzia∏u osób narodowoÊci litewskiej w tych

instytucjach.

Najwi´kszy dysonans mi´dzy kulturà uczestnictwa a identyfikacjà narodowà oraz naj-

ni˝sze wartoÊciowanie kultury grupy pochodzenia (poza wyznaniem religijnym) charakte-
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ryzuje z kolei Bia∏orusinów. Mo˝na im tak˝e przypisaç postawy najwi´kszej niepewnoÊci

kulturowej. Wyra˝ajà si´ one w ró˝norodnych identyfikacjach narodowo-etnicznych pra-

wos∏awnych mieszkaƒców Bia∏ostocczyzny (Polaków, Polaków prawos∏awnych, Bia∏orusi-

nów, polskich Bia∏orusinów, „ruskich”, „tutejszych”, Ukraiƒców), a tak˝e w zmianach iden-

tyfikacji: w miar´ trwale ukierunkowanych (z bia∏oruskiej na polskà, ale tak˝e z bia∏oruskiej

na ukraiƒskà) oraz sytuacyjnych – deklarowaniu ró˝nej przynale˝noÊci etnicznej w ró˝-

nych sytuacjach.

W przypadku równie˝ silnie zmarginalizowanej kulturowo mniejszoÊci niemieckiej uwa-

runkowania tego zjawiska sà bardziej z∏o˝one. Identyfikacje narodowe wi´kszoÊci cz∏on-

ków tej grupy zosta∏y wytworzone w oparciu o formalnoprawne kryterium przedwojenne-

go obywatelstwa niemieckiego i w poczuciu zwiàzków cywilizacyjnych z Niemcami. Nie

majà natomiast na ogó∏ niemieckiego pod∏o˝a etnicznego, poniewa˝ jest ono zwiàzane ze

Êlàskà kulturà regionalnà. Marginalizacja etniczna Êlàskich Niemców dokonuje si´ zatem

zarówno w zwiàzku z ich niskimi kompetencjami w dziedzinie kultury niemieckiej, jak i przez

obni˝anie znaczenia ich kultury uczestnictwa do poziomu regionalnej polskoÊci, z jej nie-

skodyfikowaniem j´zykowym i ograniczonà obecnoÊcià w sytuacjach innych ni˝ prywatne.

Stan marginalizacji etnicznej pozosta∏ych mniejszoÊci narodowych w Polsce mo˝na

okreÊliç jako poÊredni mi´dzy Litwinami a Bia∏orusinami i Niemcami.

Cz´Êciowo odmiennie przedstawia si´ sytuacja poszczególnych mniejszoÊci narodowych

w uj´ciach marginalizacji skoncentrowanych na badaniach ró˝nic statusu spo∏eczno-eko-

nomicznego. W tych uj´ciach marginalizacja oznacza sytuacj´, w której jednostki lub gru-

py spo∏eczne sà pozbawione uprawnieƒ przys∏ugujàcych innym osobom lub grupom albo

nie majà mo˝liwoÊci korzystania z tych uprawnieƒ (Kowalak 1998). Wyra˝a si´ zatem

w ró˝nych postaciach spo∏ecznej ekskluzji, w nieuczestniczeniu w podstawowych instytu-

cjach porzàdku spo∏ecznego i stanowi odwrotnoÊç spo∏ecznej integracji (Frieske 1997, s. 8).

W przeciwieƒstwie do marginalnoÊci etnicznej marginalnoÊç spo∏eczna, zw∏aszcza ja-

ko stan istniejàcy obiektywnie (niezale˝nie od subiektywnego osàdu), jest zawsze ocenia-

na negatywnie, jako zjawisko wywo∏ujàce niekorzystne skutki spo∏eczne. Rozwa˝ania ak-

sjologiczne zwiàzane z takim uj´ciem marginalnoÊci mniejszoÊci narodowych ograniczajà

si´ w zasadzie do oceny mechanizmów jà powodujàcych – na ile wynikajà one z szeroko

rozumianej kultury tych grup, na ile zaÊ sà efektem spo∏ecznego odrzucenia i dyskrymi-

nacji instytucjonalnej.

Podejmujàc prób´ oceny wyst´powania marginalizacji spo∏ecznej mniejszoÊci narodo-

wych w Polsce, odnosz´ si´ do istniejàcych badaƒ dotyczàcych sfery dobrobytu (czyli do-

chodów i konsumpcji), dost´pu do rynku pracy i us∏ug spo∏ecznych oraz wykszta∏cenia,

a zatem zagadnieƒ interesujàcych g∏ównie polityk´ spo∏ecznà i najcz´Êciej przez nià po-

dejmowanych.

MniejszoÊcià wykazujàcà niekwestiowane cechy marginalnoÊci we wszystkich wymie-

nionych sferach sà w Polsce Romowie. Sà oni tak˝e spo∏ecznoÊcià najsilniej stygmatyzo-

wanà. We wszelkich sonda˝ach socjologicznych Romowie tradycyjnie zajmujà ostatnià po-

zycj´ na liÊcie sympatii do wspó∏obywateli narodowoÊci niepolskiej. Na przyk∏ad

w badaniach CBOS z listopada 1994 r. przewaga deklarowanej niech´ci (55%) nad sym-
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patià (11%) wynios∏a a˝ 44% i by∏a prawie dwukrotnie wy˝sza od przedostatnich na tej

liÊcie Ukraiƒców (–26%).

Bardzo silna jest marginalizacja Romów na rynku pracy. W okresie PRL Romowie by-

li przedmiotem szczególnego zainteresowania w∏adz dà˝àcych do ich „produktywizacji”.

W poczàtkach lat 60. zostali zmuszeni do rezygnacji z koczowniczego trybu ˝ycia i przy-

musowo osiedleni. Próby zatrudnienia Romów w zak∏adach przemys∏owych okaza∏y si´

jednak nieskuteczne, mimo istniejàcego wówczas obowiàzku pracy. Wed∏ug ostatniego (li-

piec 1984 r.) z raportów MSW, w którego kompetencji znajdowa∏o si´ m.in. „wdro˝enie

ludnoÊci cygaƒskiej do utrzymywania si´ z legalnych êróde∏”, spoÊród 10 711 osób w wie-

ku produkcyjnym sta∏e miejsca pracy mia∏o tylko 2887, czyli niespe∏na 27% (Madejczyk

1998). Dla nast´pnej dekady brakuje szczegó∏owych danych, natomiast wed∏ug szacunków

odsetek stale zatrudnionych Romów zmniejszy∏ si´ oko∏o dwukrotnie, co oznacza, ˝e jest

on obecnie oko∏o szeÊç razy ni˝szy od Êredniego wskaênika zatrudnienia.

Konsekwencjà znikomej obecnoÊci na rynku pracy jest bardzo niekorzystna sytuacja

socjalna Romów. Ujawniana w badaniach opinii publicznej niech´ç do Romów ma pod-

∏o˝e równie˝ w ich postrzeganiu jako w∏aÊcicieli okaza∏ych domów i drogich samochodów,

posiadanych przez osoby nigdzie legalnie niezatrudnione. W rzeczywistoÊci wysoki stan-

dard ˝yciowy jest udzia∏em stosunkowo nielicznych rodzin, podczas gdy wi´kszoÊç spo-

∏ecznoÊci romskiej charakteryzuje skrajne ubóstwo. Fragmentaryczne badania w poszcze-

gólnych miastach (np. w Pu∏awach w 1998 r.) ukazujà, ˝e ponad 90% spo∏ecznoÊci romskich

obj´tych jest Êwiadczeniami pomocy spo∏ecznej oraz zamieszkuje w najgorszych, substan-

dardowych warunkach.

Tragicznie przedstawia si´ tak˝e sytuacja edukacyjna Romów. Prawie co piàte dziecko nie

realizuje obowiàzku szkolnego (dla ca∏ej Polski wskaênik ten oscyluje w granicach u∏amka

procenta). Z pozosta∏ych dzieci romskich wi´kszoÊç nie koƒczy szko∏y podstawowej, a przypad-

ki kontynuowania nauki na poziomie ponadpodstawowym nale˝à do incydentalnych (dla po-

równania: obecnie w Polsce ponad 95% dzieci kontynuuje nauk´ po zakoƒczeniu obowiàz-

kowego nauczania, z tego oko∏o 70% uczy si´ w Êrednich szko∏ach maturalnych). Realizowany

obecnie eksperyment, zwiàzany z tworzeniem specjalnych klas dla dzieci romskich, w których

podstawowy program nauczania zosta∏ roz∏o˝ony w czasie, budzi kontrowersje, tak˝e wÊród

liderów spo∏ecznoÊci romskiej, ze wzgl´du na cechy segregacji i zani˝anie wymogów progra-

mowych. Ogólnà miarà sytuacji edukacyjnej Romów jest fakt, ˝e jako jedyna zbiorowoÊç et-

niczna w Polsce sà oni dotkni´ci – w znacznym stopniu – analfabetyzmem.

Po∏o˝enie spo∏eczne pozosta∏ych mniejszoÊci narodowych wykazuje znacznie mniejsze

ró˝nice w stosunku do polskich wspó∏mieszkaƒców tych samych, etnicznie przemieszanych

terenów. O niewielkich (i ró˝nokierunkowych) ró˝nicach mi´dzy mniejszoÊciami i wi´k-

szoÊcià decyduje podobny charakter aspiracji edukacyjnych i mobilnoÊci spo∏eczno-zawo-

dowej, co powoduje w konsekwencji tak˝e wi´ksze podobieƒstwo struktury spo∏ecznej.

Dotyczy to zw∏aszcza Litwinów, S∏owaków i Ukraiƒców, których wspólnà cechà jest „zmo-

bilizowany”, nastawiony na ochron´ w∏asnej etnicznoÊci charakter to˝samoÊci grupowej,

jakkolwiek w przypadku tych ostatnich, rozproszonych wskutek deportacji w 1947 r. doÊç

powszechnym zjawiskiem jest ukrywanie swej narodowoÊci.
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W porównaniu z tymi mniejszoÊciami g∏´bsze ró˝nice stratyfikacyjne charakteryzujà

Bia∏orusinów i Niemców, choç sà one spowodowane zupe∏nie innymi przyczynami.

Najwa˝niejszym czynnikiem wp∏ywajàcym na struktur´ spo∏ecznà Bia∏orusinów jest asy-

milacja, która dokonuje si´ g∏ównie w Êrodowiskach osób migrujàcych do miast i lepiej

wykszta∏conych. Pomimo pewnego zahamowania tej tendencji po 1989 r., polonizacja jest

nadal uwa˝ana za czynnik awansu cywilizacyjnego, a tym samym sta∏a si´ przedmiotem

ponadindywidualnej, grupowej aspiracji. Tylko niewielka cz´Êç etnicznych Bia∏orusinów

identyfikuje si´ w kategoriach bia∏oruskiej przynale˝noÊci narodowej (Sadowski 1991).

W konsekwencji tych procesów mniejszoÊç bia∏oruska stale traci cz´Êç swojego substratu

etnicznego, stosunkowo lepiej wykszta∏conego i mobilniejszego spo∏ecznie. O selektywno-

Êci polonizacji Êwiadczy fakt, ˝e wÊród wyznawców prawos∏awia na Bia∏ostocczyênie bia-

∏oruskie identyfikacje narodowe ujawniajà si´ najcz´Êciej w grupie ludnoÊci z wykszta∏ce-

niem podstawowym (33,9%), a nast´pnie wskaênik ten obni˝a si´ – do 17% respondentów

z wykszta∏ceniem zasadniczym zawodowym, 17,6% Êrednim, 6,7% z niepe∏nym wy˝szym

i 10,9% z wykszta∏ceniem wy˝szym (Sadowski 1999, s. 138).

Selektywna polonizacja Bia∏orusinów powoduje niekorzystne konsekwencje w struktu-

rze spo∏ecznej tej mniejszoÊci. Charakteryzuje si´ ona – tak˝e w przekroju regionalnym

– ni˝szymi wskaênikami edukacyjnymi, nadreprezentacjà zatrudnienia w rolnictwie, nie-

doreprezentowaniem w zawodach pozarolniczych (zw∏aszcza zwiàzanych z wy˝szym wy-

kszta∏ceniem) i – w konsekwencji – ni˝szym poziomem dochodów.

Wobec braku istotnych ró˝nic w aspiracjach edukacyjnych prawos∏awnych i katolickich

wyznawców Bia∏ostocczyzny za g∏ównà przyczyn´ deformacji struktury spo∏ecznej bia∏o-

ruskiej mniejszoÊci narodowej nale˝y uznaç intensywne procesy asymilacji dokonujàce si´

wÊród etnicznych Bia∏orusinów.

Sytuacja mniejszoÊci niemieckiej ukazuje z kolei interesujàce zjawisko dekompozycji

cech marginalizacji. MniejszoÊci tej nie mo˝na uznaç za zmarginalizowanà spo∏ecznie

– przeciwnie, jej standard materialny jest wy˝szy ni˝ miejscowej ludnoÊci polskiej. Znacz-

nie ni˝sze sà natomiast wskaêniki skolaryzacji mierzone udzia∏em osób z wykszta∏ce-

niem wy˝szym i Êrednim. Badania Instytutu Âlàskiego na prze∏omie lat 80. i 90. ujawni∏y

prawie szeÊciokrotnie ni˝szy odsetek wykszta∏cenia wy˝szego wÊród ludnoÊci autochto-

nicznej w stosunku do nap∏ywowej na Opolszczyênie. Mo˝na wskazaç kilka przyczyn tej

sytuacji, zwiàzanych z genezà i charakterem etnicznym obecnej mniejszoÊci niemieckiej

w Polsce:

– dystans wobec polskich instytucji, w tym szkolnictwa, w zwiàzku z poczàtkowym indy-

ferentyzmem narodowym Âlàzaków, zastàpionym nast´pnie przez ró˝ne warianty iden-

tyfikacji niemieckich;

– tradycjonalizm rodzin Êlàskich, ograniczajàcy mobilnoÊç spo∏ecznà – w tej grupie oko-

∏o 80% dzieci powiela∏o po wojnie zawodowe role rodziców wià˝àce si´ g∏ównie z pra-

cà w rolnictwie, rzemioÊle i pracà fizycznà w przemyÊle;

– mo˝liwoÊç uzyskania niemieckiego obywatelstwa i legalnego zatrudnienia w Niemczech,

co przynajmniej od lat 70. stwarza∏o rodzinom autochtonicznym szans´ uzyskania znacz-

nych – jak na polskie warunki – dochodów;
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– upowszechnienie si´ strategii ˝yciowych opartych na sezonowej lub wieloletniej pracy

w Niemczech (coraz cz´Êciej zast´pujàcych definitywnà emigracj´).

Ze wskaênikiem 99 pracujàcych sezonowo w ciàgu roku za granicà na 1000 mieszkaƒ-

ców w 2002 r., województwo opolskie zajmowa∏o zdecydowanie pierwsze miejsce w kra-

ju, przesz∏o dwukrotnie wyprzedzajàc nast´pne na tej liÊcie województwo podlaskie (45,5).

T∏umaczy to równie˝ ni˝szà aktywnoÊç zawodowà ludnoÊci autochtonicznej ni˝ nap∏ywo-

wej na Opolszczyênie, poniewa˝ statystyka ta nie uwzgl´dnia zatrudnienia w Niemczech.

Jest to równie˝ sytuacja, którà mo˝na okreÊliç jako wybór jednowymiarowej (eduka-

cyjnej) marginalizacji. W przypadku mniejszoÊci niemieckiej mamy do czynienia ze swo-

istà „profesjonalizacjà” przynale˝noÊci narodowej, w której „dobre niemieckie pochodze-

nie” gwarantujàce prac´ fizycznà w Niemczech by∏o przewa˝nie wy˝ej cenione od zdobycia

wykszta∏cenia umo˝liwiajàcego zajmowanie cenionych pozycji spo∏ecznych w kraju.

Systematyzujàc i nieco porzàdkujàc przyczyny marginalizacji mniejszoÊci narodowych

w Polsce (z których niektóre zosta∏y ju˝ zasygnalizowane wczeÊniej), przejawiajàce si´

w ró˝nych sferach ich po∏o˝enia, nale˝y wskazaç na cztery g∏ówne czynniki tych procesów:

1) ideologiczny (zwiàzany z narodowym charakterem paƒstwa);

2) demograficzny (wynikajàcy z niewielkich rozmiarów Êrodowisk mniejszoÊci narodo-

wych);

3) przestrzenny (wià˝àcy si´ ze zró˝nicowanà charakterystykà spo∏eczno-gospodarczà za-

mieszkanych przez nie terenów);

4) stricte etniczny (przejawiajàcy si´ w zwiàzku z cechami kultury lub przewa˝ajàcymi stra-

tegiami ˝yciowymi cz∏onków poszczególnych mniejszoÊci).

Dwa pierwsze czynniki wp∏ywajà przede wszystkim na marginalnoÊç etnicznà mniej-

szoÊci, pozosta∏e powodujà konsekwencje w sferze stratyfikacji spo∏ecznej.

Uwarunkowania marginalizacji etnicznej wynikajàce z narodowego charakteru paƒ-

stwa wydajà si´ najbardziej uniwersalne. Niemal wszystkie paƒstwa europejskie sà paƒ-

stwami narodowymi, w których dominuje kultura narodu tytularnego (wàtpliwoÊci mogà

si´ pojawiaç jedynie w przypadku Szwajcarii, Belgii, BoÊni i Hercegowiny i Bia∏orusi). Jed-

noczeÊnie stopieƒ „unarodowienia” paƒstw jest ró˝ny – wszak mogà byç one „bardziej”

lub „mniej” narodowe. Najcz´Êciej tego rodzaju oceny dokonujà si´ przez charakterysty-

k´ ich polityki narodowoÊciowej (b´dàcej wyrazem oficjalnego stanowiska wobec zró˝ni-

cowania etnicznego) oraz charakterystyk´ postrzegania tego zró˝nicowania przez wi´k-

szoÊç narodowà, zawierajàcà preferowane przez nià wzory stosunków mi´dzyetnicznych

i wizje usytuowania mniejszoÊci w spo∏eczeƒstwie.

Oceniajàc polskà polityk´ narodowoÊciowà, nale˝y stwierdziç, ˝e jest ona zgodna z roz-

wini´tymi mi´dzynarodowymi standardami ochrony mniejszoÊci narodowych. W Polsce

nie wyst´puje formalnoprawna dyskryminacja mniejszoÊci. Przeciwnie, wiele regulacji za-

wiera elementy tzw. dyskryminacji pozytywnej (m.in. obni˝enie progu wyborczego w wy-

borach parlamentarnych, wi´ksze subwencje dla szkó∏ mniejszoÊci i obowiàzek dyrekcji

szkó∏ publicznych organizowania lekcji j´zyka ojczystego w przypadku zg∏oszenia si´

3 uczniów, tworzenie niewielkich jednostek administracyjnych, uwzgl´dniajàcych istnienie

skupisk narodowoÊciowych, uprzywilejowane finansowanie dzia∏alnoÊci kulturalnej i wy-
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dawniczej, audycje informacyjne w mediach publicznych w j´zykach nawet niewielkich

mniejszoÊci).

Zarzuty wobec regulacji prawnych w Polsce dotyczàcych mniejszoÊci narodowych od-

noszà si´ do ich nieskodyfikowania (brak ustawy tematycznej), nie zaÊ treÊci ustaw czy

nieprzestrzegania przyj´tych zobowiàzaƒ. Za element prawnej marginalizacji mniejszoÊci

narodowych mo˝na uznaç jedynie brak urz´dowej dwuj´zycznoÊci na zamieszkanych przez

nie terenach. Na usprawiedliwienie Polski przemawia jednak fakt, ˝e takie rozwiàzanie

wykracza poza mi´dzynarodowe standardy i zosta∏o dotàd przyj´te przez bardzo nielicz-

ne paƒstwa.

W obr´bie czynnika ideologicznego wi´ksze znaczenie dla stanu marginalnoÊci etnicz-

nej ni˝ kwestie prawne wydajà si´ mieç postawy spo∏eczne. Instytucjonalizacja mniejszo-

Êci narodowych po 1989 r. powodowa∏a – i nadal powoduje – konflikty lokalne (szczegól-

nie polsko-ukraiƒskie, polsko-niemieckie i polsko-litewskie) na tle dà˝eƒ mniejszoÊci do

rewindykacji niektórych obiektów, dokonywanych przez nie upami´tnieƒ lub u˝ywanej

symboliki narodowej. To, ˝e skala i nat´˝enie tych konfliktów sà niewielkie w porówna-

niu z innymi paƒstwami, wynika przede wszystkim z niewielkich rozmiarów mniejszoÊci

narodowych. Polska, obok W´gier, ma najni˝szy wskaênik udzia∏u mniejszoÊci etnicznych,

bioràc pod uwag´ zarówno obecnoÊç mniejszoÊci autochtonicznych w Europie Ârodko-

wo-Wschodniej, jak i mniejszoÊci imigracyjnych w zachodniej cz´Êci kontynentu.

Odnoszàc si´ do wyst´pujàcego w literaturze socjologicznej rozró˝nienia mi´dzy spo-

∏eczeƒstwem pluralistycznym i wielokulturowym, nale˝y przyznaç racj´ poglàdom, ˝e spo-

∏eczeƒstwo polskie w wi´kszoÊci cechujà obecnie elementarne zasady tolerancji pozwala-

jàce grupom etnicznym ujawniaç i kultywowaç swoje wartoÊci (Sadowski 2001, s. 98),

pozostaje ono jednak nadal odleg∏e od akceptacji stanu „egalitarnej” wielokulturowoÊci,

ograniczajàcej dominacj´ kulturowà wi´kszoÊci do nielicznych dziedzin ˝ycia publicznego

oraz uznajàcej zró˝nicowanie etniczne za wartoÊç spo∏ecznie funkcjonalnà (Rex 1996).

Demograficzne uwarunkowania stosunków mi´dzyetnicznych w Polsce wynikajà z nie-

wielkiego udzia∏u mniejszoÊci w strukturze narodowoÊciowej spo∏eczeƒstwa. W trakcie

spisu ludnoÊci w 2002 r. narodowoÊç innà ni˝ polska zadeklarowa∏o 1,23% (471,5 tys.)

mieszkaƒców, ∏àcznie z tymi, którzy nie posiadajà obywatelstwa polskiego (25,7 tys.)

– g∏ównie Niemcy, Ukraiƒcy i Rosjanie. Faktyczne rozmiary mniejszoÊci narodowych sà

zapewne nieco wi´ksze, bioràc pod uwag´, ˝e odsetek osób pos∏ugujàcych si´ – z ró˝nà

cz´stotliwoÊcià – j´zykiem innym ni˝ polski w kontaktach domowych wyniós∏ 1,47%

(563,5 tys.) oraz ˝e nie zdo∏ano uzyskaç deklaracji przynale˝noÊci narodowej a˝ 774,9 tys.

(2,03%) osób (których w wi´kszoÊci nie by∏o w kraju w czasie spisu), a tak˝e zak∏adajàc

– w trudnej do zweryfikowania skali – wyst´powanie zjawisk „maskowania” przynale˝no-

Êci narodowej (np. Ukraiƒców) i jeszcze cz´stszych sytuacji niepewnoÊci przynale˝noÊci

etnicznej, która w sytuacjach oficjalnych sprzyja deklarowaniu polskoÊci.

Niezale˝nie jednak od niepe∏nego rozeznania tej statystyki, cechà stosunków mi´dzy-

etnicznych w Polsce jest pewna peryferyjnoÊç, co mo˝na okreÊliç tak˝e jako marginaliza-

cj´ ich spo∏ecznego znaczenia. Majà one charakter mniej lub bardziej lokalny, sà udzia-

∏em zbiorowoÊci zamieszkujàcych stosunkowo niewielkie obszary przygraniczne i zajmujà
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odleg∏e miejsca w hierarchii problemów spo∏ecznych kraju. Potrzeby kulturowe mniejszo-

Êci narodowych sà w Polsce zaspokajane g∏ównie przez mechanizmy funkcjonowania sa-

morzàdów terytorialnych, w warunkach wyznaczanych przez lokalne stosunki dominacji

i podporzàdkowania. Ogranicza to pozycj´ politycznà mniejszoÊci narodowych do roli naj-

wy˝ej aktora regionalnego (Wódz 1999, s. 83–84).

Mimo preferencji dla mniejszoÊci narodowych w ordynacji wyborczej, w∏asnà repre-

zentacj´ parlamentarnà majà tylko Niemcy, zresztà z wyraênà tendencjà spadkowà (1 se-

nator i 7 pos∏ów po wyborach w roku 1991, 2 pos∏ów po wyborach w 2001). Znacznie wi´k-

szy jest udzia∏ reprezentantów mniejszoÊci w samorzàdach lokalnych. Najsilniejsze oparcie

we w∏adzy lokalnej majà Niemcy (po wyborach w 2002 r. kilkuset radnych w gminach

i w Sejmiku Wojewódzkim w Opolu, w tym wi´kszoÊç w radach 26 gmin), oficjalnie nie-

polskà wi´kszoÊç majà równie˝ dwie gminy w województwie podlaskim: Puƒsk (Litwini)

i Gródek (Bia∏orusini).

Dotychczasowa marginalnoÊç znaczenia stosunków mi´dzyetnicznych z punktu widze-

nia najwa˝niejszych problemów kraju mo˝e si´ jednak zmieniç w zwiàzku z rozszerzeniem

si´ Êlàskiej ÊwiadomoÊci narodowej, czemu towarzyszyç b´dzie instytucjonalizacja odr´b-

noÊci i rozwój aspiracji etnicznych. Ju˝ obecnie Âlàzacy, odrzucajàcy polskà identyfikacj´,

stanowià najwi´kszà mniejszoÊç narodowà w Polsce – podczas spisu w 2002 r. narodowoÊç

Êlàskà zadeklarowa∏o 173,2 tys. osób.

Czynnik przestrzenny okreÊla ró˝nice w dost´pie do rynku pracy i us∏ug spo∏ecznych

wynikajàce z dysproporcji w rozwoju regionalnym kraju. Pod tym wzgl´dem niekorzystna

jest sytuacja mniejszoÊci zamieszkujàcych tradycyjnie s∏abiej rozwini´te gospodarczo re-

giony, przede wszystkim Bia∏orusinów i Litwinów w województwie podlaskim, a tak˝e

Ukraiƒców rozproszonych w województwach zachodnich i pó∏nocnych, gdzie rejestruje si´

najwy˝sze stopy bezrobocia. Inna jest natomiast sytuacja mniejszoÊci niemieckiej, która

zamieszkuje g∏ównie Opolszczyzn´, nale˝àcà do regionów o najlepiej rozwini´tej infra-

strukturze spo∏ecznej i technicznej oraz charakteryzuje si´ stosunkowo wysokim pozio-

mem inwestycji.

Zró˝nicowanie zwiàzane z regionalizacjà oddzia∏uje zatem na po∏o˝enie spo∏eczne

mniejszoÊci narodowych w sposób niejednoznaczny. Wp∏ywa np. na lepszà kondycj´ i ko-

rzystniejsze perspektywy rodzin niemieckich ni˝ bia∏oruskich (choç w tym przypadku wi´k-

sze znaczenie majà inne uwarunkowania sytuacji spo∏ecznej), nie decyduje natomiast o ró˝-

nicach w sytuacji mniejszoÊci i polskich wspó∏mieszkaƒców tych samych terenów.

Dla badania marginalizacji spo∏ecznej wi´ksze znaczenie ni˝ ró˝nica mi´dzy regional-

nymi i krajowymi wskaênikami rozwoju spo∏ecznego ma wyst´powanie lokalnych zró˝ni-

cowaƒ spo∏eczno-ekonomicznych na tle etnicznym. Czynnik stricte etniczny marginaliza-

cji wyst´puje najwyraêniej w przypadku najsilniej zmarginalizowanych pod wzgl´dem

spo∏ecznym Romów (w ich przypadku mo˝na wr´cz mówiç o ekskluzji spo∏ecznej). Naj-

wa˝niejszym powodem g∏´bokich ró˝nic po∏o˝enia spo∏ecznego jest kulturowe niedosto-

sowanie Romów do wymogów funkcjonowania spo∏eczeƒstwa i niezdolnoÊç do asymilacji

strukturalnej, co pokazujà badania prowadzone w wielu paƒstwach. Zachwiana struktura

spo∏eczna mniejszoÊci bia∏oruskiej jest konsekwencjà polonizowania si´ stosunkowo le-
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piej wykszta∏conej cz´Êci tej mniejszoÊci. Pewna odmiennoÊç struktury spo∏ecznej mniej-

szoÊci niemieckiej, zwiàzana z jej jednowymiarowà (edukacyjnà) marginalizacjà, wynika

przede wszystkim ze specyfiki relacji tej mniejszoÊci z niemieckim rynkiem pracy.

Koƒczàc opis marginalnoÊci mniejszoÊci narodowych, nale˝y podkreÊliç, ˝e skoncen-

trowanie si´ raczej na ukazaniu przejawów nierównego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym

ni˝ na jego skutkach jest spowodowane stanem badaƒ nad tym zagadnieniem. Potrzeba

ich pog∏´bienia wynika tak˝e ze wzrostu – w ostatnich latach, a mo˝na przewidywaç, ˝e

równie˝ w przysz∏oÊci – znaczenia zró˝nicowania etnicznego w Polsce.
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National Minorities in Contemporary Poland in the Light of Marginalization Theory

The problem of national minorities marginalization needs to be considered in a broader

context than the case of other groups touched by this phenomenon. From sociological point

of view marginalization by definition is a feature of national minorities because of their

subordination to dominant group. It limits the opportunity of providing specific cultural needs

that are representative for majority. In this sense, all national minorities are touched by

ethnic-cultural marginalization. Social policy theory usually defines marginalization as a lack

of equal access to welfare, labour market and education. According to this only few national

minorities in Poland may be acknowledged as marginalized. The first group are the Roms who

may be characterized as totally marginalized. Two other groups may be described as less

educated what causes disadvantageous differences in their social structure in comparison to

the structure of the whole society. In case of Belarussians it is a consequence of intensive

polonisation of the better educated members of this group. In case of German minority, legal

and simple work in Germany is valued more than higher social position in Poland.
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Polski ruch queer1 w perspektywie polityki spo∏ecznej

Wst´p

W ostatnim czasie zdaje si´ potwierdzaç bolesna prawda wyra˝ona przez s∏ynnego fi-

lozofa, Isaiaha Berlina, a potwierdzona przez autorytet tej miary co John Rawls, ˝e „nie

istnieje Êwiat spo∏eczny bez strat – to znaczy Êwiat spo∏eczny, który nie wyklucza pewnych

sposobów ˝ycia”. John Rawls twierdzi tak˝e, i˝ „˝adne spo∏eczeƒstwo nie mo˝e w sobie

zawrzeç wszystkich form ˝ycia” i ˝e „nie nale˝y tych spo∏ecznych koniecznoÊci braç za

sk∏onnoÊç do arbitralnoÊci czy za niesprawiedliwoÊç” (Rawls 1998, s. 274). Takiemu mnie-

maniu zdaje si´ przeczyç ruch emancypacyjny ludzi homoseksualnych, którego pryncypia

opierajà si´ na optymistycznej konstatacji wyra˝onej równie˝ przez J. Rawlsa, i˝ „sprawie-

dliwe spo∏eczeƒstwo liberalne mo˝e mieç du˝o wi´cej przestrzeni ni˝ inne spo∏eczne Êwia-

ty” (s. 274–275, przypis 32), zaÊ determinacja i o˝ywienie tego ruchu wynika z faktu, ˝e

1 Ruch queer rozumiem w bardzo szerokim sensie jako teori´, dzia∏ania spo∏eczne i artystycz-

ne zarazem. JeÊli chodzi o teori´, to zawiera ona w sobie zarówno gay & lesbian studies (studia les-

bijsko-gejowskie), czyli rozwa˝ania dotyczàce g∏ównie to˝samoÊci homoseksualnej i jej ró˝norod-

nych przejawów, jak i queer theory (teoria odmieƒca), czyli wiedzy podwa˝ajàcej zasadnoÊç podzia∏u

ludzi i relacji mi´dzy nimi na homo i heteroseksualne, zajmujàcej si´ kwestiami gejowsko-lesbijski-

mi, ale tak˝e osobami transp∏ciowymi czy biseksualnymi. Oba nurty mo˝na traktowaç bàdê jako rów-

nolegle rozwijajàce si´, bàdê jako kolejne fazy rozwoju refleksji nad seksualnymi odmieƒcami. Teo-

ria queer pojawia∏a si´ w latach 90. XX wieku.



jednak mo˝na przegraç i pozostaç wykluczonym. Chodzi oczywiÊcie o Parad´ RównoÊci,

która odby∏a si´ 11 czerwca 2005 roku w Warszawie i która byç mo˝e wyznacza nowy kon-

tekst dla refleksji o Polakach i o Polkach homoseksualnie zorientowanych. O ile jeszcze

Marsz Tolerancji w Krakowie w 2004 roku nie dokona∏ prze∏omu mi´dzy epokà przede-

mancypacyjnà a emancypacyjnà (Basiuk i in. 2002, s. 9), to dyskusje wokó∏ zakazu Para-

dy RównoÊci, które rozgorza∏y w mediach, majà znamiona debaty ogólnonarodowej. Za

przejawy prze∏omu w kierunku okresu emancypacyjnego uwa˝ano do tej pory akcje Kam-

panii Przeciw Homofobii. Jedna – to ekspozycja na bilbordach w miastach i w galeriach

sztuki zdj´ç przedstawiajàcych pary jednop∏ciowe trzymajàce si´ za r´ce, zatytu∏owana

„Niech nas zobaczà” z roku 2003, druga – to festiwal „Kultura dla Tolerancji” organizo-

wany w Krakowie od 6 do 9 maja w 2004. Tymczasem dyskusje wokó∏ zakazu Parady Rów-

noÊci z czerwca 2005 spowodowa∏y, ˝e niechciany dotàd fenomen odmiennoÊci p∏ciowej

wpisuje si´ w debat´ nad prawami cz∏owieka, istotà wolnoÊci jednostek i grup oraz rów-

noÊcià obywateli wobec prawa. Oznacza to, ˝e kobiety i m´˝czyêni homoseksualnie zo-

rientowani stajà wreszcie w centrum spraw polityki spo∏ecznej, której duszà jest sprawie-

dliwoÊç, szczególnie sprawiedliwoÊç wyrównujàca wobec rozleg∏oÊci wykluczeƒ. Oponenci

ruchu wyzwolenia ludzi homoseksualnych nie respektujà dzia∏aƒ w imi´ sprawiedliwoÊci

wyrównujàcej, czyli zrównania w prawach obywateli homoseksualnych z obywatelami he-

teroseksualnymi. Pos∏ugujà si´ przy tym argumentami w tzw. j´zyku nienawiÊci o przywi-

lejach dla „peda∏ów i degeneratów”, grzmiàc i straszàc spo∏eczeƒstwo eskalacjà ˝àdaƒ ge-

jów i lesbijek. WÊród nich sà eurodeputowani, którzy, nie zwa˝ajàc na d∏ugoletni konsensu

spo∏eczeƒstw Europy Zachodniej, epatujà nienawistnà retorykà. Dlatego te˝ spo∏ecznoÊç

gejów i lesbijek w Polsce spotka∏a si´ z gestami solidarnoÊci i wsparcia zza granicy.

Zastanowiç si´ trzeba, czy kolejne wydarzenie wprowadzajàce odmieƒca w sfer´ pu-

blicznà b´dzie zas∏ugiwaç na miano polskiego Stonewall? Istniejà na ten temat rozbie˝ne

opinie, o czym Êwiadczy krytyczny g∏os Roberta Kulpy (2005), który wskazuje na pozór

istnienia ruchu emancypacyjnego w Polsce i na dominujàce postawy asymilacyjne, zaÊ

wszelkie wydarzenia aktywizmu queer traktuje jako nieÊmia∏à proÊb´ o „oswojenie” ho-

moseksualisty z okresu wczesnej fazy ruchu, zwanej homofilnà. Tak˝e Sebastian Michalik

pisze bez entuzjazmu o przywo∏anych wy˝ej wydarzeniach: „Od niedawna równie˝ i w Pol-

sce kwestia praw osób homoseksualnych zaczyna doÊç niemrawo przenikaç na forum spo-

rów publicznych. Problem polega na tym, ˝e nie sta∏a si´ ona przedmiotem rzetelnych

i pog∏´bionych dyskusji. Za to uwolni∏a potencja∏ niepohamowanej wrogoÊci wobec gejów

i lesbijek zarówno w postaci werbalnej, jak i czysto fizycznej” (Michalik 2005). Dlatego

te˝, skupiajàc si´ na poczàtku tego tekstu na dokonaniach dzia∏aczy raczkujàcego ruchu

z lat 90. XX wieku w Polsce, chcia∏bym zwróciç uwag´ na jego ró˝norodne êród∏a. Rze-

czywiÊcie, wàtpliwa autonomia polskiego ruchu queer zbyt kontrastuje z dokonaniami ru-

chu wyzwolenia na Zachodzie, by nie rodziç frustracji u radykalnych przedstawicieli czy

to studiów queerowych, czy organizacji gejowsko-lesbijskich. Wyra˝a si´ to tak˝e we wcià˝

ma∏ym wk∏adzie rodzimych „twórców” w zasoby teoretyczne i strategie ruchu.

Przywo∏ywane powy˝ej historyczne ju˝ wydarzenia w barze Stonewall sà wcià˝ niezna-

ne w polskiej ÊwiadomoÊci, a to w∏aÊnie one sà prototypem i przyczynà parad. Przypo-
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mnieç nale˝y, ˝e chodzi o zamieszki sprowokowane szykanami policji przy barze gejow-

skim Stonewall Inn w Nowym Jorku w roku 1969: „da∏y poczàtek wspó∏czesnemu gejow-

skiemu ruchowi wyzwolenia (gay liberation movement). Ruch ten, g∏oszàc has∏a »Gejow-

skie znaczy dobre« (Gay is good) oraz »Z ukrycia – na ulice!« (Out of the closets and into

the streets!), odrzuci∏ dehumanizujàcà kryminalnà i klinicznà etykietk´ »homoseksualisty«,

a zastàpi∏ jà obrazem kobiet lesbijek i m´˝czyzn gejów akceptujàcych swojà homoseksu-

alnoÊç jako jeden z przejawów ludzkiej ró˝norodnoÊci. OÊmieli∏ rzesze ludzi do domaga-

nia si´ dla siebie godnego miejsca w spo∏eczeƒstwie. W wyniku tego w Stanach Zjedno-

czonych i innych krajach mnóstwo ludzi zorientowanych homoseksualnie dokona∏o »wyjÊcia

z ukrycia« (coming out), dzi´ki czemu rozpoczà∏ si´ proces zanikania stereotypu »homo-

seksualisty« jako cz∏owieka dziwacznego, nieszcz´Êliwego i niebezpiecznego” (Jaworski

1991, s. X). Ruch homoseksualny w Europie ma ju˝ ponad 100 lat, jeÊli liczyç od powsta-

nia instytutu Magnusa Hirshfelda w Berlinie, natomiast w USA okres emancypacyjny li-

czy si´ od wydarzeƒ przy Stonewall Inn i wià˝e si´ z organizowaniem Dni Dumy Gejow-

sko-Lesbijskiej, zwanych cz´sto Christopher Street Day, latem w wielu miastach na Êwiecie.

Co si´ dzieje w polskim ruchu queer?

JeÊli chodzi o sytuacj´ Polek i Polaków homoseksualnych, to jeszcze niedawno mo˝na

by jedynie opieraç si´ na przypuszczeniach o zdynamizowaniu si´ i upublicznieniu rodzi-

mego ruchu wyzwolenia. Intuicj´ o prze∏omie w tej sferze wyrazi∏em w innym miejscu

(Skuza 2004, s.16). Obecnie ze wzgl´du na nowy kontekst, mo˝na mówiç o koalicji jesz-

cze szerszej ni˝ konstytuujàca si´ spo∏ecznoÊç m´˝czyzn gejów, kobiet lesbijek, osób bi-

seksualnych i transp∏ciowych, zwanej w skrócie LGBT. Tym razem obejmuje ona równie˝

ludzi, których przyj´∏o si´ nazywaç w ˝argonie emancypacyjnym z angielska gay friendly,

czyli przyjaênie nastawionych do gejów i lesbijek. Koalicji, którà ∏àczy idea równoÊci wo-

bec prawa, nawet jeÊli, a mo˝e przede wszystkim, niektórzy obywatele pos∏ugujà si´ ja-

kimÊ wyró˝nikiem, np. nawiàzujàcym do orientacji seksualnej. Oddzielnà rzeczà jest umiesz-

czenie ruchu queer w kontekÊcie szerszych przemian emancypacyjnych. Robert Kulpa

proponuje, po pierwsze, stosowaç queer bez wyró˝nienia w celu zadomowienia terminu

w polskim s∏ownictwie dyskursu naukowego i debaty spo∏ecznej, a po wtóre, „ruch queer”

obejmowaç ma teori´, ruch spo∏eczny i dzia∏ania artystyczne (Kulpa 2005, przypis 1 i 2).

W tekÊcie kieruj´ si´ tymi wskazówkami, k∏adàc jednak nacisk na problematyk´ to˝samo-

Êci homoseksualnej.

Od poczàtku przemian spo∏ecznych i politycznych w Polsce dokonano wielu prób przy-

bli˝enia g∏ównych za∏o˝eƒ i idei ruchu wyzwolenia lesbijek i gejów. Tytaniczna praca, jakà

wykona∏a garstka ludzi pod koniec lat 80. i w latach 90. XX wieku, pozostawa∏a niedo-

strze˝ona i niedoceniona, gdy˝ homoseksualista nie móg∏ wyst´powaç w przestrzeni pu-

blicznej, nie by∏ te˝ podmiotem praw publicznych. Wa˝ny wk∏ad wnios∏y te˝ te osoby, które

animowa∏y grupy nieformalne i zak∏ada∏y oraz prowadzi∏y organizacje gejowsko-lesbijskie.

By∏a to samoedukacja, do której przyczyni∏ si´ przede wszystkim Jerzy Jaworski (pseudo-

nim), t∏umacz kilku wa˝nych ksià˝ek: George Weinberg Ludzie zorientowani homoseksu-
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alnie w spo∏eczeƒstwie (1991), Richard Woods O mi∏oÊci, która nie Êmia∏a wymawiaç swo-

jego imienia (1993), Don Clark Lesbiki i geje. Jak ich kochaç (1995), a tak˝e wydanej ju˝

po 2000 roku ksià˝ki Daniela A. Helminiaka Co Biblia naprawd´ mówi o homoseksualno-

Êci? (2002). Do tego nurtu nale˝y równie˝ zaliczyç Ujawnij si´. Prawda lesbijek i gejów Ro-

ba Eichberga (1995). Oddzia∏ywanie tych prac by∏o niewielkie z ró˝nych powodów, m.in.

ma∏ych nak∏adów czy niech´ci do obcych idei i ruchów emancypacyjnych. T∏umacz wpro-

wadza∏ polskiego czytelnika w Êwiat nowych znaczeƒ. Na przyk∏ad cierpliwie i kompetent-

nie t∏umaczy∏ s∏owo „gej” (Woods 1993, s. 6, s. 24 przypis 1, s. 46 przypis 12) lub sens przy-

miotnikowego u˝ycia s∏ów lesbian, gay lub homosexual, opatrujàc swoje t∏umaczenia

wprowadzeniami lub przynamniej obfitymi przypisami. Czyni∏ równie˝ cenne aluzje do ro-

dzimej tradycji w tym zakresie, np.: „Gdy Tadeusz Boy-˚eleƒski w felietonie z 1932 r.

pt. Literatura »mniejszoÊci seksualnych« (Reflektorem w mroku) stwierdzi∏, ˝e »nigdy zaiste

˝adna mniejszoÊç nie by∏a tak uciskana«, nie wiedzia∏, ˝e najjaskrawszy przejaw tego ucisku

mia∏ dopiero nadejÊç, a by∏ to jak dotàd najwi´kszy masowy mord na tej mniejszoÊci, po-

pe∏niony w obozach koncentracyjnych Trzeciej Rzeszy” (Jaworski 1993, s. 5). We wpro-

wadzeniu do klasycznej pozycji autorstwa G. Weinbergera zawar∏ zwi´z∏y wyk∏ad na te-

mat ruchu wyzwolenia gejów i lesbijek oraz skrócone kompendium wiedzy na temat

kulturowych uwarunkowaƒ homoseksualnoÊci. Obszerny tekst na temat ruchu emancypa-

cyjnego ukaza∏ si´ w materia∏ach konferencyjnych (Krzyszpieƒ 1996). Jedynym wówczas

miejscem dla idei ruchu wyzwolenia w tzw. przestrzeni publicznej by∏ obszar edukacji sek-

sualnej lub prozdrowotnej (por. Skuza [2005]).

Niezwykle cennym przejawem twórczego i nowatorskiego myÊlenia Jerzego Jaworskie-

go jest „Dodatek: Problemy zwiàzane z polskimi przek∏adami Biblii” (Jaworski 2002,

s. 169–199) w t∏umaczeniu ksià˝ki Daniela A. Helminiaka. Dokonuje on w tym tekÊcie rze-

czy niezwyk∏ej, analizujàc 26 fragmentów biblijnych, które uwa˝a si´ za passusy dotyczàce

homoseksualnoÊci, poczàwszy od Biblii Jakuba Wujka z 1599 poprzez Bibli´ Gdaƒskà z 1632,

a˝ po wspó∏czesne przek∏ady. Przedstawia on tzw. przesuni´cia obowiàzkowe i dowolne,

gdy znaczenie denotacyjnego (poznawcze) zamieniano na znaczenia konotacyjne, czyli emo-

tywne, dotyczàce skojarzeƒ w sferze wyobraêni bàdê emocji. Powodem tych przesuni´ç by-

∏y wzgl´dy ideologiczne, a ich skutkiem by∏o naruszenie ekwiwalencji, czyli relacji mi´dzy

tekstem wyjÊciowym a docelowym i b∏´dy translacyjne (Jaworski 2002, s. 169–170). Przy-

k∏adowo, fragment w Ksi´dze Rodzaju (Pismo Âwi´te 1980, Rdz 19, 5) w oryginale mamy

czasownik „jada”, czyli „poznaç” lub „znaç”, paralelny tekst w Biblii Jakuba Wujka z 1599

ma form´: „abychmy je poznali”, t∏umacze Biblii Tysiàclecia dokonujà przekszta∏cenia:

„abyÊmy mogli z nimi poswawoliç”, czyniàc seksualnà aluzj´. Komentuje to Jaworski w ten

sposób: „Nasuwa si´ pytanie, w jakim stopniu te okreÊlenia, ironicznie sugerujàce dobro-

wolny seks m´sko-m´ski, odwracajà uwag´ czytelnika od istotnego w tekÊcie zagadnienia

gwa∏tu” (2002, s. 174). T∏umaczenie ksià˝ki Helminiaka wraz z jej cennym polskim dodat-

kiem niejako antycypuje wydarzenia dynamizujàce ruch emancypacyjny. Ustalenia tzw. no-

wej egzegezy nie dotar∏y jednak do rzesz polskich katolików, których naiwny fideizm jest

krytykowany co najmniej od czasów Jacka Woronieckiego, a krytyka ta ponawiana wspó∏-

czeÊnie pozostaje wcià˝ wo∏aniem na puszczy (Lisak 2005, s. 27).
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Prze∏om w dyskursie na temat ludzi homoseksualnie zorientowanych przychodzi dopie-

ro ponad dekad´ póêniej, po tzw. polskim Stonewall, jak nazywa Pawe∏ Leszkowicz akcj´

„Niech nas zobaczà”, o której pisze: „nie by∏oby tego wydarzenia bez dziedzictwa i pracy

wielu gejowskich i lesbijskich organizacji aktywnych w Polsce od lat 80.” (2004, s. 86, przy-

pis 1). Pojawiajà si´ te˝ pierwsze prace naukowe, np.: Katarzyny Adamskiej Ludzie obok.

Lesbijki i gej w Polsce (1998), Doroty Majki-Rostek MniejszoÊç kulturowa w warunkach plu-

ralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów polskich (2002) czy Agaty Engel-Ber-

natowicz i Aleksandry Kamiƒskiej Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej – za-

proszenie do dialogu (2005). Dlatego te˝ P. Leszkowicz pozwala sobie na spostrze˝enie:

„W homoseksualizmie niczym w zwierciadle przeglàda si´ ca∏y otaczajàcy Êwiat nauki, kul-

tury i polityki” (2004, s. 91). Ta uwaga, aspirujàca do totalnego opisu stanu Êwiata kultury,

jest o tyle prawdziwa, ˝e homoseksualizm jest niezwykle pojemnym poj´ciem – Êmietnikiem,

rezerwuarem czy nawet kloakà, którego znaczenie bardziej opiera si´ o przekaz stereotypo-

wy ni˝ rzeczowy. P. Leszkowicz ma o tyle racj´, o ile mo˝emy przyjàç istnienie ciemnej sfe-

ry ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, do której wrzuca si´ to, co nie jest akceptowane, czego si´ l´ka-

my. U podstaw ludzkich obaw zapewne jest l´k przed pop´dem erotycznym i jego

ukierunkowaniem na t´ samà p∏eç, nazwany homofobià. Jednym z wielu imion Innego jest

w∏aÊnie homoseksualny, to ten, który do niedawna nie Êmia∏ wymawiaç swego imienia, któ-

ry najwy˝ej by∏ „Êwiadkiem oskar˝enia” (Warkocki 2004, s. 153). Skoro homoseksualny wie-

dzie coraz bardziej jawny ˝ywot, to zaczyna byç rozpoznawany. Inny nabiera ÊwiadomoÊci

swej egzystencji, swych specyficznych potrzeb, docenia swoje idiosynkrazje. Okazuje si´, ˝e

ludzie niepodpadajàcy pod norm´ heteroseksualnà tak w zakresie biologicznej identyfika-

cji p∏ciowej, jak pod wzgl´dem orientacji psychoseksualnej, preferencji seksualnych czy ról

p∏ciowych, stanowià licznà mniejszoÊç. Trudno etykietowaç ich jednà nazwà. Dlatego te˝ he-

teroseksualna norma jest wygodnym lustrem – terminem do identyfikowania tych, którzy tej

normy nie wype∏niajà, jednak, jak si´ okazuje, jest tak˝e mechanizmem opresyjnym i wyklu-

czajàcym. Powodem tego jest pojawienie si´ ponadto˝samoÊciowego rozumienia siebie. Po-

nowoczesna, konstruktywistyczna to˝samoÊç zaciera dobrze wypracowane rozró˝nienie, szcze-

gólnie na orientacj´ i preferencje seksualne, dajàc oponentom dyskursu queerowego

argument do zmiany, tzw. leczenia, bowiem os∏abia antropologiczne podstaw bycia odmieƒ-

cem. Przede wszystkim poj´cie zbiorcze nie respektuje w pe∏ni szczególnej sytuacji kobiet

nara˝onych na podwójne wykluczenie z racji p∏ci i orientacji. W krajach anglosaskich w la-

tach 90. XX wieku ludzie ci zacz´li przyjmowaç etykietk´ „queer”, co w j´zyku polskim prze-

t∏umaczono jako „odmieniec” w nawiàzaniu do znanego dobrze w tradycji polskiej huma-

nistyki tomu Odmieƒcy w serii „Transgresje” pod redakcjà Marii Janion i Zbigniewa

Majchrowskiego (Basiuk 2002, s. 9, 2000, s. 28 i nast., Jarymowicz). Ponadto w wielu spo-

∏eczeƒstwach ukonstytuowa∏a si´ spo∏ecznoÊç LGBT zgodnie ze strategià, którà rozpozna-

je Cindy Patton: „(...) jeÊli nie nazwiemy si´ sami, zostaniemy nazwani. Chodzi wi´c [w wy-

borze etykietki – P.S. ] bardziej o odzyskanie w∏adzy nad dyskursem, który wyklucza i ró˝nicuje

poprzez nazywanie i kategoryzowanie ró˝norodnych przejawów seksualnego zachowania.

W∏adza nazywania równoznaczna jest z w∏adzà wykluczania” (Patton za: Mizieliƒska 2004,

s. 125). W ramach szeroko poj´tego ruchu wyzwolenia dokona∏o si´ przej´cie dyskursu o ho-
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moseksualnoÊci przez ludzi homoseksualnych, uda∏o si´ tak˝e przerzuciç spo∏ecznà uwag´

z „homoseksualizmu” na zagadnienie „homofobii”.

Ksià˝ka Homofobia po polsku (Sypniewski, Warkocki 2004), b´dàca zbiorem tekstów

o nieobecnej do tej pory wymowie w przestrzeni polskiej humanistyki i publicystyki, uciele-

Ênia ów zasadniczy zwrot w warunkach polskiego spo∏eczeƒstwa. Dotychczasowa refleksja

wokó∏ sytuacji osób homoseksualnych w Polsce by∏a raczej skoncentrowana na nieÊmia∏ym

odró˝nieniu si´ mniejszoÊci odmieƒców od heteroseksualnej wi´kszoÊci poprzez wprowa-

dzenie kategorii queer, sygnalizowanie obecnoÊci Innego jako sàsiada (metaforycznie i do-

s∏ownie) [Adamska 1998], identyfikowanie nieobecnoÊci homoseksualnego i milczenia o ho-

moseksualnoÊci (Kochanowski 2004), Êledzenie Êladów nieÊmia∏ego wyra˝ania potrzeb

spo∏ecznych, w tym edukacyjnych homoseksualistów (Zierkiewicz 2002), katalogowanie po-

staw zajmowanych wobec gejów i lesbijek i wreszcie podkreÊlanie podwójnej nieobecnoÊci

i niewidzialnoÊci kobiet-lesbijek (Gruszczyƒska 2004; Lizurej 2004). Ju˝ namys∏ nad to˝sa-

moÊcià gejów dokona∏ istotnej zmiany (Kochanowski 2004a). Prawdziwy prze∏om dokona∏

si´ jednak poprzez przesuni´cie punktu widzenia tak dyskursu queerowego, jak i ruchu

emancypacyjnego, a nawet debaty spo∏ecznej z „homoseksualizmu”, kloaki wszelkiej tema-

tyki, g∏ównie dotyczàcej zagro˝eƒ i dziwactw, na homofobi´, kategori´ spo∏ecznej komuni-

kacji i kooperacji. Jeszcze kilka lat temu poj´cie to by∏o znane tylko garstce osób. Dlacze-

go tak si´ dzieje? Otó˝, wszystko, co dotyczy homoseksualnego okreÊla si´ mianem

homoseksualizmu, niejednorodnego fenomenu spo∏eczno-psychologicznego, w którym, jak

w przepaÊci, zatraca si´ ka˝de znaczenie pod naciskiem si∏y negatywnej konotacji, opartej

na wstr´cie i obrzydzeniu. Ta esencjalizujàca nazwa o wielorakich znaczeniach i ró˝nych

funkcjach zawiera aluzj´ do takich negatywnych okreÊleƒ, jak alkoholizm czy komunizm.

Zapomina si´ lub pomija samà seksualnoÊç jako zdolnoÊç wchodzenia w relacje emocjonal-

ne z osobami tej samej p∏ci, która to zdolnoÊç porównywana jest do lewor´cznoÊci i którà

lepiej wyra˝a s∏owa „homoseksualnoÊç”. Dlatego uwa˝am, ˝e zarówno dyskurs respektujà-

cy prawa ludzi homoseksualnych, jak i dzia∏ania nale˝àce do szeroko poj´tej polityki spo-

∏ecznej winny byç uwra˝liwione na tzw. labelling, czyli etykietowanie. Homoseksualizm jest

zwierciad∏em, ale umieszczonym gdzieÊ po ciemnej stronie i pokazuje twarz upiora. Nie na

darmo oponenci ruchu emancypacyjnego gejów i lesbijek dorabiajà Innemu twarz potwora,

aby zasilaç „monstrualizujàce gejów i lesbijki homofobiczne imaginarium” (Warkocki 2004,

s. 158). Nauki medyczne i spo∏eczne wyprzedzajà si´ w generowaniu koncepcji wyjaÊniajà-

cych tzw. etiologi´ homoseksualizmu, prowadzàc cz´sto wàtpliwej wartoÊci badania. Litera-

tura i sztuka uniwersalizuje lub sublimuje prze˝ycia homoseksualisty, aby nie pokazaç jego

zwyk∏ej twarzy. Polityka, w tym edukacja, demonizuje ludzi homoseksualnych, czasami ich

judaizuje2 i czyni koz∏ami ofiarnymi, na które mo˝na zrzuciç l´ki i obawy, np. l´k przed roz-

padem tradycyjnej rodziny. Pokazujà to nawet badania niedotyczàce wprost ludzi homosek-

sualnych, np. podczas spotkaƒ m∏odzie˝y polskiej i ˝ydowskiej na pytanie: „Czy w waszej

szkole sà jacyÊ ˚ydzi? Ze strony polskiej pad∏a odpowiedê, ˝e nie wiadomo, nawet jeÊli sà,
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to nikt o tym nie mówi, gdy˝ »W Polsce bycie ˚ydem jest jak bycie gejem« – jedni i drudzy

bojà si´ »dresów«” (Bilewicz i in. 2004, s. 155).

Do wy˝ej cytowanej konstatacji o homoseksualizmie jako zwierciadle, P. Leszkowicz do-

rzuca nast´pnà uwag´: „Uwa˝am, ˝e orientacja seksualna b´dzie wielkà narracjà XXI wie-

ku, zajmujàc takà funkcj´ w refleksji nad cz∏owiekiem, jego wolnoÊcià i prawami, jakà ra-

sa i p∏eç mia∏y w przesz∏oÊci” (2004, s. 91–92). I rzeczywiÊcie orientacja seksualna sta∏a si´

respektowanym i w miar´ powszechnie rozpoznawanym poj´ciem dyskursu politycznego

i prawnego3, ale i kategorià antropologicznà. Powsta∏a nowa narracja, która byç mo˝e sta-

nie si´ narz´dziem wyzwolenia dla odmieƒców, zaÊ ludziom zatroskanym o sprawiedliwoÊç

(politykom spo∏ecznym) wska˝e sposób zaradzenia wykluczeniom. Istotà Innego jest to, ˝e

jest nara˝ony na wykluczenie. Rozpoznanie i samorozpoznanie si´ Innego s∏u˝y polityce

w∏àczania (inkluzji), która z kolei staje si´ ideà przewodnià ponowoczesnoÊci, szczególnie

tej postkomunistycznej uznanej za „najbardziej postnà” (Baran 2003, s. 9). Anna Grusz-

czyƒska, analizujàc spo∏eczne skutki akcji „Niech nas zobaczà”, podsumowuje je propozy-

cjà podtytu∏u dla owej akcji: „(...) hetero patrzà na homo, homo patrzà na siebie samych

w ramach seansu terapii zbiorowej, nie tylko dla homofobów, ale dla samych gejów i les-

bijek, którzy do tej pory nie mieli okazji napatrzeç si´ na siebie” (2004a, s. 84).

Antyemancypacja, demonta˝ to˝samoÊci a literatura gejowska

Obecnie dyskusja wewnàtrz ruchu queer podzielona jest na dwa nurty: entuzjastów

niedawno zaistnia∏ego prze∏omu emancypacyjnego (np. Pawe∏ Leszkowicz, B∏a˝ej War-

kocki) oraz sceptyków co do spe∏nienia przez dotychczasowe dzia∏ania spo∏eczne warun-

ków ruchu emancypacyjnego queer (np. Joanna Mizieliƒska, Robert Kulpa). Przemiany

wewnàtrz ruchu emancypacyjnego ludzi homoseksualnych w Polsce odbywajà si´ zdecy-

dowanie na innych zasadach ni˝ np. w USA czy krajach Europy Zachodniej i myÊl´, ˝e na

zdecydowany radykalizm i g∏´bszy prze∏om nie ma na razie miejsca. Etykietka queer nie

jest powszechnie u˝ywana, jest nowinkà i raczej elitarnym okreÊleniem importowanym

z Zachodu i bardzo opornie asymilowanym. Teoria queer wymaga nieustannego objaÊnia-

nia takiego, jakiego dokonano w latach 90. XX wieku w stosunku do importowanych za-

∏o˝eƒ ruchu gejowsko-lesbijskiego. Powstanie nowego podejÊcia ∏àczy si´ z 24 czerwca

1990, kiedy obchodzono Dzieƒ Dumy Gejowskiej w Nowym Jorku: „podczas parady roz-

powszechniano manifest Queers Read This. I Hate Straights. Manifest, najkrócej rzecz uj-

mujàc, wzywa∏ odbiorców, aby oddali za swoje (bash back — odwo∏uje si´ równie˝ do in-

nego znaczenia s∏owa bash, które mo˝e oznaczaç jakieÊ wydarzenie spo∏eczne, gromadzàce

du˝o osób) krzywdy i aby swoim »powÊciàgliwym« hetero-znajomym powiedzieli: »odejdê

ode mnie, dopóki TY si´ nie zmienisz«” (Kulpa 2005).

Na gruncie polskim Jacek Kochanowski w ksià˝ce Fantazmat zró˝nicowany. Socjologicz-

ne studium przemian to˝samoÊci gejów wytyczy∏ nowe pole dyskursu i praktyki emancypacyj-
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no-edukacyjnej. Niniejsza pozycja jest realizacjà postulatu przybli˝ania polskim naukowcom

nowego narz´dzia teoretyczno-poznawcze i wiary, ˝e „badania z zakresu queer mogà byç nie

tylko przyswajane, ale równie˝ twórczo praktykowane w Polsce” (Basiuk i in. 2005, s. 9). Ko-

chanowski wychodzi z za∏o˝enia, ˝e jedyne, co zosta∏o w czasach ponowoczesnych to kryty-

ka genealogiczna i dekontekstualizacja, po czym dokonuje krytyki pozytywnej, esencjali-

stycznie rozumianej to˝samoÊci homoseksualnej. Szczegó∏owo wyjaÊnia to Joanna

Miezieliƒska, piszàc: „Etniczno-esencjalistyczny model to˝samoÊci i wspólnoty zdoby∏ prze-

wag´ w lesbijskiej i gejowskiej kulturze lat 70. i by∏ zwiàzany z walkà o polityczne prawa i pu-

blicznà widocznoÊç. U podstaw tego modelu le˝a∏o przekonanie, ˝e to, co geje i lesbijki ma-

jà ze sobà wspólnego, to ta sama sta∏a esencja – po˝àdanie osoby tej samej p∏ci oraz

doÊwiadczenie spo∏ecznej dyskryminacji z tym zwiàzanej. To konstruowanie wspólnoty wo-

kó∏ wybranego aspektu to˝samoÊci przypomina∏o podobne zabiegi mniejszoÊci etnicznych

walczàcych o swoje prawa (stàd okreÊlenie)” (Mizieliƒska 1999/2000, s. 57).

Za∏o˝enie to jest jednak b∏´dne w przypadku kultury spo∏eczeƒstw Europy Ârodko-

wo-Wschodniej, gdzie prze∏om postmodernistyczny jest „najbardziej postny z naszych po-

stów”, zaÊ „postkomunizm, zasta∏ nas nieprzygotowanych na spraw´ ponowoczesnoÊci”

(Baran 2003, s. 9). J. Kochanowski wie dobrze, ˝e ÊwiadomoÊç polskiego geja daleka jest

od ducha elitarnego postmodernizmu, a konstruktywistyczna wizja to˝samoÊci gejowskiej

ma swoje s∏abe strony. W rezultacie ca∏a operacja dekonstrukcji pozytywnej to˝samoÊci

geja okazuje si´ byç przejawem nominalizmu, czyli grà s∏owami, zaÊ tak uprawiana socjo-

logia – sferà faktów j´zykowych. Rozziew mi´dzy postnym postkomunizmem a sytuacjà

zachodnioeuropejskiej ponowoczesnoÊci „zblazowanego karnawa∏u idei” jest ogromny.

Trudno pogodziç si´ z koƒcem quasi-etnicznej to˝samoÊci gejowskiej, która Êwi´ci∏a swo-

je tryumfy w latach 80. i 90. XX wieku. Czy wymaga ona dekonstruowania ju˝ w tym mo-

mencie? W ka˝dym razie w Polsce nie czas, aby jà odrzucaç, nie spe∏ni∏a jeszcze swojej

roli do koƒca. Potwierdza to Tomasz Sikora, piszàc, ˝e „Ma∏o kto wÊród polskich gejów

i lesbijek gotów jest kwestionowaç dyskurs autentycznoÊci czy esencjalistyczne kategorie

to˝samoÊciowe. W obecnej sytuacji niemàdrze by∏oby podwa˝aç te kategorie przez bez-

poÊrednià krytyk´, nale˝y raczej zgodziç si´ na »nieunikniony b∏àd« kategorii to˝samo-

Êciowych i retoryki praw obywatelskich” (2003). Dlatego te˝ refleksja nad to˝samoÊcià jest

wcià˝ wa˝na i potrzebna. Bardziej odpowiednim w stosunku do spo∏ecznych potrzeb zabie-

giem jest prezentacja tego, jak to˝samoÊç w przypadku ludzi homoseksualnych pulsuje lub

oscyluje. Problem w tym, ˝e mowa o rzeczywistoÊci trudno uchwytnej i s∏abo odzwiercie-

dlonej w j´zyku. DwuznacznoÊç, a czasami nawet wieloznacznoÊç jest charakterystycznà

cechà postrzegania rzeczywistoÊci w póênej nowoczesnoÊci. Chodzi tutaj o rzeczywistoÊç

konceptualizowanà jako ogó∏ faktów w odró˝nieniu od obiektywnego Êwiata, jako ogó∏u

przedmiotów (Habermas 2004, s. 20) oraz o szczególny rodzaj rzeczywistoÊci spo∏ecznej.

Janusz Gnitecki zapewnia, ˝e „pomimo dwoistoÊci i wieloznacznoÊci postrzeganego Êwia-

ta i wynikajàcej z tego przeciwstawnoÊci sàdów oraz swoistego zag´szczenia semantyczne-

go i aksjologicznego sensów i znaczeƒ, Êwiat ów zachowuje przedziwnà jednoÊç, harmo-

ni´ i spójnoÊç” (Gnitecki 2001, s. 201). Uwzgl´dnienie przynajmniej trzech argumentów

(ambiwalentnych) pozwala na wglàd w oscylowanie kategorii, jakà jest to˝samoÊç gejow-
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ska lub lesbijska w heterogenicznym wzorcu racjonalnoÊci, gdzie przyj´∏o si´ traktowaç

wiedz´ wielobiegunowo i wieloosiowo. Kluczowà rol´ pe∏ni tu oscylator ambiwalencji, któ-

ry stanowiç mo˝e podstaw´ wywa˝onego rozumienia to˝samoÊci, takiego, które nie elimi-

nuje dwuznacznoÊci, ale prowadzi do zrównowa˝onego uspójnienia. Oscylacja to synonim

drgaƒ w pewnym przedziale zmiennoÊci, zaÊ oscylator to urzàdzenie i/albo model teore-

tyczny przedstawiajàcy drgania wokó∏ jakiegoÊ Êrodka. Ambiwalencja to dwuwartoÊcio-

woÊç wyra˝ona na przyk∏ad w j´zyku zero-jedynkowym (s. 217). „Oscylacja ambiwalencji

oznaczaç wi´c mo˝e »chwianie si´ w wyborze mi´dzy dwiema mo˝liwoÊciami« lub te˝

»sk∏anianie si´ raz w jednà, raz w drugà stron´«” (tam˝e). A zatem nie ma nic lepszego

dla oddania postesencjalnej to˝samoÊci ludzi homoseksualnych. Dla zobrazowania ambi-

walencji znaczeƒ to˝samoÊci uwzgl´dni∏em trzy operatory, którymi sà trzy pary cech cha-

rakteryzujàcych to˝samoÊç gejów i lesbijek. Zastosowanie trzech operatorów ambiwalen-

cji pozwala na wyró˝nienie oÊmiu rodzajów rozumienia to˝samoÊci. Proponuj´ takie

okreÊlenia to˝samoÊci, jak: esencjalizujàca (1); konstrukcjonistyczna (0); negatywna (1);

pozytywna (0); domkni´ta (1); otwarta (0). Otrzymujemy kolejno to˝samoÊci:

a) esencjalizujàca, negatywna, domkni´ta – T(111)

b) esencjalizujàca, pozytywna, domkni´ta – T(101)

c) esencjalizujàca, negatywna, otwarta – T(110)

d) esencjalizujàca, pozytywna, otwarta – T(100)

e) konstrukcjonistyczna, pozytywna, domkni´ta – T(001)

f) konstrukcjonistyczna, negatywna, domkni´ta – T(011)

g) konstrukcjonistyczna, negatywna, otwarta – T(010)

h) konstrukcjonistyczna, pozytywna, otwarta – T(000)
Rysunek 1.

Oscylator ambiwalencji to˝samoÊci homoseksualnych

T(111)

esencjalizm

konstrukcjonizm

T(000)

T(011) T(100)

T(101) T(110)

T(010)T(001)
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Ludzie majàcy to˝samoÊci o esencjalistycznym charakterze b´dà anga˝owaç si´ ideolo-

gicznie, zaÊ osoby rozumiejàce siebie (nawet w nieuÊwiadamiany sposób) w kategoriach

konstrukcjonistycznych b´dà oboj´tni na spory ideologiczne oraz nie b´dà zainteresowani

ani ruchem wyzwolenia, ani walkà z homofobià, jako zagro˝eniem spo∏ecznym. To˝samoÊç

opisywana przez J. Kochanowskiego to T(000). Jest to to˝samoÊç otwarta, która wyrasta

poza wszelkie etykietowanie, jest ponadseksualna, przekracza bariery orientacji, które w jej

otoczeniu zlewajà si´. Jest to to˝samoÊç cz´sto okreÊlana w publicystyce angloj´zycznej,

jako being post-gay. Jej przeciwieƒstwem jest T(111), która jest w∏aÊciwie antyto˝samoÊcià,

opartà na dogmatycznym i substancjalnym rozumieniu natury ludzkiej. Metafizyczne, „twar-

de”, dogmatyczne rozumienie siebie ma zwykle swe êród∏o w fundamentalistycznym Êwia-

topoglàdzie. Jest to to˝samoÊç negatywna, czyli represyjna wobec uczuç i pragnieƒ jej

posiadacza, zaÊ jej domkni´toÊç Êwiadczy o ukrytym wobec innych, a nawet nieuÊwiado-

mionym do koƒca (lub wypartym) postrzeganiu osób tej samej p∏ci jako atrakcyjnych. Oso-

ba taka jest przeciwnikiem wszelkiego upubliczniania, gdy˝ jej antyto˝samoÊç ogranicza si´

do wstydliwej prywatnoÊci trzymanej w ukryciu. Takie rozumienie siebie cz´sto charakte-

ryzuje duchownych lub osoby Êwieckie mocno zwiàzane ze wspólnotà koÊcielnà. Niepowo-

dzenie ciàg∏ego utrzymywania „grzesznych pragnieƒ” na uwi´zi prowadzi do dualizmu po-

staw i poglàdów czy nawet niekontrolowanych zachowaƒ (np. molestowanie). MyÊl´, ˝e

wcià˝ du˝ym uznaniem wÊród ludzi homoseksualnych aspirujàcych do wysokiej Êwiadomo-

Êci siebie cieszà si´ osoby posiadajàce to˝samoÊç typu T(100). Jest to pozytywne, quasi-et-

niczne rozumienie siebie – lesbijka solidarna z innymi lesbijkami lub gej uto˝samiajàcy si´

z innymi gejami i innymi mniejszoÊciowymi orientacjami w celach politycznych. Sà to oso-

by pozytywnie myÊlàce i otwarte na ró˝norodne relacje, przy czym odczuwajà potrzeb´ ak-

tywizmu politycznego. To˝samoÊç typu T(010) znamionuje ludzi niezainteresowanych spo-

∏ecznoÊciami mniejszoÊciowymi. Podsyca to jej negatywny charakter, który jest czynnikiem

blokujàcym rozwijanie i przemian´ ÊwiadomoÊci. OtwartoÊç pozwala na w miar´ swobod-

nà i udanà realizacj´ w∏asnej biografii intymnej. Ludzie z tego typu to˝samoÊcià, po pierw-

sze dziwià si´, ˝e mo˝na deklarowaç posiadanie jakiejÊ koncepcji siebie w tym zakresie, po-

za tym b´dà stroniç od przedsi´wzi´ç spo∏ecznoÊci gejów i lesbijek przy doÊç kreatywnym

˝yciu prywatnym, jako de facto gej czy lesbijka w zwiàzku. Osoby o to˝samoÊci typu T(101)

mogà optowaç za separatyzmem poszczególnych mniejszoÊci, gdy˝ sà nastawione dogma-

tycznie (esencjalistycznie), zaÊ ich sfera intymnych kontaktów jest zaw´˝ona (domkni´ta).

Ciekawe, ˝e osoby o to˝samoÊci typu T(011) mogà podejmowaç terapie reperatywne, czy-

li zmiany orientacji seksualnej. Zmusza je do tego negatywny rys ich koncepcji siebie i za-

mkni´toÊç postawy w ˝yciu intymnym, która jest na tyle alienujàca, ˝e rodzi podejrzenia,

˝e coÊ z nimi nie jest w porzàdku. Konstrukcjonistyczny, czyli aideowy charakter rozumie-

nia siebie stanowi, ˝e sà przyk∏adem tzw. udanej terapii reperatywnej i cz´sto zak∏adajà

zwiàzki heteroseksualne. Nie sà bowiem tak bardzo przywiàzani do obrazu siebie jako oso-

by wy∏àcznie homoseksualne. W przeciwieƒstwie do ludzi o to˝samoÊci T(110), którzy chcàc

uporaç si´ z negatywnym obrazem siebie, nie sà w stanie jednak spe∏niç oczekiwaƒ spo-

∏ecznych i okazaç jakichÊ znamion heteroseksualnoÊci. Osoby o tego typu to˝samoÊci sà

przyk∏adem, tzw. oporu w terapii reparatywnej, podejmujà seks, cz´sto kompulsywny i ano-
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nimowy, jako reakcj´ na zdogmatyzowany i negatywnie prze˝ywany obraz siebie. Stanowià

potem po˝ywk´ dla wszelkich antygejowskich czy antylesbijskich dyskursów (np. Ange 1993),

mówiàcych o rozregulowanej p∏ciowoÊci, czy zaburzonej uczuciowoÊci.

Autor publikacji Fantazmat zró˝nicowany. Socjologiczne studium przemian to˝samoÊci

gejów niejako uniewa˝nia lub zawiesza swoje pierwszeƒstwo w dyskursie queerowym tymi

oto s∏owami: „Od kilku lat zajmuj´ si´ naukowo tak zwanymi studiami queer, czyli bada-

niami nad tym, w jaki sposób spo∏eczeƒstwo zmusza wszystkich swoich cz∏onków, aby by-

li heteroseksualni lub przynajmniej heteroseksualnoÊç udawali. Wyda∏em nawet stosow-

nà ksià˝k´, z której by∏em bardzo dumy, ˝e taka nowatorska i odwa˝na, a tymczasem

okaza∏o si´, ˝e ca∏a ta moja naukowa gadanina funta k∏aków nie warta wobec jednej wy-

powiedzi artystycznej. Ale za to jakiej wypowiedzi i to jakiego artysty!” (Kochanowski

2005). Chodzi o Micha∏a Witkowskiego i jego powieÊç Lubiewo. Autor tej ksià˝ki doko-

nuje prostego, ale trafnego zabiegu literackiego. Upodobnia narracj´ do reporta˝u oraz

stosuje kompilacj´ form tekstowych. Znaleêç tam mo˝na i ˝artobliwà opowiastk´, „ma-

trymonialne” lub towarzyskie og∏oszenie prasowe, form´ krótkiego komunikatu SMS prze-

sy∏anego przez telefon komórkowy, listu, gaw´dy i innych. Witkowski nie tylko kompilu-

je style, które s∏u˝à imitacji autentycznych tekstów, ale celowo uto˝samia si´ z g∏ównym

narratorem, stosujàc zabiegi autobiograficzne, gra z tekstem i bawi si´ z czytelnikiem.

W efekcie wywo∏uje u odbiorcy ˝ywà reakcj´, przewa˝nie Êmiech. Ksià˝ka pozostaje w kon-

wencji campu4, czyli specyficznego humoru zwiàzanego z fantazmatami ludzi homoseksu-

alnych. Autor oddaje g∏os pogardzanemu homoseksualiÊcie z nizin, którego wi´kszoÊç do-

ros∏ego ˝ycia up∏yn´∏o w czasach PRL-u, który nie pos∏uguje si´ wyrafinowanym j´zykiem

ruchu emancypacyjnego gejów; celowo rozbudza wokó∏ siebie aur´ niby-kobiety. Jego bio-

grafia uk∏ada si´ w miazmatycznà form´ nieustannych podbojów na dworcach, pikietach,

pla˝ach, zaÊ przedmiotem jego po˝àdania jest zaniedbany m´˝czyzna, zwany „lujem”, któ-

ry niekoniecznie jest homoseksualny. Barwne opowieÊci pe∏ne przerysowaƒ, nostalgii,

obrzydliwoÊci i ÊmiesznoÊci sytuacji sà niczym innym jak narracjà o sierotach po komuni-

zmie. Lubiewo pe∏ne jest nostalgii za PRL-em. Witkowski dokonuje estetyzacji ˝ycia ho-

moseksualistów z czasów przedmancypacyjnych, ˝yjàcych w ukryciu, w swojej niszy, na

marginesie spo∏ecznym. Odmieniec, bohater Lubiewa, ˝yje w specyficznym fantazmatycz-

nym Êwiecie zdominowanym przez seksualnoÊç i wciÊni´ty pomi´dzy sfer´ prywatnà a pu-

blicznà. Nie by∏a to przestrzeƒ kontrpubliczna, bo ta zak∏ada pewien stopieƒ ujawnienia,

niezgody na zastanà sytuacj´, buntu i dà˝eƒ emancypacyjnych5. Lubiewo etymologicznie

ukute od s∏owa „lubie˝ny”, jest trafnym okreÊleniem fantazmatycznego Êwiata poza do-

brem i z∏em, dokàd nie si´ga porzàdek moralny, prawo i konwenans. Witkowski przeciw-

stawia bohaterów swoich opowieÊci nowemu typowi geja: „Mówià o sobie w rodzaju m´-

skim. Sà z »fazy emancypacyjnej« (...). Walczà o prawa do ma∏˝eƒstw i adopcji. W ogóle

walczà, dà˝à” (2005, s. 41).
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Strategia „odwróconej retoryki” a sprawiedliwoÊç spo∏eczna

Problematyka przywracania sprawiedliwoÊci w zakresie egzekwowania praw obywatel-

skich gejów i lesbijek zwiàzana jest z zagadnieniem wykluczeƒ i inkluzji. W obudzonej

niedawno debacie spo∏ecznej pojawia si´ pytanie: „Do czego majà prawo homoseksuali-

Êci?” (Prusak 2005), i rozwa˝a si´ mo˝liwoÊci instytucjonalizacji homoseksualnoÊci. Jacek

Prusak stwierdza, ˝e „Kluczowym zagadnieniem etycznym wynikajàcym z interpretacji

prawa stanowionego w Êwietle prawa naturalnego jest kwestia sprawiedliwoÊci i powià-

zanych z nià praw obywatelskich, uczciwoÊci, równoÊci i wspólnego dobra. (...) Paƒstwo

nie mo˝e i nie powinno narzucaç obywatelom wszystkich norm p∏ynàcych z prawa na-

turalnego” (tam˝e). Wynika stàd, ˝e nawet wywa˝ony dyskurs katolicki przyznaje, i˝

istniejà podstawy do zaistnienia odmieƒca w przestrzeni publicznej niemal˝e na pe∏nych

prawach. Spory wokó∏ kobiet i m´˝czyzn homoseksualnych w Polsce toczà si´ kilka

poziomów ni˝ej w porównaniu z niektórymi paƒstwami Europy Zachodniej. Nie chodzi

przecie˝ ani o prawo do rejestrowania zwiàzków, ani o zrównanie tych zwiàzków z ma∏-

˝eƒstwami heteroseksualnymi, ani o adopcj´ dzieci, ani nawet o dyskryminacj´ w prze-

strzeni publicznej, ale o uznanie ich za jednà z najbardziej wykluczonych grup spo∏ecz-

nych. Konsekwencjà uznania ludzi homoseksualnych za wykluczonych jest inny sposób

realizowania sprawiedliwoÊci dystrybutywnej, szczególnie w odniesieniu do – wedle Joh-

na Rawlsa (1994) – najwa˝niejszego pierwotnego dobra spo∏ecznego, jakim sà podstawy

szacunku dla samego siebie. SprawiedliwoÊci takiej, która pozwala wszystkim obywatelom,

tak˝e homoseksualnym, na swobodne realizowanie w∏asnych planów ˝ycia, uznanych spo-

∏ecznie za wa˝ne i godne realizacji, wspierajàcych ich poczucie wartoÊci, czyli wiar´ we

w∏asne si∏y. John Rawls objaÊnia, ˝e podstawy szacunku dla samego siebie polegajà na

wzajemnej tolerancji obywateli w ocenie wartoÊci w∏asnych planów ˝yciowych, do czego

jednak potrzeba ich upublicznienienia. Jest to element dà˝enia do spo∏ecznego konsen-

susu i publicznej aprobaty dla uczuç do osób tej samej p∏ci i specyfiki ˝ycia, która z tego

wynika.

Tymczasem zwolennicy nieujawniania tzw. sk∏onnoÊci seksualnych nie chcà aprobowaç

cz∏owieka przez prymat tak poj´tej identyfikacji, tzn. jako geja czy lesbijk´. Wed∏ug nich,

jest to przypad∏oÊç nieuprawniona, aby jà ujawniaç. Poza tym nie uwa˝ajà, aby by∏a ona

istotnym sk∏adnikiem ludzkich planów. W koƒcu to tylko defekt sfery seksualnej. Konser-

watyÊci, zwani przez zwolenników ruchu emancypacyjnego homofobami, raczej domagaç

si´ b´dà ukrócenia wolnoÊci i ograniczenia tolerancji dla pewnych projektów ˝yciowych,

uwzgl´dniajàcych upublicznienie pragnieƒ i uczuç do osób tej samej p∏ci, jako zagra˝ajà-

cych nie tylko spo∏ecznoÊci, ale i samym jednostkom, które uwa˝ajà si´ za homoseksualne.

O problemie wykluczeƒ du˝o si´ mówi, jednak proces w∏àczania jest procesem doÊç

powolnym i cz´sto hamowanym przez tzw. nerwicà transformacji. Pomija on przy tym ge-

jów i lesbijki, czego przyk∏adem by∏ bój o Parad´ RównoÊci. Wielu z wykluczonych wobec

jawnie deklarowanego i realizowanego pluralizmu Êwiatopoglàdowego kulawo imituje stra-

tegie grup mniejszoÊciowych, np. niepe∏nosprawnych, kobiet, ludzi homoseksualnych, ko-

lorowych, emigrantów, pog∏´biajàc przy tym wykluczenie innych. Dzieje si´ tak w wyniku
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strategii „odwróconej retoryki”, o której pisa∏a Cindy Patton. Joanna Mizieliƒska opisu-

je jà tak: „(...) »zagro˝ona« wi´kszoÊç zajmuje pozycj´ przypisanà mniejszoÊci oraz u˝ywa

jej retoryki, by wzmocniç swojà dominacj´” (2004, s. 118). Analizy wielu ekspertów pre-

zentowane w publicystyce (Gadomski 2004; Kuêmicz, Leszczyƒski 2004) zdajà si´ to po-

twierdzaç. Powy˝sze zachowania majà swe êród∏a w niekompetencji cywilizacyjnej spo∏e-

czeƒstw pokomunistycznych, przejawiajàcej si´ zarówno w kulturze politycznej (pasywnoÊç,

biernoÊç, brak zainteresowania sprawami spo∏ecznymi), jak i w kulturze organizacyjnej

(niska aktywnoÊç czy wr´cz niech´ç do aktywnoÊci, szczególnie charytatywnej i wolonta-

riackiej), czy wreszcie w kulturze ˝ycia codziennego (egoizm, wrogoÊç, oboj´tnoÊç)

[P. Sztompka za: Radziewicz-Winnicki 2004, s. 97–98]. Strategia odwróconej retoryki jest

dzia∏aniem obliczonym na odró˝norodnienie, i to w czasach, których duch polega na ce-

lebracji ró˝nicy i Innego. Czy nie jest to strategia oddzielenia homogenicznej masy wi´k-

szoÊci od koz∏ów ofiarnych, choçby poprzez „odmawianie mniejszoÊciom seksualnym cz∏o-

wieczeƒstwa, uznawanie ich zwiàzków za wykraczajàce poza kondycj´ cz∏owieka”

(Leszkowicz 2004, s. 109), po to tylko, aby ich uciszyç i napi´tnowaç?

Pojawienie si´ nowego ∏adu politycznego i spo∏ecznego zwiàzane jest z daniem priory-

tetu kwestii zadoÊçuczynienia krzywdom oraz wyrównywania szans ró˝nym grupom wy-

kluczonym. Stàd neoprawica w krajach postkomunistycznych przywiàzuje du˝à wag´ do

rozliczenia si´ z komunizmem i wyrównywania krzywd poprzez uregulowanie zaburzonych

stosunków w∏asnoÊci, jak i poprzez celebracj´ pami´ci osób represjonowanych przez re-

˝im komunistyczny. Ró˝ne formy egzekwowania zasady sprawiedliwoÊci wyrównujàcej od-

bierane sà przez jedne wydziedziczone grupy jako nadawanie przywilejów innym wyklu-

czonym. Dlatego te˝ wcià˝ ponawia si´ pytanie o granice ˝àdaƒ grup mniejszoÊciowych,

w tym seksualnych odmieƒców, którzy walczà o sprawiedliwoÊç wyrównujàcà i zap∏at´ za

krzywdy dyskryminacji, dokonywanej niezale˝nie od systemu politycznego, g∏ównie po-

przez pomijanie, przemilczanie, szanta˝owanie, uniewa˝nianie homoseksualnych uczuç

i pragnieƒ.

Tymczasem problem sprawiedliwoÊci i jej odcieni: wyrównujàcej czy dystrybutywnej jest

– bardzo upraszczajàc – problemem Êcierania si´ dwóch nurtów spo∏ecznych: tendencji

rozliczeniowej z komunizmem (konserwatywnej, w naszym kraju narodowokatolickiej)

i modernizacyjnej6 (liberalnej). Obie grupy inaczej widzà realizowanie sprawiedliwoÊci
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6 Dzieje modernizacji w Polsce zas∏ugujà na oddzielne, pog∏´bione studia. Analiza taka winna

dotyczyç zaniechanej modernizacji na ró˝nych etapach historii, modernizacji przymusowej dokony-

wanej przez zaborców, wreszcie modernizacji pozornej czy fa∏szywej w okresie komunizmu oraz blo-

kady modernizacji paƒstwa przez romantyczny paradygmat oraz uwiedzenie polskim mesjaszem,

którego ucieleÊnia∏ Polak papie˝. Zaniechania na tym polu okazujà si´ byç rozleg∏e wraz z okrut-

nym obchodzeniem si´ z postaciami tego nurtu, tj. modernizacji cywilizacyjnej, jak Eugeniusz Kwiat-

kowski. Tak˝e zagadnienie modernizacji psychologicznej/mentalnoÊciowej, która ma swe êród∏a

w OÊwieceniu i przejawia∏a si´ w ja∏owym sporze mi´dzy naiwnà imitacjà kultury zachodniej (fran-

cuszczyznà) a histerycznà obronà prowincjonalnych obyczajów (sarmatyzm) wa˝na jest do wnikli-

wego przebadania. Uwa˝am, ˝e pryncypia ruchu queer w Polsce nale˝y ∏àczyç i na trwale wpisaç

w nurt modernizacyjny, a nie kontestacyjny.



spo∏ecznej wobec odmieƒców. Zwolennicy tendencji rozliczeniowej odwo∏ujà si´ do idei

wspólnego dobra, zwykle dobra narodu, i nie chcà poszerzenia jej o organizmy ponadpaƒ-

stwowe, takie jak Unia Europejska. Zwolennicy modernizacji k∏adà nacisk na wolnoÊç

obywateli wedle zasady Rawlsa, ˝e „ka˝da osoba ma mieç równe prawo do jak najszerszej

podstawowej wolnoÊci mo˝liwej do pogodzenia z podobnà wolnoÊcià dla innych” (Rawls

1994, s. 89). Wcià˝ istniejà du˝e nadzieje wÊród ludzi optujàcych za modernizacjà, ˝e wraz

z poszerzeniem wspólnego dobra o organizmy ponadnarodowe wymuszone zostanie eg-

zekwowanie praw jednostki niezale˝nie od tego, jaka jest jej to˝samoÊç. WolnoÊç osobi-

sta, o którà troszczy si´ i zabiega amerykaƒski zwolennik liberalizmu egalitarnego czy opie-

kuƒczego (Kymlicka 1998, s. 483–485), nie jest powszechnym doÊwiadczeniem wszystkich

obywateli, a najmniej gejów i lesbijek. Oponenci ruchu gejowsko-lesbijskiego stojà na nie-

przejednanym stanowisku, ˝e wolnoÊç dla osób homoseksualnych, wyra˝ajàca si´ zaistnie-

nieniem w przestrzeni publicznej, koliduje z wolnoÊcià innych (wi´kszoÊç lub tzw. normal-

ni). Rawls podkreÊla∏ równie˝ równoÊç szans: „nierównoÊci spo∏eczne i ekonomiczne majà

byç tak u∏o˝one, by (a) mo˝na si´ by∏o rozsàdnie spodziewaç, ˝e b´dzie to z korzyÊcià dla

ka˝dego, i (b) wiàza∏y si´ z pozycjami i urz´dami na równi dla wszystkich otwartymi”

(1994, s. 90). Zwolennicy i przeciwnicy ruchu wyzwolenia gejów i lesbijek zdajà si´ nomi-

nalnie zgadzaç, co do potrzeby respektowania zasady wolnoÊci dla wszystkich obywateli

i stwarzania równoÊci szans. Jednak konserwatyÊci b´dà sk∏onni narzucaç ograniczenia dla

wielu postaw i dzia∏aƒ emancypacyjnych jako naruszajàcych wolnoÊci innych obywateli,

odwo∏ujàc si´ do ochrony chrzeÊcijaƒskich wartoÊci. Tak samo b´dzie z zasadà równoÊci

szans. Narodowokatoliccy tradycjonaliÊci ceniç b´dà czystego etnicznie Polaka-katolika

przed cz∏owiekiem majàcym tylko obywatelstwo polskie. Argumentacja b´dzie si´ odwo-

∏ywa∏a do natury cz∏owieka i upartym twierdzeniu, ˝e homoseksualizm to dewiacja, pro-

blem, z którym trzeba si´ uporaç i który ubezw∏asnowolnia cz∏owieka, gdy˝ rodzi fa∏szy-

wà ÊwiadomoÊç, jakà jest postrzeganie siebie jako geja czy lesbijki. Homoseksualny nie

zas∏uguje na miano pe∏nego cz∏owieka, zdrowego i pe∏noprawnego obywatela, prawdzi-

wego Polaka czy wierzàcego katolika. Jest pomiotem (abiektem) [Kitliƒski 2004, s. 279],

a nie podmiotem, i mo˝e podlegaç ró˝nym protekcjonalnym technikom spo∏ecznym w ce-

lu uciszenia, leczenia itp. Niech stanie si´ niewidoczny i swój problem rozwiàzuje w cicho-

Êci. JeÊli na poziomie dzia∏ania sprawiedliwoÊci dystrybutywnej homoseksualny traci pod-

miotowoÊç jako beneficjent spo∏ecznych dóbr prymarnych, takich jak prawa i wolnoÊç,

w∏adza i mo˝liwoÊci, dochód i bogactwo i wreszcie dobro najwa˝niejsze: podstawy szacun-

ku dla samego siebie, to tym bardziej na poziomie sprawiedliwoÊci wyrównujàcej nie ma

na co liczyç.

Istnieje jeszcze trzecie stanowisko dotyczàce wprowadzenia sprawiedliwoÊci w spo∏e-

czeƒstwie, tak aby m´˝czyêni geje i kobiety lesbijki mogli cieszyç si´ pe∏nà emancypacjà.

Prezentuje je Sebastian Michalik i nazwaç je mo˝na radykalnym. Krytykuje on podejÊcie

liberalne opierajàce si´ na dwóch filarach: tolerancji i prawach jednostki, uwa˝ajàc, ˝e sta-

nowisko to jest w wielu punktach zbie˝ne z postawami homofobów. Twierdzi on, ˝e „(...)

nale˝y zrezygnowaç z postulatu tolerancji i postawiç pytanie o êród∏a nietolerancji, szcze-

gólnie tej jej formy, która przyjmuje postaç homofobii. Innymi s∏owy zamiast zach´caç do
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wyrozumia∏oÊci wobec osób homoseksualnych, nale˝y poddaç krytyce mechanizm odpo-

wiedzialny za ich represj´ i wykluczenie. Takim mechanizmem zaÊ jest w ostatniej instan-

cji porzàdek kulturowy zwany heteronormatywnoÊcià (podkreÊlenie – P.S.). Opiera si´ on

na fundamentalnym za∏o˝eniu, ˝e normà, jedynà prawomocnà regu∏à ludzkiego ˝ycia sek-

sualnego jest relacja erotyczna pomi´dzy kobietà i m´˝czyznà” (Michalik 2005). Zatem

nale˝y obaliç represyjny re˝im przymusowej heteroseksualnoÊci oraz dokonaç waloryza-

cji pragnienia seksualnego, aby pragnienie homoseksualne nie napotyka∏o jakiejkolwiek

heteronormatywnej sankcji. S. Michalik zdaje sobie spraw´, ˝e jego postulat jest trudny

do zrealizowania w warunkach polskiej demokracji: „Stanowisko radykalne domaga si´

spo∏ecznej emancypacji gejów i lesbijek, to znaczy równouprawnienia pragnienia homo-

seksualnego z heteroseksualnym w dost´pie do warunków godnego i satysfakcjonujàcego

˝ycia. Taki zaÊ dost´p stanie si´ mo˝liwy dzi´ki osiàgni´ciu prawa do obecnoÊci w ˝yciu
publicznym na równych zasadach z osobami heteroseksualnymi: do wyra˝ania uczuç

w przestrzeni spo∏ecznej, do uwzgl´dnienia specyfiki doÊwiadczeƒ i wra˝liwoÊci erotycz-

nej osób homoseksualnych w procesie socjalizacji, w wychowaniu oraz nauczaniu. Jak wi-

daç nie chodzi wy∏àcznie o spe∏nienie ˝àdaƒ prawnych i instytucjonalnych, ale o przeobra-

˝enie regu∏ i struktur regulujàcych funkcjonowanie przestrzeni publicznej. Dzisiaj bowiem

wspierajà si´ one na nierównoÊci i wykluczeniu, które wytwarza re˝im heteroseksualny”

(tam˝e).

Konkluzja

Wracajàc do poczàtkowego wàtku Parady RównoÊci nale˝y dodaç, ˝e mimo niewàtpli-

wego sukcesu zwolenników respektowania praw obywateli i wspania∏ego przejawu dyna-

miki spo∏eczeƒstwa obywatelskiego wcià˝ nie jest respektowane „prawo do karnawa∏u i do

zawieszenia, choç na chwil´, opresyjnej rzeczywistoÊci”, jak to okreÊla trafnie Anna Grusz-

czyƒska, rozczytujàc znaczenie manifestowania odmieƒców (2004b). OczywiÊcie nie jest

to literalnie rozumiane prawo obywatelskie, aby mog∏o w takiej formie byç artyku∏owane

i egzekwowane, jednak taka jest w∏aÊnie wymowa parad gejowsko-lesbijskich, których sens

jest atakowany w Polsce jako wydarzenie demoralizujàce, epatujàce nagoÊcià i seksem,

promujàce dewiacje. Parada RównoÊci w Warszawie by∏a zbyt ugrzeczniona i nie pozwa-

la∏a na pe∏nà ekspresj´. By∏a raczej manifestacjà poparcia ni˝ paradà we w∏aÊciwym zna-

czeniu, polegajàcà na Êwi´towaniu w „paradnym” stroju. Jest to prawo, które wymaga

o wiele g∏´bszych procesów, dla jednych tolerancji i asymilacji Innego – homoseksualne-

go w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej opierajàcej si´ na wspó∏odczuwaniu (por. Scheler 1986,

s. 21–66) [nie myliç ze wspó∏czuciem] i ch´ci rozumienia ich Êwiata prze˝ywanego (Leben-

swelt) lub rozumienia ich idiosynkrazji grupowych, takich jak gejowsko-lesbijski camp (spe-

cyficzny ˝art i ironia), a dla innych – przerwania heteroseksulnej hegemonii. Prawo do

karnawa∏u nie tylko napotyka mur sakralizacji polskiej homofobii (Leszkowicz 2004, s. 88),

czyli celebracji nieustannej ˝a∏oby narodowej i powagi, ale tak˝e ascetyzm Êcis∏ego prze-

strzegania ról p∏ciowych. ˚aden m´˝czyzna ani ˝adna kobieta nie mo˝e dokonywaç trans-

gresji, nawet aluzji do faktu, ˝e role p∏ciowe sà prowizoryczne i labilne, zaÊ mental-
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noÊç wschodnioeuropejska „nie potrafi istnieç bez wielkiego ciemi´˝yciela, na którego mo-

g∏aby zrzuciç win´ za swoje historyczne niepowodzenia, ani bez mniejszoÊci narodowej,

tego koz∏a ofiarnego, na którym mog∏aby si´ wy˝ywaç, dajàc upust nagromadzonemu

w trakcie codziennych pora˝ek nadmiarowi nienawiÊci i resentymentów” (Janion 2004,

s. 14). O czym politycy spo∏eczni – ku przestrodze – winni pami´taç.

Bibliografia

Adamska K., Ludzie obok. Lesbijki i gej w Polsce, Wydawnictwo Graffitti BC, Toruƒ 1998.

Ange D., Homoseksualizm. Czym jest? Do czego prowadzi?, Wydawnictwo M, Kraków 1993.

Baran B., Postmodernizm i koƒce wieku, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 2003.

Basiuk T., Queerowanie po polsku, „Furia Pierwsza” nr 7/2000.

Basiuk T., Ferens D., Sikora T. (red.), Odmiany odmieƒca. MniejszoÊciowe orientacje sek-

sualne w perspektywie gender, Wydawnictwo Naukowe „Âlàsk”, Katowice 2002.

Bilewicz M., Ostolski A., Wójcik A., Wysocka A., Pami´ç w kontekÊcie mi´dzyetnicznym:

„trudne pytania” w kontaktach m∏odych Polaków i m∏odych ˚ydów, „Kultura i spo∏e-

czeƒstwo” nr 3/2004.

Clark D., Lesbiki i geje. Jak ich kochaç, Wydawnictwo Da Capa, Warszawa 1995.

Dayringer R., Homosexuality Reconsidered, „The Journal of Pastoral Care” nr 1(50)/1996.

Eichberg R., Ujawnij si´. Prawda lesbijek i gejów, Jacek Santorski & Co Agencja Wydaw-

nicza, Warszawa 1995.

Engel–Bernatowicz A., Kamiƒska A., Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej

– zaproszenie do dialogu, Wydawnictwo anka zet studio, Warszawa 2005.

Gadomski W., Jak walczyç z biedà, „Gazeta Wyborcza” z 16–17 paêdziernika 2004.

Giroux H., W kierunku nowej sfery publicznej, (w:) Z. Kwieciƒski (red.), Nieobecne dyskur-

sy, cz. 1, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Uniwersytet Miko∏aja Kopernika, Toruƒ 1991.

Gnitecki J., Pedagogika i edukacja u progu trzeciego tysiàclecia w obliczu przemian global-

nych wspó∏czesnego Êwiata, (w:) A. Nalaskowski, K. Rubacha (red.), Pedagogika u pro-

gu trzeciego tysiàclecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika, Toruƒ 2001.

Gruszczyƒska A., NieznoÊna niewidzialnoÊç lesbijek, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.),

Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.

Gruszczyƒska A., Kraków, europejskie miasto homofobów, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkoc-

ki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004a.

Gruszczyƒska A., WÊciek∏oÊç i wrzask, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia

po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004b.

Habermas J., Dzia∏anie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, Oficyna Nauko-

wa, Warszawa 2004.

Helminiaka D.A., Co Biblia naprawd´ mówi o homoseksualnoÊci?, Uraeus, Gdynia 2002.

Janion M., Rozstaç si´ z Polskà?, „Gazeta Wyborcza” z 2–3 paêdziernika 2004.

Jarymowicz T., Queer theory – bardzo krótki wst´p, http://www.nts.uni.wroc.pl/teksty/jary-

mowicz.html.

Piotr Skuza126



Jaworski J., Wprowadzenie, (w:) G. Weinberg, Ludzie zorientowani homoseksualnie w spo-

∏eczeƒstwie, Wydawnictwo Softpress, Poznaƒ 1991.

Jaworski J., S∏owo wst´pne, (w:) R. Woods, O mi∏oÊci, która nie Êmia∏a wymawiaç swojego

imienia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznaƒ 1993.

Jaworski J., Dodatek: Problemy zwiàzane z polskimi przek∏adami Biblii, (w:) D.A. Helmi-

niak, Co Biblia naprawd´ mówi o homoseksualnoÊci, Wydawnictwo „Uraeus”, Gdynia

2002.

Kitliƒski T., Rozwa˝ania o kwestii gejowskiej. Prostoduszne, bez Sartre’a i po polsku, (w:)

Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warsza-

wa 2004.

Kochanowski J., Fantazmat zró˝nicowany. Socjologiczne studium przemian to˝samoÊci ge-

jów, Universitas, Kraków 2004a.

Kochanowski J., Problem spo∏ecznej (nie)obecnoÊci lesbijek i gejów w Polsce z perspektywy

socjologicznej studiów queer, (w:) I. Krzemiƒski, A. Jelonek (red.), Socjologia a prze-

miany wspó∏czesnego Êwiata, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Kochanowski J., Lubiewo – pokochaj ciot´!, 2005, http://www.kochanowski.edu.pl/

tryb10.htm.

Krzyszpieƒ J., Wybrane aspekty ruchu emancypacyjnego lesbijek i gejów, (w:) J. Rzepka

(red.), TypowoÊç i innoÊç w zachowaniach seksualnych, cz. I i II, Podyplomowe Studium

Wychowania Seksualnego Akademii Wychowania Fizycznego, Katowice 1996.

Kulpa R., To mia∏ byç tekst o teorii queer, RECYKLING IDEI — pismo spo∏ecznie zaan-

ga˝owane, 2005, http://www.recykling.uni.wroc.pl/index.php?section=11.

Kulpa R., Kicz – Subwersja – Kamp. Szkic antropologiczny, 2005a, http://www.nic-tak-sa-

mo.uni.wroc.pl/teksty/kulpa.html.

Kuêmicz M., Leszczyƒski A., Polska jest rajem, „Gazeta Wyborcza” z 8 paêdziernika 2004.

Kymlicka W., Liberalizm, (w:) T. Honderich (red.), Encyklopedia filozofii, Wydawnictwo

Zysk i S-ka, Poznaƒ 1998.

Leszkowicz P., Prze∏amujàc hetero-matrix. Wojna seksualna w Polsce i kryzys praw cz∏owie-

ka, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!,

Warszawa 2004.

Lisak M., Polska biernoÊç doktrynalna, „Gazeta Wyborcza” z 9–10 lipca 2005.

Lizurej M., Lesbijki? Przecie˝ nas nie ma!, (Komentarz do instalacji), (w:) Z. Sypniewski,

B. Warkocki (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.

Majka-Rostek D., MniejszoÊç kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sy-

tuacji homoseksualistów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw

2002.

Michalik S., Kwestia homoseksualna – uj´cie radykalne, Lewicowy Portal Informacyjny,

2005, http://www.lewica.pl/?dzial=teksty&id=546.

Mizieliƒska J., Poza kategoriami... Kilka uwag na temat queer theory, (w:) Spotkania femi-

nistyczne [2], Warszawa 1999/2000.

Polski ruch queer w perspektywie polityki spo∏ecznej 127



Mizieliƒska J., Nasze ˝ycie, nasze rodziny, nasze wartoÊci, czyli jak walczyç z moralnà pani-

kà w ponowoczesnych czasach?, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki (red.), Homofobia po

polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.

Ostolski A., ˚ydzi, geje i wojna cywilizacji, „Opcit” nr 2/2005, dost´pny równie˝: http://ko-

biety-kobietom.com/queer/art.php?art=2249.

Pismo Âwi´te Starego i Nowego Testamentu (red.) o. Augustyn Jankowski OSB, Wydawnic-

two Pallotinum, Poznaƒ – Warszawa 1980.

Prusak J., Inni inaczej, „Tygodnik Powszechny” z 19 czerwca 2005.

Radziewicz-Winnicki A., Spo∏eczeƒstwo w trakcie zmiany, Gdaƒskie Wydawnictwo Psycho-

logiczne, Gdaƒsk 2004.

Rawls J., Teoria sprawiedliwoÊci, Biblioteka Wspó∏czesnych Filozofów, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1994.

Rawls J., Liberalizm polityczny, Biblioteka Wspó∏czesnych Filozofów, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 1998.

Scheler M., Istota i forma sympatii, PWN, Warszawa 1986.

Sikora T., Odmieƒcy, czyli fa∏szywki, „Pro Arte” nr 18/2003 i na http://www.nts.uni.wroc.pl/

tv.html.

Skuza P., O jednym nieobecnym dyskursie – homoseksualizm w pedagogice, „Kultura i Edu-

kacja” nr 4/2004.

Skuza P., Wykluczenia osób o nienormatywnych orientacjach seksualnych z dyskursu peda-

gogiki i praktyki edukacyjnej, „Kwartalnik MyÊli Spo∏eczno-Pedagogicznej” nr 1(29)/2005.

Sypniewski Z., Warkocki B. (red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa

2004.

Szacki J., O to˝samoÊci (zw∏aszcza narodowej), „Kultura i spo∏eczeƒstwo” nr 3/2004.

Warkocki B., Biedni Polacy patrzà na homoseksualistów, (w:) Z. Sypniewski, B. Warkocki

(red.), Homofobia po polsku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.

Weinberg G., Ludzie zorientowani homoseksualnie w spo∏eczeƒstwie, Wydawnictwo Soft-

press, Poznaƒ 1991.

Witkowski M., Lubiewo, Wydanie II poprawione, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.

Woods R., O mi∏oÊci, która nie Êmia∏a wymawiaç swojego imienia, Dom Wydawniczy Re-

bis, Poznaƒ 1993.

Zierkiewicz E., O koniecznoÊci w∏àczenia problematyki p∏ci kulturowej orientacji seksualnej

dla zawodowego przegotowania pedagogów – doradców, (w:) T. Basiuk, D. Ferens, T. Si-

kora (red.), Odmiany odmieƒca. MniejszoÊciowe orientacje seksualne w perspektywie gen-

der, Katowice 2002.

Piotr Skuza128



Polish queer movement from the social policy perspective

This article is an attempt to show how Polish emancipation gay and lesbian movement

evolves and how it affects the queer theory, which is being run within the humanities. The

dramatic struggle held to make the Parade of Tolerance in June 2005 legal has stimulated once

again a debate over the existence of queer people in Poland. This article also argues that

ambiguous state of the movement raises a need of more social attitude to the issue. However,

the discourse of antigay, homophobic rhetoric opposes any social initiatives in this matter. The

author presents the wide scope of gay publications and argues with the constructivist approach

of Jacek Kochanowski. Instead he offers a moderate essential attitude, called oscillating gay

identity.
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Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH



Jerzy Rossa

Szko∏a Policealna Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych w Gorzowie Wlkp.

Aspekty struktury spo∏ecznej Gorzowa Wielkopolskiego.
Ubóstwo, bezrobocie, niepe∏nosprawnoÊç

(raport z badaƒ)

Wprowadzenie

Spis powszechny z 2002 roku dostarczy∏ wielu wa˝nych informacji o Gorzowie, jednak

w zakresie takich kwestii spo∏ecznych, jak ubóstwo, spis nie niesie ze sobà ˝adnych u˝y-

tecznych informacji. Po˝ytecznym êród∏em wiedzy o kwestiach spo∏ecznych w Gorzowie

sà dane systemu analiz samorzàdowych. Jednak i w tym przypadku dane, które uzyskuje-

my, docierajà do nas z dwuletnim opóênieniem i mogà byç jedynie dobrym zbiorem in-

formacji do studiów porównawczych nad miastami. Instytucje odpowiedzialne za rozwià-

zywanie kwestii spo∏ecznych, sporzàdzajà wiele po˝ytecznych analiz i studiów dotyczàcych

kwestii spo∏ecznych jednak przetwarzane przez nie dane dotyczà tej cz´Êci zjawisk spo-

∏ecznych, z którymi instytucje rzeczywiÊcie mia∏y do czynienia. Pomoc spo∏eczna posiada

dane tylko na temat tych obywateli, którzy byli jej klientami. Dane te nie majà zatem re-

prezentatywnego charakteru dla spo∏ecznoÊci b´dàcej przedmiotem zainteresowania tej

instytucji. Najbardziej u˝ytecznym êród∏em informacji dla lokalnej polityki spo∏ecznej sà

miesi´czne raporty GUS, lecz i one nie zawierajà informacji o ubóstwie.

System analiz samorzàdowych podpowiada nam wiele prostych metod szacowania za-

kresu ubóstwa na podstawie wiedzy (z innych badaƒ) o ubóstwie w Polsce wraz z wyko-

rzystaniem takich parametrów, jak cena koszyka dóbr w Polsce i w mieÊcie oraz p∏ace



w Polsce i w mieÊcie (Gasik 1999, s. 102). Wynik takiego prostego równania pozostaje jed-

nak dalej u˝ytecznà hipotezà.

Narodowa Strategia Integracji Spo∏ecznej ujmuje kwestie spo∏eczne jako zagadnienia

kumulujàce si´ wokó∏ ubóstwa i wykluczenia spo∏ecznego (NSIS 2004). Tymczasem lokal-

nej polityce spo∏ecznej brakuje zbioru aktualnych i u˝ytecznych informacji. Realizacja tej

polityki wymaga wsparcia ka˝dej decyzji nie na mitach i intuicyjnych przeÊwiadczeniach,

lecz na dostatecznie „twardych” faktach. Trzeba wi´c przede wszystkim odró˝niç to, co

jest zgodà na temat faktów, od wszystkich mo˝liwych interpretacji tych faktów, do których

wszyscy mamy wolne prawo. Ponadto w czasach cz´stego rozpadu tego, co mo˝emy na-

zwaç spójnoÊcià wspólnego symbolicznego ∏adu, próba oparcia integracji ró˝nych sposo-

bów postrzegania tego ∏adu na faktach wraz z zaproszeniem do dyskusji niesie ze sobà

wiele integrujàcych w∏aÊciwoÊci.

Cele badaƒ

Uczestnictwo w badaniach jest cz´Êcià procesu dydaktycznego w Szkole Policealnej

Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych w Gorzowie. W bie˝àcym roku szkolnym uznano koniecz-

noÊç realizacji projektu badawczego dotyczàcego aspektów struktury spo∏ecznej miasta.

Zarówno przedmiot, jak i problematyka badaƒ nie wzbudza∏y kontrowersji, poniewa˝

lokalna polityka spo∏eczna i praca socjalna, to zbiór ró˝nych metod oddzia∏ywania na wy-

miary lokalnej struktury spo∏ecznej. Tak sformu∏owane ambitne zadanie posiada∏o jednak

swoje znaczne ograniczenia. Po pierwsze „ubóstwo”, „bezrobocie” i „niepe∏nosprawnoÊç”

same w sobie zas∏ugujà na oddzielne badania. Zakres badanej problematyki nie móg∏ byç

zatem wyczerpujàcy. Po drugie, badanie struktury spo∏ecznej przy pomocy wywiadu kwe-

stionariuszowego jest rozwiàzaniem kosztownym (papier + toner), niemieszczàcym si´

w „ubogiej” kieszeni szko∏y. Stàd rozmiary wywiadu musia∏y byç ograniczone do 4 stron

formatu A4. Pozytywnà stronà tego rozwiàzania by∏ krótki czas przeprowadzania wywia-

du, co nie prowadzi∏o na ogó∏ do zniecierpliwienia respondentów. W rolach ankieterów

wystàpili uczniowie i s∏uchane SPPSS w Gorzowie. Uzyskane obiektywne i reprezentatyw-

ne dla spo∏ecznoÊci miasta Gorzowa dane mia∏y im pos∏u˝yç do konstrukcji „map proble-

mów ˝yciowych” w obszarach ubóstwa, bezrobocia i niepe∏nosprawnoÊci oraz opracowa-

nia „matryc analitycznych” zawierajàce proponowane przez uczniów dzia∏ania

zapobiegawcze, pomocowe, ratownicze, opiekuƒcze i integracyjne. Badaniom przyÊwieca∏

wi´c przede wszystkim cel dydaktyczny. Ponadto uzyskane przez nas dane mog∏y pos∏u-

˝yç jako punkt odniesienia dla konstruktorów strategii spo∏ecznej miasta1.

Du˝à rol´ w definiowaniu ubóstwa odgrywajà politycy, przyjmujàc w swoich progra-

mach, a nast´pnie w dzia∏aniach okreÊlony punkt widzenia w kwestii granicy ubóstwa oraz
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redystrybucji dochodów na rzecz najbiedniejszych. Stopa ubóstwa (liczba ludnoÊci poni-

˝ej linii ubóstwa w stosunku do liczby ludnoÊci ogó∏em) oraz luka dochodowa (relacja

Êredniego dochodu ludnoÊci poni˝ej linii ubóstwa do linii ubóstwa) pomno˝ona przez sto-

p´ ubóstwa informujà o tym, jaka powinna byç skala redystrybucji od „bogatych” do „bied-

nych”, aby dochody ubogich podnieÊç co najmniej do poziomu linii ubóstwa. Szacunek lu-

ki dochodowej jest uwarunkowany przyj´tymi za∏o˝eniami dotyczàcymi skal

ekwiwalentnoÊci. Skale te ró˝nicujà dochody (wydatki) gospodarstw domowych ze wzgl´-

du na ich wielkoÊç i sk∏ad demograficzny. WykluczyliÊmy mo˝liwoÊç Êcis∏ego okreÊlania

empirycznych linii ubóstwa dla ka˝dego gospodarstwa domowego oddzielnie, poniewa˝

obliguje to ankieterów do przejawienia „Êledczej” postawy i daje w efekcie znacznie zwi´k-

szonà iloÊç odmów przeprowadzenia wywiadu. T́  rol´ pozostawmy pracownikom socjal-

nym, którzy w tym przypadku wyst´pujà w roli samorzàdowych urz´dników.

Chc´ w tym kontekÊcie zwróciç uwag´, ˝e zagadnienie „Êcis∏ego” ustalenia luki ubó-

stwa nie jest jedynie problemem matematycznym. To, co matematyczne, ma charakter

wtórny do politycznej potrzeby udzielenia Êcis∏ej odpowiedzi na pytanie „Kto jest ubogi”.

Odebranie jednym i dodanie drugim wzbudza bowiem spo∏eczne emocje. Po drugie, taki

sposób rozwiàzywania problemu ubóstwa stosuje si´ raczej do spo∏eczeƒstw znajdujàcych

si´ na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, gdzie pewien zakres redystrybucji do-

chodów nie nastr´cza wi´kszych problemów. Choç sama redystrybucja, dla jednych, do-

konuje si´ raczej od Êredniozamo˝nych i umiarkowanie ubogich bo najubo˝szych. Boga-

ci stanowià bowiem zdecydowanà mniejszoÊç spo∏eczeƒstwa. Poza tym ich udzia∏

w redystrybucji maleje, a nie roÊnie. Dla innych jest akurat odwrotnie, poniewa˝ to we-

d∏ug nich bogaci wnoszà lwià cz´Êç podatków proporcjonalnie do swojej liczebnoÊci. Sà

to jednak dwie postacie szkodliwego resentymentu, poniewa˝ mo˝na p∏aciç podatek za

poÊrednictwem uczestnictwa w spo∏ecznej wspó∏pracy i kooperacji2. Po trzecie, w redy-

strybucji „od bogatych do biednych” po to, ˝eby tych drugich „zachowaç w ubóstwie” jest

coÊ g∏´boko absurdalnego przeciwko czemu buntuje si´ zdrowy rozsàdek. Nie dotyczy to
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nego w I, II, i III progu podatkowym wynosi∏a w 2002 roku odpowiednio 49,58%, 15,95% oraz 34,47%.

Analogiczna struktura podatników kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: 95,09%, 3,78%, 1,13%. Podatnicy

op∏acajàcy podatek dochodowy w I i II progu podatkowym wnosili wi´c 65,53% podatku, stanowiàc

98,87% podatników. W 2003 roku struktura podatku nale˝nego przedstawia∏a si´ nast´pujàco: 51,62%

I próg, 18,64% II próg oraz 29,74% III próg. Podatek nale˝ny w I i II progu stanowi∏ wi´c 70,26%

podatku. Podatnicy w I i II progu podatkowym, przy zasadniczo niezmienionej liczebnoÊci (98,84%

wszystkich podatników) stan´li w obliczu wzrostu opodatkowania o 4,73%. Podatek dla bogatych

zmala∏ wi´c o analogicznà wielkoÊç (4,73%). Z drugiej strony trzeba powiedzieç, ˝e „bogaci”, stano-

wiàc 1,16% podatników, „wnosili” 29,74% podatku nale˝nego. Wszystkie segmenty struktury spo-
∏ecznej wytwarzajà jednak mo˝liwoÊç op∏acania podatku nie w oderwaniu od siebie, lecz we wzajem-
nym zwiàzku. LinearnoÊç statystyki nie oddaje tej wzajemnej zale˝noÊci. Robert E. Goodin zauwa˝a

trafnie, ˝e „o tyle, o ile bezrobocie jest strukturalne i reszta z nas czerpie korzyÊci z istnienia gospo-

darczych struktur, które czynià ludzi bezrobotnymi, jesteÊmy bogaci dlatego, ˝e oni sà biedni i od-

wrotnie. Wynika stàd, ˝e jakiekolwiek Êwiadczenia socjalne, które czynimy na ich rzecz lepiej jest po-

strzegaç jako sp∏at´ d∏ugu, a nie dobroczynny gest” (Schmidtz, Goodin 1998, s. 189).



oczywiÊcie sum, które trzeba wyp∏acaç tym, którzy nie sà w stanie samodzielnie zadbaç

o swoje interesy. (Chorzy, niepe∏nosprawni, osoby w podesz∏ym wieku itd.)

W bud˝ecie miasta Gorzowa na rok 2004 (BIP 2004) na pomoc spo∏ecznà przeznaczo-

no 36 987 700 z∏. W ramach tej sumy 7 970 000 przekazano na zasi∏ki i pomoc w naturze.

77,4% tej sumy stanowi∏a dotacja celowa z bud˝etu paƒstwa. Bud˝et miasta zamkni´to

przy deficycie 7,89%. Ca∏kowite zad∏u˝enie miasta w ramach po˝yczek, kredytów i por´-

czeƒ wynosi∏o 53 884 408 z∏. W 2004 roku po modyfikacjach bud˝etu, zw∏aszcza zwiàza-

nych z koniecznoÊcià wyp∏acania Êwiadczeƒ rodzinnych, kwota przeznaczona na zasi∏ki

i pomoc w naturze wzros∏a do 9 664 410 z∏. Mo˝liwoÊci finansowe miasta sà wi´c znacz-

nie ograniczone, zaÊ kwota zasi∏ków i pomocy w naturze dotyczy g∏ównie obligatoryjnych

„sztywnych” wydatków, do ponoszenia których miasto jest prawnie zobowiàzane. Po dru-

gie nie by∏o jasne, jakà funkcj´ w istocie wype∏nia te 9,6 mln z∏otych. Czy jest to funkcja

„ratownicza”, która polega na niedopuszczeniu do degradacji pewnych najubo˝szych seg-

mentów struktury spo∏ecznej, czy te˝ mamy tutaj do czynienia z próbà rozwiàzywania pro-

blemu ubóstwa za pomocà strategii „redystrybucyjnej”.

W systemie analiz samorzàdowych oblicza si´ (z dwuletnim opóênieniem) wskaênik

skutecznoÊci pomocy spo∏ecznej, który jest prostà relacjà wielkoÊci Êwiadczeƒ do liczby

osób uznanych za ubogie. Dla Gorzowa ten wskaênik przekracza cz´sto 250%, co mog∏o-

by oznaczaç, ˝e albo w Gorzowie pomoc spo∏eczna jest nadmiernie szczodra, albo liczba

ubogich w Gorzowie jest przez system analiz samorzàdowych niedoszacowana3.

Ubodzy, bezrobotni i niepe∏nosprawni sytuujà si´ nie tylko na pewnych wymiarach ska-

li dochodów, zadaliÊmy równie˝ pytanie o ich dost´p do dóbr kultury, dost´p do Êrodków

informacji oraz uczestnictwo w instytucjach spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Interesowa∏a

nas równie˝ sk∏onnoÊç tych osób do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych. Rozwój

lokalnoÊci (Rothman 1970), czyli wzrost zdolnoÊci do samopomocy i demokratycznego

rozstrzygania lokalnych problemów zwany czasem „kapita∏em spo∏ecznym” (nie zajmuj´

si´ w tym miejscu wieloznacznoÊcià tego poj´cia) jest bowiem ÊciÊle zwiàzany z tym, czy

ludzie czujà si´ wykluczeni z uczestnictwa, czy te˝ uwa˝ajà si´ za aktywny podmiot tego,

co si´ wokó∏ nich dzieje, i uto˝samiajà si´ z tworzonà rzeczywistoÊcià w jej symboliczno-

-kulturowym, ekonomicznym, spo∏ecznym i politycznym wymiarze.

Istotnym problemem badawczym uczyniliÊmy równie˝ kwesti´ mieszkaniowà oraz do-

st´p do s∏u˝by zdrowia. Kwestia mieszkaniowa jest w Gorzowie szczególnie nabrzmia∏ym

problemem. Zad∏u˝enia czynszowe, tylko w ramach w∏asnoÊci komunalnej, si´gajà kilku-
nastu milionów z∏otych. Dylemat, który nale˝a∏o tu rozstrzygnàç, dotyczy∏ tego, czy nie-

p∏acenie czynszu trzeba przypisaç „z∏ej woli” lokatorów czy te˝ mechanizmowi „pu∏apki

zad∏u˝enia”.

Wprawdzie w liberalnym uj´ciu nasz styl ˝ycia jest przede wszystkim odpowiedzialny

za nasz stan zdrowia, jednak stan s∏u˝by zdrowia w istotny sposób determinuje samà mo˝-

liwoÊç prze˝ycia. ZadaliÊmy wi´c pytanie o zale˝noÊç pomi´dzy dochodem a dost´pnoÊcià

do s∏u˝by zdrowia, powàtpiewajàc w to, czy dost´pnoÊç ta jest powszechna i równa.
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Wreszcie zadaliÊmy pytanie o êród∏a dochodów obywateli Gorzowa, interesujàc

si´ w szczególnoÊci tzw. pracà na czarno. I w tym przypadku klientom instytucji polity-

ki spo∏ecznej przypisuje si´ bowiem cz´sto pewien „podwójny status” – podejrzenie,

wed∏ug którego mieliby oni, korzystajàc z pomocy tej instytucji, pracowaç jednoczeÊnie

„na czarno”.

Metoda badaƒ

Badanie jest oparte na prostym za∏o˝eniu, wed∏ug którego losowo dobrana próba

badawcza okreÊlonej populacji pozwala na dokonywanie szacunku statystycznego polega-

jàcego na uogólnieniu wyliczonych statystyk z próby badawczej na parametry ca∏ej po-

pulacji.

Narz´dziem badawczym by∏ wywiad kwestionariuszowy (4-stronicowy, dla porównania

w badaniach Living Standards Measurement Study u˝ywa si´ 100-stronicowych kwestio-

nariuszy).

Konstrukcji narz´dzia badawczego przyÊwieca∏y nast´pujàce za∏o˝enia. Przez wymiary

stratyfikacji spo∏ecznej rozumiemy jedynie czysto obiektywne zmienne:

– dost´p do dóbr kultury,

– sytuacj´ mieszkaniowà,

– dost´p do s∏u˝by zdrowia,

– dost´p do Êrodków informacji,

– zakres uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym i politycznym.

Te zmienne „przet∏umaczono” na obserwowalne wskaêniki. Wyst´pujà one w badaniu

jako zmienne zale˝ne. Ich pomiar jest dokonywany najcz´Êciej przy pomocy skali nomi-

nalnej i rangowej. Jedynie w tych przypadkach, gdzie natura uzyskanych êróde∏ na to po-

zwala, stosujemy skal´ interwa∏owà. Jako zmienne niezale˝ne traktowaliÊmy:

– dochód i êród∏a dochodu,

– wykszta∏cenie,

– struktura rodziny i liczba osób na utrzymaniu,

– wiek i p∏eç.

Dochód i êród∏a dochodu mia∏y dwoistà funkcj´, s∏u˝àc raz jako zmienna zale˝na, zaÊ

w innych przypadkach jako zmienna niezale˝na.

Losowanie próby badawczej nastr´czy∏o sporo trudnoÊci, poniewa˝ nie uzyskaliÊmy

zgody Wydzia∏u Spraw Obywatelskich UM na dost´p do danych meldunkowych – wygod-

nego i skutecznego operatu losowania, jakim jest spis mieszkaƒców miasta. W takiej sy-

tuacji skorzystaliÊmy z uprzejmoÊci urz´du pocztowego, który udost´pni∏ nam plan kiero-

wania. Plan zawiera dok∏adnà liczb´ mieszkaƒ na ka˝dej ulicy w Gorzowie i dlatego daje

si´ przekszta∏ciç w operat losowania. Wadà tej sytuacji by∏a koniecznoÊç dokonania pro-

cedury losowania gronowego, które podwy˝sza wielkoÊç b∏´du standardowego, a zatem

ma efekty „obcià˝ajàce” precyzj´ wyników badania. Ponadto w tym przypadku losujemy

nie indywidualne jednostki, lecz „grona” w postaci zbioru osób zamieszka∏ych w danym

mieszkaniu, co równie˝ obcià˝a szacunki statystyczne.
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Z 527 ulic w Gorzowie, korzystajàc z tablic liczb losowych, wylosowaliÊmy 40. Sumu-

jàc liczb´ mieszkaƒ w ramach 40 ulic, uzyskaliÊmy wygodny operat losowania zawierajàcy

3424 mieszkania. Wylosowanie 679 mieszkaƒ nie nastr´cza∏o ju˝ wi´kszych trudnoÊci. Spe∏-

niliÊmy w ten sposób podstawowe przes∏anki próby losowej, jakimi sà:

– ka˝dy element musi mieç szans´ na wylosowanie,

– ka˝dy uk∏ad elementów musi mieç takà samà szans´ na wylosowanie.

Ostatecznie przeprowadziliÊmy 355 wywiadów, w tym jedynie 348 osób poda∏o docho-

dy gospodarstwa domowego.

W analizie wyników badania w przypadku „liczenia g∏ów” ubogich i w wielu innych

przypadkach uzyskane dane traktujemy tak, jak wywiady z osobami, które „reprezentujà”

gospodarstwa domowe. Wià˝e si´ z tym istotny dylemat zwiàzany z odpowiedzià na pytanie,

co jest jednostkà analizy. Uznanie rodziny za jednostk´ analizy wymaga∏oby w istocie, jak

to przedstawiliÊmy wy˝ej, znacznie obszerniejszego wywiadu i doÊç „Êledczej” postawy an-

kieterów oraz losowania rodzin, a nie mieszkaƒ, na co z wielu wzgl´dów nie mogliÊmy so-

bie pozwoliç. Poniewa˝ wspólne zamieszkiwanie jest przez pomoc spo∏ecznà uznawane za

„jedno gospodarstwo domowe”, przyjmujemy kategori´ „gospodarstwa domowego” za

jednostk´ analizy, bowiem w jednym mieszkaniu mo˝e si´ znajdowaç wi´cej ni˝ jedna ro-

dzina. Uzyskane êród∏a traktujemy wi´c ostro˝nie i dos∏ownie z ich zaprezentowanym wy-

˝ej znaczeniem, wed∏ug którego uogólniamy wiedz´ uzyskanà od pe∏noletnich reprezen-

tantów rodzin w gospodarstwie domowym, których mo˝na nazwaç „g∏owami rodzin”.

Szacunki statystyczne odnosimy wi´c, po pierwsze, do tego, ˝e pewna liczba responden-

tów orzek∏a coÊ o swoich gospodarstwach domowych, i na tej podstawie stwierdzamy, ˝e

pewna liczba tych gospodarstw ˝yje np. w ubóstwie. Po drugie, takie stwierdzenia naszych

rozmówców odnosimy równie˝ do zatomizowanej zbiorowoÊci, uogólniajàc statystyki z pró-

by na parametry populacji rozumianej jako zbiór indywidualnych jednostek. Ta dwuznacz-

noÊç, jak sàdz´, daje si´ zlikwidowaç jedynie za poÊrednictwem pobrania prostej próby lo-

sowej ze spisu ludnoÊci (jednostka lub rodzina jako przedmiot analizy) czy przeprowadzenia

badania za pomocà obszerniejszego wywiadu (rodzina jako przedmiot analizy).

Ostatecznie wi´c 53,3% (355 osób) respondentów zgodzi∏o si´ na krótkà rozmow´ z naszy-

mi ankieterami. Jest to wielkoÊç dostateczna dla dokonania estymacji statystycznej proporcji.

Kluczowe zagadnienie badaƒ, okreÊlenie liczby (gospodarstw domowych oraz osób)

ubogich w Gorzowie Wielkopolskim, opiera si´ na wyznaczeniu pewnego obszaru zmien-

noÊci sytuacji ˝yciowej tych osób. Zak∏adamy wi´c, ˝e ubóstwo jest zjawiskiem zmiennym,

dynamicznym i wyznaczanie jego „Êcis∏ej” granicy ma sens tylko wtedy, kiedy dotyczy po-

litycznej kwestii redystrybucji. Poniewa˝, jak to wy˝ej zauwa˝y∏em, strategia redystrybu-

cyjna w naszym mieÊcie nie wchodzi w gr´, a wi´c okreÊlenie ubóstwa wymaga innej stra-

tegii. Nie ukrywamy, ˝e strategia ta, jest równie˝ wyznaczona przez uwarunkowania

ekonomiczne i spo∏eczne naszych badaƒ.

Dla celów pomocy spo∏ecznej u˝ywa si´ wspó∏czynnika ekwiwalentnoÊci OECD4, zgod-

nie z którym wartoÊciami granicznymi dla udzielenia Êwiadczeƒ pieni´˝nych sà: 461 z∏
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(osoba samotna), 418 z∏ (pierwsza osoba doros∏a w gospodarstwie domowym), 294 z∏ (dru-

ga i dalsze osoby w gospodarstwie domowym powy˝ej 15 lat), 210 z∏ (osoby poni˝ej 15

lat). Dla rodzin o nast´pujàcej strukturze: osoba samotna; ma∏˝eƒstwo bez dzieci; ma∏-

˝eƒstwo + jedno dziecko m∏odsze; ma∏˝eƒstwo + dziecko m∏odsze + dziecko starsze;

ma∏˝eƒstwo + dziecko starsze; ma∏˝eƒstwo + dziecko m∏odsze + dziecko starsze + dziec-

ko starsze (przez dziecko starsze rozumiemy dziecko powy˝ej 15 lat), Êredni dochód wy-

nosi 344 z∏ na osob´ w gospodarstwie domowym. 344 z∏ote stanowi nasz punkt central-
ny, „teoretycznà” skal´ ekwiwalentnoÊci.

Chcemy jednak wiedzieç, kto wÊród ubogich znajduje si´ we wzgl´dnie dobrej sytuacji,

a kto w z∏ej. W jaki sposób sytuacja ubogich oscyluje wokó∏ naszej „teoretycznej” skali

ekwiwalentnoÊci. Dla tych celów wyznaczamy dwa progi dochodowe 366 z∏ na osob´ w go-

spodarstwie domowym oraz 324 z∏ na osob´ w takim gospodarstwie. Pierwszy próg to po-

ziom minimum egzystencji wyznaczony dla osoby samotnej przez Instytut Pracy i Spraw

Socjalnych na grudzieƒ 2003 roku (354,8) skorygowany o stop´ inflacji do paêdziernika

2004 roku (3,3%). Ten pierwszy poziom nazywam „umiarkowanym ubóstwem dochodo-

wym”. Drugi próg jest oparty na Êredniej wartoÊci minimów egzystencji dla pracowniczych

i emeryckich gospodarstw domowych obliczanych przez IPiSS na grudzieƒ 2003 roku

(313 z∏) skorygowany o stop´ inflacji do paêdziernika 2004 (badanie planowaliÊmy we

wrzeÊniu). Ten drugi próg nazywam „g∏´bokim ubóstwem dochodowym”.

W trakcie wywiadu respondenci podawali ankieterowi globalny dochód do dyspozycji

(po opodatkowaniu i po wyp∏aceniu wszelkich transferów, a zatem i tych z pomocy spo-

∏ecznej), gospodarstwa domowego, zaÊ ten oblicza∏ Êredni dochód na osob´, dzielàc do-

chód globalny przez liczb´ cz∏onków gospodarstwa. Zajmujemy si´ wi´c ubóstwem wyni-

kowym, a nie pierwotnym. A zatem informacja zakodowana w ankiecie znajduje si´

w Êcis∏ym zwiàzku ze strukturà rodziny. Dokonujemy równie˝ swoistej „standaryzacji” do-

chodów respondentów, dzielàc sum´ przypadajàcà na osob´ w gospodarstwie domowym

przez górny próg ubóstwa (366 z∏) dla okreÊlenia wystandaryzowanego dystansu pomi´-

dzy respondentami ze wzgl´du na dochody. Umo˝liwia to porównanie poszczególnych seg-

mentów struktury spo∏ecznej za pomocà nacechowanego jakoÊciowymi atrybutami inter-

wa∏u oraz okreÊlenie proporcji osób znajdujàcych si´ w rozumianym dynamicznie obszarze

minimum egzystencji.

Niektóre zale˝noÊci zosta∏y zweryfikowane za pomocà testu χχ2(αα=0,05) oraz wspó∏-
czynnika korelacji Pearsona (αα=0,05). Dla oceny nierównoÊci dochodowych w Gorzowie

zastosowano wspó∏czynnik Giniego. W opracowaniu dominuje poza tym statystyka opiso-

wa oraz metoda estymacji przedzia∏owej (przedzia∏ ufnoÊci 95%).
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Aspekty struktury spo∏ecznej Gorzowa wielkopolskiego

Stratyfikacja dochodowa

Je˝eli przyjmiemy za granic´ ubóstwa 324 z∏ na osob´ w gospodarstwie domowym, to

w Gorzowie mamy 13,5% gospodarstw ˝yjàcych na poziomie poni˝ej tej granicy, czyli

w „g∏´bokim ubóstwie dochodowym”. Przy estymacji punktowej tej wielkoÊci na popu-

lacj´ Gorzowa w sferze ubóstwa znajduje si´ oko∏o 17 tysi´cy obywateli (16 998). Esty-

macja przedzia∏owa takiego ubóstwa daje nam granic´ dolnà 10% (12 591) i granic´

górnà 17% (21 405). WartoÊcià Êrodkowà, a zatem najpewniejszà tego przedzia∏u, jest

13,5%. Znajdujàcy si´ w g∏´bokim ubóstwie dochodowym posiadajà Êrednie wp∏ywy

do bud˝etu domowego na poziomie 240,46 z∏. Luka dochodowa w stosunku do „teore-

tycznej skali ekwiwalentnoÊci” wynosi zatem 30% (0,30). Uzupe∏nienie dochodów tych ro-

dzin do poziomu 344 z∏ na osob´ w rodzinie wymaga∏oby wydatkowania z bud˝etu gminy

1 759 972 z∏ miesi´cznie, czyli ponad 21 milionów z∏ rocznie (21 119 664). Obecny bud˝et

pomocy spo∏ecznej przeznaczony na zasi∏ki musia∏by wzrosnàç o 218%, ˝eby „zachowaç

w ubóstwie” ludzi ˝yjàcych w sferze „g∏´bokiego ubóstwa dochodowego”.

JeÊli z kolei za granic´ ubóstwa przyjmiemy 366 z∏, to w Gorzowie mamy 18,1% gospo-

darstw domowych ˝yjàcych w „umiarkowanym ubóstwie dochodowym” (22 790 osób). Przy

estymacji przedzia∏owej granicà górnà jest 21,5% (27 071), dolnà zaÊ 14,7% (18 509).

W strefie pomi´dzy linià 324 a linià 366 znajduje si´ 4,6% gospodarstw domowych

(5 792 osoby), których Êrednie dochody na osob´ w rodzinie wynoszà 344,31 z∏. Odchyle-

nie standardowe w ramach dochodów tej grupy jest bardzo ma∏e i wynosi 11,52 z∏. Do-

chody tych gospodarstw domowych oscylujà wokó∏ 344,31 z∏ w ramach sumy 11,52 z∏. Bar-

dzo ma∏a suma mo˝e byç zatem przyczynà odmowy pomocy spo∏ecznej. Osoby te mogà

oscylowaç wokó∏ linii 344 w ró˝nych okresach roku. Ustawa o pomocy spo∏ecznej s∏usz-

nie przewiduje uelastycznienie udzielania pomocy finansowej, w praktyce jednak, w przy-

padku ubogiej gminy zwykle nie ma Êrodków na udzielanie pomocy, której nie mo˝na

„mocno” uzasadniç.

Generalnie dowodzimy przede wszystkim niemo˝liwoÊci rozwiàzania problemu ubó-

stwa przy pomocy strategii redystrybucyjnej i zwracamy uwag´ na koniecznoÊç prowadze-

nia takiej aktywnej polityki spo∏ecznej, która stworzy szans´ osobom ubogim i zmargina-

lizowanym. Ponadto, równie absurdalnym rozwiàzaniem jest sprowadzenie ca∏ego problemu

pomocy finansowej do „prywatnego mi∏osierdzia”. Nie jest ono w stanie przynieÊç ˝adne-

go sensownego ograniczenia dotkliwoÊci problemu ubóstwa w jego globalnym wymiarze.

Wa˝nà rol´ odgrywa równie˝ czynnik czasu, poniewa˝ wraz z jego up∏ywem post´puje pro-

ces marginalizacji ubogich gospodarstw domowych. A zatem rozwiàzanie tego problemu

staje si´ coraz dro˝sze. Byç mo˝e trzeba powa˝nie rozwa˝yç sugestie zawarte w pracy

prof. L. Balcerowicza WolnoÊç i rozwój, gdzie namawia on do zak∏adania „banków ubo-

gich”, które funkcjonujà na zasadach nie mniej rygorystycznych ni˝ banki komercyjne,

stwarzajàc jednak ubogim stosowny dla nich dost´p do kapita∏u.

W sferze zagro˝enia ubóstwem, czyli poni˝ej minimum egzystencji, jeÊli przyjmiemy,

˝e minimum socjalne wynosi 663 z∏ (wartoÊç Êrednia z minimów obliczonych przez IPiSS
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dla rodzin pracowniczych i emeryckich o ró˝nej strukturze) mamy w Gorzowie 34,2% go-

spodarstw domowych osiàgajàcych Êrednio dochody 503 z∏ na osob´ w rodzinie (43 062).

Ogó∏em zatem 52,3% gospodarstw domowych w Gorzowie osiàga dochody na poziomie

poni˝ej minimum socjalnego (65 853 osoby).

Do Êredniozamo˝nych zaliczyliÊmy 44,25% gospodarstw domowych, które osiàgajà do-

chody oscylujàce na poziomie wykraczajàcym niezbyt daleko poza minimum socjalne okre-

Êlone przez IPiSS dla osoby samotnej (770 z∏). Âredniozamo˝ni posiadajà 985,93 z∏ na oso-

b´ w gospodarstwie domowym. Warto zauwa˝yç, ˝e odchylenie standardowe dochodu w tej

populacji jest doÊç du˝e i wynosi 278,6 z∏ (dla porównania: „g∏´bokie ubóstwo dochodo-

we” – 73 z∏; „umiarkowane ubóstwo dochodowe” – 77,95 z∏; „zagro˝eni ubóstwem”

– 77,65 z∏). Âredniozamo˝ni sà wi´c znacznie bardziej zró˝nicowanà pod wzgl´dem do-

chodowym kategorià. Im ni˝szy status dochodowy, tym ró˝nice pomi´dzy gospodarstwa-

mi domowymi sà mniejsze.

Zamo˝ni w Gorzowie wyró˝niajà si´ tym, ˝e pomi´dzy nimi a Êredniozamo˝nymi po-

jawia si´ ogromna wyrwa w kontinuum dochodów. Estymacja punktowa osób zamo˝nych

w Gorzowie daje wartoÊç 3,44% gospodarstw domowych (4331 osób). Zamo˝ni, zgodnie

z empirycznym rozk∏adem dochodów, osiàgajà Êrednio 2900 z∏ na osob´ w gospodarstwie

domowym.

Wspó∏czynnik Giniego dla empirycznego rozk∏adu dochodów w badanej próbie jest

bardzo wysoki i wynosi 0,5455.

Kwestie spo∏eczne

Zad∏u˝enie mieszkaniowe obejmuje osoby posiadajàce dochody do dwóch minimów

egzystencji. W przypadku zad∏u˝enia d∏ugoterminowego dominujà jednak osoby posiada-

jàce dochody na poziomie jednego minimum egzystencji. W szczególnoÊci zad∏u˝enie

mieszkaniowe koncentruje si´ w grupie osób posiadajàcych dochody na poziomie pomi´-

dzy 100–500 z∏otych na osob´ w gospodarstwie domowym. Najwyraêniej sà to osoby znaj-

dujàce si´ w „pu∏apce zad∏u˝enia” (wykres 1).

Osoby osiàgajàce dochody do dwóch minimów egzystencji nale˝à g∏ównie do kó∏ pa-

rafialnych i zwiàzków zawodowych. Bardziej zró˝nicowana przynale˝noÊç do organizacji

spo∏eczeƒstwa obywatelskiego charakteryzuje wy˝sze grupy dochodowe. 27,6% obywate-

li wyra˝a swoje interesy za poÊrednictwem przynale˝noÊci do ró˝norodnych organizacji

(wykres 2).

Ubodzy, którzy dominujà liczebnie i stanowià najwi´kszy segment osób posiadajàcych

dochody na poziomie jednego minimum egzystencji, to rodziny osiàgajàce swoje wp∏ywy

z pracy (9,19% badanej próby). Pociàga to za sobà istotne pytanie o trafnoÊç strategii in-

tegracji spo∏ecznej w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Likwiduje równie˝ ne-
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5 Dla Polski wynosi on 0,316. Gorzów Wielkopolski mia∏by zatem nierównomiernoÊç rozk∏adu

dochodów zbli˝onà do takich paƒstw, jak: Argentyna, Meksyk, Honduras, Nikaragua, Zambia i Sa-

lwador. Por. strony UNDP z Human Development Report 2003, http://hdr.undp.org/reports/global/2003/.
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gatywny stereotyp klienta pomocy spo∏ecznej, który nie ma ochoty pracowaç, ale przycho-

dzi po zasi∏ek6 (wykres 3).

Pozosta∏e, znacznie mniejsze grupy w tej kategorii to: niezarobkowe êród∏a dochodu

(np. pomoc spo∏eczna) oraz renta i emerytura. Warto zauwa˝yç, ˝e w ramach jednego mi-

nimum egzystencji pojawiajà si´ dochody z w∏asnoÊci. W tym kontekÊcie trzeba zwróciç

uwag´ na Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy wykszta∏ceniem a dochodem badanych (χ2=79,53)

(P=0,001 < α=0,05, df=15). Wykszta∏cenie, jak si´ powszechnie przyjmuje, mo˝e byç za-

tem czynnikiem pozwalajàcym na opuszczenie strefy ubóstwa. Nie jest to jednak jedyny

czynnik. Kiedy przekszta∏cimy rangowe poziomy wykszta∏cenia w skal´ interwa∏owà (licz-

ba ukoƒczonych lat nauki w szkole), ˝eby upewniç si´ co do kierunku tej zale˝noÊci, to

korelacja pomi´dzy tak poj´tym poziomem wykszta∏cenia a wysokoÊcià dochodu w Go-

rzowie jest s∏aba. Wspó∏czynnik korelacji Pearsona r=+0,326, df=58. Pomi´dzy 50 i 60

stopniem swobody wartoÊci krytyczne dla α= 0,05 rozciàgajà si´ od 0,2353 do 0,2144. Uzy-

skana wartoÊç empiryczna r=+0,326 jest wy˝sza, co pozwala odrzuciç hipotez´ zerowà

o braku dodatniego zwiàzku pomi´dzy wykszta∏ceniem a poziomem dochodu.

Trzeba zatem postawiç hipotez´ dotyczàcà tego, co jeszcze determinuje poziom docho-

du w Gorzowie. Moim zdaniem, ten poziom jest wyznaczany za poÊrednictwem pe∏nego

biurokratycznych i nieformalnych barier dost´pu do spo∏ecznie wytwarzanych okazji oraz

barier dost´pu do kapita∏u. Poza tym szczególnà determinantà jest oczywiÊcie bezrobocie.

Jak stwierdzi∏em wy˝ej g∏ówna cz´Êç ubogich to osoby osiàgajàce swoje dochody z pra-

cy, a nie osoby zmarginalizowane. Mo˝na zatem przypuszczaç, ˝e nie zatraci∏y one jesz-

cze zdolnoÊci do uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym i gospodarczym, zaÊ ich g∏ównym pro-

blemem jest brak wykszta∏cenia, kapita∏u oraz mo˝liwoÊci dost´pu do szans ˝yciowych.

Osoby pracujàce „na czarno” stanowià oko∏o 6% wszystkich zatrudnionych responden-

tów. Mo˝e to Êwiadczyç po pierwsze, o tym, ˝e szacunki tego zjawiska sà doÊç przesadzo-

ne, a praca „na czarno” staje si´ wygodnym argumentem propagandowym, który s∏u˝y do

„uzasadniania” ró˝nych, cz´sto wzajemnie si´ wykluczajàcych interesów, lub te˝ o tym, ˝e

zjawisko jest nadal niedoszacowane (próba gronowa, którà byliÊmy zmuszeni pobraç). „Na

czarno” pracujà osoby osiàgajàce dochody w ramach 1, 2, 3 minimów egzystencji. Domi-

nujàcà cz´Êç stanowià osoby w ramach 1–2 minimów egzystencji. Warto równie˝ zauwa-

˝yç, ˝e niestabilne zatrudnienie dominuje w niskich grupach dochodowych, co znajduje

si´ w sprzecznoÊci z rzekomà gotowoÊcià lepiej sytuowanych do bardziej „elastycznego”

trybu ˝ycia. Umowa o prac´ na czas okreÊlony, zlecenie oraz praca „na czarno” to prze-

wa˝ajàcy sposób zatrudniania ludzi ubogich i zagro˝onych ubóstwem.
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6 Ju˝ Horton i Leslie zwrócili uwag´ na fakt, ˝e wi´kszoÊç ubogich to nie bezrobotni, a wi´k-

szoÊç bezrobotnych to nie ubodzy. Bezrobotni ubodzy sà bowiem „naj∏atwiejsi do rehabilitacji”. Cho-

dzi im jednak o tzw. hard-core poor (Horton, Leslie 1970, s. 317–318). Inni uwa˝ajà, ˝e nie tyle n´-

dza, co z∏a opinia o ludziach ubogich stwarza szczególne problemy w rozwiàzaniu zagadnienia

ubóstwa (Merton, Nisbet 1966, s. 619). Wreszcie zwraca si´ uwag´ na zwiàzek niskich dochodów

z pracy z ubóstwem (Feagin i Feagin 1994, s. 77). W gorzowskiej strukturze spo∏ecznej wyst´pujà

co najmniej wszystkie trzy wy˝ej wymienione problemy. Nie wyczerpuje to oczywiÊcie mo˝liwych

perspektyw w rozwa˝aniach nad kwestiami spo∏ecznymi (Rubington, Weinberg 1995).



W zwiàzku z zagadnieniem prokreacji (w miar´ obni˝ania si´ wykszta∏cenia dzietnoÊç

kobiet jest coraz wy˝sza) zwracamy uwag´ na to, ˝e wysokoÊç dochodów na osob´ w ro-

dzinie znajduje si´ w Êcis∏ym zwiàzku z liczbà osób na utrzymaniu. Im wi´cej osób na utrzy-

maniu, tym ni˝szy poziom dochodu na osob´ w rodzinie (r=–0,495, df=22. WartoÊç kry-

tyczna dla df=22 przy α=0,05 wynosi 0,3598). Ta banalna zale˝noÊç ma jednak istotne

znaczenie w przypadku osób ubogich, gdzie „jakoÊç dzieci” nie wypiera ich liczby.

Im wy˝szy dochód na osob´ w rodzinie, tym wi´ksza sk∏onnoÊç do uczestniczenia w wy-

borach politycznych. Stwierdzono za pomocà testu χ2 Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy dochodem

a postawà wobec wyborów samorzàdowych i parlamentarnych (χ2=16,17)(P=0,02 <

α=0,05, df=6). W tym przypadku wystarczy zwyk∏y test „rzutu oka”, dla stwierdzenia, ˝e

wraz ze wzrostem dochodu roÊnie równie˝ sk∏onnoÊç do uczestniczenia w wyborach.

Za pomocà testu χ2 odrzucono hipotez´ zerowà o braku zwiàzku pomi´dzy dochodem

a dost´pem do opieki medycznej (χ2=48,62) (P=0,001 < α=0,05, df=18). Wraz ze wzro-

stem dochodu roÊnie zakres korzystania z prywatnej opieki medycznej oraz zakres dodat-

kowych ubezpieczeƒ, co samo w sobie jest oczywiste. RoÊnie jednak równie˝ zakres „nie-

formalnych op∏at” za us∏ugi NFZ, który w przypadku dochodów na poziomie szeÊciokrotnie

wi´kszym od minimum egzystencji staje si´ w badanej próbie szczególnie du˝y. Stwierdza-

my w tym przypadku pewnà funkcjonujàcà od dawna w obiegowym rozumowaniu myÊl,

˝e dost´p do us∏ug s∏u˝by zdrowia nie jest powszechny i równy, zaÊ sama mo˝liwoÊç prze-

˝ycia jest uwarunkowana poziomem dochodów.

Powierzchnia mieszkalna badanych nie odzwierciedla ich materialnego statusu, ponie-

wa˝ dysponujà oni czasem mieszkaniami powy˝ej 50 m2 na osob´ przy dochodach na po-

ziomie minimum egzystencji. Lekko zaznacza si´ jednak tendencja, w której powy˝ej czte-

rech minimów egzystencji powierzchnia mieszkalna nie spada poni˝ej 15 m2 na osob´.

Transfer tych mieszkaƒców do gorszych mieszkaƒ jest zablokowany przez brak mieszkaƒ

socjalnych. Ich przemieszczanie si´ w wyniku dotychczasowych eksmisji i zamian miesz-

kaƒ nie likwiduje problemów pomocy spo∏ecznej, lecz je jedynie zaostrza, poniewa˝ ro-

dziny niep∏acàce czynszu stopniowo koncentrujà si´ jednak w „gorszych” dzielnicach.

Odrzucono równie˝ hipotez´ zerowà o braku zwiàzku pomi´dzy dochodem a struktu-

rà rodziny. Dylematy zwiàzane ze strukturà rodziny i przyczynami jej ewolucji sà bowiem

równie˝ przedmiotem emocjonalnych sporów i ideologiczno-Êwiatopogladowych kontro-

wersji (χ2=41,1) (P=0,001 < α=0,05, df=8). Dominujàcy udzia∏ w sferze ubóstwa posia-

dajà jednak nie samotne matki, a ma∏˝eƒstwa7 z dzieçmi (12,06% badanej próby). Osoby

wychowujàce samotnie dzieci stanowià jednak drugà znaczàcà kategori´ w tej sferze. Wraz

ze wzrostem poziomu dochodów w próbie zaczynajà dominowaç ma∏˝eƒstwa bez dzieci,

rodziny wielopokoleniowe i osoby samotne. W znacznym zakresie zatem sfera ubóstwa

jest sferà, w której znajduje si´ dominujàca cz´Êç dzieci (wykres 4).
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W badanej próbie zidentyfikowano 12,39% bezrobotnych (15 600 bezrobotnych w mie-

Êcie przy estymacji punktowej). Jest to 27,02% aktywnych zawodowo w mieÊcie (57 719

wed∏ug spisu powszechnego z 2002 roku, gdzie liczb´ bezrobotnych okreÊlono na pozio-

mie 24,3%) [US 2003, s. 42]. JeÊli przyjmiemy, ˝e bezrobocie rejestrowane w Gorzowie

w 2002 roku utrzymywa∏o si´ na nieco ni˝szym poziomie ni˝ w 2004, a zatem obecnie ak-

tywnoÊç ekonomiczna ludnoÊci jest podobna lub mniejsza, to nasz szacunek jest bardzo

realistyczny. Za bezrobotnà uznawaliÊmy osob´, która stwierdza, ˝e nie pracuje, lecz czu-

je si´ zdolna do pracy, oraz nie jest aktualnie zatrudniona w jakikolwiek sposób w ostat-

nim miesiàcu8. U respondentów wyst´powa∏a sk∏onnoÊç do uznawania si´ za osob´ bez-

robotnà w takim przypadku, gdy nie posiadali oni zatrudnienia na czas nieokreÊlony. Jest

oczywiste, ˝e za osob´ bezrobotnà nie uwa˝amy osoby pracujàcej „na czarno”, choç po

stronie respondentów wyst´puje taka sk∏onnoÊç.

Dochody bezrobotnych z prawem do zasi∏ku znajdujà si´ w strefie od 200–300 z∏ na

osob´ w gospodarstwie domowym do 500–600 na osob´. Dochody bezrobotnych bez pra-

wa do zasi∏ku sà bardziej zró˝nicowane i rozciàgajà si´ od 100 do 900 z∏otych na osob´

w gospodarstwie domowym. Ich dominujàca cz´Êç zawiera si´ jednak w przedziale od 100

do 500 z∏otych na osob´. D∏ugoÊç okresu bez prawa do zasi∏ku sprzyja jednak ubo˝eniu,

poniewa˝ najwi´ksza grupa bezrobotnych w sferze ubóstwa, to grupa bez zasi∏ku powy˝ej

24 miesi´cy. 36,4% bezrobotnych znajduje si´ w obszarze minimum egzystencji (4,59%
próby badawczej; pracujàcy ubodzy 9,19%). Wraz z up∏ywem czasu „na bezrobociu bez

zasi∏ku” nast´puje zjawisko ró˝nicowania si´ bezrobotnych na tych, którzy pozostajà w sfe-

rze g∏´bokiego ubóstwa, i tych, którzy dajà sobie jakoÊ rad´ i przenoszà si´ nawet do wy˝-

szych grup dochodowych. OczywiÊcie to do nich odnosi si´ zarzut ukrywania dochodów

z pracy „na czarno”. Dla nich oferta na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym jest

mniej korzystna. Nie zg∏oszà si´ zapewne do Centrum Integracji Spo∏ecznej. Ponadto bez-
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Wykres 4.
Minimum egzystencji a struktura rodziny
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robotni bez zasi∏ku (63,6% bezrobotnych) charakteryzujà si´ doÊç bogatym uczestnictwem

w kulturze w porównaniu z osobami z zasi∏kiem. Choç to uczestnictwo skontrastowane

z ogólnà liczbà bezrobotnych w badanej próbie znajduje si´ na doÊç s∏abym poziomie,

nieprzekraczajàcym w przewa˝ajàcej iloÊci dóbr kultury 50% populacji. W szczególnoÊci

dotyczy to aktywnych form uczestnictwa w kulturze wymagajàcych wyjÊcia z domu i po-

niesienia pewnych op∏at.

W strukturze zaleg∏oÊci czynszowych bezrobotnych dominujà zaleg∏oÊci d∏ugotermino-

we, a zatem gro˝àce eksmisjà. W 18,2% mieszkaƒ bezrobotnych znajduje si´ wilgoç lub

grzyb. Znakomita wi´kszoÊç tych mieszkaƒ posiada jednak kuchni´, ∏azienk´, WC i CO.

Ogrzewanie przy pomocy pieców wyst´puje w znikomym stopniu. Bezrobotni zajmujà wi´c

doÊç dobre mieszkania z punktu widzenia ich standardu.

Bezrobotni charakteryzujà si´ równie˝ dobrym dost´pem do informacji, posiadajà bo-

wiem telefony stacjonarne i komórkowe oraz (ok. 50% badanej populacji bezrobotnych)

komputery wraz z dost´pem do Internetu.

Jedynie 16% bezrobotnych nale˝y do jakichkolwiek form zbiorowego dzia∏ania oby-

wateli. Dotyczy to jednak tylko bezrobotnych bez zasi∏ku. Dominujà zdecydowanie ko∏a

parafialne, stowarzyszenia i zwiàzki zawodowe.

W pewnym niewielkim zakresie bezrobotni bez zasi∏ku dokonujà nieformalnych op∏at

za us∏ugi medyczne oraz wydajà pewnà czeÊç dochodów na prywatnà opiek´ medycznà.

Zjawisko nieformalnych op∏at w ramach bezrobocia wykazuje pewnà tendencj´ do sztyw-

noÊci wobec grupy dochodowej, utrzymuje si´ bowiem bez wzgl´du na spadek dochodów

w gospodarstwie domowym.

W naszej próbie znalaz∏o si´ 13,14% osób niepe∏nosprawnych w sensie prawnym (bez

osób w wieku przedprodukcyjnym, poniewa˝ rozmawialiÊmy jedynie z pe∏noletnimi „g∏owa-

mi gospodarstw domowych”). JeÊli zauwa˝ymy, ˝e analogiczna wielkoÊç w Gorzowie wed∏ug

spisu z 2002 roku wynosi∏a 13,79%, to przy uwzgl´dnieniu okresu poszukiwania i zabierania

„nienale˝nie pobieranych rent”, nasz szacunek wydaje si´ doÊç realistyczny (US 2003, s. 30).

Na ogó∏ niepe∏nosprawni przebywajà w dobrych warunkach mieszkaniowych. Jednak

pewna liczba zajmowanych przez nich mieszkaƒ wymaga napraw i remontu. 13% niepe∏-

nosprawnych posiada zad∏u˝enie czynszowe. Jest ono d∏ugoterminowe jedynie w przypad-

ku umiarkowanego stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Wi´kszoÊç niepe∏nosprawnych posiada

mieszkania, w których powierzchnia mieszkalna na jednà osob´ waha si´ pomi´dzy 5–25 m2

(78,2%). Dominantà tego przedzia∏u jest 15–20 m2 (36,2% ogó∏u niepe∏nosprawnych).

Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e 17,4% niepe∏nosprawnych egzystuje w mieszkaniach, gdzie

powierzchnia mieszkalna na osob´ oscyluje wokó∏ 5 m2 (minimum dla mieszkaƒ socjal-

nych). Ponadto w 15,2% mieszkaƒ niepe∏nosprawnych panuje wilgoç lub grzyb.

Zdaniem niepe∏nosprawnych g∏ównymi barierami w ich ˝yciu sà „czynnoÊci domowe”

oraz „poruszanie si´ poza domem” (odpowiednio 76% i 82% wszystkich niepe∏nospraw-

nych). Samoobs∏uga i porozumiewanie si´ z otoczeniem sprawia trudnoÊci odpowiednio

53,5% oraz 32,65%.

Osoby niepe∏nosprawne ˝yjà w mieszkaniach o wysokim standardzie, poniewa˝ prawie

wszystkie mieszkania posiadajà kuchnie, ∏azienk´, WC i CO. Jedynie w znikomej liczbie
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mieszkaƒ znajdujemy piece. Ten stan nie potrwa jednak d∏ugo z powodu wysokiej stopy

ubóstwa ogó∏u niepe∏nosprawnych.

Uczestnictwo niepe∏nosprawnych w ˝yciu spo∏ecznym skupia si´ wokó∏ kó∏ parafialnych

(19,5%). ˚adna osoba w badanej próbie nie nale˝y do partii politycznej, stowarzyszenia

i fundacji. 4,3% niepe∏nosprawnych uprawia sport, zaÊ podobny odsetek (4,3) nale˝y do

klubów hobbystycznych. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e niepe∏nosprawni nie sà reprezentowa-

ni w organizacjach i instytucjach spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Ich czas wolny usi∏uje or-

ganizowaç KoÊció∏ katolicki, czyniàc to jednak równie˝ w niewystarczajàcym stopniu.

36,9% niepe∏nosprawnych znajduje si´ w sferze ubóstwa, przez co rozumiemy w tym

przypadku osiàganie dochodów na poziomie 100–400 z∏otych na osob´ w ramach gospo-

darstwa domowego. W najgorszej sytuacji materialnej znajdujà si´ osoby z umiarkowa-

nym stopniem niepe∏nosprawnoÊci. Osoby z lekkim stopniem niepe∏nosprawnoÊci majà

najbardziej zró˝nicowanà sytuacj´ materialnà.

Podstawà zatrudnienia niepe∏nosprawnych jest przede wszystkim umowa o prac´, jed-

nak trzeba zwróciç uwag´, ˝e 6,5% niepe∏nosprawnych pracuje „na czarno”. 73,3% nie-

pe∏nosprawnych nie wype∏nia ˝adnej aktywnej roli w sferze zatrudnienia w szerokim sen-

sie tego s∏owa. Pracuje zatem 26,7% niepe∏nosprawnych. Z natury rzeczy sà to osoby

posiadajàce lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci (58%) oraz osoby z umiarkowanym stop-

niem niepe∏nosprawnoÊci (42%).

Dost´p niepe∏nosprawnych do dóbr kultury jest doÊç dobry i zró˝nicowany w przypad-

ku form aktywnoÊci kulturalnej niewymagajàcych przemieszczania si´ w przestrzenni miej-

skiej i ponoszenia op∏at. Jednak tylko 55% osób z umiarkowanym stopniem niepe∏no-

sprawnoÊci posiada zbiór ksià˝ek (stopieƒ lekki 65%, stopieƒ znaczny 100%). W przypadku

form aktywnych uczestnictwo niepe∏nosprawnych znajduje si´ na bardzo niskim poziomie.

100% niepe∏nosprawnych posiada telefony stacjonarne, zaÊ komórkowe 60% (umiar-

kowany stopieƒ) i 50% (lekki stopieƒ). Internet i komputer posiada odpowiednio 30%

i 35% niepe∏nosprawnych (stopieƒ umiarkowany i lekki). Osoby o znacznym stopniu nie-

pe∏nosprawnoÊci nie posiadajà ˝adnego z tych urzàdzeƒ.

Interesujàce, ˝e na jednà osob´ ze znacznym stopniem niepe∏nosprawnoÊci, która dekla-

ruje niech´ç do uczestnictwa w wyborach politycznych, przypada a˝ 5, które deklarujà go-

towoÊç do g∏osowania. Osoby te nie deklarowa∏y ˝adnej przynale˝noÊci politycznej. W przy-

padku osób z umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci ten stosunek wynosi 1 do 2,3

(stopieƒ lekki 1 do 3,75). Osoby o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci charaktery-

zujà si´ wi´c najni˝szà aktywnoÊcià politycznà. Po drugie, stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci nie

jest to˝samy z odpowiednim brakiem ch´ci do uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym.

Lokalna polityka spo∏eczna w Gorzowie Wielkopolskim potrzebuje aktywnych dzia∏aƒ

zmierzajàcych przede wszystkim do rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Najnowsza hi-

storia Polski obficie dostarcza nam dowodów dla tezy, ˝e ludzie potrafià zaakceptowaç

trudnà rzeczywistoÊç pod warunkiem, ˝e czujà si´ jej twórcami.
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Dimensions of social structure in Gorzów Wielkopolski. Poverty, unemployment, disability

This research report concerns of Gorzów Wielkopolski social structure aspects. The report

give information pertinent to poverty line in Gorzów and proportion of unemployed, disabled

and the poor. The report was set out on local conference in Gorzów and bring about great

surprise in local newspapers and community. The report point out deep rooted poverty among

Gorzów population and poverty of local budget, which haven’t any financial resources for

unravel these social problems. Many other social problems are in strong correlation with the

poverty. Particularly a great rental debt of the unemployed and the poor, inequality of financial

revenues and life chances or breaking the law to subsistence in institutions of National Health

Care Fund. Author point out necessity of rethink local social policy and set out new active

action for locality development. The active social policy implementation is to be concomitant

with civil society actions because people in local community are in large measure weeded out

from social and political life.
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Praktyki dyskryminacyjne w pomocy spo∏ecznej
(komunikat z badaƒ)

Wprowadzenie

Podejmujàc prac´ na stanowisku pracownika socjalnego w poradni zdrowia psychicz-

nego w jednym z OÊrodków Opiekuna Spo∏ecznego w poczàtkach lat 80., zetkn´∏am si´

po raz pierwszy z praktykami dyskryminacyjnymi w instytucjach pomocy spo∏ecznej. Zja-

wisko to „od zawsze” istnia∏o w pomocy spo∏ecznej, jednak˝e nie poÊwi´cano mu wiele

uwagi. W niektórych badaniach empirycznych, w po∏owie lat 90. pojawi∏y si´ sygna∏y Êwiad-

czàce o wyst´powaniu takich praktyk. Jednak dopiero uczestnictwo z zespole badawczym,

w projekcie Xenophob poÊwi´conym przejawom dyskryminacji oraz problemom identyfi-

kacji zjawiska w ró˝nych obszarach ˝ycia spo∏ecznego uÊwiadomi∏o mi koniecznoÊç pod-

j´cia studiów empirycznych nad tym problemem w instytucjach pomocy spo∏ecznej.

Prezentowane niewielkie studium empiryczne zosta∏o oparte na analizie 23 wypowie-

dzi pracowników socjalnych (21 osób) i kierowników (2 osoby), którzy – równie˝ dostrze-

gajàc problem dyskryminacji w instytucjach pomocy spo∏ecznej – wyrazili zgod´ na zapre-

zentowanie swojego stanowiska i spostrze˝eƒ. W zdecydowanej wi´kszoÊci by∏y to kobiety

(21 kobiet i 2 m´˝czyzn). Respondenci udzielili swobodnych odpowiedzi (na piÊmie) na

siedem pytaƒ. Znaczna grupa respondentów – to osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem socjo-

logicznym, pracujàce w zawodzie na terenie województwa Êlàskiego i województw oÊcien-

nych. Zgromadzony materia∏ empiryczny powsta∏ na prze∏omie 2004 i 2005 r.



Praktyki dyskryminacyjne sà w instytucjach pomocy spo∏ecznej zjawiskiem powszechnym

– fakt ten uznali bez najmniejszych wàtpliwoÊci respondenci prezentowanych badaƒ. Dodaj-

my, ˝e nie tylko sà obecne, ale i zawsze by∏y one obecne – „Pracuj´ w pomocy spo∏ecznej od

ponad dwudziestu lat i z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià mog´ stwierdziç, ˝e praktyki dyskrymina-

cyjne w pomocy spo∏ecznej wyst´powa∏y i nadal wyst´pujà” – napisa∏ jeden z respondentów.

Mniej jednoznacznie badani wypowiadali si´ w kwestii, czy praktyki te sà postrzegane

w Êrodowisku zawodowym jako problem lub sprawa wstydliwa. W odpowiedzi na pytanie:

„Czy sà one postrzegane jako problem, rzecz wstydliwa?”, respondenci zajmowali ró˝ne

stanowiska. Trudno tu mówiç o stanowisku wi´kszoÊci lub mniejszoÊci – cz´Êç badanych

ogranicza∏a si´ do potwierdzenia, i˝ praktyki te istotnie sà w Êrodowisku zawodowym do-

strzegane jako problem. Oto jedna z wypowiedzi: „Uwa˝am, ˝e jest to coraz wi´kszym

problemem. Jednak, ˝eby to zauwa˝yç, trzeba si´ przynajmniej przed samym sobà przy-

znaç do stosowania takich praktyk… Zastanawiajàc si´ nad tematem, przeprowadzi∏am

rozmow´ z moimi kilkoma wspó∏pracownikami. Tylko jedna osoba na pi´ç stwierdzi∏a, ˝e

to jest problem. Je˝eli nie postrzega si´ tego jako problemu, to tym bardziej jako rzeczy

wstydliwej…” [W 16]. Niektórzy, i dodajmy, nieliczni respondenci podkreÊlali przede

wszystkim „wstydliwoÊç” problemu: „Tak, sà postrzegane jako rzecz wstydliwa. Pracowni-

cy socjalni nie rozpatrujà tych sytuacji w kategoriach problemu, ale wstydzà si´ czasem

sami przed sobà” [W 1]. Byli równie˝ respondenci negujàcy fakt problematycznoÊci lub

wstydliwoÊci zjawiska: „MyÊl´, ˝e nie sà one traktowane w pomocy spo∏ecznej jako rzecz

wstydliwa, jako problem. Po prostu tak jest, ˝e pracownicy takie zachowania czy te˝ de-

cyzje komentujà w bezpiecznych dla siebie grupach” [W 11].

Praktyki dyskryminacyjne – skala, zakres, przejawy i specyfika

Zdecydowana wi´kszoÊç badanych zauwa˝a równoczesne dyskryminowanie pracowni-

ków i klientów pomocy spo∏ecznej, nieliczni dostrzegajà istnienie tych praktyk wy∏àcznie

w odniesieniu do pracowników lub klientów. Fakt cz´stszego dostrzegania i sygnalizowa-

nia dyskryminacji pracowników nie jest zaskakujàcy. Jednym z wa˝niejszych jest pytanie

o to, kogo przede wszystkim dotyczà praktyki dyskryminacyjne, jakie grupy lub kategorie

sà na nie w szczególnoÊci nara˝one. Wypowiedzi badanych wskazujà na dwie podstawo-

we kategorie dyskryminowanych w instytucjach pomocy spo∏ecznej – sà to pracownicy so-
cjalni dyskryminowani przez swoich zwierzchników (kierowników i dyrektorów oÊrodków

pomocy spo∏ecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie) oraz niektórzy klienci dys-
kryminowani przez pracowników socjalnych. Relacje mi´dzy tymi partnerami obfitujà

wr´cz w liczne i zró˝nicowane rodzaje praktyk dyskryminacyjnych. Nie sà to bynajmniej

jedyne relacje, w których przejawia si´ dyskryminacja bezpoÊrednia. Pracownicy pomocy

spo∏ecznej (pracownicy socjalni i kierownicy oÊrodków) ukazujà istnienie praktyk dyskry-

minujàcych ich w relacjach z w∏adzà samorzàdowà oraz w relacjach z innymi partnerami,

w szczególnoÊci z tych instytucji, które powinny wspomagaç pracowników socjalnych i po-

moc spo∏ecznà. Dyskryminacja ta jest widoczna, a jej skutki dotkliwe zarówno dla szere-

gowych pracowników socjalnych, jak i kierowników.
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Praktyki dyskryminacyjne stosowane wobec pracowników socjalnych
– skala, zakres, przejawy i uwarunkowania zjawiska

Wydaje si´ jednak, i˝ w odczuciach pracowników socjalnych dyskryminowanie ich w ro-

lach zawodowych pomagaczy przez zwierzchników jest najwa˝niejszym problemem, gdy˝

bezpoÊrednio wp∏ywa na mo˝liwoÊç prowadzenia pracy socjalnej i na satysfakcj´ z upra-

wiania zawodu. Dodajmy, dyskryminacja jest problemem, który rodzi inne, nowe, dokucz-

liwe, dotkliwe problemy. Dokumentujàc t´ tez´, oddaj´ g∏os moim respondentom: „Jàdro

prawdziwego problemu [tj. istnienie praktyk dyskryminacyjnych dyskryminacyjnych w po-

mocy spo∏ecznej – D.T.] nie tkwi, moim zdaniem w samym kliencie, ale w strukturze oÊrod-

ka pomocy spo∏ecznej. Elementów dyskryminacji pracownika instytucji oÊrodka dopatru-

j´ si´ w nakazie stosowania, a˝ do wynaturzenia, starej jak Êwiat zasady – »klient nasz

Pan«. Przy ca∏ym szacunku do pracy, w której poÊwi´canie si´ dla innego, b´dàcego w sta-

nie deprywacji cz∏owieka jest jej credo, czystym absurdem wydaje si´ fakt wynoszenia klien-

ta na piedesta∏ Pana i W∏adcy. Wzbudza to w podopiecznych przeÊwiadczenie, i˝ pracow-

nik socjalny jest s∏ugà, który winien zaspokoiç wszystkie ich potrzeby, a jeÊli tego nie robi,

to wynika wy∏àcznie z jego z∏ej woli. Mimo ograniczeƒ wywo∏anych politykà Êwiadczeƒ,

która z za∏o˝enia ma za zadanie rozdzieliç „wszystkim po równo” w sytuacji bezpoÊred-

niej interwencji u Dyrektora instytucji lub, jeszcze »gorzej«, w urz´dzie miasta czy urz´-

dzie wojewódzkim, okazuje si´, i˝ zasady sà po to, aby je ∏amaç. PowtarzalnoÊç takich sy-

tuacji, gdzie klient dopina swego na skutek interwencji u w∏adzy wy˝szej buduje mit z∏ego

pracownika. Klient zdobywa przeÊwiadczenie, i˝ wszystko da si´ za∏atwiç, nale˝y tylko

u odpowiedniej osoby zamanifestowaç. Efektem jest utrata szacunku dla pracownika, brak

wiary w jego skutecznoÊç i wzrost roszczeniowoÊci klienta. Problem osiàga wymiar m´czà-

cej plagi, gdy klient nale˝y do »sieci« – tj. gdy jego rodzin´ i/lub znajomych tworzà rów-

nie˝ klienci oÊrodka. Rozpoczyna si´ etap ˝mudnej, wyczerpujàcej emocjonalnie pracy,

gdzie fala otoczenia »naszego« klienta szturmuje [pracownika socjalnego – D.T.] celem

uzyskania takiego samego dost´pu doÊwiadczeƒ. Lawina ˝al, awantur, a nierzadko i obelg

trafia w pracownika socjalnego. W efekcie pojawia si´ w nas frustracja, niech´ç do prze-

∏o˝onych za ∏amanie zasad przez nich samych ustanowionych, a na koƒcu zagubienie co

do wytycznych prowadzenia dalszej pracy. Na biurku zostaje nawa∏ papierkowej roboty

– wyjaÊnienia do Dyrektora, Prezydenta, Wojewody, projekty odpowiedzi do klienta

– wszystko obwarowane nieprzekraczalnymi terminami, a za drzwiami ludzi sznur... wi´c

praca w nadgodzinach. Tutaj rodzi si´ kolejny problem – nadgodziny niep∏atne...” [W 20].

Dyskryminacja pracowników przez zwierzchników mo˝e przybieraç wiele form. Jedna

z nich to faworyzowanie jednych grup pracowniczych kosztem innych – w tym samym

oÊrodku. „Dyskryminacja przejawia si´ na przyk∏ad w narzucaniu pracownikom socjalnym

terminu – innego ni˝ w Kodeksie Pracy – wybrania urlopu za ubieg∏y rok (podczas gdy

reszta pracowników dyrekcji mo˝e wybraç zaleg∏y urlop zgodnie z KP, czyli do koƒca mar-

ca)… Za drobne uchybienia grozi si´ pracownikom socjalnym brakiem premii i zwolnie-

niem pracy, podczas gdy reszta pracowników dyrekcji nie ponosi ˝adnych konsekwencji

za uchybienia, niedociàgni´cia i êle wykonanà prac´” [W 11]. „Niektórzy pracownicy sà
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faworyzowani, otrzymujà wi´ksze premie pieni´˝ne mimo mniejszej inicjatywy czy ni˝-

szych kwalifikacji zawodowych” [W 2]. Powszechne jest porównywanie jednych grup pra-

cowniczych z innymi po to, by wykazaç kiepskà jakoÊç pracy. Porównaƒ tych dokonuje si´

pomimo ró˝nych warunków pracy dla obu grup: „niekorzystne dla nas [pracowników so-

cjalnych w PCPR – D.T.] porównanie z pracownikami MOPS. Cytat: »pracownik socjalny

powinien 3/4 dniówki prowadziç prac´ w terenie, a tylko godzin´ poÊwi´ciç pracy biuro-

wej« i dalej »pracownicy socjalni z MOPS w XXX w terenie sà od godz. 9–14« nieistot-

ne jest natomiast to, ˝e owi pracownicy nie wydajà decyzji, nie piszà pism, nie robià list

p∏ac ani nie planujà bud˝etu – od tego majà dzia∏ Êwiadczeƒ i ksi´gowoÊç. Poza tym pra-

cujà w obr´bie jednej gminy i wsz´dzie mogà dojechaç autobusami komunikacji miejskiej.

Natomiast zarówno ja, jak i moje kole˝anki mamy ca∏y powiat, to jest… gmin, do których

dojazd jest utrudniony, do wielu miejscowoÊci kursujà autobusy dwa razy dziennie… lub

w ogóle nie ma po∏àczeƒ. Musimy – choç jest to robione nieoficjalnie, dyrekcja udaje, ˝e

o tym nie wie – doje˝d˝aç w∏asnym samochodem. Próbowa∏yÊmy rozmawiaç na ten temat,

ale do dnia dzisiejszego nie zosta∏o to rozwiàzane...” [W 13]

Inna postaç dyskryminacji to wzgl´dy pozamerytoryczne: „Kolejnym przejawem dys-

kryminacji jest przyjmowanie pracownika nie na podstawie posiadanych kwalifikacji, lecz

na podstawie prywatnych upodobaƒ Dyrektora (odmowa przyj´cia m´˝czyzny na stano-

wisko pracownika socjalnego z powodu d∏ugich w∏osów)” [W 11]. Protekcja, nepotyzm to

zjawiska dostrzegane, a nawet powszechnie obserwowane przez szeregowych pracowni-

ków pomocy spo∏ecznej. PodkreÊlana jest przy tym pewna prawid∏owoÊç – „Osoby z wy˝-

szym wykszta∏ceniem cz´sto sà dyskryminowane przez prze∏o˝onych (bez wy˝szego wy-

kszta∏cenia), jak równie˝ przez wspó∏pracowników” [W 15].

Z wypowiedzi pracowników socjalnych wynika, ˝e w skrajnej postaci praktyki dyskry-

minacyjne towarzyszà mobbingowi w pracy lub te˝ przeradzajà si´ w mobbing. Pod poj´-

ciem praktyk dyskryminacyjnych pracownicy socjalni rozumiejà bowiem „Psychiczne zn´-

canie si´ kierownictwa, nieuzasadnione udowodnianie pracownikom socjalnym, ˝e sà nikim.

Bezpodstawne dok∏adanie pracy, która do nich nie nale˝y. Ochrona innych pracowników

zatrudnionych w oÊrodku (niczym nieuzasadniona)” [W 7]. Problem mobbingu pojawia∏

si´ tak˝e w innych wypowiedziach [W 17].

PowszechnoÊç praktyk dyskryminacyjnych stosowanych wobec pracowników pomocy

spo∏ecznej towarzyszy powa˝nym b∏´dom w organizacji pracy oraz nieetycznemu zarzà-

dzaniu. „Odgórnie mamy ustalone, ˝e wywiady przeprowadzaç mamy wy∏àcznie w godzi-

nach pracy urz´du, tj. od 7–15. Mia∏a ju˝ miejsce taka sytuacja, ˝e po zmianie ustawy ko-

le˝anki przeprowadza∏y wywiady w rodzinach zast´pczych w godzinach popo∏udniowych,

by te [rodziny zast´pcze – D.T.] mia∏y zapewnione Êrodki finansowe. Z kierownikiem dzia-

∏u uzgodnione by∏o, ˝e b´dà mog∏y odebraç sobie te nadgodziny. Niestety zamiast pochwa-

∏y za dobrze wykonanà prac´ i odbioru nadgodzin – us∏ysza∏y od Pani Dyrektor, ˝e nie

wolno nam przeprowadzaç wywiadów poza godzinami pracy Centrum i nie ma mo˝liwo-

Êci odbioru nadgodzin, a o dodatkowym wynagrodzeniu nie mamy co marzyç” [W 13].

Problemy organizacji pracy, takie jak np. cz´ste zmiany rejonów [W 13], nadmierna

liczba zarzàdzeƒ wewn´trznych regulujàcych prac´, majàcych w za∏o˝eniach u∏atwiaç i stan-
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daryzowaç dzia∏ania w instytucjach pomocy spo∏ecznej, nietrafnoÊç stosowanych mierni-

ków skutecznoÊci dzia∏aƒ: „Miernikiem dobrej pracy – jest iloÊç klientów – wydanych Êrod-

ków”. Praca socjalna – „to nie praca” [W 10], brak wspó∏pracy wewnàtrz instytucji oraz

mi´dzy instytucjami, nik∏e mo˝liwoÊci awansu [W 8] – te zjawiska towarzyszà praktykom

dyskryminacyjnym stosowanym wobec pracowników socjalnych. Zdaniem badanych na-

wet tak po˝àdany przez pracowników socjalnych dost´p do szkoleƒ, udzia∏ w nich mo˝e

byç rodzajem praktyki dyskryminacyjnej, gdy szkolenia te dawane sà w nagrod´ lub za

kar´ [W 2].

Z punktu widzenia podstawowego celu pracy socjalnej, jakim jest wzmocnienie klien-

tów, praktyki dyskryminacyjne stosowane przez prze∏o˝onych wobec pracowników socjal-

nych sà szczególnie dotkliwe i, co gorsza, skutecznie demotywujà do dzia∏ania. Widoczne

jest to, zw∏aszcza gdy „w momencie konfrontacji klient–pracownik sà czynione negatyw-

ne uwagi bàdê upomnienia wzgl´dem pracownika w obecnoÊci klienta” [W 2], co, jak wy-

nika z zebranego materia∏u oraz przeprowadzonych przeze mnie innych badaƒ, mia∏o miej-

sce bardzo cz´sto. Zdarza∏o si´ te˝, ˝e na pracownikach socjalnych „wymuszano”

traktowanie klientów z du˝ym dystansem, nie tylko bez poufa∏oÊci, ale nawet bez niezb´d-

nej w tej relacji ˝yczliwoÊci: „musia∏am si´ dostosowaç do zaleceƒ kierownika, aby klien-

tów traktowaç z dystansem, nie zwracaç si´ do nich po imieniu, jak równie˝ uczulaç klien-

tów, aby nie zwracali si´ do pracownika socjalnego równie˝ po imieniu, relacje nie majà

byç partnerskie, tylko odnoszàce si´ do tak zwanych regu∏ urz´dniczych, opierajàcych si´

na przeprowadzeniu kwestionariusza wywiadu i przyznania pomocy finansowej” [W 15,

W 2]. Nie by∏a to wypowiedê odosobniona.

Podsumowujàc ten wàtek – praktyki dyskryminacyjne stosowane wobec pracowników

socjalnych przejawiajà si´ nadmiernym obcià˝eniem pracà, spychaniem odpowiedzialno-

Êci za los klienta na pracownika socjalnego, obarczaniem tego ostatniego winà za nieroz-

wiàzane problemy klientów [W 6]. Praktyki te widoczne sà w patologicznych relacjach

mi´dzy zarzàdzajàcymi a zarzàdzanymi. Ich wynikiem jest towarzyszàce pracownikom po-

czucie, i˝ „pracownik traktowany jest jak osoba drugiej kategorii”. Dodam, ˝e do rzadko-

Êci nale˝a∏y wypowiedzi podkreÊlajàce dobrà atmosfer´ panujàcà w miejscu pracy.

Dyskryminowanie klientów przez pracowników socjalnych
– kategorie dyskryminowane, sposoby i techniki

(narz´dzia) dyskryminacji

„Dyskryminowani sà równie˝ Klienci OÊrodka, zarówno przez spo∏eczeƒstwo, jak i przez

samych pracowników socjalnych. Uwa˝am, ˝e praktyki dyskryminacji przez pracowników

majà miejsce we wszystkich OÊrodkach, wnioski takie mog´ wysnuç z kuluarowych roz-

mów, jakie toczà si´ podczas przerw w czasie szkoleƒ czy nawet na Uniwersytecie. Wiem,

˝e to nie jest zbyt pochlebna uwaga na nasz temat, ale niestety tak si´ dzieje” [W 19].

Udzielajàc odpowiedzi na pytanie, w czym przejawiajà si´ praktyki dyskryminacyjne sto-

sowane wobec klientów, pracownicy socjalni wskazywali wiele przyk∏adów takich praktyk

w odniesieniu do klientów trudnych, roszczeniowych, jak te˝ klientów cichych i spokojnych.
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„Wysokie zasi∏ki otrzymujà klienci roszczeniowi, skar˝àcy si´, odwo∏ujàcy. To im po-

Êwi´ca si´ najwi´cej uwagi i czasu” [W 15]. Praktyki dyskryminacyjne „przejawiajà si´

w kontaktach z roszczeniowymi i agresywnymi – tego typu klienci wyzwalajà w pracowni-

kach socjalnych agresj´, opór i pot´gujà stres. Pracownicy socjalni w kontaktach z tego ty-

pu klientami myÊlà o jak najkrótszym kontakcie z nimi. Na widok tych klientów mo˝na

us∏yszeç: „…znowu on”, „nareszcie sobie poszed∏”, „nie mam ju˝ do niej/niego si∏y”. Pra-

cownicy socjalni niejednokrotnie toczà z „trudnymi” klientami ukrytà walk´ [W 1, tak˝e

W 17]. Gdy zaÊ mowa o klientach cichych i spokojnych, respondenci zauwa˝ajà, i˝ „Zda-

rza si´, ˝e osoby ciche, nie potrafiàce si´ wyk∏ócaç o swoje sà za∏atwiane, drugiej kolejno-

Êci ni˝ te k∏ótliwe, które wiedzà, co im si´ nale˝y oraz gdzie si´ majà udaç w celu za∏a-

twienia sprawy szybciej, np. do prezydenta miasta” [W 2]. Praktyki dotyczà „klientów,
którzy sà spokojni, wstydliwi, bojà si´ mówiç” [W 9].

Wiele kategorii czy grup klientów jest obiektem dyskryminacji ze strony pracowników

socjalnych. „Najbardziej dyskryminowanà grupà, która korzysta ze Êwiadczeƒ w moim OÊrod-

ku, sà alkoholicy oraz d∏ugotrwale bezrobotni pi´çdziesi´cioletni m´˝czyêni, którzy od wie-

lu lat pozostawali na utrzymaniu swoich rodziców, a po ich Êmierci zostali bez Êrodków do

˝ycia. Zarówno osoby spo˝ywajàce w nadmiernych iloÊciach alkohol, jak i osoby, które zo-

sta∏y »sierotami« przychodzà do OÊrodka z nastawieniem, ˝e ta pomoc nale˝y im si´ »ju˝«

i w jak najwy˝szej kwocie. To nastawienie ...powoduje, ˝e cz´sto w pracownikach socjalnych

budzi si´ »agresor«… W stosunku do tych osób stosuje si´ cz´sto ograniczenia pomocy fi-

nansowej. Rozmowy z tego typu klientami przebiegajà w mniej przyjaznej atmosferze ni˝

z pozosta∏ymi klientami, cz´sto ich wnioski sà rozpatrywane w ostatniej kolejnoÊci tak, aby

nie przekroczyç terminów ustawowych” [W 19]. W innej wypowiedzi znajdujemy podobne

spostrze˝enia: „Dyskryminowane sà równie˝ osoby uzale˝nione – przede wszystkim od al-
koholu, ujawnia si´ to poprzez brak umiej´tnoÊci prowadzenia profesjonalnej pracy socjal-

nej. »Metodà« stosowanà wobec takich osób jest odmowa Êwiadczeƒ finansowych w opar-

ciu o niewyra˝enie zgody podopiecznego na podj´cie leczenia odwykowego” [W 15].

WÊród dyskryminowanych znajdujemy tak˝e przedstawicieli mniejszoÊci romskiej.

„Celowo nie informuje si´ »wybranych« osób o wszystkich uprawnieniach wnikajàcych

z przepisów prawa. W przypadku osób narodowoÊci romskiej, wykorzystujàc fakt trudno-

Êci lub braku umiej´tnoÊci czytania i pisania. Osoby te [Romów – D.T.] traktuje si´ cz´-

sto z nieukrywanà wy˝szoÊcià, pogardà i lekcewa˝eniem. KiedyÊ z ust jednego z pracow-

ników socjalnych us∏ysza∏am opini´, ˝e to i tak druga kategoria ludzi” [W 15].

Inna dyskryminowana grupa to osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego. „W przy-

padku osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego uwa˝am, ˝e to w∏aÊnie pracownicy so-

cjalni sà na pierwszej linii walki ze stereotypami i uprzedzeniami wobec tych osób, a wie-

lu z nich, zw∏aszcza tych m∏odych wiekiem i sta˝em pracy prezentuje postaw´ moim

zdaniem nie licujàcà z kodeksem etycznym. To w∏aÊnie z ust wielu pracowników socjal-

nych s∏yszy si´ okreÊlenia – wariat, Êwir, psychoz itp. W stosunku do tych osób obserwuj´

kolokwialnie mówiàc »spychoterapi´«. Niektórzy »pozbywajà si´« osób chorych psychicz-

nie dokumentujàc potrzeb´ obj´cia klienta specjalistycznymi us∏ugami opiekuƒczo-piel´-

gnacyjnymi lub potrzebà skorzystania z Domu Dziennego Pobytu tak przerzuca si´ nie-
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wygodnego klienta do innego dzia∏u. Praktyki dyskryminacyjne przejawiajà si´ w ró˝no-

rodny sposób. Niektórzy bardzo umiej´tnie wyd∏u˝ajà termin odbioru przez klienta Êwiad-

czeƒ z pomocy spo∏ecznej poprzez takie dzia∏ania, jak: pozorowanie nieobecnoÊci klien-

ta w domu i wyznaczenie terminu ostatecznego przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego

odleg∏ego tak, jak to mo˝liwe. ˚àdanie dostarczenia ró˝norodnych dokumentów, które

w zasadzie nie majà wielkiego wp∏ywu na rozstrzygni´cie sprawy itp.” [W 16]. Inny pra-

cownik socjalny stwierdzi∏: „Je˝eli chodzi o klientów, to dyskryminacja ma ró˝ne odcie-

nie. Delikatnie mówiàc, nie sà lubiani klienci z zaburzeniami psychicznymi, bezdomni
i osoby opuszczajàcy zak∏ady karne. Sà to klienci, z którymi trudno si´ porozumieç i przede

wszystkim roszczeniowi” [W 21].

Inne grupy dyskryminowane, inne rodzaje dyskryminacji

„W ciàgu kilkuletniej pracy w oÊrodku pomocy spo∏ecznej (MOPS w du˝ym mieÊcie

– D.T.) nie spotka∏am si´ z faktami ra˝àcej dyskryminacji podopiecznych przez pracowni-

ków tej instytucji” – stwierdzi∏a jedna z pracownic. „Zauwa˝ony przeze mnie problem do-

tyczy raczej dyskryminacji klientów przez samych klientów. Jego uwarunkowania mo˝na,

wydaje mi si´, szukaç jednak w ich w∏asnych, pokr´conych – jak sami mówià – ˝yciory-

sach. Sami [klienci – D.T.] dzielà si´ na »lepszych« i »gorszych«. Budujà i utrwalajà ste-

reotypy, cz´sto wyrównujàc w∏asne braki kosztem innych nale˝àcych do kategorii »bezro-

botny, niepe∏nosprawny, alkoholik, bezdomny«” [W 20]. Czy te zjawiska dostrzega wielu

pracowników – sadz´, ˝e raczej nie.

DoÊç rzadko, zwa˝ywszy na fakt feminizacji zawodu pracownika socjalnego, pojawi∏y

si´ wypowiedzi Êwiadczàce o dyskryminacji p∏ci. „Niestety, za pochwa∏ami [w∏adz gminy

– D.T.] – jak stwierdzi∏a jedna z respondentek – nie idà godziwe zarobki… Uchwalanie

corocznego bud˝etu gminy w kwestiach dotyczàcych wynagrodzeƒ za prac´ zawsze koƒ-

czy si´ ci´ciami. Z „dobrze poinformowanych êróde∏” wiemy, ˝e zarówno pracownicy

Urz´du, jak i inni Kierownicy jednostek (m´˝czyêni) majà wy˝sze wynagrodzenia, pomi-

mo, ˝e ich kwalifikacje sà du˝o ni˝sze. Musz´ wspomnieç równie˝ o tym, ˝e obecnie dwie

pracownice spodziewajà si´ dzieci i ani jedna z nich nie myÊli o tym, aby skorzystaç z urlo-

pu wychowawczego, gdy˝ delikatnie zasugerowano im, ˝e powrót do pracy po wychowaw-

czym mo˝e byç ju˝ niemo˝liwy” [W 19]. Wypowiedê ta potwierdza zjawisko dyskrymina-

cji kobiet na rynku pracy. W instytucjach pomocy spo∏ecznej problem ten ujawni∏ si´, a byç

mo˝e i nasili∏ w zwiàzku z bezrobociem m´˝czyzn. Jak zauwa˝a jedna z respondentek,

„Problem ten nasili∏ si´ w naszym oÊrodku, gdy do pracy przyszli m´˝czyêni... Posiadali

wy˝sze wykszta∏cenie, lecz nie mieli ˝adnej praktyki. Otrzymali szybkie awanse… Odpo-

wiednie wynagrodzenie. Nie bardzo chcia∏o im si´ chodziç w teren. Uwa˝ali, ˝e posiada-

jà wykszta∏cenie i sà predestynowani do wznioÊlejszych celów. …Nawet ich klienci otrzy-

mujà wy˝sze zasi∏ki ni˝ klienci kobiet pracowników socjalnych. To ich [m´˝czyzn – D.T.]

klienci otrzymujà cz´Êciej zasi∏ki specjalne i zwrotne ni˝ klienci kobiet” [W 21].

Obiektem bezpoÊrednich praktyk dyskryminacyjnych sà kobiety – klientki dyskrymino-

wane przez pracownice socjalne. „Im w porównaniu do m´˝czyzn klientów przydzielana
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jest ni˝sza wysokoÊç zasi∏ków, bo jako kobiety cz´Êciej korzystajà z pomocy” [W 21]. Wy-

daje si´, ˝e dyskryminacja ze wzgl´du na p∏eç mo˝e mieç miejsce z uwagi na rozpowszech-

nione stereotypy p∏ci, zachodzi niepostrze˝enie, nie jest w pe∏ni uÊwiadamiana sobie przez

pracownice socjalne, które oceniajà funkcjonowanie klientów w rolach spo∏ecznych. I tak:

„Kobiety cz´sto sà postrzegane przez pryzmat stereotypów. Kobiet´ najcz´Êciej uczy si´

prowadzenia gospodarstwa domowego, akcentujàc jej rol´ jako g∏ównej opiekunki, wr´cz

domatorki, zapominajàc a mo˝e wr´cz negujàc kwest´ aktywnoÊci zawodowej, kszta∏ce-

nia, nie okreÊla si´ jej szans i mo˝liwoÊci na rynku pracy. M´˝czyzn´ natomiast nie po-

strzega si´ w roli opiekuna, nie preferuje si´... m´˝czyzny do pe∏nienia funkcji opiekuƒ-

czej...” [W 15].

Reasumujàc, nale˝y podkreÊliç ró˝norodnoÊç kategorii dyskryminowanych. W tym kon-

tekÊcie zasadne jest pytanie o to, kto dyskryminacji nie podlega? Na obecnym etapie ba-

daƒ nie potrafi´ udzieliç na to pytanie wyczerpujàcej odpowiedzi. Sàdz´, ˝e wobec ka˝-

dej kategorii praktyki te niestety sà stosowane, majà miejsce. WÊród wypowiedzi znalaz∏y

si´ bowiem i takie, które potwierdzajà dyskryminowanie osób starszych, przebywajàcych

w domu pomocy spo∏ecznej: „Taka osoba nie doniesie, bo nie potrafi (np. osoby z demen-

cjà starczà) albo si´ boi. Osoby bojà si´, ˝e inni nie uwierzà, a przez to, ˝e si´ skar˝y∏y,

b´dà jeszcze gorzej traktowane przez swojego »opiekuna« (bardziej by tu pasowa∏o okre-

Êlenie „kata”)” [W 12], stwierdzi∏ respondent, informujàc o praktykach dyskryminacyjnych

w jednym z domów pomocy spo∏ecznej, w którym sam odbywa∏ praktyki.

Inny pracownik zauwa˝y∏, ˝e praktyki dyskryminacyjne mogà mieç miejsce równie˝

wówczas, gdy osoba po raz pierwszy korzysta ze wsparcia, albowiem: „W momencie, gdy

pracownik socjalny zaobserwuje podczas wywiadu, ˝e klient posiada komputer, telefon

komórkowy, wysokiej jakoÊci telewizor…” [W 5] – od tego uzale˝nia pomoc finansowà.

Za poÊrednictwem ograniczania Êwiadczeƒ, wykorzystywania znajomoÊci przepisów

prawnych, w tym zasad Kodeksu Post´powania Administracyjnego pracownicy socjalni

dyskryminujà trudnych, niewygodnych klientów. Niekiedy zdarza∏o si´, ˝e uczciwych i przy-

zwoitych – zdaniem pracownika socjalnego – klientów dyskryminowali kierownicy placó-

wek, przekonani np., ˝e „rodzina zast´pcza wzi´∏a dzieci dla pieni´dzy. Nast´pstwem te-

go przekonania by∏o „utrudnianie” za∏atwiania przez t´ rodzin´ spraw w naszej jednostce,

cz´ste sprawdzanie – zupe∏nie niepotrzebnie – co u tej rodziny si´ dziej. Natomiast przy-

padku rodzin zast´pczych niewywiàzujàcych si´ nale˝ycie ze swoich obowiàzków – dodaj-

my osób konfliktowych, roszczeniowych – w stosunku do których nale˝a∏oby podjàç jakieÊ

„drastyczne” dzia∏ania nie robi si´ nic – mogliby przecie˝ przyjÊç z awanturà lub co gor-

sza nas∏aç dziennikarzy” [W 13].

Dyskryminacja przybiera czasami tak˝e zdecydowanie bardziej bezpoÊrednie i napa-

stliwe, a nawet drastyczne formy, gdy˝ – jak zauwa˝a jeden z badanych „dyskryminacja to

rodzaj przemocy psychicznej. O wiele ∏atwiej jà stosowaç ni˝ przemoc fizycznà, która zo-

stawia widoczne Êlady. Trudniej wi´c jest udowodniç stosowanie praktyk dyskryminacyj-

nych” [W 12]. PowszechnoÊç tego zjawiska w instytucjach pomocy spo∏ecznej wymaga

wprost postawienia pytania o funkcje praktyk dyskryminacyjnych w systemie pomocy spo-

∏ecznej.
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Funkcje praktyk dyskryminacyjnych w instytucjach pomocy spo∏ecznej

W odpowiedzi na pytanie o cele istnienia praktyk dyskryminacyjnych jeden z respon-

dentów zauwa˝y∏: „Wydaje mi si´, ˝e ka˝da praktyka dyskryminacyjna s∏u˝y czemuÊ inne-

mu. MyÊl´, ˝e przede wszystkim zaspokaja poczucie w∏adzy u ludzi majàcych pod sobà

osoby podw∏adne. Mogà te˝ wynikaç z cech osobowych osób dyskryminujàcych innych,

z systemu wzajemnych zale˝noÊci (myÊl´ tu o nierównym traktowaniu klientów) oraz ze

zbyt wàskich horyzontów myÊlowych” [W 11]. Cz´Êç badanych wskazuje na zazdroÊç, za-

wiÊç, pazernoÊç – jednym s∏owem na negatywne cechy osobowe osób dyskryminujàcych

innych oraz na wzorce przyswojone we wczesnym okresie ˝ycia. Przyczynà mo˝e byç rów-

nie˝ brak otwarcia na inne sposoby myÊlenia czy dzia∏ania: „…mo˝na przypuszczaç, ˝e

dyskryminujemy innych, poniewa˝ tylko swoje postawy i zachowania uznajemy za w∏aÊci-

we. OczywiÊcie ta postawa nie jest s∏uszna” – dodawa∏ badany [W 19].

Respondenci zauwa˝ali, ˝e niekiedy praktyki te mo˝na traktowaç jako rodzaj reakcji

– dodajàc, ˝e niew∏aÊciwej, „z∏ej” odpowiedzi na przecià˝enie pracà, wyczerpanie emocjo-

nalne, stres w pracy, nadmierne wymagania prze∏o˝onych czy agresywne i roszczeniowe

postawy klientów.

W innej wypowiedzi znajdujemy interesujàce uwagi na temat ewentualnych „pozytyw-

nych” funkcji tych praktyk: „Trudno jednoznacznie powiedzieç, co majà na celu. Mo˝e

zniech´cenie klientów do korzystania z systemu spo∏ecznego wsparcia bàdê te˝ pokaza-

nie, ˝e potrafià sobie radziç pomimo braku pomocy ze strony paƒstwa” [W 14].

W zebranym materiale pojawi∏y si´ równie˝ sugestie Êwiadczàce o „naprawczej” funk-

cji praktyk w obliczu wadliwego dzia∏ania systemu pomocy spo∏ecznej, w którym „korzy-

stajà osoby, które w∏aÊciwie nigdy nie pracowa∏y, korzystajà z opieki z pokolenia na po-

kolenie”…, a „nadal nie mo˝na objàç pomocà tych naprawd´ potrzebujàcych, g∏ównie

chodzi mi tu o osoby starsze, które majà w∏asne Êwiadczenia, jednak ten dochód jest sto-

sunkowo niski” [W 14]. Osoby te „korzystajàc ze wsparcia z OÊrodka muszà p∏aciç za us∏u-

gi opiekuƒczo-medyczne czy te˝ sp∏acaç po˝yczki udzielone im na zakup opa∏u na okres

zimowy. Jest to moim zdaniem nierówne traktowanie osób potrzebujàcych” [W 14]. Do

tego dochodzi „niskie wynagrodzenie pracowników nierzadko nieznacznie odbiegajàce od

wysokoÊci przyznanej pomocy klientom… powoduje poczucie niesprawiedliwoÊci… Pra-

cownik socjalny musi borykaç si´ z wieloma problemami osobistymi, bud˝et domowy cz´-

sto wystarcza na zaspokojenie niezb´dnych potrzeb, a ka˝dy z nas ma ÊwiadomoÊç, ˝e mu-

si je zabezpieczyç sobie i w∏asnej rodzinie we w∏asnym zakresie. W tej sytuacji czasem

trudno si´ pogodziç, ˝e osoby otrzymujà pomoc na np. kolonie dla dzieci, do˝ywianie

w szkole, op∏aty czynszowe, zaleg∏oÊci w op∏atach bez wi´kszego wysi∏ku ze swojej stro-

ny” i dodaje: „Takie praktyki prowadzà oczywiÊcie do uzale˝nienia od pomocy spo∏ecz-

nej” [W 18]. Pracownicy socjalni zdecydowanie podkreÊlali funkcj´ – „naprawczà” prak-

tyk dyskryminacyjnych podczas prowadzonych przeze mnie zaj´ç dydaktycznych.

Praktyki dyskryminacyjne w pomocy spo∏ecznej 157



Zakoƒczenie i wnioski

Zjawisko powszechnego wyst´powania w relacjach mi´dzyludzkich, w instytucjach po-

mocy spo∏ecznej praktyk dyskryminacyjnych ma wiele uwarunkowaƒ. Wypowiedzi bada-

nych, zw∏aszcza informacje uzyskane od terenowych pracowników socjalnych oraz repre-

zentantów Êrodowiska zarzàdzajàcych pomocà spo∏ecznà, kierowników niewielkich

gminnych oÊrodków ukazujà z∏o˝ony obraz wzajemnych, wymienianych mi´dzy „partne-

rami” zró˝nicowanych praktyk dyskryminacyjnych. Mo˝e nie do koƒca praktyki te sà „obie-

gowà monetà” w wymianie pomi´dzy wspierajàcymi a wspieranymi oraz zarzàdzajàcymi

i zarzàdzanymi, ale wymiana ich z pewnoÊcià nie jest przypadkowa i nie mo˝e byç trakto-

wana jako „wypadek przy pracy”.

Istotna i znaczàca w tym kontekÊcie jest postawa wobec praktyk dyskryminacyjnych,

stosunek do tego zjawiska ca∏ego Êrodowiska, a wi´c zarzàdzajàcych i szeregowych pra-

cowników socjalnych. Z zebranych wypowiedzi wynika, ˝e kierownicy dostrzegali wpraw-

dzie dyskryminowanie klientów przez pracowników, lecz nie byli szczególnie zaniepoko-

jeni skalà zjawiska i stosowanymi formami dyskryminacji. W zasadzie ograniczali si´ do

stwierdzenia, ˝e roszczeniowi klienci wyprowadzajà pracowników z równowagi. Dostrze-

gali równie˝, ˝e praktyka dyskryminacyjna mo˝e si´ przejawiaç w „pos∏ugiwaniu si´ j´zy-

kiem urz´dniczo-prawnym, niezrozumia∏ym dla klienta” [W 22] oraz w „niew∏aÊciwym

traktowaniu klienta przez kierowanie si´ emocjami, wczeÊniej nieudowodnionymi ocena-

mi, opiniami” [W 22] – jednym s∏owem w stereotypowym postrzeganiu klienta. Zdaniem

kierowników praktykom dyskryminacyjnym sprzyja zm´czenie pracowników socjalnych

pracà, niedostateczne wynagrodzenie, zw∏aszcza gdy porówna si´ p∏ace urz´dników gmi-

ny i pracowników pomocy spo∏ecznej, lekcewa˝àce lub krytyczne uwagi na temat funkcjo-

nowania pomocy spo∏ecznej, „z∏a reklama” mediów. Jak zauwa˝a jeden z pracowników

socjalnych, „Niektórym osobom zarzàdzajàcym w pomocy spo∏ecznej wydaje si´, ˝e taki

problem nie ma miejsca lub po prostu ich to nie dotyczy, je˝eli do tego dochodzi, to nie

ma to miejsca w placówce, w której jest on prze∏o˝onym” [W 14].

Problem ten jednak istnieje, aczkolwiek – jak zauwa˝a jeden z badanych – „Praktyki

dyskryminacyjne w moim zak∏adzie nie sà postrzegane jako problem. Wr´cz przeciwnie

– problemem staje si´ jakakolwiek dyskusja na ich temat i próba zmiany takiego post´-

powania” [W 13]. Rozmowy na ich temat toczà si´, jednak niecz´sto i w „kuluarach”, al-

bowiem „pracownicy socjalni nie rozpatrujà tych sytuacji w kategorii problemu, ale wsty-

dzà si´ czasem sami przed sobà” [W 1]. Cz´Êç respondentów dostrzega jednak, ˝e praktyki

dyskryminacyjne stajà si´ w instytucjach pomocy spo∏ecznej coraz wi´kszym problemem.

„Uwa˝am, ˝e jest to coraz wi´kszym problemem…MyÊl´, ˝e takie dzia∏anie przydarzy∏o

si´ ka˝demu pracownikowi socjalnemu co najmniej raz, jednak niewielu otwarcie si´ do

tego przyznaje” [W 16].

Pracownicy socjalni zauwa˝ajà, ˝e „problem ten istnieje w ka˝dej dziedzinie ˝ycia na

ca∏ym Êwiecie, jest problemem globalnym. Rozmowy na temat dyskryminacji sà bardzo

trudne; nie chcemy si´ przyznaç do tego, ˝e jesteÊmy dyskryminowani ani tym bardziej do

tego, ˝e sami dyskryminujemy innych cz∏onków naszych spo∏ecznoÊci. OczywiÊcie dysku-
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sje dotyczàce praktyk dyskryminacyjnych sà jak najbardziej wskazane, jednak nie starcza

nam odwagi, aby publicznie podejmowaç tego typu temat. Byç mo˝e to my, pracownicy

zwiàzani z pomocà spo∏ecznà, powinniÊmy zainicjowaç dyskusj´ na temat dyskryminacji,

poniewa˝ mamy najbli˝szy kontakt z osobami, które sà dyskryminowane ze wzgl´du na

ubóstwo, bezrobocie, wielodzietnoÊç, niepe∏nosprawnoÊç. Ale aby zapoczàtkowaç rozmo-

wy na ten temat, musimy równie˝ zmieniç swojà postaw´ w stosunku do klientów, których

w wi´kszym lub mniejszym stopniu dyskryminujemy” [W 19].

Spostrze˝enia, uwagi, komentarze, wyjaÊnienia pracowników socjalnych i kierowników

z gminnych i miejskich oÊrodków pomocy spo∏ecznej, PCPR, respondentów terenu woje-

wództw Êlàskiego i ma∏opolskiego pozwalajà na podj´cie tego dra˝liwego i trudnego te-

matu, aczkolwiek samo jego podj´cie jest jedynie warunkiem koniecznym, bynajmniej jed-

nak niewystarczajàcym do zmiany postaw.

Discrimination practices in social assistance

The research described here was qualitative in approach and was conducted in 2004 and

2005. The main goal of the research was identification of discriminatory practices in some

social assistance institutions in Poland. Besides their scale and different forms it was pointed

out to overt and covert functions which discriminatory practices have in the context of

professionalization of social work. Prevalence of these practices casts doubts on adherence to

rules of ethical standards in social assistance institutions and among social work professionals.
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¸ukasz ¸otocki

Instytut Polityki Spo∏ecznej, Uniwersytet Warszawski

Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda
badawcza w polityce spo∏ecznej na przyk∏adzie

badaƒ nad migracjami mi´dzynarodowymi

Wprowadzenie

Artyku∏ niniejszy ma na celu prezentacj´ jakoÊciowej metody badawczej zogniskowa-

nych wywiadów grupowych ze szczególnym uwzgl´dnieniem jej przydatnoÊci w badaniach

spo∏ecznych, w tym przede wszystkim z zakresu polityki spo∏ecznej.

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych (inaczej tzw. badaƒ fokusowych) do-

czeka∏a si´ w polskiej literaturze naukowej kilku opracowaƒ, wydaje si´ jednak, i˝ nies∏y-

chanie rzadko wspomina si´ o niej w kontekÊcie badaƒ nad politykà spo∏ecznà.

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostanà podstawowe za∏o˝enia metody oraz

doÊwiadczenia wybranych polskich oÊrodków badawczych, w tym przede wszystkim Insty-

tutu Polityki Spo∏ecznej UW w zakresie jej stosowania.

Celem artyku∏u jest zarówno prezentacja metody fokusowej w Êwietle doÊwiadczeƒ

praktycznych (w tym technicznych szczegó∏ów dotyczàcych tego typu badaƒ), jak i zach´-

ta do jej szerszego wykorzystywania.

Omawiane przyk∏ady zastosowania metody dotyczà badaƒ nad migracjami (sytuacjà

imigrantów w Polsce) i pokrewnych, w tym przede wszystkim badaƒ przeprowadzonych

wÊród samych imigrantów. W artykule wykorzystano wi´c doÊwiadczenia z badaƒ raczej

trudnych, prowadzonych na specyficznej grupie badawczej.



Zogniskowane wywiady grupowe – kilka s∏ów o metodzie badawczej1

Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych liczàca ponad 60 lat, upowszechniona

zosta∏a przez Roberta Mertona i Paula Lazarsfelda i to oni jako pierwsi u˝yli wobec niej

nazwy „the focussed interview” (Maison 2001, s. 3).

Zogniskowane wywiady grupowe to metoda badaƒ jakoÊciowych. W przeciwieƒstwie

do technik iloÊciowych (sonda˝owych, takich jak np. ankieta) w technikach jakoÊciowych

nie chodzi o pomiar zjawiska lecz o jego g∏´bszà analiz´, tj. odpowiedê na pytania jak jest?
i dlaczego tak jest? ReprezentatywnoÊç nie jest warunkiem badaƒ jakoÊciowych; nie mo˝-

na wi´c ich wyników iloÊciowo generalizowaç na ca∏à populacj´ interesujàcà badacza.

W badaniach tego rodzaju chodzi o zrozumienie g∏´bszych mechanizmów rzàdzàcych

danym problemem, do czego statystyczna reprezentatywnoÊç nie jest konieczna2.

Omawiana metoda polega na zgromadzeniu kilku osób (od 6 do 12) i zach´ceniu ich

do trwajàcej oko∏o 2 godzin dyskusji zogniskowanej na danym temacie (problemie badaw-

czym). Przebiegiem dyskusji fokusowej kieruje moderator, który – w za∏o˝eniach – nie zaj-

muje stanowiska odnoÊnie do poruszanych kwestii i nie wartoÊciuje opinii poszczególnych

uczestników (przyjmujàc za∏o˝enie o ich równowa˝noÊci). Metoda fokusowa zak∏ada nie-

ustrukturyzowany sposób pozyskiwania informacji (podobnie jak w wywiadzie swobodnym),

co nie oznacza, i˝ jest to zupe∏nie swobodna dyskusja. Profesjonalnie przygotowany wy-

wiad powinien byç oparty na opracowanym wczeÊniej ramowym scenariuszu moderacji

uwzgl´dniajàcym wszystkie zagadnienia interesujàce badacza. Nie powinna byç to jednak

lista konkretnych pytaƒ, na które moderator b´dzie oczekiwa∏ bezpoÊrednich odpowiedzi

od poszczególnych uczestników badania, a raczej lista tematów poddanych dyskusji.

Dynamika grupy

Dynamika grupy, która rodzi si´ podczas dyskusji fokusowej, jest istotà omawianej

techniki badawczej. W przeciwieƒstwie do indywidualnych wywiadów pog∏´bionych, w przy-

padku zogniskowanych wywiadów grupowych ma miejsce interakcja pomi´dzy responden-

tami. Uczestnicy stymulujà si´ wzajemnie do zabierania g∏osu, konfrontujà swoje opinie

z opiniami innych, majà mo˝liwoÊç polemiki, argumentowania na rzecz swoich racji, a tak-

˝e weryfikacji w∏asnych poglàdów. Co wa˝ne, badacza interesujà nie tyle konkluzje, do ja-

kich dochodzà respondenci, a sam proces ich powstawania (Kosmala 2000, s. 35).
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1 Zarys opisywanej metody mo˝na tak˝e znaleêç w innym moim artykule (¸otocki 2003), po-

Êwi´conym m.in. ogólnej charakterystyce wyników badaƒ nad migracjami przeprowadzonych meto-

dà zogniskowanych wywiadów grupowych.
2 Metoda fokusowa mo˝e jednak byç ∏àczona z technikami iloÊciowymi. W takiej sytuacji wy-

korzystuje si´ jà np. w badaniach pilota˝owych i traktuje jako êród∏o wst´pnego rozpoznania bada-

nego problemu (np. dla celów sformu∏owania hipotez badawczych czy konstrukcji kwestionariusza)

przed podj´ciem badaƒ iloÊciowych.



Sk∏ad grupy

W badaniach fokusowych istotny jest taki dobór respondentów, aby grupa fokusowa

by∏a relatywnie homogeniczna pod wzgl´dem wybranych kryteriów (np. wieku, wykszta∏-

cenia, doÊwiadczeƒ i innych cech istotnych z punktu widzenia badaƒ), poniewa˝ zbyt du-

˝a ró˝norodnoÊç mo˝e utrudniç komunikacj´ mi´dzy uczestnikami dyskusji. Ponadto wska-

zane jest, aby respondenci nie mieli wykszta∏cenia socjologicznego czy psychologicznego,

nie zajmowali si´ zawodowo badaniami spo∏ecznymi (marketingowymi) i nie mieli za so-

bà licznych doÊwiadczeƒ zwiàzanych z udzia∏em w badaniach fokusowych (Dani∏owicz, Li-

sek-Michalska 2000). Zwykle zaleca si´ tak˝e dobór respondentów nieznajàcych si´ mi´-

dzy sobà.

Miejsce prowadzenia badaƒ

Je˝eli chodzi o miejsce wywiadu fokusowego, istniejà dwa podejÊcia (Maison 2001,

s. 49). Pierwsze kojarzone jest z amerykaƒskim stylem prowadzenia zogniskowanych wy-

wiadów grupowych i polega na organizacji wywiadu w specjalnym pomieszczeniu (tzw. fo-

kusowni) wyposa˝onej w profesjonalny sprz´t rejestrujàcy (audio-wideo) oraz lustro we-

neckie, za którym znajduje si´ pomieszczenie (tzw. podglàdownia), z którego badacz

– niewidoczny dla uczestników – mo˝e obserwowaç ca∏y przebieg wywiadu. Zaletà wyko-

rzystania profesjonalnej fokusowni jest mo˝liwoÊç wp∏ywania na przebieg wywiadu przez

osoby inne ni˝ moderator, np. poprzez przekazywanie mu uwag w trakcie przerwy; a tak-

˝e bie˝àca obserwacja zza lustra weneckiego sygna∏ów werbalnych i pozawerbalnych wy-

sy∏anych przez uczestników.

Drugie podejÊcie kojarzone jest ze stylem brytyjskim i polega na prowadzeniu wywia-

du w warunkach naturalnych, np. prywatnym domu, co ma sprzyjaç odformalizowaniu
wywiadu i co za tym idzie wi´kszej otwartoÊci respondentów. Ten styl ogranicza jednak

mo˝liwoÊç bie˝àcej obserwacji dyskusji przez osoby inne ni˝ moderator oraz jej profesjo-

nalnà rejestracj´.

Rejestracja zogniskowanego wywiadu grupowego

Rejestracja (najlepiej wideo) mo˝e byç istotnym warunkiem powodzenia wywiadu fo-

kusowego. Umo˝liwia ona g∏´bszà analiz´ wypowiedzi i reakcji uczestników – niemo˝li-

wà do przeprowadzania podczas jego trwania. Zaletà profesjonalnych fokusowni jest mo˝-

liwoÊç uzyskania nagrania wysokiej jakoÊci, a tak˝e takie dyskretne umieszczenie sprz´tu

nagrywajàcego (kamer), ˝e ich obecnoÊç – pomimo etycznej powinnoÊci poinformowania

o niej badanych – nie powinna wp∏ywaç na przebieg wywiadu (respondenci ∏atwo zapo-

minajà o tym, ˝e sà nagrywani). W przypadku wywiadu prowadzonego w warunkach na-
turalnych, nieformalnoÊç dyskusji, mo˝e – w niektórych przypadkach – zak∏óciç widocz-

na obecnoÊç kamery, choç oczywiÊcie nie musi to byç regu∏à.
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Techniki towarzyszàce

Uzupe∏nieniem wywiadu fokusowego mo˝e byç wykorzystanie technik projekcyjnych

w czasie jego trwania (np. testów niedokoƒczonych zdaƒ), a tak˝e przeprowadzenie wy-

wiadów indywidualnych z wybranymi uczestnikami wywiadu grupowego, bezpoÊrednio po

jego zakoƒczeniu. Kryterium doboru respondentów do wywiadu indywidualnego mo˝e byç

np. domniemanie, ˝e dany uczestnik dyskusji fokusowej czu∏ si´ skr´powany w sytuacji

grupowej bàdê przeciwnie – mia∏ tak du˝o do powiedzenia, ˝e nie zdà˝y∏ tego zrobiç w dys-

kusji fokusowej i warto poÊwi´ciç mu nieco wi´cej czasu.

Czynniki wp∏ywajàce na wybór metody
zogniskowanych wywiadów grupowych

Na trafnoÊç wyboru zogniskowanych wywiadów grupowych jako metody badawczej,

wp∏ywaç mo˝e wiele czynników, takich jak np. typy osobowoÊci respondentów (co mo˝e

byç trudne do przewidzenia przez badacza), rodzaj badanych problemów, a tak˝e rozma-

ite czynniku sytuacyjne.

Nie bez znaczenia jest stopieƒ dra˝liwoÊci badanych kwestii, choç tutaj równie˝ trudno

o jednoznaczne zalecenia dotyczàce doboru metody. Z jednej strony, respondenci nie-

Êmiali mogà si´ czuç skr´powani w wypowiadaniu si´ na tematy dra˝liwe w gronie kilku

osób (do czego byliby sk∏onni w sytuacji wywiadu indywidualnego), z drugiej – fakt, ˝e in-

ni majà podobne prze˝ycia i mówià na ten temat w sposób otwarty, mo˝e byç czynnikiem

oÊmielajàcym dla osób, które nie czu∏yby si´ gotowe do mówienia o kwestiach osobistych

bez takiej stymulacji (Maison 2001, s. 21).

S∏aboÊci metody zogniskowanych wywiadów grupowych

Powy˝ej wspomina∏em g∏ównie o korzyÊciach p∏ynàcych z zastosowania metody zogni-

skowanych wywiadów grupowych. Omawiana metoda ma jednak równie˝ pewne wady.

Zagro˝eniem w wywiadzie fokusowym bywa np. mechanizm konformizmu grupowego.

Mo˝e si´ bowiem tak zdarzyç, ˝e gdy za danà opinià opowie si´ stanowczo wi´kszoÊç re-

spondentów, osoba zajmujàca inne stanowisko – z rozmaitych przyczyn – przemilczy ten

fakt. Podobnym zagro˝eniem mo˝e byç równie˝ wy∏onienie si´ z grupy lidera o silnej i do-

minujàcej osobowoÊci, próbujàcego narzucaç swoje zdanie. Do zadaƒ moderatora nale˝y

takie kierowanie dyskusjà, aby uniknàç negatywnego wp∏ywu wspomnianych zagro˝eƒ na

jej przebieg.

Istniejà jednak zagro˝enia, którym badacz (moderator) nie jest w stanie zapobiec. Przy-

k∏adowo, w badaniach fokusowych nie sposób zapewniç respondentom ich pe∏nej anoni-

mowoÊci. Dochowanie anonimowoÊci respondentów i ich wypowiedzi mo˝e zostaç zagwa-

rantowane w raportach z badaƒ; nie da si´ jednak kontrolowaç tego, co „wyniosà na

zewnàtrz” inni uczestnicy badania fokusowego (Kosmala 2000, s. 35).
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Zogniskowane wywiady grupowe – wybrane przyk∏ady dotychczasowego
wykorzystania metody w badaniach spo∏ecznych zwiàzanych

z migracjami mi´dzynarodowymi

Poni˝ej omawiam pokrótce dwa ca∏kowicie ró˝ne przyk∏ady zastosowania metody fo-

kusowej w badaniach zwiàzanych z procesami migracyjnymi. Pierwszy z nich wià˝e si´ bez-

poÊrednio z tematykà migracyjnà i dotyczy badaƒ przeprowadzonych wÊród samych imi-

grantów. Drugi przyk∏ad to badania pokrewne problematyce migracyjnej, a mianowicie

badania nad stereotypami narodowymi, przeprowadzone wÊród osób narodowoÊci polskiej.

Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach wÊród imigrantów

Na wst´pie, chcia∏bym skoncentrowaç si´ na specyfice i dodatkowych trudnoÊciach

zwiàzanych z zastosowaniem omawianej metody w badaniach nad migracjami. Przyst´pu-

jàc do badaƒ fokusowych prowadzonych wÊród imigrantów, nale˝y pami´taç, i˝ jest to gru-

pa specyficzna i wewn´trznie bardzo zró˝nicowana (kulturowo, spo∏ecznie). Warto nad-

mieniç, i˝ szczególnie w takim kraju, jakim jest Polska, imigrantów o nieuregulowanym

statusie pobytu jest o wiele wi´cej ni˝ tych przebywajàcych legalnie. Imigranci tacy mogà

nie byç sk∏onni do dzielenia si´ swoimi doÊwiadczeniami i pewnego wysi∏ku mo˝e wyma-

gaç pozyskanie ich zaufania. DoÊwiadczenia imigrantów mogà byç z∏o˝one, niekiedy trau-

matyczne, a sytuacja grupowa mo˝e nie sprzyjaç dzieleniu si´ takimi prze˝yciami. Dodat-

kowà trudnoÊcià mo˝e byç uzyskanie zgody respondentów na rejestracj´ audio-wideo

(respondenci mogà obawiaç si´, ˝e taÊma trafi w niepowo∏ane r´ce, co mo˝e skutkowaç

np. deportacjà). Pami´taç tak˝e nale˝y o mo˝liwoÊci wystàpienia barier j´zykowych czy

ró˝nic kulturowych dzielàcych badanych.

Przed przystàpieniem do badaƒ nale˝y precyzyjnie okreÊliç, jakie kategorie imigran-

tów oraz jakie aspekty imigracji majà zostaç poddane badaniom, a nast´pnie – bioràc pod

uwag´ wszystkie za i przeciw – rozwa˝yç, czy metoda fokusowa jest najw∏aÊciwsza do zba-

dania obranego problemu. W razie decyzji pozytywnej istotne jest:

– precyzyjne okreÊlenie generalnych kryteriów doboru respondentów,

– wyodr´bnienie poszczególnych grup fokusowych i precyzyjne okreÊlenie kryteriów do-

boru do ka˝dej z nich, tak aby nie pojawi∏y si´ trudnoÊci w komunikacji mi´dzy respon-

dentami, wynikajàce zarówno z ró˝nic kulturowych, spo∏eczno-demograficznych, jak

i ewentualnych ró˝nic doÊwiadczeƒ zwiàzanych z migracjà,

– odpowiedni dobór miejsca badania (decyzja, czy ma to byç profesjonalna fokusownia

czy raczej miejsce mniej formalne),

– odpowiedni dobór moderatora, którym powinna byç osoba nie tylko posiadajàca kon-

kretne predyspozycje umo˝liwiajàce prowadzenie dyskusji fokusowych (takie jak umie-

j´tnoÊç s∏uchania, empatia, zdolnoÊci komunikacyjne), ale tak˝e obeznana z proble-

matykà migracyjnà i przygotowana do pracy w Êrodowisku wielokulturowym.
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Zalety i wady metody fokusowej w badaniach wÊród imigrantów

Cechy

zogniskowanego Zalety Wady

wywiadu grupowego

Sytuacja grupowa Sk∏onnoÊç innych do dzielenia si´ ObecnoÊç osób trzecich mo˝e

swoimi doÊwiadczeniami mo˝e ograniczaç sk∏onnoÊç do dzielenia

motywowaç do takiego samego si´ swoimi doÊwiadczeniami

zachowania (zw∏aszcza w przypadku imigrantów

o nieuregulowanym statusie pobytu)

Rejestracja Mo˝liwoÊç póêniejszej dok∏adnej Opór respondentów przed samà

audio-wideo analizy wypowiedzi, co mo˝e mieç rejestracjà bàdê przed otwartym

dodatkowe znaczenie z racji mówieniem w obecnoÊci kamery

np. problemów j´zykowych (lub dyktafonu) z obawy przed

respondentów i koniecznoÊci wykorzystaniem przekazanych

ponownego ws∏uchania si´ w ich informacji przeciwko nim

wypowiedzi. (zw∏aszcza w przypadku imigrantów

o nieuregulowanym statusie pobytu)

Opracowanie w∏asne.

Styl (typ)

zogniskowanego Zalety Wady

wywiadu grupowego

Styl amerykaƒski Mo˝liwoÊç nieinwazyjnej rejestracji Stworzenie bardziej formalnej

– profesjonalna audio-wideo oraz bie˝àcej obserwacji (urz´dowej, seminaryjnej) 

fokusownia jako wywiadu zza lustra weneckiego atmosfery, co mo˝e ograniczaç

miejsce wywiadu poczucie bezpieczeƒstwa i tym

samym sk∏onnoÊç do dzielenia si´

swoimi doÊwiadczeniami

Styl brytyjski Brak mo˝liwoÊci obserwacji Stworzenie swobodnej atmosfery

– pomieszczenie i profesjonalnej rejestracji wywiadu mogàcej sk∏aniaç do bardziej

nieformalne jako otwartego mówienia

miejsce wywiadu 

Opracowanie w∏asne.

Przyk∏ad badaƒ przeprowadzonych w OÊrodku Badaƒ nad Migracjami UW

W 1999 r. OÊrodek Badaƒ nad Migracjami UW przeprowadzi∏ badanie pilota˝owe „Cu-

dzoziemcy o nieuregulowanym statusie w Polsce. Strategie indywidualne i grupowe”, s∏u-

˝àce m.in. udoskonaleniu metody fokusowej jako metody badaƒ migracji (wywiady mia∏y

na celu uzyskanie informacji na temat sposobu integracji cudzoziemców w Polsce)3.
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Badacze OBM zdecydowali si´ na przeprowadzenie trzech zró˝nicowanych wywiadów

fokusowych. W poszczególnych grupach fokusowych wzi´li udzia∏ przedstawiciele zró˝ni-

cowanych kategorii imigrantów (w tym: Wietnamczycy, Ukraiƒcy). Wywiady prowadzono

zarówno w warunkach naturalnych (gdzie mia∏a miejsce rejestracja audio), jak i w profe-

sjonalnej fokusowni (gdzie wywiad by∏ rejestrowany na taÊmie wideo), Uczestnicy poszcze-

gólnych grup fokusowych zostali dobrani w taki sposób, aby ich cechy kulturowe oraz

wzgl´dne podobieƒstwo doÊwiadczeƒ migracyjnych umo˝liwi∏y dyskusj´ na tematy intere-

sujàce badaczy.

W pilota˝u OBM, fakt, i˝ respondenci znali si´ mi´dzy sobà, nie wp∏ynà∏ na jakoÊç ba-

dania. Jak jednak stwierdzili badacze, podczas kompletowania grup fokusowych, nie na-

le˝y dobieraç respondentów nale˝àcych do jednej organizacji (zw∏aszcza w przypadku kul-

tur hierarchicznych, jakà jest np. kultura wietnamska), gdy˝ mo˝e to ograniczaç swobod´

wypowiedzi osób zajmujàcych ni˝sze szczeble w hierarchii. Nie stwierdzono jak du˝e zna-

czenie mia∏o miejsce przeprowadzenia wywiadu i tym samym nie wykluczono profesjonal-

nej fokusowni jako miejsca odpowiedniego do badaƒ z imigrantami. Warto jednak nad-

mieniç, ˝e w przypadku jednej grupy (Wietnamczyków o nieuregulowanym statusie)

respondenci gotowi byli do udzia∏u w badaniach jedynie w miejscu dobrze im znanym, na-

tomiast w przypadku innej grupy (Ukraiƒcy o nieuregulowanym statusie), dwie respon-

dentki przysta∏y na udzia∏ w badaniach w miejscu im nieznanym (profesjonalnej fokusow-

ni), kiedy badacz zaproponowa∏ im transport samochodowy.

Rejestracja audio-wideo wywiadów okaza∏a si´ bardzo pomocna. Pomog∏a zarówno

w zrozumieniu treÊci wypowiedzi badanych, jak i interpretacji j´zyka cia∏a czy elementów

paraj´zykowych obecnych w wypowiedziach.

Wydaje si´, ˝e potencjalne zagro˝enia p∏ynàce z organizacji wywiadu w profesjonalnej

fokusowni nie zosta∏y potwierdzone przez pracowników OBM. W zwiàzku z powy˝szym

– majàc na uwadze bilans zysków i strat – mo˝na postawiç hipotez´, ˝e jest to lepsze roz-

wiàzanie ni˝ przeprowadzenie wywiadu w warunkach mniej formalnych, jednak˝e nieza-

pewniajàcych udogodnieƒ technicznych.

Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach
nad stereotypami narodowymi

Nie bez znaczenia dla pozycji imigrantów w Polsce jest stopieƒ akceptacji ich obecno-

Êci przez przedstawicieli spo∏eczeƒstwa przyjmujàcego. Akceptacja ta (lub jej brak) wià-

zaç si´ mo˝e ze stosunkiem przedstawicieli grupy dominujàcej do poszczególnych grup

cudzoziemców, a ten z kolei zwykle wynika ze stereotypizacji pewnych grup (zw∏aszcza

narodowych). Cennych informacji, istotnych z punktu widzenia problemów migracyjnych,

mogà wi´c dostarczyç badania dotyczàce stosunku Polaków do innych narodów (repre-

zentatywne badania sonda˝owe w tym zakresie prowadzi regularnie CBOS), a tak˝e ba-

dania nad stereotypami narodowymi.
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Przyk∏ad badaƒ przeprowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych UW

Poni˝ej wspominam o badaniach stereotypów narodowych w ÊwiadomoÊci Polaków

przeprowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych UW przez Jana B∏uszkowskiego (2003).

W badaniach tych wykorzystano m.in. metod´ zogniskowanych wywiadów grupowych

(których przeprowadzono dziesi´ç, w grupach od 8 do 12 osób), przy czym metoda ta po-

s∏u˝y∏a jako pilota˝ poprzedzajàcy w∏aÊciwà cz´Êç badaƒ, tj. sonda˝ iloÊciowy.

Opisywane wywiady fokusowe mia∏y na celu rozwiàzanie dwóch problemów badaw-

czych. Pierwszy dotyczy∏ ustalenia listy narodów, na temat których zamierzano badaç ste-

reotypy, drugi mia∏ na celu okreÊlenie przestrzeni leksykalnej zawierajàcej okreÊlenia, któ-

rymi pos∏ugujà si´ Polacy w opisie siebie i innych grup narodowych (B∏uszkowski 2003,

s. 104). Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych pozwoli∏a na ustalenie listy naro-

dów uznawanych za najwa˝niejsze dla Polski i Polaków w toku nieograniczonej i otwartej

dyskusji grupowej (s. 105). Dzi´ki stworzeniu sytuacji swobodnej rozmowy, respondenci

charakteryzowali wskazywane przez siebie narody u˝ywajàc j´zyka potocznego, co umo˝-

liwi∏o zgromadzenie autentycznego materia∏u leksykalnego (s. 106).

Materia∏ zebrany podczas fokusów umo˝liwi∏ stworzenie odpowiednich skal na potrze-

by badaƒ iloÊciowych.

Zogniskowane wywiady grupowe w badaniach migracji mi´dzynarodowych
w Êwietle doÊwiadczeƒ Instytutu Polityki Spo∏ecznej UW 4

W maju i czerwcu 2003 r. Instytut Polityki Spo∏ecznej UW przeprowadzi∏ 8 zognisko-

wanych wywiadów grupowych z imigrantami w ramach mi´dzynarodowego projektu ba-

dawczego „The European Dilemma; Institutional Patterns and Politics of Racial Discri-

mination” (Ksenofobia w Europie. Formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej

i spo∏ecznej5); Projekt – realizowany w ramach 5. Ramowego Programu Unii Europejskiej

– dotyczy∏ sytuacji instytucjonalnej imigrantów ze szczególnym akcentem po∏o˝onym na

instytucje rynku pracy oraz systemu edukacji, przy czym badania prowadzone by∏y pod kà-

tem wyst´powania (bàdê niewyst´powania) zachowaƒ dyskryminacyjnych wobec przyby-

szów we wspomnianych typach instytucji.

Charakterystyk´ opisywanych badaƒ fokusowych pragn´ przeprowadziç wed∏ug po-

szczególnych etapów procesu badawczego, takich jak (Maison 2001, s. 40):

a) definicja problemu badawczego,

b) planowanie badaƒ (okreÊlenie kryteriów i sposobu doboru uczestników, liczby i kon-

strukcji grup fokusowych),
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c) przygotowanie badaƒ (opracowanie kwestionariusza rekrutacji uczestników, dobór re-

spondentów),

d) realizacja badaƒ,

e) analiza i interpretacja wyników,

f) opracowanie raportu.

Definicja problemu badawczego

G∏ówny problem badawczy zosta∏ okreÊlony jako: stosunek instytucji rynku pracy (pu-
blicznych i prywatnych zak∏adów pracy oraz biur poÊrednictwa pracy) oraz instytucji edu-
kacyjnych (szkó∏, uniwersytetów) do imigrantów bàdê innych obcych etnicznie. Na pozio-

mie bardziej szczegó∏owym, badacze postawili sobie za cel odpowiedê na pytanie: czy

– w Êwietle wypowiedzi imigrantów – wyst´puje w Polsce zjawisko instytucjonalnej dyskry-

minacji etnicznej czy te˝ nie? (i w razie odpowiedzi pozytywnej, na czym mia∏aby ona po-

legaç). W dalszej kolejnoÊci badaczy interesowa∏ stosunek do imigrantów charakteryzujà-

cy inne instytucje publiczne (polityczne i spo∏eczne), a tak˝e „zwyk∏ych ludzi na ulicy”.

Uwzgl´dniono szeÊç nast´pujàcych obszarów tematycznych, które w dalszej kolejnoÊci

pos∏u˝y∏y do przygotowania kwestionariusza wywiadu rekrutacyjnego, a przede wszystkim

rozbudowanego scenariusza moderacyjnego fokusa (Delanty, Jones 2003):

– generalne doÊwiadczenia wynikajàce z faktu, ˝e jest si´ cudzoziemcem, imigrantem,

„outsiderem”, „obcym” w Polsce,

– doÊwiadczenia imigranta na rynku pracy (instytucjach rynku pracy, zak∏adach pracy),

– doÊwiadczenia imigranta w instytucjach edukacyjnych (szko∏ach, uczelniach wy˝szych),

– wizerunek „cudzoziemca” i „imigranta” w przekazach medialnych i politycznych –

w opinii imigrantów,

– mo˝liwoÊci emancypacji i sukcesu; strategie integracyjne imigrantów,

– zalecenia imigrantów dotyczàce u∏atwienia ich integracji w Polsce na poziomie spo-

∏eczno-politycznym.

Planowanie badaƒ

G∏ównym kryterium doboru uczestników wywiadów by∏ fakt bycia imigrantem (w pierw-

szym lub drugim pokoleniu6), znajomoÊç j´zyka polskiego umo˝liwiajàca udzia∏ w wywia-

dzie oraz minimum dwuletni okres pobytu w Polsce. Zdecydowano si´ skonfrontowaç ze

sobà imigrantów o ró˝nym statusie prawnym (posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony, na osiedlenie; obywatelstwa polskiego; brak uregulowanego statusu), bio-

ràc naturalnie pod uwag´ fakt, ˝e sytuacja prawna jest istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym

na sytuacj´ imigranta w instytucjach. Zaplanowano przeprowadzenie wywiadów w trzech

miastach: Warszawie, Zielonej Górze oraz Lublinie. Wybór Warszawy, do której przyby-
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wa ponad po∏owa imigrantów w Polsce by∏ nieodzowny. Pozosta∏e miasta wybrane zosta-

∏y g∏ównie z racji relatywnej bliskoÊci zachodniej i wschodniej granicy.

Jako ˝e w Warszawie mieszka zdecydowanie najwi´ksza liczba imigrantów w stosunku

do innych miast w Polsce i ich zró˝nicowanie wydaje si´ równie˝ najwi´ksze, zdecydowa-

no si´ przeprowadziç tu najwi´cej zogniskowanych wywiadów grupowych (6). W pozosta-

∏ych miastach zaplanowano po 1 wywiadzie fokusowym.

W Warszawie dokonano nast´pujàcej kategoryzacji grup fokusowych:

Grupa I – W1 Osoby wykszta∏cone pochodzenia pozaeuropejskiego

Grupa II – W2 Studenci obcego pochodzenia

Grupa III – W3 Wykszta∏ceni Europejczycy

Grupa IV – W4 Uczniowie (gimnazjum, liceum) obcego pochodzenia

Grupa V – W5 Osoby niewykszta∏cone pochodzenia pozaeuropejskiego

Grupa VI – W6 Niewykszta∏ceni Europejczycy

Pod umownym poj´ciem Europejczycy rozumiano osoby wywodzàce si´ z kultury za-

chodniej (tak˝e np. z Ameryki Pó∏nocnej) o cechach kulturowych i fizycznych pozwalajà-

cych w wi´kszym stopniu wtopiç si´ w polskie spo∏eczeƒstwo. Do grupy osób pochodze-

nia pozaeuropejskiego zaliczono przede wszystkim przybyszów z Azji i Afryki zarówno

kulturowo, jak i pod wzgl´dem cech zewn´trznych ró˝niàcych si´ znacznie od Polaków.

Podzia∏ wed∏ug osi Europejczycy / nieeuropejczycy oraz gorzej / lepiej wykszta∏ceni po-

zwoli∏ na wyodr´bnienie czterech grup. Uwzgl´dniono w ten sposób zarówno ró˝nice do-

tyczàce stopnia innoÊci imigrantów (zarówno kulturowej, jak i fizycznej, czyli ∏atwo do-

strzegalnej), jak i poziomu ich wykszta∏cenia bàdê rodzaju wykonywanego zawodu. Ponadto

zdecydowano si´ na stworzenie dwóch ca∏kowicie odmiennych wzajemnie grup sk∏adajà-

cych si´ z ludzi m∏odych, tj. studentów oraz uczniów.

W Zielonej Górze i Lublinie podj´to decyzj´ o swobodnej kompozycji grup. Jako ˝e

wszystkie grupy warszawskie by∏y skompletowane przede wszystkim wed∏ug kraju (konty-

nentu) pochodzenia oraz poziomu wykszta∏cenia, ciekawe z punktu widzenia badawcze-

go by∏o odejÊcie od tych podzia∏ów i skonfrontowanie ró˝nych kategorii respondentów.

Przygotowanie badaƒ

W zwiàzku z ró˝nicami wyst´pujàcymi pomi´dzy poszczególnymi grupami fokusowy-

mi, przygotowano trzy rodzaje kwestionariusza wywiadu rekrutacyjnego do badaƒ (dla

osób „doros∏ych”, dla studentów i dla uczniów). Wywiady wst´pne poza pytaniami o pod-

stawowe informacje takie jak kraj pochodzenia, wiek, wykszta∏cenie, zawód (zatrudnie-

nie), stan cywilny, czas pobytu w Polsce respondenta, zawiera∏y m.in. pytania o motywy

przyjazdu do Polski, plany dotyczàce pozostania w Polsce bàdê jej opuszczenia, ogólne do-

Êwiadczenia zwiàzane z kontaktem z polskimi instytucjami, kontakty z organizacjami za-

∏o˝onymi w Polsce przez rodaków respondenta itp.
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Wywiady, trwajàce po ok. 20–25 minut, prowadzono na kilka/kilkanaÊcie dni przed fo-

kusem i zwykle koƒczy∏y si´ one wr´czeniem respondentowi osobistego zaproszenia na

dyskusj´ grupowà. Mia∏o to powodowaç wst´pne wytworzenie si´ pewnej wi´zi pomi´dzy

ankieterem a respondentem (wzbudzenie zaufania tego ostatniego), a tak˝e poczucie

wst´pnego zaanga˝owania si´ respondenta w problematyk´ (jak powiedzia∏ w trakcie wy-

wiadu respondent z Wietnamu: „to nasza wspólna sprawa”), co mog∏o zwi´kszaç stopieƒ

motywacji do udzia∏u w dyskusji grupowej.

èród∏em doboru respondentów by∏y:

– bezpoÊrednie kontakty cz∏onków zespo∏u z obcokrajowcami w Polsce (tak˝e zorgani-

zowanymi bàdê w∏aÊnie organizujàcymi si´),

– poszukiwanie respondentów „na ulicy” (bazarach, barkach itp.),

– metoda „kuli Ênie˝nej”, a wi´c kontakty respondentów.

Kilku respondentom w celu zach´cenia ich do udzia∏u w badaniach, zaproponowano

transport samochodowy z miejsca zamieszkania (poza Warszawà) na miejsce dyskusji i z po-

wrotem, ale nawet to okaza∏o si´ bezskuteczne (propozycj´ takà zg∏oszono osobom nie-

legalnie przebywajàcym w Polsce; przyczynà odmowy by∏a niemo˝noÊç zwolnienia si´

z pracy – oczywiÊcie nielegalnej). Nie wydaje si´, ˝eby respondenci obawiali si´ badaczy,

gdy˝ zgodzili si´ na udzia∏ w wywiadzie wst´pnym (co warto zaznaczyç kwestionariuszo-

wym, a wi´c mogàcym kojarzyç si´ z sytuacjà urz´dowà). Z ich wypowiedzi wynika∏o, ˝e

bojà si´ raczej przypadkowego zatrzymania przez policj´ na terenie Warszawy.

Jako ˝e trzymanie si´ ÊciÊle kryterium formalnego wykszta∏cenia okaza∏o si´ bardzo

trudne, jako dodatkowe i decydujàce kryterium doboru uczestników przyj´to tu rodzaj

wykonywanego zawodu (a tak˝e stopieƒ jego zgodnoÊci z wykszta∏ceniem).

Liczba wywiadów rekrutacyjnych w przypadku ka˝dej grupy fokusowej by∏a wy˝sza ni˝

planowana liczba respondentów, co mia∏o na celu zabezpieczenie si´ przed nieprzybyciem

cz´Êci uczestników. W razie ewentualnego przybycia zbyt wielu osób (co si´ nie zdarzy∏o),

z wybranymi imigrantami planowano przeprowadzenie wywiadu indywidualnego.

Realizacja (przebieg dyskusji fokusowych)

Badania przeprowadzono w profesjonalnych fokusowniach, co by∏o mo˝liwe dzi´ki na-

wiàzaniu wspó∏pracy z instytucjami badawczymi wyposa˝onymi w studia fokusowe

(SMG/KRC Poland Media w Warszawie, P.U. Andy w Lublinie, Wydzia∏ Pedagogiki Spe-

cjalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego).

Zdecydowano si´ na wspó∏prac´ z moderatorkà posiadajàcà kilkuletnie doÊwiadczenie

w prowadzeniu badaƒ fokusowych.

Ka˝dy wywiad fokusowy rozpoczyna∏ si´ krótkà, ogólnà prezentacjà celów spotkania (ta-

kich jak: podzielenie si´ doÊwiadczeniami pobytowymi w Polsce czy zastanowienie si´, co

nale˝a∏oby tu zmieniç pod kàtem obecnoÊci cudzoziemców). Na poczàtku ka˝dego fokusa

moderatorka zach´ca∏a uczestników do swobodnego wypowiadania si´ w trakcie dyskusji.

Jej celem by∏o spowodowanie, aby respondenci czuli si´ jak uczestnicy rozmowy, dyskusji

czy spotkania, a nie badania socjologicznego. Moderatorka informowa∏a respondentów
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o równowa˝noÊci ich opinii (tj. o tym, ˝e dla niej nie b´dzie wypowiedzi lepszych i gor-

szych) i zachowaniu zasady anonimowoÊci przy opracowywaniu wyników badaƒ (po raz

pierwszy informacja taka pojawia∏a si´ podczas wywiadu rekrutacyjnego; zawiera∏o jà tak-

˝e pisemne zaproszenie na fokus), a tak˝e o rejestracji wideo. ProÊba o zgod´ na rejestra-

cj´ nie by∏a kierowana w formie „pytania-rozstrzygni´cia”, tj. „Czy zgadzajà si´ Paƒstwo

na nagrywanie?”, gdy˝ wydawaç si´ mo˝e, ˝e taka prosta, bezpoÊrednia forma mo˝e stwa-

rzaç zbyt du˝e prawdopodobieƒstwo odruchowej odmowy, poprzez odzew typu: „a po co

to pani?”, „nie zgadzam si´” itp. Ewentualna odmowa zgody na rejestracj´ by∏a przed-

miotem powa˝nych obaw zespo∏u badawczego, dlatego szczególnie zadbano o form´ przed-

stawienia informacji o nagrywaniu. Informacja ta przedstawiana by∏a przez moderatork´

w sposób bezpoÊredni, jednoznaczny i uczciwy, aczkolwiek bardziej subtelny ni˝ krótkie

pytanie. Mniej wi´cej brzmia∏a ona w sposób nast´pujàcy: „paƒstwo b´dà tutaj z pewno-

Êcià mówiç o wielu wa˝nych rzeczach i nie chcia∏abym, aby coÊ wa˝nego mi umkn´∏o z tej

rozmowy, dlatego – je˝eli Paƒstwo pozwolà – b´d´ jà nagrywa∏a. OczywiÊcie kaseta z na-

graniem wykorzystana zostanie tylko na u˝ytek naszych badaƒ i nie dostanie si´ w ˝adne

obce r´ce. Chodzi po prostu o u∏atwienie i pracy i uwzgl´dnienie wszystkiego co Paƒstwo

tu powiedzà”. Wobec tak przedstawionej kwestii, ani razu nie by∏o s∏ychaç jakichkolwiek

g∏osów przeciwnych uruchomieniu kamery.

Sam fakt nagrywania wydawa∏ si´ kompletnie nie wp∏ywaç na wypowiedzi imigrantów.

Dyskusje zwykle stawa∏y si´ ˝ywio∏owe, emocjonujàce i widaç by∏o du˝e poczucie swobo-

dy wypowiedzi. Doskona∏ym dowodem na fakt niepami´tania przez respondentów o obec-

noÊci kamery by∏a sytuacja, kiedy – podczas jednego z fokusów – respondent przed opo-

wiedzeniem pewnej zabawnej historii, poprosi∏ ˝artem moderatork´ o wy∏àczenie

widocznego dyktafonu, kompletnie zapominajàc o mniej widocznej kamerze7.

W przypadku jednej z grup odstàpiono od zasady nieanga˝owania jako respondentów

osób z wykszta∏ceniem socjologicznym. Jeden z respondentów b´dàcy socjologiem natych-

miast zauwa˝y∏ lustro weneckie i za˝àda∏ od moderatorki szczegó∏owego wyt∏umaczenia

przyczyn, dla których dyskutanci majà byç w ten sposób obserwowani. W ten sposób po-

jawi∏o si´ zagro˝enie podburzenia ca∏ej grupy fokusowej przeciwko zespo∏owi badawcze-

mu, co z pewnoÊcià nie zadzia∏a∏oby korzystnie na przebieg dyskusji. W zaistnia∏ej sytu-

acji, na sali pojawi∏a si´ kierowniczka badaƒ, która szczegó∏owo wyjaÊni∏a przyczyny tak

prowadzonej obserwacji (tj. ch´ç unikni´cia ingerencji badaczy, która mog∏aby zak∏óciç

przebieg dyskusji; ch´ç unikni´cia przeszkadzania uczestnikom w rozmowie z osobami

o podobnych doÊwiadczeniach, ich rozpraszania widocznà obecnoÊcià organizatorów w ma-

∏ej salce itp.), co pozwoli∏o na kontynuacj´ badania. OczywiÊcie, nie jest powiedziane, ˝e

fakt sprzeciwu wobec obserwacji zza lustra weneckiego spowodowany by∏ socjologicznym
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wykszta∏ceniem respondenta8, by∏ to jednak jedyny przypadek podczas 8 wywiadów foku-

sowych, kiedy uczestnik zareagowa∏ w taki sposób. Innym przyk∏adem – ju˝ bardziej jed-

noznacznym – ilustrujàcym udzia∏ socjologa w badaniach by∏ respondent wypowiadajàcy

si´ obszernie na badane tematy ˝argonem socjologicznym, co z pewnoÊcià nie u∏atwia∏o

komunikacji z pozosta∏ymi uczestnikami fokusa.

Fakt obserwacji dyskusji zza lustra weneckiego umo˝liwi∏ sporzàdzanie wst´pnych no-

tatek przez badaczy, a przede wszystkim przekazywanie moderatorce – w trakcie przerw

– uwag o prowadzonym wywiadzie. Ponadto obserwacja ta u∏atwia∏a wybór respondenta

do indywidualnego wywiadu pog∏´bionego, stanowiàcego uzupe∏nienie badania fokuso-

wego (po ka˝dym fokusie przeprowadzano 1 lub 2 takie wywiady). ObecnoÊç obserwato-

rów w sali, w której byli respondenci, prawdopodobnie zak∏óci∏aby przebieg dyskusji.

Rejestracja wywiadów okaza∏a si´ nieodzowna. Przede wszystkim umo˝liwi∏a póêniej-

sze ws∏uchanie si´ w wypowiedzi (co niekiedy by∏o niezb´dne do ich zrozumienia), a tak˝e

analiz´ podstawowej w∏aÊciwoÊci zogniskowanego wywiadu grupowego, jakà jest dynami-

ka grupowa, z uwzgl´dnieniem elementów pozaj´zykowych i paraj´zykowych wypowiedzi.

W dyskusjach kilkukrotnie brali udzia∏ uczestnicy znajàcy si´ wzajemnie, jednak˝e nie

by∏y to osoby zajmujàce ró˝ne pozycje w jednej strukturze organizacyjnej (zob. badania

OBM). W razie domniemania, ˝e respondenci wzajemnie znajà si´, starano si´ tak rozlo-

kowaç ich w fokusowni, aby nie zajmowali miejsc obok siebie. Wydaje si´, ˝e fakt, i˝ w dys-

kusji bra∏y udzia∏ takie osoby, w ˝aden sposób nie wp∏ynà∏ na jej wyniki. ˚aden z respon-

dentów nie zna∏ wczeÊniej moderatorki, kilku zna∏o innych cz∏onków zespo∏u badawczego

z kontaktów prywatnych, wszyscy mieli okazj´ do wczeÊniejszego poznania niektórych ba-

daczy podczas wywiadów wst´pnych. Równie˝ powy˝sze okolicznoÊci wydawa∏y si´ nie

mieç wp∏ywu na przebieg badania. W ka˝dym przypadku dyskusja sprawia∏a wra˝enie

spontanicznej i swobodnej.

Analiza i interpretacja wyników/opracowanie raportu

W procesie badawczym skorzystano ∏àcznie z trzech metod gromadzenia danych,

takich jak:

1) rekrutacyjne wywiady kwestionariuszowe,

2) zogniskowane wywiady grupowe (g∏ówna metoda),

3) indywidualne wywiady pog∏´bione (1 lub 2 w przypadku ka˝dej grupy fokusowej).

W przypadku wywiadów fokusowych oraz pog∏´bionych zdecydowano si´ na ich pe∏ne

transkrypcje (wed∏ug okreÊlonego kodu uwzgl´dniajàcego równie˝ elementy paraj´zyko-

we, takie jak np. intonacja).
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Bazujàc na transkrypcjach z ka˝dej dyskusji fokusowej oraz z towarzyszàcych im wy-

wiadów pog∏´bionych, opracowano raporty czàstkowe z badaƒ. Nast´pnie, opierajàc si´

zarówno na raportach czàstkowych, jak i – w dalszym ciàgu transkrypcjach – opracowano

raport koƒcowy. Struktura raportu nawiàzywa∏a do porzàdku tematów poruszanych pod-

czas wywiadów. Przygotowanie szczegó∏owych transkrypcji z wywiadów – chocia˝ by∏o to

bardzo pracoch∏onne – okaza∏o si´ ogromnym u∏atwieniem podczas ostatecznego opra-

cowywania wyników.

Wnioski

Badania przeprowadzone przez IPS UW, a tak˝e pozosta∏e oÊrodki wspomniane w ni-

niejszym artykule, wydajà si´ potwierdzaç przydatnoÊç techniki zogniskowanych wywia-

dów grupowych w badaniach spo∏ecznych.

Wst´pne obawy badaczy IPS UW dotyczàce zak∏óceƒ w badaniach spowodowanych

obecnoÊcià kamer bàdê sytuacjà grupowà nie znalaz∏y uzasadnienia. Respondenci zapo-

minali o rejestracji, a sytuacja grupowa cz´Êciej wydawa∏a si´ motywowaç uczestników do

zabierania g∏osu ni˝ ich w tym ograniczaç. Pewne problemy zwiàzane np. z zakwestiono-

waniem obserwacji fokusa przez badaczy zza lustra weneckiego zosta∏y w sposób skutecz-

ny roz∏adowany i nie przeszkodzi∏y w kontynuowaniu wywiadu.

W badaniach fokusowych mamy do czynienia zarówno ze stymulacjà wzajemnà uczest-

ników wywiadu do dyskusji, konfrontowaniem zró˝nicowanych opinii, argumentowaniem

i analizà poglàdów, jak i z odformalizowaniem i uautentycznieniem wywiadu (i co za tym

idzie u˝ywanego j´zyka) dzi´ki jego przeobra˝eniu si´ w pozornie zwyk∏à i cz´sto niepo-

zbawionà emocji dyskusj´.

W Êwietle doÊwiadczeƒ IPS UW, zalety zogniskowanych wywiadów grupowych daje si´

równie˝ z powodzeniem wykorzystaç w badaniach spo∏ecznych, w tym badaniach trud-
nych, do jakich niewàtpliwie nale˝à badania migracyjne.

Zogniskowane wywiady grupowe – propozycje aplikacji
do innych badaƒ z zakresu polityki spo∏ecznej

W nurcie zainteresowaƒ badaczy polityki spo∏ecznej znajdujà si´ m.in. kwestie socjal-

ne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, kwestia edukacyjna, mieszkaniowa itp.

Badania sonda˝owe czy analizy statystyk dotyczàce osób dotkni´tych poszczególnymi

kwestiami socjalnymi dostarczajà podstawowych informacji o sytuacji spo∏eczno-ekono-

micznej tych osób. Pozwalajà tak˝e na uogólnienia demograficzne, rzadko jednak wydajà

si´ dociekaç g∏´bszych przyczyn, z powodu których jednostka ulega marginalizacji spo-

∏ecznej bàdê jest nià zagro˝ona. Aby dociec przyczyn owej marginalizacji, a tak˝e dosto-

sowaç dzia∏ania instytucji publicznych czy obywatelskich do rzeczywistych potrzeb osób

marginalizowanych bàdê zagro˝onych marginalizacjà, celowe jest prowadzenie badaƒ ja-

koÊciowych we wspomnianych obszarach i warta uwagi w tym kontekÊcie jest metoda zo-

gniskowanych wywiadów grupowych.
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Warto zauwa˝yç, ile walorów mo˝e mieç zastosowanie omawianej metody, np. w ba-

daniach dotyczàcych bezrobotnych. Skonfrontowanie w grupie ludzi o podobnych, trud-

nych doÊwiadczeniach mo˝e pozwoliç zarówno im samym, jak i badaczom (a nast´pnie

praktykom polityki spo∏ecznej) wejÊç g∏´biej w przyczyny bezrobocia i wspólnie poddaç

analizie dzia∏ania ze strony paƒstwa, jakie by∏yby wskazane dla umo˝liwienia im wyjÊcia

z tak trudnej sytuacji ˝yciowej.

Przy za∏o˝eniu, ˝e w praktyce bud˝et badacza zajmujàcego si´ takimi problemami, jak

np. bezrobocie, bywa bardzo ograniczony, istotnym walorem techniki fokusowej mo˝e byç

tak˝e oszcz´dnoÊç czasu i Êrodków wià˝àca si´ z jej wykorzystaniem. Metoda ta umo˝li-

wia jednoczesne zbadanie wielu osób w czasie, w którym przy wyborze indywidualnego

wywiadu pog∏´bionego jako metody badawczej istnia∏aby mo˝liwoÊç przeprowadzenia ba-

daƒ z co najwy˝ej dwiema osobami.

Jak zauwa˝ajà badacze, metoda zogniskowanych wywiadów grupowych przez dziesiàt-

ki lat stosowana by∏a prawie wy∏àcznie w badaniach marketingowych – w innych bada-

niach spo∏ecznych jej wykorzystanie by∏o raczej incydentalne (Dani∏owicz, Lisek-Michal-

ska 2000). Niemniej jednak od lat 80. ubieg∏ego wieku, w krajach zachodnich metod´ t´

stosuje si´ coraz cz´Êciej w projektach majàcych na celu usprawnienie takich dziedzin ˝y-

cia spo∏ecznego, jak w∏aÊnie szkolnictwo, s∏u˝ba zdrowia czy przeciwdzia∏anie patologiom

spo∏ecznym (Maison 2001, s. 8), a wi´c le˝àcych bezpoÊrednio w obszarze zainteresowaƒ

polityki spo∏ecznej.

W Polsce omawiana metoda zyska∏a popularnoÊç na poczàtku lat 90. i do dziÊ kojarzo-

na jest przede wszystkim z badaniami marketingowymi. Jednak równie˝ w naszym kraju

mo˝na zauwa˝yç stopniowy wzrost jej popularnoÊci w naukach spo∏ecznych (w tym poli-

tyce spo∏ecznej)9, do czego – mam nadziej´ – przyczyni si´ równie˝ niniejszy artyku∏.
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Focus Group Interviews as a social policy research method

Focus Group Interviews (FGI) is a qualitative research method, that has been applied

mainly in the field of marketing in Poland. Recently the advantages of this method have been

also taken into consideration by social researchers including analysts of social policy. The article

contains a description of FGI method and a short review of experiences with FGI gained by

selected social research centres.  The main part of the article concerns a research of the Institute

of Social Policy of the Warsaw University.

The goal of the article was firstly a presentation of the method in the light of practical

experience (including some technical details) and secondly – wider popularization of application

of FGI in the field of social policy studies.  Presented examples of research regarded mainly

such fields as migration (situation of immigrants in Poland as a subject of the research

conducted among immigrants) and related questions.  Actually the article is based on research

conducted among quite difficult target group (type of respondents) and the type of the research

group seemed to make a test of potential advantages and disadvantages of FGI more severe.

Presented concepts and experiences with FGI as the method of migrations’ research may be

also applied in other research fields of social policy.
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Relacje mi´dzy celami
gospodarczymi i spo∏ecznymi



Maciej ˚ukowski
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Katedra Pracy i Polityki Spo∏ecznej

Wprowadzenie

Wst´p

Cele spo∏eczne i gospodarcze sà niekiedy traktowane jako przeciwstawne. Ekonomi-

Êci traktujà cz´sto polityk´ spo∏ecznà jedynie jako element podzia∏u wytworzonego pro-

duktu krajowego, jako obcià˝enie gospodarki, utrudnienie realizacji celów gospodarczych.

Dla osób wyznajàcych taki poglàd istnieje wybór: albo wy˝sza efektywnoÊç, albo realiza-

cja celów polityki spo∏ecznej, np. równoÊç czy sprawiedliwoÊç.

Z kolei politycy spo∏eczni sà cz´sto bardzo nieufnie nastawieni do celów gospodar-

czych, np. do „absolutyzowania” wzrostu gospodarczego jako g∏ównego celu polityki go-

spodarczej. Zdaniem zwolenników takiego podejÊcia, cele gospodarcze powinny byç pod-

porzàdkowane realizacji celów spo∏ecznych.

Forum w tym numerze naszego czasopisma jest w∏aÊnie poÊwi´cone relacjom mi´dzy

celami gospodarczymi i spo∏ecznymi, mi´dzy gospodarkà a politykà spo∏ecznà.

Niniejsze wprowadzenie jest próbà wskazania, ˝e nie musi byç sprzecznoÊci mi´dzy ce-

lami gospodarczymi i spo∏ecznymi, ˝e mo˝liwe jest „uzgodnienie” funkcjonowania gospo-

darki i polityki spo∏ecznej. Punktem wyjÊcia jest nowoczesne ekonomiczne uzasadnienie

polityki spo∏ecznej (pkt 1). Europejski Model Spo∏eczny jest przyk∏adem praktycznego ∏à-

czenia celów spo∏ecznych i gospodarczych (pkt 2). Na tym tle dokonana jest wst´pna oce-

na relacji celów spo∏ecznych i gospodarczych w Polsce (pkt 3). Liczymy, ˝e g∏osy uczest-

ników dyskusji b´dà rozwini´ciem podniesionych tutaj kwestii.



Ekonomiczne uzasadnienie polityki spo∏ecznej

Przedstawiciele innych dyscyplin zarzucajà niekiedy ekonomii „imperialistyczne” sk∏on-

noÊci, wielu razi ekonomiczna analiza np. rodziny czy zdrowia. Tutaj oczywiÊcie zak∏ada

si´, ˝e ekonomiczny punkt widzenia jest tylko jednym z mo˝liwych. Polityka spo∏eczna jest

zw∏aszcza przedmiotem analiz (i uzasadnieƒ) socjologicznych, politologicznych, prawnych.

Jednak nie jest dobrze, ˝e ekonomia sta∏a si´ tà dziedzinà, na gruncie której przede wszyst-

kim polityka spo∏eczna jest krytykowana, a wskazywaniem na niezb´dnoÊç tej aktywnoÊci

paƒstwa zajmujà si´ przedstawiciele innych dyscyplin. Punktem wyjÊcia niniejszych rozwa-

˝aƒ jest bowiem przekonanie, ˝e z ekonomicznà krytykà polityki spo∏ecznej najlepiej po-
lemizowaç za pomocà argumentów ekonomicznych.

Tradycyjne ekonomiczne uzasadnienie polityki spo∏ecznej to niedoskona∏oÊci (nie-
sprawnoÊci) mechanizmu rynkowego (szeroka prezentacja tej argumentacji – por. Barr

1993). Paƒstwo powinno dokonywaç interwencji, w tym prowadziç polityk´ spo∏ecznà, wte-

dy, gdy rynek albo niedoskonale, albo w ogóle nie rozwià˝e danego problemu. Dla przy-

k∏adu, bezrobocie to ryzyko w zasadzie „nieubezpieczalne”, zatem prywatne ubezpiecze-

nia nie obejmà ryzyka bezrobocia i tylko paƒstwo mo˝e wprowadziç np. zasi∏ki dla

bezrobotnych. Podobnie, niemo˝liwe jest ubezpieczenie rynkowe na wypadek sytuacji pew-

nych czy takich, na które cz∏owiek ma wp∏yw, dlatego rynek nie zaoferuje prywatnego

ubezpieczenia zdrowotnego osób z chorobami wrodzonymi ani nie zabezpieczy kosztów

opieki zdrowotnej zwiàzanej z cià˝à. Rynek mo˝e zapewniç edukacj´, ale ze wzgl´du na

wyst´powanie pozytywnych efektów zewn´trznych edukacji, spo∏ecznie bardziej efektyw-

ne b´dzie zaanga˝owanie paƒstwa, przynajmniej w formie finansowania edukacji.

Nowsze uzasadnienie wskazuje na to, ˝e polityka spo∏eczna jest zw∏aszcza odpowie-

dzià na asymetri´ informacji i nieefektywnoÊç prywatnego ubezpieczenia, a tak˝e mecha-

nizmem ubezpieczenia i roz∏o˝enia konsumpcji w cyklu ˝ycia. W tym sensie welfare state

nie tylko dzia∏a jak Robin Hood, czyli nie ogranicza si´ do redystrybucji dochodów od bo-

gatszych do ubo˝szych, ale jest tak˝e „skarbonkà”, dzi´ki której oszcz´dzamy, gdy pracu-

jemy, jesteÊmy zdrowi i m∏odzi, a z której finansujemy naszà konsumpcj´, gdy jesteÊmy

bez pracy, chorzy czy starsi (Barr 2001).

Nowsze uzasadnienia traktujà tak˝e polityk´ spo∏ecznà, a w ka˝dym razie niektóre jej

dzia∏y, jako inwestycj´ w kapita∏ ludzki. Kapita∏ ludzki to podstawa wspó∏czesnej „gospo-

darki opartej na wiedzy”. Kapita∏ ludzki kszta∏towany jest w szczególnoÊci przez eduka-

cj´, ale równie˝ opiek´ zdrowotnà czy tak˝e dobrà polityk´ rodzinnà. W tym sensie „po-

trzebujemy nowej polityki spo∏ecznej” (Esping-Andersen 2002).

Wszystkie powy˝sze uzasadnienia wskazujà na niezb´dnoÊç istnienia polityki spo∏ecz-

nej. KoniecznoÊç polityki spo∏ecznej, i „starej”, i „nowej” mo˝na uzasadniç wzgl´dami efek-

tywnoÊci. Polityka spo∏eczna nie jest zatem alternatywà dla efektywnoÊci, ale mo˝e jà wspie-

raç. Przyk∏adem praktycznej realizacji takiego podejÊcia jest Europejski Model Spo∏eczny.
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Europejski Model Spo∏eczny – ∏àczenie celów
spo∏ecznych i gospodarczych

Bioràc pod uwag´ instytucje (rozwiàzania), nie ma jednego Europejskiego Modelu

Spo∏ecznego. Wyró˝nia si´ natomiast kilka modeli polityki spo∏ecznej (typów idealnych

w rozumieniu Webera), z najbardziej znanà typologià welfare regimes Esping-Andersena

(1990).

Wraz z post´pem integracji europejskiej, ros∏o zró˝nicowanie polityki spo∏ecznej w ra-

mach Wspólnoty. O ile bowiem poczàtkowo Europejskà Wspólnot´ Gospodarczà tworzy-

∏y paƒstwa modelu kontynentalnego (konserwatywnego, korporacyjnego), to kolejne roz-

szerzenia wprowadzi∏y do Wspólnoty paƒstwa z modelu liberalnego, Êródziemnomorskiego

i socjaldemokratycznego. Ostatnie rozszerzenie Unii z 2004 roku (m.in. o Polsk´) ponow-

nie zwi´kszy∏o instytucjonalne zró˝nicowanie.

Sà jednak dwa elementy, które uzasadniajà u˝ywanie okreÊlenia „Europejski Model

Spo∏eczny”: wspólne wartoÊci oraz rola paƒstwa w ich urzeczywistnianiu (Golinowska

2002).

Wspólne wartoÊci znajdujà wyraz w podstawowych dokumentach. I tak np. w trakta-

cie ustanawiajàcym konstytucj´ dla Europy w artykule I-3.3 („Cele Unii”) mowa jest o tym,

˝e „Unia dzia∏a na rzecz trwa∏ego rozwoju Europy, którego podstawà jest zrównowa˝ony

wzrost gospodarczy oraz stabilnoÊç cen, spo∏eczna gospodarka rynkowa o wysokiej kon-

kurencyjnoÊci zmierzajàca do pe∏nego zatrudnienia i post´pu spo∏ecznego oraz wysoki po-

ziom ochrony i poprawy jakoÊci Êrodowiska naturalnego. Unia wspiera post´p naukowo-

-techniczny. Zwalcza wykluczenie spo∏eczne i dyskryminacj´ oraz wspiera sprawiedliwoÊç

i ochron´ socjalnà, równoÊç kobiet i m´˝czyzn, solidarnoÊç mi´dzy pokoleniami i ochro-

n´ praw dziecka. Wspiera spójnoÊç gospodarczà, spo∏ecznà i terytorialnà oraz solidarnoÊç

mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi” (Traktat... 2004).

Mo˝na przyjàç, ˝e Europejski Model Spo∏eczny to ca∏oÊç dzia∏aƒ paƒstwa i spo∏eczeƒ-

stwa, zmierzajàcych do zapewnienia wszystkim obywatelom:

– zaspokojenia potrzeb materialnych,

– zagwarantowania partycypacji spo∏ecznej,

– wzmocnienia spójnoÊci spo∏ecznej (Witte 2004, s. 2).

Za wyró˝nik Europejskiego Modelu Spo∏ecznego uznaje si´ w∏aÊnie ∏àczenie celów go-
spodarczych i spo∏ecznych. SpójnoÊç spo∏eczna jest celem, ale i Êrodkiem rozwoju gospo-

darczego, który z kolei zapewnia baz´ materialnà Europejskiego Modelu Spo∏ecznego.

Wyró˝nikiem Europejskiego Modelu Spo∏ecznego jest du˝a rola paƒstwa. Przy ró˝ni-

cach rozwiàzaƒ, to jednak paƒstwowe (publiczne) systemy odgrywajà g∏ównà rol´ w za-

kresie zabezpieczenia dochodów, m.in. na staroÊç czy w opiece zdrowotnej. To jest na przy-

k∏ad druga wyraêna ró˝nica mi´dzy Europà a USA (obok wi´kszej spójnoÊci spo∏ecznej

w Europie). Wydatki spo∏eczne netto, obejmujàce zarówno wydatki publiczne, jak i obo-

wiàzkowe prywatne, sà na podobnym poziomie w krajach wysoko rozwini´tych (Europe-

an Commission 2004b, s. 53). Wynosi∏y one w roku 2001 w relacji do PKB: 24,5% w USA,

24,4% w Danii, 22,3% we W∏oszech.
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Relacje celów spo∏ecznych i gospodarczych w Polsce

Podstawà Europejskiego Modelu Spo∏ecznego jest wysoki poziom ˝ycia, wynikajàcy

z osiàgni´tego poziomu rozwoju gospodarczego. Pod tym wzgl´dem Polska wyraênie od-

biega od Êredniej unijnej. PKB na osob´ wed∏ug si∏y nabywczej wyniós∏ w Polsce w 2003

roku 46% Êredniej UE-25 (42% Êredniej UE-15). Ni˝szy od Polski poziom PKB na oso-

b´ w rozszerzonej Unii ma tylko ¸otwa (EUROSTAT 2004a).

Wed∏ug Strategii polityki spo∏ecznej wydatki spo∏eczne (bez edukacji) wynios∏y w Polsce

w roku 2003 23,9% PKB (Strategia... 2005, s. 11). Pod tym wzgl´dem Polska jest znacznie

bli˝sza Êredniej unijnej (w UE-15 w roku 2001 by∏o to 27,5% PKB, European Commis-

sion 2004a) ni˝ w zakresie poziomu PKB.

Struktura wydatków socjalnych w Polsce odbiega natomiast pod kilkoma wzgl´dami

od Êredniej UE-15 (Strategia... 2005, s. 12). Polska wydaje wi´cej na transfery dla osób

biernych zawodowo, zw∏aszcza na renty. Natomiast mniejsze sà w Polsce wydatki na ak-

tywnà polityk´ rynku pracy, opiek´ zdrowotnà i Êwiadczenia rodzinne, a tak˝e na skutecz-

nà pomoc spo∏ecznà. Struktura wydatków wskazuje zatem na mniejszà w Polsce rol´ ak-

tywnej polityki spo∏ecznej, w tym „nowej polityki spo∏ecznej” jako inwestycji w kapita∏

ludzki.

Wy˝szy poziom rozwoju spo∏ecznego w Polsce w stosunku do poziomu PKB mo˝na zi-

lustrowaç dwoma wskaênikami.

Po pierwsze, zdecydowanie poprawi∏a si´ pozycja Polski w rankingu krajów Êwiata we-

d∏ug wskaênika rozwoju spo∏ecznego (uwzgl´dniajàcego, obok PKB, d∏ugoÊç ˝ycia i edu-

kacj´). W 2002 roku Polska zajmowa∏a 38 pozycj´, podczas gdy wed∏ug PKB by∏a to po-

zycja 51 (UNDP 2004).

Po drugie, stopa zagro˝enia ubóstwem wed∏ug unijnej definicji granicy ubóstwa na po-

ziomie 60% dochodów w danym kraju, by∏a w Polsce w roku 2001 równa Êredniej unijnej

(15%). Bez Êwiadczeƒ spo∏ecznych poziom ubóstwa w Polsce by∏by najwy˝szy w rozsze-

rzonej Unii Europejskiej, dochodzàc do 50% (European Commission 2004a, s. 17).

RównoczeÊnie wyst´puje w Polsce negatywna tendencja wzrostu zró˝nicowaƒ docho-
dowych. Sà one przy tym ju˝ wy˝sze ni˝ Êrednio w UE (w roku 2001 wspó∏czynnik Ginie-

go wyniós∏ w Polsce 30 przy Êredniej w UE-15 i UE-25 równej 28). Zwi´kszenie zró˝nico-

waƒ dochodowych oznacza os∏abienie spójnoÊci spo∏ecznej.
Polska to tak˝e kraj bez pracy. Wskaênik zatrudnienia jest w Polsce najni˝szy w ca∏ej

Unii Europejskiej (Êrednio w UE-25 pracowa∏o w roku 2003 63,0% osób w wieku 15–65 lat,

w Polsce 51,2%). Wynika to z dramatycznie wysokiego bezrobocia oraz bardzo du˝ej licz-

by osób biernych zawodowo. To drugie wynika zw∏aszcza z du˝ej liczby rencistów i eme-

rytów: w roku 2003 w UE-25 pracowa∏o jeszcze 40,2% osób w wieku 55–65 lat, w Polsce:

26,9% (EUROSTAT 2004b).

W Êwietle powy˝szych ustaleƒ za s∏uszne uznaç mo˝na wyeksponowanie w projekcie

Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013 (NPR 2005) celów rozwojowych, w tym zw∏asz-

cza wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Krytykowanie tego celu z pozycji polityki

spo∏ecznej oraz przeciwstawianie celów gospodarczych i spo∏ecznych nie jest zasadne na
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gruncie Europejskiego Modelu Spo∏ecznego. Wzrost gospodarczy stwarza warunki lep-

szego zaspokojenia potrzeb materialnych, umo˝liwia wzrost dochodów, zapewnia Êrodki

finansowe dla polityki spo∏ecznej, przyczynia si´ do stabilnoÊci spo∏ecznej i politycznej. 

Wst´pny projekt NPR wymienia integracj´ spo∏ecznà jako jeden z priorytetów strate-

gicznych. Jednak w treÊci uwaga skupiona zosta∏a przede wszystkim na ograniczaniu sfe-

ry skrajnego ubóstwa. Jest to niezwykle zaw´˝one rozumienie integracji spo∏ecznej (w ce-

lu ograniczania wykluczenia spo∏ecznego) w stosunku do uj´cia w Europejskim Modelu

Spo∏ecznym. W Unii Europejskiej przyjmuje si´ wielowymiarowe i wzgl´dne rozumienie

ubóstwa i wykluczenia spo∏ecznego. Wykluczonym spo∏ecznie jest nie tylko ktoÊ ˝yjàcy

w skrajnym ubóstwie, ale osoba, której dochody odbiegajà od Êredniej w danym kraju oraz

osoba niezdolna do normalnego uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym.

Zapobieganie pog∏´bianiu si´ zró˝nicowaƒ, zmniejszanie nierównoÊci, wzmacnianie

spójnoÊci spo∏ecznej – to podstawowe zadania paƒstwa – jak wspomniano, w Europejskim

Modelu Spo∏ecznym sà to zarówno cele, jak i Êrodki realizacji celów gospodarczych. Po-

lityka spo∏eczna powinna przy tym byç aktywna: wspieraç prac´ jako g∏ównà metod´ wzro-

stu dobrobytu oraz stwarzaç powszechne szanse rozwoju i wykorzystania zdolnoÊci:

Aktywna polityka spo∏eczna to przede wszystkim aktywna polityka rynku pracy (Kaê-

mierczak, Rymsza 2003). To w∏aÊnie w tej dziedzinie wyjàtkowo dobrze widaç spójnoÊç

celów gospodarczych i spo∏ecznych. Wzrost zatrudnienia powinien byç podstawowym prio-

rytetem polskiej polityki gospodarczej i polityki spo∏ecznej.

Zakoƒczenie

Cele spo∏eczne i gospodarcze nie muszà staç w sprzecznoÊci. Ostatecznym celem ka˝-

dego nowoczesnego spo∏eczeƒstwa jest zwi´kszenie dobrobytu. Jego realizacji s∏u˝y za-

równo wzrost gospodarczy, jak i wzrost spójnoÊci spo∏ecznej. Ani wzrost gospodarczy kosz-

tem os∏abienia spójnoÊci spo∏ecznej, ani promocja spójnoÊci spo∏ecznej bez wzrostu

gospodarczego nie sà dobrym rozwiàzaniem.

W Polsce tak˝e celem jest wzrost dobrobytu, dla nadrobienia dystansu wobec bogat-

szych spo∏eczeƒstw paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Uzasadnionym priorytetem

jest zatem wzrost gospodarczy i modernizacja gospodarki. Nie powinno si´ to jednak od-

bywaç kosztem os∏abienia spójnoÊci spo∏ecznej i wzrostu zakresu wykluczenia spo∏eczne-

go. Potrzebna jest zatem dobra polityka gospodarcza i dobra polityka spo∏eczna.
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Ryszard Bugaj

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

Gospodarka i cele spo∏eczne

Postulaty spo∏eczne dotyczàce zabezpieczenia socjalnego, dostarczania „dóbr spo∏ecz-

nych”1, zmniejszenia nierównoÊci dochodowych itp. bardzo cz´sto traktowane sà jako na-

le˝àce wy∏àcznie do sfery podzia∏u. Wielu liberalnie zorientowanych ekonomistów i poli-

tyków przeciwstawia postulaty spo∏eczne ekonomicznym postulatom gwarantujàcym

efektywnoÊç. W tej perspektywie realizacja celów spo∏ecznych jawi si´ jako swego rodza-

ju koszt hamujàcy procesy wzrostowe w gospodarce. Tego punktu widzenia mo˝na jednak

broniç tylko pod warunkiem akceptacji szeregu za∏o˝eƒ, które trudno uznaç za niesporne.

Daleko posuni´te wàtpliwoÊci budzi ju˝ za∏o˝enie traktujàce mierzalny wskaênik wzro-

stu jako cel podlegajàcy maksymalizacji i uto˝samiany z dobrobytem. Pomijajàc tu nawet

kwesti´, ˝e formalne miary dochodu narodowego w zasadzie obejmujà tylko aktywnoÊç

gospodarczà o charakterze rynkowym2, trzeba przypomnieç, ˝e pozostaje kwestia stopnia

nierównomiernoÊci dochodów, czasu pracy czy zanieczyszczenia Êrodowiska. Wysoce kon-

trowersyjne jest tak˝e – przyjmowane na ogó∏ milczàco – za∏o˝enie, ˝e stabilnoÊç politycz-

na i mobilnoÊç zawodowa sà niezale˝ne od tego, czy realizowane sà cele spo∏eczne. Po-

1 Przez „dobra spo∏eczne” rozumiem tu takie dobra, na które istnieje popyt prywatny (szcze-

gólnie us∏ugi edukacyjne czy ochrony zdrowia), ale które w wielkim zakresie dostarczane sà „bez-

p∏atnie” ze wzgl´du na to, ˝e ich absorpcja zwiàzana jest z efektami zewn´trznymi i/lub dlatego, ˝e

dzi´ki temu przeciwdzia∏a si´ nierównoÊciom i powi´ksza kapita∏ ludzki.
2 Niektóre rezultaty aktywnoÊci ekonomicznej – np. konsumpcj´ ˝ywnoÊci z w∏asnej produkcji

w gospodarstwach rolnych – dodaje si´ do dochodu narodowego wg szacunków instytucji statystycz-

nych.



mija si´ tu tak˝e wp∏yw realizacji celów spo∏ecznych na funkcjonowanie podmiotów go-

spodarczych.

Jednak ostatnie 2–3 dekady przynios∏y rozwój wielu badaƒ (w heterodoksyjnym nur-

cie ekonomii, a tak˝e w socjologii), które rzucajà dodatkowe Êwiat∏o na zwiàzki gospodar-

ki z celami spo∏ecznymi. Badania nad kapita∏em spo∏ecznym co najmniej zmuszajà do po-

stawienia pytania, czy – ze wszech miar po˝àdana i sprzyjajàca rozwojowi ekonomicznemu

– kumulacja kapita∏u spo∏ecznego mo˝e si´ dokonywaç, gdy gospodarka nie respektuje

celów spo∏ecznych. Na to pytanie nie ma jednolitej odpowiedzi. Niektórzy badacze sk∏on-

ni sà sugerowaç, ˝e indywidualistyczny system (nieomal omnipotentny rynek), redukujà-

cy do minimum postulat realizacji celów spo∏ecznych, nie musi podwa˝aç procesu kumu-

lacji kapita∏u spo∏ecznego. Nie jest to jednak poglàd powszechnie akceptowany3.

Wydaje si´, ˝e zwiàzek kumulacji kapita∏u spo∏ecznego z realizacjà celów spo∏ecznych

zale˝y od typu wartoÊci dominujàcych w danym spo∏eczeƒstwie i w danym okresie. To pro-

wadzi do innego wa˝nego stwierdzenia ekonomii instytucjonalnej – twierdzenia o „zale˝-

noÊci od Êcie˝ki rozwojowej”, czyli w istocie od historycznej tradycji. Upraszczajàc, mo˝-

na powiedzieç, ˝e w spo∏eczeƒstwach wyznajàcych wartoÊci solidarystyczne realizacja celów

spo∏ecznych warunkuje kumulacj´ kapita∏u spo∏ecznego. Nie musi tak byç w spo∏eczeƒ-

stwach o silnym etosie indywidualistycznym.

Z ca∏à jednak pewnoÊcià deficyt kapita∏u spo∏ecznego zawsze stanowi powa˝ne ogra-

niczenie dla rozwoju gospodarczego. Wa˝ne sà trzy konsekwencje takiego deficytu: nasi-

lony konflikt na poziomie „makropolitycznym”, wysoki poziom kosztów transakcyjnych

odzwierciedlajàcy niskie zaufanie do siebie uczestników procesów gospodarczych oraz wy-

sokie koszty nadzoru w organizacjach formalnych, g∏ównie przedsi´biorstwach (co w pew-

nym sensie mo˝na tak˝e interpretowaç jako konsekwencj´ wysokiego poziomu kosztów

transakcyjnych).

Konflikt „makropolityczny” podwa˝a spójnoÊç i klarownoÊç polityki gospodarczej i mu-

si prowadziç zarówno do protestów (strajków), jak te˝ przyczyniaç si´ do makroekono-

micznej niestabilnoÊci. W takim przypadku sfera polityki staje si´ autonomicznym êró-

d∏em negatywnych szoków w gospodarce. Wydaje si´, ˝e zepchni´cie na margines realizacji

celów spo∏ecznych mo˝e te˝ prowadziç do zasadniczego przeorientowania zachowaƒ go-

spodarstw domowych, niekorzystnego dla równowagi. W szczególnoÊci powstanie lub wzrost

deficytu zabezpieczenia spo∏ecznego mo˝e przynieÊç reakcj´ w postaci ograniczenia bie-

˝àcego popytu i pobudzenia kumulacyjnego procesu recesyjnego. Wydaje si´, ˝e w ostat-

nich latach mieliÊmy do czynienia z tym zjawiskiem w Japonii.

Wysoki poziom kosztów transakcyjnych to potencjalnie zarówno podwy˝szenie bie˝à-

cych kosztów i ni˝sza konkurencyjnoÊç gospodarki, jak te˝ utrudnienie przekszta∏ceƒ struk-
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3 Wg F. Fukuyamy (Wielki wstrzàs, Politeia, Warszawa 2000) we wspó∏czesnym indywidualistycz-

nym spo∏eczeƒstwie amerykaƒskim poziom kapita∏u spo∏ecznego jest wysoki, a jego kumulacja nie

jest hamowana, ale wg R. Putnama (Bowling Alone: malejàcy spo∏eczny kapita∏ Ameryki, „ResPubli-

ka” 6/1996) nast´puje jego powa˝na erozja, choç autor nie wià˝e tego procesu z mniejszym obec-

nie zakresem realizacji w gospodarce celów spo∏ecznych.



turalnych w gospodarce – szczególnie koncentracji organizacyjnej. W przedsi´biorstwach

niski poziom zaufania na linii: dysponent – zarzàdca – wykonawca, sprzyja rozpowszech-

nieniu si´ zachowaƒ „oportunistycznych”, które mogà byç eliminowane tylko poprzez

wzmo˝ony nadzór, co tak˝e prowadzi do wzrostu kosztów.

Rugowanie celów spo∏ecznych z gospodarki – w takiej mierze, w jakiej znajduje to wy-

raz w wysokich nierównoÊciach dochodowych i niewystarczajàcej poda˝y dóbr (us∏ug) spo-

∏ecznych – mo˝e te˝ ∏atwo prowadziç do zablokowania merytokratycznej selekcji kadr

i ograniczenia mobilnoÊci spo∏ecznej. W tym przypadku dziedziczenie pozycji przez ko-

lejne pokolenia (w poszczególnych grupach) musi negatywnie oddzia∏ywaç na przedsi´-

biorczoÊç i innowacyjnoÊç.

Wszystkie te – wy˝ej przytoczone – argumenty sk∏adajà si´ na ostrze˝enie przed rugo-

waniem celów spo∏ecznych z gospodarki. W szczególnoÊci, w d∏ugim okresie, nast´pstwa

takich przekszta∏ceƒ ustrojowych mogà w wielu krajach prowadziç do zablokowania roz-

woju. Nie znaczy to jednak, ˝e êród∏em blokady nie mo˝e byç ∏ad ustrojowy, w którym go-

spodarka obcià˝ona jest szczególnie rozbudowanymi zobowiàzaniami w zakresie celów

spo∏ecznych. Rozbudowany katalog celów spo∏ecznych nieuchronnie prowadzi zarówno

do wysokiego poziomu obcià˝eƒ podatkowych, jak i – ze wzgl´du na redukcj´ nierówno-

Êci – do ich silnie progresywnego charakteru. Mo˝e to bardzo negatywnie oddzia∏ywaç na

motywacje uczestników procesów gospodarczych, a w warunkach otwartoÊci gospodarek

pobudzaç migracj´ szczególnie aktywnych jednostek (i kapita∏ów) oraz odpychaç nap∏yw

zagranicznych inwestycji. Te zagro˝enia, w warunkach ciàgle post´pujàcych procesów glo-

balizacyjnych i swego rodzaju wspó∏zawodnictwa gospodarek narodowych o nap∏yw inwe-

stycji zagranicznych, sà obecnie silniejsze ni˝ kilka dekad wczeÊniej.

Nie wydaje si´, by ∏ad ustrojowy móg∏ byç racjonalnie kszta∏towany na podstawie jed-

nej abstrakcyjnej dyrektywy. Obecnie tà dominujàcà dyrektywà jest postulat neoliberalnej

ekonomii rugowania celów spo∏ecznych z gospodarki, jednak nawet pobie˝na obserwacja

wskazuje, ˝e nie wszystkie kraje zdecydowanie kroczà tà drogà, a zachowanie umiaru w „re-

formowaniu” i dostosowywanie programu reform do historycznej specyfiki i tradycji da-

nego kraju stwarza dobre szanse na sukces4 – szczególnie je˝eli sukces definiujemy sze-

rzej ni˝ maksymalizacja stopy wzrostu PKB5.

Racjonalny „wybór” modelu ustrojowego oznacza wi´c jego dostosowanie do histo-

rycznych realiów rozumianych tak˝e jako dominujàce spo∏eczne wyobra˝enia. To dosto-

sowanie powinno byç z pewnoÊcià dynamiczne, tzn. antycypowaç dynamik´ przekszta∏ceƒ

spo∏ecznej ÊwiadomoÊci i obiektywnych uwarunkowaƒ (np. udzia∏u w zintegrowanym blo-

ku krajów takim jak UE), ale w ˝adnym razie – jak wynika to choçby z przes∏ania
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4 Jest rzeczà charakterystycznà, ˝e w szeregu krajów utrzymuje si´ bardzo wysoki poziom „dys-

trybucji bud˝etowej”, a rynki pracy nie zosta∏y silnie zderegulowane, ale wzrost gospodarczy w tych

krajach jest jednak zadowalajàcy, a bezrobocie doÊç niskie.
5 WielkoÊç dobrobytu mierzona poziomem PKB na mieszkaƒca jest bardzo wysoka w Stanach

Zjednoczonych, ale ten kraj jest notowany znacznie ni˝ej, gdy ocena sporzàdzana jest na podstawie

ONZ-owskich wskaêników dobrobytu uwzgl´dniajàcych szereg czynników jakoÊci ˝ycia.



tzw. konsensusu waszyngtoƒskiego, który propaguje jednolity dla wszystkich krajów libe-

ralny zespó∏ zaleceƒ dla polityki gospodarczej i przekszta∏ceƒ systemowych – nie mo˝e to

oznaczaç po prostu ignorowania historycznych uwarunkowaƒ. Nawet wówczas – co mo˝e

si´ zdarzyç – gdy parametry spo∏ecznej ÊwiadomoÊci znajdujà si´ w wyraênej kolizji z ze-

wn´trznymi uwarunkowaniami, ich ignorowanie mo˝e prawdopodobnie przynieÊç bardziej

negatywne konsekwencje ni˝ kolizje krajowego modelu z wymogami zewn´trznymi.

Generalnie bioràc, system demokratyczny powinien zapewniç spójnoÊç programu prze-

kszta∏ceƒ ustrojowych ze spo∏ecznymi preferencjami. W praktyce jednak autonomia kla-

sy politycznej i niesymetryczna reprezentacja poglàdów ró˝nych grup spo∏ecznych przesà-

dzajà, ˝e ta spójnoÊç nawet w d∏ugim okresie nie ma miejsca. W szczególnoÊci kontrola

uprzywilejowanych grup nad opinià publicznà jest êród∏em „liberalnego skrzywienia” pro-

gramu przekszta∏ceƒ ustrojowych i polityki gospodarczej. Pojawia si´ ono szczególnie wte-

dy, gdy preferencje spo∏eczne sà silnie podzielone, a wi´kszoÊciowa orientacja nie domi-

nuje bardzo silnie. Istotne znaczenie mogà te˝ mieç ró˝ne czynniki autonomicznie

kszta∏tujàce struktur´ sceny politycznej.
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Janusz Dàbrowski

Wy˝sza Szko∏a Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

Niektóre cele spo∏eczne na jesieni III Rzeczypospolitej

Poj´cie celów spo∏ecznych jest wyjàtkowo nieostre, w dodatku mo˝na je rozwa˝aç w kil-

kunastu ró˝nych kontekstach. Spróbujmy jednak potraktowaç je maksymalnie konkretnie,

a wi´c okreÊliç je tu i teraz, w Polsce po wyborach 2005 roku, korzystajàc z dost´pnych

fragmentów propozycji oko∏owyborczych, które sà pouczajàce, choç zapewne ulotne i mo-

gà si´ zmieniç zarówno po opublikowaniu expos¯ jak i w trakcie dzia∏aƒ nowego rzàdu.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e z dwu g∏ównych partii politycznych, które w roku 2005 zdo-

by∏y wi´kszoÊç parlamentarnà, Platforma Obywatelska nie przedstawi∏a ˝adnego pozytyw-

nego programu polityki spo∏ecznej, wr´cz przeciwnie. Jej g∏ówne, a w zasadzie jedyne

has∏o, które mo˝na by rozwa˝aç jako zdefiniowanie programu gospodarczo-spo∏ecznego

– czyli reforma podatkowa 3 x 15 – jest has∏em ultraliberalnym i prowadzi do rewolucji

redystrybucyjnej i przesuni´cia ogromnej cz´Êci dochodu narodowego podzielonego od

grup o niskich i Êrednich dochodach w r´ce grup o dochodach najwy˝szych. Dotyczy to

zarówno propozycji „obni˝ki” PIT, w wyniku której wzros∏yby obcià˝enia podatkowe naj-

ni˝ej i Êrednio uposa˝onych, jak i „obni˝ki” VAT, gdy˝ go∏ym okiem widaç, ˝e tak˝e na

„obni˝ce” VAT najbardziej zyska∏yby grupy o „luksusowym koszyku konsumpcyjnym”, na-

tomiast najbardziej straci∏y najliczniejsze warstwy spo∏eczeƒstwa, których koszyk zakupów

sk∏ada si´ z dóbr pierwszej potrzeby. Tak wi´c mo˝na przyjàç, ˝e koncepcja liberalna pro-

wadzi∏aby do prostackiego przesuni´cia redystrybucji DN na rzecz warstw uprzywilejowa-

nych materialnie. Zarazem PO nie zaprezentowa∏a ani spójnej koncepcji redukcji bezro-

bocia, ani naprawy êle funkcjonujàcych sfer spo∏ecznych, zaÊ jej program reformy s∏u˝by

zdrowia by∏ nieczytelny.



Program PiS z kolei mia∏ byç lewicowy spo∏ecznie i solidarystyczny z nazwy, na którym

wszyscy, a nie tylko najbogatsi, obywatele mieliby zyskaç. Jednak˝e PiS wprawdzie nie zgo-

dzi∏ si´ na skrajnie prostackie podatkowe propozycje PO, ale z drugiej strony wystàpi∏

z pomys∏em redukcji PIT o 8 punktów procentowych dla najbogatszych o rocznych do-

chodach powy˝ej 100 tys. z∏, zaÊ zaledwie o jeden procent dla pozosta∏ych 90% podatni-

ków, co trudno uznaç za krok w celu zmniejszenia nierównoÊci spo∏ecznych, o których

wiele mówiono w przedwyborczej propagandzie tej partii. Jak widaç, wzorem pseudole-

wicowych rzàdów Millera i Belki nadal dba si´ g∏ównie o pomyÊlnoÊç elit finansowych,

mimo ˝e w∏aÊnie one najlepiej sobie dajà rad´ bez pomocy paƒstwa. Za dwa g∏ówne spo-

soby na zwi´kszenie konkurencyjnoÊci polskiej gospodarki oraz zmniejszanie bezrobocia

w programie PIS uznano budownictwo mieszkaniowe i zmniejszenie kosztów pracy.

O ile budownictwo mieszkaniowe, przy ró˝nych ograniczeniach organizacyjnych i praw-

nych, z pewnoÊcià mog∏oby staç si´ drogà do rozwoju gospodarczego, o tyle has∏o obni˝-

ki kosztów pracy nie wydaje si´ racjonalnym rozwiàzaniem.

Niestety w zglobalizowanym Êwiecie najszybszà drogà do obni˝ki kosztów pracy by∏y-

by likwidacja kodeksu pracy i zmniejszenie naszych p∏ac do poziomu azjatyckiego, czyli

poni˝ej polskiego minimum biologicznego. Has∏o obni˝ki kosztów pracy jest jednak rów-

nie˝ nie do zaakceptowania w obecnie najbardziej popularnym wariancie zmniejszania

sk∏adek ZUS. Obni˝enie sk∏adki ZUS p∏aconej przez pracownika lub zwolnienie praco-

dawców od jej p∏acenia musi przynieÊç pog∏´bianie si´ deficytu tej instytucji, a wi´c w efek-

cie d∏ugotrwa∏e zamro˝enie poziomu wyp∏at rent i emerytur. Drugà mo˝liwoÊcià zahamo-

wania wzrostu kosztów pracy jest zamro˝enie p∏ac. B´dzie ono jednak ma∏o skuteczne

w momencie zwi´kszania si´ dost´pu polskich pracowników do unijnego rynku pracy, któ-

ry w niektórych zawodach, np. informatycy, lekarze, piel´gniarki, stomatolodzy, wymusi

u nas wzrost p∏ac, który przeniesie si´ tak˝e na inne specjalnoÊci.

* * *

Niewàtpliwie pierwszym i najwa˝niejszym z celów spo∏ecznych w obecnej chwili w Pol-

sce jest ograniczenie bezrobocia. Jest jednak kompletnym absurdem mo˝liwoÊç zlikwido-

wania go przez „niewidzialnà r´k´ rynku” i zwi´kszenie liberalizmu, jak zwyk∏ powtarzaç

architekt naszej reformy gospodarczej Leszek Balcerowicz. Przy obecnym poziomie do-

chodów Polaków popyt na towary i us∏ugi nie tylko jest nasycony, ale nawet wyst´pujà na

rynku oznaki nadprodukcji w wielu asortymentach. Ma∏e i Êrednie firmy oczywiÊcie mo-

gà na nim powstawaç, ale odbywaç si´ to b´dzie kosztem upad∏oÊci innych mniej wydaj-

nych, zaÊ ogólna poda˝ i popyt nie ulegnà zmianie. A zatem zdecydowana zmiana pozio-

mu zatrudnienia wymaga pojawienia si´ na rynku du˝ych inwestycji, na przyk∏ad

eksportowych lub infrastrukturalnych, tak˝e mieszkaniowych, które, dzia∏ajàc mno˝niko-

wo, zwi´kszà zatrudnienie i popyt. Inwestycje te mogà byç stymulowane zarówno przez

paƒstwo (du˝y program budowy, modernizacji i remontów dróg, szlaków kolejowych, in-

westycji w ochron´ wód i Êrodowiska, przy wykorzystaniu wspomagania ze strony UE), jak

i przez wielkie korporacje zagraniczne (inwestycje typu greenfield). Zachodzi jednak nie-
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bezpieczeƒstwo, ˝e w dobie globalizacji generowany popyt mo˝e skierowaç si´ w du˝ej

mierze na towary konsumpcyjne z krajów azjatyckich, zwi´kszajàc deficyt handlowy.

Drugi co do wa˝noÊci cel spo∏eczny, to nadrobienie zaniedbaƒ edukacyjnych i finan-

sowe wzmocnienie sfery nauki. Umieszczam go na tej pozycji, chocia˝ jestem zdania, ˝e

jest on z pewnoÊcià równie wa˝ny jak cel pierwszy i Unia Europejska stawia go w∏aÊnie

na tym miejscu. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e rozwini´te kraje unijne nie majà takiej sytu-

acji na rynku pracy, jak Polska, ani zwiàzanych z tym problemów spo∏ecznych.

W odró˝nieniu od zwi´kszania konkurencyjnoÊci przez zwi´kszanie wyzysku pracow-

ników, jest to jedyna akceptowalna droga. MyÊl´, ˝e konieczne sà dalsze reformy oÊwia-

towe, permanentna modernizacja szkó∏, maksymalne podwy˝szanie ich standardu i wypo-

sa˝enia (mniejsze klasy), podnoszenie poziomu wykszta∏cenia i dochodów nauczycieli oraz

infrastruktury szkolnej (wy˝ywienia, opieki lekarskiej i stomatologicznej; Êwietlice, base-

ny, boiska sportowe, pracownie), rozwój kulturalny itp.

Podobny program powinien dotyczyç modernizacji szkó∏ wy˝szych i jego realizacja ze

wzgl´du na ni˝ demograficzny jest perspektywicznie stosunkowo prosta. Sfera naukowa

sensu stricto wymaga zdecydowanego zwi´kszenia dotacji paƒstwowych i zarysowania pla-

nu dojÊcia do analogicznego lub nawet wi´kszego udzia∏u wydatków na nauk´ w bud˝e-

cie paƒstwa, ni˝ ma to miejsce w najbogatszych krajach Unii, Azji i Ameryki Pó∏nocnej.

Zwi´kszenie tego udzia∏u ponad zagraniczne wskaêniki mo˝na uzasadniç wieloletnimi za-

póênieniami, do których dopuÊci∏y niekompetentne liberalne rzàdy okresu transformacji.

Jest sprawà oczywistà, ˝e nie mo˝na tego zrobiç z roku na rok, gdy˝ sfera nauki nie jest

przygotowana do finansowej fali tsunami, ale stopniowe wzmacnianie tej bran˝y jest wa-

runkiem przetrwania polskiej gospodarki we wspó∏czesnym Êwiecie. Jednà z najlepszych

i sprawdzonych w Êwiecie dróg w tej dziedzinie jest przyznawanie „grantów” na projekty

badawcze i wspomaganie przez paƒstwo parków naukowo-technologicznych. Nale˝y jed-

nak pami´taç, ˝e inwestycje w takich miejscach nie sà sobie równe i fabryka lodówek nie

powinna byç traktowana na równi z laboratorium naukowo-badawczym.

Na trzecim miejscu umieÊci∏bym reform´ i modernizacj´ s∏u˝by zdrowia. NieudolnoÊç

w jej reformowaniu przez kilkanaÊcie lat mo˝na by nazwaç skandalem, gdyby nie fakt, ˝e

jest to najgorzej dzia∏ajàcy wielki system w Polsce i w dodatku totalnie skorumpowany,

jak wynika ze wszystkich badaƒ opinii publicznej. Wi´kszoÊç licznych lobby dzia∏ajàcych

w tej sferze dà˝y do zdobycia jak najwi´kszego udzia∏u w ogromnych wydatkach spo∏e-

czeƒstwa na opiek´ zdrowotnà i niewàtpliwie dà˝y do sprywatyzowania tej dziedziny, po-

s∏ugujàc si´ wszelkimi, cz´sto kryminalnymi, jak np. firmy farmaceutyczne, metodami, aby

ten cel osiàgnàç.

Jednak˝e z punktu widzenia najbardziej zamo˝nej i wp∏ywowej cz´Êci spo∏eczeƒstwa

cel ten nie jest ju˝ wa˝ny, gdy˝ grupa ta ma zapewniony dost´p do istniejàcych ju˝ w kra-

ju najlepszych przychodni i szpitali prywatnych, gdzie standard opieki nie odbiega od kli-

nik na zachodzie Europy, a ponadto mo˝e si´ te˝ leczyç za granicà. Tak wi´c reforma s∏u˝-

by zdrowia powinna byç przeprowadzona przede wszystkim w interesie pozosta∏ej,

niezmiernie licznej, lecz mniej zasobnej, cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Powstaje pytanie, czy w wy-

padku wy∏àczenia z op∏acania sk∏adki zdrowotnej najlepiej zarabiajàcych podatników nie
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powstanie zbyt wielka luka w zasobach bud˝etu na ten cel. Odpowiedê wymaga wiedzy

specjalistycznej. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e na ró˝ne sposoby usi∏uje si´ wmówiç

spo∏eczeƒstwu, cz´sto przy pomocy dyspozycyjnych mediów, ˝e spo∏eczna s∏u˝ba zdrowia

jest prze˝ytkiem, który ex definitione nie zda∏ egzaminu w ˝adnym kraju. Nasze krajowe

koncepcje reformatorskie wprawdzie dowodzà tego faktu, ale zarazem nikt nie chce

w planach reformowania skorzystaç z udanych rozwiàzaƒ np. krajów skandynawskich czy

Kanady, natomiast miotamy si´ od Êciany do Êciany – od Kas Chorych do bud˝etu

i z powrotem.

Kolejny i zarazem ostatni cel spo∏eczny, to reforma systemu emerytalno-rentowego.

OkreÊlam go jako ostatni, chocia˝ bez wàtpienia istniejà jeszcze liczne cele szczegó∏owe

warte rozwa˝enia, choçby program budowy mieszkaƒ dla niezamo˝nych lub do˝ywianie

g∏odnych dzieci, nie chc´ jednak zwi´kszaç obj´toÊci tej wypowiedzi. W tej dziedzinie po-

za skandalicznymi rozwiàzaniami wygenerowanymi przez skrajnie liberalnego ministra

Hausnera, a mianowicie zamro˝eniem wzrostu wyp∏at z tytu∏u rewaloryzacji, nie dokona-

no ˝adnych pozytywnych zmian, mimo ˝e system jest niewydolny i podobnie skorumpo-

wany jak system ochrony zdrowia. Panuje tu ca∏kowity chaos, a reformy wymaga wszyst-

ko: system zaopatrzeniowy, czyli finansowanie emerytur i rent wojska, milicji itp. bez

pobierania sk∏adki, system KRUS, czas pracy wymagany do uzyskania emerytury w ró˝-

nych zawodach, weryfikacja rent itp., itd. Wydaje si´ jednak, ˝e po uporzàdkowaniu zasi-

lania finansowego, restrukturyzacji ZUS i wydatnej obni˝ce kosztów funkcjonowania sys-

temu oraz weryfikacji systemu wyp∏at deficyt tej sfery bud˝etu móg∏by drastycznie spaÊç,

a mo˝e nawet system móg∏by si´ zbilansowaç.

Jak wiadomo, g∏ównà cechà charakterystycznà s∏usznych celów spo∏ecznych jest ich
nadmiar w stosunku do mo˝liwoÊci finansowych. Jednak nie nale˝y czekaç na domkni´-
cie si´ bilansu i od czegoÊ trzeba zaczàç.
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Marek Góra

Szko∏a G∏ówna Handlowa

Niedostatki koncepcji zwanej „Europejskim
Modelem Spo∏ecznym”

Relacje mi´dzy celami gospodarczymi i spo∏ecznymi by∏y i sà przedmiotem dyskusji

i sporów w naukach spo∏ecznych. Przenosi si´ to na dyskusj´ publicznà prowadzàcà do

formu∏owania i realizacji programów politycznych. Jest doÊç oczywiste, ˝e cele gospodar-

cze sà celami spo∏ecznymi, jak równie˝, ˝e cele spo∏eczne sà celami gospodarczymi. Jed-

nak˝e deklaracje dotyczàce niesprzecznoÊci czy wr´cz zgodnoÊci tych celów rzadko prze-

noszà si´ na faktyczne wspó∏dzia∏anie ekonomistów i polityków spo∏ecznych mogàce

przybli˝yç nas do zintegrowanego rozumienia obu typów celów. Zamiast deklarowania po

raz kolejny potrzeby wspó∏dzia∏ania, warto wi´c zastanowiç si´, jakie sà êród∏a tej g∏´bo-

ko zakorzenionej rozbie˝noÊci myÊlenia ekonomii i polityki spo∏ecznej. W prezentowa-

nym g∏osie w dyskusji na ten temat skupi´ si´ na kilku wybranych aspektach problemu.

Wydaje si´, ˝e ró˝nica w postrzeganiu tych samych problemów punktu widzenia eko-

nomii i polityki spo∏ecznej ma jedno ze swoich êróde∏ w ró˝nicy oceny relatywnej wa˝no-

Êci celów dzisiejszych i jutrzejszych. W ekonomii silnie zinternalizowany jest fakt, ˝e ju-

trzejszy produkt zale˝y od dzia∏aƒ podj´tych dzisiaj. Polityka spo∏eczna, koncentrujàc si´

na zagadnieniach bie˝àcych, w tym przede wszystkim na podziale ju˝ wytworzonego pro-

duktu, w mniejszym zakresie wystawiona jest na koniecznoÊç myÊlenia w kontekÊcie wie-

lookresowym. Nie znaczy to oczywiÊcie, ˝e ekonomiÊci majà z definicji wi´kszà ni˝ poli-

tycy spo∏eczni sk∏onnoÊç do myÊlenia perspektywicznego. Znaczy natomiast, ˝e na co dzieƒ

ekonomiÊci sà cz´Êciej wystawieni na koniecznoÊç takiego myÊlenia. Wytworzenie produk-

tu wymaga bowiem dzia∏ania ex ante, podczas gdy jego podzia∏ – dzia∏ania ex post. Oczy-



wiÊcie podzia∏ dzisiejszego produktu jest jednym z czynników wp∏ywajàcych na jego ju-

trzejszà wielkoÊç – o czym ekonomiÊci wiedzà, ale czasem zapominajà. Równie oczywiste

jest, ˝e podzia∏ ex post przysz∏ego produktu zale˝eç b´dzie od jego wielkoÊci – o czym po-

litycy spo∏eczni równie˝ wiedzà, ale w ferworze bie˝àcych dyskusji z ekonomistami rów-

nie cz´sto o tym zapominajà.

W d∏ugim horyzoncie rozbie˝noÊç mi´dzy oboma sposobami myÊlenia nie istnieje. Spój-

noÊç spo∏eczna jest jednym z czynników sprzyjajàcych trwa∏emu wzrostowi gospodarcze-

mu; z kolei wzrost gospodarczy, na który majà wp∏yw tak˝e inne czynniki, decyduje o Êrod-

kach, jakie mo˝na przeznaczyç na osiàganie celów spo∏ecznych. Dà˝enie do uzyskania

silnego i trwa∏ego wzrostu gospodarczego jest celem spo∏ecznym; z kolei finansowanie ce-

lów spo∏ecznych przyspiesza wzrost gospodarczy. W d∏ugim okresie cele gospodarcze i spo-

∏eczne sà praktycznie to˝same.

Na bie˝àco natomiast problem sprowadza si´ do ustalenia proporcji PKB przeznacza-

nej na realizacj´ dzisiejszych celów spo∏ecznych, która b´dzie optymalna z punktu widze-

nia ∏àcznej realizacji celów spo∏ecznych dziÊ i jutro1. EkonomiÊci majà tendencj´ do zani-

˝ania oceny tej optymalnej proporcji (jutro jest wa˝niejsze). Politycy spo∏eczni, odwrotnie,

do jej zawy˝ania (dzisiaj jest wa˝niejsze). Podstawowe pytanie brzmi: jak ma si´ ukszta∏-

towana w jakimÊ kraju wartoÊç tej proporcji do jej rzeczywistej optymalnej wartoÊci oraz

co wynika z istnienia ró˝nicy mi´dzy oboma wartoÊciami. OkreÊlenie optymalnej propor-

cji nie jest ∏atwe. Do tego jej wartoÊç mo˝emy jedynie oszacowaç, co powoduje, ˝e uzy-

skany wynik takiego oszacowania mo˝na ∏atwo podwa˝yç. Dlatego nie dyskutuj´ tu o tym,

jaka konkretnie powinna byç relacja wa˝noÊci realizacji celów spo∏ecznych realizowanych

dziÊ i jutro. Zajm´ si´ natomiast tym, jak to si´ sta∏o, ˝e obecnie obserwowana ocena tej

proporcji – tak w Polsce, jak i w wi´kszoÊci innych krajów EU wskazuje na wyraênà prze-

wag´ myÊlenia w kategoriach bie˝àcych (podzia∏) nad myÊleniem w kategoriach rozwoju

(wytwarzanie dóbr i us∏ug).

Jakkolwiek intuicyjne myÊlenie zak∏ada liniowe zale˝noÊci, to zale˝noÊci te sà w rze-

czywistoÊci nieliniowe. Znaczy to, ˝e je˝eli analiza korzyÊci i kosztów prowadzi do uzasad-

nienia s∏usznoÊci jakiegoÊ dzia∏ania przy okreÊlonym poziomie zmiennych, to nie jest to

podstawà do twierdzenia, ˝e to samo dzia∏anie jest s∏uszne przy innym poziomie analizo-

wanych zmiennych. W kontekÊcie dyskutowanego problemu dotyczy to na przyk∏ad ana-

lizy zasadnoÊci okreÊlonych dzia∏aƒ polityki spo∏ecznej przy ró˝nych poziomach wydatków

dokonywanych przez spo∏eczeƒstwo za poÊrednictwem bud˝etu. Zwi´kszenie wydatków

na wybrany, s∏uszny cel w sytuacji, gdy ogó∏em za poÊrednictwem bud˝etu spo∏eczeƒstwo

wydaje 20% PKB, istotnie ró˝ni si´ od identycznego zwi´kszenia wydatków na ten sam

s∏uszny cel wtedy, gdy te wydatki si´gajà 50% PKB. Nie znaczy to, ˝e ten przyk∏adowy wy-

datek powinien byç zredukowany. Znaczy natomiast, ˝e decyzja w tym zakresie nie po-

winna opieraç si´ wy∏àcznie na argumentach wypracowanych w czasach, gdy spo∏eczeƒ-

stwo by∏o znacznie mniej obcià˝one finansowaniem wydatków rzàdu. Wydaje si´ jednak,
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˝e w dyskusji publicznej, a cz´sto tak˝e w dyskusji naukowej sprawa ta bywa bagateli-

zowana.

Koncepcja zwana „Europejskim Modelem Spo∏ecznym” (ESM) stanowi wa˝ny punkt

odniesienia w dyskusjach na temat polityki spo∏ecznej. Jest ona jednak stosowana troch´

na wyrost. Obserwowane rozwiàzania – nota bene niejednorodne w ró˝nych krajach – sà

w trakcie tworzenia. Koncepcja ta ma charakter historyczny. W obecnej wersji model ten

bardzo silnie skupiony jest na osiàganiu pewnego, raczej wysokiego, poziomu wydatków

na ró˝norodne cele spo∏eczne. Obserwowana w tym modelu dominacja myÊlenia w kate-

goriach doraênych jest wynikiem co najmniej dwóch przyczyn o charakterze historycznym.

Pierwsza – to bardzo szybki – dzisiaj trudny ju˝ do wyobra˝enia – wzrost gospodarczy po-

wszechny w Europie w okresie dwóch–trzech dziesi´cioleci po drugiej wojnie Êwiatowej.

Dodatkowo okres ten charakteryzowa∏ si´ równie˝ znacznym przyrostem demograficz-

nym, a wi´c tak˝e przyrostem poda˝y pracy, a wi´c zatrudnienia2. Oba te czynniki powo-

dowa∏y, ˝e ∏atwo by∏o zwi´kszaç bie˝àce wydatki ogóle, a w szczególnoÊci te finansujàce

cele spo∏eczne, poniewa˝ mia∏y one niezaprzeczalnie dobre uzasadnienie.

Dobrym przyk∏adem ilustrujàcym wspomnianà tendencj´ by∏o zwi´kszanie hojnoÊci

systemów emerytalnych. Szczególnà rol´ odegra∏o tu obni˝anie wieku emerytalnego, któ-

re z punktu widzenia wydatków jest to˝same ze zwi´kszeniem hojnoÊci Êwiadczeƒ. Przy

czym dokonywa∏o si´ to wbrew ewidentnej tendencji do wyd∏u˝ania si´ oczekiwanego dal-

szego trwania ˝ycia (w tym tak˝e oczekiwanego, wolnego od niepe∏nosprawnoÊci dalsze-

go trwania ˝ycia) osób przechodzàcych na emerytur´. Podwy˝szanie wieku emerytalnego

w proporcji odpowiedniej do wyd∏u˝ajàcego si´ dalszego oczekiwanego czasu trwania ˝y-

cia by∏oby zgodne z ideà systemu emerytalnego, jakà jest dostarczenie dochodu osobom,

które same tego dochodu wypracowaç ju˝ nie mogà ze wzgl´du na podesz∏y wiek. Pier-

wotnie celem systemu by∏o finansowanie ludzi w okresie niedo∏´˝nej staroÊci, którzy bez

wsparcia reszty spo∏eczeƒstwa mieliby problemy z prze˝yciem. W drugiej po∏owie XX w.

celem tym sta∏a si´ alokacja dochodu w cyklu ˝ycia. Ludzie przechodzàcy w Europie na

emerytur´ nie sà niedo∏´˝nymi starcami, co nie by∏oby niczym z∏ym, gdyby nie koszt, ja-

ki generuje to dla pracujàcych.

Korzystne okolicznoÊci, czyli silny i trwa∏y wzrost gospodarczy oraz znaczàcy przyrost

demograficzny, przesta∏y tworzyç materialne podstawy finansowania wielu celów, do któ-

rych realizacji spo∏eczeƒstwa krajów europejskich zdà˝y∏y przez kilka dziesi´cioleci bar-

dzo mocno przywyknàç. Dotyczy to w podobnym stopniu spo∏eczeƒstw ˝yjàcych w demo-

kracji od drugiej wojny Êwiatowej, jak i tych, które przesz∏y d∏ugi okres rzàdów totalitarnych.

Próby ograniczania wydatków poprzez na przyk∏ad podnoszenie wieku emerytalnego bu-

dzà ogromne emocje prowadzàce do upadku rzàdów, które podj´∏y ryzyko zaproponowa-

nia takiej zmiany. Politycy bojà si´ wi´c dokonywaç koniecznych dostosowaƒ. Dodatko-

wo tego typu dzia∏anie by∏oby g∏´boko sprzeczne z typowym sposobem uprawiania polityki

polegajàcym na obiecywaniu wi´kszych wydatków, a nie ich ograniczaniem.
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Druga grupa przyczyn ukszta∏towania si´ sytuacji, w której bie˝àcy podzia∏ jest tak sil-

nie dyskontowany spo∏ecznie, zwiàzana jest z powszechnym w Europie finansowaniem do-

chodów bud˝etów z podatków poÊrednich i quasi-podatków. Ich p∏acenie jest w daleko

mniejszym stopniu ni˝ podatki bezpoÊrednie dostrzegane i rozumiane przez spo∏eczeƒ-

stwo. Poj´cie „podatnik” kojarzone jest z p∏aceniem podatków bezpoÊrednich. Natomiast

ÊwiadomoÊç p∏acenia podatków przy ka˝dym zakupie dóbr czy us∏ug (w Europie typowo

ok. 2/3 obcià˝enia podatkowego), jak równie˝ w trakcie pracy (pozap∏acowe koszty pracy),

jest nik∏a3.

Ukrycie obcià˝enia spo∏eczeƒstwa kosztem finansowania wydatków rzàdu, w tym wy-

datków spo∏ecznych, umo˝liwi∏o zwi´kszenie ich do poziomu wy˝szego, ni˝ by∏oby to mo˝-

liwe w przypadku finansowania tych wydatków z podatków bezpoÊrednich. Ludzie otrzy-

mujà szereg transferów spo∏ecznych w formie ró˝nych dóbr i us∏ug, które dost´pne sà bez

koniecznoÊci bezpoÊredniego p∏acenia (w skrócie „za darmo”), natomiast w ograniczo-

nym zakresie sà Êwiadomi p∏acenia za te dobra. Dlatego wysoko cenià otrzymywane trans-

fery, a zap∏aciç za nie ma „paƒstwo”. Tymczasem redystrybucja od bogatych do biednych,

którà mo˝na usprawiedliwiç obcià˝enie bogatych, jest jedynie niewielkà cz´Êcià redystry-

bucji dokonywanej za poÊrednictwem systemu finansów publicznych. Innymi s∏owy, ludzie

sami finansujà transfery, które do nich trafiajà. Nie jest to z∏e tak d∏ugo jednak, jak jest

wynikiem Êwiadomego wyboru spo∏eczeƒstwa.

Sytuacj´ komplikuje psychologiczny efekt ró˝nego postrzegania otrzymywanych trans-

ferów i koniecznoÊci ich finansowania. Gdy obywatel otrzymuje transfer o wartoÊci na

przyk∏ad 100 z∏, finansowany za poÊrednictwem paƒstwa, to ten obywatel traktuje to jako

oczywistoÊç, „obowiàzek” paƒstwa. Gdy ten sam obywatel musi pokryç koszty wydatków

paƒstwa o wysokoÊci 100 z∏, to koniecznoÊç zap∏acenia tych 100 z∏ traktuje jako niespra-

wiedliwoÊç. Nawet jeÊli instytucje paƒstwa odpowiedzialne za dokonanie transferu nie po-

biera∏y ani z∏otówki op∏aty na pokrycie kosztu swojej us∏ugi, to i tak osoba, która otrzy-

ma∏a transfer o wartoÊci 100 z∏ i uczestniczy∏a jednoczeÊnie w finansowaniu wydatków

rzàdu w wysokoÊci 100 z∏ b´dzie czu∏a si´ w pewnym stopniu oszukana.

Powy˝szy efekt jest bardzo ma∏y w przypadku kwot rz´du przyk∏adowych 100 z∏. Efekt

ten nasila si´ jednak i zaczyna powodowaç negatywne skutki, gdy skala wydatków rzàdu,

których finansowanie spada na ka˝dego obywatela jest znacznie wi´ksza, taka, jakà ob-

serwujemy w wi´kszoÊci krajów EU. – W wielu z nich klin podatkowy ma wartoÊç zbli˝o-

nà do 50% PKB, a w niektórych z nich nawet przekracza t´ proporcj´4. Im wy˝sze obcià-

˝enie spo∏eczeƒstwa finansowaniem wydatków dokonywanych za poÊrednictwem bud˝etu

i parabud˝etów, tym dro˝sze staje si´ zatrudnienie czynników produkcji i tym mniej op∏a-
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3 W Polsce, dzi´ki reformie emerytalnej, cz´Êç pozap∏acowych kosztów pracy, a dok∏adniej

sk∏adka emerytalna (19,52%) przesta∏a byç podatkiem. Sta∏a si´ ona cz´Êcià indywidualnych oszcz´d-

noÊci. Dzi´ki temu rosnàca cz´Êç spo∏eczeƒstwa ma ÊwiadomoÊç, ˝e finansowanie wydatków spo-

∏ecznych rzàdu spada na samo spo∏eczeƒstwo.
4 Odnosz´ si´ tu do szerokiej definicji klina podatkowego, która obejmuje wszystkie obcià˝e-

nia spo∏eczeƒstwa niezale˝nie od formy ich nak∏adania.



calne jest ich dostarczanie do procesu produkcji. Oba te efekty, tak popytowy, jak i po-

da˝owy, skutkujà mniejszym zatrudnieniem czynników produkcji i mniejszà motywacjà do

podnoszenia ich produktywnoÊci.

Mo˝e si´ jednak pojawiç pytanie, dlaczego destrukcyjna rola klina podatkowego rela-

tywnie s∏abo przejawia si´ w krajach skandynawskich, gdzie jego wartoÊç przybiera szcze-

gólnie du˝e rozmiary. Sytuacja krajów skandynawskich istotnie ró˝ni si´ w tym zakresie

od sytuacji krajów kontynentalnej Europy. Ró˝nica polega m.in. na tym, ˝e skandynaw-

skie rzàdy sà tanie, czyli bardzo niewielka cz´Êç wartoÊci transferu znika w trakcie jego

dokonywania, a tak˝e, ˝e transfery sà dobrze kierowane, tak a˝eby rzeczywiÊcie finanso-

wa∏y potrzeby spo∏eczne, których ludzie najbardziej potrzebujà. Dzi´ki temu spo∏eczna

szkodliwoÊç wysokiego obcià˝enia ludzi jest zdecydowanie mniejsza ni˝ w krajach konty-

nentalnej Europy.

Europejski Model Spo∏eczny stanowi wa˝ny punkt odniesienia dla polityki spo∏ecznej

paƒstw nale˝àcych do Unii Europejskiej. Jest on w znacznej mierze tworem historycznym,

zawierajàcym w sobie elementy powsta∏e w procesie europejskich doÊwiadczeƒ zebranych

w ciàgu ca∏ego powojennego okresu. DoÊwiadczenia te zbierane by∏y w krajach demokra-

tycznych na zachodzie i pó∏nocy kontynentu. W pewnym stopniu paradoksalne wydawaç

si´ mo˝e, ˝e podobny model spo∏eczny wytworzy∏ si´ w krajach, które w tym samym po-

wojennym okresie przesz∏y doÊwiadczenie kilku dziesi´cioleci komunizmu. Paradoks jest

pozorny. W obu bowiem wypadkach mamy do czynienia z ekspansjà etatyzmu. W ka˝dym

z przypadków ekspansja ta podyktowana by∏a odmiennymi przyczynami. W obu przypad-

kach doprowadzi∏a jednak do upowszechnienia si´ i utrwalenia przekonania, ˝e to insty-

tucje paƒstwa powinny odgrywaç decydujàcà rol´ w ˝yciu spo∏eczeƒstw.

Instytucje paƒstwa majà do wype∏nienia w ˝yciu spo∏eczeƒstw wiele istotnych zadaƒ.

W wi´kszoÊci przypadków rola tych instytucji mo˝e byç demokratycznie kszta∏towana. Nie

w pe∏ni dotyczy to jednak mo˝liwoÊci decydowania o tym, jaka jest po˝àdana skala obcià-

˝enia spo∏eczeƒstwa kosztami wydatków dokonywanych za poÊrednictwem bud˝etu i pa-

rabud˝etów. Analiza tego, co mo˝e byç nazywane Europejskim Modelem Spo∏ecznym,

prowadzi do wniosku, ˝e ignoruje on problem obcià˝enia spo∏eczeƒstwa kosztem wydat-

ków dokonywanych przez instytucje paƒstwa. W unijnych zaleceniach wobec systemów

spo∏ecznych kluczowà rol´ odgrywa tzw. adekwatnoÊç Êwiadczeƒ mierzonych stopami za-

stàpienia. Tymczasem obcià˝enie czynników produkcji (g∏ównie pracy) by∏o i jest ignoro-

wane. AdekwatnoÊç Êwiadczeƒ, przy braku zainteresowania adekwatnoÊcià obcià˝enia spo-

∏eczeƒstwa, to przyznanie, ˝e wa˝na jest wysokoÊç Êwiadczeƒ niewymagajàcych pracy,

natomiast sama praca i jej wynagrodzenie jest bez znaczenia. W zamo˝nych krajach „sta-

rej Europy” prowadzi to do powstania tzw. b∏´dnego ko∏a dobrobytu bez koniecznoÊci

pracowania. W krajach mniej zamo˝nych prowadzi natomiast do zaprzepaszczania szans

rozwojowych.

Historia jeszcze si´ nie „skoƒczy∏a”. Jakkolwiek obcià˝enie spo∏eczeƒstw europejskich

kosztem finansowania wydatków dokonywanych za poÊrednictwem ró˝nego typu „wspól-

nej kasy” przybra∏o ju˝ bardzo du˝e rozmiary, to wed∏ug dost´pnych projekcji b´dzie da-

lej ros∏o. Wynika to z dzia∏ania czynników demograficznych. Starzenie si´ ludnoÊci powo-
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duje, ˝e przybywa ludzi, którzy z ró˝nych powodów wymagajà wsparcia ze strony spo∏e-

czeƒstwa. Nie chodzi tu jedynie o wyp∏aty emerytur, ale o znacznie szersze spektrum wy-

datków spo∏ecznych obejmujàcych finansowanie ochrony zdrowia, ró˝nego rodzaju us∏ug

dla ludzi starszych itp. Co gorsza, mniejsza liczebnoÊç kolejnego pokolenia pracujàcego

oznacza wolniejszy przyrost produktu koniecznego, aby finansowaç rosnàce wydatki. W ta-

kiej sytuacji samo powstrzymanie si´ od podejmowania decyzji dotyczàcych dalszego zwi´k-

szania wydatków nie jest warunkiem wystarczajàcym faktycznego ograniczenia zwi´ksza-

nia si´ tych wydatków. Bardzo trudne dzia∏ania sà konieczne, aby chocia˝ powstrzymaç

wzrost obcià˝enia spo∏eczeƒstwa. Ograniczenie tego obcià˝enia jest celem jeszcze bardziej

ambitnym i trudnym do osiàgni´cia.

Tak spo∏eczeƒstwo, jak i politycy przywykli, ˝e istnieje coÊ takiego, jak „paƒstwo”, któ-

re mo˝e i powinno sfinansowaç bardzo wiele ró˝norodnych potrzeb spo∏ecznych. Ludzie

oczekujà wi´c, ˝e dostanà ró˝ne rzeczy „za darmo”, politycy stajà si´ rodzajem „wró˝ki”,

która, wydajàc pieniàdze z bud˝etu, mo˝e rozwiàzaç problemy spo∏eczne. Tymczasem paƒ-

stwo rozumiane jako podmiot finansujàcy wydatki nie istnieje. Mo˝e ono co najwy˝ej zor-

ganizowaç proces polegajàcy na zabraniu cz´Êci wartoÊci produktu wytworzonego przez

spo∏eczeƒstwo i przeznaczeniu go na wspólne cele. To mo˝e mieç g∏´boki sens, ale nie

w ka˝dym przypadku. GdzieÊ jest granica sensownej skali udzia∏u w PKB wydatków do-

konywanych za poÊrednictwem bud˝etu. Jej przekroczenie skutkuje spowolnieniem wzro-

stu produktu, co jest problemem tak gospodarczym, jak i spo∏ecznym. Wydaje si´, ˝e ob-

serwowane trwale niskie tempo wzrostu gospodarczego w krajach UE przynajmniej w cz´Êci

jest z tym zwiàzane. Nowe kraje cz∏onkowskie majà zdecydowanie wy˝sze tempo wzrostu

gospodarczego, co daje nadziej´ na stopniowe zmniejszanie ró˝nicy zamo˝noÊci (mo˝e to

byç przybli˝ane wielkoÊcià PKB na g∏ow´), jaka dzieli je od krajów „starej Europy”.

Warto w tym kontekÊcie zastanowiç si´ nad kilkoma problemami. Czy wa˝niejsza jest

proporcja jakiegoÊ Êwiadczenia w odniesieniu do polskiej p∏acy, czy w odniesieniu do Êred-

niej unijnej wartoÊci analogicznego Êwiadczenia? Prawdopodobnie jeszcze d∏ugo ta pierw-

sza proporcja b´dzie wa˝niejsza. Warto jednak dostrzec, ˝e ta druga zacz´∏a te˝ mieç ja-

kieÊ znaczenie, a co wa˝ne, znaczenie to b´dzie z roku na rok rosnàç. Warto sobie zadaç

jeszcze inne pytane: co jest wa˝niejsze – procentowy wyraz proporcji wybranego Êwiad-

czenia do Êredniej p∏acy w Polsce5 czy te˝ wartoÊç tego Êwiadczenia wyra˝ona w z∏otów-

kach (nied∏ugo w euro). Tu odpowiedê jest równie trudna. Swoje dochody i stan posiada-

nia porównuje si´ z tym, co zarabiajà i posiadajà inni, ale do sklepu idzie si´ ze z∏otówkami.

Zmniejszenie obcià˝enia spo∏eczeƒstwa kosztami finansowania transferów jest tak samo

wa˝nym celem spo∏ecznym, jak samo dokonywanie tych transferów, a pracujàcy sà tak sa-

mo wa˝nymi cz∏onkami spo∏eczeƒstwa, jak otrzymujàcy Êwiadczenia.

Przed Polskà stoi wiele wyzwaƒ. Nie jest moim celem deprecjonowanie któregokolwiek

z nich. Jednak w moim przekonaniu tym, co w decydujàcym stopniu zdecyduje o losie Pol-

ski i Polaków w kolejnych dziesi´cioleciach, b´dzie skuteczne, znaczne zmniejszenie luki,
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jaka wyst´puje w poziomie PKB na g∏ow´ w Polsce w porównaniu z unijnà Êrednià. Suk-

ces w tym zakresie zale˝y od przyrostu produktywnoÊci, który jest i b´dzie uwarunkowa-

ny dobrze przemyÊlanym formu∏owaniem i realizacjà celów spo∏ecznych. Cele gospodar-

cze sà wÊród nich.

ESM, ignorujàc obcià˝enie spo∏eczeƒstwa, jest istotnie u∏omny i b´dzie z pewnoÊcià

musia∏ byç modernizowany w niedalekiej ju˝ przysz∏oÊci. W Polsce warto myÊleç i dzia∏aç

w nowoczesny sposób z wyprzedzeniem. Dzi´ki temu b´dziemy mieli szanse rozwijaç si´

szybciej ni˝ reszta Europy. To w∏aÊnie przepaÊç dochodowa jest najwi´kszym problemem

Polski. Musimy rozwijaç si´ szybko, bo inaczej wcià˝ b´dziemy biedni, ze szkodà dla nas

samych i dla spójnoÊci samej Unii (du˝e ró˝nice dochodowe spójnoÊç t´ os∏abiajà). W tym

celu przyrost produktywnoÊci jest absolutnie niezb´dny. Jednym z g∏ównych czynników,

na które mo˝na w tym zakresie oddzia∏aç, jest wynagrodzenie czynników produkcji. Nie

mogàc podnieÊç wynagrodzenia brutto (chodzi tu o najszersze rozumienie poj´cia brut-

to) – inaczej produktów nie da∏oby si´ sprzedaç, nale˝y dà˝yç do zwi´kszenia wynagro-

dzenia netto. Jest to mo˝liwe, o ile zmniejszy si´ wydatki, które trzeba finansowaç z ró˝-

nicy mi´dzy wynagrodzeniem brutto i netto. Jest to szczególnie wa˝ne dla osób o relatywnie

ni˝szej produktywnoÊci, a wi´c tak˝e ni˝szych dochodach.

Drugim, najwa˝niejszym oprócz trwa∏ego wzrostu celem gospodarczym i spo∏ecznym,

jest istotne zmniejszenie skali bezrobocia. B´dzie to mo˝liwe, o ile uda si´ zmniejszyç roz-

miary klina podatkowego. Jego znaczne rozmiary powodujà, ˝e jedno z bogactw, jakimi

Polska dysponuje, czyli wi´kszy ni˝ w innych krajach UE przyrost poda˝y pracy, zamiast

przek∏adaç si´ na wzrost zatrudnienia, przek∏ada si´ na wzrost bezrobocia. – Gdy praca

jest droga, to jej si´ ma∏o zatrudnia (kupuje). Dà˝enie do obni˝enia kosztów pracy po-

przez obni˝anie p∏ac by∏oby trudne i na ogó∏ bardzo niew∏aÊciwe. Trudne, ale mo˝liwe

i celowe jest dà˝enie do zmniejszenia kosztów pracy dzi´ki zmniejszeniu rozmiarów kli-

na podatkowego. Trwa∏e osiàgni´cie tego celu b´dzie mo˝liwe wtedy, gdy ograniczy si´

wydatki obcià˝ajàce spo∏eczeƒstwo. Wydaje si´, ˝e praca jest wartoÊcià na tyle podstawo-

wà, ˝e inne cele – nie przestajàc byç wa˝ne i warte realizacji – odsuwajà si´ na dalszy plan.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e zmniejszenie klina podatkowego nie wystarczy, aby rozwiàzaç pro-

blem bezrobocia i zapewniç trwa∏y wzrost gospodarczy finansujàcy realizacj´ celów spo-

∏ecznych. Jest to jednak warunek konieczny, bez spe∏nienia którego osiàgni´cie tych ce-

lów mo˝e si´ okazaç niemo˝liwe.

Wydatki spo∏eczne majà bardzo dobre uzasadnienie, z którym trudno dyskutowaç. Kto

tego próbuje, staje si´ „wrogiem publicznym”. Celem nie jest jednak ograniczenie wydat-

ków spo∏ecznych, lecz umo˝liwienie ludziom Êwiadomego decydowania o ich poziomie.

Tak d∏ugo, jak spo∏eczeƒstwo Êwiadomie decyduje o poziomie wydatków dokonywanych

za poÊrednictwem wspólnej kasy, tak d∏ugo nie ma powodu, by ten wybór podwa˝aç. Mo˝-

na, co najwy˝ej, wyra˝aç swój poglàd, uczestniczàc w dyskusji dotyczàcej tego wyboru. Pro-

blem pojawia si´ wtedy, gdy wybór poziomu wydatków dokonuje si´ (w pewnym stopniu)

z wy∏àczeniem Êwiadomego uczestnictwa spo∏eczeƒstwa.
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El˝bieta Kryƒska

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Wysoki poziom zatrudnienia – cel polityki spo∏ecznej
i polityki gospodarczej

Wspó∏czesne gospodarki rynkowe majà, jak wiadomo, charakter mieszany, z wi´kszym

lub mniejszym udzia∏em paƒstwa, jako trzeciego – obok gospodarstw domowych i przed-

si´biorstw – podmiotu dzia∏ajàcego na rynkach produktów i rynkach czynników produk-

cji. Poj´cie „paƒstwa” – zgodnie z definicjà encyklopedycznà – odnosi si´ do suwerennej

organizacji politycznej spo∏eczeƒstwa zamieszkujàcego terytorium o okreÊlonych grani-

cach. G∏ównym sk∏adnikiem tej organizacji jest hierarchiczna w∏adza publiczna, dysponu-

jàca aparatem przymusu i dà˝àca do monopolu w jego stosowaniu1. Uprawnienia w∏adzy

publicznej si´gajà – obok wielu innych dziedzin – sfery gospodarczej i spo∏ecznej, równie˝

w gospodarce rynkowej, opartej na wolnej przedsi´biorczoÊci, gdzie decyzje gospodarstw

domowych i przedsi´biorstw determinowane sà g∏ównie przez system cen, rynków, zysków,

strat i innych parametrów ekonomicznych. Nale˝y podkreÊliç, i˝ – niezale˝nie od skali

udzia∏u w rynkach – rola paƒstwa jest zawsze znaczàca, z co najmniej dwóch powodów:

po pierwsze, tworzy ono regu∏y funkcjonowania gospodarki i sprawuje piecz´ nad ich prze-

strzeganiem oraz – po drugie – dostarcza tzw. dóbr publicznych. Dzia∏a wi´c zarówno

w sferze regulacji, jak i w sferze realnej. Dzia∏anie to odbywa si´ w imieniu i dla spo∏e-

czeƒstwa, które dokonuje jego legitymizacji – zgodnie z regu∏ami wyznaczonymi przez

ustaw´ zasadniczà i ordynacj´ wyborczà.

1 Http://encyklopedia.pwn.pl/55088_1.html.



Literatura przedmiotu dostarcza mniej lub bardziej precyzyjnych okreÊleƒ dzia∏alno-

Êci paƒstwa w sferze gospodarczej i spo∏ecznej, definiujàc poj´cia polityki gospodarczej

i polityki spo∏ecznej. OkreÊlenia te przyjmujà na ogó∏, i˝ cz´Êciami sk∏adowymi ka˝dej

z polityk jest formu∏owanie oraz wybór celów i instrumentów ich realizacji. Uzasadnie-

niem potrzeby wyboru celów jest ich wieloÊç i niejednorodnoÊç z punktu widzenia zaspo-

kojenia potrzeb spo∏eczeƒstw z jednej strony, a z drugiej – potrzeba unikni´cia lub zmniej-

szenia bie˝àcych lub/i przewidywanych dysproporcji i nierównowag. Cele te nigdy nie dajà

si´ sprowadziç do wspólnego mianownika, tworzàc wielorakà struktur´ i odnoszàc si´ do

rozmaitych aspektów bytu gospodarczego i spo∏ecznego. Ta ich w∏aÊciwoÊç powoduje, i˝

mi´dzy celami rozwa˝anymi do realizacji mogà wystàpiç ró˝ne interakcje: od identyczno-

Êci i harmonii, poprzez neutralnoÊç, po nader cz´sto spotykanà w praktyce antynomi´

i wr´cz sprzecznoÊç. Z kolei wybory dokonywane w zakresie instrumentów realizacji po-

lityk sà (a przynajmniej powinny byç) wyznaczane zgodnie z kryterium skutecznoÊci od-

dzia∏ywania na podmioty w gospodarce.

Postawmy jednak pytanie, czy warto poszukiwaç i wytyczaç wyraênà granic´ mi´dzy po-

lityka spo∏ecznà i politykà gospodarczà w ogóle, a stawianymi i osiàganymi przez nie ce-

lami w szczególnoÊci? Otó˝, chyba nie. Odpowiedê twierdzàca zmusza∏by bowiem do ko-

lejnego wyboru dotyczàcego usytuowania jednej wobec drugiej w sensie wa˝noÊci

i znaczenia z przyj´ciem hierarchii nadrz´dnoÊci-podrz´dnoÊci. Cz´sto rol´ podrz´dnà

przypisuje si´ wówczas raczej polityce spo∏ecznej w porównaniu do znaczenia polityki go-

spodarczej, co prowadzi do dalszych sporów i dyskusji. Polemiki takie – jakkolwiek mia-

∏y i nadal majà miejsce – niewiele wnoszà do teorii i praktyki funkcjonowania wspó∏cze-

snych paƒstw. To po pierwsze. Po drugie, wspó∏czesne gospodarki sà skomplikowanymi,

rozbudowanymi systemami sk∏adajàcymi si´ z silnie powiàzanych ze sobà uk∏adów, któ-

rych poszczególne elementy oddzia∏ujà na siebie w czasie i przestrzeni. Elementy spo∏ecz-

ne i gospodarcze przenikajà i determinujà si´ nawzajem, tworzàc wielowymiarowe konfi-

guracje sprz´˝eƒ, niepoddajàce si´ Êcis∏ym definicjom ani w warunkach statycznych, ani

– tym bardziej – dynamicznych. Po trzecie zaÊ – istniejà takie obszary (dziedziny), których

nie da si´ z przyczyn merytorycznych i formalnych zaliczyç jednoznacznie do sfery spo-

∏ecznej lub gospodarczej. To powoduje, i˝ niemal ka˝da Êwiadoma dzia∏alnoÊç paƒstwa

w warunkach gospodarki rynkowej ma charakter polityki spo∏eczno-gospodarczej.

Obszarem le˝àcym tak w sferze spo∏ecznej, jak i gospodarczej jest niewàtpliwie zatrud-

nienie, spe∏niajàce w gospodarce i spo∏eczeƒstwie dwie podstawowe funkcje. Funkcja go-

spodarcza zatrudnienia wynika z tego, i˝ jest ono podstawowym czynnikiem produkcji, de-

terminujàcym istotnie wzrost gospodarczy i w konsekwencji – zmiany poziomu zaspokojenia

potrzeb konsumpcyjnych spo∏eczeƒstwa. Funkcja spo∏eczna zatrudnienia wynika ze spe∏-

niania przez nie niezwykle wa˝nego zadania zaspokajania spo∏ecznych potrzeb uczestnic-

twa w procesie pracy. Praca jest bowiem istotnym Êrodkiem samorealizacji jednostek,

umo˝liwiajàcym im zaspokojenie aspiracji ˝yciowych, osiàgni´cie pozycji spo∏ecznej, na-

wiàzywanie kontaktów mi´dzyludzkich, wykorzystanie wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych

itp. Praca równie˝ – dostarczajàc Êrodki utrzymania cz∏onkom gospodarstw domowych

– jest wyrazem realizacji jednoczeÊnie funkcji spo∏ecznej i gospodarczej zatrudnienia.
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Wype∏nianie przez zatrudnienie funkcji spo∏ecznych i gospodarczych ∏àcznie, dzi´ki

czemu jest ono traktowane jednoczeÊnie jako cel i jako instrument rozwoju spo∏eczno-go-

spodarczego, nazywane jest czasem dualizmem zatrudnienia. Próba ich rozdzielenia nie

mia∏aby ˝adnego uzasadnienia merytorycznego. Dlatego te˝ wysoki poziom zatrudnienia

jest we wspó∏czesnych gospodarkach integralnym elementem sk∏adowym tak celów poli-

tyki ekonomicznej, jak i celów polityki spo∏ecznej. Dostrze˝ono to w szczególnoÊci w Unii

Europejskiej, gdzie:

– Na mocy traktatu amsterdamskiego2 jednym z celów Unii sta∏o si´ promowanie zrów-
nowa˝onego post´pu gospodarczego i spo∏ecznego oraz trwa∏ego, wysokiego poziomu
zatrudnienia. Tym samym wysoki poziom zatrudnienia zosta∏ podniesiony do rangi klu-

czowego celu krajów Unii Europejskiej, równowa˝nego z takimi makroekonomicznymi

celami, jak wzrost gospodarczy i stabilizacja.

– W Strategii Lizboƒskiej3 zawarto nowy cel strategiczny dla UE na kolejnà dekad´ (do

2010 r.) – uczynienie z Unii najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wie-
dzy gospodarki w Êwiecie, zdolnej do zrównowa˝onego wzrostu z wi´kszà liczbà miejsc
pracy oraz wi´kszà spójnoÊcià spo∏ecznà. Strategia zosta∏a zaprojektowana w celu

umo˝liwienia UE odzyskania warunków pe∏nego zatrudnienia i wzmocnienia spójno-

Êci spo∏ecznej i gospodarczej do 2010 r.

– Reforma Strategii Lizboƒskiej z 2005 r. przewiduje skupienie wysi∏ków Unii Europej-

skiej na dwóch zasadniczych zadaniach – zapewnieniu silniejszego, trwa∏ego wzrostu
oraz tworzeniu wi´kszej liczby lepszych miejsc pracy.

Trzeba jednak w tym miejscu zauwa˝yç, i˝ w gospodarce rynkowej poziom zatrudnie-

nia w∏aÊciwie nie zale˝y bezpoÊrednio od dzia∏aƒ paƒstwa, z wyjàtkiem oczywiÊcie tych

dziedzin, gdzie pe∏ni ono rol´ pracodawcy, oferujàcego miejsca pracy niezb´dne do wy-

produkowania dóbr publicznych oraz w instytucjach b´dàcych jego w∏asnoÊcià i warunku-

jàcych realizacj´ przyj´tych funkcji. O poziomie zatrudnienia decydujà podmioty gospo-

darcze, oferujàce okreÊlonà liczb´ miejsc pracy. Mo˝liwoÊç kszta∏towania przez paƒstwo

zachowaƒ pracodawców jest mocno ograniczona, co warto przeÊledziç w uj´ciu teoretycz-

nych nurtów ekonomicznych. Dwa z nich, stanowiàce podstaw´ dalszych ewolucji docie-

kaƒ teoretyków przedmiotu – nurt neoklasyczny i nurt keynesistowski – wyraênie odmien-

nie traktujà rol´ paƒstwa na rynku pracy w obszarze kszta∏towania poziomu zatrudnienia.

Naczelnà ideà koncepcji funkcjonowania rynku pracy w nurcie neoklasycznym jest

twierdzenie, i˝ w warunkach wolnorynkowej gospodarki wyst´puje tendencja do ustalania

si´ na rynku pracy równowagi, charakteryzujàcej si´ pe∏nym zatrudnieniem. Mechanizm

prowadzàcy do takiej równowagi opiera si´ na zasadach post´powania na rynku pracy pra-

codawców i pracowników, zdeterminowanego stawkami p∏ac realnych. Zmiany tych˝e za-

pewniajà w∏aÊnie równowag´ przy pe∏nym zatrudnieniu. Gdyby na rynku pracy powsta∏a

nadwy˝ka poda˝y pracy, to konkurencja mi´dzy pracownikami spowodowa∏aby obni˝k´
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p∏ac realnych, przy ni˝szych p∏acach nastàpi∏by wzrost popytu na prac´ i spadek poda˝y

pracy, a˝ do ustalenia si´ równowagi przy pe∏nym zatrudnieniu, a ewentualne bezrobocie

mia∏oby wy∏àcznie charakter dobrowolny, wynikajàcy z braku akceptacji przez bezrobot-

nego oferowanej stawki p∏acy. Zjawisko bezrobocia wyst´pujàce w rzeczywistoÊci t∏uma-

czy si´ w tym nurcie ograniczeniami w dzia∏aniu swobodnych mechanizmów rynkowych

na rynku pracy. èród∏em tych ograniczeƒ jest (mi´dzy innymi) dzia∏alnoÊç paƒstwa, pro-

wadzàca (np. poprzez ustalanie p∏acy minimalnej) do usztywniania p∏ac od do∏u czy (po-

przez stosowanie zasi∏ków dla bezrobotnych) zmniejszajàca konkurencj´ na poda˝owej

stronie rynku pracy. Zdaniem neoklasyków zatem wszelka aktywna ingerencja paƒstwa na

rynku pracy jest niepo˝àdana. Paƒstwo powinno jedynie tworzyç warunki dla rozwoju me-

chanizmów rynkowych, usuwaç ograniczenia w ich funkcjonowaniu oraz usprawniaç dzia-

∏ania rynku pracy, g∏ównie poprzez rozwój urz´dów pracy, us∏ug poÊrednictwa i poradnic-

twa zawodowego, popraw´ informacji o poda˝owej i popytowej stronie rynku pracy, rozwój

szkoleƒ zawodowych itp.

Ekonomia keynesistowska nie podziela przekonania neoklasyków o skutecznym dzia-

∏aniom mechanizmów ekonomicznych na rynku pracy. KeynesiÊci stojà na stanowisku, ˝e

w warunkach swobodnego dzia∏ania mechanizmów rynkowych wyst´puje tendencja do

ustalania si´ nadwy˝ki globalnej poda˝y pracy nad globalnym popytem na prac´, oznacza-

jàca istnienie bezrobocia. Przyczyn tej tendencji upatruje si´ w niewystarczajàcym popy-

cie na towary, jaki kszta∏tuje si´ w wolnorynkowej gospodarce. Gdy popyt na towary jest

niewystarczajàcy do zakupienia ca∏ej wytworzonej produkcji, producenci zmuszeni sà jà

obni˝yç, zmniejszajàc równie˝ popyt na prac´, niezb´dnà do jej wytworzenia. W rezulta-

cie pojawia si´ bezrobocie, które ma doÊç trwa∏y charakter i nie mo˝e byç zlikwidowane

w wyniku dzia∏ania samoczynnych mechanizmów rynkowych, a w szczególnoÊci w wyniku

obni˝ek p∏ac realnych. Ma ono charakter przymusowy, bowiem nie zosta∏oby zlikwidowa-

ne nawet przy zaakceptowaniu przez bezrobotnych i pracowników ni˝szych p∏ac realnych.

KeynesiÊci wysuwajà zatem postulat dotyczàcy koniecznoÊci aktywnej ingerencji paƒ-

stwa w procesy gospodarcze w celu zwi´kszenia zatrudnienia i redukcji bezrobocia. Sko-

ro przyczynà bezrobocia jest niedostateczny popyt na towary (ustalajàcy si´ w warunkach

samoczynnych mechanizmów rynkowych), to zadaniem paƒstwa winno byç jego stymulo-

wanie za pomocà instrumentów polityki fiskalnej i pieni´˝nej oraz generowania popytu

dodatkowego w drodze wykorzystania wydatków publicznych. Dzia∏ania te powinny w kon-

sekwencji doprowadziç do zwi´kszenia popytu na prac´4.

Do nurtów tych nawiàzujà wspó∏czesne szko∏y ekonomii, które charakteryzujà si´ bàdê

skrajnie negatywnym stosunkiem do interwencji paƒstwa w gospodarce, w tym na rynku

pracy (np. nowa ekonomia klasyczna, ekonomia poda˝owa, neoliberalizm, teoria racjo-

nalnych oczekiwaƒ), bàdê majà do niego stosunek umiarkowany (monetaryzm, teoria wy-

boru publicznego), bàdê raczej pozytywny (postkeynesizm). Tym nurtom wspó∏czesnej eko-

nomii odpowiadajà modele gospodarki rynkowej, wÊród których najbardziej skrajne to
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gospodarka interwencjonistyczna (regulowana) i gospodarka wolnorynkowa (samoregu-

lacyjna). Oba te modele, nie wyst´pujà w praktyce w postaci czystej, stàd spór mi´dzy ich

zwolennikami ma charakter raczej ideologiczny ni˝ naukowy5. Spór ten toczy si´ oczywi-

Êcie równie˝ w odniesieniu do rynku pracy jako jednego z obszarów oddzia∏ywania i pe-

netracji paƒstwa.

AktywnoÊç paƒstwa na rynku pracy mo˝e mieç charakter makroekonomiczny, polega-

jàcy na wykorzystaniu dla wzrostu zatrudnienia i ograniczania bezrobocia instrumentów

polityki gospodarczej (g∏ównie polityki bud˝etowej, pieni´˝nej oraz wspó∏pracy gospodar-

czej z zagranicà). W zale˝noÊci od tego, która teoria jest podstawà jej prowadzenia, in-

strumenty te skierowane sà albo na stymulowanie globalnego popytu na towary (w przy-

padku teorii keynesistowskiej), albo na stwarzanie producentom korzystniejszych

ekonomicznych warunków rozwijania produkcji (w przypadku teorii neoklasycznej). Poli-

tyka makroekonomiczna paƒstwa na rynku pracy ma na celu przede wszystkim wzrost za-

trudnienia i ograniczenie bezrobocia charakterystycznego dla stanu jego nierównowagi.

Jest przy tym najlepszà egzemplifikacjà wyst´powania silnych powiàzaƒ (sprz´˝eƒ) mi´-

dzy politykà spo∏ecznà i gospodarczà6.

Przy w zasadzie sta∏ym celu polityki paƒstwa na rynku pracy realizowanej w ramach

polityki makroekonomicznej, jakim jest wysoki poziom zatrudnienia, wybór dotyczy spo-

sobów jego osiàgania. Wybór ten dokonywany jest w ramach poszczególnych krajowych

polityk gospodarczych w sposób autonomiczny. Autonomi´ t´ w gospodarkach rynkowych

ogranicza jedynie uczestnictwo w ugrupowaniach integracyjnych, przewidujàcych prowa-

dzenie ponadnarodowej polityki zatrudnienia. Z takà sytuacjà mamy do czynienia w Unii

Europejskiej, gdzie krajowe polityki zatrudnienia koordynowane sà za pomocà sformu∏o-

wanej podczas tzw. procesu luksemburskiego (1997) Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Koordynacji tej dokonuje si´ przede wszystkim za pomocà tzw. wytycznych w dziedzinie

zatrudnienia. W ciàgu kilku lat funkcjonowania Europejskiej Strategii Zatrudnienia zmie-

nia∏ si´ zarówno zakres wytycznych kierowanych do krajów cz∏onkowskich, jak i sposoby

nadzorowania ich wdra˝ania7. Nie zmieni∏o si´ natomiast podejÊcie do zatrudnienia jako

celu tak polityki ekonomicznej, jak i spo∏ecznej oraz integralnego ∏àczenia spe∏nianych

przez nie funkcji. Pos∏u˝my si´ tu jako przyk∏adem najnowszym, opracowanym w lipcu

2005 r. „Pakietem zintegrowanych wytycznych” na lata 2005–20088. Ma on s∏u˝yç pobu-
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neum, Wroc∏aw–Warszawa 1992).
6 Polityk´ makroekonomicznà w tym obszarze uzupe∏nia oczywiÊcie drugi typ aktywnoÊci paƒ-

stwa na rynku pracy, majàcy charakter mikroekonomiczny. Obejmuje on tradycyjne instrumenty

i pogramy polityki rynku pracy – aktywne (poÊrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia

zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia itp.) oraz pasywne (∏agodzàce skutki bezrobocia).
7 Zob. M. Szylko-Skoczny, Polityka spo∏eczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczpospolitej (Insty-

tut Polityki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 306–318).
8 „Pakiet zintegrowanych wytycznych” dla wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc

pracy na lata 2005–2008 zawiera 24 wytyczne: 6 makroekonomicznych, 10 mikroekonomicznych oraz

8 odnoszàcych si´ do zatrudnienia. Dost´pny na stronach UE (http://europa.eu.int).



dzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie. Pakiet ten

okreÊla kompleksowà strategi´ polityki makroekonomicznej, mikroekonomicznej i w sfe-

rze zatrudnienia, która ma zaradziç s∏abemu wzrostowi gospodarczemu i niewystarczajà-

cej liczbie nowych miejsc pracy. Nowe zintegrowane wytyczne ∏àczà dwa podstawowe in-

strumenty koordynacji polityki gospodarczej i zatrudnienia: ogólne wytyczne polityki

gospodarczej oraz wytyczne dotyczàce zatrudnienia. Ich po∏àczenie prowadziç ma do prost-

szego, bardziej konkretnego i spójnego zarzàdzania gospodarkà UE, g∏ównie dzi´ki skon-

centrowaniu si´ na zasadniczych dzia∏aniach, które majà s∏u˝yç wzrostowi gospodarcze-

mu i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Przyk∏ad zatrudnienia oraz okreÊlania i sposobów osiàgania nadrz´dnego celu polity-

ki zatrudnienia w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej wskazuje, i˝ we wspó∏cze-

snych gospodarkach rozdzielanie celów gospodarczych i celów spo∏ecznych nie wydaje si´

uprawnione. Dominowaç powinno podejÊcie zintegrowane, gwarantujàce holistyczne uj´-

cie problemów spo∏eczeƒstwa gospodarujàcego.
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Miros∏aw Ksi´˝opolski
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Polityka spo∏eczna a polityka gospodarcza.
Kilka refleksji

Dyskusja na temat wzajemnych relacji polityki spo∏ecznej i gospodarczej towarzyszy

polityce spo∏ecznej ju˝ od momentu jej narodzin, tj. od lat 80. XIX wieku. W kolejnych

okresach ró˝ne opcje ideologiczne dominowa∏y w tej dyskusji, w ostatnich latach zdecy-

dowanà przewag´ uzyskali w niej zwolennicy opcji liberalnych. Upraszczajàc, wed∏ug nich

dzia∏alnoÊç socjalna paƒstwa os∏abia efektywnoÊç gospodarowania, zmniejsza wk∏ad pra-

cy jednostki, ogranicza Êrodki na inwestycje produkcyjne, sprzyja postawom biernoÊci

i roszczeniowoÊci, ogranicza zakres wolnoÊci indywidualnej. Do tych „tradycyjnych” za-

rzutów wobec polityki spo∏ecznej dosz∏y ostatnio obawy zwiàzane z procesami globaliza-

cji. W du˝ym uproszczeniu mo˝na je sprowadziç do nast´pujàcego scenariusza: wysokie

wydatki socjalne w po∏àczeniu z wysokim poziomem p∏ac na tyle pogarszajà pozycj´ kon-

kurencyjnà tych krajów, w których paƒstwa sà nadmiernie „opiekuƒcze”, ˝e wkrótce du-

˝a cz´Êç miejsc pracy przeniesie si´ do krajów, w których koszty pracy sà zdecydowanie

ni˝sze, m.in. z powodu s∏abego rozwoju polityki spo∏ecznej.

Poni˝ej formu∏uj´ kilka refleksji na ten temat, w odpowiedzi na zaproszenie „Proble-

mów Polityki Spo∏ecznej”.

1. Odpowiadajàc na krytyk´ zaanga˝owania paƒstwa w prowadzenie dzia∏alnoÊci so-

cjalnej, zwraca si´ najcz´Êciej uwag´ na istnienie sprz´˝enia zwrotnego mi´dzy gospodar-

kà a politykà spo∏ecznà. W tym kontekÊcie podkreÊla si´, ˝e dzia∏ania podejmowane w ra-

mach polityki spo∏ecznej warunkujà wzrost gospodarczy, stabilizujà popyt konsumpcyjny,



u∏atwiajà przemiany strukturalne w gospodarce, zwi´kszajà kwalifikacje i mobilnoÊç pra-

cobiorców, polepszajà stan ich zdrowia, wp∏ywajà na zwi´kszenie wskaênika aktywnoÊci

zawodowej kobiet i osób niepe∏nosprawnych. Jednak˝e, moim zdaniem, ta argumentacja

nie podwa˝a g∏ównego zarzutu, jaki stawia si´ obecnie polityce spo∏ecznej, a mianowicie,

˝e os∏abia ona funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Z pewnoÊcià krytycy polityki

spo∏ecznej wyolbrzymiajà skal´ tego ujemnego wp∏ywu, koncentrujàc uwag´ opinii pu-

blicznej na zachowaniach o charakterze patologicznym, które w rzeczywistoÊci stanowià

jedynie margines. Ale wp∏yw ten realnie istnieje, a jego kwestionowanie by∏oby w prakty-

ce jednoznaczne z negatywnà ocenà dotychczasowych osiàgni´ç w sferze socjalnej. Nie

mo˝na bowiem z jednej strony podkreÊlaç z dumà – mówiàc np. o osiàgni´ciach polityki

spo∏ecznej w krajach skandynawskich – ˝e uda∏o si´ w stosunkowo wysokim stopniu unie-

zale˝niç zaspokajanie wa˝nych potrzeb ludnoÊci od praw rynkowych, a z drugiej strony

negowaç, ˝e nie odbi∏o si´ to w ˝aden istotny sposób na funkcjonowaniu tego˝ rynku.

Te zale˝noÊci sta∏y si´ jeszcze bardziej widoczne w miar´ post´pu procesu globalizacji

gospodarki. Widaç wyraênie, ˝e wysokie koszty pracy w krajach rozwini´tych (znacznà ich

cz´Êç stanowià koszty socjalne) stymulujà decyzje o przenoszeniu coraz to nowych przed-

si´biorstw lub stanowisk pracy do krajów rozwijajàcych si´, w których koszty pracy sà zde-

cydowanie ni˝sze.

2. Jak dotychczas, brakuje przekonujàcych dowodów na to, ˝e rozbudowana polityka

spo∏eczna spowalnia w sposób znaczàcy tempo wzrostu gospodarczego. Znane mi bada-

nia empiryczne w tym zakresie nie potwierdzi∏y istnienia wyraênych korelacji (zarówno

negatywnych, jak i pozytywnych) mi´dzy stopniem rozbudowy polityki spo∏ecznej a tem-

pem wzrostu gospodarczego. Niezale˝nie jednak od tych badaƒ jest wyraênie widoczne,

˝e jak do tej pory dwie przeciwstawne strategie polityki spo∏ecznej – jedna oparta o po-

zostawienie du˝ej swobody dzia∏ania si∏ rynkowych, druga zak∏adajàca istotnà rol´ paƒ-

stwa w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli – doprowadzi∏y do osià-

gni´cia zbli˝onego poziomu PKB na g∏ow´ mieszkaƒca. Mog∏oby to Êwiadczyç o podobnej

skutecznoÊci ró˝nych strategii rozwojowych w generowaniu wysokiego poziomu PKB

per capita.

3. Je˝eli jednak spojrzymy na procesy rozwoju nie tylko pod kàtem poziomu PKB, ale

tak˝e pod kàtem realizacji takich wartoÊci, jak równoÊç, bezpieczeƒstwo socjalne, dobro-

byt spo∏eczny czy spójnoÊç spo∏eczna, widaç wyraênie, ˝e poziom rozwoju spo∏ecznego jest

bardzo silnie skorelowany z rozmiarami zaanga˝owania w∏adz publicznych w rozwiàzywa-

nie problemów socjalnych. Innymi s∏owy, obie konkurujàce ze sobà strategie rozwoju spo-

∏eczno-gospodarczego doprowadzi∏y do porównywalnego, wysokiego poziomu dobrobytu,

przy czym w krajach stosujàcych strategi´ „rynkowà” towarzyszy∏o temu utrzymywanie si´

znacznego zakresu ubóstwa i nierównoÊci spo∏ecznych. Strategia „etatystyczna” skutko-

wa∏a równie wysokim poziomem dobrobytu przy o wiele bardziej wyrównanym poziomie

zaspokojenia potrzeb i niewielkich rozmiarach ubóstwa. Obecnie, wraz z pog∏´bianiem

si´ procesów globalizacji, konkurencja mi´dzy krajami wysoko rozwini´tymi schodzi na

Miros∏aw Ksi´˝opolski 207



plan dalszy, a coraz wi´kszego znaczenia nabiera konkurencja mi´dzy tymi krajami a kra-

jami rozwijajàcymi si´. Je˝eli prawdà jest – jak twierdzà zwolennicy opcji liberalnych – ˝e

im ni˝sze koszty pracy, tym wi´ksza szansa przetrwania w zglobalizowanej gospodarce,

czeka nas „wyÊcig do dna” (race to the bottom), w którym obni˝enie socjalnych kosztów

pracy b´dzie konieczne. Jednak trzeba zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e w takim wyÊcigu

˝aden kraj wysoko rozwini´ty nie ma szans wygrania z krajami rozwijajàcymi si´. Widaç

to coraz wyraêniej na przyk∏adzie USA, gdzie relatywnie niewysokie socjalne koszty pra-

cy nie sà wystarczajàcà przeszkodà przed przenoszeniem ca∏ych przedsi´biorstw i coraz

wi´kszej liczby pojedynczych stanowisk pracy do krajów o niskich kosztach pracy.

W tym kontekÊcie wiele si´ mówi o tzw. dumpingu socjalnym, pod którym to poj´ciem

rozumie si´ przede wszystkim celowe zani˝anie standardów socjalnych przez niektóre kra-

je dla wzmocnienia ich pozycji konkurencyjnej. Obroƒcy polityki spo∏ecznej pocieszajà si´,

konstatujàc z ulgà, ˝e taki klasyczny dumping socjalny nie ma jeszcze miejsca w gospo-

darce Êwiatowej. Tak jest rzeczywiÊcie, a standardy socjalne w wi´kszoÊci przypadków sà

stosunkowo mocno odporne na próby ich obni˝enia. Moim zdaniem, sam „wyÊcig do dna”

trwa ju˝ jednak w najlepsze. Jego wynikiem jest przenoszenie coraz wi´kszej liczby miejsc

pracy do krajów o niskich kosztach pracy i wykonywanie coraz wi´kszej liczby prac w kra-

jach wysoko rozwini´tych przez taƒszà cudzoziemskà si∏´ roboczà. Obywatele Polski w wy-

Êcigu tym od dawna uczestniczà, czego najbardziej spektakularnym przyk∏adem sta∏ si´

ostatnio „polski hydraulik”. Jak sàdz´, wyÊcig ten doprowadzi – raczej pr´dzej ni˝ póêniej

– do wyeliminowania obywateli krajów wysoko rozwini´tych z wykonywania wszystkich

tych rodzajów prac, które b´dà mog∏y byç wykonywane przez obywateli rozwijajàcego si´

Êwiata.

Jest oczywiste, ˝e jednà z istotnych przyczyn tego stanu rzeczy sà wysokie socjalne kosz-

ty pracy w krajach rozwini´tych. Jak sàdz´, mimo tego nie mo˝na liczyç na to, ˝e obni˝e-

nie socjalnych kosztów pracy spowoduje zachowanie tego typu miejsc pracy przez obywa-

teli „rozwini´tego” Êwiata. Niemniej jednak w krótkiej perspektywie ró˝norodne strategie

obni˝ania kosztów pracy b´dà z pewnoÊcià realizowane i nawet jeÊli nie doprowadzà do

znaczàcego obni˝enia poziomu ochrony socjalnej, u∏atwià rozpowszechnianie si´ przeko-

nania o szkodliwoÊci polityki spo∏ecznej dla mo˝liwoÊci osiàgania wzrostu gospodarczego,

a przynajmniej uniemo˝liwià jakàkolwiek rozbudow´ sfery socjalnej.

Innymi s∏owy, je˝eli podstawà przysz∏ej strategii rozwoju spo∏eczno-gospodarczego b´-

dzie za∏o˝enie, ˝e wzrost gospodarczy w krajach wysoko rozwini´tych – a bardziej reali-

stycznie zachowanie dotychczasowego poziomu dobrobytu tych krajów w globalizujàcej

si´ gospodarce – wymagaç b´dzie zwi´kszenia roli mechanizmów rynkowych, znaczna cz´Êç

polityki spo∏ecznej, pewnie z wyjàtkiem sfery edukacji, b´dzie uwa˝ana za utrudniajàcà

osiàganie tego˝ wzrostu, a wi´c w tej strategii wyst´puje wyraêna sprzecznoÊç mi´dzy po-

litykà spo∏ecznà a politykà gospodarczà.

Jak sàdz´, powy˝szy scenariusz, mimo ˝e obecnie wydaje si´ mieç najwi´ksze popar-

cie, w d∏u˝szej perspektywie nie b´dzie realizowany. Kraje wysoko rozwini´te b´dà mu-

sia∏y pogodziç si´ z utratà znacznej liczby miejsc pracy. Przetrwanie tych krajów w globa-

lizujàcej si´ gospodarce b´dzie zale˝a∏o od umiej´tnoÊci skoncentrowania si´ na
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wytwarzaniu tych towarów i us∏ug, które nie b´dà mog∏y byç wytwarzane gdzie indziej lub

nie b´dà mog∏y byç Êwiadczone przez nap∏ywowà si∏´ roboczà. W tym scenariuszu polity-

ka spo∏eczna jest niezb´dnym warunkiem wzrostu gospodarczego, bowiem spo∏ecznoÊç

zdolna do sprostania nowym wymaganiom musi jako ca∏oÊç byç znacznie lepiej wykszta∏-

cona i zintegrowana, co b´dzie niemo˝liwe do osiàgni´cia w tych krajach, gdzie znaczny

odsetek obywateli ˝yje w ubóstwie, poziom bezpieczeƒstwa socjalnego jest niski a zró˝ni-

cowania standardu ˝ycia sà du˝e.

Jak sàdz´, rozbudowane strategie polityki spo∏ecznej mogà przetrwaç tylko wówczas,

je˝eli nak∏ady na cele socjalne b´dà traktowane jako niezb´dne dla mo˝liwoÊci osiàgania

wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony wysoki poziom Êwiadczeƒ i us∏ug socjalnych mo-

˝e byç sfinansowany jedynie dzi´ki zwi´kszonej wydajnoÊci pracy wszystkich zatrudnio-

nych. Takiego poziomu wydajnoÊci nie sposób wspó∏czeÊnie osiàgnàç przy wykonywaniu

prac niskokwalifikowanych. Obywatele krajów rozwini´tych, wykonujàcy obecnie tego ty-

pu prace, b´dà musieli podwy˝szyç kwalifikacje lub pozostaç bez pracy, przechodzàc na

utrzymanie paƒstwa, rodziny lub organizacji charytatywnych.

Podsumowujàc, wsz´dzie tam, gdzie kraje wysoko rozwini´te konkurowaç b´dà pomi´-

dzy sobà lub z krajami rozwijajàcymi si´ za pomocà strategii obni˝ania kosztów pracy, roz-

budowana polityka spo∏eczna b´dzie zasadnie traktowana jako sprzeczna z celami rozwo-

ju gospodarczego. Natomiast tam, gdzie ta konkurencja sprowadzi si´ do rywalizacji

w wytwarzaniu produktów wysokoprzetworzonych lub Êwiadczeniu us∏ug wymagajàcych

znacznego poziomu kompetencji, rozbudowana polityka spo∏eczna b´dzie uwa˝ana za nie-

zb´dnà dla mo˝liwoÊci osiàgania wzrostu gospodarczego.
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Cele polityki spo∏ecznej a cele polityki gospodarczej
na przyk∏adzie NPR 2007–2013

Wst´p

We wst´pie do swojego artyku∏u, profesor M. ˚ukowski pisze, ˝e „cele spo∏eczne i go-

spodarcze sà niekiedy traktowane jako przeciwstawne”. Zanim przejd´ do zasadniczej cz´-

Êci mojego g∏osu w dyskusji, jakim jest krytyka operacjonalizacji wybranych celów spo∏ecz-

nych w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 (wersja z czerwca 2005),

chcia∏abym dokonaç konfrontacji spotykanych w polskiej literaturze przedmiotu okreÊleƒ

tego, jakie sà g∏ówne cele polityki gospodarczej i polityki spo∏ecznej.

W literaturze polskiej istnieje wiele definicji polityki gospodarczej i podawane sà ró˝ne

zestawy celów i funkcji, jakie ona spe∏nia. Integrujàc dwie ogólne definicje proponowane

przez B. Winiarskiego (2004, s. 16) i H. åwikliƒskiego (2000, s. 22), mo˝na powiedzieç, ˝e

polityka gospodarcza to ustalanie celów danego systemu gospodarczego i ich realizacji po-

przez Êwiadome oddzia∏ywanie w∏adz paƒstwowych1 na gospodark´ narodowà – na jej dy-

1 OczywiÊcie w definicji tej ograniczamy si´ do poj´cia polityki gospodarczej jako polityki paƒ-

stwa. Definicja ta nie uwzgl´dnia faktu, ˝e organizacje ponadnarodowe, jak na przyk∏ad Unia Eu-

ropejska, te˝ prowadzà polityk´ gospodarczà. W niniejszym tekÊcie koncentruj´ si´ jednak na polityce 



namik´, struktur´ i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w paƒstwie i na jego relacje

z zagranicà, w oparciu o metody wypracowane na gruncie nauk ekonomicznych. Jakie sà

g∏ówne (strategiczne) cele polityki gospodarczej w paƒstwie kapitalistycznym? B. Winiarski

dzieli je na: cele ekonomiczne, spo∏eczne, ekologiczne i obronno-militarne. W zwiàzku z ogra-

niczeniem tematu niniejszego artyku∏u do zwiàzków polityki gospodarczej z politykà spo-

∏ecznà, skoncentruj´ si´ jedynie na dwóch pierwszych typach. Cele ekonomiczne B. Winiar-

ski wià˝e z „pomna˝aniem bogactwa kraju i powi´kszaniem materialnych podstaw dobrobytu

spo∏ecznego” (2004, s. 66). Dobrobyt zaÊ w jego rozumieniu oznacza „zaspokajanie na wy-

sokim poziomie biologicznych i spo∏ecznych potrzeb ludnoÊci”. Dalej B. Winiarski stwier-

dza, ˝e: „Osiàganie i powi´kszanie dobrobytu wymaga zapewnienia wzrostu dochodu naro-

dowego w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. Wzrost gospodarczy staje si´ wi´c jednym

z podstawowych kierunków polityki ekonomicznej na dalszà met´” (tam˝e). WÊród celów

spo∏ecznych B. Winiarski wymienia przede wszystkim podzia∏ (redystrybucj´) podzia∏u do-

chodu narodowego oraz dostarczanie przez paƒstwo ró˝nego rodzaju dóbr publicznych, jak:

bezp∏atne nauczanie, opieka zdrowotna, dost´p do kultury itp. – czyli szeroko rozumiane

funkcje opiekuƒcze paƒstwa. Czy jednak rzeczywiÊcie jednym z g∏ównych celów polityki go-

spodarczej jest spe∏nianie przez paƒstwo opiekuƒczych funkcji wobec spo∏eczeƒstwa?

Aby odpowiedzieç na to pytanie, nale˝y zastanowiç si´ nad przes∏ankami, jakie kryjà si´

za prowadzeniem przez paƒstwo tego rodzaju dzia∏alnoÊci. Istniejà dwie podstawowe mo˝-

liwoÊci w tym zakresie. JeÊli przyjmiemy, ˝e intencjà prowadzenia przez paƒstwo opiekuƒ-

czych funkcji, jest niwelowanie negatywnych skutków, jakie niesie ze sobà gospodarka wol-

norynkowa i realizowany w jej zakresie wzrost gospodarczy, jak równie˝ zaspokajanie tych

potrzeb spo∏ecznych, które nie sà i nie mogà byç w ramach gospodarki wolnorynkowej re-

alizowane, to jest to cel strategiczny, który jednoznacznie mo˝emy przypisaç polityce spo-

∏ecznej. Cytujàc A. Kurzynowskiego: „Elementy polityki spo∏ecznej jako dzia∏alnoÊci paƒ-

stwowej i innych podmiotów pozapaƒstwowych sà znane od wielu wieków. Poczàtki polityki

spo∏ecznej wywodzà si´ g∏ównie z dzia∏alnoÊci charytatywnej, w tym koÊcio∏ów i gmin na

rzecz ubogich oraz bezdomnych.(...) W miar´ rozwoju gospodarczego i spo∏ecznego zacz´-

∏y si´ pojawiaç nowe zjawiska, takie jak bezrobocie, wrastajàca liczba osób niepe∏nospraw-

nych, uzale˝nienie od narkotyków, zwi´kszajàce si´ ubóstwo miejskie i wiejskie.(...) wspo-

mniane zjawiska, b´dàce wynikiem rozwoju spowodowa∏y koniecznoÊç uruchomienia przez

paƒstwo polityki wobec zagro˝eƒ spo∏ecznych. Rozwój spo∏eczeƒstw i nowe jego wyzwania

spowodowa∏y koniecznoÊç zaj´cia si´ przez paƒstwo, jego instytucje i inne podmioty, spra-

wami oÊwiaty, ochrony zdrowia, budownictwa mieszkaniowego” (Kurzynowski 2000, s. 16).

Mo˝emy jednak równie˝ przyjàç, ˝e funkcje redystrybucyjne i niektóre inne funkcje opie-

kuƒcze paƒstwa sà niezb´dne do wp∏ywania (g∏ównie pobudzania) wzrostu gospodarczego

(likwidowanie drastycznych nierównoÊci dochodowych zapobiega mi´dzy innymi wybuchom

niezadowolenia spo∏ecznego i destabilizacji systemu spo∏eczno-gospodarczego, inwestowa-

nie w edukacj´ sprzyja rozwojowi kapita∏u ludzkiego itp.). Tego rodzaju rozumowanie po-

Anna Kurowska 211

gospodarczej i polityce spo∏ecznej paƒstwa, aczkolwiek oczywiste jest, ˝e z perspektywy polskiej obie

polityki sà ÊciÊle zwiàzane z politykà Unii Europejskiej.



zwala zaliczyç znacznà cz´Êç funkcji opiekuƒczych paƒstwa do realizacji celów polityki go-

spodarczej. Potraktowaç je wówczas mo˝na jako cele operacyjne polityki gospodarczej2. Na-

le˝y jednak pami´taç, ˝e g∏ównym (strategicznym) celem polityki gospodarczej jest sprzyja-

nie wzrostowi gospodarczemu, który uznawany jest cz´sto za wystarczajàcy czynnik

powi´kszania dobrobytu spo∏ecznego. Istotne jest jednak to, ˝e wspomniane podejÊcie do

opiekuƒczych funkcji paƒstwa, jako czynników wp∏ywajàcych pozytywnie na wzrost gospo-

darczy a jednoczeÊnie b´dàcych swego rodzaju „celami samymi w sobie”, pozwala integro-

waç cele (operacyjne) polityki gospodarczej z celami (strategicznymi) polityki spo∏ecznej.

W tym kontekÊcie bardzo istotny jest rozwój „nowej polityki spo∏ecznej”, o której wspomnia∏

profesor M. ˚ukowski. Jak pisa∏ mi´dzy innymi A. Kurzynowski: „Wspó∏czesna polityka

spo∏eczna powinna przede wszystkim tworzyç warunki zapewniajàce zrównowa˝ony rozwój

spo∏eczno-gospodarczy, a nie jedynie odgrywaç biernà rol´ w likwidowaniu negatywnych

skutków tego rozwoju” (tam˝e). OczywiÊcie nie tylko polityka spo∏eczna mo˝e s∏u˝yç reali-

zacji celów gospodarczych, ale równie˝ ró˝ne „polityki” gospodarcze mogà wp∏ywaç na re-

alizacj´ celów polityki spo∏ecznej. Nie rozwijajàc szerzej tego wàtku, chcia∏abym jedynie zo-

brazowaç mo˝liwe oddzia∏ywania na poni˝szym schemacie.

èród∏o: opracowanie w∏asne.

Polityka spo∏eczna

Polityka rynku pracy
Polityka fiskalno-bud˝etowa

Polityka pieni´˝na

Polityka kursowa

Polityka strukturalna

Polityka stabilizacyjna

Polityka dochodowa

Polityka regionalna

Polityka konkurencji

Zabezpieczenia spo∏eczne

Polityka ochrony zdrowia

Polityka ludnoÊciowa i rodzinna

Polityka mieszkaniowa

Likwidowanie zagro˝eƒ spo∏ecznych
(ubóstwo, nierównoÊci itp.)

Polityka edukacyjna

Rozwój spo∏eczny Wzrost gospodarczy

Dobrobyt spo∏eczny

Zaspokajanie potrzeb
i likwidowanie negatywnych

skutków rozwoju
gospodarczego

Polityka gospodarcza
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2 W niniejszej pracy rozró˝niam cele strategiczne (g∏ówne) oraz cele operacyjne. Relacja mi´-

dzy nimi jest nast´pujàca. Cele operacyjne s∏u˝à realizacji celów strategicznych. Dla przyk∏adu: z per-

spektywy polityki gospodarczej celem strategicznym jest wzrost gospodarczy, zaÊ celem operacyj-

nym jest zwi´kszenie zatrudnienia w celu wykorzystania potencja∏u produkcyjnego gospodarki.

JednoczeÊnie likwidacja bezrobocia jest celem strategicznym polityki spo∏ecznej.



Jaki wniosek wynika z tych zale˝noÊci? W moim przekonaniu przede wszystkim taki,

˝e realizacja celów polityki gospodarczej i spo∏ecznej, w zakresie, w jakim si´ one pokry-

wajà (niewa˝ne, czy cel strategiczny polityki spo∏ecznej pokrywa si´ z celem operacyjnym

polityki gospodarczej czy na odwrót), odpowiednie instytucje rzàdowe jak równie˝ te na

szczeblu lokalnym powinny ze sobà w tym zakresie ÊciÊle wspó∏pracowaç.

Jednà z pozytywnych prób integrowania celów polityki spo∏ecznej z celami polityki go-

spodarczej oraz popularyzowania koncepcji rozwoju widzianego nie tylko przez pryzmat

tempa wzrostu PKB, jest projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, o któ-

rym wspomnia∏ profesor M. ˚ukowski. Jednak˝e, aby celom spo∏ecznym nadaç równo-

rz´dnà wag´ co celom gospodarczym, nale˝y je równie precyzyjnie definiowaç, nadawaç

im wymierny charakter, tak by mo˝na by∏o równie skrupulatnie badaç ich realizacj´. My-

Êl´ zresztà, ˝e jednà z przyczyn „macoszego” traktowania polityki spo∏ecznej przez poli-

tyk´ gospodarczà jest to, ˝e dla ekonomistów cele spo∏eczne wydajà si´ byç zbyt „mi´k-

kie” i niewymierne3. Gdy zaÊ przychodzi moment dzielenia Êrodków finansowych mi´dzy

zadania obu polityk, wygrywajà te, których realizacj´ mo˝na kontrolowaç, mierzyç. W Na-

rodowym Planie Rozwoju 2007–2013 dokonano próby kwantyfikacji (szerzej operacjona-

lizacji) celów za pomocà wskaêników. Jednak uczyniono to w sposób daleko niewystar-

czajàcy i budzàcy kontrowersje.

Operacjonalizacja celów w Narodowym Planie Rozwoju
na lata 2007–2013

Podstawowa struktura celów NPR wyglàda nast´pujàco: pierwszy poziom, to „misja”,

drugi poziom – „cele strategiczne”, trzeci poziom – „priorytety strategiczne”, poziom

czwarty – „przedsi´wzi´cia i dzia∏ania”. Mimo i˝ w planie zaprezentowano macierzowo

powiàzanie ró˝nych przedsi´wzi´ç i dzia∏aƒ z ró˝nymi priorytetami strategicznymi, gru-

pujàc je w 24 kierunki, ka˝de przedsi´wzi´cie czy dzia∏anie przyporzàdkowane jest pier-

wotnie do jednego tylko priorytetu. Jego wp∏yw na realizacj´ pozosta∏ych jest raczej trak-

towany jako dodatkowy, uboczny.

W obecnej wersji NPR zaproponowano wskaêniki jedynie dla poziomów I i II. W od-

ró˝nieniu od poprzedniej wersji (ze stycznia 2005) zrezygnowano z propozycji wskaêni-

ków dla poziomu III. W poprzedniej wersji by∏y one bardzo niedoskona∏e, jednak ca∏ko-

wita rezygnacja ze wskaêników tego poziomu jest, w moim przekonaniu, krokiem wstecz4.
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3 W odró˝nieniu od wskaêników ekonomicznych i ich systemów, które poparte sà ekonomicz-

nymi teoriami wyjaÊniajàcymi zale˝noÊci mi´dzy zmiennymi i zyska∏y po II wojnie Êwiatowej ogrom-

nà popularnoÊç, wskaêniki spo∏eczne sà nadal niedoceniane w Êrodowisku polityków spo∏ecznych.

OczywiÊcie, cz´Êciowo wynika to z faktu, i˝ nadal brakuje spójnych teorii spo∏ecznych wyjaÊniajà-

cych zale˝noÊci mi´dzy nimi.
4 Pojawi∏y si´ natomiast w NPR propozycje wskaêników dla programów operacyjnych, jednak

poniewa˝ powiàzanie strukturalne programów operacyjnych z priorytetami strategicznymi jest mgli-

ste, nie mogà one zastàpiç wskaêników dla III poziomu.



Poziom I, czyli misja NPR

Cytujàc NPR: „Misjà Narodowego Planu Rozwoju jest podniesienie jakoÊci ˝ycia oby-

wateli w Polsce. Miarà tego b´dzie wskaênik rozwoju spo∏ecznego (HDI – Human Deve-

lopment Index)5.” Warto zauwa˝yç, ˝e brak jest w NPR definicji tego, czym jest w rozu-

mieniu planu „jakoÊç ˝ycia”, a przypomnieç nale˝y, ˝e poj´cie to stanowi przedmiot

rozleg∏ych i majàcych bogatà tradycj´ badaƒ. Podobnie jak w przypadku wskaêników spo-

∏ecznych istnieje wiele definicji „jakoÊci ˝ycia”, istotne jest wi´c, by autorzy planu sprecy-

zowali, co majà na myÊli. Wobec braku definicji tego poj´cia w NPR, jedyne, co pozosta-

je, to uznanie, ˝e skoro HDI ma byç miarà jakoÊci ˝ycia, to na t´ jakoÊç muszà si´ sk∏adaç

elementy, z których zbudowany jest HDI, czyli: poziom zdrowotnoÊci spo∏eczeƒstwa (wskaê-

nik: przeci´tne trwanie ˝ycia), poziom wykszta∏cenia (wskaêniki: odsetek doros∏ych umie-

jàcych czytaç i pisaç, odsetek uczàcych si´ na ró˝nych szczeblach systemu edukacji) oraz

poziom ˝ycia (decent standard of living, wskaênik: Êredni dochód per capita w dolarach we-

d∏ug parytetu si∏y nabywczej) [UNDP 2005]. By∏aby to jednak niezwykle zaw´˝ajàca de-

finicja, nieuwzgl´dniajàca jednego z podstawowych elementów sk∏adajàcych si´ na poj´-

cie jakoÊci ˝ycia, jakim jest subiektywna ocena w∏asnego ˝ycia przez obywateli. Tym bowiem

przewa˝nie w literaturze przedmiotu ró˝ni si´ poj´cie jakoÊci ˝ycia od poj´ç poziomu ˝y-
cia czy warunków ˝ycia (bytu), ˝e powinno uwzgl´dniaç subiektywne oceny ludzi6. Istnie-

jà ponadto pewne zastrze˝enia co do stosowania HDI w porównaniach zmian w rozwoju

spo∏ecznym (czy zgodnie z terminologià NPR: w zmianach jakoÊci ˝ycia) w Polsce na prze-

strzeni kilku lat7. Po pierwsze dotyczà one elementów wchodzàcych w sk∏ad HDI:

1. Oczekiwane trwanie ˝ycia, jest co prawda uznanym wskaênikiem ogólnej zdrowotno-

Êci spo∏eczeƒstwa, ale przede wszystkim w stosunku krajów rozwijajàcych si´. Obecnie

w krajach rozwini´tych propaguje si´ koncepcj´ tzw. oczekiwanego trwania ˝ycia w do-

brym zdrowiu, jako ˝e d∏ugie ˝ycie, lecz obarczone wieloma chorobami cywilizacyjny-

mi, nie jest uwa˝ane za przejaw wysokiej jakoÊci ˝ycia.
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5 W przypisie zaznacza si´, ˝e HDI towarzyszà uzupe∏niajàce wskaêniki rozwoju spo∏ecznego

– GDI, GEM, HPI, oraz wskaênik rozwoju spo∏ecznego obszarów wiejskich. Nie wiadomo jednak,

jakà rol´ majà odegraç te towarzyszàce wskaêniki.
6 Zob. S∏aby (1990, s. 25). Przyk∏adowe definicje. Warunki ˝ycia (bytu) to ca∏okszta∏t obiektyw-

nych warunków, o charakterze infrastrukturalnym, w jakich ˝yje spo∏eczeƒstwo. Wià˝à si´ one g∏ów-

nie z kondycjà materialnà, zabezpieczeniem egzystencjalnym i Êrodowiskowym ˝ycia jednostek. Po-

ziom ˝ycia to stopieƒ zaspokojenia potrzeb wynikajàcy z konsumpcji wytworzonych przez cz∏owieka

dóbr materialnych i us∏ug. Poziom ˝ycia stanowi jedynie opis stopnia zaspokojenia potrzeb za pomo-

cà opisu obiektywnego, natomiast ocena subiektywna stopnia zaspokojenia potrzeb stanowi podsta-

w´ oceny jakoÊci ˝ycia (za: S∏aby 2004). Wielu wybitnych zachodnich badaczy „jakoÊci ˝ycia” pod-

kreÊla, ˝e na „jakoÊç ˝ycia” sk∏ada si´ ca∏okszta∏t ludzkich doÊwiadczeƒ. „JakoÊç ˝ycia” powinna byç

mierzona zarówno za pomocà wskaêników obiektywnych, jak i subiektywnych (Hagerty 2001).
7 Chcia∏abym podkreÊliç, ˝e oceniam HDI jedynie z punktu widzenia jego przydatnoÊci jako

wskaênika „jakoÊci ˝ycia” w Narodowym Planie Rozwoju, nie zaÊ jako wskaênika rozwoju spo∏ecz-

nego, s∏u˝àcego do porównaƒ mi´dzynarodowych.



2. W Polsce analfabetyzm nie jest ju˝ problemem. A wi´c odsetek umiejàcych czytaç i pi-

saç staje si´ bezu˝ytecznym elementem wskaênika.

3. Odsetek osób uczàcych si´ (combined gross enrolment ratio) jest niestety raczej wskaê-

nikiem nak∏adów ni˝ efektów. Nie odzwierciedla tak naprawd´ jakoÊci wykszta∏cenia

polskiego spo∏eczeƒstwa8.

4. Ostatnim elementem HDI jest PKB per capita z uwzgl´dnieniem parytetu si∏y nabyw-

czej, który jest z pewnoÊcià lepszà miarà od czystego PKB. Pytanie jednak, po co sto-

sowaç HDI, skoro pozosta∏e elementy w kontekÊcie NPR sà wàtpliwe? Mo˝na by wy-

korzystaç sam PKB per capita z PPP oraz oddzielnie, lepszy wskaênik edukacji

i trafniejszy wskaênik poziomu zdrowia w spo∏eczeƒstwie9.

Ponadto, problematyczne jest, z metodologicznego punktu widzenia, wykorzystywanie

HDI do porównaƒ w czasie, poniewa˝ jego konstrukcja opiera si´ na wartoÊciach mini-

malnych i maksymalnych osiàganych przez odpowiednie kraje w danym roku10. HDI wy-

korzystuje si´ wi´c raczej do porównaƒ mi´dzynarodowych i to w danym punkcie w cza-

sie. Nie wiadomo tak naprawd´, jak interpretowaç np. stop´ wzrostu tego wskaênika. Dana

stopa wzrostu dla niskich wartoÊci HDI ma inne znaczenie ni˝ w przypadku wysokich je-

go wartoÊci.

W 2001 w czasopiÊmie „Social Indicators Research”, ukaza∏ si´ obszerny artyku∏ au-

torstwa 9 wybitnych znawców wskaêników spo∏ecznych w kontekÊcie pomiaru jakoÊci ˝y-

cia, którzy dokonali analizy porównawczej 22 wskaêników jakoÊci ˝ycia, pod kontem ich

u˝ytecznoÊci w national policy (Hagerty 2001). Metodà delfickà wybrano 14 kryteriów, któ-

re powinien spe∏niaç dobry wskaênik, dla ka˝dego z kryteriów mo˝liwe by∏o uzyskanie 1,2

lub 3 punktów w zale˝noÊci od stopnia spe∏nienia danego kryterium. We wspomnianym

zestawieniu HDI uzyska∏ bardzo s∏abà, przedostatnià pozycj´. Na pierwszym miejscu

ex aequo znalaz∏y si´ z kolei takie wskaêniki, jak: Veenhoven’s Happy Life – Expectancy

Scale i Cummins Comprehensive Quality of life Scale (ComQol). MyÊl´, ˝e ComQol móg∏-

by byç interesujàcà propozycjà do rozwa˝enia z perspektywy NPR.11 Omówienie tego
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8 Istniejà lepsze miary oceny poziomu wykszta∏cenia spo∏eczeƒstwa, jak na przyk∏ad: wyniki

Programme for International Student Assessment (PISA) prowadzonego przez OECD, szczególnie

˝e program ten realizowany jest co trzy lata, a najbli˝szym rokiem przeprowadzenia testów jest rok

2006, czyli tu˝ przed uruchomieniem Planu by∏yby dane bazowe (odniesienia) dla Planu.
9 Taki podzia∏ by∏by ponadto o tyle uzasadniony, ˝e w dalszej cz´Êci opisu tego, co jest misjà

Planu, szczególny nacisk po∏o˝ony jest w∏aÊnie na podnoszenie PKB per capita do poziomu 2/3 Êred-

niej Unii. Czytajàc kolejne zdania z podpunktu „Misja”, mam wra˝enie, ˝e ostatecznie poj´cie roz-

woju zostaje uto˝samione z poj´ciem wzrostu PKB per capita.
10 Mo˝na oczywiÊcie przyjàç za sta∏e wybrane wartoÊci minimalne i maksymalne z jednego ro-

ku, lecz wówczas istnieje teoretyczna przynajmniej mo˝liwoÊç, ˝e wartoÊç wskaênika przekroczy 1.

Mo˝na te˝ przyjàç takie wartoÊci minimalne i maksmalne, ˝e uniemo˝liwià one przekroczenie przez

indeks 1. Tylko pozostaje pytanie, jak merytorycznie uzasadniç wybór takich czy innych wartoÊci

skrajnych.
11 Wskaênik ten zawiera podwskaêniki dla siedmiu dziedzin „jakoÊci ˝ycia”: dobrobyt material-

ny, zdrowie, wydajnoÊç (productivity), bliskoÊç (intimacy), bezpieczeƒstwo, wspólnota i dobrobyt

emocjonalny. Na ka˝dà z dziedzin sk∏adajà si´ trzy miary obiektywne i dwie subiektywne. Wszystkie 



wskaênika jest tematem na oddzielny artyku∏, warto jednak zauwa˝yç, ˝e wymaga on prze-

prowadzenia specjalnych badaƒ, poniewa˝ dane do konstruowania wskaênika nie sà do-

st´pne w rutynowo publikowanych statystykach w Polsce. Ten problem dotyczy jednak

praktycznie wszystkich wskaêników uwzgl´dniajàcych subiektywny wymiar „jakoÊci ˝ycia”.

JeÊli twórcy NPR z za∏o˝enia wykluczajà mo˝liwoÊç przeprowadzenia badaƒ majàcych na

celu dostarczenie danych do wskaêników wykorzystywanych w Planie, wówczas koniecz-

na jest rezygnacja z subiektywnych wskaêników. W takiej sytuacji odpowiednia by∏aby mo-

dyfikacja terminologiczna misji Planu i wprowadzenie w miejsce: „jakoÊci ˝ycia”, poj´cia

„poziomu ˝ycia” lub „warunków bytowych”. Nie ma sensu stawiaç sobie zbyt szerokich

celów, jeÊli nie ma si´ zamiaru lub nie ma jak kontrolowaç ich realizacji.

Poziom II, czyli cele strategiczne

Dwa pierwsze cele („utrzymanie gospodarki na Êcie˝ce wysokiego wzrostu gospodar-

czego”, „wzmocnienie konkurencyjnoÊci regionów i przedsi´biorstw oraz wzrost zatrud-

nienia”) majà charakter czysto ekonomiczny, podobnie jak proponowane w ich przypad-

ku wskaêniki, tak wi´c nie sà tematem mojego zainteresowania. Interesujàcy jest natomiast

ze spo∏ecznego punktu widzenia, cel trzeci czyli: „podniesienie spójnoÊci spo∏ecznej, go-

spodarczej i przestrzennej”12.

SpójnoÊç spo∏eczna jest rozumiana jako „zmniejszenie zró˝nicowaƒ w wykorzystaniu

zasobów ludzkich mi´dzy poszczególnymi regionami”. Wraz z tà definicjà podana jest mia-

ra spójnoÊci spo∏ecznej, jakà ma byç stopa zatrudnienia. Jednak w zestawie wskaêników

realizacji celu trzeciego proponowanym w NPR stopy zatrudnienia nie ma, jest natomiast

wskaênik zró˝nicowania stopy bezrobocia, który stanowi ró˝nic´ mi´dzy podregionem

(NUTS III) o najwy˝szej stopie bezrobocia a regionem o najni˝szej stopie bezrobocia13.

Co wi´cej, w tabeli wskaêników realizacji celów Strategii Lizboƒskiej, zamieszczonej na

koƒcu NPR, do której zresztà autorzy si´ odnoszà, definiujàc poj´cie spójnoÊci spo∏ecz-

nej, przy celu spójnoÊç spo∏eczna znajdujà si´ jeszcze inne wskaêniki, mianowicie: stopa
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miary obiektywne mo˝na do siebie dodawaç. Z dwóch subiektywnych miar dla ka˝dej dziedziny, jed-

na jest miarà satysfakcji (siedmiostopniowa skala), a druga miarà wa˝noÊci danej dziedziny (pi´cio-

stopniowa). Oba subiektywne elementy mno˝y si´ przez siebie, i w ten sposób uzyskuje miar´ su-

biektywnego poczucia dobrobytu dla danej dziedzin Cummins zapewnia, ˝e pokrywajà one 83%

opisów dziedzin „jakoÊci ˝ycia” proponowanych w 32 analizowanych przez niego badaniach. ComQol

nie jest osadzony w jakiejÊ ca∏oÊciowej teorii, ale autor wskaênika dostarcza wielu teoretycznych ar-

gumentów dla jego poparcia.
12 Przy formu∏owaniu celu trzeciego autorzy co prawda nie podajà definicji spójnoÊci spo∏ecz-

nej, gospodarczej i przestrzennej, jednak definicje tych poj´ç znaleêç mo˝na w podpunkcie 108 NPR,

który odnosi si´ do wczeÊniejszego opisu zasad i celów Strategii Lizboƒskiej. NPR, jak twierdzà je-

go autorzy, ma byç „polskim wydaniem odnowionej Strategii Lizboƒskiej”, tak wi´c mo˝na by przy-

jàç, ˝e definicje te sà tym samym adekwatne do celów NPR.
13 Na marginesie warto dodaç, ˝e ró˝nica mi´dzy najwy˝szà i najni˝szà wartoÊcià w rozk∏adzie

nazywana jest rozst´pem i jest to najs∏absza miara zró˝nicowania. Wydaje mi si´, ˝e lepszà miarà

zró˝nicowania by∏by w tym przypadku np. wspó∏czynnik zmiennoÊci.



bezrobocia d∏ugookresowego 12 miesi´cy i wi´cej (w %) oraz zagro˝enie ubóstwem po

uwzgl´dnieniu w dochodach transferów spo∏ecznych (w %). Te z kolei odpowiadajà bar-

dziej opisowi, który towarzyszy celowi trzeciemu i w którym jako problemy do przezwy-

ci´˝enia podaje si´, obok wysokiego bezrobocia, pog∏´biajàce si´ i poszerzajàce ubóstwo,

masowe wykluczenie spo∏eczne, dezintegracj´ spo∏ecznà, marginalizacj´ wielu wspólnot

lokalnych. Ogromne jest wi´c zamieszanie wokó∏ miar spójnoÊci spo∏ecznej w NPR, co po-

woduje, ˝e tak naprawd´ nie wiadomo co ma ona oznaczaç i jak w∏aÊciwie nale˝y jà mierzyç.

Podsumowanie

Integracja celów i realizacji polityki gospodarczej oraz polityki spo∏ecznej jest mo˝li-

wa, szczególnie w kontekÊcie tzw. nowej polityki spo∏ecznej. Do tego, w moim przekona-

niu, niezb´dne jest jednak precyzyjne definiowanie celów spo∏ecznych, i wsz´dzie tam,

gdzie si´ da, kwantyfikowanie ich za pomocà odpowiednich wskaêników. Próby takiej

kwantyfikacji dokonano mi´dzy innymi w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007–2013,

jednak istnieje wiele zastrze˝eƒ w stosunku do proponowanych wskaêników. Problemami

do rozwiàzania sà: odnalezienie lepszego wskaênika dla „jakoÊci ˝ycia”, której podniesie-

nie jest misjà planu, uporzàdkowanie wskaêników dla celu „spójnoÊç spo∏eczna”, a tak˝e

zaproponowanie ca∏ego zestawu wskaêników dla wszystkich priorytetów strategicznych.
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Godzenie celów spo∏ecznych i gospodarczych
a rozwiàzania ustrojowe

Wi´kszoÊç moich znajomych pracuje ci´˝ej, ni˝ powinni, po to, ˝eby zarobiç wi´cej pieni´dzy,

ni˝ im naprawd´ potrzeba, ˝eby kupowaç rzeczy, których naprawd´ nie potrzebujà

Amos Oz

W materii urzàdzeƒ spo∏ecznych pole mo˝liwoÊci jest o wiele szersze,

ni˝ wyobra˝ajà sobie ludzie ˝yjàcy w danym spo∏eczeƒstwie

Alexis de Tocqueville

Czy mi´dzy celami spo∏ecznymi i gospodarczymi musi istnieç sprzecznoÊç? W pe∏ni

zgadzajàc si´ z tezà zawartà w zaproszeniu do dyskusji, ˝e jest mo˝liwe zniesienie tej

sprzecznoÊci, widz´ wielkie przeszkody pogodzenia tych celów, tkwiàce zarówno w roz-

wiàzaniach ustrojowych (model gospodarki, charakter i rola paƒstwa), jak i w postawach

i zachowaniach spo∏ecznych.

Dotyczy to szczególnie nowej fazy, w jakà wst´puje kapitalizm (przyspieszenie post´-

pu technologicznego, rosnàca rola wiedzy w gospodarce, nasilenie procesu globalizacji

i wzrostu konkurencyjnoÊci), a tak˝e w zwiàzanych z tym przemianach spo∏ecznych (wzrost

indywidualizmu, konsumpcjonizm, kultura masowa, os∏abienie wi´zi).



Przemiany w ˝yciu jednostek i spo∏eczeƒstwa

Sposób ˝ycia spo∏eczeƒstw rozwini´tych przy rosnàcym poziomie dobrobytu i dostat-

ku ich znacznej cz´Êci nabiera, pod wp∏ywem nowych technik przekazu, niepokojàcych

cech konsumpcjonizmu, masowej p∏ytkiej kultury i depolityzacji, podcinajàcej podstawy

demokracji. Te zjawiska w miar´ przekszta∏cania si´ spo∏eczeƒstw w informatyczne rozwi-

jajà si´ gwa∏townie w sposób przyspieszony. Tworzy si´ nowa kultura masowa, kszta∏to-

wana g∏ównie przez telewizj´ i reklam´. Wszystko to wraz z pogonià za konsumpcjà, eli-

minowaniem zainteresowaƒ sprawami kultury, rodzi oboj´tnoÊç dla polityki i instytucji

demokratycznych, negatywnie oddzia∏uje na spójnoÊç spo∏eczeƒstwa oraz kszta∏tuje Êwia-

domoÊç, postawy i zachowania uczestników wspó∏czesnej cywilizacji.

Ta pogoƒ za dobrami i rozrywkà o coraz ni˝szej wartoÊci prowadzi do walki o docho-

dy, dzieli ludzi i tworzy wyznaczniki ich statusu spo∏ecznego. Rozrywka, z czynnej, w co-

raz wi´kszej mierze staje si´ biernym odbiorem popularnych przekazów i wypiera inne za-

interesowania i zaj´cia z ˝ycia przewa˝ajàcej liczby ludzi. Ludzie poszukujà swojej

to˝samoÊci w aktach konsumpcji oraz w b∏ahych przekazach masowej kultury. Wszystko

to razem tworzy i upowszechnia nowe sposoby patrzenia na otaczajàcà rzeczywistoÊç i no-

we cele ˝ycia milionów „konsumentów” niezdolnych do racjonalnych wyborów, pozosta-

jàcych poza zasi´giem wartoÊciowych i wychowujàcych treÊci.

Demokratyczne paƒstwo, odpowiedzialne za wykszta∏cenie i wychowanie spo∏eczeƒstwa,

za kszta∏towanie „kapita∏u ludzkiego” i „kapita∏u spo∏ecznego”, nie mo˝e zostaç oboj´tne

wobec dzia∏ania i treÊci wielkich, prywatnych mediów (kapitalistycznych), winno czuwaç nad

„∏adem medialnym”. Oznacza to nie tylko potrzeb´ prawnej regulacji przez paƒstwo, we

wspó∏dzia∏aniu z instytucjami spo∏ecznymi, warunków ich funkcjonowania i odpowiedzial-

noÊci, ale tak˝e zapewnienia warunków dzia∏ania mediów publicznych (niezale˝nych od w∏a-

dzy politycznej), dla których reklama nie mo˝e stanowiç ich wa˝nego êród∏a dochodów

w przeciwieƒstwie do mediów komercyjnych, gdzie jest ona g∏ównym êród∏em ich utrzyma-

nia i zysków. Niestety, wspó∏czesne kapitalistyczne paƒstwa liberalno-demokratyczne t´ „bi-

tw´” o media publiczne cz´Êciej przegrywajà, ni˝ odnoszà w niej sukcesy.

„Nosicielem” kultury masowej jest „cz∏owiek masowy”. Nie jest to jednak „szary cz∏o-

wiek” w sensie, o jakim pisa∏ Ortega y Gasset – pe∏en l´ku, gotów, w warunkach rozchwia-

nia struktur spo∏ecznych i politycznych, do buntu przeciw cywilizacji i w „ucieczce od wol-

noÊci” (E. Fromm) do poparcia radykalnych ruchów dajàcych mu pewnoÊç jego miejsca

w systemie podporzàdkowania. Cz∏owiek masowy epoki konsumpcjonizmu i informatyza-

cji – cz∏onek klas Êrednich i klasy pracujàcych – aprobuje kapitalizm i cywilizacj´ dajàcà

mu wzorce zachowaƒ, wartoÊci ˝yciowych i dà˝eƒ, a tak˝e iluzoryczne poczucie wolnoÊci

oraz oczekiwania, ˝e w tym systemie uzyskuje szanse poprawy swego po∏o˝enia. Pociàga

to za sobà spadek jego zainteresowania zagadnieniami spo∏ecznymi i depolityzacj´, a tak-

˝e rezygnacj´ z wszelkiej myÊli o zmianie systemu. Podstawowym problemem cywilizacji

wspó∏czesnej jest zatem pytanie, jak zahamowaç i odwróciç tendencje konsumpcjonizmu

i kultury masowej, jak wyrwaç jednostk´ i spo∏eczeƒstwa z ich bezosobowych, anonimo-

wych mechanizmów.
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Wspó∏czesny kapitalizm posiad∏ umiej´tnoÊç ∏agodzenia napi´ç i pozyskiwania poparcia

klas Êrednich, czyli podstawowego sk∏adnika struktury spo∏eczeƒstw kapitalistycznych, a tak-

˝e umiej´tnoÊç budzenia oczekiwaƒ ludzi pracy, zaprz´gajàc ich do wyÊcigu o popraw´ indy-

widualnego losu, spychajàc przy tym na dó∏ hierarchii grupy mniej zaradnych oraz skazanych

na korzystanie z pomocy. W skali masowej, dzia∏ajàc przez „uwiedzenie”, perswazj´ i rekla-

m´, wywo∏uje zachowania potrzebne mu dla swego funkcjonowania. Stworzy∏ wolnoÊç kon-

sumpcji, jest jednak ona nie dla wszystkich otwarta. Powstaje podzia∏ na pe∏nych (posiadajà-

cych dostateczne dochody i oszcz´dnoÊci) i „u∏omnych” konsumentów – ludzi o ni˝szych

dochodach, ze sfery niedostatku, biedy, marginesu oraz innych potrzebujàcych wsparcia.

Ten kapitalizm konsumpcjonizmu i kultury masowej potrzebuje nie obywateli, a zato-

mizowanych konsumentów. Potrzebuje jednostek szukajàcych poprawy swego po∏o˝enia

i lepszej przysz∏oÊci w indywidualnych staraniach i zabiegach preferujàcych interes osobi-

sty przed grupowym czy ogólnospo∏ecznym. A zatem oczekuje aprobaty systemu, rosnà-

cego indywidualizmu i os∏abienia poczucia wspólnotowoÊci. Sprzyja temu, post´pujàcy

w wyniku upowszechniania takich postaw i zachowaƒ, rozk∏ad wi´zi spo∏ecznych (grupo-

wych i klasowych). Po˝àdanymi cechami w ˝yciu zbiorowym stajà si´: indywidualizm, ato-

mizacja i depolityzacja. Skutkiem jest rezygnacja z rzeczywistych zainteresowaƒ spo∏ecz-

no-politycznych i ch´ci wywierania wp∏ywu na struktury i sprawowanie w∏adzy, a zatem

os∏abienie demokracji. Wyrwanie jednostek z poczucia wspólnoty i rozbicie solidarnoÊci

grupowej, jak uczy doÊwiadczenie, mogà przybraç masowy charakter.

Wspó∏czesne, zindywidualizowane i oparte na konkurencji jednostek spo∏eczeƒstwa

kapitalistyczne stajà si´ w rosnàcej mierze – co opisa∏ Ulrich Beck – spo∏eczeƒstwami ry-

zyka, powszechnej niepewnoÊci i l´ku, od których nie mo˝na si´ oderwaç, a kumulujàcy-

mi si´ przede wszystkim w warstwach ni˝szych w hierarchii spo∏eczeƒstw. W tym proce-

sie jednostka „wyzwala si´” z instytucji spo∏ecznych, traci powiàzania z innymi i szuka

szans poprawy swego losu poza klasà i warstwà, jej po∏o˝enie zostaje „sprywatyzowane”,

zanika poczucie wi´zi klasowych i warstwowych. W tych warunkach objawy kryzysu spo-

∏ecznego: niedostatek, bieda, a przede wszystkim bezrobocie jawià si´ jako zjawiska jed-

nostkowe, poza stosunkami ustrojowymi, a nierównoÊci spo∏eczne nabierajà cech przy-

padków indywidualnych, a nie spo∏ecznych. Naturalnie nie zanikajà ró˝ne wi´zi mi´dzy

ludêmi, ale nie majà one charakteru klasowo-warstwowego, a ∏àczà jedynie wàskie lub

szersze grupy ró˝nego typu, powiàzane wspólnymi dà˝eniami i interesami.

Zagadnienia polityczne, jako sfera konfliktów o wartoÊci i rozwiàzania ustrojowe, za-

nikajà w ˝yciu codziennym konsumenta i odbiorcy przekazów kultury masowej. Celem jest

postrzeganie ich przez odbiorc´ i czytelnika jako wydarzeƒ jednostkowych, a nie jako ele-

mentów zagadnieƒ ogólnospo∏ecznych, jakie winny budziç g∏´bsze zainteresowanie. Osià-

ga si´ w ten sposób po˝àdany skutek – rosnàcà oboj´tnoÊç wobec spraw publicznych, od-

wracanie si´ od polityki i niech´ç do uczestniczenia w instytucjach ˝ycia zbiorowego.

Oznacza to spadek „kapita∏u spo∏ecznego” w sensie, jaki mu nada∏ R. Putnam, to jest

zdolnoÊci i ch´ci samoorganizacji oraz gotowoÊci do aktywnoÊci obywatelskiej, czynnego

i dobrowolnego uczestnictwa w sieci instytucji i ró˝nego rodzaju organizacji i stowarzy-

szeƒ spo∏ecznych, w tym tak˝e w zwiàzkach zawodowych.
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Klasy Êrednie i ludzie pracy nie b´dà sk∏onni wycofaç swego poparcia dla kapitalizmu

dopóki zapewnia on im mo˝liwe do aprobaty warunki ˝ycia i wolnoÊci (zakres której w spo-

∏eczeƒstwach konsumpcjonizmu i kultury masowej jest znacznie mniejszy, ni˝ si´ pozor-

nie wydaje, i dopóki rodzi oczekiwania poprawy lub utrzymania osiàgni´tego poziomu.

Radykalne pogorszenie tych warunków mo˝e tym poparciem zachwiaç. W zwiàzku z tym

s∏usznie zauwa˝a Witold Morawski, ˝e poparcie udzielane tendencjom neoliberalnym i od-

chodzeniu od zasad paƒstwa opiekuƒczego (welfare state) przez cz´Êç klas Êrednich, klasy

pracujàcych i klas´ ni˝szà jest z ich strony z∏à kalkulacjà w∏asnych interesów.

RównoczeÊnie wÊród grup przegranych, zawiedzionych i sfrustrowanych rodzi si´ „bunt”

w postaci radykalnych ruchów, przewa˝nie awanturniczych, odrzucajàcych ∏ad demokra-

tyczny i gotowych do aprobaty autorytaryzmu czy dyktatury.

W zwiàzku z tymi przemianami wy∏aniajà si´ pytania, co mo˝na i nale˝a∏oby przedsi´-

braç, aby stworzyç warunki sprzyjajàce odrodzeniu wi´zi spo∏ecznych i nauczenia ludzi

rozsàdnego konsumowania, a tak˝e dà˝eƒ do innych, wy˝szych wartoÊci, do wi´kszej sa-

modzielnoÊci w kierowaniu w∏asnym ˝yciem i uczynienia ich aktywnymi uczestnikami

wspólnoty.

Na te pytania nie mo˝na znaleêç odpowiedzi bez rozwa˝enia problemów istoty w∏adzy,

systemów politycznego i gospodarczego oraz mechanizmów kszta∏tujàcych ∏ad spo∏eczny.

Czy „naprawa” wspó∏czesnego kapitalizmu?

Szukajàc odpowiedzi na te pytania, trzeba rozwa˝yç, czy wspó∏czesny kapitalizm zmie-

ni si´, czy przybierze inne formy, a nawet czy przetrwa? Nie mo˝na przecie˝ zak∏adaç nie-

zmiennoÊci systemów gospodarczych i politycznych, trwa∏oÊci podstaw ∏adu spo∏ecznego,

ulega∏y one i b´dà ulegaç z pewnoÊcià w przysz∏oÊci ewolucyjnym przekszta∏ceniom.

Nie ma na te pytania jednej odpowiedzi. Kapitalizm nie wydaje si´ byç dla wielu ustro-

jem przysz∏oÊci. Zwolennicy wolnego rynku widzà dalszy, zwyci´ski i triumfalny pochód

kapitalizmu, inni, bardziej krytyczni obserwatorzy i teoretycy – wzrost sprzecznoÊci i kon-

fliktów, których nie b´dzie on w stanie przezwyci´˝yç, a nawet niektórzy wró˝à mu za∏a-

manie. Wszystkie krytyczne analizy i uwagi zawierajà jedynie ostrze˝enie, ˝e bez podj´cia

zasadniczych kroków „naprawy” grozi kapitalizmowi upadek, nie wskazujàc, jak go rato-

waç. Uciekajà one od problemów ustrojowych: charakteru paƒstwa, roli i miejsca klasy

kapitalistów, unikajà zagadnieƒ w∏asnoÊci i w∏adzy. Wszystkie wydajà si´ byç mglistymi

marzeniami oderwanymi od twardej i rozpaczliwej rzeczywistoÊci po∏o˝enia milionów i mi-

liardów ludzi, pozbawionych dziÊ przysz∏oÊci. Sà wobec niej bezradne i nie wychodzà po-

za przekonanie, jak trafnie to ujà∏ Jerzy Szacki, ˝e „trzeba coÊ zmieniç”.

Do obozu krytyków, ale i obroƒców kapitalizmu, nale˝y w∏àczyç koncepcj´ nowej trze-

ciej drogi, przedstawionej w deklaracji Blaira–Schrödera (czerwiec 1999), nowej – bowiem

nie chodzi tu ju˝ o przeciwstawienie kapitalizmowi socjalizmu i szukanie poÊrednich mi´-

dzy nimi rozwiàzaƒ, co by∏o cechà „starej” trzeciej drogi, a o nadanie nowej postaci kapi-

talizmowi. Nowa trzecia droga akceptuje tendencje wspó∏czesnego kapitalizmu i globali-

zacji, a swój cel ogranicza do zagwarantowania minimum os∏ony grupom ludnoÊci
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niezdolnym do zapewnienia sobie podstaw egzystencji. W nowy sposób ujmuje ona has∏a

równoÊci i ochrony s∏abszych: paƒstwo ma naprawiaç defekty rynku, ograniczaç interwen-

cjonizm, pobudzaç zaradnoÊç i przedsi´biorczoÊç obywateli, sprzyjaç w∏asnoÊci prywatnej.

Ta nowa socjaldemokracja zak∏ada, ˝e sprawujàc w∏adz´, poradzi sobie lepiej z narastajà-

cymi trudnoÊciami ni˝ rzàdy prawicowe, wykorzystujàc w sposób màdrzejszy zasadnicze

zalecenia neolibera∏ów.

JeÊli mimo wszystkich konfliktów, sprzecznoÊci i zagro˝eƒ kapitalizm jako megasystem,

w ró˝nych jego postaciach, mia∏by przetrwaç, musia∏by udowodniç spo∏eczeƒstwom, ˝e

równolegle do osiàgni´ç gospodarczych nie straci∏ zalet socjalnych, ˝e jest w stanie zapew-

niç powszechny dostatek, demokracj´, a obywatelom poczucie wolnoÊci. Nie mo˝na na-

turalnie wykluczyç, ˝e kapitalizm dla w∏asnego dobra i oczywiÊcie pod naciskiem spo∏e-

czeƒstw mo˝e okazaç si´ zdolny do podj´cia kroków samonaprawy i poszukiwania

kompromisu spo∏ecznego.

Taki zreformowany kapitalizm wymaga∏by – jak to okreÊli∏ Zdzis∏aw Sadowski – po-

myÊlnego rozwiàzania pi´ciu problemów: skutecznej troski o zachowanie Êrodowiska na-

turalnego, pokonania zró˝nicowaƒ spo∏ecznych i n´dzy, ograniczenia zu˝ycia energii, prze-

stawienia produkcji na pokojowà oraz radykalnego przekszta∏cenia struktury konsumpcji.

Tymczasem brakuje do tego woli politycznej i gotowoÊci podj´cia rozumnych dzia∏aƒ za-

pewniajàcych podstawy trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju. Takie mo˝liwoÊci istniejà

jednak, jak na to wskazuje dynamizm wzrostu – co podkreÊla Tadeusz Kowalik – w kra-

jach o najwy˝szym poziomie bezpieczeƒstwa spo∏ecznego i wysokiej stopie redystrybucji

(Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia) i – co charakterystyczne – o rozbudowanych i ak-

tywnych zwiàzkach zawodowych.

Ten „nowy” kapitalizm, aby zyskaç szerokie poparcie spo∏eczeƒstw, musia∏by dà˝yç do

g∏´bokiej przebudowy paƒstwa, nie naruszajàc przy tym zasad demokracji i wolnoÊci oso-

bistej i dbajàc o niedopuszczenie do zbyt znacznych zró˝nicowaƒ w po∏o˝eniu ró˝nych

grup ludnoÊci. Niezb´dna by∏aby „kontrola” paƒstwa, tak aby nienaruszona by∏a równo-

waga pomi´dzy wzrostem gospodarczym a bezpieczeƒstwem spo∏ecznym. Z tego punktu

widzenia ust´pstwa nowej socjaldemokracji mogà okazaç si´ zbyt daleko idàce. Taki zwrot

by∏by mo˝liwy jedynie, gdyby znalaz∏ on oparcie w szerokim ruchu spo∏ecznym aprobujà-

cym kapitalizm, ale dà˝àcym do zmian jego modelu. Decydujàce znaczenie dla narodze-

nia si´ takiego ruchu mia∏oby utrzymanie wysokiego poziomu powszechnego dostatku

i bezpieczeƒstwa socjalnego, rozwoju ca∏ej sfery spo∏ecznej (edukacja, kultura, ochrona

pracy i zdrowia), a tak˝e wzmocnienie wspólnotowych postaw i zachowaƒ oraz pobudze-

nie aktywnoÊci obywatelskiej i politycznej. Jest kwestià wàtpliwà, a co najmniej dyskusyj-

nà, czy we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach masowej kultury, konsumpcjonizmu i spadku

aktywnoÊci móg∏by wy∏oniç si´ dostatecznie silny ruch polityczny skierowany przeciw wy-

naturzeniu systemu, przeciw rozszerzaniu si´ niesprawiedliwoÊci, rosnàcym zró˝nicowa-

niom, niedostatkowi i biedzie, czy znalaz∏by dostateczne poparcie i sojuszników dla prze-

prowadzenia tak zasadniczych reform?

Wydaje si´, ˝e tego typu przemiana wspó∏czesnego kapitalizmu by∏aby mo˝liwa jedy-

nie w ograniczonej przestrzeni i w ograniczonym czasie – w sferze krajów wysokorozwi-
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ni´tych i zamo˝nych oraz w kilku krajach pó∏peryferyjnych, które zdo∏a∏yby do tej grupy

do∏àczyç, grupy odgrodzonej od reszty Êwiata murem obronnym na kszta∏t rzymskich limes.

Istniejàce i pog∏´biajàce si´ nieuchronnie zró˝nicowania wewnàtrz krajów rozwini´tych,

skala rosnàcej w nich biedy i marginalizacji oraz powi´kszajàce si´ ró˝nice poziomów roz-

woju mi´dzy tym Êwiatem a Êwiatem zacofania i n´dzy by∏yby w d∏ugiej perspektywie nie

do utrzymania. Taki uk∏ad nie móg∏by wiecznie trwaç, musia∏oby dojÊç do zderzenia.

Mimo wielkiego sceptycyzmu (jaki podzielam) co do szans odnowy kapitalizmu w bli-

skiej przysz∏oÊci, nale˝y si´ liczyç w dalszej, niemo˝liwej do przewidzenia, z wielkà zmia-

nà kulturowà, z tym, ˝e ludzie nie b´dà chcieli ˝yç nadal w stosunkach, jakie tworzy ten

system, ˝e w koƒcu si´ zbuntujà i go odrzucà, ˝e zwrócà si´ ku wartoÊciom humanistycz-

nym, ku potrzebie wspólnotowoÊci, ˝e zechcà poszukiwaç nowych zasad organizacji ˝ycia

zbiorowego, zapewniajàcego im cel i sens ˝ycia.

DziÊ nie jesteÊmy w stanie przewidzieç, jaki ∏ad spo∏eczny stworzà spo∏eczeƒstwa w przy-

sz∏oÊci. W ka˝dym razie kapitalizm, mimo wszystkich zagro˝eƒ, których nie nale˝y lekce-

wa˝yç, póki co ma doÊç si∏ ˝ywotnych i nie nale˝y go tak szybko k∏aÊç do grobu.

Demokratyczny kapitalizm efektywnoÊciowo-redystrybucyjny

Nowa klasa kapitalistów, wi´kszoÊç elit i znaczna cz´Êç klas Êrednich, a tak˝e klasy

pracujàcych widzi przysz∏oÊç Polski w umacnianiu systemu kapitalizmu wolnorynkowego,

gospodarki wysokiej efektywnoÊci i szybkiego tempa wzrostu, gospodarki wpisujàcej

si´ w trend globalizacji dzi´ki post´pom technologicznym i wydajnoÊci sektora prywat-

nego oraz konkurencyjnoÊci, a tak˝e w spo∏eczeƒstwie kierujàcym si´ indywiduali-

stycznym etosem i dà˝eniami do osiàgni´ç i sukcesów, w spo∏eczeƒstwie wspó∏zawodnic-

twa, wolnoÊci wyboru i jednostkowej odpowiedzialnoÊci za pozycj´ na rynku i w ˝yciu

zbiorowym.

Wielu ludziom myÊlàcym krytycznie wydaje si´ przeciwnie, ˝e konieczne jest poszuki-

wanie innej formy kapitalistycznego ∏adu, który by zapewnia∏ przewag´ czynników inte-

grujàcych spo∏eczeƒstwo, bardziej sprawiedliwy podzia∏ efektów wzrostu gospodarczego,

wi´cej równoÊci i troski o wszystkich potrzebujàcych pomocy i bardziej pobudza∏ aktyw-

noÊç obywatelskà, a zatem paƒstwa o orientacji spo∏ecznej (o spo∏ecznych zobowiàza-

niach). Jak zwraca uwag´ Wojciech Modzelewski, taka forma by∏aby w istocie rodzajem

paƒstwa dobrobytu (welfare state).

Sàdz´, ˝e nale˝y rozró˝niç dwa typy paƒstwa kierujàcego si´ wzgl´dami spo∏ecznymi:

„paƒstwa opiekuƒczego” i „paƒstwa dobrobytu”. Celem paƒstwa pierwszego typu jest dzia-

∏anie „korekcyjne” w stosunku do niezadowalajàcej skali ochrony i bezpieczeƒstwa spo-

∏ecznego (w istocie pasywnej polityki spo∏ecznej), a paƒstwa drugiego typu – nie tylko i nie

tyle udzielanie pomocy i opieki, ile oddzia∏ywanie na struktury, rozwiàzania systemowe

i na spo∏eczno-gospodarcze zapobiegajàce powstawaniu zagro˝eƒ lub co najmniej mini-

malizujàce tego rodzaju potrzeby (aktywna i „wyprzedzajàca” polityka spo∏eczna). To roz-

ró˝nienie nabiera szczególnego znaczenia wobec tendencji charakterystycznych dla wspó∏-

czesnego kapitalizmu.
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Nie wystarczy, w moim przekonaniu, zachowanie paƒstwa opiekuƒczego, które ust´-

puje pod naciskiem tendencji neoliberalnych i w tej formie przechodzi do przesz∏oÊci, po-

trzeba wi´cej ni˝ „opiekuƒczoÊci” ze strony paƒstwa, potrzeba paƒstwa zdolnego do kszta∏-

towania rzeczywistej ochrony Êwiata pracy i innych grup wymagajàcych pomocy.

Ten nowy system gruntownie „naprawionego” kapitalizmu, w nowej jego formie, two-

rzàcej nowà jakoÊç, kapitalizmu, który by∏by zdolny nie tylko do dostosowania si´ do ogól-

nych tendencji kontrolowanej globalizacji, post´pu technicznego i informatyki, lecz tak˝e

do pomna˝ania podstawowych wartoÊci spo∏ecznych i kulturowych oraz do tworzenia ko-

rzystniejszych warunków dla egzystencji ca∏ego spo∏eczeƒstwa i post´pu spo∏ecznego – pro-

ponuj´ nazwaç „demokratycznym kapitalizmem efektywnoÊciowo-redystrybucyjnym”.

Taki uk∏ad nie narusza∏by podstaw Unii Europejskiej, a w Unii spotka∏by, wobec ro-

snàcych tendencji nadania jej bardziej spo∏ecznego modelu, pomyÊlniejsze warunki reali-

zacji swoich zasad. Unia szuka swojej nowej to˝samoÊci i zmierza w kierunku umocnie-

nia, obok swych funkcji gospodarczych i politycznych, tak˝e swej funkcji socjalnej,

wzmacniania spójnoÊci jej spo∏eczeƒstw. Wyrazem tych tendencji sà dyskusje nad konsty-

tucjà europejskà.

Sàdz´, ˝e mimo zachodzàcych obecnie g∏´bokich, negatywnych przemian spo∏ecznych,

mo˝liwe b´dzie istnienie i sprawne funkcjonowanie kapitalistycznego paƒstwa o zobowià-

zaniach spo∏ecznych (czy mo˝e inaczej – spo∏ecznie wra˝liwego), paƒstwa gospodarki ryn-

kowej, w której rynek jest w znacznej mierze podporzàdkowany celom spo∏ecznym, jest

w okreÊlonym stopniu regulowany i nie stanowi jedynego regulatora gospodarki. DoÊwiad-

czenia i trudnoÊci paƒstw posocjalistycznych Europy Ârodkowej, nowych cz∏onków Unii

Europejskiej, w procesie adaptacji wielu instytucji ochrony socjalnej w trakcie transfor-

macji do nowych warunków – mogà si´ okazaç przydatne w poszukiwaniu rozwiàzaƒ ustro-

jowych w tego typu paƒstwie. Problem sprowadza si´ zatem do kwestii: ile rynku, ile paƒ-

stwa, jaki rynek, jakie paƒstwo i ile bezpieczeƒstwa spo∏ecznego?

Paƒstwo kapitalistyczne opiera si´ na po∏àczeniu liberalnych idea∏ów wolnoÊci (w tym

wolnoÊci gospodarczej) z procedurami demokratycznymi. Te dwa elementy stopi∏y si´ tak

dalece, ˝e dla opisania rozwiàzaƒ ustrojowych wi´kszoÊci takich paƒstw u˝ywa si´ okre-

Êlenia: liberalno-demokratyczne. Ale wspó∏czesnoÊç przynios∏a nowe wyzwania. Elimina-

cja praw socjalnych czy ich wi´ksze ograniczenie wydaje si´ niemo˝liwe, by∏oby to poli-

tyczne samobójstwo. System liberalno-demokratyczny (wolny rynek i demokracja

parlamentarna) nie jest w stanie zapewniç spójnoÊci spo∏eczeƒstwa, stworzyç podstaw je-

go integracji i rozwoju zrównowa˝onego. Niezb´dne jest zatem jego rozszerzenie o trze-

ci cz∏on, oparcie kompromisu na porozumieniu kapita∏u i pracy, uwzgl´dnianiu interesów

zarówno kapitalistów, jak i ludzi pracy najemnej oraz wszystkich innych niemogàcych so-

bie zapewniç êróde∏ utrzymania z dochodów lub z niewystarczajàcych dochodów z pracy.

Takà form´ kapitalizmu efektywnoÊci gospodarczej i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, umiar-

kowanych nierównoÊci i rozsàdnej opiekuƒczoÊci mo˝na okreÊliç jako ustrojowy kompro-

mis demokratyczno-liberalny i socjalny. Taki kompromis ustrojowy zapewni∏by uk∏ad,

w którym rynek nie opanowa∏by paƒstwa, paƒstwo nie wypar∏oby rynku, a aktywnoÊç oby-

watelska sprawowa∏aby kontrol´ nad rynkiem i paƒstwem; gospodarka nie by∏aby wy∏àcz-
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nie podporzàdkowana prywatnemu biznesowi, do sterowania nià by∏oby przyciàgni´te paƒ-

stwo i partnerzy spo∏eczni; paƒstwo rozporzàdza∏oby wystarczajàcymi Êrodkami usuwania

u∏omnoÊci rynku; demokratyczne uczestnictwo obywatelskie chroni∏oby system przed prze-

wagà zarówno rynku, jak i paƒstwa. Wa˝nym elementem tego uczestnictwa (aktywnoÊci

spo∏ecznej) winny byç, jako istotny element demokracji, zwiàzki zawodowe (pozostajàce

pod opiekà paƒstwa) oraz partycypacja pracownicza zgodnie z normà zawartà w zrewido-

wanej Europejskiej Karcie Spo∏ecznej.

Taki system by∏by w stanie wykorzystywaç zasoby pracy spo∏eczeƒstwa i zapewniç jà

wszystkim ch´tnym do jej podj´cia oraz ograniczyç do minimum wykluczenie spo∏eczne

(marginalizacj´). Tworzy∏by równie˝ warunki równowa˝enia interesów instytucji i orga-

nów paƒstwa – s∏u˝àcych ca∏emu spo∏eczeƒstwu, co znalaz∏oby swe odbicie w sferze us∏ug

spo∏ecznych i w finansach publicznych – z interesami podmiotów gospodarczych oraz ze

zró˝nicowanymi interesami ró˝nych grup spo∏ecznych. Winien si´ on opieraç na plurali-

zmie w∏asnoÊci. Obok w∏asnoÊci prywatnej i mieszanej w∏asnoÊci paƒstwowo-prywatnej,

ze znacznym udzia∏em w∏asnoÊci publicznej (szczególnie w systemie bankowym i w infra-

strukturze technicznej: energetyka, komunikacja, ∏àcznoÊç), jest miejsce i dla innej w∏a-

snoÊci grupowej i spo∏ecznej (spó∏dzielczej, fundacji i sektora non-profit).

W tym typie ∏adu gospodarczo-spo∏ecznego i politycznego szczególnie wa˝ne i odpo-

wiedzialne funkcje przypadnà systemowi redystrybucji. Jego zadaniem b´dzie, przede

wszystkim za pomocà progresywnego podatku od dochodów osobistych ludnoÊci i racjo-

nalnego podatku od zysków przedsi´biorstw, ustalenie równowagi mi´dzy wymogami go-

spodarki, w sposób nieoddzia∏ujàcy negatywnie na jej wzrost i efektywnoÊç, a spo∏eczny-

mi zadaniami paƒstwa; tak aby podzia∏ zgromadzonych Êrodków mi´dzy ró˝ne cele,

Êwiadczenia socjalne i us∏ugi spo∏eczne rzeczywiÊcie s∏u˝y∏ wspieraniu wzrostu gospodar-

czego, rozwojowi infrastruktury technicznej i spo∏ecznej, a przede wszystkim realizacji

sprawiedliwoÊci spo∏ecznej i wi´kszej równoÊci. Istnieje bowiem, co podkreÊla J. Stiglitz,

mo˝liwoÊç równoczesnego wzrostu korzyÊci spo∏ecznych z utrzymaniem efektywnoÊci eko-

nomicznej.

Jedynà instytucjà mogàcà zapewniç równowa˝enie interesów i dà˝eƒ indywidualnych,

jednostkowych oraz grupowych z dobrem wspólnym jest paƒstwo demokratyczne spo∏ecz-

nie wra˝liwe. Zadanie to pe∏niç mogà jedynie w∏adze publiczne przy sprawnej i efektyw-

nej kontroli ze strony organów przedstawicielskich i przy nale˝ytym funkcjonowaniu de-

mokracji politycznej. Tylko w ramach takiego paƒstwa osiàgni´te byç mo˝e ograniczenie,

dzi´ki odpowiednio rozwini´temu systemowi redystrybucji produktu spo∏ecznego, nad-

miernych rozpi´toÊci w po∏o˝eniu ró˝nych grup i warstw spo∏ecznych. Tylko system demo-

kracji mo˝e zapewniç istnienie ∏adu prawnego i politycznego. Sprawdzianem rzeczywistej

spo∏ecznej orientacji paƒstwa b´dzie zdolnoÊç jego instytucji do równoleg∏ego uwzgl´d-

niania potrzeb – wzrostu ekonomicznego i potrzeb bezpieczeƒstwa spo∏ecznego, a tak˝e

zapewnienia stabilizacji politycznej.

¸ad efektywnoÊciowo-dystrybucyjny, b´dàcy podstawà tego typu paƒstwa, nie móg∏by

sprawnie funkcjonowaç bez podniesienia na wysoki poziom jakoÊci „kapita∏u ludzkiego”

(jego zasobu kwalifikacji, wiedzy i przygotowania do warunków technizacji i informatyza-
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cji ˝ycia) i „kapita∏u spo∏ecznego” (jego zdolnoÊci i gotowoÊci do dobrowolnego uczest-

nictwa w organizacjach spo∏ecznych i aktywnoÊci obywatelskiej).

Oprócz tak oczekiwanej gotowoÊci do obywatelskiej aktywnoÊci trzeba widzieç indywi-

dualistyczne zachowania: przedk∏adanie interesu jednostkowego ponad spo∏eczny. Nie-

zb´dny jest z tego wzgl´du ze strony instytucji publicznych i paƒstwa, a tak˝e i samego

spo∏eczeƒstwa, sta∏y wysi∏ek wychowawczy. Nie nale˝y si´ ∏udziç, ˝e da si´ wychowaç spo-

∏eczeƒstwo ca∏kowicie wolne od egoizmu jednostek i grup, od niezadowolenia z panujà-

cych porzàdków, od rozgoryczenia. Nie uda si´ stworzyç spo∏eczeƒstwa absolutnej spra-

wiedliwoÊci oraz znieÊç zró˝nicowaƒ, krzywdy, niedostatku i biedy. Zadaniem paƒstwa,

przy wspó∏dzia∏aniu aktywnych grup obywateli, zawsze pozostaç winno ograniczanie czy

minimalizowanie tych zjawisk i pobudzanie spo∏ecznego uczestnictwa.

Nowa postaç paƒstwa dobrobytu?

Mo˝na sàdziç, ˝e istniejà szanse zniesienia sprzecznoÊci mi´dzy celami spo∏ecznymi

a gospodarczymi w rozwoju i tworzenia nowej (lepszej) postaci paƒstwa kompromisu ustro-

jowego i dobrobytu. Jednak istniejà tak˝e wielkie bariery i przeszkody w realizacji tego

celu – gospodarcze, polityczne, niekorzystnych przemian w ˝yciu spo∏ecznym. T́  szans´

mo˝e wykorzystaç odrodzona lewica spo∏eczna, jeÊli przekona, wobec gro˝àcej katastrofy,

i uzyska poparcie si∏ socjalliberalnego centrum, a mo˝e nawet i rozsàdnej centroprawicy.

Wspólnie te si∏y polityczne mogà znaleêç odpowiedê na pytanie, tak trafnie sformu∏owa-

ne przez R. Dahrendorfa: „Jak ∏àczyç dobrobyt, demokracj´ i spójnoÊç spo∏eczeƒstwa?”

Nale˝y tak˝e pami´taç o utrzymywaniu si´ si∏ i tendencji radykalnych, usi∏ujàcych rów-

nie˝ zjednaç ludzi pracy i klas ni˝szych oraz wszystkich zawiedzionych i niezadowolonych.

Powszechnie o takie tendencje oskar˝a si´ „populizm”. Do tego poj´cia nale˝y odnosiç

si´ ostro˝nie. Populizm, jeÊli podnosi rzeczywiste problemy po∏o˝enia klas i grup pokrzyw-

dzonych, nie zas∏uguje na pot´pienie, przyk∏adem mogà tu byç „populistyczne” ruchy i par-

tie Ameryki ¸aciƒskiej (Brazylia, Wenezuela). Od tego trzeba odró˝niç populizm pos∏u-

gujàcy si´ spo∏ecznà demagogià nawo∏ujàcà do agresji, anarchicznego buntu oraz do

autorytaryzmu i dyktatury.

Udanà prób´ tworzenia podobnych paƒstw opiekuƒczych (czy paƒstw dobrobytu) pod-

j´∏y w innych pomyÊlnych warunkach historycznych (lata 50. do po∏owy lat 70. XX wieku)

kraje Europy Zachodniej. Inicjatorami tego przedsi´wzi´cia byli socjaliÊci Szwecji, a tak-

˝e partie centroprawicy chrzeÊcijaƒskiej i partia socjaldemokratyczna Federalnej Repu-

bliki Niemiec.

Aby osiàgnàç t´ nowà postaç paƒstwa dobrobytu, niezb´dna by∏aby (jak to okreÊlajà

socjolodzy) g∏´boka „zmiana spo∏eczna”, ca∏kowite przekszta∏cenie systemu „urzàdzenia

Êwiata spo∏ecznego”, a przede wszystkim postaw i zachowaƒ spo∏eczeƒstwa.

Przysz∏oÊç jest otwarta, obecnie niepodobna przewidzieç, czym to si´ mo˝e skoƒczyç,
istnieje szansa stworzenia ∏adu efektywnoÊciowo-dystrybutywnego, ale mo˝liwa jest rów-
nie˝ i przegrana takiego dà˝enia.
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Antoni Rajkiewicz

Instytut Polityki Spo∏ecznej, Uniwersytet Warszawski

Maria˝ gospodarki z politykà spo∏ecznà
nadziejà przysz∏ego rozwoju

Póki ˝yje nadzieja nie warto umieraç. Podtrzymujemy jej ˝ywot, a zatem godzi si´ roz-

patrzyç szanse i mo˝liwoÊci pomyÊlnego rozwoju naszego kraju. Zwi´z∏e wprowadzenie

Macieja ˚ukowskiego do niniejszego Forum, mówiàce o walorach maria˝u celów spo∏ecz-

nych i gospodarczych, mo˝na uznaç za dobry punkt wyjÊcia do przedstawienia w∏asnych

poglàdów na ów obszar nadziei.

Jestem z wykszta∏cenia ekonomistà (ukoƒczy∏em studia ekonomiczne w 1948 r.), ale

ju˝ prawie 60 lat zajmuj´ si´ politykà spo∏ecznà (a w jej ramach interesuje mnie szczegól-

nie rynek pracy). Nierzadko okreÊlam siebie jako socjoekonomist´, a idàc Êladem Galbra-

itha, ekonomi´ traktuj´ jako nauk´ spo∏ecznà. Bliski jest mi jego poglàd, ˝e godne spo∏e-

czeƒstwo (the good society) „musi cechowaç znaczny i niezawodny wzrost gospodarczy,

znaczny i niezawodny przyrost produkcji i zatrudnienia z roku na rok” (Galbraith 1999,

s. 27). Uwa˝am, ˝e owe godne spo∏eczeƒstwo jest celem polityki spo∏ecznej, a wysoki i efek-

tywny potencja∏ gospodarczy kraju, w którym ono bytuje, powinien byç g∏ównym celem

polityki ekonomicznej. Sà przy tym dziedziny i wartoÊci wià˝àce obie polityki. Dodam tu-

taj, ˝e w sposób stanowczy odrzucam poglàdy, ˝e s∏owo „spo∏eczne” nale˝y do takiej ka-

tegorii wyra˝eƒ, „które parali˝ujà myÊlenie” i ˝e nie ma „˝adnego jasnego logicznego kry-

terium wydzielania „polityki spo∏ecznej” (Balcerowicz 1994, s. 95 i 105). W polemice

z takimi twierdzeniami warto przytoczyç doÊç odleg∏e w czasie, ale nadal aktualne i na-

der trafnie uj´te przez Stanis∏awa Rychliƒskiego (Rychliƒski 1976, s. 248–250) konotacje

mi´dzy politykà ekonomicznà i politykà spo∏ecznà. Pisze on m.in., ˝e polityka spo∏eczna



rozciàga „opiek´ nad si∏ami produkcyjnymi narodu, strze˝e je przed wyniszczeniem, któ-

rym grozi rabunkowa gospodarka pracà ludzkà kierujàca si´ wy∏àcznie interesem osobi-

stym przedsi´biorcy” (tam˝e, s. 249).

Dzisiaj, w sytuacji ciàgle utrzymujàcego si´ wysokiego poziomu bezrobocia, g∏ównym

postulatem polityki spo∏ecznej staje si´ sprawa miejsc pracy, przede wszystkim dla m∏o-

dzie˝y. Z jednej bowiem strony wyst´puje wyraêne parcie na inwestycje w kapita∏ ludzki,

kszta∏towany przez edukacj´ i to coraz cz´Êciej op∏acanà ze Êrodków w∏asnych, a z dru-

giej dekapitalizuje si´ zdobyta wiedza wskutek wysokiego bezrobocia. Tak wi´c, koniecz-

noÊcià staje si´ wspólny front zmagaƒ o zwi´kszenie zatrudnienia. Trudno przy tym zgo-

dziç si´ ze stwierdzeniem, ˝e trzeba „nastawiç si´ na trwa∏y charakter wysokiego bezrobocia

w Polsce” (Boni 1994), czy uznania, ˝e o jego ograniczeniu decyduje np. obni˝enie tzw.

klina podatkowego (Wieczorek 2005).

Spraw´ zatrudnienia czy zaj´ç zarobkowych dla m∏odych, wykszta∏conych ludzi wysu-

wam na plan pierwszy, gdy˝ w moim przekonaniu praca, jako wartoÊç spo∏eczna i ekono-

miczna zarazem, mo˝e i powinna stanowiç najbardziej po˝àdane spoiwo polityki spo∏ecz-

nej i ekonomicznej. Niestety, nie jest ona doceniana przez decydujàcà w Polsce formacj´

neoliberalnà. Choç nierzadko deklaruje ona swoje przywiàzanie do spo∏ecznej nauki Ko-

Êcio∏a katolickiego, która tak mocno akcentuje znaczenie pracy w ˝yciu cz∏owieka (Praca

w nauczaniu... 2005), w swoich dzia∏aniach praktycznych marginalizuje jej znaczenie. Na

czo∏o wysuwa rol´ pieniàdza i w∏asnoÊci majàtkowej. Mo˝na nawet powtórzyç za Galbra-

ithem, ˝e w∏adza „spoczywa we w∏asnoÊci kapita∏u”, a maksymalizacja osobistego zysku

stanowi motywacj´ cieszàcà si´ powszechnym aplauzem (Galbraith 1999, s. 22–23). W Pol-

sce w∏asnoÊç prywatna i jej ochrona sta∏a si´ dominujàcà kategorià ustrojowà, zapisanà

w obowiàzujàcej konstytucji (art. 20, 21 i 64). Na dalszym miejscu znalaz∏a si´ praca. To

wymaga przesuni´ç przy okazji nowelizacji konstytucji, tym bardziej ˝e w Unii Europej-

skiej preferencje w odniesieniu do pracy (a nawet pe∏nego zatrudnienia) stajà si´ coraz

bardziej wyraêne. Nie oznacza to oczywiÊcie negowania zjawisk bogacenia si´, tworzenia

i pomna˝ania w∏asnoÊci majàtkowej, ale nie mo˝e ono odbywaç si´ kosztem spo∏eczeƒ-

stwa. Efekty w∏asnej inwencji i pracowitoÊci nale˝y szanowaç i chroniç, ale nie wolno do-

puszczaç do nieokie∏znanej i niezas∏u˝onej opulencji niewielu kosztem ubóstwa licznych.

Do paƒstwa, rzàdzonego w sposób demokratyczny, nale˝y czuwanie nad procesami wzro-

stu gospodarczego i redystrybucji, jego w∏adzom przypada sterowanie strukturà ekspansji

obcego kapita∏u i inwestycji, tak by wp∏ywa∏y one na przyrost miejsc pracy. Ich poda˝ po-

winien wyznaczaç dopuszczalne granice leseferyzmu ekonomicznego. I wokó∏ ich okreÊla-

nia konieczne jest budowanie konsensusu polityki gospodarczej i polityki spo∏ecznej.

Koƒczàc t´ krótkà wypowiedê, pragn´ podkreÊliç, ˝e w obecnym stanie naszego paƒ-

stwa i spo∏eczeƒstwa za czynnik decydujàcy o pomyÊlnym rozwoju uznaj´ prac´ jako ogni-

wo spinajàce gospodark´ z politykà spo∏ecznà.
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Polska transformacja a spo∏eczna gospodarka rynkowa

Uwagi wst´pne

W zaproszeniu organizatorów Forum do wypowiedzi nt. relacji pomi´dzy celami eko-

nomicznymi a spo∏ecznymi stawia si´ 2 problemy:

– Ustosunkowanie si´ do wyst´pujàcych cz´sto poglàdów o wyst´powaniu sprzecznoÊci

pomi´dzy tymi celami.

– Ocen´ stopnia realizacji celów spo∏ecznych w Polsce.

Moim zdaniem cele ekonomiczne nie sà bynajmniej jednoznaczne – nie muszà one po-

legaç tylko na maksymalizacji krótkookresowych zysków w∏aÊcicieli poszczególnych przed-

si´biorstw czy koncernów, a mogà równie˝ polegaç na maksymalizacji dochodów ogó∏u

pracowników przedsi´biorstw, mogà tak˝e uwzgl´dniaç nie tylko krótki, ale równie˝ d∏u-

gi horyzont czasowy, mogà obejmowaç dodatnie lub ujemne efekty zewn´trzne wp∏ywa-

jàce na ca∏okszta∏t ich dzia∏alnoÊci, zwiàzane z infrastrukturà technicznà i ekologià w ska-

li regionu, kraju i mi´dzynarodowej. Te efekty zewn´trzne mogà równie˝ obejmowaç ró˝ne

dziedziny infrastruktury spo∏ecznej, wp∏ywajàce na wzrost efektywnoÊci ekonomicznej

przedsi´biorstw. A zatem, moim zdaniem, te ró˝norodne cele ekonomiczne zawsze zawie-

rajà w sobie sk∏adowà spo∏ecznà, oddzia∏ywujàcà na poziom dochodów i sposób ˝ycia ró˝-

nych grup spo∏ecznych, nawet wówczas, kiedy g∏ównym celem przedsi´biorców jest mak-

symalizacja ich bezpoÊrednich zysków, a tym bardziej, jeÊli ten cel jest maksymalizowany

w szerszym kontekÊcie, czy to przez przedsi´biorców, czy przez paƒstwo. SprzecznoÊci po-



mi´dzy celami ekonomicznymi i spo∏ecznymi mo˝na si´ dopatrywaç wówczas, kiedy np.

ustalanie czasu pracy i jej warunków, p∏ac, zabezpieczeƒ spo∏ecznych, mieszkalnictwa, in-

frastruktury spo∏ecznej itp. wykracza poza tak czy inaczej okreÊlane cele dzia∏alnoÊci przed-

si´biorców i le˝y g∏ównie w interesie innych grup spo∏ecznych, co jest najcz´Êciej wyni-

kiem walki tych grup o ich realizacj´. Im wi´kszy jest zakres realizacji w gospodarce tego

typu celów, tym bardziej mo˝na jà nazwaç w potocznym rozumieniu tego poj´cia, gospo-

darkà o charakterze spo∏ecznym. W przypadku gospodarki kapitalistycznej nazywa si´ jà

spo∏ecznà gospodarkà rynkowà.

Poni˝ej scharakteryzuje si´ zmiany zakresu tego typu gospodarki w toku transforma-

cji ustrojowej w Polsce.

Pierwszy okres kapitalistycznej transformacji – lata 1990–1993

Schy∏kowy okres PRL mo˝na okreÊliç jako gospodark´ nierynkowà i niekapitalistycz-

nà, zaspokajajàcà w sposób wzgl´dnie egalitarny, ale na niskim poziomie, potrzeby du˝ej

wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa. Ta wi´kszoÊç zosta∏a zniech´cona do upadajàcego ustroju PRL-u

g∏´bokim deficytem towarów konsumpcyjnych, hiperinflacjà, ogólnà niskà sprawnoÊcià go-

spodarki i brakiem demokracji politycznej.

Da∏a si´ ona zafascynowaç odwrotnymi cechami (faktycznymi czy te˝ idealizowanymi)

istniejàcymi na Zachodzie, a proponowanymi intensywnie przez krajowe i zagraniczne gru-

py, zainteresowane w korzystnej dla siebie zmianie ustroju spo∏ecznego w Polsce. Dlate-

go te˝ ta wi´kszoÊç uwierzy∏a, ˝e otwarcie gospodarki na Zachód, usuni´cie rzàdów PZPR,

partii zale˝nej od ZSRR, wprowadzenie demokracji politycznej na bazie wielopartyjnych

wyborów podniesie szybko ogólny poziom ˝ycia spo∏eczeƒstwa i doprowadzi do tego, co

obecnie nazywamy spo∏ecznà gospodarkà rynkowà.

Nowe w∏adze przekona∏y równie˝ t´ wi´kszoÊç, ˝e w tym celu warto si´ zgodziç na krót-

kotrwa∏à „terapi´ szokowà”. Nie zdawa∏a sobie ona sprawy ze szkodliwoÊci dla niej eko-

nomiczno-spo∏ecznych skutków tej „terapii”, majàcej w rzeczywistoÊci na celu wprowa-

dzenie ustroju kapitalistycznego w formie korzystnej tylko dla nieznacznej mniejszoÊci

spo∏eczeƒstwa, co przed tà wi´kszoÊcià ukrywano.

Poczàtkowe pozytywne zmiany, zwiàzane z przywróceniem równowagi rynkowej,

jednak na znacznie obni˝onym w stosunku do poprzedniego poziomie popytu (w wyniku

dokonanego manewru cenowo-p∏acowego w warunkach dalszej d∏ugotrwa∏ej inflacji),

przy jednoczesnym wzbogaceniu oferty rynkowej dzi´ki wzmo˝onemu importowi defi-

cytowych dóbr konsumpcyjnych (na bazie uzyskanej nadwy˝ki eksportowej przy ogra-

niczeniu krajowego popytu na wyroby przemys∏u Êrodków produkcji) przes∏oni∏y na po-

czàtku tego okresu szeregowym pracownikom najemnym, a tak˝e wi´kszoÊci ch∏opów,

ujemne dla nich konsekwencje dokonywanych zasadniczych przemian ekonomiczno-spo-

∏ecznych.

A przemiany te w pierwszej swojej fazie, w przybli˝eniu do 1993 r. polega∏y g∏ównie

na dà˝eniu do jak najszybszej kapitalistycznej prywatyzacji gospodarki kosztem nieprywat-

nej poprzez:
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– ogromne obcià˝enie przedsi´biorstw paƒstwowych sp∏atami zaciàgni´tych kredytów

przy inflacyjnie wysokiej stopie oprocentowania, wysokimi podatkami i blokadà wzro-

stu produkcji (popiwek),

– podzia∏ du˝ych przedsi´biorstw paƒstwowych na szereg mniejszych, niemogàcych ra-

cjonalnie funkcjonowaç,

– wystawienie tych przedsi´biorstw na coraz bardziej niszczàcà konkurencj´ zagranicz-

nà na rynku krajowym w wyniku likwidacji monopolu handlu zagranicznego i przy sta-

le i szybko obni˝anej relacji tempa wzrostu kursu walut do tempa wzrostu cen krajo-

wych, a zw∏aszcza konsumpcyjnych cen detalicznych oraz przy systematycznej likwidacji

dotacji,

– przymusowà likwidacj´ handlu paƒstwowego na rzecz prywatnych sklepów, co ogrom-

nie podnios∏o ich zyski kosztem dochodów przedsi´biorstw produkcyjnych,

– przymusowà likwidacj´ PGR-ów,

– likwidacj´ dotacji do spó∏dzielczego budownictwa mieszkaniowego dla pracowników

i ró˝nego rodzaju Êwiadczeƒ przedsi´biorstw dla nich i ich rodzin.

G∏ównym uzasadnieniem tej dzia∏alnoÊci nowych w∏adz by∏o twierdzenie o absolutnej

wy˝szoÊci gospodarki wolnorynkowej (nienazywanej jeszcze kapitalistycznà, poniewa˝ pra-

cownikom obiecywano powszechne uw∏aszczenie), opierajàcej si´ na prywatnej w∏asnoÊci,

nieuznajàcej ingerencji paƒstwa w dzia∏alnoÊç gospodarczà tych przedsi´biorstw, a w tym

m.in. dotacji dla nich i co mia∏o te˝ usprawiedliwiç dokonywanà brutalnymi metodami li-

kwidacj´ gospodarki nieprywatnej. Przemiany te doprowadzi∏y w latach 1990–1993 do wiel-

kiego spadku poziomu produkcji, a jeszcze bardziej do spadku realnego poziomu ˝ycia

znacznej wi´kszoÊci pracowników najemnych i ch∏opów i do 3-milionowego bezrobocia,

przy niskich zasi∏kach dla bezrobotnych, oraz do du˝ego wzrostu liczebnoÊci, a jeszcze

bardziej dochodów prywatnych przedsi´biorców, pochodzàcych w wielkim stopniu ze spe-

kulacji i wykupujàcych przewa˝nie za bezcen ró˝ne drobne i Êrednie przedsi´biorstwa paƒ-

stwowe i spó∏dzielcze. Wielkich przedsi´biorstw nie byli oni jeszcze w stanie wykupiç. Tak

wi´c, chocia˝ proces kapitalistycznej transformacji nie by∏ jeszcze dokoƒczony ekonomicz-

nie, to jego skutki bardzo boleÊnie odczu∏a znaczna wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa, ta w∏aÊnie,

która spodziewa∏a si´ nadejÊcia korzystnej dla siebie „spo∏ecznej gospodarki rynkowej”.

Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki ogromnemu os∏abieniu pozycji ekonomicznej i si∏y politycznej

klasy robotniczej.

Klasa ta, a zw∏aszcza za∏ogi wielkich przedsi´biorstw by∏y nastawione kolektywistycz-

nie i egalitarystycznie, co znalaz∏o swój dobitny wyraz w 21 postulatach wysuni´tych przez

„SolidarnoÊç” w 1980 r. Dzi´ki temu „SolidarnoÊç” uzyska∏a ich ogromne poparcie, któ-

rych to postulatów jednak, jak pokaza∏a póêniejsza praktyka, ca∏kowicie si´ wyrzek∏a.

To os∏abienie pozycji klasy robotniczej uzyskano przy pomocy presji wynikajàcej z ma-

sowego zamykania przedsi´biorstw paƒstwowych i pojawienia si´ w zwiàzku z tym niezna-

nego przedtem wielkiego bezrobocia. Do tego do∏àczy∏a si´ prowadzona pod has∏em wol-

noÊci zwiàzkowej polityka rozbijania jednolitych poprzednio zwiàzków bran˝owych na

wiele konkurujàcych ze sobà zwiàzków (cz´sto typu cechowego) i w du˝ym stopniu sko-

rumpowanych przez dyrekcje, co doprowadzi∏o do gwa∏townego spadku zaufania do nich
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ze strony ich szeregowych cz∏onków i do radykalnego spadku ich liczby. W wyniku tego

nastàpi∏ równie radykalny spadek wp∏ywu zwiàzków na pomyÊlne wyniki rokowaƒ odno-

Ênie do zatrudnienia oraz warunków pracy i p∏acy z pracodawcami paƒstwowymi, a jesz-

cze bardziej z coraz liczniejszymi prywatnymi, którzy najcz´Êciej w ogóle nie dopuszczali

i nadal nie dopuszczajà do tworzenia zwiàzków zawodowych w swoich zak∏adach.

Zosta∏a wi´c rozbita poprzednia jednoÊç i si∏a dzia∏ania robotników w PRL-u (a w tym

zw∏aszcza pracowników wielkich przedsi´biorstw), którzy zgodnie z zasadami ustrojowy-

mi nie bali si´ utraty pracy, uwa˝ali si´ (i s∏usznie) za lekcewa˝onych przez w∏adze wspó∏-

w∏aÊcicieli zak∏adów pracy i paƒstwa i dlatego te˝ buntowali si´ przeciwko tej w∏adzy, do-

prowadzajàc do jej obalenia.

Natomiast w nowej, opisanej tu sytuacji, robotnicy nie potrafili si´ przeciwstawiç szko-

dliwym dla nich zmianom ustrojowym, polegajàcym na ich ca∏kowitym wyw∏aszczeniu z w∏a-

snoÊci, która co najmniej formalnie, nale˝a∏a do nich.

W∏asnoÊç paƒstwowych przedsi´biorstw przesta∏a byç wed∏ug zasad, przyj´tych w prakty-

ce, a utrwalonych w konstytucji z 1997 r., w∏asnoÊcià ogólnonarodowà, a sta∏a si´ w∏asno-

Êcià paƒstwa, mogàcego je sprzedaç prywatnym w∏aÊcicielom, w tym równie˝ zagranicz-

nym, bez zgody pracowników, a obietnice powszechnego uw∏aszczenia okaza∏y si´ czczym

frazesem. Nastàpi∏o praktycznie otwarte porzucenie przez nowe elity polityczne poprzed-

nich zapewnieƒ o reprezentacji robotniczych interesów na rzecz realnego reprezentowa-

nia interesów prywatnych w∏aÊcicieli, w poczàtkowym okresie g∏ównie drobnych i Êred-

nich, czyli tzw. klasy Êredniej, których w∏asnoÊç pochodzi∏a w du˝ym stopniu ze spekulacji.

Robotnicy stali si´ znów wyzutymi z w∏asnoÊci proletariuszami, o charakterystyce spo-

∏ecznej podobnej do tej, która cechowa∏a ich w przedsocjalistycznej Polsce, a nawet gor-

szej, bo utracili oni (w ka˝dym razie przejÊciowo) wiar´ w swojà samodzielnà rol´ spo-

∏ecznà, g∏osujàc np. na partie o programach ca∏kowicie sprzecznych nawet z ich bie˝àcymi

interesami.

Analiza przemian w tym okresie pozwoli∏a, moim zdaniem, uzasadniç dwa przyj´te na

wst´pie za∏o˝enia:

– po pierwsze, ˝e oddzielenie realizowanych celów ekonomicznych od spo∏ecznych jest

sztuczne, gdy˝ stanowià one jednoÊç,

– a po wtóre, ˝e nie sà one realizowane w interesie ca∏ego spo∏eczeƒstwa, ale w interesie tych

grup spo∏ecznych, które z tego osiàgajà wyraênà korzyÊç w po∏àczeniu z lekcewa˝eniem,

a w omawianym tu okresie – z deptaniem interesów innych wielkich grup spo∏ecznych.

Nowe w∏adze próbowa∏y te˝ uzasadniç dokonane przemiany twierdzàc, ˝e dopiero

w dalszej perspektywie oka˝à si´ one korzystne dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa i ˝e w ogóle by-

∏y one nieuniknione w wyniku g∏´bokich wad ekonomiczno-politycznych poprzedniego

systemu. Jest to jednak twierdzenie bardzo ma∏o przekonujàce, poniewa˝ wi´kszoÊç spo-

∏eczeƒstwa nie mo˝e byç zainteresowana w swoim d∏ugotrwa∏ym ubo˝eniu, a o mo˝liwo-

Êci dokonania ca∏kowicie odmiennych i szybkich przemian ekonomiczno-spo∏ecznych przy

przechodzeniu od zacofania do nowoczesnoÊci i od gospodarki nierynkowej do rynkowej,

a korzystnych dla ogromnej wi´kszoÊci ludnoÊci, pokazuje dobitnie przyk∏ad przemian

w wydobywajàcych si´ z zacofania wielkich Chinach.
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Pierwszy okres transformacji wykaza∏ jednoczeÊnie, ˝e celem dokonanych przemian

nie by∏o bynajmniej dopomo˝enie ca∏ej gospodarce prywatnej, bo oprócz szeregowych pra-

cowników, a zw∏aszcza robotników, drugà wielkà grupà spo∏ecznà, której po∏o˝enie gwa∏-

townie si´ pogorszy∏o, by∏o drobne i Êrednie ch∏opstwo. Straci∏o ono dotacje do produk-

tów rolnych, zawarte w cenach skupu, a wymuszane przez t´ grup´ na w∏adzy PRL-u przez

g∏´boki rynkowy deficyt ˝ywnoÊci. Na skutek tego w 1988 r. Êrednie dochody ch∏opów na

osob´ by∏y wy˝sze od Êrednich dochodów pracowników najemnych. Spadek popytu na ˝yw-

noÊç zubo˝a∏ej wi´kszoÊci ludnoÊci pozarolniczej zamieni∏ ten deficyt w nadwy˝k´ nawet

przy relatywnym spadku cen ˝ywnoÊci w stosunku do ogólnego poziomu konsumpcyjnych

cen detalicznych.

Likwidacja wielkich dotacji paƒstwa do cen skupu doprowadzi∏a do radykalnego spad-

ku dochodów ch∏opów, który tylko w nik∏ym stopniu zosta∏ skompensowany przez wzrost

produkcji ch∏opskiej kosztem likwidacji produkcji PGR-ów, co wywo∏a∏o te˝ zapaÊç eko-

nomicznà i ogromne bezrobocie w du˝ej cz´Êci Polski. Sytuacj´ drobnego i Êredniego

ch∏opstwa dodatkowo pogorszy∏ powrót do ich gospodarstw ok. 1 mln wyrzuconych z pra-

cy robotniko-ch∏opów, stanowiàcych tam zb´dnà si∏´ roboczà i obni˝ajàcych w nich do-

datkowo konsumpcj´ na osob´. Tak wi´c, chocia˝ dla tworzàcej si´ i tworzonej przez no-

we w∏adze polityczne grupy wi´kszych i mniejszych w∏aÊcicieli, zatrudniajàcych

pracowników najemnych, a tak˝e dla cz´Êci osób pracujàcych na w∏asny rachunek, nowy

system ekonomiczno-spo∏eczny przynosi∏ ogromne korzyÊci, to po pierwsze, g∏´boka pau-

peryzacja wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa nie pozwala∏a na wzrost PKB, a co najwa˝niejsze

– ich w∏asnych dochodów, a po wtóre – poczàtkowo naiwne zaufanie wi´kszoÊci spo∏e-

czeƒstwa do nowych w∏adz, forsujàcych wyraênie szkodliwy dla nich system ekonomicz-

no-spo∏eczny, gwa∏townie si´ za∏ama∏o, gro˝àc spo∏ecznym wybuchem.

Aby umocniç si´ ekonomicznie, a jednoczeÊnie zapobiec temu wybuchowi, zastosowa-

no nowà polityk´ ekonomiczno-spo∏ecznà.

Wychodzenie z kryzysu w latach 1994–1998

To wychodzenie z kryzysu i zapobie˝enie spo∏ecznemu wybuchowi dokona∏o si´:

– politycznie: dzi´ki przej´ciu rzàdów przez dawnych dzia∏aczy PZPR, którym du˝a cz´Êç

spo∏eczeƒstwa znów zaufa∏a, poniewa˝ obiecywali wprowadzenie kapitalizmu (czego

ju˝ nie ukrywano) z tzw. ludzkim obliczem,

– ekonomicznie drogà: rozluênienia restrykcji stosowanych wobec przedsi´biorstw paƒ-

stwowych, które doprowadza∏y je do bankructwa,

– szybkiego wzrostu roli kapita∏u zagranicznego w polskiej gospodarce, zarówno przez

coraz wi´kszy import przy wygodnym dla importu kursie walutowym, jak te˝ przez ta-

ni wykup przezeƒ du˝ej cz´Êci potencjalnie niez∏ych, ale bankrutujàcych przedsi´biorstw

i ich modernizacj´, g∏ównie dla wzrostu sprzeda˝y ich wyrobów w Polsce.

Szybki wzrost importu zwi´kszy∏ inwestycje i u∏atwi∏ wzrost produkcji i modernizacj´

przedsi´biorstw, w tym równie˝ krajowych (w coraz wi´kszym stopniu sprywatyzowanych

i prywatnych), w tym m.in. na bazie lepszego wykorzystania cz´Êci dawnych mocy produk-
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cyjnych. Znacznie szybszy wzrost importu od eksportu pociàga∏ za sobà jednak coraz wi´k-

szy deficyt handlowy oraz bie˝àcych p∏atnoÊci, stanowiàcy przes∏ank´ dla póêniejszego

kryzysu.

Uzyskany wzrost gospodarczy z poprzedniego bardzo niskiego poziomu umo˝liwi∏ przej-

Êciowe z∏agodzenie sprzecznoÊci spo∏ecznych przez:

– przejÊciowe zmniejszenie bezrobocia o ponad 1 mln osób,

– umo˝liwienie przejÊcia ogromnej iloÊci potencjalnych bezrobotnych na przyspieszone,

a nieco podniesione, emerytury i renty,

– zasilenie dochodów rodzin ch∏opskich z funduszu ubezpieczeƒ rolniczych, prawie w ca-

∏oÊci pokrywanych przez paƒstwo,

– ogromny wzrost liczebnoÊci studentów (przewa˝nie na prywatnych p∏atnych studiach),

co odpowiada∏o aspiracjom m∏odzie˝y i przejÊciowo zmniejsza∏o wÊród niej bezrobocie,

– uruchomienie dzia∏alnoÊci tzw. Komisji Trójstronnej zwiàzków zawodowych, przedsi´-

biorców i paƒstwa, która ustala∏a po˝àdane relacje mi´dzy wzrostem PKB a wzrostem

Êrednich p∏ac w kolejnych latach.

Mo˝na powiedzieç, ˝e w pewnym krótkim okresie po 1993 r. realizowano w Polsce w pew-

nym stopniu i pod silnym naciskiem niezadowolonej wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa, zwrot w kie-

runku „spo∏ecznej gospodarki rynkowej”, chocia˝, jak zaznaczono na wst´pie, jest to poj´-

cie bardzo niejednoznaczne. Chocia˝, jak wskazywano, ka˝da gospodarka ma cechy

spo∏eczne, to jeÊli w rynkowej gospodarce kapitalistycznej skala redystrybucji i partycypacji

dochodów na korzyÊç niekapitalistycznych warstw jest du˝a, to nazywa si´ jà „spo∏ecznà go-

spodarkà rynkowà”. Takà nazw´ nosi równie˝, wed∏ug konstytucji, ustrój spo∏eczny w Polsce,

chocia˝ obecna rzeczywistoÊç jest tego zaprzeczeniem. Tego typu gospodark´ zacz´to wpro-

wadzaç po wojnie w Europie Zachodniej, w du˝ym stopniu pod wp∏ywem politycznego od-

dzia∏ywania ówczesnego ZSRR. Konsekwentnie nadal jà realizujà paƒstwa skandynawskie.

DoÊwiadczenie historyczne wykaza∏o, ˝e te niedu˝e paƒstwa nie rozwijajà si´ wolniej od du-

˝ych paƒstw o ma∏ej skali redystrybucji i partycypacji, jednak˝e ró˝nica w stosunkach spo-

∏ecznych na korzyÊç paƒstw o „spo∏ecznej gospodarce rynkowej” jest ogromna.

Narastanie kryzysu w okresie 1998–2001

Wracajàc do sytuacji w Polsce, mo˝na stwierdziç, ˝e mimo omówionego wy˝ej post´-

pu, wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa, widzàc narastajàce nadal rozwarstwienie dochodowe (po-

mi´dzy 1990 r. a 2000 r. relacja dochodów górnego decyla do dolnego wzros∏a z 5,3 a˝ do

12,8), a tak˝e zanik budownictwa mieszkaniowego dla pracowników, nie uzna∏a, aby do-

konany post´p gospodarczy odpowiada∏ jej interesom i w 1997 r. znów zag∏osowa∏a na

partie, odwo∏ujàce si´ do mocno ju˝ wyblak∏ego „etosu solidarnoÊciowego”, obiecujàce

oczywiÊcie wi´kszy post´p ekonomiczny i spo∏eczny. Partie te uczyni∏y to jednak w bardzo

z∏ym dla siebie momencie, bo Polska zacz´∏a wpe∏zaç w kryzys ekonomiczny, przy którym

liczba rejestrowanych bezrobotnych znów przekroczy∏a 3 mln osób.

Kryzys ten wiàza∏ si´ z tym, ˝e nie mo˝na by∏o ju˝ u˝yç, jako si∏y nap´dzajàcej wzrost

gospodarki, wzrostu deficytu handlowego, a trzeba by∏o ten deficyt zmniejszaç, podobnie
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jak deficyt dewizowy w bilansie p∏atniczym. Dokonano tego, ograniczajàc zasilanie kredy-

towe gospodarki. JednoczeÊnie zgodnie z interesami importerów i zagranicznego kapita-

∏u nadal obni˝ano relacj´ cen transakcyjnych i kursu walutowego do cen wewn´trznych,

co doprowadzi∏o do tego, ˝e ogó∏ przedsi´biorstw poniós∏ w 2001 r. straty, zamiast otrzy-

mania zysków, mimo wzrostu PKB w tym okresie o 10%. Mo˝na przypuÊciç, ˝e tak si´

sta∏o równie˝ dlatego, ˝e zagraniczne przedsi´biorstwa i banki, przy ich coraz wi´kszym

udziale w najzyskowniejszych dziedzinach polskiej gospodarki, wyraênie zani˝a∏y swoje zy-

ski, przerzucajàc je do swych oddzia∏ów zagranicà.

Na skutek niewydolnoÊci gospodarki dochody bud˝etu nie ros∏y, a wzrasta∏y jego ob-

cià˝enia coraz wi´kszymi wydatkami nieproduktywnymi, zwiàzanymi z nadmiernym

wzrostem liczby emerytów i rencistów, uciekajàcych przed bezrobociem oraz dofinanso-

waniem cz´Êci bie˝àcych wp∏at na emerytury, kierowanych na rzecz przysz∏ych funduszy

emerytalnych (w wyniku realizacji tej „reformy”, Êrednia relacja emerytur do p∏ac spad-

nie z obecnych ok. 2/3 do ok. po∏owy), co doprowadzi∏o do trwa∏ego du˝ego deficytu bu-

d˝etowego.

Deficyt ten nie pozwala∏ na zaspokojenie, wzrastajàcych wraz z post´pem cywilizacji,

wymogów ludnoÊci w zakresie lecznictwa, szkolnictwa i kultury. Jednostki bud˝etowe

w ochronie zdrowia i oÊwiacie coraz bardziej si´ zad∏u˝a∏y, a zakres odp∏atnych us∏ug i in-

nych wydatków w tych dziedzinach coraz bardziej si´ rozszerza∏, w sposób najcz´Êciej nie-

mo˝liwy do wykorzystania przez biedniejszà cz´Êç ludnoÊci.

Szkodliwe dla mo˝liwoÊci rozwoju gospodarki Polski stosownie do jej w∏asnych potrzeb

by∏o przyspieszenie pokrywania deficytu drogà masowej wyprzeda˝y majàtku strategicz-

nych dziedzin kapita∏owi zagranicznemu (zwiàzanej z wieloma aferami korupcyjnymi na

wielkà skal´) oraz emitowanie obligacji Skarbu Paƒstwa na rynku mi´dzynarodowym, co

czyni∏o i nadal czyni gospodark´ Polski coraz bardziej podporzàdkowanà interesom ob-

cego kapita∏u, niedopuszczajàcego do samodzielnego rozwoju w Polsce nowoczesnych

dziedzin o du˝ym udziale wartoÊci dodanej i z w∏asnym zapleczem naukowo-badawczym,

chocia˝ szybko wzrastajàca liczba absolwentów wy˝szych uczelni w pe∏ni na to zezwala i co

zmusza znacznà cz´Êç wykszta∏conych kadr do emigracji zarobkowej. Gospodarka Polski,

o wadliwej strukturze produkcji, niezdà˝ywszy si´ rozkr´ciç, znowu wpad∏a w kryzys, roz-

warstwienie dochodowe i spo∏eczne szybko wzrasta∏o, a jedynà grupà zadowolonà z tej sy-

tuacji by∏a wàska warstwa w∏aÊcicieli, zw∏aszcza wi´kszych, ich obs∏ugi i ró˝nego typu spe-

kulantów. DojÊcie do „spo∏ecznej gospodarki rynkowej”, niepowodujàcej wzgl´dnego czy

nawet bezwzgl´dnego ubo˝enia przewa˝ajàcej cz´Êci ludnoÊci, niekorzystajàcej z docho-

dów typu kapitalistycznego, znów okaza∏o si´ mira˝em.

Ta niezadowolona wi´kszoÊç, zatomizowana organizacyjnie (w przeciwieƒstwie do sta-

nu z 1980 r.) i niewidzàca ˝adnej ustrojowej alternatywy, znów zag∏osowa∏a za nowà wi-

zjà „kapitalizmu z ludzkà twarzà”, obiecywanà tym razem przez „postkomunistycznà” SLD,

przypomniawszy sobie okres jej wzgl´dnie pomyÊlnych rzàdów w latach 1994–1997, a tak-

˝e korzyÊci p∏ynàce z pe∏nego zatrudnienia i wzgl´dnego egalitaryzmu w czasach PRL.

Okaza∏o si´ jeszcze dobitniej ani˝eli poprzednio, ˝e wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa nie intere-

sujà ju˝ dawne walki pomi´dzy przywódcami „SolidarnoÊci” i PZPR, a oczekuje ona, w ra-

Forum236



mach obiecywanego wzrostu gospodarczego, tak˝e zmiany istniejàcego systemu w kierun-

ku zapewniajàcym wi´kszà pomyÊlnoÊç równie˝ dla niej, a nie tylko dla nieznacznej mniej-

szoÊci. I tu znów spotka∏ t´ wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa srogi zawód.

Okres wychodzenia z kryzysu – lata 2002–2004

Okaza∏o si´, ˝e pewne o˝ywienie gospodarki, stymulowane zw∏aszcza w 2004 r. przez

nieoczekiwane znaczne podniesienie kursu euro w stosunku do dolara i z∏otego (sprzecz-

ne jednak z prowadzonà stale, a szkodliwà dla gospodarki i krajowych producentów po-

litykà „wzmacniania z∏otego”) oraz wzrost cen w´gla i metali pociàgn´∏y za sobà gwa∏tow-

ny wzrost eksportu, zasilajàcej go produkcji przemys∏owej (i w mniejszym stopniu PKB)

oraz ogromny wzrost, si´gajàcy 60 mld z∏, zysków ogó∏u przedsi´biorstw i banków tylko

w jednym, 2004 roku (z czego ok. 40% przypad∏o zagranicznym firmom). Ten ogromny

wzrost zysków nie zosta∏ racjonalnie wykorzystany, nawet na wzrost inwestycji. W tych˝e

latach 2001–2004 ∏àczne dochody pracownicze w ogóle nie wzros∏y, przy znacznym spad-

ku liczby zatrudnionych.

Przedsi´biorcy dobrze wykorzystali (dla siebie) wiszàcà nad pracownikami (wÊród któ-

rych coraz wi´kszy udzia∏ mieli absolwenci wy˝szych uczelni) groêb´ wyrzucenia z pracy

w razie ˝àdania wy˝szych p∏ac, przy wielkim i trwa∏ym bezrobociu. Przy takiej polityce

przedsi´biorców, której rzàd SLD, a tak˝e partie opozycyjne faktycznie sprzyja∏y, zawie-

szajàc dzia∏alnoÊç Komisji Trójstronnej oraz obni˝ajàc podatki od zysków, rozwarstwienie

dochodowe ludnoÊci, wg danych GUS-u, pomi´dzy górnym i dolnym kwintylem w samym

tylko 2004 r. wzros∏o z 6,5 do ponad 7. To zró˝nicowanie jest ok. 2 razy wi´ksze ni˝ Êred-

nio w Unii Europejskiej, przy przesz∏o 2-krotnie ni˝szych Êrednich dochodach. Wzrost

rozwarstwienia dochodowego w ca∏ym okresie przywracania kapitalizmu spowodowa∏, ˝e

udzia∏ ludnoÊci ˝yjàcej poni˝ej minimum socjalnego wzrós∏ z 20% w 1988 r. do 59%

w 2004 r. OczywiÊcie by∏o to ca∏kowicie sprzeczne z dà˝eniem do tworzenia spo∏ecznej

gospodarki rynkowej. Te zjawiska, odczuwane coraz bardziej „na w∏asnej skórze” przez

wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa, zada∏y k∏am wyborczym obietnicom SLD o prowadzeniu przez

nià prospo∏ecznej polityki, która okaza∏a si´ dla tej wi´kszoÊci antyspo∏ecznà, nawet w wa-

runkach gospodarczego wzrostu. Od prospo∏ecznej gospodarki okaza∏a si´ Polska dalej

ni˝ kiedykolwiek przedtem. Niezadowolenie spo∏eczne zosta∏o pog∏´bione na skutek ujaw-

nienia przez politycznych konkurentów SLD uwik∏ania licznych jej dzia∏aczy w ró˝nego

rodzaju afery korupcyjne (które w poczàtkowym okresie wdra˝ania kapitalizmu by∏y przez

wszystkie kolejne w∏adze tolerowane, a nawet faktycznie akceptowane), co doprowadzi∏o

do jej kl´ski wyborczej w 2005 r. i do ponownego dojÊcia do w∏adzy, sk∏óconych zresztà

pomi´dzy sobà, partii, na których czele stojà byli dzia∏acze „SolidarnoÊci”, niemajàcy jed-

nak nic wspólnego z g∏oszonymi w 1980 r. przez „SolidarnoÊç” has∏ami egalitaryzmu i spra-

wiedliwoÊci spo∏ecznej, wbrew niektórym obecnym obietnicom wyborczym.

Zdaje sobie z tego spraw´ ogromna wi´kszoÊç wyborców, która, nie majàc istotnego

zaufania do ˝adnej z konkurujàcych ze sobà partii, przerzuca szybko swoje g∏osy z jed-

nych partii na inne, na te mianowicie, które sk∏adajà chwilowo bardziej n´càce obietnice,
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nie tyle z wiary w ich prawdziwoÊç, ile w poszukiwaniu mniejszego z∏a. Skal´ ogólnego

rozczarowania do spo∏ecznego systemu spo∏eczno-politycznego ilustruje najni˝szy udzia∏

w wyborach parlamentarnych w okresie transformacji (40,5%).

Czego mo˝na realnie oczekiwaç od kolejnych rzàdów sk∏óconej prawicy
w zakresie dà˝eƒ wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa

do „spo∏ecznej gospodarki rynkowej”?

Przy nowym rzàdzie b´dzie najpewniej kontynuowana polityka ∏àczenia mizernego

wzrostu gospodarczego z rosnàcym rozwarstwieniem spo∏ecznym, mimo odwrotnych obiet-

nic cz´Êci koalicji rzàdowej.

Twierdzenie o przysz∏ym mizernym wzroÊcie gospodarczym mo˝na uzasadniç, po pierw-

sze, tym ˝e udzia∏ inwestycji, tej g∏ównej si∏y nap´dzajàcej wzrost gospodarczy, jest w Pol-

sce, niski, wynoszàc tylko 18% PKB, i jest ni˝szy ani˝eli w wi´kszoÊci krajów Unii Euro-

pejskiej, bardziej od Polski rozwini´tych (udzia∏ inwestycji przedsi´biorstw polskich wynosi

13%), a zw∏aszcza Hiszpanii, na którà powo∏uje si´ PiS. Dzieje si´ tak zarówno z powo-

du zbyt wielkiego udzia∏u spo˝ycia górnych warstw przy tak wielkim rozwarstwieniu do-

chodów ludnoÊci, zbyt niskiego kursu walut obcych do z∏otego, co utrudnia rozwój i ob-

ni˝a powa˝nie zyski przedsi´biorstw krajowych, a w tym zw∏aszcza nienale˝àcych do obcego

kapita∏u. Jak wp∏ywa du˝y udzia∏ inwestycji na szybkie tempo wzrostu gospodarki móg∏

s∏u˝yç w swoim czasie przyk∏ad Japonii, a obecnie Chin, gdzie przy udziale inwestycji

w PKB ok. 50% tempo jego rocznego wzrostu wynosi ok. 9%.

Drugà przyczynà, która ogranicza∏a i b´dzie ograniczaç wzrost gospodarczy w Polsce,

by∏a i jest niedostatecznie nowoczesna struktura inwestycji, g∏ównie za sprawà inwesto-

rów zagranicznych, którzy nadajà inwestycjom w Polsce, przy ich ogromnym, a nawet prze-

wa˝ajàcym udziale w kluczowych dziedzinach, charakter g∏ównie nak∏adczy, co nie pozwa-

la na efektywny, zyskowny i suwerenny rozwój Polski i niewiele tu poprawi pomoc Unii

Europejskiej, skierowana g∏ównie na inwestycje infrastrukturalne.

Trzecià przyczynà jest sta∏a dominacja zasad, którymi kierujà si´ i najpewniej nadal

b´dà si´ kierowaç w Polsce przedsi´biorcy (jeÊli nie napotkajà silnego oporu pracowni-

ków), stosujàcy jako g∏ówny Êrodek zwi´kszania swoich zysków obni˝anie p∏ac szerego-

wych pracowników. Dlatego te˝ na drodze trwa∏ego i szybkiego wzrostu produkcji i PKB

wcià˝ staje bariera niskiego popytu wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa, powodujàca okresowe kry-

zysy nadprodukcji, z trudem przezwyci´˝ane przez unowoczeÊnianie struktury produkcji

i post´p techniczny.

W kierunku takiego modelu rozwoju naszej s∏abej gospodarki pchajà polskie elity rów-

nie˝ MFW i Bank Âwiatowy, zalecajàc kolejnemu ju˝ rzàdowi, jako panaceum na wzrost

PKB, na spadek bezrobocia i likwidacj´ deficytu bud˝etu, wprowadzenie „wolnego” ryn-

ku pracy przez likwidacj´ gwarantowanej p∏acy minimalnej, minimalizacj´ Êwiadczeƒ so-

cjalnych, g∏ównie przez maksymalnà prywatyzacj´, a w tym równie˝ sfery ochrony zdro-

wia i oÊwiaty, ograniczenie emerytur i rent i dalsze „wzmocnienie z∏otego”. Jest to kierunek

bardzo wygodny dla kapita∏u zagranicznego, opanowujàcego Polsk´ i zwiàzanej z nim cz´-
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Êci wielkiego kapita∏u krajowego, ale jest on sprzeczny z interesami szybkiego i racjonal-

nego rozwoju polskiej gospodarki, a tym bardziej z podstawowymi interesami wi´kszoÊci

spo∏eczeƒstwa.

Dalszy kierunek przemian, który b´dzie najpewniej realizowany wed∏ug wskazanych

wy˝ej zasad, nie przyspieszy rozwoju Polski i nie przybli˝y, a oddali jà od modelu „spo-

∏ecznej gospodarki rynkowej”.

Mo˝liwoÊç przyspieszenia wzrostu gospodarczego i przechodzenia
do „spo∏ecznej gospodarki rynkowej” w ramach

odmiennej alternatywy rozwojowej

Nie rozwijajàc szerzej tego tematu, pragn´ tylko wskazaç, ˝e taka mo˝liwoÊç wynika

doÊç wyraênie z dokonanej krytyki podstawowych cech obecnego ograniczonego wzrostu

i skrzywionego spo∏ecznie rozwoju. Potrzebne i mo˝liwe jest ju˝ na poczàtku realizacji tej

alternatywy zwi´kszenie udzia∏u inwestycji w gospodarce i pobudzenie wzrostu produkcji

krajowej przez ograniczenie nadmiernego spo˝ycia zamo˝nych grup spo∏ecznych, obni˝e-

nie kursu z∏otego w stosunku do walut obcych, ograniczenie wyp∏ywu zysków przedsi´-

biorstw zagranicznych i sk∏onienie ich do racjonalniejszego charakteru ich inwestowania

w Polsce, zgodnie z potrzebami unowoczeÊnienia naszej gospodarki.

JednoczeÊnie nale˝y zapewniç, aby przyrost dochodów gospodarki powodowa∏ równole-

g∏y wzrost dochodów pracowniczych, co umo˝liwi∏oby trwa∏y wzrost gospodarki, bez hamu-

jàcych go kryzysów nadprodukcji. WejÊcie na drog´ zwi´kszonego udzia∏u inwestycji w PKB

i ich bardziej racjonalnego charakteru umo˝liwi ju˝ we wst´pnej fazie przemian zarówno

lepsze wykorzystanie i szybsze unowoczeÊnienie posiadanego potencja∏u produkcyjnego, wy-

kszta∏conych ju˝ kadr, jak te˝ szybszy rozwój dziedzin pracoch∏onnych, zaspokajajàcych pod-

stawowe potrzeby ludnoÊci i ogólny wzrost zatrudnienia. Powy˝sze propozycje stanowi∏yby

zapoczàtkowanie systematycznie wzmacniajàcego si´ wzajemnie procesu szybszego wzrostu

PKB, wzrostu udzia∏u inwestycji, a w tym mieszkaniowych, przy nieco tylko wolniejszym tem-

pie wzrostu ∏àcznego spo˝ycia, a przy zwi´kszeniu w nim udzia∏u ubo˝szych warstw spo∏ecz-

nych, wzrostu zatrudnienia. Umo˝liwi∏oby to wzrost dochodów bud˝etu i jego racjonalnych

wydatków na infrastruktur´ technicznà i spo∏ecznà, a spadku nieracjonalnych wydatków, wy-

nikajàcych, ogólnie mówiàc, z niskiej i wcià˝ spadajàcej w gospodarce relacji zatrudnionych

do osób niepracujàcych i likwidacji ujemnych skutków tego deficytu. Takie kierunek rozwo-

ju umo˝liwi∏by realne i szybkie przezwyci´˝enie gospodarczego zacofania Polski, jej bardziej

suwerenny rozwój w ramach zacieÊniajàcej si´ wspó∏pracy mi´dzynarodowej, w po∏àczeniu

z realnym zbli˝aniem si´ do modelu „spo∏ecznej gospodarki rynkowej”. Ten model uwzgl´d-

nia w du˝ym stopniu, w ramach systemu kapitalistycznego, równie˝ interesy ró˝nych grup

pracowniczych, stwarzajàc im realne warunki godnego poziomu ˝ycia dla nich i ich rodzin

oraz jego sta∏ej poprawy, w tym równie˝ poprzez zmniejszenie rozwarstwienia dochodowe-

go do wielkoÊci akceptowanych przez wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa.

PrzejÊcie do tego typu rozwoju okaza∏o si´ mo˝liwe w krajach skandynawskich, a cz´-

Êciowo równie˝ w innych krajach Europy Zachodniej. Jest ono mo˝liwe równie˝ w Polsce,
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przy odpowiednio silnym i zorganizowanym nacisku zainteresowanych tym mas ludowych,

coraz bardziej wykszta∏conych i Êwiadomych swego po∏o˝enia. Takiego silnego nacisku

obecnie jeszcze w Polsce nie ma, ze wzgl´du na trwajàcà wcià˝ dezorientacj´ spo∏eczno-

-politycznà i brak odpowiednich organizacji. A ˝e dà˝enia do tego typu spo∏eczeƒstwa sà

w Polsce coraz silniejsze, Êwiadczà chocia˝by sk∏adane obecnie przez ró˝ne partie przed-

wyborcze obietnice, praktycznie niemo˝liwe jednak do realizacji bez zasadniczej zmiany

obecnego typu rozwoju ekonomiczno-spo∏ecznego.

Mo˝na wyraziç przekonanie, ˝e ju˝ w niedalekiej przysz∏oÊci walka o zarysowany tu typ

rozwoju si´ nasili, bo bez niego Polska nie b´dzie mog∏a si´ wydobyç z zacofania ekono-

micznego i spo∏ecznego.
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Cele gospodarcze jako cele spo∏eczne

U podstaw podzia∏u na cele spo∏eczne i cele gospodarcze le˝y g∏´bsze rozró˝nienie na

dwie wzgl´dnie odr´bne sfery rzeczywistoÊci – spo∏eczeƒstwo i gospodark´. Na pierwszy

rzut oka nie wydaje si´ ono uzasadnione. Je˝eli spo∏eczeƒstwo obejmuje wszystkie kolek-

tywne formy ˝ycia, a gospodarka tylko pewnà ich cz´Êç, to jest ona cz´Êcià spo∏eczeƒstwa.

Z tego wynika∏oby, ˝e w zbiorze celów spo∏ecznych mo˝na wyró˝niç podzbiór celów spo-

∏ecznych, które majà charakter gospodarczy. Jest to paradoksalny wniosek, gdy˝ obie ka-

tegorie celów traktuje si´ tak, jakby by∏y wyraênie odr´bne.

Jakie formy ˝ycia spo∏ecznego obejmuje gospodarka? Weêmy pierwszà z brzegu defi-

nicj´ „gospodarki narodowej” zamieszczonà w internetowej encyklopedii PWN: „ca∏o-

kszta∏t zasobów oraz dzia∏alnoÊci prowadzonej w sferze produkcji, podzia∏u, obiegu i kon-

sumpcji w danym kraju”. Najpierw przyjrzyjmy si´ temu, co w tym samym êródle zalicza

si´ do zasobów: „zasoby naturalne, ziemia (jej powierzchnia, atmosfera, wody, roÊliny, mi-

nera∏y itp.), zasoby ludzkie (poda˝ pracy, wykszta∏cenie, dyscyplina itp.), kapita∏ (maszy-

ny, urzàdzenia, wyposa˝enie, budowle, infrastruktura), technologia i przedsi´biorczoÊç”.

W tej perspektywie trudno by∏oby chyba odpowiedzieç na pytanie o to, co nie nale˝y do

ludzkich lub pozaludzkich zasobów, gdy˝ wyró˝nione kategorie zdajà si´ obejmowaç ca∏y

Êwiat dost´pny cz∏owiekowi ∏àcznie z nim samym.

Na podstawie encyklopedycznej definicji gospodarki narodowej mo˝emy wyró˝niç czte-

ry zasadnicze formy kolektywnych dzia∏aƒ o charakterze gospodarczym: produkcj´, po-

dzia∏, obieg i konsumpcj´. Produkcj´ definiuje si´ w tym samym êródle jako „proces prze-

kszta∏cania zasobów w dobra”, czyli w „produkty pracy ludzkiej lub us∏ugi s∏u˝àce do

bezpoÊredniego lub poÊredniego zaspokajania potrzeb ludzkich”. Jak stàd wynika, dobra



obejmujà wszystko co zaspokaja ludzkie potrzeby. Definicje pozosta∏ych elementów – „po-

dzia∏ dóbr materialnych” to „rozdzielanie produktów mi´dzy jednostki i grupy spo∏. w ce-

lu zaspokojenia ich potrzeb”, a konsumpcja to „wydatki ponoszone przez gospodarstwa

domowe na zakup dóbr i us∏ug”. Ostatnia z tych definicji wydaje si´ zbyt wàska, ponie-

wa˝ nie obejmuje konsumowania w znaczeniu zaspokajania potrzeb, chocia˝ mo˝na przy-

jàç, ˝e sam fakt nabycia dobra lub us∏ugi oznacza, ˝e b´dà one u˝yte do zaspokojenia po-

trzeby. Konceptualnie nale˝y jednak odró˝niç fakt nabywania dóbr od zaspokajania potrzeb

za ich pomocà, w mniejszym stopniu dotyczy to us∏ug. Definicji „obiegu” w encyklopedii

PWN nie znalaz∏em, ale zapewne chodzi∏o o handel uto˝samiany równie˝ z wymianà bez-

poÊrednià lub poÊrednià, czyli: „wyodr´bniony, na zasadzie spo∏. podzia∏u pracy, dzia∏ go-

spodarki nar., którego przedmiotem dzia∏ania jest dokonywanie ruchu dóbr materialnych

mi´dzy podmiotami w sferze produkcji oraz ze sfery produkcji do sfery konsumpcji, za

pomocà wymiany towarowej, realizowanej przez akty kupna–sprzeda˝y”.

Ten encyklopedyczny wglàd ukazuje nam, ˝e gospodarka jest czymÊ fundamentalnym

i ˝adne spo∏eczeƒstwo bez zasobów i dzia∏aƒ potrzebnych do produkowania, dzielenia,

wymiany i konsumpcji dóbr i us∏ug zaspokajajàcych potrzeby jego cz∏onków nie mog∏oby

istnieç. Troska o stan tak rozumianej gospodarki jest wi´c zrozumia∏a, gdy˝ to od niej za-

le˝y poziom zaspokojenia potrzeb ludzi. Wyrazem tej troski jest polityka gospodarcza, czy-

li „Êwiadome oddzia∏ywanie w∏adz paƒstwowych na gospodark´ narodowà – na jej dyna-

mik´, struktur´ i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w paƒstwie oraz na jego relacje

gospodarcze z zagranicà” (Winiarski 1999, s. 17). W okreÊleniu „Êwiadome oddzia∏ywa-

nie” kryje si´ za∏o˝enie, ˝e co najmniej wybrano cele tego oddzia∏ywania i dobrano instru-

menty ich realizacji na podstawie wiedzy o gospodarce, nie sprecyzowano jednak, o jakie

cele chodzi, i wskazano jedynie przedmiot oddzia∏ywania polityki gospodarczej. Wydaje

si´, ˝e ostatecznym celem polityki gospodarczej, czyli podstawowym celem gospodarczym,

jest dobrobyt, który w encyklopedii PWN zdefiniowano jako „stan wysokiego zaspokoje-

nia potrzeb bytowych i kult. ludnoÊci”. Je˝eli wystarczajàco szeroko potraktujemy kultu-

r´, to obejmie to wszelkie ludzkie potrzeby, zarówno te, które majà naturalne pochodze-

nie, jak i te, których êród∏o le˝y w kulturze danej spo∏ecznoÊci. Je˝eli dobrobyt jest celem

ostatecznym, to pozosta∏e cele gospodarcze powinny byç uznane za instrumentalne, a ich

uzasadnienie opiera si´ na wykazywaniu zwiàzku mi´dzy ich osiàganiem, a osiàganiem

„stanu wysokiego zaspokojenia potrzeb” ludnoÊci.

Jak na tym tle wyglàdajà cele spo∏eczne? Spróbujmy ich poszukaç w definicjach poli-

tyki spo∏ecznej, czyli takiej polityki, która, na pierwszy rzut oka, powinna obejmowaç wszel-

kie cele spo∏eczne (w tym gospodarcze). Jolanta Supiƒska uzna∏a, ˝e jej naczelne zadanie

to „obrona cz∏owieka przed niezaspokojeniem jego potrzeb, poczàtkowo najbardziej ele-

mentarnych, niezb´dnych dla fizycznego przetrwania, a nast´pnie tak˝e potrzeb rozwojo-

wych...” (Supiƒska 1991, s. 1). W podobnym duchu, ale nieco wczeÊniej, rzecz ujmowa∏

Wac∏aw Szubert, polityka spo∏eczna obejmuje „wszystkie zakresy dzia∏ania, których bez-

poÊrednim celem jest zaspokajanie wa˝nych potrzeb szerokich warstw ludnoÊci”, a jej pod-

stawowy cel, to „zaspokajanie potrzeb ludzkich w tym szerokim zakresie, który decyduje

o prosperowaniu jednostek, a przez to o prawid∏owym rozwoju ca∏ego spo∏eczeƒstwa”
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(Szubert 1979, s. 36). Wydaje mi si´ oczywiste, ˝e w Êwietle tych wypowiedzi nie ma ˝ad-

nych istotnych ró˝nic konceptualnych mi´dzy politykà spo∏ecznà a politykà gospodarczà

(przynajmniej na poziomie celów), gdy˝ „stan wysokiego zaspokojenia potrzeb bytowych

i kult. ludnoÊci” oznacza zarówno skutecznà obron´ przed niezaspokojeniem potrzeb ele-

mentarnych i rozwojowych, jak i zaspokojenie wa˝nych potrzeb szerokich warstw ludno-

Êci. Mo˝na co prawda twierdziç, ˝e cele spo∏eczne dotyczà jedynie zaspokajania „wa˝nych”

potrzeb, a cele gospodarcze – wszystkich potrzeb ludnoÊci, ale wtedy cele spo∏eczne by∏y-

by tylko jednym z rodzajów celów gospodarczych. Otrzymujemy wi´c doÊç paradoksalnà

odpowiedê na pytanie o relacje mi´dzy celami spo∏ecznymi a celami gospodarczymi – jest

to relacja to˝samoÊci. ˚eby uniknàç tego wniosku nale˝a∏oby przyjàç innà koncepcj´ ce-

lów spo∏ecznych ni˝ ta, która wynika z przytoczonych wypowiedzi na temat polityki spo-

∏ecznej jako takiej.

Zasadniczy problem polega na wskazaniu tych celów spo∏ecznych, które nie sà spo∏ecz-

nymi celami gospodarczymi, czyli nie dotyczà dà˝enia do dobrobytu, czyli wysokiego po-

ziomu zaspokojenia potrzeb bytowych i kulturalnych (kulturowych) ludnoÊci. OngiÊ na re-

wolucyjnych sztandarach wypisano trzy has∏a: wolnoÊç, równoÊç (sprawiedliwoÊç)

i braterstwo (solidarnoÊç). Wydaje si´, ˝e wolnoÊci, sprawiedliwoÊci i solidarnoÊci nie da

si´ sprowadziç do dobrobytu, ale je˝eli zaczniemy mówiç o potrzebie wolnoÊci, potrzebie

sprawiedliwoÊci i potrzebie solidarnoÊci (trzy kategorie potrzeb kulturowych), to poj´cie

dobrobytu obejmie je równie˝. Mo˝na si´ zastanawiaç, jakie dobra i us∏ugi zaspokajajà te

potrzeby i czy podlegajà one równie˝ produkcji, podzia∏owi, wymianie i konsumpcji, albo

jak mierzyç poziom zaspokojenia tych potrzeb. Je˝eli przyjmiemy, ˝e problemy te sà do

rozwiàzania, znowu dochodzimy do niemocy konceptualnego odró˝nienia celów spo∏ecz-

nych od celów gospodarczych, chocia˝ uznanie, ˝e wolnoÊç, sprawiedliwoÊç czy solidar-

noÊç to cele gospodarcze, wydaje si´ byç bardzo dziwaczne. Jest tak prawdopodobnie z te-

go powodu, ˝e przekraczamy w ten sposób doÊç dobrze ugruntowanà granic´ mi´dzy tym,

co spo∏eczne, a tym, co gospodarcze. Na podstawie definicji dotyczàcych gospodarki, do-

brobytu i polityki spo∏ecznej nie da∏o si´ tej granicy wykryç, a zabieg z przyj´ciem szero-

kiej koncepcji potrzeb kulturowych (niematerialnych) zamknà∏ kolejnà drog´ do jej wy-

znaczenia. Spróbujmy podejÊç do sprawy inaczej.

Mo˝emy zobaczyç istnienie wspomnianej granicy przyglàdajàc si´ tematyce zielonych

stron „Rzeczpospolitej”, które stanowià odr´bny dzia∏ tego dziennika, pt. „Ekonomia i ry-

nek” (co zresztà jest wskazówkà, ˝e gospodarcze = ekonomiczne i rynkowe). Dominujà

tematy z zakresu poszczególnych bran˝ czy dzia∏ów gospodarki i konkretnych firm, gie∏-

dy i rynków finansowych (ca∏a strona poÊwi´cona jest ró˝nym cenom i kursom), poza tym

mamy informacje o finansach publicznych, koniunkturze, prywatyzacji i zatrudnieniu. In-

nym êród∏em na temat tego, co uznaje si´ za przynale˝ne gospodarce sà podr´czniki eko-

nomii. Znajdziemy tam m.in. rozdzia∏y dotyczàce popytu i poda˝y, zachowaƒ konsumen-

tów i firm, rynków czynników (praca, ziemia, kapita∏), konkurencji i monopolu, konsumpcji

i inwestycji, cyklu koniunkturalnego, pieniàdza i bankowoÊci, wzrostu gospodarczego, bez-

robocia, handlu mi´dzynarodowego i roli paƒstwa w gospodarce (Samuelson, Nordhaus

2004). Zainteresowania socjologów wydajà si´ o wiele szersze, np. kultura i spo∏eczeƒ-
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stwo, interakcje spo∏eczne i ˝ycie codzienne, zmiany spo∏eczne, p∏eç i seksualnoÊç, rodzi-

na, zdrowie i starzenie si´, przest´pczoÊç i dewiacja, rasa i etnicznoÊç, stratyfikacja i nie-

równoÊci, ubóstwo i polityka spo∏eczna, praca i ˝ycie gospodarcze, organizacje, rzàdzenie

i polityka, oÊwiata, Êrodki masowego przekazu, religia, procesy ludnoÊciowe, wielkie mia-

sta (Giddens 2004). Gdyby we wszystkich tych obszarach postawiç przed spo∏eczeƒstwem

lub jego reprezentantami jakieÊ cele, to te zwiàzane z pracà i gospodarkà by∏yby jedynie

niewielkà cz´Êcià wi´kszego zbioru. W zwiàzku z tym nasuwa si´ pytanie, dlaczego tak du-

˝à wag´ przywiàzuje si´ w∏aÊnie do nich?

Odpowiedê wydaje si´ banalna. Po pierwsze, wynikiem dzia∏ania gospodarki sà dobra

i us∏ugi zaspokajajàce wszystkie potrzeby oraz ich podzia∏ mi´dzy ludzi, a wi´c osiàganie

wszystkich celów (prywatnych) zale˝y w∏aÊnie od niej. Po drugie, gospodarka jest êród∏em

Êrodków na funkcjonowanie spo∏eczeƒstwa jako ca∏oÊci, czyli paƒstwa, które jest mecha-

nizmem do Êwiadomego realizowania celów spo∏ecznych i wyrazem samoregulacji spo∏e-

czeƒstwa. Ponadto, jednym z celów spo∏ecznych staje si´ dobre funkcjonowanie gospodar-

ki, gdy˝ decyduje ono nie tylko o mo˝liwoÊciach realizacji celów prywatnych, ale równie˝

o mo˝liwoÊciach realizacji wszystkich innych celów spo∏ecznych (cele paƒstwa). By∏by to

wi´c uniwersalny, spo∏eczny cel gospodarczy o charakterze instrumentalnym, tzn. jego

osiàganie jest warunkiem osiàgania celów prywatnych i celów spo∏ecznych. Jest to uzasad-

nienie, dlaczego cele gospodarcze (instrumentalne wobec dobrego funkcjonowania go-

spodarki) powinny zajmowaç szczególne miejsce w polityce paƒstwa. Pomijam kontrower-

sje dotyczàce tego, na czym polega dobre funkcjonowanie gospodarki, jak je mierzyç i od

czego ono zale˝y.

Komplikuje oczywistoÊç tych konstatacji poglàd, który mo˝na sprowadziç do tego, ˝e

paƒstwo szkodzi gospodarce, czyli ma negatywny wp∏yw na produkcj´, podzia∏, wymian´

i konsumpcj´ ∏àcznie. Jest to cz´Êç teorii wyjaÊniajàcej dobre i z∏e funkcjonowanie gospo-

darki. Je˝eli wi´c z jednej strony zak∏adamy, ˝e celem paƒstwa jest jej dobre funkcjono-

wanie, a z drugiej, ˝e ono samo jej szkodzi, to popadamy w sprzecznoÊç. Jej rozwiàzaniem

jest minimalizacja rozmiaru paƒstwa (˝eby szkodzi∏o jak najmniej), ale za tym kryje si´

koszt niedostatecznej realizacji wielu pozagospodarczych celów spo∏ecznych. ¸agodniej-

sza wersja krytyki paƒstwa pod tym wzgl´dem mówi, ˝e za du˝o paƒstwa szkodzi gospo-

darce. Pojawia si´ wi´c zagadnienie optymalnego rozmiaru paƒstwa, a w gruncie rzeczy

– w∏aÊciwej proporcji mi´dzy realizowaniem wszystkich pozagospodarczych celów spo∏ecz-

nych i osiàganiem uniwersalnego celu gospodarczego. Przy za∏o˝eniu, ˝e paƒstwo jest me-

chanizmem realizacji celów spo∏ecznych, a gospodarka jest mechanizmem realizacji ce-

lów prywatnych, teza o szkodliwoÊci gospodarczej paƒstwa jest niczym innym, jak

stwierdzeniem, ˝e cele prywatne majà za ma∏o miejsca w porównaniu z celami spo∏eczny-

mi. SprzecznoÊç zachodzi jednak w obie strony, dlatego zbyt du˝o miejsca dla celów pry-

watnych oznaczaç mo˝e problem z poziomem osiàgania celów wspólnych. W dodatku,

wiadomo przecie˝, ˝e dobre funkcjonowanie gospodarki zale˝y od dzia∏aƒ paƒstwa, nie

tylko w taki sposób, ˝e im mniej paƒstwa, tym lepiej si´ dzieje w gospodarce, tzn. cele go-

spodarcze majà równie˝ pozytywny charakter. Oznacza to, ˝e paƒstwo nadmiernie ogra-

niczone równie˝ mo˝e zaszkodziç gospodarce. Powraca wi´c zagadnienie optymalnego
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rozmiaru paƒstwa, tym razem, jako kwestia w∏aÊciwej proporcji mi´dzy mo˝liwoÊcià reali-

zowania celów prywatnych a mo˝liwoÊcià realizowania celów spo∏ecznych.

Wszystkie cele spo∏eczne, w tym równie˝ te gospodarcze oraz proporcje mi´dzy nimi

generuje w ka˝dym z∏o˝onym spo∏eczeƒstwie system polityczny. W demokracji liczne i zró˝-

nicowane grupy nacisku, media, think tanki, autorytety moralne, ruchy spo∏eczne, partie

opozycyjne itp. wcià˝ zg∏aszajà rozmaite postulaty w tym wzgl´dzie i starajà si´ wywrzeç

wp∏yw na polityk´. Dotyczà one zarówno poszczególnych spo∏ecznych celów pozagospo-

darczych, jak i spo∏ecznych celów gospodarczych oraz priorytetów w tej dziedzinie. Wy-

nik mo˝e byç postrzegany jako zbyt przechylony w jednà stron´ – za du˝o uwagi i Êrod-

ków poÊwi´ca si´ celom pozagospodarczym, a za ma∏o gospodarczym; bàdê w drugà – za

du˝o uwagi i Êrodków poÊwi´ca si´ celom gospodarczym, a za ma∏o pozagospodarczym.

Jest to ju˝ jednak cz´Êç debaty publicznej i nie wydaje mi si´, aby ktokolwiek mia∏ tu mo-

nopol na s∏usznoÊç. Zbyt gorliwym or´downikom pierwszego poglàdu nale˝y przypomi-

naç, ˝e spo∏eczne cele gospodarcze majà jedynie instrumentalny charakter wobec pozo-

sta∏ych celów spo∏ecznych, a gospodarka pozostawiona sama sobie s∏u˝y g∏ównie celom

prywatnym tych, którzy majà najsilniejszà pozycj´. Zbyt gorliwym wyznawcom poglàdów

drugiego rodzaju nale˝y przypominaç, ˝e gospodarka i jej dobre funkcjonowanie ma fun-

damentalne znaczenie zarówno dla realizowania celów prywatnych, jak i celów wspólnych.
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Strukturalizm czy personalizm

W. Nieciuƒski w „Problemach Polityki Spo∏ecznej” (nr 6/2004) zamieÊci∏ tekst o mo-

dernizacji Polski w warunkach wspó∏czesnego kapitalizmu. Istotnà zaletà jest intelektual-

ne o˝ywienie, jakie ten tekst wywo∏uje, a czego wyrazem sà inne g∏osy w dyskusji. Nie zga-

dzam si´ jednak z autorem zarówno co do metody analizy, jak i jej treÊci. Efektem dyskusji

jest swoiste cià˝enie na lewo wi´kszoÊci dyskutantów. G∏ówne akcenty tej centrolewico-

wej opcji dotyczà eksponowania si∏ sprawczych rozwoju spo∏ecznego, aktywnej roli paƒ-

stwa i egalitaryzmu spo∏ecznego.

Uderza mnie w diagnozach i propozycjach rozwiàzaƒ u wielu autorów brak odniesie-

nia do jednostki, do pojedynczego cz∏owieka, który realizuje swój indywidualny los w wa-

runkach chaosu ustrojowego. O ile podejÊcie strukturalne stanowi kontynuacj´ myÊli

K. Krzeczkowskiego, silnie zakorzenionej w naukowej tradycji nauki o polityce spo∏ecz-

nej, to brak refleksji o jednostce odbiega z kolei od propozycji L. Krzywickiego, dostrze-

gajàcego subiektywnà stron´ kwestii spo∏ecznej.

Ca∏a powojenna polityka spo∏eczna w Europie Zachodniej wyciàgn´∏a wnioski z okre-

su totalitaryzmu niemieckiego i uzna∏a prawa (socjalne) cz∏owieka jako standard wyzna-

czajàcy dzia∏ania paƒstwa. Wyrazem uznania pierwszeƒstwa cz∏owieka i grup przez niego

tworzonych wzgl´dem paƒstwa by∏a Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka z grudnia

1948 r. Deklaracja ta – przyj´ta przez wszystkie paƒstwa wchodzàce w sk∏ad ONZ – pro-

ponowa∏a kreowanie nowego, powojennego ∏adu na zasadach personalistycznych, uwzgl´d-

niajàcych g∏ównà rol´ jednostki w kreowaniu spo∏ecznoÊci lokalnych. Paƒstwo polskie pod

40-letnimi rzàdami komunistycznymi (z ró˝nymi ich odcieniami) w praktyce nie uzna∏o fi-



lozofii wpisanej w powy˝szà Deklaracj´ i usi∏owa∏o „uszcz´Êliwiaç” swoich obywateli, pod-

porzàdkowujàc ich swojej woli. Ta totalitarna filozofia dzia∏ania paƒstwa musia∏a zawieÊç,

w miar´ jak wzrasta∏ poziom wiedzy obywateli i zdobywane by∏y doÊwiadczenia innego ni˝

nasz Êwiata. Paƒstwowa filozofia dzia∏ania wytworzy∏a u wi´kszoÊci obywateli postawy rosz-

czeniowe. Szczególnie mocno artyku∏owa∏y si´ one w trakcie masowych protestów w la-

tach 1956, 1970, 1976 czy 1980 i by∏y skierowane jako ruch roszczeniowy wobec paƒstwa.

Postawy te sà wspó∏czeÊnie niezauwa˝ane w wielu dyskusjach o kondycji socjalnej Pola-

ków, choç wyraênie rzutujà one nadal na wiele rozwiàzaƒ z polityki spo∏ecznej. Ich istotà

jest indywidualne oczekiwanie od paƒstwa na rozwiàzanie jednostkowych trudnoÊci ˝ycio-

wych. Indywidualne oczekiwania ∏àczà si´ w zbiorowe interesy, a te sà powszechnie obec-

ne w ˝yciu zbiorowym i kontrastujà wyraênie z samozaradnoÊcià.

Personalistycznà filozofi´ dzia∏ania wzmocni∏a praktykowana w UE zasada pomocni-

czoÊci. Màdrze praktykowana przez paƒstwo ma ona kapitalne znaczenie w kreowaniu ∏a-

du spo∏ecznego, decentralizujàc dzia∏ania centrum i wyzwalajàc oddolne inicjatywy oby-

watelskie. Zasada ta by∏a obca naszej praktyce ˝ycia zbiorowego w latach opisywanych

przez profesora Nieciuƒskiego. Dotychczas brakuje szerszej refleksji na rzecz jej znacze-

nia, a przecie˝ sta∏a ona w opozycji do tzw. zasady centralizmu demokratycznego (?), sto-

sowanej z powodzeniem po II wojnie na naszym terytorium. Trzeba tak˝e zauwa˝yç, ˝e

zasada subsydiarnoÊci by∏a podstawà powodzenia powojennej socjalnej gospodarki rynko-

wej Niemiec.

Uderza mnie w tekÊcie W. Nieciuƒskiego ekscytacja stalinizmem okresu mi´dzywojen-

nego, kiedy si´ on rodzi∏. W ówczesnej Polsce Êwie˝a by∏a raczej pami´ç o cudzie nad Wi-

s∏à i zwyci´stwie socjalisty Pi∏sudskiego nad komunizmem rosyjskim. Stalinizm w Polsce

budzi∏ obawy. Kontakty ze wschodnim sàsiadem w tamtym czasie nie by∏y cz´ste, co wy-

nika∏o z historycznych doÊwiadczeƒ wielu pokoleƒ. Doktryna Stalina nie zdoby∏a w Pol-

sce zwolenników, jeÊli nie liczyç utopistów spod znaku KPP. Równie˝ po wojnie pozosta-

wa∏a ona wyraênie obca polskiej to˝samoÊci narodowej.

W okresie mi´dzywojennym Polacy kreowali w∏asnà polityk´ spo∏ecznà, opartà na pra-

wach socjalnych, wpisanych w Konstytucj´ Marcowà. Wiele z zapisów tamtego okresu zo-

sta∏o spo˝ytkowanych 76 lat póêniej w nowej Konstytucji. Przez wiele powojennych dzie-

si´cioleci pozytywne ocenianie okresu mi´dzywojennego by∏o niemo˝liwe, zarówno

z powodu dzia∏ania cenzury (!), jak i kontroli ideologicznej.

Nie twierdz´, ˝e okres mi´dzywojenny to czas prosperity i rozwiàzanych kwestii socjal-

nych. Pomini´cie jednak tego okresu w analizie systemowej polskiej polityki spo∏ecznej

uwa˝am za b∏àd. Trzeba pami´taç, ˝e po 1918 r. Polacy zacz´li piel´gnowaç swojà odr´b-

noÊç narodowà, co bezpoÊrednio rzutowa∏o na socjalny los wielu obywateli. Wielu z nich

(ch∏opów i robotników) bra∏o udzia∏ w walkach z Niemcami (powstanie wielkopolskie i Êlà-

skie), Rosjanami, Ukraiƒcami czy Litwinami (Litwa Ârodkowa od jesieni 1920). Nowa gra-

nica by∏a wykuwana ogniem i mieczem, a tak˝e plebiscytami. O ile po II wojnie narzuco-

no nam ustrój to po 1918 r. sami praktykowaliÊmy wolnoÊç w warunkach biedy

nieporównywalnie gorszej ani˝eli póêniejsza. DoÊwiadczenia pokolenia mi´dzywojenne-

go sà wspó∏czeÊnie nies∏usznie zapominane, choç przecie˝ pokolenie to budowa∏o tak˝e
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ustrój kapitalistyczny, walczy∏o z inflacjà i bezrobociem, tworzy∏o podstawy pomocy spo-

∏ecznej. Z doÊwiadczeƒ tych trzeba przypomnieç w szczególnoÊci ustawodawstwo socjal-

ne, które by∏o dowodem troski paƒstwa o los jednostki, o wyrównywanie jego szans ˝ycio-

wych. Jest rzeczà interesujàcà, ˝e dorobek przedwojennego IGS by∏ przez wiele lat

propagandowo wykorzystywany do pokazywania przedwojennych kwestii socjalnych, któ-

rych ówczesny ustrój nie potrafi∏ rozwiàzaç. Przeciwstawianie czasu mi´dzywojennego no-

wemu ustrojowi mia∏o na celu wskazaç, ˝e socjalizm jest jedynie s∏usznym i dobrym ustro-

jem dla ludzi. Wspó∏czeÊnie dorobek IGS lat mi´dzywojennych postrzegamy jednak jako

przyczynek do zrozumienia aktualnych problemów.

W moich pracach1 zarysowa∏em trzy mo˝liwe scenariusze dalszego rozwoju Polski. Wy-

mieni∏em scenariusz liberalny, oparty na status quo, neoliberalny, bazujàcy na socjalnej

interwencji paƒstwa i zmianie w uk∏adzie si∏ spo∏ecznych oraz scenariusz neosolidarnoÊci.

Wszystkie one bra∏y za punkt wyjÊcia podmiotowà rol´ jednostki i pomocniczà funkcj´

paƒstwa. Uwa˝am, ˝e poglàdy te, wykorzystane w pracach Komitetu Prognoz Polska 2000+

przy Prezydium PAN, sà nadal aktualne i przedstawiajà wizj´ spo∏eczeƒstwa kreowanego

oddolnie z inicjatywy jednostki, a nie odgórnie z przymusu paƒstwowej biurokracji. Spoj-

rzenie przez pryzmat jednostki wydaje mi si´ dziÊ bardziej przekonywujàcà metodà ani-

˝eli drà˝enie rzeczywistoÊci przez struktury.
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Witold Nieciuƒski, Studia i prace 1964–2004,

Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej

w Bia∏ymstoku, Bia∏ystok 2005, 243 strony

˚ywot cz∏owieka porzàdnego

Studia i prace Witolda Nieciuƒskiego – to ksià˝ka, która ma dwóch autorów – tego w∏a-

Êciwego i tego zazwyczaj niezauwa˝anego, tj. Cezarego ˚o∏´dowskiego, który z obszerne-

go dorobku profesora Nieciuƒskiego wybra∏ – jak si´ zdaje, nader trafnie – teksty charak-

terystyczne dla najwa˝niejszych wàtków jego refleksji. Ci, którzy Êledzà prace polityków

spo∏ecznych, a te˝ i ci, którzy – jak recenzent – usi∏ujà na ich podstawie wyrobiç sobie po-

glàd o dynamice dyscypliny, wiedzà znakomicie, ˝e jest W. Nieciuƒski znawcà „kwestii

mieszkaniowej” i prezentuje na ten temat poglàdy tyle˝ zdecydowane, ile sprzeczne w swo-

ich za∏o˝eniach i konkluzjach z wnioskami, jakie p∏ynà z analiz prowadzonych w teore-

tycznej i warsztatowej konwencji ekonomii dobrobytu.

Nie dziwi zatem to, ˝e znaczna cz´Êç ksià˝ki dotyczy w∏aÊnie „spraw mieszkaniowych”,

mo˝e natomiast zaskoczyç czytelnika to, ˝e znajdziemy tu prace rozrzucone w czasie 40 lat

– najwczeÊniejsza z nich pochodzi z roku 1965. Warto to dostrzec, dlatego ˝e wielu czyn-

nych i dzisiaj autorów ch´tnie zapomina o tym, co pisali niegdyÊ, s∏ysza∏o si´ te˝ o przy-

padkach prób wycofywania z renomowanych bibliotek ksià˝ek publikowanych w latach 60.

czy 70. Zak∏adajàc, ˝e wybór, jakiego dokona∏ C. ˚o∏´dowski, uzyska∏ aprobat´ autora,

wypada stwierdziç, ˝e profesor Nieciuƒski nie ma najmniejszej ochoty do wycofywania si´

z poglàdów wyra˝anych przed laty. Cokolwiek zatem si´ na ich temat powie, najwyraêniej

nie da si´ w oparciu o nie zbudowaç krytyki sugerujàcej koniunkturalizm autora. Mo˝na

si´ z nim nie zgadzaç, mo˝na wskazywaç na to, ˝e polityka mieszkaniowa budowana w opar-

ciu o „prawo do samodzielnego mieszkania dla ka˝dej rodziny” (por. s. 46) rozumiane ja-

ko uniwersalne uprawnienie socjalne obywateli okazuje si´ wielce nieefektywna, mo˝na

kontestowaç radykalizm ocen, wedle których w polityce mieszkaniowej lat 90. „dokona∏a

si´ kontrrewolucja” (por. s. 53), ale z ca∏à pewnoÊcià nie mo˝na profesorowi Nieciuƒskie-

mu zarzuciç braku konsekwencji czy chwiejnoÊci opinii. Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e – w za-

sadzie – nale˝y oczekiwaç podobnej stabilnoÊci poglàdów od wszystkich tych, którzy – wy-

powiadajàc si´ w sprawach publicznych – ∏àczà racje merytoryczne z racjami

aksjologicznymi, ale obserwacja publicznych debat sugeruje, ˝e cz´sto bywajà one dosto-



sowywane do bie˝àcego klimatu politycznej poprawnoÊci. StabilnoÊç poglàdów profesora

Nieciuƒskiego dotyczàcych sposobów rozwiàzywania „kwestii mieszkaniowej” nie nale˝y

przy tym myliç z doktrynerstwem: z biegiem czasu zaczà∏ on – na przyk∏ad – dostrzegaç

po˝ytki p∏ynàce z masowego budownictwa czynszowego i samowystarczalnoÊci gospodar-

ki mieszkaniowej, to jest, jej wprz´gni´cia w regu∏y rynku. Wi´c, elastycznoÊci dotyczàcej

technicznych form rozwiàzywania „kwestii mieszkaniowej” towarzyszy obstawanie przy te-

zie mówiàcej o tym, ˝e efekty rynkowych alokacji nale˝y starannie kontrolowaç – m.in.

poprzez system dodatków mieszkaniowych – s∏u˝àcych realizacji uniwersalnego uprawnie-

nia, tj. prawa do mieszkania.

Czytelnik szukajàcy w pracach profesora Nieciuƒskiego klimatów i retoryki charakte-

rystycznej dla czasów realnego socjalizmu znajdzie niema∏o okazji do tego, aby w tekstach

z lat 70. odnaleêç stosowne frazesy. Upominajàc si´ – w 1972 r. – o wyraênà artykulacj´

socjalnych zobowiàzaƒ paƒstwa, co we wspó∏czesnym j´zyku mo˝na by∏oby okreÊliç jako

obstawanie przy koncepcji welfare state, przywo∏uje Nieciuƒski – w sporze z jednym z pro-

minentnych ekonomistów PRL-u – autorytet wykluczajàcy jakàkolwiek krytyk´ i wskazu-

je na to, ˝e do refleksji nad socjalnymi funkcjami paƒstwa zach´ca „… referat L. Bre˝-

niewa… wyg∏oszony na nadzwyczajnej VII Sesji Rady Najwy˝szej ZSRR 4 paêdziernika

1977 r.” (por. s. 64). Dla jednych b´dzie to argument sugerujàcy wy∏àcznie polityczny ser-

wilizm, ale drudzy, ci, którzy pami´tajà realia tamtego czasu, dostrzegà ∏atwo i to, ˝e jest

to zabieg s∏u˝àcy jako punkt wyjÊcia do uzasadnienia poglàdu, wedle którego polityka spo-

∏eczna powinna byç zakorzeniona nie tyle w ideologicznej doktrynie, ile w bie˝àcych re-

aliach i w ich systematycznej, empirycznej diagnozie, to jest, b´dzie spe∏nia∏a swoje zada-

nia wtedy, gdy „… wnioski z badaƒ b´dà wynikaç z analizy rzeczywistych procesów – choçby

niepomyÊlnych. Niestety, nauki spo∏eczne nie zawsze sà wolne od przyjmowania niektó-

rych swoich teoretycznych stwierdzeƒ i hipotez za realne” (s. 65). Mo˝emy sarkaç na in-

telektualne figle s∏u˝àce niegdyÊ werbalnemu kamufla˝owi krytycznych ocen rozmaitych

zjawisk czy procesów spo∏ecznych toczàcych si´ w spo∏eczeƒstwie realnego socjalizmu, ale

warto mo˝e dostrzegaç i to, ˝e by∏ to jedyny sposób na komunikowanie si´ z audytorium

szerszym ani˝eli wàskie Êrodowiska ówczesnych „opozycjonistów”. Z nimi zresztà profe-

sorowi Nieciuƒskiemu nie zawsze by∏o po drodze, bo nigdy nie ukrywa∏ on swoich sym-

patii dla swojej, bardzo zresztà osobistej, koncepcji socjalizmu.

Sympatie te – o czym wyraênie przekonujà prace pomieszczone w omawianym tomie

– nie sk∏ania∏y go do apologetyki socjalizmu realnego. Przeciwnie, autor nale˝y do tej gru-

py intelektualistów polskiej lewicy, która nieustannie mia∏a nadziej´ na mo˝liwoÊci „popra-

wiania” PRL-u, tak aby by∏ on bardziej zgodny z ich marzeniami o utopii uniwersalnej god-

noÊci pracy, nieco naiwnych wyobra˝eniach o spo∏ecznej sprawiedliwoÊci itp. Co wi´cej,

wypada dostrzec, m.in. w pracach profesora Nieciuƒskiego z lat 80. (por. Deformacje i zja-

wiska patologiczne a polityka spo∏eczna, s. 89 i n.) akcenty krytyczne, uparte wskazywanie

na to, ˝e spora cz´Êç tzw. spo∏ecznych patologii ma swoje makrostrukturalne uwarunko-

wania: „… system spo∏eczno-gospodarczy, jeÊli jest êle zorganizowany… a system politycz-

ny, jeÊli nie jest demokratyczny i nie sprzyja aktywnoÊci obywateli i ich udzia∏owi w rzàdze-

niu – muszà byç w wi´kszej mierze patogenne. Szczególnie patogenne sà systemy, które za
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pomocà si∏y paƒstwowej usi∏ujà narzuciç spo∏eczeƒstwo nowy wzorzec gospodarki i paƒ-

stwa” (s. 90). Przywo∏any cytat pochodzi z pracy opublikowanej w 1987 r., wi´c w schy∏ko-

wym okresie PRL-u i – móg∏by ktoÊ powiedzieç – nie trzeba by∏o wtedy wielkiej odwagi,

aby re˝im krytykowaç. Nie idzie tu jednak o demonstrowanie braku politycznej pokory au-

tora recenzowanego zbioru, lecz o pokazywanie ewolucji poglàdów tych, którzy wiàzali

z nim nadzieje na popraw´ ludzkiego losu – a tego przecie˝ profesor Nieciuƒski nigdy si´

nie wypiera∏.

To oznacza – o czym przekonuje ostatnia cz´Êç ksià˝ki, poÊwi´cona w znacznej mierze

ocenie procesów zmiany spo∏ecznej z lat 90. – ˝e wybra∏ sobie jej autor drog´ najtrudniej-

szà, bo – sceptyczny wobec dokonaƒ PRL-u – jest równie sceptyczny wobec wielu zjawisk

rejestrowanych w III Rzeczypospolitej. Wyra˝a si´ to w ocenach, których cz´Êç wydaje si´

recenzentowi doÊç kontrowersyjna – choçby dlatego, ˝e dotyczà one raczej decyzji podej-

mowanych przez kolejne ekipy polityczne, a nie politycznych i gospodarczych uwarunko-

waƒ tych decyzji – ale niektóre z nich uderzajà swojà trafnoÊcià i bezpoÊrednioÊcià bliskà

brutalnoÊci. Pisze, na przyk∏ad, profesor Nieciuƒski, ˝e „… modernizacja b´dzie mia∏a

w zasadzie charakter naÊladowczy, przyswajania dobrych i sprawdzonych wzorców i me-

tod… Imitacyjny charakter modernizacji nie mo˝e byç Êlepym przyswajaniem, bez wybo-

ru, wszystkiego, co wydaje si´ na to zas∏ugiwaç… modernizacja nie mo˝e oznaczaç zanie-

dbywania i utraty w∏asnych tradycji…” (s. 235). Cz´Êç refleksji prof. Nieciuƒskiego

dotyczàcych dynamiki polskich procesów modernizacyjnych okazuje si´ zresztà niemal˝e

prorocza: w po∏owie 2004 r. pisa∏ on o tym, ˝e „… niepokój budzi… zdolnoÊç do wyko-

rzystania Êrodków pomocowych Unii, zarówno ze wzgl´du na koniecznoÊç odpowiednie-

go udzia∏u Êrodków paƒstwa i samorzàdów terytorialnych w realizacji wspomaganych pro-

gramów, jak i przygotowania odpowiednich instytucji do absorpcji Êrodków unijnych”

(s. 236). Niefortunnie, „s∏owo sta∏o si´ cia∏em” – jeÊli powa˝nie potraktowaç rewelacje

o skandalicznie niskim poziomie wykorzystania funduszy strukturalnych, jakie w koƒcu

roku 2005 ujawnione zosta∏y w prasie (por. J. Bielecki, Marnowana szansa, „Rzeczpospo-

lita” z 5 listopada 2005 r.). Ale recenzentowi mniej idzie o to, aby zach´caç hipotetycz-

nych czytelników do lektury prac profesora Nieciuƒskiego wskazywaniem na przenikli-

woÊç sàdów ich autora, bardziej zaÊ na powiedzeniu tego, co go najbardziej w recenzowanej

ksià˝ce fascynuje. Otó˝, jest to – roz∏o˝ona na lat niemal˝e 40 – intelektualna biografia

cz∏owieka, który wyg∏asza∏ poglàdy kontrowersyjne, opinie, z którymi z ca∏à pewnoÊcià

mo˝na si´ spieraç, ale przy tym konsekwentnie skoncentrowane na losie tych, którym wie-

dzie si´ najmarniej. Mówiàc najkrócej, jest to biografia intelektualna cz∏owieka porzàdnego.

Kazimierz W. Frieske

Instytut Socjologii

Uniwersytet Warszawski
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Laurence J. Kotlikoff, Scott Burns The Coming

Generational Storm. What You Need to Know

About America’s Economic Future, MIT Press,

Cambridge, Mass. 2004, 328 stron

Zdecydowana wi´kszoÊç prac z zakresu nauk spo∏ecznych koncentruje si´ na proble-

mach wa˝nych „tu i teraz”. W przypadku orientowania si´ przez autora/autorów na przy-

sz∏oÊç preferowane sà opracowania ogniskujàce si´ na relatywnie bliskiej, tj. przewidywal-

nej przysz∏oÊci. Omawiana ksià˝ka odbiega wyraênie od tej tradycji, prezentujàc problemy,

które w przypadku Stanów Zjednoczonych ujawnià si´ na dobre dopiero za kilka dekad.

Problemy te zwiàzane sà z konsekwencjami utrzymywania si´ obecnych, hojnych zobowià-

zaƒ publicznych w sferze zabezpieczenia spo∏ecznego (czy mo˝e w przypadku USA nale-

˝a∏oby u˝ywaç niedookreÊlonego terminu bezpieczeƒstwo socjalne). W zderzeniu z prze-

widywanymi tendencjami demograficznymi (proces starzenia si´ ludnoÊci) brak reform

w sferze zaopatrzenia spo∏ecznego prowadziç b´dzie do narastania ró˝nicy pomi´dzy war-

toÊcià danin publicznych wp∏ywajàcych do bud˝etów publicznych ró˝nych szczebli (warto-

Êcià szacowanà przy za∏o˝eniu braku zmian polityki fiskalnej) a wartoÊcià Êwiadczeƒ.

Omawiana praca jest z za∏o˝enia popularnonaukowà próbà uzmys∏owienia szerszemu

kr´gowi odbiorców skutków wspó∏wyst´powania obecnych tendencji demograficznych i zo-

bowiàzaƒ publicznych. Jej autorami sà Laurence J. Kotlikoff, znany amerykaƒski ekono-

mista, zwany niekiedy „Mr. Generational Accounting”, oraz specjalizujàcy si´ w proble-

matyce finansowej i ubezpieczeniowej dziennikarz „Dallas Morning News” Scott Burns.

Ich celem by∏o „pozostawiç [czytelnika] z rzeczywistà znajomoÊcià tego, co nadchodzi, dla-

czego nadchodzi i kiedy nadchodzi” (s. xiii), albowiem „nadchodzàca burza pokoleniowa”

– poprzez przysz∏e wywiàzywanie si´ z obecnych zobowiàzaƒ – przejawia si´ przede wszyst-

kim olbrzymim d∏ugiem publicznym rzàdu USA, jedenastokrotnie – po obliczeniu jego

bie˝àcej wartoÊci – przewy˝szajàcym ten figurujàcy w oficjalnych statystykach.

Do oszacowania powy˝szego d∏ugu publicznego wykorzystywane sà w omawianej pra-

cy metody rachunkowoÊci generacyjnej1, metody, której pi´tnaÊcie lat temu L. J. Kotli-

1 Metoda ta jest przedstawiona np. w pracy pod redakcjà A. Auerbacha i wspó∏pracowników

(1999), w rozwini´tej postaci, z uwzgl´dnieniem prywatnych transferów, w ksià˝ce E. Lütha (2001)

(omówionej w [Szukalski 2003]), w literaturze polskoj´zycznej w opracowaniu P. Szukalskiego (2000).



koff by∏ wspó∏twórcà. Przypomn´ pokrótce, i˝ rachunkowoÊç generacyjna bazuje na po-

równaniu bie˝àcej wartoÊci przysz∏ych danin i wydatków publicznych z najbli˝szego wie-

ku. W celu oszacowania zarówno dochodów, jak i wydatków bud˝etowych na podstawie

prognoz demograficznych i znajomoÊci profilu demograficznego podatników i beneficjan-

tów ró˝norodnych programów publicznych (oÊwiata, opieka zdrowotna, bezpieczeƒstwo

socjalne) dla ka˝dego roku w przysz∏oÊci okreÊla si´ wartoÊç danin i wydatków2, a nast´p-

nie, zak∏adajàc sta∏à stop´ dyskontowà, oblicza si´ wartoÊç bie˝àcà. Sumujàc bie˝àce war-

toÊci wp∏ywów i wydatków, dokonuje si´ nast´pnie porównania ich zagregowanych wiel-

koÊci, okreÊlajàc wielkoÊç nadwy˝ki bàdê – co cz´Êciej – deficytu, czyli tzw. luk´ podatkowà

(fiscal gap). Informuje ona o realnej wartoÊci zobowiàzaƒ sektora publicznego i s∏u˝y do

oszacowania skali zmian niezb´dnych do osiàgni´cia d∏ugoterminowej równowagi finan-

sowej lub obcià˝enia przysz∏ych, nienarodzonych jeszcze generacji.

Rozdzia∏ pierwszy poÊwi´cony jest prezentacji demograficznych uwarunkowaƒ d∏ugo-

okresowej nierównowagi finansowej – procesowi starzenia si´ ludnoÊci USA ze szczegól-

nym uwzgl´dnieniem prognoz, które zdaniem Kotlikoffa i Burnsa niedoszacowujà przy-

sz∏e tempo spadku umieralnoÊci wÊród seniorów, a zatem sà nadmiernie optymistyczne,

jeÊli idzie o wysokoÊç zobowiàzaƒ publicznych. PodkreÊlenia godny jest fakt, i˝ fakt, ˝e za-

rzàd Social Security operujàcy 75-letnim horyzontem prognozy demograficznej (sic!) oskar-

˝any jest o nadmiernie „krótkookresowe” zainteresowania.

Rozdzia∏ drugi jest z jednej strony opowieÊcià o historii rozwoju systemu bezpieczeƒ-

stwa spo∏ecznego w USA, z drugiej zaÊ wprowadzeniem metod rachunkowoÊci generacyj-

nej w celu oszacowania luki podatkowej. W przypadku tej ostatniej autorzy dochodzà do

wielkoÊci 45 bln USD, przy czym stwierdzajà, i˝ jednoczesne obni˝ki podatków zapowia-

dane przez administracj´ Busha jr. i planowane rozszerzenie programu Medicare zwi´k-

szajà tà wielkoÊç do 51 bln USD. Odraczanie decyzji o podj´ciu niezb´dnych przeciwdzia-

∏aƒ podnosi wartoÊç luki podatkowej – przyk∏adowo opóênienie o lat 15 podnosi luk´ z 45

bln na 76 bln USD.

WyjÊcie z dzisiejszych k∏opotów rzàd amerykaƒski móg∏by znaleêç w jednym z poni˝-

szych natychmiastowo wprowadzonych rozwiàzaƒ – podniesieniu federalnych podatków

dochodowych o 69%, podniesieniu o 95% podatków nak∏adanych na fundusz p∏ac, obni-

˝enie wartoÊci wydatków zwiàzanych z zakupem przez rzàd federalny dóbr i us∏ug (w tym

i us∏ug administracyjno-porzàdkowych) o 106% (sic!), obni˝enie wydatków na Social Se-

curity i Medicare o 45%. Z oczywistych wzgl´dów ˝adna z powy˝szych propozycji nie jest

mo˝liwa do osiàgni´cia, a zatem w przysz∏oÊci nale˝y zastosowaç ich mieszank´. Wzmian-

kowanà wielokrotnie przez autorów g∏ównà przeszkodà na drodze do wprowadzenia dzia-

∏aƒ niezb´dnych dla osiàgni´cia d∏ugookresowej równowagi jest fakt, i˝ w realiach USA

˝adna z dwóch dominujàcych na scenie politycznej partii nie jest zainteresowana w roz-
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2 Przyjmuje si´ przy tym utrzymywanie systemu podatkowego i okreÊlone tempo wzrostu real-

nej p∏acy oraz sta∏oÊç programów publicznych i dane indeksy zmiany wartoÊci wydatków per capita

w tych˝e programach.



powszechnianiu informacji o przysz∏oÊci finansowej swego kraju, który z technicznego

punktu widzenia jest bankrutem3.

Kolejna cz´Êç to opowieÊç o du˝ej swobodzie, jakà posiadajà dzisiejsze rzàdy odnoÊnie

do etykietowania poszczególnych rodzajów danin i Êwiadczeƒ, a przez to odnoÊnie do ska-

li bie˝àcego deficytu bud˝etowego. Podane przyk∏ady przekonujà, i˝ w zale˝noÊci od wo-

li polityków w danym roku kalendarzowym mo˝na uzyskaç równowag´ finansowà, nad-

wy˝k´ lub deficyt, choç w ka˝dym przypadku z punktu widzenia podejÊcia d∏ugookresowego

mamy do czynienia z takim samym efektem. Wskazuje to na znaczenie rachunkowoÊci ge-

neracyjnej i luki podatkowej jako narz´dzi d∏ugookresowej oceny racjonalnoÊci i efektyw-

noÊci prowadzonej polityki.

Z regu∏y po ostrze˝eniach nast´puje w wi´kszoÊci prac lista sugerowanych rozwiàzaƒ.

W omawianej pracy mamy do czynienia z sytuacjà ∫ rebours. Rozdzia∏ piàty poÊwi´cony

jest wyjaÊnieniom, dlaczego rozwiàzania, które wed∏ug opinii publicznej majà zaradziç

problemom zwiàzanym z procesem starzenia si´ i narastania d∏ugu publicznego, sà na-

miastkami, nie zaÊ rzeczywistymi rozwiàzaniami. Post´p technologiczny poprzez wzrost

produktywnoÊci i w konsekwencji wy˝sze p∏ace zwi´ksza bezwzgl´dnà wartoÊç luki podat-

kowej. Zasoby rzàdu federalnego to jedynie 2,1 bln USD, stàd te˝ ich wyprzeda˝ nic

w zasadzie nie zmieni. Zwi´kszenie wartoÊci majàtku produkcyjnego w przeliczeniu na

jednego zatrudnionego mog∏oby poprzez zwi´kszenie efektywnoÊci pracy cz∏owieka zmniej-

szyç skal´ problemów, lecz gospodarka USA staje si´ coraz mniej konkurencyjna, efek-

tem czego ucieczka kapita∏u. Nie sprzyja temu równie˝ i coraz mniejsza sk∏onnoÊç obco-

krajowców do inwestowania w USA. Z kolei w sytuacji prawdopodobnego zmniejszenia

si´ wartoÊci Êwiadczeƒ w ramach Social Security Êrodkiem zaradczym dla poszczególnych

jednostek mog∏yby byç otrzymane od przodków spadki, lecz wyd∏u˝anie si´ ˝ycia, wzrost

kosztów opieki medycznej na staroÊç i rozprzestrzenianie si´ konsumpcyjnego spojrzenia

na Êwiat b´dà zapewne czynnikami zmniejszajàcymi sk∏onnoÊç do oszcz´dzania w przy-

sz∏oÊci, a w efekcie czynnikami zmniejszajàcymi wartoÊç spadków. Wprowadzenie przez

wielu pracodawców zak∏adowych planów emerytalnych z kolei nie rozwiàzuje problemów,

zwa˝ywszy na fakt, i˝ znaczna cz´Êç Êrodków inwestowana jest w same firmy (podwójne

ryzyko bezrobocia i utraty dodatkowej emerytury w przypadku bankructwa), poza tym

gwa∏townie w takim przypadku wzrasta opodatkowanie ∏àcznych dochodów na staroÊç,

pomniejszajàc realnà wartoÊç uzyskanych dochodów. Podwy˝szenie wieku otrzymania

pierwszego Êwiadczenia o 6 lat równie˝ nie wchodzi w rachub´, tak jak i nadziej´ na wzmo-

˝onà imigracj´, ekonomik´ voodoo (tj. efekty stosowania pobudzenia gospodarczego zgod-

nego z ekonomià strony poda˝owej), czy eliminacj´ nadmiernych wydatków sektora pu-

blicznego.

Dlatego te˝ w kolejnej cz´Êci swego dzie∏a autorzy stwierdzajà, i˝ w przysz∏oÊci nale˝y

oczekiwaç w USA – wobec braku podj´cia Êrodków zaradczych w postaci ograniczeƒ upraw-

Recenzje256

3 Kotlikoff i Burns przywo∏ujà nast´pujàce porównanie (s. 65) – luka fiskalna obecnie wynosi

ok. 45 bln USD, podczas gdy wartoÊç ∏àcznego majàtku znajdujàcego si´ w posiadaniu obywateli

i rzàdu Stanów Zjednoczonych jest ni˝sza ni˝ 40 bln dolarów.



nieƒ do Social Security, Medicare i Medicaid – szybko narastajàcej inflacji. Ta bowiem jest

zarówno konsekwencjà zaciàgania nadmiernie wysokich d∏ugów, jak i jedynym realnym,

choç obusiecznym, narz´dziem znajdujàcym si´ w gestii administracji federalnej. Przy czym

– przy za∏o˝eniu utrzymywania si´ obecnych zasad rewaloryzacji Êwiadczeƒ i zwrotu kosz-

tów us∏ug medycznych – rozwiàzaniem jest tylko wysoki poziom wzrostu cen, co z kolei

grozi powieleniem sytuacji znanej z Argentyny czy Rosji.

Dopiero w nast´pnym, szóstym rozdziale Kotlikoff i Burns „wyk∏adajà kaw´ na ∏aw´”,

czyli prezentujà swoje propozycje rozwiàzania d∏ugookresowych problemów finansowych

USA. W przypadku Social Security ich podstawà jest wprowadzenie osobistych rachun-

ków, na których gromadzone b´dà sk∏adki (op∏acane samodzielnie przez pracujàcych, zaÊ

przez rzàd za niepe∏nosprawnych i bezrobotnych). Zgromadzone Êrodki inwestowane b´-

dà poczàtkowo w globalny indeks akcji, obligacji i nieruchomoÊci, zaÊ przy dochodzeniu

do wieku emerytalnego w ni˝ej zapewne oprocentowane, lecz bezpieczne papiery warto-

Êciowe. Zobowiàzania wobec dotychczasowych uczestników systemu powinny byç nato-

miast finansowane z nowo wprowadzonego podatku od sprzeda˝y detalicznej w wysoko-

Êci 12%. Z kolei w przypadku Medicare autorzy sugerujà odejÊcie od bezpoÊredniego

pokrywania kosztów us∏ug na rzecz corocznej emisji voucherów, których wartoÊç jest in-

dywidualnie wyceniana. Vouchery s∏u˝yç majà do zakupu przez danà jednostk´ wybranych

przez nià us∏ug medycznych. Poniewa˝ wzrost ogólnej wartoÊci emitowanych voucherów

by∏by ograniczony wzrostem realnej p∏acy, stàd te˝ dostawcy us∏ug medycznych zaintere-

sowani byliby ograniczaniem tempa wzrostu kosztów leczenia.

Dwa ostatnie rozdzia∏y poÊwi´cone sà prezentacji niebezpieczeƒstw zwiàzanych z praw-

dopodobnymi, przysz∏ymi dzia∏aniami administracji federalnej ukierunkowanymi na ogra-

niczenia deficytu bud˝etowego, niebezpieczeƒstw, jakie zagra˝aç mogà indywidualnym

czytelnikom pracy, oraz odpowiednich Êrodków zaradczych. W szczególny sposób jako za-

bezpieczenie przed nieznanà przysz∏oÊcià Kotlikoff i Burns zalecajà zakup zajmowanego

domu czy mieszkania, oraz dywersyfikacj´ posiadanych zasobów finansowych z uwzgl´d-

nieniem faktu prawdopodobnych k∏opotów gospodarki amerykaƒskiej.

Czytelnik niniejszego opracowania zapewne zadaje sobie pytanie, po co w naukowym

czasopiÊmie zamieszczaç recenzj´ ksià˝ki popularnonaukowej? Odpowiedê na tak posta-

wione pytanie jest trzycz´Êciowa. Po pierwsze, omawiana praca w przyst´pny sposób przed-

stawia rzadko poruszane i wa˝ne dla przysz∏oÊci nie tylko Stanów Zjednoczonych zagad-

nienia (choç oczywiÊcie patrzy na wszystko z amerykanocentrycznego punktu widzenia).

Po drugie, dzi´ki temu, ˝e jest to praca z zamierzenia popularnonaukowa, autorzy stawia-

jà wiele interesujàcych i dyskusyjnych tez, czego w pracy naukowej unikaliby wobec nie-

wystarczajàcych dowodów potwierdzajàcych ich przypuszczenia. Po trzecie, praca ta sta-

nowi przyk∏ad tak bardzo brakujàcego w polskich realiach po∏àczenia fachowej wiedzy

najwy˝szego lotu z prostym, nakierowanym „pod strzech´” sposobem prezentacji rezulta-

tów badaƒ naukowych. Niebanalne wnioski przedstawiane sà zapewne dla czytelnika oma-

wianego tomu niezaprzeczalnym potwierdzeniem przydatnoÊci nauki.

Niech zatem niniejsze omówienie pracy Kotlikoffa i Burnsa stanowi zach´t´ dla pol-

skich specjalistów w zakresie polityki spo∏ecznej, ekonomii, finansów publicznych do pod-
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j´cia prób w zakresie literatury popularnonaukowej, ukierunkowanej na rozpropagowa-

nie najwa˝niejszych problemów wspó∏czesnej Polski, a przede wszystkim optymalnych me-

tod rozwiàzania tych˝e problemów. Nic tak nie wzmacnia determinacji polityków do po-

dejmowania pewnych dzia∏aƒ, jak ÊwiadomoÊç, i˝ opiniotwórcza cz´Êç elektoratu owe

dzia∏ania w pe∏ni popiera.

RównoczeÊnie niech niniejszy tekst stanowi zach´t´ do zainteresowania si´ przez pol-

skich polityków i ekonomistów rachunkowoÊcià generacyjnà, metodà pozwalajàcà spraw-

dziç, jakà przysz∏oÊç przygotujemy dla nienarodzonych pokoleƒ Polaków.

Piotr Szukalski

Zak∏ad Demografii U¸
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Warszawa 2004, 377 stron

Rok 2004 by∏ dla Polski rokiem szczególnym. Wydarzy∏o si´ coÊ, do czego Polska od

kilkunastu lat konsekwentnie dà˝y∏a – w∏àczenie w struktury Unii Europejskiej. ZaÊ rok

2003 by∏ czasem zamykania negocjacji przedakcesyjnych, a jednym z najbardziej dyskuto-

wanych i negocjowanych obszarów by∏a swoboda przep∏ywu pracowników i zatrudnienia

na terenie krajów Unii Europejskiej. Prace nad dookreÊleniem stanowiska naszego kraju

w sprawie funkcjonowania Polaków na unijnym rynku pracy oraz obywateli krajów Unii

Europejskiej na polskim rynku pracy, w sposób naturalny sk∏ania∏y do refleksji nad tym,

czym w ogóle jest praca i jakà cz∏owiek nadaje jej wag´ w swoim ˝yciu. To, jak odnajdu-

je si´ na rynku pracy i jak kszta∏tujà si´ poszczególne rynki pracy w krajach Unii Euro-

pejskiej. Praca i jej skutki dla funkcjonowania cz∏owieka w spo∏eczeƒstwie od dziesiàtków

lat stanowià temat dyskusji i rozpraw. Znajduje to swój wyraz w tworzeniu wielu wa˝nych

dokumentów, deklaracji i aktów prawnych odnoszàcych si´ do problemu zatrudnienia.

W dzisiejszym, globalizujàcym si´ coraz wyraêniej Êwiecie, aspekty funkcjonowania cz∏o-

wieka na rynku pracy zaczynajà nabieraç nowego, szczególnego wymiaru.

W paêdzierniku 2004 roku na konferencji zorganizowanej przez Instytut Pracy i Spraw

Socjalnych, dotyczàcej przysz∏oÊci pracy, zespó∏ ekspertów debatowa∏ nad tym, jakà rol´ pe∏-

ni cz∏owiek jako pracownik w efektywnie zarzàdzanym przedsi´biorstwie, jakie miejsce zaj-

muje praca w ˝yciu cz∏owieka oraz jak wyglàdaç b´dzie praca i zatrudnienie w przysz∏oÊci.

Wynikiem tej emocjonujàcej i wieloaspektowej debaty jest opublikowana w tym samym

roku ksià˝ka pod redakcjà S. Borkowskiej zatytu∏owana Przysz∏oÊç pracy w XXI wieku,

w której zamieszczone sà wystàpienia i referaty przedstawione i przedyskutowane w trak-

cie konferencji.

Ksià˝ka podzielona zosta∏a na cztery cz´Êci, z których ka˝da odnosi si´ do innego aspek-

tu pracy jako elementu kszta∏tujàcego miejsce i rol´ cz∏owieka w hierarchii spo∏ecznej, ja-

ko podstawowej formy uzyskiwania dochodu i jednoczeÊnie jako elementu kszta∏tujàcego

rodzaj konsumpcji i sp´dzania czasu wolnego przez pracownika i jego rodzin´. W cz´Êci

pierwszej, zatytu∏owanej Jaka praca, przedstawionych jest szeÊç artyku∏ów dotyczàcych

pracy jako czynnika rozwoju cz∏owieka. Zwraca si´ tutaj uwag´ na istotne przemiany w jej

treÊci, zw∏aszcza w aspekcie kulturowym i cywilizacyjnym.



Punktem wyjÊcia tej cz´Êci ksià˝ki jest umiejscowienie pracy w kolejnej, nowej fali glo-

balizacji. W. Morawski w artykule, otwierajàcym ksià˝k´ – Globalizacja i praca. Kontek-

stowa analiza Êwiata pracy – stawia tez´, i˝ globalizacja w bardzo istotny sposób wp∏ywa

na kszta∏towanie stosunków pracy. Nowe technologie zaowocowa∏y nie tylko dynamicz-

nym przep∏ywem informacji, ale tak˝e istotnymi zmianami gospodarczymi i zmianà struk-

tur rynków pracy. W efekcie wzmaga si´ wymiana pracy na odleg∏oÊç z jednoczesnymi

wzmo˝onymi ruchami migracyjnymi (przep∏yw inwestycji, know-how). Warto zwróciç uwa-

g´ na fakt, i˝ problem migracji zarobkowych staje si´ jednym z czynników fluktuacji ryn-

ków pracy i debata nad nim zaczyna zakreÊlaç coraz szersze kr´gi. Tak˝e w omawianej

ksià˝ce temat migracji przewija si´ w kilku kolejnych artyku∏ach. Jeden z nich, autorstwa

A. Rajkiewicza, poÊwi´cony jest w ca∏oÊci temu tematowi. O zmianach cywilizacyjnych

wp∏ywajàcych na stosunki pracy pisze tak˝e J. Orczyk w artykule Post´p cywilizacyjny

a praca. Odnoszàc poj´cie cywilizacji do poziomu kultury materialnej spo∏eczeƒstwa oraz

rozwoju zale˝nego od organizacji i zachowaƒ cz∏onków spo∏eczeƒstwa, stawia tez´, i˝ to

praca sta∏a si´ podstawà cywilizacji w spo∏eczeƒstwach, które umia∏y wykorzystaç nowe

techniki i wynalazki. U˝yto ich do wytwarzania dóbr i us∏ug, majàcych zapewniç warunki

rozwoju oraz wzrostu poziomu egzystencji. Autor analizuje zmiany w Êwiecie pracy na

przestrzeni rozwoju cywilizacyjnego, podkreÊlajàc jednoczeÊnie koniecznoÊç Êwiadomego

uczestnictwa obywateli w kszta∏towaniu Êwiata pracy. Równie wa˝na jest potrzeba znale-

zienia równowagi pomi´dzy instytucjonalizacjà ˝ycia spo∏ecznego a prawami jednostek

wynikajàcymi z ich pracy. Autor podkreÊla, ˝e bez wypracowania tych dwóch aspektów

nowa cywilizacja nie b´dzie w stanie si´ utrzymaç, poniewa˝ praca jest podstawà jej ist-

nienia.

Artyku∏y S. Borkowskiej pt. Praca a ˝ycie pozazawodowe oraz ks. L. Dyczewskiego Pra-

ca i kultura zwracajà uwag´ na ca∏y aspekt pozazawodowy ˝ycia cz∏owieka i na to, jak na

sp´dzanie czasu wolnego, w tym tak˝e na rozwój kulturalny cz∏owieka, wp∏ywa jakoÊç

i iloÊç wykonywanej przez niego pracy. S. Borkowska akcentuje koniecznoÊç wypracowa-

nia równowagi pomi´dzy pracà a ˝yciem pozazawodowym. W bardzo interesujàcy i przej-

rzysty sposób zestawia ze sobà czynniki wp∏ywajàce w sposób zasadniczy na jakoÊç wykony-

wanej pracy. Nale˝y sobie przecie˝ zdawaç spraw´ z tego, ˝e cz∏owiek jest wielowymiarowy

i choç czynnoÊci wykonywane zawodowo sà jednymi z istotniejszych czynników wp∏ywajà-

cych na jego funkcjonowanie, to na ocen´, jakim jest pracownikiem, ogromny wp∏yw mo-

gà mieç pozazawodowe aspekty ˝ycia: jego stosunki rodzinne, umiej´tnoÊç wypoczywania

i inne, pozornie mniej istotne, elementy. JeÊli ktoÊ odczuwa szcz´Êcie w pozazawodowych

obszarach ˝ycia oraz jest osobà radosnà, z ufnoÊcià i optymizmem patrzàcà w przysz∏oÊç

– prawdopodobnie tak˝e jego kariera zawodowa b´dzie rozwija∏a si´ pomyÊlnie. Dzia∏a

to równie˝ odwrotnie. KtoÊ czerpiàcy satysfakcj´ z pracy i jednoczeÊnie znajdujàcy czas

dla rodziny i w∏asnego rozwoju pozazawodowego prawdopodobnie tak˝e w rodzinie od-

najdzie Êrodowisko sprzyjajàce jego rozwojowi zawodowemu. Taka rodzina b´dzie wspar-

ciem i zapleczem. Po lekturze tego artyku∏u pozostajemy w niepodwa˝alnym przekona-

niu o istotnym przenikaniu si´ obu tych aspektów ˝ycia cz∏owieka i niezaprzeczalnej

koniecznoÊci ciàg∏ej pracy nad równowagà pomi´dzy nimi. To, o co tak naprawd´ walczy-
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my wspinajàc si´ po Êcie˝ce kariery zawodowej, to przecie˝ lepsza jakoÊç ˝ycia, a ta sk∏a-

da si´ z kilku elementów, w tym w du˝ej cz´Êci z ˝ycia prywatnego.

L. Dyczewski w swoim tekÊcie odnoszàc si´ do podobnego problemu, pokazuje, ˝e cz´-

sto przeciwstawiamy sobie prac´, która wià˝e si´ nierzadko z wysi∏kiem i znu˝eniem, oraz

kultur´ – kojarzonà z odpoczynkiem, przyjemnoÊcià i rozrywkà. PodkreÊla jednak, ˝e nie

musi to byç w∏aÊciwe uj´cie tych dwóch aspektów. W artykule proponuje spojrzeç na pra-

c´ oraz kultur´ jako na komplementarne aspekty funkcjonowania. Dbajàc o kondycj´ psy-

chicznà cz∏owieka, zak∏ada mo˝liwoÊç takiego ukszta∏towania relacji mi´dzy kulturà a pra-

cà, by uniknàç w ten sposób alienacji zwiàzanej z jej treÊcià, a samà prac´ uduchowiç

i odnaleêç w niej spe∏nienie.

Z kolei na zagro˝enia fizyczne wynikajàce z wykonywanego zawodu zwraca uwag´

D. Koradecka w artykule Cz∏owiek a Êrodowisko pracy. Autorka przedstawia zagro˝enia

fizyczne, jakie zwiàzane sà z ró˝nymi formami wykonywanej pracy. Przekrój przytacza-

nych w tym miejscu przyk∏adów zagro˝eƒ i deformacji fizycznych cia∏a cz∏owieka, b´dà-

cych efektem wykonywanej pracy, rozciàga si´ od opisu zmian w strukturze koÊci u Êre-

dniowiecznych kobiet syryjskich mlàcych ziarno w pozycji kl´czàcej przez ponad 8 godzin

dziennie, po zniekszta∏cone sylwetki wspó∏czesnych pracowników okreÊlanych jako homo

computerus, a sp´dzajàcych wiele godzin dziennie przed monitorami komputerów. Autor-

ka podkreÊla ogromny rozmiar obcià˝enia fizycznego cz∏owieka w procesie pracy i stara

si´ zwróciç uwag´ na skutki takiego stanu rzeczy. Za niezb´dne uwa˝a podj´cie wysi∏ku

takiej modyfikacji polskiego systemu ochrony pracy, aby uÊwiadomiç cz∏owiekowi grani-

ce jego mo˝liwoÊci psychofizycznych oraz uczyniç odpowiedzialnymi za popraw´ warun-

ków pracy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Ostatni z artyku∏ów zamieszczonych w cz´Êci Jaka praca stanowi analiz´ przemian za-

chodzàcych we wspó∏czesnym Êwiecie pracy. Autorka, Z. Jacukowicz, zwraca uwag´ na

najistotniejsze z tych nich, takie jak: skracanie czasu pracy, podwy˝szanie pozycji zawo-

dowej kobiet, os∏abianie negatywnych aspektów bezrobocia i nowe formy zatrudnienia ja-

ko metody na ograniczanie rozmiarów bezrobocia. Doceniajàc pozytywne aspekty zmian,

autorka podkreÊla jednak, ˝e „dzielenie si´ pracà” i skracanie jej czasu nie rozwià˝e pro-

blemów bezrobocia i niskiej absorpcji rynku pracy, choç nie wyklucza, ˝e mo˝e pojawi si´

nowa dziedzina gospodarki, w której b´dzie mo˝na znaleêç zatrudnienie, a która – nie-

wykluczone – opieraç si´ b´dzie na wykonywaniu takich prac, jak zagospodarowywanie

oceanów, pustyƒ czy loty mi´dzyplanetarne.

Druga cz´Êç ksià˝ki nosi tytu∏ Jaki pracownik?. Znalaz∏o si´ w niej pi´ç artyku∏ów przed-

stawiajàcych cechy spo∏eczno-demograficzne, poziom wykszta∏cenia i kompetencji wspó∏-

czesnych pracowników. Pierwszy z artyku∏ów autorstwa I. Kotowskiej, zatytu∏owany Zmia-

ny demograficzne a przysz∏y rynek pracy, przedstawia najistotniejsze procesy wp∏ywajàce na

zmiany w strukturze uczestników rynku pracy. Autorka wskazuje na dwie zasadnicze gru-

py procesów: z jednej strony te globalizacyjne, po∏àczone z rozwojem nowych technolo-

gii, z drugiej zaÊ procesy starzenia si´ ludnoÊci i potencjalny spadek zasobów pracy. Ana-

lizujàc w sposób doÊç szczegó∏owy wp∏yw tych procesów na przemiany rynku pracy,

I. Kotowska zastanawia si´ nad koniecznoÊcià wsparcia integracji z rynkiem pracy osób,
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które majà k∏opoty z uzyskaniem zatrudnienia, oraz nad koniecznoÊcià zreformowania eu-

ropejskich koncepcji paƒstwa opiekuƒczego. Za koniecznoÊcià rewizji koncepcji paƒstwa

opiekuƒczego przemawiajà dwa zasadnicze czynniki: wzrost znaczenia pracy jako czynni-

ka kszta∏tujàcego przebieg ˝ycia jednostki oraz koncepcja aktywnego starzenia si´ jako

strategii dostosowania gospodarki i spo∏eczeƒstwa do starzenia si´ ludnoÊci.

Autor kolejnego z artyku∏ów, Z. Strzelecki, za cel swych rozwa˝aƒ przyjà∏ przemiany

w jakoÊciowej strukturze zatrudnienia w Polsce. Jest to analiza danych wed∏ug jakoÊcio-

wych cech demograficznych, takich jak wiek, poziom wykszta∏cenia, sektor zatrudnienia

i wykonywane zawody, w odniesieniu do uczestników rynku pracy. Autor optymistycznie

odnosi si´ do obserwowanych w tym aspekcie przemian, zwraca jednak uwag´, ˝e o ile go-

spodarka w Polsce zmienia si´ z przemys∏owej w przemys∏owo-us∏ugowà, wykorzystujàcà

nowe technologie, o tyle kapita∏ i potencja∏ osób w m∏odym wieku, pod wzgl´dem kwali-

fikacji najbardziej przygotowanych do wyzwaƒ gospodarki opartej na wiedzy i informaty-

zacji, nie jest wykorzystywany. Autor postuluje wi´c poprawienie systemu prognozowania

popytu na prac´ wed∏ug kwalifikacji, aby ze stosownym wyprzedzeniem móc dokonaç

zmian w strukturze kszta∏cenia przysz∏ych uczestników rynku pracy. Dwa kolejne artyku-

∏y pog∏´biajà niektóre z poruszanych tutaj kwestii. Szczegó∏owo o kapitale, jakim jest wie-

dza i umiej´tnoÊci pracowników (aspekt kszta∏cenia), pisze S. Kwiatkowski w artykule Wie-

dza ukryta – istotny element kwalifikacji i kompetencji pracowników. L. Fràckiewicz przybli˝a

natomiast funkcjonowanie na rynku pracy jednej z najbardziej zagro˝onych wykluczeniem

grup – niepe∏nosprawnych.

Ostatnim z przedstawianych w tej cz´Êci artyku∏ów jest praca autorstwa K. Doktóra na

temat modernizacji stratyfikacji zawodowej. Artyku∏ ten stanowi zbiór uwag dotyczàcych

modernizacji zawodowej stratyfikacji, pokazujàc wzajemnà zale˝noÊç pomi´dzy przemiana-

mi rynku pracy a dyferencjacjà spo∏eczna. Jak twierdzi: „… dziÊ nie elita w∏adzy, lecz elita

wiedzy rzàdzi korporacjami w dobie promowanej globalizacji…”, dlatego postrzegajàc rynek

pracy jako splot bardzo wielu czynników, edukacj´ traktuje jako jeden z najistotniejszych.

Trzecia cz´Êç ksià˝ki koncentruje si´ na problemie zarzàdzania pracà w przedsi´bior-

stwie. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e aby przedsi´biorstwo czy organizacja mog∏y sprawnie dzia-

∏aç na rynku, potrzeba nie tylko dobrego rozpoznania kapita∏u, jakim si´ dysponuje (w tym

ludzkiego), ale te˝ umieç nim sprawnie zarzàdzaç, by móc w sposób najbardziej efektyw-

ny wykorzystaç drzemiàce w nim potencja∏y.

Pierwsze dwa artyku∏y w tej cz´Êci zwracajà uwag´ czytelnika na fakt, i˝ do sprawne-

go rozwoju firmy czy jakiejkolwiek innej organizacji niezb´dna jest ÊwiadomoÊç, i˝ to pra-

ca wykonywana przez personel danej organizacji jest kluczowym czynnikiem jej rozwoju.

W swoim artykule M. Bratnicki i J. Stru˝yna postulujà, by prac´ traktowaç jako form´

przejawu zachowaƒ przedsi´biorczych i poprzez ten pryzmat patrzàc, stymulowaç pracow-

ników w celu rozwijania przedsi´biorczej wyobraêni i poszukiwania oraz wdra˝ania szans

dla rozwoju firmy. W tym celu niezb´dne jest dok∏adne rozpoznanie czynników wewn´trz-

nych oddzia∏ujàcych na funkcjonowanie organizacji na rynku, a tak˝e wprowadzenie in-

nych od dotychczasowych form regulowania zachowaƒ jej pracowników. Postulowanym

efektem koƒcowym jest równowaga pomi´dzy rynkiem zewn´trznym, kierownictwem fir-
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my a pracownikami, co przynios∏oby niechybnà korzyÊç w uzyskiwanych rezultatach dzia-

∏ania firmy.

Z podobnego za∏o˝enia wychodzi autor kolejnego artyku∏u A. Pocztowski. Zwraca uwa-

g´ na koniecznoÊç inwestowania w rozwój zasobów ludzkich. I w∏aÊnie je (w postaci wie-

dzy, zdolnoÊci, umiej´tnoÊci, zdrowia i cech osobowoÊci, jakie posiadajà pracownicy da-

nej organizacji) traktuje jako czynnik podstawowy rozwoju organizacji, zaÊ pozytywnà

ewolucj´ potencja∏u ludzkiego jako kwesti´ o strategicznym znaczeniu.

A. Woêniakowski w artykule Organizacja uczàca si´ – koncepcja teoretyczna i praktyka dzia-

∏ania przedsi´biorstw równie˝ podkreÊla koniecznoÊç inwestycji w rozwój wiedzy i umiej´tno-

Êci jej pracowników. Wprowadza poj´cie „klimatu wspierajàcego uczenie si´”, majàcego byç

pochodnà przyj´tych w firmie strategii rozwoju, przywództwa, procesów zarzàdzania ludêmi

i wykorzystaniem w firmie nowych technologii. Sprzyjajàcy organizacyjnemu uczeniu si´ kli-

mat mia∏by skutkowaç silnym zaanga˝owaniem si´ pracowników w dzia∏ania firmy.

Autorzy kolejnego artyku∏u, B. Nogalski i H. Czubasiewicz, nawiàzujàc do wy˝ej po-

ruszanych kwestii rozwoju zasobów pracowniczych, koncentrujà si´ na roli kierowników

w procesie pozyskiwania i rozwoju pracowników we wspó∏czesnym przedsi´biorstwie. Pod-

kreÊla si´ tu fakt, ˝e to kierownik jest osobà odpowiedzialnà za sprawne funkcjonowanie

zespo∏u i jego efektywnà prac´. Dokonuje tego poprzez dobór odpowiednich kandydatów

do pracy, w∏aÊciwe stymulowanie do efektywnego wykonywania powierzonych im zadaƒ,

uk∏adanie relacji mi´dzyludzkich oraz rozwój zawodowy pracowników. Tych kilka zsumo-

wanych czynników mo˝e decydowaç o sukcesie lub pora˝ce firmy, a zatem nale˝y doce-

niç rol´ kierownika w przedsi´biorstwie i wesprzeç osoby piastujàce to stanowisko wiedzà

merytorycznà, zw∏aszcza w zakresie kultury organizacji.

M.W. Kopertyƒska w artykule pt. Wynagradzanie a satysfakcja pracowników przedsta-

wia wyniki badaƒ przeprowadzonych w grupie 699 pracowników zatrudnionych w 13 fir-

mach. Przebadana grupa pracowników deklarowa∏a, i˝ gratyfikacja finansowa ma dla nich

istotne znaczenie, zaÊ dobra konkurencyjnoÊç firmy na rynku jest mo˝liwa jedynie w wa-

runkach posiadania usatysfakcjonowanego zespo∏u pracowników. Zatem wskazuje si´ na

fakt, i˝ nie tylko dobre samopoczucie w miejscu pracy, dobre kontakty mi´dzyludzkie, sa-

modzielnoÊç i rozwój wiedzy i umiej´tnoÊci, ale tak˝e satysfakcja ekonomiczna majà istot-

ne znaczenie dla efektywnego funkcjonowania przedsi´biorstwa w warunkach zinforma-

tyzowanej i opartej na wiedzy gospodarce.

Ostatni z artyku∏ów przedstawionych w tej cz´Êci opracowania, autorstwa P. Bochnia-

rza, tak˝e zwraca uwag´ na ekonomiczny aspekt rozwoju zasobów ludzkich w przedsi´-

biorstwie. Autor wykorzystuje w tekÊcie tzw. podejÊcie ekonomiczne do analizy ludzkich

zachowaƒ autorstwa G.S. Beckera. Ten ostatni zak∏ada, i˝ w swoich decyzjach ludzie kie-

rujà si´ maksymalizacjà u˝ytecznoÊci z podj´tej decyzji. Zmiany w stosunkach zatrudnie-

nia, jakie niesie za sobà wkraczanie w wiek XXI, to mi´dzy innymi zwi´kszenie elastycz-

noÊci stosunków pracy i systemów motywacyjnych, zmiany w zakresie zarzàdzania kapita∏em

ludzkim oraz rozwój narz´dzi do tego celu wykorzystywanych. Kierunek tych zmian okre-

Êla mianem „ekonomicznego podejÊcia do zarzàdzania kapita∏em ludzkim”, zaÊ ich dyna-

mik´ okreÊla jako rewolucyjnà i oczywistà w XXI wieku.
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Na czwartà i ostatnià cz´Êç ksià˝ki sk∏ada si´ jedenaÊcie artyku∏ów. Taki wy∏om w struk-

turze (podwojenie liczby artyku∏ów w tej cz´Êci ksià˝ki w stosunku do poprzednich) nie

dziwi, zwa˝ywszy, ˝e jest to cz´Êç b´dàca zbiorem przemyÊleƒ i analiz na temat tego, jaki

jest i powinien byç polski i europejskie rynki pracy.

Nad nowym obrazem pracy zastanawia si´ dwóch autorów. Pierwszy z nich – G. Schmid

w artykule The future of work. Has full employment a future in Europe? analizuje mo˝liwo-

Êci pe∏nego zatrudnienia w kategoriach mo˝liwego do osiàgni´cia celu europejskich ryn-

ków pracy. Postanowienia Strategii Lizboƒskiej w zakresie europejskiej strategii zatrud-

nienia koncentrujà si´ wokó∏ trzech zasadniczych aspektów funkcjonowania rynków pracy

w Europie: pe∏nego zatrudnienia, jakoÊci i produktywnoÊci pracy, kohezji spo∏ecznej i in-

kluzywnego rynku pracy. Poniewa˝ przez d∏ugi czas unikano u˝ywania poj´cia „pe∏nego

zatrudnienia” niezb´dna wydaje si´ analiza mo˝liwoÊci spe∏nienia postulatu zawartego

w Strategii Lizboƒskiej. Autor w sposób pe∏ny i ciekawy podejmuje si´ tej analizy.

Drugi z autorów, Z. WiÊniewski, w artykule zatytu∏owanym Rynki pracy w przysz∏oÊci

– deregulacja a zatrudnienie przedstawia dylemat wspó∏czesnych i przysz∏ych rynków pra-

cy: deregulowaç je czy regulowaç? Autor wydaje si´ byç zwolennikiem wprowadzenia ela-

stycznych rozwiàzaƒ w zakresie zatrudniania pracowników, jednoczeÊnie nie pozostajàc

oboj´tnym na zagro˝enie, jakie niosà tego typu formy zatrudnienia dla samych pracowni-

ków. Dyskusja nad koniecznoÊcià odsocjalnienia kodeksu pracy trwa od jakiegoÊ czasu

tak˝e w Polsce, zatem taki g∏os wydaje si´ byç nie do przecenienia.

J. Wratny przedstawia tendencje zmian z punktu widzenia paƒstwa jako regulatora sto-

sunków pracy. Autor zwraca uwag´ na fakt, ˝e paƒstwo spe∏nia wiele ról w ˝yciu gospo-

darczym, którego fragmentem jest sfera stosunków pracy. W artykule przedstawia zmia-

ny, jakie zasz∏y w Polsce w aspekcie ingerencji paƒstwa w sprawy zwiàzane z zatrudnieniem

w stosunku do okresu sprzed 1989 roku. Jest to w Polsce zmiana doÊç kluczowa, która nie

zdo∏a∏a si´ jeszcze ugruntowaç ani w przepisach prawnych, ani w ÊwiadomoÊci Polaków.

Ca∏y czas w pewnym sensie spo∏eczeƒstwo (zw∏aszcza osoby dotkni´te wykluczeniem z ryn-

ku pracy) przyjmujà postawy roszczeniowe wobec paƒstwa, nie chcàc pogodziç si´ z fak-

tem, ˝e jego rola w tym i wielu innych aspektach, uleg∏a zasadniczej zmianie. Nale˝y o tym

pami´taç i co jakiÊ czas przypominaç, co s∏usznie czyni autor.

Artyku∏ K. Frieskego Dynamika zbiorowych stosunków pracy – o tym, ˝e Giambattista

Vico mia∏ racj´ rozpoczyna si´ przekrojem historycznym zmian w funkcjonowaniu zak∏a-

dów pracy. Analiza ta doprowadza autora do tezy, ˝e wspó∏czesne stosunki pracy w ma-

∏ych przedsi´biorstwach organizowane sà nie przez prawo pracy, które jest echem epoki

wielkoprzemys∏owej, lecz przez zasad´ wzajemnoÊci. Dowodzi on, ˝e skoro epoka prze-

mys∏owa ma si´ ku koƒcowi, to i prawo pracy stanowione i udoskonalane na jej potrzeby,

nale˝a∏oby dostosowywaç do dzisiejszych, zmienionych warunków w stosunkach pracy. Po-

stulat ten odnosi si´ do wszystkich krajów postprzemys∏owych, a najbardziej do tych, któ-

re aktualnie znajdujà si´ w procesie zmiany.

Na silny zwiàzek pomi´dzy dynamikà wzrostu PKB z dynamikà zatrudnienia zwracajà

bacznà uwag´ E. Kwiatkowski i T. Tokarski, autorzy artyku∏u Bezzatrudnieniowy wzrost go-

spodarczy – Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przysz∏oÊç. Autorzy do-
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konujà w artykule analizy danych statystycznych potwierdzajàcej tez´, i˝ w rzeczywistoÊci

gospodarczej mo˝e mieç miejsce wzrost gospodarczy bez wzrostu zatrudnienia, co mo˝e

mieç zasadnicze znaczenie dla sytuacji na rynku pracy. Stawiajàc sobie za cel bli˝sze okre-

Êlenie zwiàzku zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Polsce i innych krajach Unii Eu-

ropejskiej, poprzez analiz´ danych statystycznych, autorzy dowiedli, ˝e zasadniczà rol´

w kszta∏towaniu zwiàzku zmian PKB i zatrudnienia odgrywajà inwestycje.

Pozosta∏e artyku∏y koncentrujà si´ w najwi´kszym stopniu na polskim rynku pracy i na-

kreÊlajà bardziej szczegó∏owo ró˝ne w∏aÊciwoÊci tego rynku oraz mo˝liwe tendencje zmian.

Zastanawiajàc si´ nad obrazem przysz∏oÊci pracy w XXI wieku nie mo˝na pominàç tak

istotnej kwestii, jak transgraniczny przep∏yw zasobów pracy. Wàtek ten przedstawia

A. Rajkiewicz w artykule Dynamika i struktura migracji zarobkowych we wspó∏czesnej Polsce.

Autor, analizujàc sytuacj´ spo∏eczno-demograficznà Polski, pokazuje, i˝ migracje, zarów-

no z Polski, jak i do Polski nale˝y zaczàç traktowaç jako element sta∏y polskiego rynku

pracy. Postuluje zatem przygotowanie polskiej doktryny migracyjnej, polskiej polityki mi-

gracyjnej oraz wypracowanie sta∏ych struktur instytucjonalnych, odpowiedzialnych za ob-

s∏ug´ migracyjnych ruchów zarobkowych w naszym kraju.

Z przyjazdem obcokrajowców poszukujàcych w Polsce zatrudnienia ∏àczy si´ zjawisko sza-

rej strefy. Nierzadko zdarza si´, ˝e cudzoziemcy poszukujàcy w Polsce zatrudnienia, znajdu-

jà je w tzw. szarej strefie gospodarki, zasilajàc tym samym w sposób coraz bardziej istotny jej

szeregi. Nadal jednak zdecydowanie najsilniejszà grup´ pracujàcà w szarej strefie stanowià

sami Polacy. Czy owa szara strefa rynku pracy jest utrapieniem gospodarczym czy ratunkiem

spo∏ecznym? Nad tym problemem zastanawia si´ w kolejnym artykule E. Kryƒska.

Podà˝ajàc Êladem k∏opotów absorpcyjnych polskiego rynku pracy i spychaniem cz´Êci

aktywnych zawodowo do szarej strefy gospodarki oraz zasilania grupy bezrobotnych za-

równo na obszarach miejskich i wiejskich, M. Kabaj zastanawia si´ w swoim artykule jak

utworzyç 2 miliony miejsc pracy do roku 2010. W swoich analizach posi∏kuje si´ teorià

mno˝nika miejsc pracy. Rozwa˝ania zawarte w artykule stanowià prób´ skonstruowania

programu utworzenia nowych miejsc pracy poprzez reorganizacj´ polityki spo∏eczno-go-

spodarczej i uruchomienie Êrodków i dzia∏aƒ temu sprzyjajàcych.

Przysz∏oÊç wiejskiego rynku pracy przybli˝a nam J. Witkowski, przedstawiajàc rol´ rynku

pracy na obszarach wiejskich oraz jego dualny charakter. Autor przybli˝a charakterysty-

k´ rolniczej ludnoÊci, analizujàc ich cechy demograficzne (najwi´cej polskich rolników to

ludnoÊç w wieku podesz∏ym), rozmiary bezrobocia na wsi. Ukazuje tak˝e trudnoÊci zwià-

zane z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Proponowany przez auto-

ra projekt zmian, jakie mia∏yby jego zdaniem nastàpiç na wiejskim rynku pracy, koncen-

truje si´ na koniecznoÊci wzmo˝enia wymiany mi´dzygeneracyjnej (odm∏odnienie populacji

rolników), spadku bezrobocia i zmniejszeniu liczby zatrudnionych w rolnictwie indywidu-

alnym, a w konsekwencji – na dalszych przekszta∏ceniach strukturalnych rolnictwa.

W omawianej ksià˝ce przedstawiono bardzo szeroki przekrój tematów zwiàzanych

z funkcjonowaniem i rozwojem rynku pracy w Polsce i zjednoczonej Europie. Lektura

ksià˝ki pozwoli∏a tak˝e przybli˝yç teorie ekonomiczne i socjologiczne, które le˝à u pod-

staw analiz i prognoz dotyczàcych zmian na rynku pracy.
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Praca ta jest w mojej ocenie bardzo ciekawa i zajmuje szczególne miejsce wÊród in-

nych publikacji dotyczàcych rynku pracy.

Powodem takiej oceny jest – po pierwsze – fakt, ˝e jest to pierwsza pozycja na rynku

ksi´garskim b´dàca w sposób wyczerpujàcy odpowiedzià na widoczne zmiany, jakie za-

chodzà we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach, w tym przeobra˝enia, jakim ulegajà stosunki

pracy, funkcjonowanie pracowników w przedsi´biorstwach czy wreszcie zmiany w struk-

turach samych rynków pracy.

Po drugie ksià˝ka ta jest efektem konsultacji, dyskusji i wymiany poglàdów wielu zna-

komitych ekspertów zebranych na konferencji, ukierunkowanych na przysz∏y obraz pracy.

Po trzecie, z za∏o˝enia ksià˝ka ta mia∏a byç zbiorem bardzo zró˝nicowanych tekstów,

ukazujàcych ca∏y wachlarz problemów zwiàzanych z poj´ciem pracy oraz ukazywaç wielo-

p∏aszczyznowoÊç zmian zachodzàcych w myÊleniu o pracy. To jej mocny punkt.

Po czwarte, wskazujàc w sposób niezwykle dok∏adny na aspekty, jakie muszà byç brane

pod uwag´ przy projektowaniu zmian zwiàzanych z zatrudnianiem, mo˝e stanowiç cenne

êród∏o wskazówek dla obecnych i przysz∏ych ustawodawców, dzi´ki czemu powstaje szan-

sa, ˝e polskie prawo b´dzie bardziej sprawne i efektywne. Mam równie˝ nadziej´, ˝e m.in.

dzi´ki takim publikacjom, przedstawiajàcym tendencje niektórych zmian ze znacznym wy-

przedzeniem, stanowione w Polsce prawo b´dzie zawsze w najbardziej optymalny sposób

dostosowane do wspó∏czesnej mu sytuacji. Do tej pory zdarza∏o si´, i˝ uchwalane akty praw-

ne by∏y zamierzch∏e, przebrzmia∏e i nieelastyczne. Aby system prawny nie dzia∏a∏ a poste-

riori trzeba mieç najpierw prawid∏owe dane o obszarze, jaki to prawo b´dzie regulowaç.

Ksià˝ka ta stanowi bardzo dok∏adne i kompleksowe rozpoznanie sytuacji. I nie tylko

to. Zawiera o wiele wi´cej. Stanowi zbiór pomys∏ów, projekcji i wielce prawdopodobnych

tendencji przemian, popartych naukowymi badaniami autorytetów w tej dziedzinie.

Szczególnie polecam t´ ksià˝k´ osobom majàcym g∏os decyzyjny przy wprowadzaniu

nowych przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia spo∏ecznego

i innych pokrewnych.

Goràco polecam jà tak˝e pracownikom administracji publicznej szczebla rzàdowego

i samorzàdowego, a tak˝e studentom i uczniom, którzy b´dàc przysz∏oÊcià naszego spo∏e-

czeƒstwa, kiedyÊ zmiany tu opisywane b´dà sukcesywnie uprawomocniaç.

Ka˝da z osób zainteresowanych rozpoznaniem problemów zwiàzanych z rynkiem pra-

cy, sytuacjà wspó∏czesnych przedsi´biorstw na rynku, pozycjà pracowników w przedsi´-

biorstwach i innymi aspektami zatrudnienia, powinna si´gnàç po t´ pozycj´. Zapewne po-

czuje si´ usatysfakcjonowana ró˝norodnoÊcià wàtków poruszanych w zawartych w tej

publikacji artyku∏ach oraz wielop∏aszczyznowoÊcià przedstawianych tu teorii i propozycji

zmian oraz poprawy sytuacji, jaka wynika ze zmian cywilizacyjnych.

Beata Samoraj

Instytut Polityki Spo∏ecznej

Uniwersytet Warszawski
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Jerzy Szmagalski, Stres i wypalenie zawodowe

pracowników socjalnych, Instytut Rozwoju S∏u˝b

Spo∏ecznych, Warszawa 2004, 172 strony

Ksià˝ka J. Szmagalskiego Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych jest bez

wàtpienia wa˝nà pozycjà na rynku wydawniczym adresowanym do specjalistów od poma-

gania. Jest to bowiem pierwsza praca w j´zyku polskim na temat zjawisk, o których coraz

g∏oÊniej si´ mówi w Êrodowisku „zawodowych pomagaczy” oraz wÊród nauczycieli i bada-

czy zainteresowanych problematykà pracy socjalnej, pomocy spo∏ecznej, organizacji po-

zarzàdowych. Przede wszystkim jednak wypalenie zawodowe, a w mniejszym stopniu stres

w pracy, to problemy ˝ywo dyskutowane w Êrodowisku pracowników pomocy spo∏ecznej.

Poj´cie wypalenia sta∏o si´ popularne w po∏owie lat 70. Wielu autorów – popularyza-

torów problemu – u˝ywa∏o go na okreÊlenie gwa∏townych lub chronicznych, negatywnych

reakcji na prac´. Dostrze˝ono symptomy zjawiska wypalenia wÊród przedstawicieli licz-

nych grup zawodowych, takich jak: piel´gniarki, pracownicy socjalni, terapeuci, policjan-

ci, personel wi´zienny, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele, siostry zakonne, ksi´˝a, le-

karze, psycholodzy i logopedzi, a tak˝e wÊród rodziców w rodzinach zast´pczych,

opiekunów i rodziców dzieci autystycznych, opiekunów osób doros∏ych cierpiàcych na cho-

roby psychiczne oraz opiekunów osób przewlekle chorych. W latach 90. poj´cie to sta∏o

si´ bardzo popularne i powszechnie u˝ywane przez praktyków – pracowników socjalnych,

kierowników w pomocy spo∏ecznej, wolontariuszy.

Czy jego popularnoÊç wynika z faktu, i˝ nie jest ono mocno naznaczajàce? OkreÊlajàc

kogoÊ jako osob´ wypalonà, nie obarczamy go winà. Wypalony – to brzmi lepiej ni˝ nie-

kompetentny czy nieporadny. Nazwanie kogoÊ wypalonym mo˝e byç sposobem uzyskania

przez takà w∏aÊnie niekompetentnà czy nieporadnà osob´ spo∏ecznie akceptowanego wy-

t∏umaczenia. OkreÊlenie kogoÊ jako wypalonego mo˝e byç równie˝ sposobem unikni´cia

odpowiedzialnoÊci zwiàzanej z rolà lub obowiàzków z niej wynikajàcych, bez uznania tej

osoby za „nienormalnà”, uwa˝ajà niektórzy autorzy (Soderfeld i in. 1995). A mo˝e rosnà-

ca popularnoÊç problemu wypalenia jest odpowiedzià na nierozwiàzane trudnoÊci w pra-

cy, w pomocy na rzecz innych ludzi. Ró˝norodne trudnoÊci w pracy zawodowej sà bezpo-

Êrednià przyczynà pojawienia si´ na szerszà skal´ stresu zawodowego. Chocia˝ nie prowadzi

si´ badaƒ w tym zakresie, wiele wskazuje, i˝ instytucje pomocy spo∏ecznej nie sà od nie-

go wolne, podobnie jak nie sà one wolne od narastajàcej fali przemocy w pracy – mob-



bingu. KoniecznoÊç sprostania restrykcyjnym wymogom rynku pracy w sfeminizowanych

zawodach pomocowych jest prawdopodobnie dodatkowym czynnikiem pot´gujàcym trud-

noÊci w sprostaniu wymogom ról w zawodach pomocowych.

Wypalenie, równie˝ wypalenie zawodowe, jest poj´ciem wieloznacznym, wieloaspekto-

wym, co uwidacznia si´ zarówno w pozbawionych rygorów sposobach jego u˝ycia w j´zyku

potocznym oraz w wieloÊci i ró˝norodnoÊci definicji funkcjonujàcych w literaturze przedmio-

tu. Niektóre z nich eksponujà przede wszystkim przyczyny wypalenia (por. np. poÊwi´cenie

dla sprawy, sposób ˝ycia lub zwiàzek, który nie doprowadzi∏ do uzyskania oczekiwanej na-

grody), jego wskaêniki (por. „kluczowym aspektem zespo∏u wypalenia si´ jest wzrastajàce po-

czucie emocjonalnego zm´czenia” lub te˝ zm´czenie fizyczne, poczucie bezsilnoÊci i bezna-

dziejnoÊci, wyczerpanie emocjonalne itd.) lub/oraz ró˝norodne jego skutki (np. „utrata

zaanga˝owania w prac´”, „stan zm´czenia i frustracji”). Jakkolwiek wzajemne powiàzania

mi´dzy wypaleniem a stresem sà rozmaicie przedstawiane przez badaczy, wydaje si´, ˝e wÊród

pracowników polskiej pomocy spo∏ecznej poj´cia te sà po prostu stosowane zamiennie.

Podobnie jak poj´cie wypalenia zawodowego, rownie˝ poj´cie stresu mo˝e byç rozu-

miane ró˝norako. Dominujàce w psychologii koncepcje teoretyczne, a wÊród nich inte-

rakcyjna teoria stresu oraz model salutogenetyczny sà jednymi z wielu u˝ytecznych uj´ç

do badania stresu w pracy, sposobów radzenia sobie z nim oraz szeroko rozumianych uwa-

runkowaƒ stosowanych strategii zaradczych (coping).

Ksià˝ka J. Szmagalskiego omawia ˝ywe i aktualnie dyskutowane zagadnienia nurtujàce

liczne Êrodowiska zawodowe, w tym mened˝erów i pracowników socjalnych zatrudnionych

w publicznym systemie pomocy oraz w organizacjach pozarzàdowych. Autor nie zajmuje

si´ poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czy zainteresowanie wypaleniem wynika z fak-

tu, ˝e to nieobcià˝ajàce, nienaznaczajàce poj´cie jest spo∏ecznie akceptowanà przenoÊnià

na okreÊlenie takich stanów, jak: zm´czenie, „poddanie si´”, lenistwo czy unikanie odpo-

wiedzialnoÊci. Przypadki nieodpowiedzialnych czy nieetycznych zachowaƒ zdarzajà si´ prze-

cie˝ w ka˝dym Êrodowisku zawodowym, naiwnoÊcià by∏oby zatem zak∏adaç, ˝e wÊród pra-

cowników socjalnych one nie wyst´pujà! I zajmowaç si´ tym wcale nie musia∏. W sposób

wywa˝ony, konsekwentnie Autor uÊwiadamia Czytelnikowi, jak wiele êróde∏ ma wypalenie

i jak z∏o˝onym uwarunkowaniom podlega stres (zawodowy). Tendencja do upatrywania

w szeroko rozumianych czynnikach Êrodowiskowych najwa˝niejszej, bezpoÊredniej przyczy-

ny negatywnych zjawisk w pracy jest niedopuszczalnym uproszczeniem – ostrzega Autor

(por. Szmagalski 2004, s. 40–45).

Czy rzeczywiÊcie polscy pracownicy socjalni wypalajà si´ uprawiajàc swój zawód? – to

jedno z wa˝niejszych pytaƒ, które stawia i na które odpowiada Autor. Wyniki badaƒ em-

pirycznych nad osobami zawodowo pomagajàcymi innym zdajà si´ wskazywaç na to, ˝e

mamy rzeczywiÊcie do czynienia z procesem wypalenia zawodowego, który mo˝na rozu-

mieç jako „zoboj´tnienie wobec swojej pracy w wyniku ciàg∏ej presji, stresu, frustracji i bra-

ku satysfakcji zawodowej” (Krzyszkowski 1998, s. 238), aczkolwiek stwierdzony w nielicz-

nych polskich badaniach poziom wypalenia jest stosunkowo niewysoki. Jednak˝e pewne

tendencje w rozwoju pomocy spo∏ecznej wskazujà na to, ˝e poziom ten b´dzie, niestety,

wzrasta∏ (Szmagalski 2004, s. 71–73).
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Ale nie tylko trud „przetarcia szlaku” jest uprawnionym powodem, dla którego publi-

kacja J. Szmagalskiego ma szanse zostaç ciep∏o przyj´ta przez praktyków i nauczycieli ró˝-

nych typów szkó∏ kszta∏càcych do pracy socjalnej, mened˝erów w pomocy spo∏ecznej, wo-

lontariuszy i specjalistów innych dziedzin, którzy w swej praktycznej dzia∏alnoÊci stykajà

si´ z pracownikami socjalnymi. Równie wa˝kie powody ˝yczliwego, jak sàdz´, przyj´cia tej

pracy wynikajà z ˝yczliwego w∏aÊnie traktowania przez Autora potencjalnego odbiorcy.

Ksià˝ka ma zwi´z∏y i przejrzysty uk∏ad, a j´zyk u˝yty do omówienia skomplikowanych nie-

kiedy wàtków (zw∏aszcza teoretycznych) jest przyst´pny nawet dla niezbyt wprawnego Czy-

telnika.

Krótka charakterystyka poj´cia wypalenia zawodowego i stresu w pracy wprowadza

Czytelnika w bardziej szczegó∏owe zagadnienia, rozwa˝ane w pi´ciu rozdzia∏ach. W roz-

dziale pierwszym pt. „Poszukiwania teoretycznego modelu wypalenia zawodowego” do-

konano przeglàdu wybranych koncepcji i rezultatów badaƒ nad wypaleniem zawodowym

oraz stresem w pracy. Autor przybli˝y∏ polskim czytelnikom pionierskie koncepcje wypa-

lenia oraz wyniki zagranicznych badaƒ empirycznych zawarte w angloj´zycznych publika-

cjach, w∏aÊciwie niedost´pnych wi´kszoÊci polskich pracowników socjalnych. W rozdziale

tym znajdujemy tak˝e omówienie dominujàcego w badaniach empirycznych modelu pro-

ponowanego przez C. Maslacha i narz´dzia stosowanego przez Autork´ do pomiaru wy-

palenia. W tym kontekÊcie omówione zosta∏y istotne przes∏anki przemawiajàce za mody-

fikacjà tak koncepcji, jak i narz´dzia. Interesujàco zaprezentowano g∏ówne kierunki

rozwoju badaƒ nad wypaleniem oraz ich metodologiczne problemy.

W rozdziale drugim „Wyniki badaƒ nad wypaleniem pracowników socjalnych” zamiesz-

czono omówienie rezultatów zagranicznych i polskich badaƒ empirycznych. WÊród tych

ostatnich sà ogólnopolskie badania1 oraz mniej znane sonda˝e diagnostyczne przeprowa-

dzone w placówkach pomocy spo∏ecznej.

Kolejny trzeci rozdzia∏ nosi tytu∏ „Praktyczne wnioski z badaƒ nad wypaleniem” i za-

wiera prezentacj´ strategii zaradczych proponowanych przez badaczy wypalenia oraz stre-

su. Kombinacje strategii, które mogà byç zastosowanie przez jednostki lub organizacje

stanowi dobre wprowadzenie do najwa˝niejszego pytania nurtujàcego mened˝erów i za-

wodowych pomagaczy: Jak przeciwdzia∏aç wypaleniu i stresowi w pracy? Obszernà odpo-

wiedê znajdzie Czytelnik w rozdziale czwartym: „Metodyka ograniczania stresu i wypale-

nia w pracy socjalnej”. Ostatni, piàty rozdzia∏ ksià˝ki zawiera informacje na temat

mo˝liwoÊci wykorzystania technik pracy socjalnej – interwencji kryzysowej, grup wsparcia,

superwizji, techniki kontraktu w ograniczaniu negatywnych nast´pstw pracy zawodowej.

Ca∏oÊç zamyka krótkie zakoƒczenie, aneksy zawierajàce bardzo u˝yteczne materia∏y (w tym

wykazy specjalistycznej literatury na temat wypalenia zawodowego i stresu) oraz obszer-

na, w wi´kszoÊci angloj´zyczna bibliografia.

Interesujàco napisana, bardzo pomocna w nauczaniu, nadzorowaniu i prowadzeniu

pracy socjalnej nie tylko w organizacyjnych ramach pomocy spo∏ecznej ksià˝ka J. Szma-

galskiego jest zaproszeniem do szerokiej i otwartej dyskusji o problemach ludzi i organi-
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zacji s∏u˝àcych innym. Autor upublicznia problemy, których nie powinno si´ przemilczaç,

prezentujàc je rzetelnie i komentujàc interesujàco. Lektura pracy sk∏ania do postawienia

kolejnych pytaƒ: Jakimi sposobami, za pomocà jakich strategii radzà sobie polscy pracow-

nicy socjalni? W czym tkwi specyfika uwarunkowaƒ wypalenia i stresu w polskiej pomo-

cy spo∏ecznej? Jakie sà rzeczywiste koszty indywidualne i organizacyjne wypalenia i stre-

su? I zapewne do postawienia jeszcze wielu innych. Z pe∏nym przekonaniem polecam

Czytelnikom t´ ksià˝k´.

Dobroniega Trawkowska

Instytut Socjologii

Studium Pracy Socjalnej

Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach
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Maria Theiss

Instytut Polityki Spo∏ecznej Uniwersytetu Warszawskiego

Critical Social Policy

Kolejnym pismem, które prezentujemy na ∏amach „Problemów Polityki Spo∏ecznej”,

jest wydawany w Wielkiej Brytanii kwartalnik „Critical Social Policy” (podtytu∏: „A Jour-

nal of Theory and Practice in Social Welfare”). Ukazuje si´ on od 25 lat nak∏adem wy-

dawnictwa Sage Publications. Cz∏onkami kolektywu redaktorskiego (editorial collective)

sà zajmujàcy si´ politykà spo∏ecznà pracownicy naukowi kilkunastu uniwersytetów brytyj-

skich, od Brighton po Glasgow, wÊród nich m.in.: David Taylor, Tony Fitzpatrick i Jean

Carabine. Oprócz dziedziny naukowej ∏àczy ich specyficzne, krytyczne podejÊcie do poli-

tyki spo∏ecznej, które znajduje wyraz choçby w opisie kwartalnika, zamieszczonym na stro-

nie internetowej wydawnictwa. Czytamy tam, ˝e: „Critical Social Policy jest mi´dzynaro-

dowym forum dla prezentowania poglàdów, analiz i prowadzenia debaty o zagadnieniach

polityki spo∏ecznej. Jego celem jest wglàd w problematyk´ dobrobytu (welfare) z perspek-

tywy: socjalistycznej, feministycznej, antyrasistowskiej i radykalnej”. Rozprawy zamiesz-

czane w piÊmie (zwykle 5 do 7 dwudziestukilkustronicowych publikacji w numerze, cz´-

sto w formie zbli˝onej do eseju), podzielone sà na sà na dwie sekcje: artyku∏y i komentarze

bie˝àcych wydarzeƒ – „Commentary & Issues”.

Ju˝ pobie˝ny przeglàd „Critical Social Policy” daje wyobra˝enie o jego orientacji i naj-

cz´Êciej poruszanej problematyce. Dominujà zagadnienia dotyczàce sposobów dostarcza-

nia szeroko rozumianych us∏ug spo∏ecznych, s∏u˝by zdrowia i rodziny, zwykle w odniesie-

niu do konkretnych – istniejàcych lub planowanych programów spo∏ecznych w Wielkiej

Brytanii. Tytu∏y zamieszczanych tekstów, jak np.: „Naprawa pok∏adu Titanica na przyk∏a-

dzie d∏ugoterminowych Êwiadczeƒ opiekuƒczych...”, „Nieodpowiedzialni obywatele? New



Labour, obywatelstwo i zjawisko niep∏acenia lokalnych podatków”, czy „»Kultura« jako

bariera w dostarczaniu us∏ug spo∏ecznych: interwencja w sytuacji przemocy domowej wo-

bec kobiet z mniejszoÊci etnicznych”, dowodzà krytycznego stanowiska i zaanga˝owanej

postawy autorów. Pismo wyraênie nawiàzuje do teorii krytycznej zapoczàtkowanej w 60.

i 70. latach, ruchów praw obywatelskich, wyzwolenia kobiet i antydyskryminacyjnych. Choç

nie znajdziemy w nim formu∏owanych wprost odniesieƒ do Marksa, „duch” demaskowa-

nia stosunków spo∏ecznych opartych na ucisku i wskazywania wspó∏czesnych przejawów

„alienacji” odczuwalny jest od razu. Poza marksowskimi inspiracjami, pismo odwo∏uje si´

do wspó∏czesnych nurtów myÊli feministycznej i krytycznej myÊli Habermasa. Stanowisko

autorów cechuje przy tym, moim zdaniem, wnikliwoÊç i wywa˝one podejÊcie. Zdajà si´

oni wr´cz podzielaç postmodernistyczne zwàtpienie w mo˝liwoÊç formu∏owania koncep-

cji emancypacyjnych oraz daleko idàcà awersj´ do tworzenia rozleg∏ych projektów spo-

∏ecznych.

Ostrze krytyki jest w „Critical Social Policy” skierowane przeciw za∏o˝eniom i progra-

mom polityki spo∏ecznej prowadzonej przez labourzystowski rzàd w Wielkiej Brytanii. Nie

oznacza to, rzecz jasna, ˝e autorzy tekstów negujà wszelkie dzia∏ania rzàdu w tej sferze

ani ˝e tym, czym si´ zajmujà, jest po prostu krytyka Tony’ego Blaira i jego partii. Wska-

zywanie sprzecznoÊci, nieÊcis∏oÊci i potkni´ç „trzeciej drogi” tworzy raczej ramy po˝àda-

nego przez autorów modelu polityki spo∏ecznej i jednoczeÊnie wskazuje najwa˝niejsze pro-

blemy, z jakimi polityka spo∏eczna musi si´ wspó∏czeÊnie zmagaç, a na które brak jest

jednoznacznych rozwiàzaƒ, nawet jeÊli przyjmie si´ konkretne normatywne za∏o˝enia do-

tyczàce jej celów.

W poszukiwaniu „ideowego credo” CSP si´gn´∏am do listy najcz´Êciej cytowanych ar-

tyku∏ów z kwartalnika. Pierwsze miejsce zajmuje na niej tekst Martina Powella z 2000 r.

(nr 1/2000) New Labour and the third way in the British welfare state: a new distinctive ap-

proach?, który bardzo trafnie oddaje, w moim przekonaniu, najwa˝niejsze poglàdy grona

skupionego wokó∏ pisma. Powell analizuje labourzystowskà polityk´ spo∏ecznà, koncen-

trujàc si´ na takich jej cechach, jak: „inwestycyjne” nastawienie do gospodarki (investor’s ap-

proach), nacisk na inkluzj´ spo∏ecznà jako deklarowany cel dzia∏aƒ, promowana koncep-

cja obywatelstwa i stosunek do wydatków na cele spo∏eczne. Autor dowodzi przy tym, ˝e

„trzecia droga” le˝y znacznie bli˝ej prawicy i koncepcji New Poor Law ni˝ lewicowych

i centrolewicowch stanowisk, a brak jej ideowej to˝samoÊci zast´powany jest pragmaty-

zmem i populizmem.

„Inwestycyjne” zorientowanie labourzystowskiej polityki spo∏ecznej oznacza przede

wszystkim, zdaniem Powella, jej s∏u˝ebnà rol´ wobec gospodarki. Dzia∏ania zmierzajàce

do poszerzania sprawiedliwoÊci spo∏ecznej czy rozwoju edukacji s∏u˝à w tym modelu zwi´k-

szaniu ekonomicznej konkurencyjnoÊci kraju. Wzmocnieniem tego priorytetu jest, podob-

nie jak w amerykaƒskim „workfare”, nadawanie pracy zarobkowej centralnego znaczenia

dla funkcjonowania welfare state. Wyra˝a si´ on w takich wypowiedziach, polityków, jak,

cytowany przez Powella za jednym z brytyjskich ministrów, postulat: „nie b´dzie popiera-

ny system zabezpieczenia spo∏ecznego, który zdaje si´ mówiç ludziom, ˝e mogà sp´dziç

ca∏y dzieƒ w ∏ó˝ku, oglàdajàc telewizj´ i pobierajàc zasi∏ek”. Wa˝nà cechà „inwestycyjnej”
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polityki jest tak˝e przyjmowanie przez paƒstwo „aktywnej”, prewencyjnej postawy, która

koncentruje si´ na zapobieganiu wystàpieniu ryzyk socjalnych, a nie ∏agodzeniu ich skut-

ków. Wià˝e si´ z tym odst´powanie od redystrybucji dochodów na rzecz dystrybucji szans

(distribution of opportunities) – g∏ównie w sferze edukacji, kszta∏cenia zawodowego i pra-

cy. Jak wskazuje Powell, w debacie publicznej stosowana jest przy tym fa∏szywa alterna-

tywa, mylàca konieczne i wystarczajàce warunki dobrobytu, powiada si´ bowiem, ˝e sama

redystrybucja nie prowadzi do sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Ponadto, jego zdaniem, igno-

rowane sà selekcyjne mechanizmy w systemie edukacji, a równoÊç szans edukacyjnych po-

zostaje wy∏àcznie politycznym has∏em.

W sferze po˝àdanych rezultatów polityki spo∏ecznej, w odró˝nieniu od zmierzajàcej do

poszerzania równoÊci spo∏ecznej „starej lewicy” i prowadzàcych do utrwalania nierówno-

Êci rozwiàzaƒ prawicowych, retoryka labourzystów koncentruje si´, wed∏ug Powella, na in-

kluzji spo∏ecznej. Za Ruth Lister autor podkreÊla, ˝e zast´powanie idei równoÊci spo∏ecz-

nej inkluzjà spo∏ecznà wyra˝a zmian´ paradygmatu welfare state. Implicite zawarte jest

w nim pragmatyczne promowanie pracy jako czynnika zapobiegajàcego wykluczeniu spo-

∏ecznemu. Inkluzja oznacza wi´c, ˝e ka˝demu, kto mo˝e pracowaç, powinna byç dana

szansa maksymalizowania wk∏adu w gospodarczy rozwój kraju. W takiej koncepcji w∏à-

czania nacisk k∏adziony jest przede wszystkim na „produkcyjny”, a nie „ludzki” potencja∏

osób, czego przejawem jest dominacja sfery gospodarczej ˝ycia spo∏ecznego nad sferà kul-

turowà, politycznà czy rodzicielsko-wychowawczà aktywnoÊcià ludzi.

Labourzystowska koncepcja obywatelstwa polega, w przekonaniu ideologów tej frak-

cji, na równowadze praw i obowiàzków. Zdaniem Powella, kryje ona w sobie jednak za-

sad´ „praw za odpowiedzialnoÊç” (podkreÊlenie – M.T.) („no rights without responsibi-

lities”), zgodnie z którà zabezpieczenie spo∏eczne przys∏uguje tylko pod okreÊlonymi

warunkami (conditional welfare). Autor zwraca uwag´, ˝e wpisywana w poj´cie obywatel-

stwa odpowiedzialnoÊç rozumiana jest przede wszystkim jako odpowiedzialnoÊç osobista,

przewidujàca przyjmowanie konkretnego, po˝àdanego przez paƒstwo wzorca zachowaƒ.

Cechuje ona ludzi „robiàcych to, co powinni” (do the right thing), wyodr´bniajàc jedno-

czeÊnie kategori´ osób, wobec których nale˝y stosowaç ró˝ne instrumenty subordynowa-

nowania i przymusu. Przyk∏adem dzia∏ania zasady „prawa za obowiàzki” jest podwojenie

w 1999 r. wysokoÊci zasi∏ków rodzicielskich, co odby∏o si´, jak podkreÊlano w debacie pu-

blicznej, „w zamian za realizacj´ zobowiàzania ze strony rodziców do regularnych wizyt

z dzieckiem u lekarza”.

Obowiàzki obywatelskie w koncepcji „trzeciej drogi” koncentrujà si´, jak dowodzi Po-

well, wokó∏ pracy zarobkowej. Charakterystyczne jest przy tym, ˝e ró˝norodnoÊç wspó∏-

czesnego brytyjskiego spo∏eczeƒstwa jest „normalizowana” przez labourzystów w∏aÊnie po-

przez mo˝liwoÊç zarobkowania. W przeciwieƒstwie do projektów beveridge’owskich praca

nie jest ju˝ bowiem zarezerwowana dla bia∏ych, sprawnych fizycznie m´˝czyzn utrzymu-

jàcych rodziny. W sensie ideowym konstytuuje ona obywatelstwo osób niezale˝nie od p∏ci,

sprawnoÊci czy pochodzenia etnicznego. Powell wskazuje w tym kontekÊcie na dwie naj-

wa˝niejsze sprzecznoÊci. Po pierwsze, istnieje wyraêny rozdêwi´k mi´dzy traktowaniem

pracy jako czynnika inkluzji spo∏ecznej, a próbami docenienia przez paƒstwo niep∏atnej
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pracy wykonywanej g∏ównie przez kobiety w domu i mo˝liwoÊciami ∏àczenia zatrudnienia

z opiekà nad dzieçmi. Po drugie, widoczna jest dysproporcja mi´dzy zobowiàzaniami paƒ-

stwa i obywateli. Przyk∏adowo, mimo oddzia∏ywania rzàdu na ró˝ne czynniki wp∏ywajàce

na zdrowie ludzi (tworzenie sytemu opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa i edukacji) – osta-

teczna odpowiedzialnoÊç za indywidualne zdrowie, jak si´ podkreÊla, spoczywa zawsze na

obywatelach. Wyrazem tego mogà byç takie dokumenty, jak wydawane przez urzàd Chief

Medical Officer, „ten tips for better health”.

Kolejnà, budzàcà obiekcje Powella cechà wspó∏czesnej brytyjskiej polityki spo∏ecznej

jest proponowany przez labourzystów model organizacyjny oparty na partnerstwie. W prze-

ciwieƒstwie do charakterystycznego dla Old Left rzàdzenia poprzez dyspozycje i kontrol´

i neoliberalnego modelu konkurencji rynkowej, do czynienia mamy obecnie z koncepcjà

partnerstwa mi´dzy sektorem paƒstwowym, prywatnym i spo∏eczeƒstwem obywatelskim.

Najpe∏niej wyra˝a si´ ona w rozwiàzaniach systemu emerytalnego, ale tak˝e Private Fi-

nance Initiative’s czy Education Action Zones. Potencjalne niebezpieczeƒstwa zwiàzane

z tym modelem polegajà, zdaniem Powella, na istnieniu cienkiej granicy mi´dzy partner-

stwem publiczno-prywatnym a prywatyzacjà us∏ug spo∏ecznych. Po wtóre, koncepcja part-

nerstwa forsowana przez labourzystów tak˝e w odniesieniu do spo∏eczeƒstwa obywatel-

skiego mo˝e podkopywaç niezale˝noÊç stowarzyszeƒ obywatelskich – w publicznej retoryce

pojawiajà si´ bowiem has∏a trzeciego sektora opartego na partnerstwie mi´dzy osobami,

organizacjami i rzàdem.

Krytyka dotyczy tak˝e postrzegania przez przedstawicieli „trzeciej drogi” paƒstwowych

wydatków socjalnych wy∏àcznie przez pryzmat efektywnoÊci. W opinii rzàdu istniejà wi´c

kategorie „dobrych” i „z∏ych” wydatków publicznych na cele spo∏eczne. Do pierwszej gru-

py zaliczajà si´ inwestycje – przede wszystkim w edukacj´ i zdrowie, do drugiej – Êwiad-

czenia adresowane do osób, które, zgodnie z dominujàcà ideologià – powinny pracowaç.

Co ciekawe, podzia∏ ten wspó∏wyst´puje z „has∏ami o koƒcu ideologii” (end of ideology

thesis), wedle których zagadnienie wydatków socjalnych jest przede wszystkim drugopla-

nowà kwestià „technicznà”. Wyrazem takiej mened˝erskiej orientacji jest koncepcja Gor-

dona Browna, aby przekazywaç ministerstwom pieniàdze ze Skarbu Paƒstwa na podsta-

wie kontraktów, okreÊlajàcych miary i sposoby osiàgni´cia konkretnych zmian spo∏ecznych

oraz nast´pnie rozliczania resortów z ich realizacji. Wydatki na cele spo∏eczne traktowa-

ne sà w tym uj´ciu jako swoista inwestycja, wymagajàca w przysz∏oÊci zwrotu.

Oceniajàc ca∏okszta∏t polityki spo∏ecznej nowych labourzystów, Powell stwierdza: „the

third way has pragmatism as its heart”. Pragmatyzm ten wynika, zdaniem autora, z dwóch

czynników. Po pierwsze, „trzecia droga” nie reprezentuje ˝adnej spójnej koncepcji ide-

owej, jak Old Labour czy konserwatyÊci doby Tatcheryzmu. Powiada si´ wr´cz, ˝e „the big

idea is that there is no big idea”, formu∏ujàc takie okreÊlenia labourzystowskiej polityki

spo∏ecznej, jak: emergentna, „eklektyczno-pragmatyczna”, strategia „policy-driven” lub

„praktyka bez teorii”. Po drugie, New Labour proponuje podejÊcie, w którym „liczy si´ to,

co si´ udaje w praktyce” („what counts is what works”). Pragmatyczne i doraêne rozwià-

zania sà wdra˝ane przez polityków, zdaniem Powella, przy wsparciu populistycznych ha-

se∏ lansujàcych model „przyzwoitego”, pracujàcego cz∏owieka. Widaç to w stwierdzeniu
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Browna o programach aktywizacji zawodowej: „to nie jest skr´t w prawo, to podkreÊlanie

przez parti´ pracy wartoÊci reprezentowanych przez przyzwoitych, ci´˝ko pracujàcych lu-

dzi w tym kraju”. Wed∏ug Powella, retoryka „przyzwoitego, pracujàcego cz∏owieka” nie-

bezpiecznie zbli˝a si´ do znanych z Orwellowskich powieÊci wizji cz∏owieka myÊlàcego tak

samo, jak inni.

Podsumowujàc polityk´ spo∏ecznà labourzystów i ukryte w niej za∏o˝enia, Powell stwier-

dza, ˝e budowanie welfare state wokó∏ pracy – z zasadà „praca dla tych, którzy sà zdolni

do niej, i Êwiadczenia dla tych, którzy nie mogà pracowaç” – nie jest niczym innym, jak

nieco bardziej zhumanizowanà wersjà zasady „mniejszych kwalifikacji” z New Poor Law.

Zauwa˝a, ˝e, co prawda welfare state zawsze pos∏uguje si´ metodà „kija i marchewki”

– w Nowym Prawie Ubogich „karà” by∏ niski poziom zabezpieczenia spo∏ecznego, a za

czasów Old Left istnia∏y „zach´ty” w postaci rozbudowanego zabezpieczenia przy jedno-

czeÊnie wy˝szych p∏acach. Wspó∏czesne rozwiàzania bazujà natomiast na niskich p∏acach

z mo˝liwoÊciami edukacji i treningu zawodowego, ∏àczonych z mechanizmami przymusu

i niskimi Êwiadczeniami. Wskazaç mo˝na tak˝e, wed∏ug Powella, podobieƒstwa do rozwià-

zaƒ beveridge’owskich koncentrujàcych si´ na absolutnym ubóstwie (subsistence income),

a nie ubóstwie relatywnym. W polityce labourzystów widaç tak˝e zast´powanie odpowie-

dzialnoÊci paƒstwa has∏ami o roli spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, a nacisk na zaradnoÊç

i indywidualnà odpowiedzialnoÊç obywateli pozwala mówiç o koncepcji „DIY welfare”,

czyli zabezpieczeniu spo∏ecznym na zasadzie „zrób to sam”. Ostatecznie, stwierdza Po-

well, programy labourzystów sà w du˝ej mierze „odkurzonà” mieszankà starych koncep-

cji, podpierajàcà si´ has∏ami spo∏ecznej inkluzji, spójnoÊci spo∏ecznej, roli udzia∏owców

(stakeholders) i osobistej wolnoÊci. Ta retoryka, zdaniem autora artyku∏u, niewiele ma jed-

nak wspólnego z programami wdra˝anymi w ˝ycie.

Szczegó∏owa analiza artyku∏u Martina Powella pozwala zauwa˝yç, ˝e omówiony tekst

traktowaç mo˝na jako „spis treÊci” najwa˝niejszych problemów omawianych na ∏amach

„Critical Social Policy”. Wi´kszoÊç publikacji zamieszczanych w kwartalniku analizuje ukry-

te sprzecznoÊci, przemilczane za∏o˝enia i b∏´dne diagnozy w programach wspó∏czesnej po-

lityki spo∏ecznej. Odwo∏ujàc si´ do artyku∏u Powella, w uproszczeniu wskazaç mo˝na na-

st´pujàce zagadnienia, wokó∏ których koncentruje si´ uwaga autorów pisma:

– „sojusze” paƒstwa z rynkiem, które przyczyniajà si´ do utrwalania nierównoÊci spo-

∏ecznych i ograniczajà wolnoÊç osób – wyst´pujàce g∏ównie w sferze dostarczania ró˝-

nych us∏ug spo∏ecznych – a wi´c przejawy i konsekwencje „inwestycyjnie” zorientowa-

nej polityki spo∏ecznej,

– stosowane przez paƒstwo mechanizmy kontroli, opresji i „przymuszania” – g∏ównie do

pracy, w tym, co jest szczególnie cz´sto poruszane – stygmatyzujàce cechy dyskursu pu-

blicznego, jak stosowanie kategorii „zas∏ugiwania” lub „niezas∏ugiwania” na Êwiadczenia,

– sprzecznoÊci mi´dzy nadaniem centralnej roli pracy a nierównoÊcià w dost´pie do niej

i faktycznymi mo˝liwoÊciami jej wykonywania – g∏ównie w przypadku osób opiekujà-

cych si´ dzieçmi, niepe∏nosprawnych czy mniejszoÊci etnicznych,

– pozornoÊç promowanej przez labourzystów równoÊci szans, g∏ównie w sferze edukacji,

– nierównoÊci ze wzgl´du na gender, wiek, sprawnoÊç, pochodzenie,
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– przejawy i konsekwencje dysproporcji mi´dzy prawami i obowiàzkami obywatela oraz

mi´dzy „osobistà” a spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià, a tak˝e obowiàzkami obywateli,

wspólnoty i paƒstwa,

– ingerencja paƒstwa i rynku w spo∏eczeƒstwo obywatelskie, a wi´c krytyka pewnych cech

modelu partnerstwa, jak okreÊlane jest to w jednym z artyku∏ów – „majsterkowanie”

paƒstwa przy trzecim sektorze.

Przyk∏adem opublikowanego ostatnio artyku∏u, w którym podejmowana jest pog∏´bio-

na analiza mechanizmu „sprzysi´gania si´” paƒstwa z rynkiem, jest tekst D. Baines Pro-

-market, non-market: the dual nature of organizational change in social services delivery (CSP

nr 1/2004). Autorka dowodzi w nim, ˝e przemiany sposobu dostarczania us∏ug spo∏ecz-

nych w Kanadzie i zarzàdzanie nimi, zgodne z zasadami New Public Management, mimo

˝e dokonujà si´ poza rynkiem, s∏u˝à przede wszystkim w∏aÊnie rynkowi. Post´pujàca spe-

cjalizacja podmiotów dostarczajàcych us∏ugi spo∏eczne i zaw´˝anie ich zakresu sprzyja

„spychaniu” klientów do sektora komercyjnego. Podobnie – wprowadzenie wymogu po-

siadania przez pracowników socjalnych licencji ogranicza dost´p do tego zawodu w sfe-

rze publicznej i „dostarcza” rynkowi osób wykonujàcych podobnà prac´ za ni˝szà p∏ac´.

WÊród innych prorynkowych mechanizmów Baines wymienia post´pujàcà reorganizacj´

zawodu pracownika socjalnego, w efekcie której staje si´ on poniekàd sprzedawcà us∏ug

spo∏ecznych, i negatywnie oddzia∏ujàcà na etyk´ zawodu koniecznoÊç koncentrowania si´

na zdobywaniu i utrzymywaniu licencji zawodowej.

SprzecznoÊç mi´dzy centralnà funkcjà pracy w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego

a koniecznoÊcià podejmowania niezarobkowej opieki jest wnikliwie analizowana przez

F. Williams, w artykule In and beyond New Labour: towards a new political ethics of care

(CSP nr 4/2001). Zajmuje on drugie miejsce na liÊcie najcz´Êciej cytowanych publikacji

CSP i uzupe∏nia „ideowy manifest” zawarty w tekÊcie Powella. Jego autorka wychodzi z za-

∏o˝enia, ˝e najnowszy dyskurs polityczny w Wielkiej Brytanii o równowadze mi´dzy pra-

cà zarobkowà i innymi sferami ˝ycia (work-life balance) otwiera mo˝liwoÊç rozwa˝enia no-

wego podejÊcia do zagadnieƒ opieki. F. Williams ujmuje je systemowo piszàc o „new ethics

of care”. Dowodzi przy tym, ˝e opieka mo˝e byç wspó∏czeÊnie centralnà kategorià anali-

tycznà dla porównaƒ ró˝nych modeli polityki spo∏ecznej. Dzieje si´ tak, dlatego ˝e roz-

wiàzania w tej sferze odzwierciedlajà: przemiany relacji mi´dzy paƒstwem, rynkiem i oby-

watelami, preferencje wobec Êwiadczeƒ finansowych lub us∏ug, relacje mi´dzy opiekunami

i podopiecznymi, przemiany we wzorach pracy zawodowej kobiet, zmieniajàce si´ mode-

le rodziny i zmiany demograficzne. F. Williams prezentuje wnikliwy i subtelny sposób my-

Êlenia o „etyce opieki”, dowodzàc, ˝e wspó∏czesne rozwiàzania w tej sferze powinny

uwzgl´dniaç z∏o˝one relacje w∏adzy mi´dzy podmiotami. Poprzedzaç je trzeba pytaniami

o to, kto przede wszystkim jest beneficjentem istniejàcych rozwiàzaƒ z zakresu opieki oraz

rozpoznawaç nierównoÊci w tej sferze, wynikajàce z relacji gender, niepe∏nosprawnoÊci,

wieku, etnicznoÊci, narodowoÊci, seksualnoÊci, religii czy stanu cywilnego.

Nowy system opieki, jak dowodzi Williams, musi wi´c wykraczaç poza kategorie zasi∏-

ków i us∏ug socjalnych i wpisywaç si´ w szerszà polityk´: równego dost´pu do przestrzeni

publicznej, antydyskryminacyjnà i eliminowania biedy. Proponowane przez autork´ po-
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dejÊcie s∏u˝àce konstruowaniu adekwatnych rozwiàzaƒ zak∏ada, ˝e zamiast dostosowywaç

opiek´ do sfery pracy zawodowej, nale˝y raczej szkicowaç map´ indywidualnych i spo∏ecz-

nych potrzeb zwiàzanych ró˝nymi sferami ˝ycia. W swoim modelu Williams wyró˝nia wi´c:

czas i przestrzeƒ osobistà (personal time and space), dla wype∏niania której potrzebne sà:

mobilnoÊç, komunikacja czy kszta∏cenie ustawiczne oraz czas i przestrzeƒ opieki (care time

and space), która wymaga: us∏ug opiekuƒczych dla dzieci, niepe∏nosprawnych, Êwiadczeƒ

finansowych, us∏ug mieszkaniowych, piel´gnacyjnych itp. Jej regulacje powinny bazowaç

na zasadzie dost´pnoÊci (accesibility), przyst´pnoÊci (affordability), zró˝nicowania (varie-

ty), mo˝liwoÊci wyboru, elastycznoÊci i uzupe∏niane powinny byç przez tworzenie „trosz-

czàcego si´ Êrodowiska” (czyli m.in. likwidacj´ architektonicznych barier dla osób niepe∏-

nosprawnych). Czas i przestrzeƒ pracy (work time and space) s∏u˝yç ma natomiast

uzyskiwaniu ekonomicznej niezale˝noÊci i pozwalaç na równowa˝enie wszystkich trzech

wymiarów. Do korzystania z tej przestrzeni, zdaniem Williams, potrzebne sà: urlopy i za-

si∏ki macierzyƒskie i wychowawcze, dogodne elastyczne formy zatrudnienia, ˝∏obki i przed-

szkola itp. Jedynie ∏àczne traktowanie powy˝szych kategorii i myÊlenie „w poprzek” nich

mo˝e, wed∏ug autorki, s∏u˝yç wprowadzaniu polityki spo∏ecznej, która odpowiada∏aby na

wyzwania zawiàzane z potrzebami opieki i promowa∏aby jej „nowà etyk´”.

Problem ∏àczenia pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem w nieco innym kontekÊcie

podejmuje J. Kidger w artykule Including young mothers: limitations to New Labour’s stra-

tegy for supporting teenage parents (CSP nr 3/2004). Jak podaje autorka, wprowadzony przez

nowych labourzystów program przeciwdzia∏ania ekskluzji spo∏ecznej nieletnich matek

– Teenage Pregnancy Strategy, przewiduje przede wszystkim wspieranie ich edukacji i po-

dejmowania p∏atnej pracy. Zdaniem Kidger, koncentrujàc si´ na tych sferach ˝ycia, pro-

gram okazuje si´ w istocie przeciwskuteczny. Utrudnia on bowiem realizowanie spo∏ecz-

nej roli matki i stygmatyzuje m∏ode kobiety poprzez podkreÊlanie, ˝e w przeciwieƒstwie

do doros∏ych matek, od których oczekuje si´ zajmowania dzieçmi, muszà one sobie na in-

kluzj´ spo∏ecznà swoiÊcie „zas∏u˝yç”. Krytykujàc istniejàce rozwiàzania, autorka proponu-

je model cz´Êciowo wolontariackiej pracy (opiera si´ przy tym na wywiadach z m∏odymi

matkami, które prowadzà uÊwiadamiajàce zaj´cia w szko∏ach), w po∏àczeniu z modelem

wi´kszej odpowiedzialnoÊci lokalnej wspólnoty. Przede wszystkim jednak zwraca uwag´

na potrzeb´ szerszego i bardziej wnikliwego rozumienia kategorii wykluczenia spo∏eczne-

go ni˝ to, które sta∏o si´ podstawà omawianego programu.

Przyk∏adem zamieszczanych w „Critical Social Policy” rozwa˝aƒ na temat wspó∏cze-

snych znaczeƒ kategorii obywatelstwa jest tekst Michaela Ortona prezentujàcy wyniki ba-

daƒ nad przyczynami niep∏acenia lokalnych podatków. Przeprowadzone przez autora wy-

wiady sà dla niego podstawà sformu∏owania pytaƒ o równowag´ mi´dzy wymogami

indywidualnej odpowiedzialnoÊci obywatelskiej a spo∏ecznym obowiàzkiem zapewniania

osobom bezpieczeƒstwa socjalnego. W artykule Irresponsible citizens? New Labour, citizen-

ship and the case of non-payment of local taxation (CSP nr 4/2004) M. Orton dowodzi, ˝e

w spo∏ecznym odbiorze kategorii obywatelstwa przewa˝a sfera obowiàzków (np. podatko-

wych), przy czym obowiàzki te spoczywajà tak˝e na najbiedniejszych rodzinach, których

nie staç na p∏acenie podatków. Jak stwierdza Orton, konstrukcja obywatelstwa, w której
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indywidualna odpowiedzialnoÊç jest wa˝niejsza ni˝ oparty na solidarnoÊci spo∏ecznej me-

chanizm zapewniania bezpieczeƒstwa socjalnego dwojako dotyka najbiedniejszych. Przy-

czynia si´ ona do stygmatyzowania biednych i zmniejszania ich poczucia bezpieczeƒstwa.

Przedstawiana przez L. Hogson anatomia „zmajsterkowanego” spo∏eczeƒstwa obywatel-

skiego wpisuje si´ w nurt podejmowanej w kwartalniku krytyki modelu „partnerstwa” mi´-

dzy sektorem komercyjnym, publicznym i nieformalnym i ingerencji paƒstwa w dzia∏anie

stowarzyszeƒ obywatelskich. Artyku∏ Manufactured civil society: counting the cost (CSP nr

2/2004) przedstawia argumentacj´ autorki, wedle której silne oddzia∏ywanie rzàdu w trze-

cim sektorze zmierza do „rozwini´cia, zbudowania i wychowania” po˝àdanego rodzaju spo-

∏eczeƒstwa obywatelskiego. Ma to byç spo∏eczeƒstwo sk∏adajàce si´ z „odpowiedzialnych

obywateli” realizujàcych obowiàzki i wzajemnie kontrolujàcych si´ we wspó∏dzia∏aniu. W sen-

sie organizacyjnym przyczyniaç si´ majà do tego m.in. organizacje tworzone, finansowane

i kontrolowane przez podmioty paƒstwowe. Hogson prezentuje wyniki analiz funkcjonowa-

nia przyk∏adowych, „zmajesterkowanych” lokalnych organizacji w Walii (m.in. dzia∏ajàcej na

rzecz dzieci inicjatywy Sure Start i Regeneration Trusts), wskazujàc na nieskutecznoÊç ich dzia-

∏ania. Organizacjom tym trudno jest dostosowaç formy dzia∏ania do potrzeb lokalnego Êro-

dowiska i zbudowaç z nim spo∏eczne powiàzania. Nie generujà one i nie korzystajà z lokal-

nego kapita∏u spo∏ecznego i nie posiadajà walorów oddolnych inicjatyw spo∏ecznych,

w∏aÊciwych dla wspó∏pracy w celu rozwiàzywania problemów z „w∏asnego podwórka”. Ba-

dania autorki dajà asumpt do refleksji na temat po˝àdanego modelu zaanga˝owania paƒ-

stwa w dzia∏alnoÊç trzeciego sektora, który obecnie, jej zdaniem, balansuje mi´dzy wspiera-

niem a d∏awieniem oddolnych dzia∏aƒ i powinien raczej przyczyniaç si´ do rozwijania

ró˝norodnoÊci i mo˝liwoÊci dope∏niania si´ dzia∏aƒ oddolnie powstajàcych podmiotów.

Spo∏eczna wra˝liwoÊç i specyficzna perspektywa badawcza CSP wyra˝a si´ tak˝e w naj-

cz´Êciej poruszanych problemach spo∏ecznych i sferach dzia∏ania polityki spo∏ecznej. Na

plan pierwszy wysuwajà si´ zagadnienia zwiàzane z szeroko rozumianà politykà wobec ro-

dziny. Numer 1 z 2002 r. jest w ca∏oÊci poÊwi´cony mo˝liwoÊciom i rozwiàzaniom praw-

nym pozwalajàcym ∏àczyç rodzicom prac´ zawodowà z opiekà nad dzieckiem. Przedsta-

wia on rozwiàzania brytyjskie, szwedzkie, holenderskie, amerykaƒskie i australijskie w tym

zakresie, koncentrujàc si´ w szczególnoÊci na zagadnieniach równoÊci szans, przemianach

w sferze pracy i nowych wzorach kontraktu mi´dzy p∏ciami. Tak˝e w innych wydaniach pi-

sma cz´sto poruszano zagadnienie systemu opieki nad dzieckiem, np. w artyku∏ach: Risk,

Reflexivity and Social Control in Child Protection: New Times or same Old Story J. Scour-

fielda (CSP nr 3/2003), czy The child care workforce (...) C. Cameron i in. (CSP nr 4/2002).

Kilka materia∏ów publikowanych w ostatnim czasie dotyczy∏o problemów nieletnich ma-

tek, poza wspomnianym tekstem J. Krieger, tak˝e np.: British policy on teenage pregnancy

and childbearing (...) L. Arai (CSP nr 1/2003). Poruszano ponadto takie problemy, jak: sy-

tuacja dziecka w kontekÊcie orzekania praw rodzicielskich (Equal shares: rights for fathers

or recognition for children? C. Smart, CSP nr 4/2004) czy sprzecznoÊci mi´dzy odpowie-

dzialnoÊcià i prawami do opieki nad dzieckiem na przyk∏adzie laburzystowskiej „zielonej

ksi´gi” o polityce spo∏ecznej wobec dzieci (What Matters is who Works: Why Every Child

Matters to New Labour „Green Paper. Every Child Matters”) F. Williams (CSP nr 3/2004).
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Szczególne zainteresowanie wiàzane jest w piÊmie z problemem przemocy w rodzinie

i interwencjami wobec tego zjawiska, przede wszystkim w Êrodowiskach mniejszoÊci et-

nicznych. Poruszany jest on np. w analizie E. Burman i in. ‘Culture’ as a Barrier to Servi-

ces Provision and Delivery: Domestic Violence Services for Minoritized Women (CSP

nr 3/2004), o tym, w jaki sposób postrzeganie kultury mniejszoÊci etnicznych powoduje

bagatelizowanie przez pracowników socjalnych zjawiska przemocy w rodzinach z tych Êro-

dowisk. Przemoc wobec p∏ci rozumiana jest tak˝e jako przemoc symboliczna, b´dàca udzia-

∏em ró˝nych instytucji spo∏ecznych. I tak – w CSP znaleêç mo˝na analizy dotyczàce: styg-

matyzujàcego traktowania przez system penitencjarny kobiet skazanych za pope∏nienie

przest´pstw pod wp∏ywem narkotyków (Not ‘Fragrant’ at all” Criminal Justice Responses to

‘Risky’ Women, M. Malloch, CSP nr 3/2004), wp∏ywu teorii feministycznej na praktyk´ in-

terwencji wobec przemocy w rodzinie czy omówienie kategorii m´skoÊci w polityce spo-

∏ecznej (New Labour and the ‘problem of men’, J. Scourfielda, M. Drakeforda, CSP nr

4/2002). Na ∏amach pisma podejmowane sà tak˝e zagadnienia polityki wobec zbiorowo-

Êci „lgbt” (lesbian, gay, bisexual, transgender) [np.: S. Monoro, Transgender Politics in the

UK, CSP nr 4/2003, D. McGhee, Joined-Up Government, ‘Community Safety’ and Lesbian,

Gay, Bisexual and Transgender ‘Active Citizens’, CSP nr 3/2003, J.L. Smith, ‘Suitable mo-

thers’: lesbian and single women and the ‘unborn’ in Australian parliamentary discourse, CSP

nr 1/2003].

Drugà co do cz´stotliwoÊci poruszania na ∏amach pisma grupà zagadnieƒ jest proble-

matyka zdrowia i dostarczania us∏ug medycznych. W ostatnich latach podejmowano takie

zagadnienia z tego zakresu, jak: integrowanie Êwiadczeƒ zdrowotnych z us∏ugami opie-

kuƒczymi i konsekwencje powstawania w Anglii Care Trusts (Rearranging the deckchairs

on the Titanic of long term care (...) C. Glendinnig, CSP nr 4/2004) czy centralistyczne spo-

soby regulowania przez NHS rynku leków na przyk∏adzie wprowadzania do u˝ycia Beta

Interferonu (The Politics of Regulation within the ‘Modernized’ NHS I. Crinsona CSP nr

1/2004). Dwa numery kwartalnika w minionych trzech latach niemal w ca∏oÊci dotyczy∏y

problematyki zdrowia. Wydanie 2 z 2002 r. dotyczy Êrodowiskowych uwarunkowaƒ i mo˝-

liwoÊci oddzia∏ywania na zdrowie. Zawiera ono m.in. artyku∏ L. East Regenerating health

in communities: voices from the inner city, w którym autorka analizuje bariery wspó∏dzia-

∏ania spo∏ecznoÊci lokalnej w celu eliminowania wp∏ywu czynników negatywnie oddzia∏u-

jàcych na zdrowie, i analiz´ S. MacKian Complex cultures: rereading the story about health

and social capital o potrzebie nowej konceptualizacji kategorii kapita∏u spo∏ecznego w Êro-

dowisku lokalnym, tak aby mog∏a byç ona bardziej adekwatna dla badania wp∏ywu na zdro-

wie publiczne. „Critical Social Policy” wydaje si´ nawiàzywaç na wiele sposobów do my-

Êli Foucaulta, czego wyrazem sà m.in. zawarte w omawianym numerze teksty

o dokonujàcym si´ w rodzinach spo∏ecznym konstruowaniu kategorii zdrowia psychiczne-

go i choroby psychicznej (Madness, the family and psychiatry, D. Jonesa), krytyczna anali-

za dzia∏ania s∏u˝by zdrowia w wi´zieniach (The future of prison health care, J. Sim) czy ar-

tyku∏ C. Bacchi i C. Beasley Citzen bodies: is embodied citizenship a contradiction terms?,

analizujàcy ró˝nice w podejÊciu polityki spo∏ecznej do „obywateli, którzy kontrolujà swo-

je cia∏o” i „obywateli kontrolowanych przez swoje cia∏o”.
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W numerze 2 z 2003 r. znajdziemy natomiast kilka inspirujàcych prac dotyczàcych zwiàz-

ku zdrowia z nowoczesnymi technologiami oraz zagro˝eƒ i wyzwaƒ z nich wynikajàcych.

S. Graham i D. Wood w tekÊcie Digitizing Surveillance: Categorization, Space, Inequality przed-

stawiajà, na przyk∏adzie gromadzenia elektronicznych baz danych o pacjentach, potencjalne

konsekwencje nowych metod „komputerowego nadzoru”, a F. Henwood i A. Hart analizujà

sprzecznoÊci mi´dzy tradycyjnà etykà pracy po∏o˝nych a wdra˝aniem komputerowych syste-

mów gromadzenia danych o przebiegu cià˝y pacjentek (Articulating Gender in the Context of

ICTs in Health Care: The Case of Electronic Patient Records in the Maternity Services). Oma-

wiany numer kwartalnika zawiera dwie prace na temat wyzwaƒ, które stawiajà przed polity-

kà spo∏ecznà mo˝liwoÊci przeprowadzania testów genetycznych. W pracy Regulating the Com-

mercial Development of Genetic Testing in the UK: Problems, Possibilities and Policy P. Martin

i R. Frost podejmujà m.in. problem wp∏ywu sektora komercyjnego i rozwijajàcego si´ „ryn-

ku testów genetycznych” na regulacje polityczne w tej sferze, a w artykule Rights and Respon-

sibilities in the New Genetics Era A. Kerr omawia dwa nurty dyskursu publicznego na temat

genetyki, dotyczàce praw pacjentów do pe∏nej informacji i praw instytucji publicznych do re-

gulacji tej sfery, a tak˝e wy∏aniajàcy si´ z nich konstrukt „new genetics citizenship”. Podsu-

mowaniem zbioru jest artyku∏ J. Hudsona, proponujàcy ogólny, krytyczny model postrzega-

nia zwiàzków labourzystoweskiej polityki wdra˝ania zmiany technologicznej i promowania

spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy z reprezentowanà przez rzàd wizjà modelu welfare state

(E-galitarianism? The Information Society and New Labour’s Repositioning of Welfare).

Zagadnieniem cz´sto podejmowanym na ∏amach pisma sà problemy mniejszoÊci et-

nicznych i imigrantów. W numerze 3 z 2004 r. koncentrujàcym si´ wokó∏ zjawiska prze-

mocy domowej zamieszczony jest w artyku∏ L. Forbat – The Care and Abuse of Minoriti-

zed Ethnic Grups: The Role of Statutory Services o przejawach dyskryminacji i rasizmu

w us∏ugach opiekuƒczych dla osób z mniejszoÊci etnicznych. Wydanie specjalne kwartal-

nika (nr 3 z 2002 r.) jest w ca∏oÊci poÊwi´cone problematyce osób ubiegajàcych si´ o sta-

tus uchodêcy i uchodêców w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, W∏oszech i Niemczech. Zamiesz-

czony tam˝e tekst F. Duvell i B. Jordana rozpatruje sytuacj´ tej grupy w kontekÊcie polityki

rynku pracy (Immigration, asylum and welfare: the European context), a R. Sales w artyku-

le The deserving and undeserving? Refugees, asylum seekers and welfare in Britain dokonu-

je analizy dyskursu publicznego, w którym, jak dowodzi, osoby ubiegajàce si´ o status

uchodêcy traktowane sà jako „niezas∏ugujàce” na udzia∏ w dobrobycie brytyjskiego welfare

state, w odró˝nieniu od „zas∏ugujàcych” na Êwiadczenia osób, którym przyznano status

uchodêcy. Autorzy omawianego numeru CSP koncentrujà si´ w szczególnoÊci na zagro-

˝eniu wykluczeniem spo∏ecznym migrantów, zjawiskach ksenofobii i rasizmu.

Licznà grupà publikacji w „Critical Social Policy” sà artyku∏y dotyczàce przemian trze-

ciego sektora, samoorganizacji i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Przyk∏adem analizy z te-

go zakresu jest tekst S. Cunninghama i M. Lavalette ‘Active Citizens’ or ‘Irresponsible Tru-

ants’? School Student Strikes against the War (CSP nr 2/2004). Autorzy wskazujà w nim na

sprzecznoÊç mi´dzy powszechnà krytykà s∏abnàcego zaanga˝owania m∏odzie˝y w sferze

spo∏eczno-politycznej i podejmowanymi dzia∏aniami aktywizacji obywatelskiej m∏odego

pokolenia, a zastosowaniem nagan wobec uczniów, którzy na znak protestu przeciw udzia-
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∏owi Wielkiej Brytanii w wojnie w Iraku nie przyszli do szko∏y. W konkluzji, co nawiàzu-

je do ustaleƒ Powella, autorzy stwierdzajà, ˝e wspó∏czesny model edukacji obywatelskiej

w Wielkiej Brytanii jednostronnie koncentruje si´ na indywidualnej odpowiedzialnoÊci

i wzorcach etycznych. WÊród tekstów dotyczàcych wspó∏dzia∏ania obywateli i trzeciego

sektora, w CSP sporo miejsca zajmujà analizy lokalnych projektów z zakresu polityki spo-

∏ecznej. Przyk∏adowo, M. Rowe i C. Devanney omawiajà lokalne partnerskie projekty re-

witalizacji terenów miejskich w pracy Partnership and the Governance of Regeneration (CSP

nr 3/2003). Innym przyk∏adem podejmowania tych problemów jest artyku∏ analizujàcy

przyczyny niewydolnoÊci samopomocowej organizacji walczàcej z narkomanià. Jak wska-

zujà autorzy tekstu, liczne powiàzania z zewn´trznymi partnerami prowadzà do sprzecz-

nych diagnoz na temat przyczyn uzale˝nienia i mechanizmów wychodzenia z niego, co wy-

datnie utrudnia dzia∏alnoÊç organizacji. (The Communitarian Preventive Paradox: Preventing

Substance Misuse without the Substance, K. Rantala, P. Sulkunena, CSP nr 4/2003).

Obok przyjmowania lewicowych wartoÊci oraz poruszania okreÊlonych problemów spo-

∏ecznych, wÊród których szczególne miejsce zajmuje sytuacja kobiet, dzieci, osób niepe∏-

nosprawnych i ró˝nych grup mniejszoÊciowych, wyró˝nikiem „Critical Social Policy” jest

stosowana przez jej autorów jakoÊciowa metodologia badaƒ. Zauwa˝yç przy tym nale˝y,

˝e zdecydowana wi´kszoÊç zamieszczanych w kwartalniku publikacji opiera si´ na bada-

niach w∏asnych autorów. Sà to przede wszystkim: pog∏´bione wywiady osobiste, wywiady

fokusowe, obserwacja uczestniczàca, case study oraz analiza dokumentów. Stosowanie tych

metod badawczych wià˝e si´ z przyjmowaniem przez autorów mikroperspektywy. Do czy-

nienia mamy tutaj z postmodernistycznà (przy jednoczeÊnie rzetelnym podejÊciu badaw-

czym) optykà, która przedmiotem uwagi czyni, odwo∏ujàc si´ do Foucaultowskiej metafo-

ry, nie pieƒ drzewa ani jego ga∏´zie, ale pojedyncze liÊcie. Te „drobiny” rzeczywistoÊci

spo∏ecznej sà dla autorów pisma inspirujàcym êród∏em ogólnych hipotez. Jako przyk∏ad

wskazaç mo˝na analiz´ dzia∏ania ca∏odobowego telefonu dla pacjentów brytyjskiego NHS

(Risk and the Responsible Health Consumer: The Problematics of Entitlement among Cal-

lers to NHS Direct, J. Goode i in. CSP nr 2/2004). Informacje podawane dzwoniàcym do

tej linii telefonicznej sà dla autorów publikacji podstawà do refleksji na temat kategorii

„zas∏ugiwania” i „niezas∏ugiwania” (tudzie˝ „naciàgania”) na okreÊlone Êwiadczenie.

To, ˝e we wspomnianym tekÊcie operuje si´ kategorià „zas∏ugiwania”, obok prawnego

kryterium uprawnieƒ do Êwiadczenia, zdaje si´ byç wyrazem ogólniejszych przekonaƒ au-

torów CSP o istocie polityki spo∏ecznej. Wydajà si´ oni podkreÊlaç, w duchu wspó∏cze-

snych teorii postmodernistycznych, ˝e immanentnym elementem polityki spo∏ecznej, a jed-

noczeÊnie obszarem i do pewnego stopnia efektem jej dzia∏ania jest nadawanie znaczeƒ

i sensów ró˝nym obszarom ˝ycia spo∏ecznego, zbiorowoÊciom i rolom spo∏ecznym. Uprasz-

czajàc nieco, mo˝na stwierdziç, ˝e o ile publikacje g∏ównego nurtu polityki spo∏ecznej,

omawiajàce wp∏yw okreÊlonych programów, np. na sytuacj´ ˝yciowà osób niepe∏nospraw-

nych, prezentowa∏yby skal´ zbiorowoÊci, struktur´ udzielanych Êwiadczeƒ czy skutecznoÊç

ich oddzia∏ywania, „Critical Social Policy” stawia∏oby pytanie o to, jak dany program przy-

czynia si´ do redefinicji ról spo∏ecznych, mo˝liwoÊci dzia∏ania czy praw i obowiàzków przy-

pisywanych osobom niepe∏nosprawnym.
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Wyra˝a si´ to w szczególnie cz´stym podejmowaniu w CSP jako metody badawczej

analizy dyskursu publicznego. Jedna z autorek stwierdza, piszàc o przedmiocie swoich ba-

daƒ – dyskusji parlamentarnej w Australii, dotyczàcej nowych problemów macierzyƒstwa

i mo˝liwoÊci zap∏odnienia in vitro – ˝e „w debacie skonstruowano dwóch g∏ównych aktorów:

nienarodzone dziecko i przysz∏à matk´, wraz z szeregiem ich sprzecznych to˝samoÊci. Ar-

tyku∏ (pisze dalej autorka) przyglàda si´ temu, jak to˝samoÊci tych podmiotów by∏y po-

wiàzane w debacie. Wychodz´ w nim z za∏o˝enia, ˝e tworzenie polityki spo∏ecznej (policy

making) przynosi niezamierzone i niedoceniane efekty, stosuj´ przy tym kategori´ rzàdo-

myÊlnoÊci (governmentality) jako narz´dzie dla analizy i zrozumienia procesów manipula-

cji to˝samoÊcià i oporu przed tà manipulacjà w trakcie tworzenia polityki spo∏ecznej (...)

Formalnie, przedmiotem debaty parlamentarnej by∏ dost´p do techniki zap∏odnienia in

vitro, w rzeczywistoÊci jednak debata by∏a o „sprawowaniu w∏adzy” (governing) nad kobie-

tà, a w szczególnoÊci – to˝samoÊcià matki”. (‘Suitable mothers’: lesbian and single women

and the ‘unborn’ in Australian parliamentary discourse, J.L. Smith, CSP 1/2003, s. 63 i nast.).

Jednym z wa˝nych narz´dzi i probierzy sprawiedliwej polityki spo∏ecznej jest wi´c, zgod-

nie z podejÊciem „Critical Social Policy”, gwarantowanie „etyki dyskursu” i w efekcie two-

rzenie w sferze publicznej takiego sensu (tu) poj´cia macierzyƒstwa, który nie przyczy-

nia∏by si´ do wykluczenia lub stygmatyzacji.

Uwzgl´dniajàc trzy wymiary krytycznoÊci CSP: ideowe stanowisko, poruszanà proble-

matyk´ i stosowanà metodologi´, wydaje mi si´, ˝e niektórym Czytelnikom wydaç si´ mo-

˝e ono pismem doÊç kontrowersyjnym i z naukowego punktu widzenia ma∏o przydatnym.

Sformu∏owaç mo˝na pod jego adresem zarzuty, ˝e jest wyraênie subiektywne i nie prezen-

tuje konkretnej, weryfikowalnej wiedzy. Faktycznie, nie znajdziemy w nim tabel prezen-

tujàcych iloÊciowe dane (nie ma takich przynajmniej w ˝adnym z wydaƒ z ostatnich trzech

lat) ani rozbudowanych odniesieƒ do konkretnych artyku∏ów aktów prawnych. Zamiesz-

czane w CSP publikacje przypominajà cz´sto, jakkolwiek opracowane bardzo rzetelnie

i odnoszàce si´ do literatury przedmiotu, raczej – naukowe eseje (we wskazówkach dla

autorów wyraênie podkreÊla si´ zresztà, ˝e nale˝y unikaç naukowego ˝argonu i wàskospe-

cjalistycznej terminologii). Ponadto, co stara∏am si´ pokazaç w omówieniu przyk∏adowych

artyku∏ów, analizowane problemy, jak np. stosunek po∏o˝nych do komputerowych progra-

mów rejestracji ci´˝arnych czy wagarowanie uczniów po wybuchu wojny w Iraku, mogà

wydawaç si´ luêno zwiàzane z politykà spo∏ecznà, poboczne i tak dalece udziwnione, ˝e

niektórych mocno stàpajàcych po ziemi Czytelników wprowadzaç mogà w zdumienie.

Te cechy pisma postrzegaç nale˝y jednak, moim zdaniem, w szerszym kontekÊcie za-

daƒ, jakie jego redaktorzy zdajà si´ przed nim stawiaç, i funkcji, jakà mo˝e ono pe∏niç.

W moim przekonaniu „Critical Social Policy” jest niezwykle interesujàcà lekturà i s∏u˝yç

mo˝e jako inspiracja dla licznych, szerszych badaƒ z zakresu polityki spo∏ecznej – jednym

z jego celów jest niewàtpliwe dostarczanie hipotez i przyczynianie si´ do formu∏owania

problemów badawczych. Ponadto, co jest szczególnym atutem pisma – w konsekwentny

sposób przyczynia si´ ono do tworzenia teorii polityki spo∏ecznej, zajmujàc si´ g∏ównie

zwiàzkami mi´dzy pewnym zbiorem teoretycznych kategorii. Trzonem prezentowanej i roz-

wijanej na ∏amach CSP teorii sà kategorie: obywatelstwa, rozumianego jako prawa oby-
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watelskie, czynników warunkujàcych (nie)mo˝liwoÊci korzystania z tych praw, takich przede

wszystkim, jak: klasa, gender, wiek, etnicznoÊç, niepe∏nosprawnoÊç, seksualnoÊç, a tak˝e

kategorie: solidarnoÊci spo∏ecznej, pe∏nienia w∏adzy i funkcjonowania rynku.

„Critical Social Policy” mo˝e z powodzeniem s∏u˝yç za przyk∏ad forum dzia∏alnoÊci ba-

dawczej, która dope∏nia „twardà” wiedz´ naukowà, obejmujàcà weryfikowalne, iloÊciowe

dane. CSP przypomina czytelnikowi, ˝e pos∏ugujàc si´ najbardziej nawet rozbudowanymi

zbiorami trafnych wskaêników spo∏ecznych, wy∏àczamy z pola widzenia ogromnà sfer´ zja-

wisk spo∏ecznych, b´dàcà tak˝e przedmiotem oddzia∏ywania i kontekstem realizowania

polityki spo∏ecznej. Ponadto – pismo dowodzi, jak zaanga˝owanie ideowe, wyra˝ane otwar-

cie i radykalnie – mo˝e byç ∏àczone z precyzjà analizy i wnikliwoÊcià naukowà. Ostatecz-

nie, co jest, moim zdaniem, najwi´kszym walorem „Critical Social Policy” – mimo ˝e in-

spiracjà podejmowanych w nim rozwa˝aƒ sà cz´sto „okruchy” ˝ycia spo∏ecznego, dotyka

ono najbardziej fundamentalnych spraw dla polityki spo∏ecznej, a mianowicie stawia py-

tania: do jakiego modelu stosunków spo∏ecznych warto dà˝yç? Nawet jeÊli, z racji explic-

te wyra˝anej lewicowej orientacji pisma ogólna odpowiedê na to pytanie jest dla jego re-

daktorów jasna – CSP krytycznà postawà przyczynia si´ do rewidowania cz´sto milczàco

przyjmowanych za∏o˝eƒ, które powodujà, ˝e dociekania polityków i badaczy spo∏ecznych

skupiajà si´ na adekwatnym doborze Êrodków do okreÊlonych celów, a nie refleksji nad

celami.
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Z RAPORTÓW MI¢DZYNARODOWYCH



Ryszard Szarfenberg

Instytut Polityki Spo∏ecznej, Uniwersytet Warszawski

RównoÊç w centrum debaty o rozwoju

Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Raport o Rozwoju Spo∏ecznym 2005 i Banku Âwiatowego (WB)

Raport o Rozwoju Âwiata 2006

W publikacji UNDP poÊwi´cono problematyce nierównoÊci jeden rozdzia∏ „Nierów-

noÊç i rozwój ludzki (human development)”, natomiast raport WB w ca∏oÊci dotyczy tego

zagadnienia. Raporty o rozwoju ludzkim wszystkie jednak pisane by∏y w duchu wra˝liwo-

Êci na ten wymiar rozwoju, co raczej nie mia∏o miejsca w przypadku raportów Banku Âwia-

towego, gdzie koncentrowano si´ g∏ównie na rozwoju rynków i gospodarki, chocia˝ poja-

wia∏y si´ równie˝ inne tematy, np. walka z ubóstwem, demografia, inwestowanie w zdrowie,

sytuacja pracowników.

Nowy „Raport o rozwoju spo∏ecznym” UNDP ukaza∏ si´ na poczàtku wrzeÊnia 2005

(Human Development Report, w skrócie HDR) z podtytu∏em: „Mi´dzynarodowa wspó∏-

praca na rozdro˝u. Pomoc, handel i bezpieczeƒstwo w nierównym Êwiecie”. Jest to ju˝

pi´tnasty raport tego rodzaju. Min´∏o wi´c pi´tnaÊcie lat, odkàd idea human development

zdoby∏a nale˝nà jej opraw´ i sta∏a si´ powa˝nà konkurencjà dla filozofii rozwojowej pre-

zentowanej przez Bank Âwiatowy. Obok zmar∏ego ju˝ Mahbuba Ul Haqa, jednym z jej

propagatorów jest noblista z ekonomii Amartya Sen. WyjaÊnia∏ on, ˝e dominacja postrze-

gania rozwoju poprzez pryzmat dochodu narodowego ma êród∏a w filozofii utylitaryzmu.

Po jej zakwestionowaniu w etyce i w filozofii politycznej, co Sen przypisuje dzie∏u Johna



Rawlsa, podstawy teoretyczne koncentrowania uwagi w refleksji nad rozwojem wy∏àcznie

na PKB rozpadajà si´. Wielokrotnie te˝ kwestionowano trafnoÊç PKB jako wskaênika roz-

woju spo∏eczeƒstw – pieniàdze i towary, dobra i us∏ugi, nie sà celami czy wartoÊciami sa-

me w sobie, sà jedynie instrumentami do osiàgania celów, zaspokajania potrzeb, realizo-

wania wartoÊci. Budujàc wskaêniki w oparciu o informacje o Êrodkach, nie jesteÊmy w stanie

odpowiedzieç na pytanie o to, w jakim stopniu zrealizowaliÊmy nasze cele. Mo˝na mieç

wszystkie bogactwa tego Êwiata, nie osiàgajàc ˝adnego z celów istotnych w perspektywie

ludzkiego ˝ycia, np. wolnoÊci, szcz´Êcia, wiedzy, mi∏oÊci, wspólnoty. W takiej sytuacji wskaê-

nik Êrodków ma maksymalnà wartoÊç, a wskaênik realizacji celów – minimalnà. Obraz,

który daje nam wy∏àcznie pierwszy wskaênik, jest wi´c dalece niewystarczajàcy. Argument

drugiej strony polega na wskazywaniu, ˝e wielowymiarowoÊç i wielowartoÊciowoÊç jest

problemem zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Lepiej koncentrowaç si´ na

Êrodkach (poniewa˝ cele sà zmienne i kontrowersyjne) i znaleêç jeden agregatowy indeks

Êrodków, a jest nim w∏aÊnie PKB.

W roku 2000 Sen podsumowa∏ raporty UNDP czterema ogólnymi uwagami. Po pierw-

sze, nie nale˝y za bardzo koncentrowaç uwagi na indeksie rozwoju spo∏ecznego (Human

Development Index, HDI – stosowany do pomiaru rozwoju w trzech wymiarach: bogactwa,

zdrowia i edukacji) lub na jakimÊ innym agregatowym indeksie, chocia˝ sà one po˝ytecz-

ne. Rzeczywista zas∏uga podejÊcia opartego na koncepcji human development polega na

tym, ˝e wnosi ono pluralizm do ocen rozwoju. Po drugie, brak ogólnej teorii rozwoju spo-

∏ecznego pozwala na zachowanie otwartoÊci na rozmaite idee i pomys∏y, co jest istotne

dla projektu tego typu. Po trzecie, nale˝y zachowaç wra˝liwoÊç na nowe zjawiska i fakty,

np. trzeba wyciàgnàç wnioski z kryzysu azjatyckiego, szczególnie ˝e w pierwszej po∏owie

lat 90. kilka wschodnioazjatyckich spo∏eczeƒstw uznano za wzory polityki rozwojowej (je-

den z tych wniosków to poprawa przejrzystoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej, inny – sprawna

sieç bezpieczeƒstwa socjalnego, czyli powszechne i skuteczne zabezpieczenie spo∏eczne).

Po czwarte, akceptacja, funkcjonowanie i praktyka demokracji jest kwestià zasadniczà dla

usprawiedliwienia podejmowanych dzia∏aƒ oraz podzia∏u spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci.

Przyjrzyjmy si´ teraz nieco bli˝ej pi´tnastemu HDR. G∏ównym tematem jest mi´dzy-

narodowa wspó∏praca rozwojowa, szczególnie w kontekÊcie obaw o realizacj´ milenijnych

celów rozwoju do roku 2015. Zosta∏y one uroczyÊcie proklamowane w 2000 na milenij-

nym szczycie ONZ. Autorzy skoncentrowali si´ na trzech g∏ównych zagadnieniach. Pierw-

szym jest pomoc rozwojowa, która mimo post´pu nadal jest niedofinansowana i ma niskà

jakoÊç. Drugim – handel mi´dzynarodowy, który w odpowiednich warunkach mo˝e byç

wa˝nym czynnikiem rozwoju spo∏ecznego. Niestety, bogate kraje wcià˝ chronià swoje ryn-

ki przed produktami z krajów biednych, a wieloletnie negocjacje na forum Âwiatowej Or-

ganizacji Handlu nie przynios∏y w tej sprawie prze∏omu. Ostatnie zagadnienie dotyczy bez-

pieczeƒstwa, które wcià˝ jest naruszane przez lokalne konflikty, a te w dobie globalizacji

mogà si´ szybko rozprzestrzeniaç. Rzeczywisty post´p wymaga pozytywnych zmian we

wszystkich tych wymiarach jednoczeÊnie. Wymaga jednak czegoÊ jeszcze, a mianowicie

ograniczenia skrajnych nierównoÊci zarówno mi´dzy krajami, jak i wewnàtrz nich. W ce-

lu zobrazowania tych zagadnieƒ autorzy podajà wiele przyk∏adów, z których wybra∏em
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dwa – jeden dotyczy nierównoÊci dochodowych, a drugi zdrowotnych. Pi´çset najbogat-

szych osób Êwiata ma razem dochód wi´kszy ni˝ 416 milionów najbiedniejszych. Wystar-

czy∏oby 300 miliardów dolarów, czyli 1,6% dochodu 10% najbogatszych, aby 1 miliard lu-

dzi móg∏ ˝yç za wi´cej ni˝ 1 dolar dziennie. Osiàgni´cie trzydziestu lat ˝ycia w dzisiejszej

Zambii jest mniej prawdopodobne ni˝ w Anglii w roku 1840. Pierwsza wojna Êwiatowa

spowodowa∏a we Francji spadek dalszego trwania ˝ycia o ok. 16 lat, a epidemia HIV/AIDS

w Botswanie – o 31 lat. Jeden z pi´ciu rozdzia∏ów HDR2005 zosta∏ poÊwi´cony uzasad-

nieniu, dlaczego nierównoÊç ma znaczenie w debacie nad rozwojem. Zaczyna go zesta-

wienie s∏ów Margaret Thatcher, która to zagadnienie bagatelizowa∏a, i Platona, przestrze-

gajàcego Ateƒczyków zarówno przed nadmiernym bogactwem, jak i skrajnà n´dzà. Autorzy

twierdzà, ˝e redukcja skrajnych nierównoÊci ma liczne pozytywne konsekwencje m.in.

w postaci ograniczenia ubóstwa, przyspieszenia wzrostu gospodarczego, wi´kszej stabil-

noÊci politycznej.

Pomoc rozwojowa, czyli jedna z najpot´˝niejszych broni w wojnie z ubóstwem to te-

mat trzeciego rozdzia∏u HDR. Krytykowany jest tam poglàd, jako by∏a to dobroczynnoÊç

– pomoc w przezwyci´˝aniu barier zdrowotnych, edukacyjnych i gospodarczych w krajach

ubogich przynosi korzyÊci wszystkim stronom zaanga˝owanym w tego rodzaju przedsi´-

wzi´cia. Autorzy podkreÊlajà równie˝ znaczenie konsensusu osiàgni´tego na Mi´dzynaro-

dowej Konferencji na temat Finansowania Rozwoju w Monterrey w 2002 w sprawie tego,

˝e g∏ównym celem pomocy powinien byç rozwój spo∏eczny. Poprawa warunków prowa-

dzenia polityki pomocy rozwojowej jest znaczàca, a wi´c jej zwi´kszanie mo˝e daç wi´cej

korzyÊci w porównaniu z przesz∏oÊcià, gdy by∏a ona wykorzystywana jako instrument pro-

wadzenia zimnej wojny, realizowania w∏asnych interesów handlowych, a kraje b´dàce jej

adresatami mia∏y du˝o wi´ksze problemy z korupcjà i b∏´dnà politykà gospodarczà. Wa˝-

na jest nie tylko iloÊç, ale równie˝ jakoÊç pomocy i tu autorzy sformu∏owali wiele postu-

latów dotyczàcych dzia∏aƒ paƒstw pomagajàcych.

Przyjaciele rynku zawsze powtarzajà, ˝e wolny handel to klucz do rozwoju. Problem

jednak w tym, ˝e kraje bogate raczej nie chcà si´ tym kluczem podzieliç z krajami ubogi-

mi. Autorzy z ubolewaniem piszà o braku wyraênych efektów rundy negocjacji na forum

Âwiatowej Organizacji Hadlu zapoczàtkowanej w Doha w 2001. Mia∏a ona pe∏niej uwzgl´d-

niaç interesy krajów rozwijajàcych si´ i dlatego nazwano jà „rozwojowà”. Ponadto wska-

zujà, ˝e brak ÊciÊlejszego powiàzania negocjacji handlowych z ideami zawartymi w kon-

cepcji human development mo˝e byç bardzo szkodliwy. Rozdzia∏ koƒczy wyliczenie

postulatów, których realizacja sprawi, ˝e wolny handel b´dzie si´ przyczynia∏ do realiza-

cji milenijnych celów rozwoju.

W ostatnim rozdziale zwrócono uwag´ na znaczenie konfliktów zbrojnych jako barier

na drodze do rozwoju spo∏ecznego w krajach ubogich. Dziewi´ç na 10 najmniej rozwini´-

tych paƒstw Êwiata doÊwiadczy∏o konfliktów zbrojnych od 1990 roku. W tym okresie zgi-

n´∏o w takich konfliktach ok. 3 milionów ludzi. Ponadto, autorzy powiàzali z tym proble-

mem wzrost poczucia zagro˝enia w krajach bogatych poprzez mi´dzynarodowy terroryzm:

konflikty zbrojne w krajach biednych sà aspektem globalnego braku bezpieczeƒstwa. Stàd

postulat, aby zapobieganie im uczyniç priorytetem w polityce mi´dzynarodowej krajów bo-
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gatych, dyktuje to troska o ich w∏asne bezpieczeƒstwo. Zwrócono te˝ uwag´ na to, ˝e wa˝-

nym czynnikiem w lokalnych konfliktach jest s∏abe i nieskuteczne paƒstwo. WÊród postu-

latów znalaz∏y si´ m.in. uwzgl´dnianie zapobiegania konfliktom zbrojnym w ramach stra-

tegii ograniczania ubóstwa, skuteczniejsze ograniczanie przep∏ywu broni i amunicji do miejsc

konfliktu, skuteczna pomoc finansowa na odbudow´ po zakoƒczeniu lokalnych wojen.

Ostatni raport Banku Âwiatowego opublikowany pod koniec wrzeÊnia 2005 (28 z kolei),

poÊwi´cony by∏ w ca∏oÊci równoÊci (equity) i rozwojowi. Mo˝na powiedzieç, ˝e po trzech

raportach dotyczàcych ubóstwa (1980, 1990 i 2000/2001) oraz raporcie o inwestowaniu

w zdrowie (1993) jest to ostatni krok na drodze do pe∏nego rozpoznania wszystkich ele-

mentów istotnych w myÊleniu o rozwoju przez Êrodowiska zwiàzane z Bankiem Âwiato-

wym. Ju˝ na wst´pie mamy deklaracj´, która bardzo przypomina podejÊcie tak charakte-

rystyczne dla raportów UNDP: „˚yjemy w Êwiecie skrajnej nierównoÊci szans zarówno

wewnàtrz krajów, jak i pomi´dzy nimi. Nawet podstawowe szanse na ˝ycie sà niepropor-

cjonalnie roz∏o˝one: w Szwecji mniej ni˝ pó∏ procenta dzieci umiera przed pierwszym ro-

kiem ˝ycia, a w Mozambiku taki los spotyka blisko 15% dzieci”. RównoÊç rozumiano tam

g∏ównie jako: równoÊç szans – „ludzkie osiàgni´cia powinny byç zwiàzane przede wszyst-

kim z talentami i wysi∏kiem, a nie z czynnikami, takimi jak rasa, p∏eç, pochodzenie spo-

∏eczne i rodzinne” oraz umiarkowana równoÊç wyników (unikanie skrajnej deprywacji)

w szczególnoÊci w wymiarze edukacyjnym, zdrowotnym i pod wzgl´dem poziomu kon-

sumpcji. Autorzy przyznajà, ˝e równoÊç mo˝e byç wartoÊcià samà w sobie, ale ma te˝ zna-

czenie instrumentalne dla wzrostu i rozwoju gospodarczego: „... wi´ksza równoÊç mo˝e

daç pe∏niejsze i efektywniejsze wykorzystanie narodowych zasobów”. Wspomniano rów-

nie˝ o powodach politycznych i instytucjonalnych: „nadmierne nierównoÊci w∏adzy i wp∏y-

wów mogà prowadziç do takich instytucji politycznych, spo∏ecznych i gospodarczych, któ-

re sà mniej sprzyjajàce dla d∏ugotrwa∏ego wzrostu gospodarczego”. Wnioski sà doÊç

radykalne, ale nie bez zastrze˝eƒ: „równoÊç powinna mieç centralne znaczenie w projek-

towaniu i implementacji polityki rozwojowej i prowzrostowej... z poszanowaniem i wzmac-

nianiem wolnoÊci jednostki, jak równie˝ roli rynków w alokacji zasobów”. G∏ówne prze-

s∏anie raportu: „równoÊç jest komplementarna w kilku fundamentalnych wymiarach

z dà˝eniem do d∏ugotrwa∏ej prosperity”. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e g∏ównà misjà Banku

Âwiatowego jest ograniczenie ubóstwa absolutnego, a równoÊç ma znaczenie g∏ównie ja-

ko instrument osiàgania tego celu.

Autorzy w interesujàcy sposób uzasadniajà takie przes∏anie. W krajach rozwijajàcych

si´ rynki (kredytu, ubezpieczenia, ziemi i kapita∏u ludzkiego) sà bardzo niedoskona∏e, co

oznacza, ˝e zasoby niekoniecznie p∏ynà tam, gdzie daje to najwi´ksze spo∏eczne korzyÊci.

Drugi argument odwo∏uje si´ do tego, ˝e uk∏ad instytucjonalny systematycznie sprzyjajà-

cy grupom wp∏ywowym i uprzywilejowanym generuje koszty ekonomiczne w postaci mniej-

szego ni˝ efektywny poziomu innowacyjnoÊci i inwestycji (marnowanie talentów i przed-

si´biorczoÊci, a ogólniej potencja∏u rozwojowego grup zmarginalizowanych). Znajdujemy

tu równie˝ charakterystyczne dla radykalnego dyskursu o rozwoju odwo∏ania do struktu-

ralnie uwarunkowanej dominacji jednych grup nad innymi oraz wynikajàcej stàd margi-

nalizacji i opresji, np. „rozk∏ad bogactwa jest blisko zwiàzany ze spo∏ecznymi rozró˝nie-
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niami, które stratyfikujà ludzi, spo∏ecznoÊci, narody w grupy dominujàce i zdominowane.

Strukturalne uwarunkowania dominacji utrzymujà si´ dzi´ki spo∏ecznemu i ekonomicz-

nemu zró˝nicowaniu, wzmacnianemu poprzez jawne i ukryte stosowanie w∏adzy. Elity

chronià swoje interesy w subtelny sposób, np. poprzez wykluczajàce praktyki w zakresie

zawierania ma∏˝eƒstw i systemów pokrewieƒstwa, jak równie˝ mniej subtelnie – poprzez

agresywne manipulacje polityczne i bezpoÊrednie u˝ywanie si∏y”.

Skoncentrowanie uwagi na równoÊci nie zosta∏o jednak pomyÊlane jako nowe podej-

Êcie do rozwoju. PodkreÊlono, ˝e ten aspekt rozwoju i polityki rozwojowej powinien byç

uwzgl´dniony w przypadku reform instytucjonalnych na rzecz Êrodowiska sprzyjajàcego

inwestycjom oraz upodmiotowienia (empowerment). Ponadto publiczne dzia∏ania na rzecz

zwi´kszania szans ˝yciowych osób w najgorszej sytuacji sà uzasadnione w przypadku bar-

dzo du˝ych nierównoÊci w tym wzgl´dzie oraz gdy nierównoÊci te sà szkodliwe dla ca∏ko-

witego rozwoju. Kolejne sprawy, które spo∏ecznoÊç rozwojowa powinna wziàç pod uwag´

w tym kontekÊcie: celem polityki nie jest równoÊç sytuacji, zró˝nicowania wynikajàce z pre-

ferencji, talentu, wysi∏ku i szcz´Êcia sà naturalne, a nierównoÊci dochodowe odgrywajà du-

˝à rol´ jako bodêce do inwestowania; równoÊç szans jako cel dzia∏aƒ publicznych nie po-

winna bezpoÊrednio dotyczyç nierównoÊci dochodowych, ale g∏ównie wi´kszych inwestycji

w zasoby ludzkie najbiedniejszych i przeciwdzia∏ania utrwalaniu oraz dziedziczeniu nie-

równoÊci; politycy nie doceniajà d∏ugofalowych i trudno mierzalnych korzyÊci wynikajà-

cych z wi´kszej równoÊci i majà tendencj´ do dawania priorytetu efektywnoÊci w krótkim

okresie, gdy sprzecznoÊci mi´dzy równoÊcià i efektywnoÊcià sà wyraêniejsze, z kolei pre-

ferujàcy równoÊç powinni braç pod uwag´ to, ˝e redystrybucja dochodów, zak∏ócajàca in-

dywidualne bodêce, w krótkim okresie mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszania inwestycji,

zmniejszania innowacji i os∏abiania wzrostu gospodarczego.

Raport sk∏ada si´ z trzech cz´Êci. Pierwsza zosta∏a poÊwi´cona przedstawieniu wskaêni-

ków i informacji obrazujàcych nierównoÊç szans wewnàtrz i pomi´dzy krajami. W cz´Êci dru-

giej przedstawiono uzasadnienie, dlaczego równoÊç ma znaczenie dla rozwoju gospodarcze-

go. Ostatnia dotyczy zaÊ tego, w jaki sposób dzia∏ania publiczne mogà przyczyniaç si´ do

„wyrównywania pola gry” w wymiarze politycznym i gospodarczym; podkreÊlono tam m.in.

znaczenie inwestowania w ludzi, u∏atwiania dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci, ziemi i in-

frastruktury oraz promowania sprawiedliwoÊci na rynkach. Warto przytoczyç jeszcze jeden

cytat z zakoƒczenia raportu: „... równoÊç zajmuje centralne miejsce w interpretacji doÊwiad-

czeƒ rozwojowych i projektowaniu polityki rozwojowej – w wi´kszoÊci wspó∏czesnego my-

Êlenia to miejsce jest niedostatecznie rozumiane i niedoceniane [...] Cztery szerokie wàtki

sà w centrum dyskursu o rozwoju i praktyki rozwojowej od co najmniej trzech dekad: za-

sadnicze znaczenie rynków jako mechanizmów alokacji zasobów, rozwój ludzki (human de-

velopment), znaczenie instytucji i koncentracja na upodmiotowieniu (empowerment)”.

Oba raporty uzupe∏nia dodatek ze wskaênikami statystycznymi. Du˝o bogatsze pod

tym wzgl´dem jest wydawnictwo UNDP, ale w raporcie Banku Âwiatowego umieszcza si´

jedynie wybrane wskaêniki; pe∏ny ich zestaw zawiera samodzielna publikacja World De-

velopment Indicators. Na zakoƒczenie przedstawiam tabele z raportu UNDP z ostatnimi

rankingami wed∏ug Human Development Index (HDI) i PKB na g∏ow´.
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Tabela 1.
Pierwszych 36 paƒstw ze 177 wg pozycji HDI (2003)

Paƒstwo
Pozycja PKB na g∏ow´ Pozycja Pozycja PKB

wg HDI w PPP$ wg PKB odjàç pozycja HDI

Norwegia 1 37670 3 2

Islandia 2 31243 6 4

Australia 3 29632 10 7

Luksemburg 4 62298 1 –3

Kanada 5 30677 7 2

Szwecja 6 26750 20 14

Szwajcaria 7 30552 8 1

Irlandia 8 37738 2 –6

Belgia 9 28335 12 3

USA 10 37562 4 –6

Japonia 11 27967 13 2

Holandia 12 29371 11 –1

Finlandia 13 27619 16 3

Dania 14 31465 5 –9

Wielka Brytania 15 27147 18 3

Francja 16 27677 15 –1

Austria 17 30094 9 –8

W∏ochy 18 27119 19 1

Nowa Zelandia 19 22582 22 3

Niemcy 20 27756 14 –6

Hiszpania 21 22391 24 3

Hongkong Chiny 22 27179 17 –5

Izrael 23 20033 25 2

Grecja 24 19954 26 2

Singapur 25 24481 21 –4

S∏owenia 26 19150 30 4

Portugalia 27 18126 32 5

Korea P∏d. 28 17971 34 6

Cypr 29 18776 31 2

Barbados 30 15720 39 9

Czechy 31 16357 38 7

Malta 32 17633 35 3

Brunei Darussalam 33 19210 29 –4

Argentyna 34 12106 46 12

W´gry 35 14584 40 5

Polska 36 11379 48 12
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Tabela 2.
17 krajów zajmujàcych ostatnie miejsca w rankingu HDI (2003)

Paƒstwo
Pozycja PKB na g∏ow´ Pozycja Pozycja PKB

wg HDI w PPP$ wg PKB odjàç pozycja HDI

Angola 160 2344 126 –34

Erytrea 161 849 168 7

Benin 162 1115 157 –5

Wybrze˝e KoÊci

S∏oniowej
163 1476 149 –14

Tanzania 164 621 175 11

Malawi 165 605 176 11

Zambia 166 877 167 1

Kongo 167 697 173 6

Mozambik 168 1117 156 –12

Burundi 169 648 174 5

Etiopia 170 711 171 1

Republika Ârod-

kowoafrykaƒska
171 1089 159 –12

Gwinea Bissau 172 711 171 –1

Czad 173 121 154 –19

Mali 174 994 164 –10

Burkina Faso 175 1174 155 –20

Sierra Leone 176 548 177 1

Niger 177 835 169 –8
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Grupa Euromemorandum – alternatywna polityka
gospodarcza dla Europy

Grupa Euromemrandum powsta∏a we wrzeÊniu 1995 r., kiedy to w Strasburgu odby∏o

si´ spotkanie 23 ekonomistów z kilku krajów Unii Europejskiej, zaniepokojonych „mone-

tarystycznym odchyleniem polityki gospodarczej w Unii Europejskiej i jego konsekwen-

cjami: ci´ciami wydatków socjalnych, deregulacjà rynku pracy, niszczeniem Êrodowiska

naturalnego i dalszym wzrostem bezrobocia”1. Do chwili obecnej (listopad 2005), grupa

odby∏a kilkanaÊcie spotkaƒ roboczych, czego widocznym efektem jest 8 Euromemoran-

dów i trzy towarzyszàce im deklaracje, których publikacja zbiega∏a si´ z kolejnymi „szczy-

tami” Unii Europejskiej (w Amsterdamie, Wiedniu, Nicei, Laeken, Kopenhadze, Bruk-

seli). W ciàgu dziesi´ciu lat dzia∏alnoÊci grupy powi´ksza∏ si´ jej sk∏ad i liczba osób

popierajàcych publikowane przez nià stanowiska. Poni˝ej prezentujemy w skrótowej for-

mie najwa˝niejsze myÊli i postulaty zawarte w wydanych do tej pory memorandach, sta-

nowiàce bardzo jasny wyraz niezwykle krytycznego podejÊcia w stosunku do kierunku roz-

woju spo∏ecznego i gospodarczego przyj´tego i rekomendowanego przez Uni´ Europejskà.

1 Http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/indexmem.htm. Przedstawione informa-

cje na temat Grupy Euromemorandum, tytu∏y i teksty memorandów w j´zyku angielskim pochodzà

z tej strony internetowej.



Pierwsze z serii euromemorandów, zatytu∏owane Pe∏ne zatrudnienie, spójnoÊç spo∏ecz-

na i sprawiedliwoÊç w Europie alternatywami dla dyktatu konkurencji, zosta∏o wydane wraz

z deklaracjà Pe∏ne zatrudnienie, spójnoÊç spo∏eczna i sprawiedliwoÊç dla alternatywnej poli-

tyki gospodarczej w Europie w maju 19972. Jak sugeruje tytu∏, opracowanie zawiera zarów-

no krytyk´ dotychczasowej polityki gospodarczej Unii Europejskiej, jak i propozycje al-

ternatywnych rozwiàzaƒ szeregu kwestii ekonomicznych i spo∏ecznych. Nale˝y podkreÊliç

odwag´ autorów, którzy – krytykujàc m.in. za∏o˝enia, które leg∏y u podstaw jednolitego

rynku czy wspólnej waluty – daleko wykraczajà poza „oficjalny” dyskurs publiczny wyzna-

czony przez Komisj´ Europejskà i publikacje „Eurobarometru”. Nie znaczy to jednak, ˝e

mamy do czynienia z ruchem eurosceptyków. Wr´cz odwrotnie, ekonomiÊci skupieni

w Grupie Euromemorandum opowiadajà si´ za przyspieszeniem integracji europejskiej,

jednak w ich przekonaniu integracja powinna si´ odbywaç z zachowaniem integralnoÊci

Europejskiego Modelu Spo∏ecznego. Ton pierwszego euromemorandum wyznaczy∏ cha-

rakter nast´pnych; w pojawiajàcych si´ corocznie (z przerwà w 1999 r.) dokumentach mo˝-

na znaleêç propozycje, które stojà w sprzecznoÊci z politykà gospodarczà realizowanà od

kilkunastu lat w UE, opartà na paradygmacie neoliberalnej doktryny ekonomicznej.

Pierwsza cz´Êç opracowania, z 1997 r., jest poÊwi´cona krytyce teoretycznych za∏o˝eƒ,

na których opiera si´ traktat z Maastricht. Neoliberalizm to doktryna, zgodnie, z którà

dla paƒstwa i sektora publicznego nie ma miejsca w nowoczesnym modelu wzrostu gospo-

darczego. G∏ównà rol´ do odegrania ma natomiast sektor rynkowy, który jest w stanie sa-

modzielnie generowaç inwestycje i przyczyniaç si´ tym samym do wzrostu gospodarcze-

go. Autorzy sugerujà, ˝e te przes∏anki, stojàce za utworzeniem Unii Ekonomicznej

i Walutowej, jak i b´dàcy ich konsekwencjà proces konwergencji (przejawiajàcy si´ dà˝e-

niem do ograniczania za wszelkà cen´ deficytów bud˝etowych i inflacji) sà b∏´dne i sta-

nowià zagro˝enie dla rozwoju gospodarczego. W drugiej cz´Êci dokumentu autorzy przed-

stawili propozycj´ alternatywnej strategii, która powinna si´ opieraç na zapewnieniu

pe∏nego zatrudnienia, ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa socjalnego oraz sprawiedliwo-

Êci spo∏ecznej. Autorzy wskazujà, ˝e skoro dokona∏a si´ ju˝ integracja rynkowa, to wobec

wyzwaƒ p∏ynàcych z procesów globalizacji, istnieje pilna potrzeba integracji na dalszych

p∏aszczyznach. Postulujà oni utworzenie wspólnotowej polityki pe∏nego zatrudnienia oraz

zrównowa˝onego wzrostu. To w∏aÊnie pe∏ne zatrudnienie powinno si´ staç g∏ównym ce-

lem nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej, któremu by∏yby podporzàdkowane

wszystkie dzia∏ania, w tym m.in. polityka pieni´˝na i fiskalna. Przedstawione w tym roz-

dziale rozwiàzania majà ró˝ny charakter, od ogólnych wskazówek po propozycje konkret-

nych dzia∏aƒ. W tym miejscu warto wymieniç postulat wi´kszej koordynacji prowadzonej

polityki monetarnej z osiàganiem zrównowa˝onego wzrostu (co oznacza, ale nie tylko i wy-

∏àcznie, zmniejszenie jej restrykcyjnoÊci), wprowadzenie rozwiàzaƒ, które b´dà zwi´kszaç

kontrol´ spo∏ecznà nad transakcjami finansowymi poprzez stworzenie systemu zapobie-
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gajàcemu spekulacyjnym przep∏ywom kapita∏u (m.in. poprzez ustalenie nowych podatków

od transakcji i silniejszà kontrol´ prawnà). Ciekawy jest poglàd autorów euromemoran-

dum na Europejskà Uni´ Walutowà. Uwa˝ajà oni, ˝e wprowadzenie wspólnej waluty nie-

sie za sobà szereg pozytywnych efektów, jednak nie w kszta∏cie stworzonym w traktacie

z Maastricht. Szczególnie kontrowersyjne z punktu widzenia nowych paƒstw cz∏onkow-

skich sà propozycje idàce w kierunku ujednolicania podatków w Unii Europejskiej, jed-

nak w tej kwestii autorzy nie proponujà konkretnych rozwiàzaƒ. Ponadto zaproponowali

oni projekt finansowania europejskiej polityki zatrudnienia, która w po∏owie powinna byç

zarzàdzana i finansowana centralnie (na poziomie 1,2% PKB UE), a w po∏owie – ze Êrod-

ków paƒstw cz∏onkowskich. Autorzy postulujà kilkukrotne zwi´kszenie bud˝etu Unii Eu-

ropejskiej, który powinien byç finansowany – poza sk∏adkami p∏aconymi przez paƒstwa

cz∏onkowskie – z nowych podatków: od emisji dwutlenku w´gla oraz od transakcji. Cie-

kawa jest równie˝ propozycja, zgodnie z którà sk∏adka cz∏onkowska mia∏aby mieç charak-

ter progresywny. Kolejne propozycje dotyczà skracania czasu pracy oraz dzia∏aƒ zwi´k-

szajàcych ochron´ pracowników na rynku pracy, zwi´kszenia wymiaru i charakteru polityki

strukturalnej UE. Dla polskiego czytelnika szczególnie interesujàce sà zapisy traktujàce

o poszerzeniu wspólnoty o nowe kraje. Autorzy memorandum zwracajà w tym kontekÊcie

uwag´ na pewnà dyskryminacj´ krajów kandydujàcych, które, pomimo i˝ wprowadzajà

ogromnym kosztem wymagania narzucone przez Uni´, to nie majà wcià˝ prawa pe∏nego

uczestnictwa we wspólnotowym rynku (przede wszystkim uwaga ta dotyczy artyku∏ów

rolnych).

Drugie euromemorandum, Pe∏ne zatrudnienie, solidarnoÊç i zrównowa˝ony wzrost w Eu-

ropie. Stare wyzwania, nowe mo˝liwoÊci dla polityki gospodarczej3 zosta∏o wydane w 1998.

Tytu∏ ten móg∏ si´ wydawaç doÊç intrygujàcy w momencie ukazania si´ dokumentu, kie-

dy, na skutek kryzysu finansowego na rynkach wschodnich, ucierpia∏a wi´kszoÊç paƒstw

europejskich. Niemniej jednak w pierwszym rozdziale autorzy memorandum przedstawia-

jà propozycj´ podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ w celu tworzenia nowych miejsc pracy,

stabilnoÊci finansowej oraz zapewnienia zrównowa˝onego wzrostu w Unii Europejskiej.

W tym miejscu nale˝y zwróciç uwag´ na dopracowanie koncepcji europejskiej polityki za-

trudnienia, której podwaliny zosta∏y przedstawione w pierwszym memorandum. Autorzy

nie szcz´dzà krytycznych uwag pod adresem Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która,

zaw´˝ona do kwestii zwiàzanych z poda˝owà stronà rynku pracy, nie jest w stanie sama

rozwiàzaç problemu bezrobocia w Unii. EkonomiÊci Grupy Euromemorandum upatrujà

przyczyn bezrobocia m.in. w niskim popycie wewn´trznym, dlatego idàc za Keynesem opo-

wiadajà si´ za zwi´kszaniem inwestycji publicznych. Proponujà rozszerzyç katalog dzia∏aƒ

proponowanych przez ESZ m.in. o publiczne inwestycje w regionach najs∏abiej rozwini´-

tych, rozszerzanie oferty us∏ug publicznych i szereg innych. Drugà cz´Êç postulowanej po-

lityki zatrudnienia stanowi polityka wspólnotowa, której finansowanie powinno si´ odby-

waç za pomocà bonów emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Warto podkreÊliç,
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˝e autorzy za g∏ówny cel polityki zatrudnienia uwa˝ajà zwalczanie bezrobocia, a nie pod-

noszenie wskaênika aktywnoÊci zawodowej, tak jak to ma miejsce w przypadku ESZ. Dru-

ga cz´Êç memorandum zawiera zarys nowego ∏adu w sferze stosunków gospodarczych

i spo∏ecznych w Europie (A Complete Re-orientation of Economic Policy In Europe – To-

wards a European Social Constitution). Te propozycje sà z natury doÊç ogólnikowe, choç

cz´Êç z nich, jak np. postulat ograniczenia niezale˝noÊci Europejskiego Banku Centralne-

go poprzez poddanie pod konsultacje w Parlamencie Europejskim za∏o˝eƒ polityki mo-

netarnej, ma równie˝ wymiar praktyczny.

Trzecie memorandum Alternatywne kierunki polityki gospodarczej w celu zapewnienia

pe∏nego zatrudnienia i spójnoÊci spo∏ecznej w Europie przyj´te zosta∏o wraz z deklaracjà Pe∏-

ne zatrudnienie i silne fundamenty socjalne – alternatywà wobec nowej ekonomii w Europie

i jest nie tylko najd∏u˝sze, ale i najci´˝sze gatunkowo4. O sile tego bardzo interesujàcego

opracowania stanowi jego kompleksowy charakter oraz propozycje wprowadzenia szere-

gu rozwiàzaƒ praktycznych, które sprawiajà, ˝e pod wzgl´dem formalnym jest on bardziej

zbli˝ony do programowych dokumentów wydawanych przez Komisj´ Europejskà. Doku-

ment ten powsta∏ w okresie przyspieszonego wzrostu gospodarczego w Europie, co mo-

g∏oby sk∏aniaç autorów do przeformu∏owania dotychczas g∏oszonych tez. Nic takiego jed-

nak nie nastàpi∏o, memorandum rozpoczyna si´ bowiem od krytyki g∏ównych za∏o˝eƒ

neoliberalizmu. Szczególnie ciekawa jest trzecia cz´Êç, traktujàca o tworzeniu silnego Eu-

ropejskiego Modelu Spo∏ecznego. Za pierwszà podstaw´ tego modelu autorzy opracowa-

nia uznali bardziej efektywnà i podlegajàcà demokratycznej kontroli polityk´ makroeko-

nomicznà, zorientowanà na zapewnienie stanu pe∏nego zatrudnienia. W ramach

podejmowanych dzia∏aƒ, ekonomiÊci postulujà prowadzenie mniej restrykcyjnej polityki

bud˝etowej, kreowania polityki monetarnej nie tylko w powiàzaniu z zapewnieniem sta-

bilnoÊci cen oraz koordynacj´ polityki bud˝etowej z pieni´˝nà. Drugi fundament europej-

skiego modelu spo∏ecznego jest ÊciÊle zwiàzany ze sferà polityki spo∏ecznej. W kolejnych

punktach ekonomiÊci opisujà proponowane rozwiàzania w dziedzinie standardów socjal-

nych, dialogu spo∏ecznego, polityki p∏ac. Szczególnie interesujàca jest cz´Êç poÊwi´cona

opisowi wzajemnych relacji pomi´dzy politykà wspólnotowà a narodowymi re˝imami po-

lityk spo∏ecznych. Autorzy opracowania nie postulujà konwergencji narodowych polityk

spo∏ecznych i – w efekcie – zastàpienia ich politykà realizowanà na szczeblu wspólnoto-

wym. Ich idea∏em jest raczej taka polityka europejska, która b´dzie w pe∏ni respektowaç

rozwiàzania przyj´te w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich. Bardzo ostro˝nie mó-

wià oni o mo˝liwoÊci ewentualnego rozszerzenia kompetencji europejskiej polityki spo-

∏ecznej, zdajàc sobie spraw´, ˝e np. w odniesieniu do sfery zabezpieczenia spo∏ecznego

jest to w praktyce bardzo trudne. Kolejnà podstawà budowy europejskiego modelu spo-

∏ecznego ma si´ staç „bardziej zrównowa˝ona” polityka strukturalna UE. Autorzy memo-

randum proponujà znaczne zwi´kszenie Êrodków przeznaczonych na polityk´ struktural-
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nà, co jednak, jak wiadomo chocia˝by z prac nad ustalaniem przysz∏ego bud˝etu Unii Eu-

ropejskiej, jest ma∏o realne.

Polityka gospodarcza przeciwko recesji i polaryzacji w Europie – propozycje pokonania

dyktatu ideologicznego i oporu politycznego5 – to tytu∏ euromemorandum z 2001 r. Auto-

rzy tego dokumentu, zwracajàc uwag´ na groêb´ powstania zjawiska d∏ugotrwa∏ej recesji

w krajach tworzàcych Uni´ Europejskà, postulujà wprowadzenie szeregu dzia∏aƒ o cha-

rakterze makroekonomicznym. Do tych dzia∏aƒ nale˝y m.in. obni˝enie stóp procentowych

przez EBC, powo∏anie do ˝ycia europejskiego programu inwestycji, a w dalszej perspek-

tywie – m.in. uczynienie Europejskiego Banku Centralnego wspó∏odpowiedzialnym za re-

alizacj´ zasady pe∏nego zatrudnienia. Szczególnie ciekawy jest pomys∏ powo∏ania do ˝y-

cia federalnego bud˝etu Unii Europejskiej w wysokoÊci 5% PKB UE, który ∏àczy∏by w sobie

rol´ stabilizatora finansów europejskich z funkcjà dystrybucyjnà, zmniejszania rozwar-

stwienia wewnàtrz UE. Autorzy euromemorandum przeciwstawiajà si´ dalszemu demon-

ta˝owi welfare state. W zwiàzku z czym opowiadajà si´ m.in. przeciwko dalszej prywatyza-

cji krajowych systemów zabezpieczenia spo∏ecznego oraz za wprowadzeniem p∏acy

minimalnej w celu przeciwdzia∏ania zjawisku dumpingu socjalnego. Po raz kolejny poja-

wia si´ postulat wprowadzenia demokratycznej kontroli nad rynkami finansowymi; jedna

z propozycji dotyczy wprowadzenia podatku od transakcji walutowych (tzw. podatku To-

bina). W koƒcowej cz´Êci opracowania ekonomiÊci proponujà proklamowanie „Paktu dla

Rozwoju Spo∏ecznego” (Welfare Development Pact) w miejsce Paktu na rzecz StabilnoÊci

i Rozwoju. Pakt ten powinien sprzyjaç zapewnieniu stabilnego zatrudnienia, zrównowa-

˝onego wzrostu i sprawiedliwoÊci.

Kolejne memorandum – Lepsze instytucje, zasady i instrumenty dla pe∏nego zatrudnie-

nia i polityki spo∏ecznej w Europie6 – to w cz´Êci diagnostycznej bardzo silna krytyka roz-

wiàzaƒ przyjmowanych dotychczas w zakresie polityki gospodarczej Unii. Autorzy uzna-

jà, ˝e najlepszym dowodem nieskutecznoÊci stosowanych rozwiàzaƒ jest za∏amanie si´

Paktu na rzecz StabilnoÊci i Rozwoju. Fiasko polityki gospodarczej mia∏oby byç spowodo-

wane przede wszystkim jej „niezwykle zaw´˝onym podejÊciem teoretycznym do rozwoju

gospodarczego i stojàcym za nim skostnia∏ym systemem instytucjonalnym”. Jako reme-

dium na ten niezadowalajàcy stan, grupa po raz kolejny proponuje „gruntownà reform´

europejskiej polityki gospodarczej i spo∏ecznej”, za cele jej stawiajàc „pe∏ne zatrudnienie,

sprawiedliwoÊç spo∏ecznà, dobrobyt dla wszystkich i równowag´ ekologicznà”. Autorzy

podkreÊlajà, ˝e sà to podwaliny Europejskiego Modelu Spo∏ecznego i zaznaczajà, ˝e przy-

j´cie szczegó∏owych strategii ich osiàgania musi byç poprzedzone szerokà debatà publicz-

nà. Nie wahajà si´ jednak proponowaç w∏asnych rozwiàzaƒ, które, jak wi´kszoÊç wcze-

Êniejszych sugestii, znacznie ró˝nià si´ od recept obecnych w „g∏ównym nurcie” myÊlenia

o rozwoju gospodarczym i spo∏ecznym UE. I tak np. w kwestii polityki makroekonomicz-
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nej sugeruje si´ takie zmiany, jak: szersze zaanga˝owanie Parlamentu Europejskiego i par-

lamentów krajowych w „koordynacj´ polityki gospodarczej”, rozszerzenie „misji” Euro-

pejskiego Banku Centralnego na kwestie pe∏nego zatrudnienia i zrównowa˝onego, stabil-

nego rozwoju, wzrost bud˝etu UE do 5% jej PKB do roku 2007 i powstrzymanie

konkurencji podatkowej. Proponuje si´ równie˝ wzmocnienie europejskiego zaanga˝owa-

nia w budow´ polityki spo∏ecznej opartej m.in. na zapewnieniu wszystkim cz∏onkom spo-

∏eczeƒstwa bezwarunkowego prawa do gwarantujàcych godne ˝ycie zasobów, wzmocnie-

nie sektora publicznego i ustrze˝enie go „od podleg∏oÊci neoliberalnej logice

nieograniczonej konkurencji”, a tak˝e „uwzgl´dnienie interesu publicznego w regulacjach

dotyczàcych rynku finansowego”.

Pe∏ne zatrudnienie, dobrobyt i silny sektor publiczny – demokratyczne wyzwania w szerszej

Unii7 – to szóste z serii euromemorandów, poÊwi´cone wielkim wyzwaniom w sferze go-

spodarczej i spo∏ecznej stojàcym przed Unià. Aby im sprostaç, musi ona ulec zasadniczej

przemianie. Zahamowanie wzrostu gospodarczego powiàzane z bezrobociem i rosnàcymi

nierównoÊciami spo∏ecznymi, perspektywa rozszerzenia o nowe paƒstwa, prace na projek-

tem konstytucji, a tak˝e problemy mi´dzynarodowe oznaczajà dla Unii „krytyczny punkt

rozwoju”. Jak sugerujà autorzy, powinna ona przedefiniowaç swoje priorytety i na nowo

okreÊliç swojà rol´ w Europie i Êwiecie. Kierunek tych przemian jest jasny, bardzo dobrze

obrazujà go nast´pujàce s∏owa: „Silna i post´powa rola, jakà UE powinna odgrywaç w dzi-

siejszym Êwiecie konfliktów i napi´ç, jest nieosiàgalna poprzez nowà rozbudow´ si∏ mili-

tarnych, musi ona bazowaç na silnym i demokratycznym europejskim modelu spo∏ecznym,

który jest wiarygodnà i przekonujàcà alternatywà dla modelu supermocarstwa z marnymi

spo∏ecznymi standardami”. To memorandum dodaje kolejny element do budowy europej-

skiego modelu spo∏ecznego – wspó∏prac´ mi´dzynarodowà – i po raz kolejny rysuje stra-

tegi´ koniecznà do jego osiàgni´cia. Pojawia si´ postulat programu inwestycji infrastruk-

turalnych, z bud˝etem obejmujàcym co najmniej 1% PKB „pi´tnastki” i wprowadzeniem

podobnych programów w krajach wst´pujàcych. Autorzy opowiadajà si´ tak˝e za zwiàza-

nym z rozszerzeniem zwi´kszeniem bud˝etu polityk strukturalnych do 1% PKB, aby za-

pobiec „dyskryminacji nowych krajów cz∏onkowskich”. Kolejne elementy tej strategii to

wspieranie pe∏nego zatrudnienia poprzez narz´dzia polityki makroekonomicznej (postu-

luje si´ zmiany instytucjonalne) i wspominane ju˝ we wczeÊniejszych dokumentach zrów-

nanie znaczenia sektora publicznego z sektorem rynkowym. Bardzo wyraênie podkreÊlo-

no te˝, ˝e wzrost gospodarczy nie powinien si´ staç fetyszem dla Unii, spychajàcym na

drugi plan istotne kwestie spo∏eczne. Memorandum odnosi si´ równie˝ do prac nad Kon-

stytucjà, zwracajàc uwag´ m.in. na potrzeb´ zwi´kszenia uprawnieƒ Parlamentu Europej-

skiego.

W listopadzie 2004 r. ukaza∏o si´ siódme memorandum Po Lizbonie. Kierunki polityki

gospodarczej i spo∏ecznej oraz konstytucyjne kamienie w´gielne pod europejski model spo-
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∏eczny8 i jest ono odpowiedzià Grupy na sytuacj´ Unii po rozszerzeniu, przyj´ciu projek-

tu konstytucji europejskiej i na pó∏metku realizacji Strategii Lizboƒskiej. Diagnoza znów

jest ma∏o optymistyczna: „Krótkie o˝ywienie gospodarcze w UE dobieg∏o koƒca. Zawsze

by∏o s∏abe i nigdy nie przerwa∏o b∏´dnego ko∏a niskiego poziomu wzrostu, wysokiego bez-

robocia i coraz wi´kszego braku równoÊci”. Jako g∏ównego winnego z∏ej kondycji gospo-

darki wymienia si´ „niski popyt wewn´trzny”. Bezwzgl´dnej krytyce zosta∏a tak˝e podda-

na Strategia Lizboƒska, która wed∏ug autorów nie mog∏a si´ udaç, gdy˝ program, jaki

proponuje, oparty jest na b∏´dnych za∏o˝eniach: polityce makroekonomicznej „niesprzy-

jajàcej wzrostowi i zatrudnieniu”, liberalizacji rynków i rozbuchanej prywatyzacji, a po-

nadto charakteryzuje si´ deficytem procedur demokratycznych i partycypacji. Memoran-

dum oczywiÊcie nie poprzestaje na wskazywaniu potkni´ç, ale ma gotowe remedium na

unijne bolàczki. Oprócz przytaczanych ju˝ wczeÊniej rozwiàzaƒ (rozbudowany publiczny

program inwestycji, propozycja bud˝etu Unii si´gajàcego 5% PKBUE) mowa jest o „z∏a-

godzeniu polityki monetarnej poprzez obni˝enie g∏ównej stopy procentowej do 1,5%”, za-

pobie˝eniu konkurencji podatkowej poprzez wprowadzenie jednolitej minimalnej stawki

40% (dla krajów, gdzie dochód na osob´ ni˝szy od 75% Êredniej unijnej – 30%), wzmoc-

nieniu repartycyjnych systemów emerytalnych (zapewnienie minimalnych emerytur, sk∏ad-

ki od wszystkich dochodów), Êwiadczeniach dla najbiedniejszych z bezpoÊrednich transfe-

rów z bud˝etu UE, zaniechaniu wprowadzania dyrektywy dotyczàcej jednolitego rynku

us∏ug i propozycji „moratorium na prywatyzacj´ us∏ug publicznych”, zaniechaniu wpro-

wadzania dyrektywy wyd∏u˝ajàcej czas pracy i zwróceniu si´ raczej ku mo˝liwoÊciom jego

skrócenia. Krytyce poddano tak˝e podpisanà konstytucj´, podkreÊlajàc „deficyt demokra-

tyczny traktatów europejskich”, „ochron´ bardzo kontrowersyjnych neoliberalnych kon-

cepcji przed rosnàcà teoretycznà krytykà i politycznym sprzeciwem” i uczynienie zlibera-

lizowanych rynków i konkurencji „nadrz´dnà podstawà polityki gospodarczej i spo∏ecznej”.

Autorzy memorandum przedstawiajà tak˝e po raz kolejny najwa˝niejsze ich zdaniem ele-

menty Europejskiego Modelu Spo∏ecznego, które ze wzgl´du na znaczenie dla ca∏ej my-

Êli grupy przytaczamy poni˝ej:

– „pe∏ne zatrudnienie z przyzwoitymi warunkami pracy i wynagrodzeniem wystarczajà-

cym do prowadzenia niezale˝nego ˝ycia,

– ochrona spo∏eczna jako gwarancja, ˝e nikt nie b´dzie nara˝ony na ubóstwo i brak

pomocy,

– sprawiedliwoÊç spo∏eczna oznaczajàca brak dyskryminacji i nadmiernych ró˝nic w do-

chodach, zamo˝noÊci lub dost´pie do dóbr publicznych i mo˝liwoÊci,

– równowaga ekologiczna jako ochrona naturalnej podstawy ˝ycia jednostki i spo∏e-

czeƒstwa,

– równowaga w stosunkach mi´dzynarodowych oraz skuteczna pomoc w rozwoju jako

d∏ugoterminowe niezb´dne warunki utrzymania pokoju i stabilnoÊci politycznej”.
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Ósme euromemorandum – Demokratyczna polityka przeciwko dominacji rynków. Pro-

pozycje na rzecz Strategii Zintegrowanego Rozwoju w Europie9 – poprzedzi∏a deklaracja Po

francuskim i holenderskim nie dla konstytucji: UE potrzebuje nowej strategii gospodarczej

i spo∏ecznej10. Przedstawiona w memorandum diagnoza sytuacji w Unii wskazuje na wy-

st´powanie, oprócz trudnoÊci gospodarczych i spo∏ecznych, tak˝e „kryzysu legitymizacji”

unijnych polityk. Po odrzuceniu konstytucji przez Francj´ i Holandi´ nadszed∏ czas na

przedyskutowanie i przeformu∏owanie kierunków rozwoju UE. Autorzy ostrzegajà jed-

nak, ˝e jeÊli refleksja b´dzie nadal prowadzona w obr´bie tej samej co dotychczas filozo-

fii myÊlenia o polityce gospodarczej i spo∏ecznej i ograniczy si´ do prób przedstawienia

jej obywatelom „w nowym wydaniu”, do niczego dobrego to nie doprowadzi. Tak˝e stra-

tegia okreÊlona jako „europejski minimalizm”, przejawiajàca si´ m.in. w znacznym okro-

jeniu ambitnych za∏o˝eƒ Strategii Lizboƒskiej, ograniczaniu ekspansywnoÊci Unii w przyj-

mowaniu nowych regulacji czy zmniejszaniu bud˝etu UE, jest tylko nowym opakowaniem

starych zasad. Jak podkreÊlajà autorzy, nadal króluje „wiara w otwarte rynki, deregulacj´,

konkurencj´ i elastycznoÊç”, a „polityka minimalistyczna odzwierciedla i wzmacnia rdzeƒ

programu neoliberalnego”. Zaniepokojeni takim rozwojem sytuacji, Êwiadomi wzrastajà-

cego bezrobocia i pog∏´biajàcych si´ nierównoÊci spo∏ecznych, a tak˝e oczekiwaƒ „zwy-

k∏ych obywateli”, od których problemów Unia zdaje si´ coraz bardziej oddalaç, ekonomi-

Êci proponujà „kompleksowà strategi´ europejskiego rozwoju”. Obejmowa∏aby ona „na

równi perspektyw´ gospodarczà, spo∏ecznà i ekologicznà i ustanawia∏aby realnà – w prze-

ciwieƒstwie do retorycznej – równowag´ pomi´dzy gospodarczymi, spo∏ecznymi i ekolo-

gicznymi p∏aszczyznami ˝ycia spo∏ecznego a integracjà europejskà” i wprowadza∏aby sze-

reg nowych instrumentów w polityce gospodarczej. Znajàc poprzednie dokumenty, mo˝emy

si´ domyÊlaç, jakiego rodzaju by∏yby to zmiany. Przyk∏adowo, w celu osiàgni´cia pe∏nego

zatrudnienia postuluje si´ wdro˝enie programu inwestycji publicznych na poziomie 1%

PKB Unii, zwi´kszenie zatrudnienia w sektorze publicznym czy skrócenie czasu pracy. Ko-

lejny element stanowià wysi∏ki na rzecz wzmocnienia polityki spo∏ecznej w takich obsza-

rach, jak: zwalczanie ubóstwa i wykluczenia spo∏ecznego, minimalne standardy zabezpie-

czenia spo∏ecznego i systemy zabezpieczenia na staroÊç. Autorzy proponujà tak˝e

ustanowienie nowego „re˝imu energetycznego”, bazujàcego przede wszystkim na odna-

wialnych êród∏ach energii. W memorandum powtarzajà si´ tak˝e postulaty zwi´kszenia

bud˝etu Unii, tym razem z bardzo konkretnà propozycjà corocznego wzrostu o 0,5 punk-

tu procentowego a˝ do osiàgni´cia 5% PKB UE, gdzie g∏ówne êród∏o wp∏ywów bud˝e-

towych stanowi∏by progresywny, powiàzany z wielkoÊcià PKB europejski podatek do-

chodowy.

Omówione tu pokrótce najwa˝niejsze dokumenty Grupy Euromemorandum sk∏adajà

si´ na spójnà wizj´ przemian, jakich potrzebuje Europa, aby wydobyç si´ z gospodarczej
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stagnacji, a przede wszystkim stworzyç wszystkim swoim mieszkaƒcom perspektywy god-

nego ˝ycia. O ile cele stawiane przez autorów memorandów mogà, jak si´ wydaje, byç sze-

roko podzielane, o tyle proponowane instrumenty ich realizacji stojà w jawnej sprzeczno-

Êci z dominujàcym nie tylko w Unii Europejskiej sposobem myÊlenia o tych kwestiach.

Istotne jest to, ˝e formu∏owane rozwiàzania dla unijnych k∏opotów wyp∏ywajà z ca∏kowi-

cie odmiennego spojrzenia na rol´ rynku, paƒstwa i najszerzej – ca∏okszta∏t stosunków

spo∏ecznych. Mo˝na ten sposób myÊlenia odrzucaç, ale warto si´ z nim zapoznaç, chocia˝-

by dlatego, ˝e wyzwala on otwartych odbiorców z panujàcego powszechnie kr´gu poglà-

dów, okreÊlanego cz´sto wspólnà nazwà TINA (There is No Alternative, czyli nie ma al-

ternatywy dla neoliberalnej wizji rozwoju).
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Z ˚YCIA NAUKOWEGO



Sprawozdanie z konferencji:
European Society or European Societies.

Euroconference on the Causes and Consequences
of Low Education in Contemporary Europe,

Granada, 18–23 wrzeÊnia 2004

Problematyka spo∏ecznej spójnoÊci staje si´ obecnie jednym z dominujàcych wàtków my-

Êli spo∏ecznej UE. Kwestia ta jest bardzo ÊciÊle zwiàzana z jednej strony z produktywno-

Êcià spo∏ecznà jednostek (aktywnoÊç ekonomiczna, partycypacja w instytucjach obywatel-

skich, wi´ê spo∏eczna), z drugiej zaÊ – z tradycyjnie pojmowanymi zagadnieniami równoÊci

i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej. Od wielu lat grupa zachodnioeuropejskich badaczy, koncen-

trujàcych swe zainteresowania naukowe na zwiàzkach wykszta∏cenia z powy˝szymi kwe-

stiami, organizuje coroczne spotkania poÊwi´cone wymianie poglàdów w tym obszarze ba-

dawczym. Ostatnie spotkania odbywajà si´ pod auspicjami Europejskiej Fundacji Nauki,

która jest wspó∏organizatorem i g∏ównym sponsorem dorocznych konferencji, z których

ostatnia odby∏a si´ w 2004 roku w dniach 18–23 wrzeÊnia w Granadzie (Hiszpania).

Trudno jest na zwyczajowych kilku stronach streÊciç bogactwo wàtków poruszanych na

kilkudniowej konferencji, jednak pozwol´ sobie na prezentacj´ w niniejszej informacji

kilku zagadnieƒ przewijajàcych si´ w wi´kszej liczbie wystàpieƒ.

Choç w tytule konferencji akcent po∏o˝ony zosta∏ na osoby o niskim poziomie

wykszta∏cenia i niskich kwalifikacjach jako grup´ wyró˝niajàcà si´ in minus pod wzgl´dem

szans na sukces (przede wszystkim rozpatrywany pod kàtem rynku pracy) w kilku

wystàpieniach – zw∏aszcza tych odnoszàcych si´ do obszaru by∏ego bloku socjalistycznego



– zwrócono uwag´, i˝ obecnie wyst´puje zanik ró˝nic pomi´dzy osobami o niskim i Êred-

nim poziomie wykszta∏cenia, zaÊ wyraênie inne sà zachowania i ich rezultaty w przypad-

ku jednostek najlepiej wykszta∏conych. Prawdopodobnie jest to efekt upowszechniania si´

szkolnictwa wy˝szego, które obecnie przyciàga zdecydowanà wi´kszoÊç m∏odzie˝y pocho-

dzàcej z klasy wy˝szej i Êredniej, co z kolei prowadzi do wzmo˝onej selekcji i upodobnia-

nia si´ pozosta∏ych jednostek. Stàd te˝ zapewne w przysz∏oÊci, mówiàc o nisko kwalifiko-

wanych, trzeba b´dzie poszerzyç t´ kategori´ o osoby z wykszta∏ceniem Êrednim.

Intrygujàcym zagadnieniem jest kwestia dziedziczenia statusu spo∏ecznego za poÊred-

nictwem systemu szkolnego. Prezentowane referaty wskazujà, i˝ proces ten zachodzi – choç

z ró˝nà si∏à – we wszystkich paƒstwach Europy, choç obok statusu spo∏eczno-ekonomi-

cznego drugim najwa˝niejszym „producentem” takiego stanu rzeczy jest pochodzenie

etniczne (g∏ównie w przypadku pierwszego pokolenia urodzonego w nowej ojczyênie,

w przypadku którego niekiedy wyst´pujà jeszcze bariery kulturowe, zw∏aszcza w zakresie

kompetencji j´zykowej). Wielokrotnie w konferencyjnych wystàpieniach przewija∏ si´ wàtek

silnego powiàzania prawdopodobieƒstwa sukcesu szkolnego z pochodzeniem etnicznym.

PodkreÊlano przy tym jednak odmienne umiej´tnoÊci wykazywane przez systemy szkolne

poszczególnych paƒstw do przygotowania dzieci imigrantów (np. Szwajcaria i Niemcy)

oraz wag´ momentu przybycia rodziców do nowego kraju sta∏ego pobytu i ich kraju

pochodzenia. Generalnie potomstwo przesiedlajàcych si´ w ostatnich latach Europejczyków

i przybyszów z Dalekiego Wschodu posiada poziom wykszta∏cenia wy˝szy ni˝ spo∏eczeƒstwo

przyjmujàce. W przypadku innych obszarów emigracji osiàgni´cia edukacyjne sà gorsze,

co cz´sto wynika z niech´ci, bàdê niewiedzy, rodziców odnoÊnie do mo˝liwoÊci wyboru

lepszej, bezp∏atnej szko∏y podstawowej i Êredniej, jak i k∏opotów zwiàzanych z takim

wyborem (np. koniecznoÊç codziennego dowo˝enia dziecka do lepszej, lecz znajdujàcej

si´ w innej dzielnicy szko∏y). Jednak˝e pomimo gorszej sytuacji innych imigrantów

zauwa˝alny jest w d∏u˝szym okresie trend do zmniejszania si´ ró˝nicy pomi´dzy poziomem

wykszta∏cenia potomstwa przybyszów i autochtonów. Na popraw´ sytuacji potomków

imigrantów wp∏yw ma z jednej strony lepsza koniunktura gospodarcza i relatywnie niski

poziom bezrobocia w wi´kszoÊci paƒstw europejskich, lecz równoczeÊnie odnotowywany

wzrost ambicji rodziców-imigrantów przejawiajàcy si´ w coraz bardziej wyrafinowanych

strategiach edukacyjnych, bazujàcych na obserwacji, i˝ im wymagajàcy wy˝szych kwalifikacji

segment rynku pracy, tym mniej dyskryminacji wobec potomków imigrantów. Wspomniany

wczeÊniej przyk∏ad osiàgni´ç edukacyjnych potomstwa imigrantów pochodzenia

europejskiego jest jednak relatywnie Êwie˝ej daty, wskazujàc na zmian´ motywacji do

zmiany miejsca zamieszkiwania. Jeszcze bowiem 20–30 lat temu sytuacja by∏a odwrotna –

migrowa∏y g∏ównie osoby o relatywnie niskim statusie spo∏ecznym, a w konsekwencji dzieci

takich imigrantów uzyskiwa∏y ni˝szy poziom wykszta∏cenia ni˝ ich rówieÊnicy z krajów

przyjmujàcych.

Kolejnym wieloaspektowo analizowanym problemem, zwiàzanym z globalizacjà i konku-

rencjà ze strony paƒstw rozwijajàcych si´, chcàcych dostarczyç nisko wykwalifikowanej si∏y

roboczej, jest wzrastajàce zró˝nicowanie wynagrodzeƒ w paƒstwach Europy Zachodniej.

W takim przypadku – zanim jednoznacznie opowiemy si´ za ingerencjà paƒstwa, majàcà
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usztywniç i podnieÊç p∏ace minimalne – zdaç sobie nale˝y spraw´, i˝ jedynà w d∏ugim

okresie alternatywà jest p∏acenie s∏abo wykszta∏conym cz∏onkom europejskich spo∏eczeƒstw

ma∏o i zatrudnianie ich w nietradycyjnych formach zatrudnienia (np. niepe∏ny czas pracy),

lub te˝ ich niezatrudnianie. Wniosek ten – choç bolesny – powinien studziç nadmierne

socjaldemokratyczne zap´dy do administrowania rynkiem pracy.

G∏ównym, tytu∏owym, celem konferencji by∏o okreÊlenie przyczyn i konsekwencji niskie-

go wykszta∏cenia we wspó∏czesnych spo∏eczeƒstwach. Nie dziwi zatem szczególna uwaga

skierowana na osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwrócono uwag´ na ró˝nice

wyst´pujàce pomi´dzy systemami szkolnymi ró˝nych paƒstw i ich efektywnoÊcià.

Przyk∏adowo J. Powell zestawia∏ jednorodnoÊç systemu w Niemczech i ró˝norodnoÊç

spotykanà w USA, stwierdzajàc, i˝ w pierwszym przypadku rezultatem jest zazwyczaj

d∏ugookresowe (byç mo˝e do˝ywotnie) utrzymywanie si´ osób ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi z zasi∏ków opiekuƒczych. Po ukoƒczeniu szkó∏ specjalnych (b´dàcych

najlepszym przyk∏adem wyst´pujàcej segregacji) posiadajà one bowiem bardzo niskie

kwalifikacje, utrudniajàce, o ile nie uniemo˝liwiajàce, samodzielne zdobywanie Êrodków

do ˝ycia. W Stanach Zjednoczonych z kolei promuje si´ jak najbardziej pe∏nà integracj´,

dopuszczajàc ró˝norodne, wspó∏wyst´pujàce, uzale˝nione od stopnia utrudnienia

samodzielnego uczenia si´ formy kszta∏cenia tych˝e osób, co prowadzi do sytuacji, i˝

po∏owa spoÊród nich jest w stanie uzyskaç Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y Êredniej, zaÊ

generalnie wszystkie jednostki po ukoƒczeniu szko∏y charakteryzujà si´ wysokim

prawdopodobieƒstwem podj´cia pracy.

Jak wskazuje niniejsza, krótka nota informacyjna, w trakcie pi´ciodniowego spotkania

przewija∏y si´ ró˝norodne wàtki bezpoÊrednio lub tylko poÊrednio zwiàzane z tytu∏em kon-

ferencji. Godna podkreÊlenia by∏a bardzo o˝ywiona dyskusja, jaka wywiàzywa∏a si´ po prawie

ka˝dym z wystàpieƒ (rej w niej wodzi∏a grupa oksfordzka z J. Goldthorpem i A. Heathem

na czele), potwierdzajàca wysokà jakoÊç prezentowanych opracowaƒ. Szczególnie z punktu

widzenia metodologii prezentowane wyniki badaƒ empirycznych uznaç nale˝y za wartoÊcio-

we, choç w kilku przypadkach mo˝na mieç pewne wàtpliwoÊci natury logicznej (np. uzasad-

nienie kryteriów doboru próby celowej).

Miejmy nadziej´, i˝ w nast´pnych spotkaniach organizowanych w ramach cyklu

konferencji Europejskiej Fundacji Nauki uczestniczyç b´dzie wi´ksza liczba polskich

badaczy ni˝ w Granadzie, gdzie obecne by∏y tylko dwie osoby z naszego kraju. Warto

zw∏aszcza, aby – korzystajàc z mo˝liwoÊci dofinansowania wyjazdu ze Êrodków Europejskiej

Fundacji Nauki – wyje˝d˝ali m∏odzi pracownicy nauki, majàc tym samym mo˝noÊç kontaktu

z autorytetami zajmujàcymi si´ zagadnieniami mobilnoÊci spo∏ecznej i roli w tym zakresie

edukacji, jak i z najnowszymi badaniami dotyczàcymi tych zagadnieƒ.

Piotr Szukalski

Zak∏ad Demografii U¸
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Projekty badawcze z zakresu polityki spo∏ecznej
finansowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

(konkursy XXV, XXVI, XXVII)

Konkurs XXV

Mieszkania dla ubogich w zrównowa˝onym rozwoju miast (polityki: spo∏eczna i integra-

cyjna, mieszkalnictwa, urbanistyczna. Stan i kierunki dzia∏aƒ), prof. dr hab. Hanka Zaniew-

ska, INSTYTUT ROZWOJU MIAST, Kraków, 07/11/2003–06/05/2005, 100 000 PLN.

Czynniki ekonomiczne w wyjaÊnianiu terytorialnego zró˝nicowania przest´pczoÊci

(PROMOTORSKI), dr hab. Kazimierz Frieske, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WYDZIA¸ FILOZOFII I SOCJOLOGII INSTYTUT SOCJOLOGII, Warszawa,

01/10/2003–30/06/2004, 18 975 PLN.

Opieka d∏ugoterminowa i Êwiadczenia opiekuƒcze dla osób starszych – diagnoza i mo˝li-

woÊci zaspokojenia potrzeb, dr hab. Piotr B∏´dowski, SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA

W WARSZAWIE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPO¸ECZNE INSTYTUT

GOSPODARSTWA SPO¸ECZNEGO, Warszawa, 17/11/2003–16/03/2005, 150 000 PLN.

Struktura spo∏eczna w Polsce, 1988–2003: analiza dynamiczna w kontekÊcie mi´dzynaro-

dowym, prof. dr hab. Kazimierz S∏omczyƒski, INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII

PAN, Warszawa, 27/08/2003–26/08/2006, 200 000 PLN.

Aktywizacja spo∏eczno-gospodarcza gmin wiejskich, prof. dr hab. Marek K∏odziƒski,

INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN, Warszawa, 14/10/2003–13/04/2005,

80 000 PLN.



Ekonomizacja relacji us∏ugodawca-pacjent w sektorze us∏ug zdrowotnych, dr Iga Rudaw-

ska, UNIWERSYTET SZCZECI¡SKI WYDZIA¸ NAUK EKONOMICZNYCH

I ZARZÑDZANIA KATEDRA MARKETINGU, Szczecin, 05/11/2003–04/01/2006,

35 000 PLN.

Spo∏eczne i komercyjne ubezpieczenie od bezrobocia, dr in˝. Edyta Mazurek,

AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROC¸AWIU

WYDZIA¸ ZARZÑDZANIA I INFORMATYKI INSTYTUT CYBERNETYKI

EKONOMICZNEJ, Wroc∏aw, 03/11/2003–02/11/2005, 100 000 PLN.

Warunki ˝ycia i konsumpcja w nowym segmencie rynku – gospodarstwach domowych pra-

cujàcych na w∏asny rachunek, dr Jolanta Witek, UNIWERSYTET SZCZECI¡SKI

WYDZIA¸ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZÑDZANIA KATEDRA MARKE-

TINGU, Szczecin, 05/11/2003–04/04/2005, 50 000 PLN.

Przemiany zachowaƒ reprodukcyjnych w Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpa-

du rodzin, zwiàzków i gospodarstw domowych. Badanie panelowe – II etap, prof. dr hab. Ja-

nina Jóêwiak, SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM

ANALIZ EKONOMICZNYCH INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII, Warsza-

wa, 18/11/2003–17/11/2005, 200 000 PLN.

Spo∏eczno-ekonomiczne zró˝nicowanie umieralnoÊci w Polsce w warunkach transforma-

cji ustrojowej, dr Alicja Maksimowicz-Ajchel, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

WYDZIA¸ NAUK EKONOMICZNYCH, Warszawa, 26/11/2003–25/05/2005, 35 000 PLN.

Konkurs XXVI

Kobiety i m´˝czyêni we wspó∏czesnych migracjach z Polski na przyk∏adzie polskich pra-

cowników sezonowych w Niemczech, mgr Ewa K´piƒska, UNIWERSYTET

WARSZAWSKI MI¢DZYWYDZIA¸OWY INSTYTUT STUDIÓW SPO¸ECZNYCH,

Warszawa, 06/05/2004–05/03/2006, 22 800 PLN.

Konflikty narodowoÊciowe i etniczne w wymiarze symbolicznym na przyk∏adzie Polski

– próba socjologicznego wyjaÊnienia oraz projekt instytucjonalizacji ich rozwiàzywania

(PROMOTORSKI), prof. dr hab. Aleksandra Jasiƒska-Kania, UNIWERSYTET

WARSZAWSKI WYDZIA¸ FILOZOFII I SOCJOLOGII, Warszawa, 17/05/2004–

16/07/2005, 25 000 PLN.

Telepraca jako nowoczesna, elastyczna forma zatrudnienia. Szanse i bariery jej stosowa-

nia w Polsce, dr Lucyna Machol-Zajda, INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH,

Warszawa, 13/05/2004–12/06/2006, 100 000 PLN.

Spo∏eczno-polityczny wymiar feminizmu w paƒstwach Unii Europejskiej

(PROMOTORSKI), prof. dr hab. Franciszek Go∏embski, WY˚SZA SZKO¸A HUMANI-

STYCZNO-EKONOMICZNA W ¸ODZI, ¸ódê, 01/06/2004–31/10/2006, 20 000 PLN.

Rola kapita∏u spo∏ecznego w lokalnej polityce spo∏ecznej (PROMOTORSKI), dr hab. Bar-

bara Szatur-Jaworska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIA¸ DZIENNIKAR-

STWA I NAUK POLITYCZNYCH, Warszawa, 23/04/2004–22/04/2006, 25 000 PLN.
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Mo˝liwoÊci poprawy sytuacji mieszkaniowej, w kontekÊcie finansowych uwarunkowaƒ ma-

kroekonomicznych oraz zdolnoÊci kredytowej gospodarstw domowych, dr hab. Miros∏aw Gor-

czyca, ZAK¸AD BADA¡ STATYSTYCZNO-EKONOMICZNYCH GUS I PAN, War-

szawa, 21/05/2004–20/11/2005, 35 000 PLN.

Wp∏yw czynników spo∏ecznych i ekonomicznych na terytorialne zró˝nicowanie ubóstwa

w Polsce, dr Ma∏gorzata Radziukiewicz, ZAK¸AD BADA¡ STATYSTYCZNO-

-EKONOMICZNYCH GUS I PAN, Warszawa, 21/05/2004–20/05/2006, 80 000 PLN.

Ubezpieczenia publiczne i prywatne a problem skutecznoÊci i efektywnoÊci w polityce spo-

∏ecznej (PROMOTORSKI), dr hab. Tadeusz Szumlicz, SZKO¸A G¸ÓWNA HANDLOWA

W WARSZAWIE KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPO¸ECZNE, Warszawa,

21/05/2004–20/05/2006, 25 000 PLN.

Komunikacja marketingowa w sektorze us∏ug spo∏ecznych non-profit (PROMOTORSKI),

dr hab. Jacek Otto, POLITECHNIKA ¸ÓDZKA WYDZIA¸ ORGANIZACJI I ZA-

RZÑDZANIA, ¸ódê, 17/03/2004–16/09/2005, 25 000 PLN.

Problemy prawne finansowania szkolnictwa wy˝szego ze Êrodków publicznych w Polsce

(PROMOTORSKI), prof. dr hab. Eugeniusz RuÊkowski, UNIWERSYTET W BIA Y̧M-

STOKU WYDZIA¸ PRAWA, Bia∏ystok, 05/03/2004–04/01/2005, 15 000 PLN.

Polska cz´Êç mi´dzynarodowych badaƒ ofiar przest´pstw (International Crime Survey 2004),

prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOÂCI, War-

szawa, 17/03/2004–16/03/2007, 200 000 PLN.

Uwarunkowania gromadzenia zasobów w gospodarstwach domowych z przeznaczeniem

na zabezpieczenie okresu staroÊci, dr hab. Ma∏gorzata Rószkiewicz, SZKO¸A G¸ÓWNA

HANDLOWA W WARSZAWIE KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH, Warsza-

wa, 24/05/2004–23/10/2005, 40 000 PLN.

Wydatki publiczne na ochron´ zdrowia w Polsce i wybranych krajach OECD. Analiza sta-

tystyczno-ekonometryczna (PROMOTORSKI), prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, POLITECH-

NIKA CZ¢STOCHOWSKA WYDZIA¸ ZARZÑDZANIA, Cz´stochowa, 24/05/2004–

23/05/2005, 20 000 PLN.

System finansowania ochrony Êrodowiska w Polsce w warunkach os∏abienia finansów pu-

blicznych i procesu integracji z Unià Europejskà, prof. dr hab. Józefa Famielec, AKADEMIA

EKONOMICZNA W KRAKOWIE WYDZIA¸ EKONOMII, Kraków, 26/03/2004–

25/01/2005, 80 000 PLN.

Konkurs XXVII

MikroÊwiat bezrobotnych inteligentów okresu transformacji ustrojowej III RP. Na podsta-

wie badaƒ we Wroc∏awiu, Poznaniu i Krakowie (PROMOTORSKI), prof. dr hab. Janusz

Goçkowski, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI WYDZIA¸ NAUK SPO-

¸ECZNYCH, Lublin, 22/11/2004–21/01/2006, 10 000 PLN.

Funkcjonowanie organizacji pozarzàdowych w procesie przemian spo∏eczno-ekonomicz-

nych w Polsce (PROMOTORSKI), prof. dr hab. Jan Adamczyk, POLITECHNIKA RZE-
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SZOWSKA IM. IGNACEGO ¸UKASIEWICZA WYDZIA¸ ZARZÑDZANIA I MAR-

KETINGU, Rzeszów, 15/11/2004–14/07/2005, 8300 PLN.

Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu – spo∏eczne koszty transformacji. Strategie adap-

tacyjne mieszkaƒców Podkarpacia i ich uwarunkowania (PROMOTORSKI), dr hab. Ma-

rian Niezgoda, UNIWERSYTET JAGIELLO¡SKI W KRAKOWIE WYDZIA¸

FILOZOFICZNY, Kraków, 09/11/2004–08/11/2005, 13 000 PLN.

Imigracja do Polski i emigracja z Polski w Êwietle wyników Narodowego Spisu Powszech-

nego 2002, dr Ewa Jaêwiƒska-Motylska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI MI¢DZY-

WYDZIA¸OWY INSTYTUT STUDIÓW SPO¸ECZNYCH, Warszawa, 22/11/2004–

21/02/2006, 30 000 PLN.

Kapita∏ spo∏eczny i partycypacja obywatelska a rozwój gospodarczy gmin na obszarach wiej-

skich województwa ∏ódzkiego, dr hab. Pawe∏ Starosta, UNIWERSYTET ¸ÓDZKI WYDZIA¸

EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY, ¸ódê, 16/11/2004–15/11/2006, 160 000 PLN.

Zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach i klin podatkowy w Polsce na tle wybranych

krajów OECD oraz Europy Ârodkowej i Wschodniej, dr hab. Marek Góra, CENTRUM

ANALIZ SPO¸ECZNO-EKONOMICZNYCH – FUNDACJA NAUKOWA, Warszawa,

12/10/2004–11/02/2006, 60 000 PLN.

Regionalne zró˝nicowanie polskiego rynku pracy u progu integracji z Unià Europejskà,

dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIA¸

NAUK EKONOMICZNYCH, Warszawa, 15/11/2004–14/11/2006, 100 000 PLN.

Determinanty popytu na prac´ w Polsce w okresie transformacji (PROMOTORSKI),

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, UNIWERSYTET ¸ÓDZKI WYDZIA¸

EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY, ¸ódê, 12/10/2004–11/08/2005, 19 000 PLN.

Rola podatków w kszta∏towaniu dobrobytu spo∏ecznego (PROMOTORSKI), prof. dr hab.

Urszula Siedlecka, AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE

WROC¸AWIU WYDZIA¸ ZARZÑDZANIA I INFORMATYKI, Wroc∏aw,

22/11/2004–21/11/2005, 21 000 PLN.

Molestowanie seksualne jako forma przemocy i dyskryminacji ze wzgl´du na p∏eç,

prof. dr hab. Eleonora Zieliƒska, UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIA¸ PRAWA

I ADMINISTRACJI, Warszawa, 16/11/2004–15/11/2007, 36 000 PLN.

Dost´p do wymiaru sprawiedliwoÊci, prof. dr hab. Maria Szewczyk, UNIWERSYTET

JAGIELLO¡SKI W KRAKOWIE WYDZIA¸ PRAWA I ADMINISTRACJI, Kraków,

15/11/2004–14/11/2006, 111 250 PLN.

Prognoza popytu i poda˝y na rynku mieszkaniowym w Êwietle zaspokojenia potrzeb miesz-

kaniowych ludnoÊci, dr Iwona ForyÊ, UNIWERSYTET SZCZECI¡SKI WYDZIA¸

NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZÑDZANIA, Szczecin, 15/11/2004–14/02/2006,

25 000 PLN.

Lokalne inicjatywy pozarzàdowe w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, dr Ry-

szard Kamiƒski, INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN, Warszawa,

15/11/2004–14/11/2006, 60 000 PLN.

opracowa∏ R. Szarfenberg na podstawie www.opi.org.pl
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Habilitacje z zakresu polityki spo∏ecznej zakoƒczone
w latach 2003–2005

Rafa∏ Drozdowski Rynek pracy w Polsce. Recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze,

2003.

Grzegorz Zab∏ocki Rozwój zrównowa˝ony – idee, efekty, kontrowersje (perspektywa

socjologiczna), 2003.

Robert Janik Szanse realizacji „paƒstwa opiekuƒczego” w procesie integracji europejskiej,

2004.

Marta Zahorska-Bugaj Szko∏a: mi´dzy paƒstwem, spo∏eczeƒstwem a rynkiem, 2004.

Jerzy Pos∏uszny Ewolucja administracji Êwiadczàcej, 2004.

Zofia Czajka Systemy emerytalne w Niemczech i w Wielkiej Brytanii wobec nowych wyzwaƒ,

2004.

Hanna Karaszewska Ewolucja wynagrodzeƒ w Polsce w okresie zmian systemu

ekonomicznego, 2004.

Bo˝ena Ko∏osowska Skutki finansowe reformy systemu emerytalnego w Polsce, 2004.

Olga Urszula Kowalczyk Rola pomocy osobistej w procesie integracji spo∏ecznej osób

niepe∏nosprawnych w Polsce i w innych krajach, 2004.

El˝bieta Trafia∏ek Polska staroÊç w dobie przemian, 2004.

Ma∏gorzata Cecylia Halicka Satysfakcja ˝yciowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empi-

ryczne, 2005.

El˝bieta Wies∏awa Psyk-Piotrowska Spo∏eczne konsekwencje przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych

w rolnictwie paƒstwowym, 2005.

Amadeusz Roman Krause Cz∏owiek niepe∏nosprawny wobec przeobra˝eƒ spo∏ecznych, 2005.

Barbara Miko∏ajczyk Osoby ubiegajàce si´ o status uchodêcy. Ich prawa i standardy

traktowania, 2005.

opracowa∏ R. Szarfenberg na podstawie www.opi.org.pl
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Spis treÊci numeru 1/1999
Od redakcji

STUDIA

A. Lipski Mi´dzy epistemologià a aksjologià. Na przyk∏adzie zwiàzków socjologii i polityki spo∏ecznej

K. Gorlach Gospodarstwo ch∏opskie w obliczu restrukturyzacji, czyli o potrzebie wyobraêni spo∏ecznej

M. ˚ukowski Przebudowa systemu emerytalnego w Polsce na tle reform emerytalnych na Êwiecie

C. W∏odarczyk Zdrowie a wykluczenie spo∏eczne. Z problemów europejskiej polityki zdrowotnej

A. Sza∏kowski Stosunki pracy w aspekcie ich uwarunkowaƒ systemowych

FORUM

Polityka spo∏eczna: sfera zdeterminowaƒ – sfera Êwiadomego wyboru

C. W∏odarczyk Wprowadzenie

G∏osy w dyskusji J. Balicki; M. Boni; K. Gorlach; A. Grzegorczyk; T, Kowalak; M. Ksi´˝opolski;

W. KwaÊniewicz; A. ¸ukaszewicz; A. Kukliƒski; J. Wilkin; G. Skàpska; M.S. Szczepaƒski;

J. Sztumski; C. W∏odarczyk

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

W. Warzywoda-Kruszyƒska Kwestia ubóstwa dzieci (na przyk∏adzie ¸odzi)

J. Rossa Wymiary marginalizacji

L. Fràckiewicz Województwo katowickie w okresie przemian

RECENZJE

T. Kowalak MarginalnoÊç i marginalizacja spo∏eczna (rec. L. Dziewi´cka-Bokun)

J. Auleytner Polityka spo∏eczna. Teoria i praktyka (rec. K. Frysztacki)

M. ˚ukowski Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce.

Mi´dzy prawem a rynkiem (rec. M. Ksi´˝opolski)

C. W∏odarczyk Polityka zdrowotna w spo∏eczeƒstwie demokratycznym (rec. M. Zra∏ek)

C. W∏odarczyk Polityka zdrowotna w spo∏eczeƒstwie demokratycznym. Reforma opieki zdrowotnej

w Polsce. Studium polityki zdrowotnej (rec. J. Supiƒska)

M. Rymsza Urynkowienie paƒstwa czy uspo∏ecznienie rynku? (rec. T. Szumlicz)

M. Sidor-Rzàdkowska Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych (Koncepcje filozoficzne

a debaty sejmowe) [rec. J. Danecki]

NA ¸AMACH CZASOPISM

“Journal of European Social Policy” (opr. M. Ksi´˝opolski)

“International Social Security Review” (opr. M. ˚ukowski)

“Journal of Health Politics, Policy and Law” (opr. A.M. Chmaj)

“Nonprofit Voluntary Sector Quarterly” (opr. T. Kowalak)

Z ˚YCIA NAUKOWEGO

Konferencja „Teoretyczne problemy nauki o polityce spo∏ecznej” (opr. R. Szarfenberg)

Konferencja „Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian” (opr. B. Balcerzak-Paradowska)

Sympozjum „Livelihoods, NGO’s and Development. Global Dimensions and New Directions”

(opr. L. MiÊ)

Projekty badawcze z zakresu polityki spo∏ecznej finansowane przez KBN w latach 1997–1998

(opr. R. Szarfenberg)

Prace habilitacyjne z zakresu nauk o pracy i polityce spo∏ecznej z lat 1996–1997 (opr. R. Szarfenberg)



Spis treÊci numeru 2/2000
STUDIA

W. Nieciuƒski Restytucja kapitalizmu w Polsce w oczach polityka spo∏ecznego

L. Dziewi´cka-Bokun Rola paƒstwa w realizacji polityki spo∏ecznej w okresie transformacji

T. Kowalik Meandry nowej „trzeciej drogi”

I. Koprowska, C. W∏odarczyk Wykorzystanie programu Policy Maker w polityce zdrowotnej

S. Waszczak Stosunek spo∏eczeƒstwa do osób niepe∏nosprawnych

Z. Pisz DoÊwiadczenia spo∏eczne w procesie transformacji systemowej w Polsce w latach 90.

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

L. Deniszczuk Linie ubóstwa i ich aplikacja

B. Szatur-Jaworska Ubóstwo ludzi w wieku podesz∏ym – przyczynek empiryczny

FORUM

Spo∏eczna kwestia wsi polskiej

K. Gorlach, A.M. Pyç Wprowadzenie

G∏osy w dyskusji: J. Danecki; K. Gilarek, K. Gorlach, L. Kocik, Z. Ser´ga; B. Fedyszak-Radziejowska;

J. Wilkin; H. Podedworna; A. Sikorska; L. Ostrowski; G. Zab∏ocki; L. Fràckiewicz; K. Slany;

B. Skretowicz; E. Tarkowska; M. Zra∏ek; J. Piegza; L. Kocik; E. KoÊmicki; E. Psyk-Piotrowska,

D. Szubert; P. Starosta

RECENZJE

M. Bocheƒska-Seweryn, K. Frysztacki, K. Kluzowa Wypisy z wybranych zagadnieƒ pracy socjalnej,

F. Villa Polityka spo∏eczna, demokracja i praca socjalna, Z. Butrym Istota pracy socjalnej

(rec. K. Ornacka)

K. Mlonek Bezrobocie w Polsce w XX wieku (rec. A. Rajkiewicz)

K. Müller, A. Ryll, H-J Wagener Transformation of Social Security: Pensions in Central-Eastern Europe

(rec. Z. Krzewiƒski)

J. Danecki, J. Auleytner (red.) Teoretyczne problemy nauki o polityce spo∏ecznej (rec. L. Dziewi´cka-

-Bokun)

NA ¸AMACH CZASOPISM

Problemy polityki spo∏ecznej krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej na ∏amach “Journal of

European Social Policy” (opr. M. Ksi´˝opolski)

“International Social Work” (opr. T. Kowalak)

Z ˚YCIA NAUKI

Konferencja „Polityka spo∏eczna na Âlàsku – wybrane problemy” (opr. R. Rauziƒski)

Projekty badawcze w zakresie polityki spo∏ecznej finansowane przez KBN (opr. R. Szarfenberg)

Prace habilitacyjne z zakresu nauk o pracy i polityki spo∏ecznej, 1998 r. (opr. R. Szarfenberg)



Spis treÊci numeru 3/2001
STUDIA

P. Koz∏owski Bezrobocie – problem spo∏eczny sensu largo

S. Golinowska Teorie migracji a debata o swobodzie przep∏ywu pracowników w rozszerzonej Unii

Europejskiej

J. Krzyszkowski Rola kapita∏u spo∏ecznego w pluralistycznym spo∏eczeƒstwie opiekuƒczym

A.B. Atkinson Makroekonomia i wymiar spo∏eczny

T. Kowalak Badanie ubóstwa. Kilka refleksji

Z. Szawarski SprawiedliwoÊç i zdrowie

B. Szatur-Jaworska Analiza pami´tników jako metoda badawcza w nauce o polityce spo∏ecznej

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

A. Ostrowska, J. Sikorska Wymiary marginalizacji osób niepe∏nosprawnych (lata 1993 i 1999)

P. Hut Warunki ˝ycia i sytuacja materialna repatriantów z by∏ego ZSRR w Polsce

FORUM

Jaki powinien byç dobry podr´cznik polityki spo∏ecznej? (dyskusja na konferencji w Ustroniu)

C. W∏odarczyk Wprowadzenie

G∏osy w dyskusji: K.W. Frieske; J. Auleytner; J. Orczyk; W. Nieciuƒski; J. Supiƒska

Aneksy: tabele z przeglàdem kilku podr´czników obcoj´zycznych

W. Nieciuƒski Propozycja „kanonu” podr´cznika

RECENZJE

A. Stasiak, M. Cesarski (red.) Profesor Adam Andrzejewski (1914–1998) i jego dzie∏o (rec.

W. Nieciuƒski) 

L. Fràckiewicz (red.) Przesz∏oÊç dla przysz∏oÊci (rec. J. Danecki) 

G. Ekiert, J. Kubik Rebellious Civil Society. Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland

1989–1993 (rec. G. Forys) 

M. Malikowski, Z. Ser´ga (red.) Konflikty spo∏eczne w Polsce (rec. K. Gorlach) 

C. W∏odarczyk, S. Poêdzioch Systemy zdrowotne. Zarys problematyki (rec. J.Supiƒska) 

L. Fràckiewicz, M. Zra∏ek Przestrzenne rozmieszczenie kwestii spo∏ecznej (rec. Z. Pisz) 

B. Szatur-Jaworska StaroÊç i ludzie starzy w polityce spo∏ecznej (rec. B. Rysz-Kowalczyk) 

E. Tarkowska (red.) Zrozumieç biednego (rec. A. Bukowski) 

W. Warzywoda-Kruszyƒska (˚yç) Na marginesie wielkiego miasta (rec. L. MiÊ) 

NA ¸AMACH CZASOPISM

Bank Âwiatowy dwa roczniki wskaêników rozwoju Êwiata (opr. T. Kowalak) 

Przeglàd literatury dotyczàcej polityki spo∏ecznej w Unii Europejskiej (opr. K.G∏àbicka)

“Health Affairs” – numer specjalny (A. Szetela)

“Economie et Statistique” 2000, nr 7/8 (P. Szukalski) 

Z ˚YCIA NAUKOWEGO

Projekty badawcze z zakresu polityki spo∏ecznej finansowane przez KBN – konkursy XVII i XVIII

(opr. R. Szarfenberg)

Habilitacje z zakresu nauk o pracy i polityki spo∏ecznej zakoƒczone w 1999 (opr. R. Szarfenberg)



Spis treÊci numeru 4/2002
STUDIA

C. ˚o∏´dowski Nacjonalizm a spo∏eczeƒstwo obywatelskie

W. Pawnik Pytania o stan podmiotowoÊci obywatelskiej

C. W∏odarczyk Reforma zdrowotna jako proces polityczny. Kilka uwag o wybranych wàtkach

A.R. Dietrich Szczególne cechy opieki zdrowotnej i ich konsekwencje dla alokacji

R. Szarfenberg Adresowanie, racjonalizacja i ˝elazne prawa

S.M. Kot Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

E. Tarkowska Zró˝nicowanie polskiej biedy w Êwietle badaƒ jakoÊciowych

I. Kowalska-Koprowska, A. Mokrzycka Uwarunkowania mo˝liwoÊci zatrudnienia absolwentów kierunku

„zdrowie publiczne” – badania po˝àdanych kompetencji

T. ˚ukowski Czy polityka spo∏eczna ma wp∏yw na polskie wybory?

FORUM

Trudne problemy mieszkalnictwa (wybór i opracowanie W. Nieciuƒski)

G∏osy w dyskusji: T. Biliƒski; Z. Bolkowska; A. Bratkowski; M. Cesarski; J.M. Chmielewski;

A. Grudziƒski; R. Jaszczyk; J. Korni∏owicz; H. Kulesza; J. Majewski; A. Porawski; A. Rajkiewicz;

J. Supiƒska; W. Urbaƒska; H. Zaniewska; M. Zra∏ek

RECENZJE

Ksi´ga pamiàtkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza: O roztropnà polityk´

spo∏ecznà (rec. J. Sztumski) 

L. Fràckiewicz (red.) Polityka spo∏eczna. Zarys wyk∏adu wybranych problemów (rec. K.W. Frieske) 

H. Jones (red.) Towards a Classless Society (rec. K. Gorlach) 

A. Sen NierównoÊci. Dalsze rozwa˝ania (rec. R. Szarfenberg)

NA ¸AMACH CZASOPISM

“Social Development Issues. Alternative Approaches to Global Human Needs” (opr. L. MiÊ) 

Z ˚YCIA NAUKOWEGO

Centrum Polityki Spo∏ecznej (Zentrum für Sozialpolitik) przy Uniwersytecie w Bremie

(opr. M. ˚ukowski)

Projekty badawcze z zakresu polityki spo∏ecznej finansowane przez KBN – konkursy XIX–XXI

(opr. R. Szarfenberg)

Habilitacje z zakresu polityki spo∏ecznej zakoƒczone w latach 2000–2001 (opr. R. Szarfenberg)



Spis treÊci numeru 5/2003
STUDIA

Ch. Gore, J.B. Figueiredo Wykluczenie spo∏eczne i polityka przeciwdzia∏ania ubóstwu

K.W. Frieske, P. Po∏awski Instytucje obywatelskiej partycypacji w funkcjonowaniu administracji publicznej

M. Theiss Kapita∏ spo∏eczny w polityce spo∏ecznej – w poszukiwaniu definicji

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

¸. ¸otocki Ksenofobia w Europie: formy dyskryminacji instytucjonalnej, politycznej i spo∏ecznej

P. Szukalski Urodzenia pozama∏˝eƒskie w Polsce – problem polityki spo∏ecznej?

FORUM

Problemy demograficzne Polski (wybór i opracowanie L. Fràckiewicz)

L. Fràckiewicz Wprowadzenie

G∏osy w dyskusji:

P. Szukalski

E. Trafia∏ek Przestrzeƒ ˝yciowa i socjalna ludzi starych – wymiary marginalizacji

P. B∏´dowski Lokalna polityka spo∏eczna wobec osób starszych

B. Balcerzak-Paradowska Polityka rodzinna w Polsce na prze∏omie wieków

D. Graniewska Rodziny wielodzietne w Polsce. Problemy spo∏eczno-demograficzne

Z. Pisz Edukacja przez ca∏e ˝ycie

O. Kowalczyk Polityka spo∏eczna na rzecz osób niepe∏nosprawnych

J. Szymborski G∏ówne problemy zdrowotne ludnoÊci Polski na poczàtku XXI wieku

Z. Strzelecki I Kongres Demograficzny w Polsce

Aneksy: Deklaracja I Kongresu Demograficznego; Memoria∏ Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”

w sprawie niepokojàcych tendencji wynikajàcych z danych Spisu Powszechnego 2002

RECENZJE

A. Sen Development as Freedom, Rozwój i wolnoÊç (rec. R. Szarfenberg)

J. Danecki, M. Danecka (red.) U pod∏o˝a globalnych zagro˝eƒ. Dylematy rozwoju (rec. W. Nieciuƒski)

K. Korzeniewska, E. Tarkowska (red.) Lata t∏uste, lata chude... Spojrzenia na bied´ w spo∏ecznoÊciach,

lokalnych (rec. I. Reszke)

NA ¸AMACH CZASOPISM

“Sociologia Ruralis” (opr. K. Gorlach)

“Contexts. Understanding People in Their Social Worlds” (opr. L. MiÊ)

Z ˚YCIA NAUKOWEGO

Projekty badawcze z zakresu polityki spo∏ecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki

i Informatyzacji – konkursy XXII–XXIV (opr. R. Szarfenberg)

Habilitacje z zakresu polityki spo∏ecznej zakoƒczone w latach 2002–2003 (opr. R. Szarfenberg)



Spis treÊci numeru 6/2004 
Modernizacja a ∏ad Spo∏eczny

Od redakcji

FORUM

Artyku∏ wprowadzajàcy: W. Nieciuƒski Problemy modernizacji Polski w warunkach wspó∏czesnego

kapitalizmu

G∏osy w dyskusji:

W. Anio∏ Mi´dzy imitacjà a odrzuceniem

J. Baszkiewicz Glosa do artyku∏u

L. Dziewi´cka-Bokun Jakie zmiany zasz∏y w Polsce?

Z. Ejsmont Bli˝ej centrum czy peryferii?

K.W. Frieske Konfuzje rozczarowanego socjaldemokraty

L. Gilejko Pytanie o si∏y sprawcze

R. Horodeƒski O potrzebie polityki regionalnej

M. Kabaj Proponuj´ trzecià drog´: kapitalizm partycypacyjny

T. Kowalik Paƒstwo dobrobytu – druga fala?

P. Koz∏owski Szansa cz´Êciowo wykorzystana

W. Markiewicz JakoÊç kultury politycznej przes∏ankà modernizacji

W. Modzelewski Kilka niepopularnych uwag do dyskusji o Polsce

W. Morawski Trzy uwagi o przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci

Z. Morecka Realia i marzenia

M. Rakowski W kierunku nowoczesnego socjalizmu

A. Sadowski Czy jest nam potrzebna wielka idea modernizacji Polski?

Z. Sadowski Aktywna rola paƒstwa

A. Stasiak Wielofunkcyjna wieÊ polska

M. Tabin Z czym do Europy?

Jerzy Wilkin Jaki kapitalizm?

STUDIA

K. Krzysztofek Polska – kraj trzech pr´dkoÊci

M. Kabaj SprawiedliwoÊç partycypacyjna i partycypacyjny system wynagrodzeƒ

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH 

P. Hut LudnoÊç polska na Zaolziu wobec integracji europejskiej

Z. Dràg Integracja Polski z Unià Europejskà: zainteresowanie, nadzieje i obawy m∏odzie˝y wiejskiej

RECENZJE

Barometr spo∏eczno-ekonomiczny 1999. Polska przed nowymi problemami; Barometr spo∏eczno-ekono-

miczny 2000. Polska przed nowymi wyborami; Barometr spo∏eczno-ekonomiczny 2001–2003. Polska

po przejÊciach (rec. P. Po∏awski)

L. Fràckiewicz, M. Król (red.) Problemy polskiej wsi na prze∏omie wieków (rec. K. Gorlach)

PRZEGLÑD CZASOPISM

“Social Policy and Society” (R. Szarfenberg)



Spis treÊci numeru 7/2004
Od redakcji 

STUDIA

S. Saxonberg Model szwedzki ma si´ dobrze

M. Polakowski Retrenchment po szwedzku

D. Szelewa Szwedzka polityka rodzinna

P. Michoƒ P∏eç w modelach polityki spo∏ecznej

E. Zajicek, A. Zajicek, J. Grotowska-Leder Konsekwencje spo∏eczne planu o˝ywienia gospodarczego

George’a W. Busha

B. Pieliƒski Paƒstwo dobrobytu z namaszczenia Nieba

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH 

A. Baƒczyk Obrazy uchodêców w dyskursie pracowników socjalnych w Polsce i w Holandii

I. Lignowska Wybrane uwarunkowania dzia∏alnoÊci lokalnych stowarzyszeƒ na rzecz promocji zdrowia

FORUM

Artyku∏ wprowadzajàcy

L. Gilejko Praca – mi´dzy przymusem a szansami awansu

G∏osy w dyskusji

Z. Jacukowicz Praca – poszukiwanie nowych form zatrudnienia

E. Kryƒska Zapotrzebowanie na prac´ w warunkach globalizacji

B. B∏aszczyk Bezrobocie – nowy czynnik strukturotwórczy

I. Ksià˝kiewicz Praca – s∏odko-kwaÊny owoc przymusu

RECENZJE

R.D. Putnam (red.) Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society

(rec. M. Theiss)

Pami´tniki bezrobotnych (rec. A. Wójcik)

PRZEGLÑD CZASOPISM

“Journal of Social Policy w XXI wieku” (R. Szarfenberg)

Z RAPORTÓW MI¢DZYNARODOWYCH

Informacja o HDI i Human Development Reports i Human Development Index w wybranych krajach

1990–2004 (opr. R. Szarfenberg)

Z ˚YCIA NAUKOWEGO

Konferencja „Edukacja, doradztwo i s∏u˝by socjalne jako czynniki spo∏ecznej integracji uchodêców

i imigrantów w spo∏eczeƒstwach wielokulturowych” (opr. J. Godlewska, ¸. ¸otocki, R. Stefaƒska)
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