
Włodzimierz Anioł*

Dywergencja i konwergencja w rozwoju
europejskiej polityki społecznej

Czy mo˝na mówiç o jednorodnym wzorcu i praktyce europejskiej po-
lityki społecznej? Wi´kszoÊç współczesnych badaczy podejmujàcych ten
problem kwestionuje istnienie takiego jednolitego modelu, eksponujàc
wyst´pujàcy pluralizm rozwiàzaƒ prawnych i instytucjonalnych w za-
kresie polityki społecznej w Europie, w tym tak˝e na obszarze Unii Eu-
ropejskiej. Nie oznacza to zarazem, ˝e systemów socjalnych w krajach
europejskich nie łàczy wiele podobnych cech, które decydujà o grupo-
wej odr´bnoÊci i specyfice tych paƒstw na szerszym tle mi´dzynarodo-
wym. Inaczej mówiàc, właÊciwoÊci te pozwalajà odró˝niç pod tym wzgl´-
dem nasz kontynent od innych regionów Êwiata, a zwłaszcza od USA
i regionu azjatyckiego, które stanowià najcz´stsze punkty odniesienia
dla Europy w porównaniach polityk społecznych i gospodarczych.

WÊród bardziej szczegółowych cech i konsekwencji realizowanej
w praktyce polityki społecznej wymieniç mo˝na takie elementy łàczàce
wi´kszoÊç krajów kontynentu jak:

• szersza dost´pnoÊç niekomercyjnych usług społecznych (w za-
kresie ochrony zdrowia, edukacji, opieki nad dzieçmi, osobami
niepełnosprawnymi i ludêmi starszymi),

• relatywnie wy˝sze wydatki na polityk´ społecznà (według danych
z 2005 r. na Êrednim poziomie w UE ok. 27 proc. PKB, czyli o pra-
wie 10 punktów procentowych wi´cej ni˝ w USA i a˝ 20 punktów
wi´cej ni˝ w Korei Południowej),

• wi´ksza ni˝ w innych regionach Êwiata równoÊç dochodowa,
• mniejsze ró˝nice w statusie społecznym mi´dzy kobietami i m´˝-

czyznami,

29

* Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Anioł – Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.



• stosunkowo wysoki i wyrównany (przynajmniej w skali Europy Za-
chodniej) poziom ˝ycia.

Zwraca si´ ponadto uwag´ na podobieƒstwo wielu instytucji oraz
stosowanych regulacji prawnych w polityce społecznej, wspólnot´ wy-
znawanych wartoÊci i zbli˝one formy ˝ycia społecznego, co pozwala mó-
wiç o jednakowej „kulturze socjalnej” w Europie. Jest to efekt zwiàzków
historycznych, bliskoÊci geograficznej i cywilizacyjnej, wspólnych trady-
cji i zwyczajów, w tym tak˝e wyrastajàcych z podło˝a religijnego (rola
chrzeÊcijaƒstwa). 

O zbie˝nych i rozbie˝nych tendencjach w rozwoju europejskiej poli-
tyki społecznej w ramach UE decyduje co najmniej kilka jednoczeÊnie
wyst´pujàcych czynników:

po pierwsze – podobne, cz´sto identyczne we wszystkich lub zde-
cydowanej wi´kszoÊci paƒstw Unii, problemy i wyzwania społeczne,
zwiàzane z tymi samymi trendami demograficznymi, ekonomicznymi
i ogólnocywilizacyjnymi,

po drugie – utrzymujàcy si´ pluralizm narodowych i regionalnych
strategii oraz re˝imów polityki społecznej, pozwalajàcy w szczególnoÊci
mówiç o modelu kontynentalnym, anglosaskim, nordyckim, Êródziem-
nomorskim czy postkomunistycznym,

po trzecie – zbli˝one tendencje w ewolucji krajowych polityk spo-
łecznych paƒstw członkowskich UE, które zaznaczyły si´ zwłaszcza
w ostatnich dwóch dekadach (np. działania aktywizujàce obywateli, ko-
mercjalizacja, uspołecznienie, decentralizacja),

po czwarte – dà˝enie Unii Europejskiej do rozwoju wspólnotowej
polityki społecznej, czyli harmonizowania wybranych regulacji praw-
nych, koordynowania niektórych rozwiàzaƒ systemowych, finansowego
wspierania okreÊlonych projektów i sfer – pod hasłem umacniania „eu-
ropejskiego modelu społecznego”.1

W artykule przyjrzymy si´ po kolei wszystkim wymienionym czynni-
kom. Ich oddziaływanie prowadzi do Êcierania si´ ze sobà tendencji dy-
wergencyjnych i konwergencyjnych w rozwoju europejskiej polityki spo-
łecznej. Z jednej strony w obliczu podobnych trendów i realnych
problemów kraje Unii ujednolicajà swoje strategie polityczne i bardziej
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konkretne rozwiàzania socjalne,2 z drugiej – jak podkreÊlajà choçby
przedstawiciele teorii instytucjonalizmu historycznego3 – zale˝noÊç od
dotychczasowej Êcie˝ki rozwojowej (path dependence) konserwuje i cza-
sem wr´cz wyraêniej uwypukla tradycyjne ró˝nice mi´dzy krajowymi
politykami społecznymi, które nie zanikajà nawet pod wpływem roz-
maitych koordynacyjno-harmonizacyjnych działaƒ podejmowanych
przez Uni´ oraz promowania przez nià wspólnego modelu socjalnego.

I. Europejskie problemy i wyzwania społeczne

1. Przemiany społeczno-demograficzne

Pierwszym wspólnym wyzwaniem o charakterze społeczno-de-
mograficznym jest starzenie si´ społeczeƒstw europejskich z po-
wodu dwóch czynników: spadku umieralnoÊci – co prowadzi do wy-
dłu˝ania si´ przeci´tnego ludzkiego ˝ycia – oraz zmniejszonej
dzietnoÊci kobiet.

Europa wkroczyła w trzecià faz´ przejÊcia demograficznego, dla któ-
rej typowy jest wzrost liczebnoÊci ludzi starych i post´pujàca depopula-
cja. Warto jednak pami´taç o wyst´pujàcych wcià˝ ró˝nicach mi´dzy po-
szczególnymi krajami UE w tym zakresie. Wprawdzie kierunek zmian
jest ten sam, ale w nowych krajach członkowskich Unii sà one general-
nie słabiej zaawansowane, choç równoczeÊnie ich dynamika jest wy˝sza.
Na przykład jeÊli według danych Eurostatu tzw. współczynnik obcià˝e-
nia demograficznego osobami starszymi, czyli proporcja ludzi w wieku
powy˝ej 65 lat do osób w wieku produkcyjnym (15–64 lata), si´gał
w 2007 r. w Niemczech pułapu 30 proc., to w Polsce wyniósł 19 proc.
(przy Êredniej dla całej UE w wysokoÊci 25 proc.). Prognozy na 2050 r.
przewidujà wszak˝e wyrównanie tego wskaênika dla obydwu krajów na
poziomie ok. 56 proc.

Przy czym społeczeƒstwa niektórych krajów, np. Francji czy Wielkiej
Brytanii, znacznie dziÊ starsze ni˝ populacja Polski, b´dà wówczas rela-
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tywnie młodsze, legitymujàc si´ lepszymi wskaênikami wspomnianej
proporcji (odpowiednio: 45 i 38 proc.). Przyczynà jest obserwowany
w ostatnich kilku latach ponowny wzrost dzietnoÊci w wi´kszoÊci kra-
jów Europy Zachodniej i Północnej, do poziomu 1,5–2 urodzeƒ przy-
padajàcych na jednà kobiet´ w wieku 15–45 lat. Gorzej pod tym wzgl´-
dem wyglàda sytuacja w Europie Ârodkowej i Wschodniej, zwłaszcza
w Polsce, gdzie współczynnik dzietnoÊci w latach 90. XX w. gwałtownie
si´ obni˝ał, osiàgajàc minimalny poziom 1,2 w 2003 r., jeden z najni˝-
szych na Êwiecie. Obecnie statystyczna Polka rodzi 1,3 dziecka, co lo-
kuje nasz kraj pod tym wzgl´dem na przedostatnim (po Słowacji) miej-
scu w UE. W efekcie, w perspektywie najbli˝szych 25 lat Polsk´ czeka
prawdziwa rewolucja demograficzna – do 2035 r. liczba osób w wieku
produkcyjnym spadnie o 15 proc., podczas gdy ludnoÊci w wieku po-
produkcyjnym b´dzie o 65 proc. wi´cej.

Starzenie si´ społeczeƒstw powoduje istotne obcià˝enie syste-
mów emerytalnych, ochrony zdrowia i opieki społecznej. W coraz
wi´kszym stopniu oddziałuje te˝ na rynek pracy i gospodark´, po-
dział dochodów i konsumpcj´.

Zmiany w strukturze wiekowej ludnoÊci Europy oznaczajà, ˝e wpły-
wy z podatków do bud˝etu paƒstwa spadajà, rosnàç zaÊ muszà wydatki
na emerytury, ochron´ zdrowia i opiek´ nad starszà generacjà. Wzrost
obcià˝eƒ z tytułu utrzymania starszej populacji mo˝e zaostrzaç konflikt
mi´dzypokoleniowy na tle sporu o podział dochodu narodowego. Jed-
nym ze sposobów na utrzymanie obecnego poziomu ˝ycia jest zwi´k-
szenie aktywnoÊci zawodowej ludnoÊci, m.in. przez podniesienie wieku
emerytalnego. Niektóre kraje ju˝ to uczyniły, np. w Niemczech w 2005 r.
zrównano go dla kobiet i m´˝czyzn oraz wydłu˝ono do 67 lat. Pozwala
to tak˝e zwi´kszyç wymiar przyszłych emerytur.

Odcià˝enie bud˝etu paƒstwa od wydatków emerytalnych przyniosà
reformy systemów emerytalnych, przeprowadzone w ostatnich dwóch
dekadach w wielu krajach europejskich. Z najbardziej radykalnym wa-
riantem tych zmian mamy do czynienia w nowych paƒstwach Unii,
zwłaszcza w Polsce, gdzie w 1999 r. zdecydowano si´ na udział istotne-
go segmentu kapitałowego w finansowaniu Êwiadczeƒ, a jednoczeÊnie
na znaczàce obni˝enie ich poziomu w porównaniu z dotychczasowymi
emeryturami. Wiele paƒstw najbli˝szego regionu (m.in. Słowacja, paƒ-
stwa bałtyckie, Rumunia, Bułgaria) w swych reformach wzorowało si´
na polskich rozwiàzaniach, których wdra˝anie napotkało notabene wie-
le barier i silnà krytyk´, zwiàzanà np. z utrzymywaniem bran˝owych
przywilejów emerytalnych (słu˝b mundurowych, górników, rolników),
z ułomnym funkcjonowaniem rynku prywatnych Otwartych Funduszy
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Emerytalnych (wygórowane prowizje i opłaty) i brakiem rozstrzygni´ç
w kwestii kto i w jaki sposób b´dzie wypłacał nowe Êwiadczenia.

Nie tylko w Polsce stawiane sà pytania: jak zapewniç godne emery-
tury? Czy nie podwy˝szyç pilnie ustawowego wieku przechodzenia na
emerytur´? Czy nie wyrównaç go w odniesieniu do obu płci w tych kra-
jach, w których kobiety dziÊ wczeÊniej przestajà pracowaç? Jak dosto-
sowaç słu˝b´ zdrowia do zwi´kszonych zadaƒ w zakresie Êwiadczenia
usług dla ludzi starych? Poniewa˝ Êmierç b´dzie nast´powała w coraz
póêniejszym wieku, coraz powszechniejsze stanà si´ choroby chronicz-
ne. Silniejszy nacisk w systemach ochrony zdrowia trzeba b´dzie poło-
˝yç na promocj´ zdrowego trybu ˝ycia, na prewencj´ i rehabilitacj´,
kosztem nakładów na medycyn´ naprawczà, zorientowanà na leczenie
chorób za pomocà najnowoczeÊniejszych technologii. WzroÊnie znacze-
nie opieki długoterminowej, którà obejmowane sà osoby ˝yjàce dłu˝ej
z ograniczonà samodzielnoÊcià. Problematyka ochrony zdrowia b´dzie
musiała byç postrzegana w szerszej perspektywie najró˝niejszych uwa-
runkowaƒ i w powiàzaniu z innymi dziedzinami polityki społecznej
i publicznej.

Jeszcze ogólniejsze dylematy wià˝à si´ z pytaniem: jak zapewniç „so-
lidarnoÊç pokoleƒ”, czyli równoÊç społecznà w przekroju generacji? Nie-
rzadko wyra˝ana jest opinia, ˝e powszechne i szczodre powojenne sys-
temy emerytalne doprowadziły do pewnej nierównowagi – nadawały
przywileje ludziom starszym, a upoÊledzały młode pokolenie, zwłaszcza
dzieci, nara˝one w wielu krajach europejskich (szczególnie postkomu-
nistycznych) na zwi´kszone ryzyko popadni´cia w ubóstwo. Czy ta dys-
proporcja nie pogł´bi si´ jeszcze w przyszłoÊci, gdy stanowiàcy wi´kszoÊç
społeczeƒstwa emeryci b´dà głosowali na partie polityczne i polityków
chroniàcych przede wszystkim ich interesy?

Drugà wspólnà tendencjà obserwowanà w społeczeƒstwach eu-
ropejskich sà zmiany w tradycyjnym modelu rodziny. Obejmujà one
takie nowe zjawiska jak:

• wzrost aktywnoÊci zawodowej kobiet,
• odraczanie (podwy˝szenie wieku) decyzji o zawieraniu mał˝eƒstw

i pocz´ciu dzieci (przeci´tny wiek kobiet rodzàcych si´ga ju˝
30 lat),

• wzrost liczby rozwodów i separacji, czyli nasilanie si´ zjawiska roz-
padu mał˝eƒstw,

• zmniejszanie si´ skłonnoÊci do posiadania potomstwa, dominacja
małych liczebnie rodzin i osłabienie wi´zi mi´dzypokoleniowych,

• partnerski model rodziny, w której m´˝czyêni i kobiety łàczà
 aktywnoÊç zawodowà z obowiàzkami domowymi (w opozycji do
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modelu industrialnego, czyli male breadwinner model, w którym
mà˝ pracował zawodowo, a ˝ona zajmowała si´ domem),

• upowszechnianie si´ alternatywnych, nieznanych wczeÊniej lub
rzadziej kiedyÊ wyst´pujàcych, form ˝ycia rodzinnego i  part -
nerskiego (rodzina niepełna, konkubinat, wzrost liczby urodzin
pozamał˝eƒskich, dzieci z poprzednich mał˝eƒstw ˝yjàce we
wspólnym gospodarstwie domowym, zwiàzki typu LAT, czyli liv -
ing-apart-together, zwiàzki homoseksualne itp.).

Generalnie, mniejsza skłonnoÊç do tworzenia rodzin o charakterze
sformalizowanego zwiàzku mał˝eƒskiego prowadzi do wzrostu liczby
osób pozostajàcych poza tradycyjnà rodzinà, do procesów – jak to okre-
Êlajà eksperci – jej deinstytucjonalizacji i destabilizacji, które relatywnie
najbardziej zaawansowane sà w krajach skandynawskich.4 Model pol-
skiej rodziny na szerszym europejskim tle przedstawia si´ bardziej kon-
wencjonalnie, choç tak˝e u nas widoczna jest tendencja do opóêniania
Êredniego wieku zawierania mał˝eƒstw i macierzyƒstwa. Znamienne
jednak, ˝e to nie w Polsce czy innych krajach naszego regionu, a tak˝e
nie w Europie Południowej, lecz w Europie Północnej znacznie szybciej
nast´puje odbudowa dzietnoÊci.

Sytuacja w zakresie dzietnoÊci jest zwiàzana z aktywnoÊcià ekono-
micznà kobiet i szerzej – z ekonomicznym wzorcem gospodarstwa do-
mowego. Przy czym, o ile w krajach nordyckich decyzje dotyczàce ro-
dzicielstwa generalnie nie wpływajà negatywnie na obecnoÊç kobiet na
rynku pracy, o tyle w Polsce i innych krajach postkomunistycznych cz´s-
to opuszczajà one ten rynek po zało˝eniu rodziny i urodzeniu pierw-
szego dziecka, co wynika z wi´kszych barier utrudniajàcych łàczenie ka-
riery zawodowej z obowiàzkami rodzicielskimi. Wyniki szczegółowych
badaƒ porównawczych wskazujà jednak, ̋ e w krajach UE najwi´cej (po-
nad 60 proc.) zwiàzków z pracujàcymi w pełnym wymiarze czasu ko-
bietami i m´˝czyznami jest nie tylko w Szwecji czy Finlandii, ale i w Por-
tugalii oraz Czechach, a najwi´cej par, w których pracuje zawodowo
tylko m´˝czyzna, ˝yje we Włoszech i Estonii (ponad 40 proc.). Z kolei
Holandia wyró˝nia si´ najwy˝szym odsetkiem zatrudnienia kobiet w nie-
pełnym wymiarze czasu (44 proc.), natomiast Polska – najwi´kszym
udziałem par, w których pracuje wyłàcznie kobieta (12 proc.).5
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Wy˝sza aktywnoÊç zawodowa kobiet (ogólnie najwy˝sza, bo ponad
70-proc., w krajach skandynawskich, w Polsce wynosi niecałe 60 proc.)
jest efektem przede wszystkim zmian kulturowych. Odzwierciedla ros-
nàce aspiracje osobiste i społeczne kobiet, jest wyrazem odchodzenia od
stereotypowego postrzegania ról ˝eƒskich i m´skich, Êwiadectwem po-
st´pu w zakresie równego traktowania obu płci. AktywnoÊç ta łagodzi
problemy zwiàzane z kurczeniem si´ zasobów siły roboczej, ale te˝ osła-
bia opiekuƒczo-socjalne funkcje rodziny, które nie zawsze i nie wsz´dzie
sà skutecznie przejmowane przez słu˝by publiczne lub instytucje sek-
tora prywatnego i pozarzàdowego. Nast´puje generalny odwrót od ro-
dzinnego modelu opieki (defamilizacja opieki), obserwuje si´ urynko-
wienie usług opiekuƒczych, w szczególnoÊci w odniesieniu do ludzi
starszych. Chocia˝ i w tej dziedzinie nie nale˝y zapominaç o odmien-
noÊciach dzielàcych ró˝ne kraje. W paƒstwach nordyckich wi´kszà
 rol´ odgrywa tu paƒstwo, w anglosaskich – rynek, w postkomunistycz-
nych zaÊ odnotowuje si´ nawet refamilizacj´ niektórych działów opie-
ki, ze wzgl´du na wycofanie si´ z nich paƒstwa w nast´pstwie zmian
ustrojowych.

Tak czy inaczej, w wi´kszoÊci krajów UE pojawiajà si´ zatem podob-
ne wyzwania w polityce rodzinnej: jak ułatwiç kobietom łàczenie pracy
zawodowej z obowiàzkami rodzicielskimi? co zrobiç, by podnieÊç poziom
dzietnoÊci? jakie formy wsparcia ze strony paƒstwa dla obu partne-
rów i dzieci byłyby najbardziej po˝àdane (np. lepszy dost´p do ˝łobków
i przedszkoli, dłu˝sze urlopy macierzyƒskie i wychowawcze, wy˝sze za-
siłki rodzinne), aby zapewniç rodzinom odpowiednie warunki ˝ycia
i niezakłócone wypełnianie przez nie wa˝nych społecznie funkcji.

Na rozwiàzanie problemów wynikajàcych z kryzysu demograficzne-
go Europy, czyli zmniejszania si´ i starzenia populacji, sà dwie general-
ne recepty. Pierwsza to prowadzenie prokreacyjnej polityki rodzinnej,
druga – aktywna polityka imigracyjna, której potrzeba podnoszona jest
tak˝e na płaszczyênie unijnej (idea tzw. Niebieskiej Karty, kwot imigra-
cyjnych i systemu punktowego). W krajach UE wydaje si´ jednak do-
minowaç poglàd, ˝e import cudzoziemskich pracowników, zwłaszcza
z krajów trzecich, tylko na krótkà met´ i wycinkowo (regionalnie, bran-
˝owo) łagodzi niedobory własnej siły roboczej i niekorzystne konsek-
wencje zachwianej struktury ludnoÊci. W dłu˝szym czasie polityka ta
okazuje si´ zazwyczaj kontrowersyjna i mało skuteczna, co najmniej
z dwóch powodów. Po pierwsze, ze wzgl´du na znaczne koszty integra-
cji społecznej imigrantów, o czym mogà Êwiadczyç napi´cia kulturowe,
religijne i polityczne, przejawy nietolerancji i ksenofobii, jakie pojawia-
jà si´ w wielu krajach Europy Zachodniej na tle stosunku do imigran-
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tów. Po drugie, nadzieje na powa˝ne odmłodzenie w wyniku imigracji
potencjału demograficznego krajów przyjmujàcych zazwyczaj długo -
falowo nie sà spełniane, gdy˝ nawet przybysze z kr´gów kulturowych
 respektujàcych du˝à wielodzietnoÊç rodzin najpóêniej w drugim lub
trzecim pokoleniu przejmujà wzorce rodzicielskie dominujàce dziÊ
w Europie.

2. Przemiany społeczno-gospodarcze

Pierwszy istotny aspekt zasadniczej transformacji społeczno-
gospodarczej, jakiej podlegajà obecnie kraje europejskie, ale tak˝e
inne cz´Êci rozwini´tego Êwiata, to spadek znaczenia przemysłu
i wzrost roli usług.

Postindustrialne zmiany technologiczne i strukturalne w gospodar-
ce sà przyczynà podobnych we wszystkich krajach UE przekształceƒ
w strukturze zatrudnienia. RoÊnie liczba osób pracujàcych w sektorze
usług, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych, spada zaÊ w tradycyj-
nych gał´ziach przemysłu, nie mówiàc ju˝ o rolnictwie, które zapewnia
warunki utrzymania znaczàcej grupie społecznej tylko w nielicznych
nowych krajach członkowskich Unii, m.in. w Polsce.

Uniwersalnà tendencjà zwiàzanà z dynamicznym rozwojem usług
jest upowszechnianie si´ nietypowych i bardziej elastycznych form za-
trudnienia (pracy na niepełnym etacie, indywidualnych i okresowych
kontraktów, podwykonawstwa, telepracy, samozatrudnienia itp.). Siła
robocza staje si´ coraz bardziej mobilna przestrzennie i zawodowo, lu-
dzie znacznie cz´Êciej zmieniajà miejsca pracy i zawody. Przekształce-
niom ulegajà stosunki pracy, co wynika z faktu, ˝e nabiera ona charak-
teru bardziej indywidualnego, jest coraz cz´Êciej organizowana wokół
konkretnych zadaƒ lub projektów. Kariera zawodowa staje si´ bardziej
dynamiczna i spersonalizowana.

Potrzebne sà zatem nowe regulacje w zakresie ochrony pracy oraz
zmiany w systemach zabezpieczenia społecznego. Jednà z prób stawie-
nia czoła tym zadaniom jest koncepcja elastycznego bezpieczeƒstwa
(flexicurity) w polityce rynku pracy, która ma łàczyç wymogi elastycz-
noÊci rynkowej z bezpieczeƒstwem socjalnym pracowników. Bardziej
elastyczne warunki pracy (np. wi´ksze zró˝nicowanie umów dotyczà-
cych zatrudnienia, czasu pracy itp.) prowadzà z kolei do wi´kszej indy-
widualizacji uprawnieƒ pracowniczych, np. Êwiadczeƒ emerytalnych.

Druga wa˝na cecha europejskich przemian to pobudzany przez
rewolucj´ informacyjnà rozwój „społeczeƒstwa i gospodarki opar-
tych na wiedzy” (knowledge based society and economy), awans
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sektorów bazujàcych na innowacyjnoÊci. Niektórzy piszà o wyła-
nianiu si´ „gospodarki kreatywnej”, w której zatrudnia si´ tzw. kla-
s´ kreatywnà,6 o ekspansji bran˝ zaspokajajàcych potrzeby zwiàza-
ne z wykorzystaniem czasu wolnego itp. Kluczowego znaczenia
nabiera w tym kontekÊcie jakoÊç kapitału ludzkiego i społecznego.

Brak rezerw w zasobach pracy zmusza do stałego podnoszenia jej
wydajnoÊci, co wymaga inwestowania w post´p technologiczny i zwi´k-
szania innowacyjnoÊci gospodarki. Tylko w ten sposób mo˝na zrekom-
pensowaç mniejsze zatrudnienie i zapewniç mi´dzynarodowà konku-
rencyjnoÊç rodzimej wytwórczoÊci. Powodzenie tej strategii jest mo˝liwe
jednak jedynie w efekcie zwi´kszenia nakładów na badania naukowe,
poprawy ich efektywnoÊci oraz lepszego wdra˝ania wyników badaƒ
w działalnoÊci przedsi´biorstw. Placówki naukowe i uczelnie muszà byç
skuteczniej zarzàdzane i silniej powiàzane ze sferà biznesu. Nieprzy-
padkowo w mi´dzynarodowych rankingach innowacyjnoÊci przodujà te
kraje UE, którym udało si´ udro˝niç proces stosowania rezultatów ba-
daƒ naukowych w praktyce i w których finansowanie sektora badaƒ
i rozwoju (R&D) jest relatywnie najwy˝sze, si´gajàc poziomu prawie
4 proc. PKB (Szwecja, Finlandia), podczas gdy np. w Polsce wynosi nie-
wiele ponad 0,5 proc. Nieprzypadkowo te˝ społeczeƒstwa skandynaw-
skie sà zaliczane do najbardziej kreatywnych nie tylko w Europie, ale
i na Êwiecie.7

O innowacyjnoÊci gospodarki rozstrzyga jednak nie tylko wielkoÊç
nakładów na badania i rozwój wysoko zaawansowanych technologii. Nie
trzeba byç innowatorem w ka˝dej dziedzinie. Oprócz wynalazków i pa-
tentów liczy si´ tak˝e niestandardowe, kreatywne podejÊcie w wielu tra-
dycyjnych bran˝ach, takich jak gastronomia, hotelarstwo i turystyka.
DoÊwiadczenia wielu krajów pokazujà, ˝e mo˝liwy jest równie˝ imita-
cyjny model przedsi´biorczoÊci, oparty na wykorzystywaniu nowoczes-
nych technologii powstałych gdzie indziej, na naÊladownictwie strategii
i rozwiàzaƒ stosowanych przez przodujàce firmy. Rozwojowi innowacyj-
noÊci dobrze słu˝à rozmaite rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stwarza zapotrzebowanie
na sił´ roboczà o wysokich oraz stale uzupełnianych i doskonalonych
kwalifikacjach. RoÊnie liczba studentów i przeci´tny poziom wykształ-
cenia europejskich społeczeƒstw. W ramach zainicjowanego przez UE
w 1999 r. tzw. procesu boloƒskiego podejmowane sà działania na rzecz
zharmonizowania systemów kształcenia na poziomie szkolnictwa wy-
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˝szego, co ma doprowadziç do pełnej wzajemnej uznawalnoÊci dyplo-
mów i kwalifikacji oraz do stworzenia „europejskiego obszaru wy˝szej
edukacji” (European Higher Education Area). Pokrewnà inicjatywà
w zakresie koordynacji systemów kształcenia zawodowego jest tzw. pro-
ces kopenhaski, zapoczàtkowany w 2002 r. Unia Europejska wspiera te˝
koncepcj´ kształcenia ustawicznego, przez całe ˝ycie (LLP – Lifelong
Learning Programme), ukierunkowanà na osoby dorosłe, zwłaszcza nie-
aktywne zawodowo bàdê przedwczeÊnie opuszczajàce rynek pracy. Do-
kształcanie tego rodzaju jest najbardziej zaawansowane w krajach skan-
dynawskich, gdzie ponad 40 proc. zatrudnionych uczestniczy w ró˝nych
formach edukacji nieformalnej, podczas gdy np. w Polsce tylko 10 proc.

W ostatnich dwóch dekadach w naszym kraju nastàpił ogromny
wzrost liczby wy˝szych uczelni (zwłaszcza prywatnych) i studentów –
z 394 tys. w roku akademickim 1990/1991 do prawie 2 mln obecnie.
Współczynnik skolaryzacji w grupie wiekowej 19–24 lata nale˝y do naj-
wy˝szych w Europie (48 proc.). Post´p ten ma jednak głównie charak-
ter iloÊciowy, a nie jakoÊciowy, ze wzgl´du na liczne słaboÊci szkolnict-
wa wy˝szego, a tak˝e systemów edukacyjnego ni˝szych szczebli.
W porównaniu z sytuacjà w innych krajach UE najgorzej wyglàda do-
st´p polskich dzieci do wczesnej edukacji. W takich krajach jak Fran-
cja, Włochy czy Dania opieka przedszkolna jest niemal powszechna (po-
nad 90 proc.), w Polsce obejmuje tylko 40 proc. dzieci w grupie
wiekowej 3–5 lat (62 proc. w miastach i zaledwie 19 proc. w gminach
wiejskich, według danych z 2006 r.). Tymczasem, jak przekonujà eks-
perci, inwestowanie w kapitał ludzki najmłodszych jest długofalowo naj-
bardziej opłacalne, zarówno ze wzgl´dów ekonomicznych, jak i społecz-
nych (lepszy stan zdrowia, ni˝sza przest´pczoÊç itp.).8

W ogłoszonym w 2009 r. rzàdowym raporcie Polska 2030, stwierdza
si´: „Polska, bioràc pod uwag´ jej potencjał, nale˝y do najmniej inno-
wacyjnych krajów Europy” i konkluduje krytycznie: „Statystyki doty-
czàce ró˝nych aspektów kapitału intelektualnego nie pozostawiajà wàt-
pliwoÊci – Polska nie jest dobrze przygotowana do konkurowania
w Êwiecie jako społeczeƒstwo oparte na wiedzy”.9

Jest to tak˝e kwestia deficytu kapitału społecznego (składajà si´ naƒ:
wzajemne zaufanie, gotowoÊç do współdziałania, silne wi´zi społeczne),
którego poziom w naszym kraju nale˝y do najni˝szych w Europie. Brak
poczucia wspólnoty i zdolnoÊci do kooperacji uniemo˝liwia bowiem wy-
zwalanie potencjału kreatywnoÊci, jaki drzemie w jednostkach ludzkich
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i społeczeƒstwie. Wskaêniki zaufania ludzi do siebie i do instytucji pub-
licznych, skala aktywnoÊci obywatelskiej, zakres działania organizacji
pozarzàdowych – wszystkie te czynniki wpływajà na poziom dobrobytu
i jakoÊci ˝ycia, skutecznoÊç rozwiàzywania konfliktów i osiàganie kom-
promisów, indywidualne zadowolenie z ˝ycia.10 Wyniki sonda˝u pre-
zentowane w European Social Survey wskazujà tymczasem, ˝e tylko
niespełna 11 proc. Polaków ufa innym ludziom, podczas gdy we wszyst-
kich czterech badanych paƒstwach skandynawskich, b´dàcych na cze-
le rankingu, współczynnik ten przekracza 50 proc. (w Danii wynosi
64 proc., w Norwegii – 62, w Finlandii – 58, w Szwecji – 52).11 Podob-
nie niekorzystnie wypada Polska w mi´dzynarodowych analizach
 porównawczych dotyczàcych m.in. aktywnoÊci w organizacjach spo-
łecznych, zaanga˝owania w wolontariat, zachowaƒ filantropijnych
i frekwencji wyborczej.

3. Globalizacja i europeizacja

Uniwersalne procesy umi´dzynarodowienia ˝ycia społecznego
i ekonomicznego oddziałujà na kraje Unii Europejskiej zarówno
w formie globalizacji, jak i europeizacji.12 Liberalizacja, otwieranie
si´ rynków, wzmo˝ony przepływ kapitału, dóbr, usług i pracy wy-
wołujà bezprecedensowy wzrost konkurencji mi´dzynarodowej
w wielu ró˝nych dziedzinach.

Zagraniczna presja konkurencyjna prowadzi tak˝e do konsekwencji
społecznych nieraz ocenianych negatywnie. Po pierwsze, skłania do ob-
ni˝ania lub utrzymywania na dotychczasowym poziomie płacowych i po-
zapłacowych kosztów pracy w celu zapewnienia ni˝szych, bardziej at-
rakcyjnych na rynku mi´dzynarodowym cen produkowanych towarów
i usług lub przyciàgni´cia do kraju obcego kapitału. Po drugie, lepsze
warunki prowadzenia działalnoÊci gospodarczej w innych krajach skut-
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kujà delokalizacjà, czyli przenoszeniem tam aktywnoÊci produkcyjnej
firm, zlecaniem cz´Êci zadaƒ lub wybranych usług zagranicznym kon-
trahentom, odpływem kapitału itp. Na poczàtku 2007 r. w ramach Unii
Europejskiej zaczàł działaç specjalny Fundusz Dostosowaƒ do Globali-
zacji (Globalization Adjustment Fund), który wspiera przedsi´biorców
i tracàcych prac´ pracowników z firm niewytrzymujàcych zaostrzajàcej
si´ konkurencji na globalnym i europejskim rynku. Odr´bnà kwestià jest
ułatwiona w warunkach globalizacji ucieczka przed zobowiàzaniami fis-
kalnymi wobec paƒstwa do tzw. rajów podatkowych, co uszczupla wpły-
wy, a zatem i wydatki bud˝etowe na cele społeczne. Z kolei charaktery-
styczna dla globalnych rynków finansowych du˝a niestabilnoÊç,
fluktuacje koniunktury i b´dàce tego efektem zjawiska kryzysowe cz´s-
to niekorzystnie odbijajà si´ na decyzjach alokacyjnych w sferze wydat-
ków publicznych, zakresie redystrybucji itp., gdy˝ priorytetowe okazujà
si´ wtedy wyzwania i interwencje ekonomiczne, a nie zadania socjalne.

To tylko niektóre problemy społeczne, zwiàzane z procesami globa-
lizacji, z jakimi borykajà si´ Europejczycy.

Powstaje pytanie, jak zarysowane powy˝ej tendencje rzutujà na eu-
ropejskà polityk´ społecznà. Czy – rozpatrujàc całà rzecz wariantowo
i perspektywicznie – b´dà one: a) prowadziç do demonta˝u tradycyj-
nego paƒstwa opiekuƒczego, czyli do ograniczania dotychczasowej ak-
tywnoÊci i porzucania przez nie rozwini´tych funkcji socjalnych;
(b) skłaniaç do obrony dotychczasowych rozwiàzaƒ i standardów so-
cjalnych, (c) wymuszaç reform´ polityki społecznej, aby, zachowujàc
jej dotychczasowe osiàgni´cia, sprzyjaç jednoczeÊnie poprawie efek-
tywnoÊci i konkurencyjnoÊci społeczno-gospodarczej w skali mi´dzy -
narodowej.

II. Modele polityki społecznej 
w krajach Unii Europejskiej

W paƒstwach członkowskich UE, podobnie jak w całej Europie i in-
nych regionach Êwiata, wyst´puje du˝e zró˝nicowanie szczegółowych
rozwiàzaƒ w polityce społecznej. Wynika ono z odmiennej sytuacji i ure-
gulowaƒ w takich dziedzinach jak: uwarunkowania dost´pu do Êwiad-
czeƒ i usług, selektywnoÊç czy powszechnoÊç ochrony socjalnej, jakoÊç
i poziom Êwiadczeƒ oraz usług, zakres i cele polityki rynku pracy, rola
władz publicznych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli, spo-
soby finansowania programów socjalnych. W oparciu o te i inne kryte-
ria budowane sà rozmaite typologie paƒstwa opiekuƒczego (welfare sta-
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tes).13 Syntetycznie rzecz ujmujàc, odmiennoÊç systemów w poszczegól-
nych krajach wynika przede wszystkim z dwóch przyczyn: ró˝nego stop-
nia upaƒstwowienia instytucji opiekuƒczych i Êwiadczàcych usługi so-
cjalne oraz rozmaitego zakresu i stopnia powszechnoÊci udzielanych
Êwiadczeƒ. W praktyce na obszarze UE wyst´puje te˝ znaczny pluralizm
pod wzgl´dem sytuacji na rynku pracy (np. stopa zatrudnienia jest du-
˝o wy˝sza na północy ni˝ na południu Europy), kosztów pracy, udziału
wydatków publicznych w PKB, poziomu podatków i wynagrodzeƒ, egali-
taryzmu dochodowego, uzwiàzkowienia pracowników (np. tylko 10 proc.
we Francji i około 90 proc. w krajach skandynawskich) itp.

Najogólniej bioràc, paƒstwa członkowskie UE reprezentujà co naj-
mniej pi´ç wariantów paƒstwa opiekuƒczego lub – inaczej mówiàc –
modeli (strategii, typów, systemów, re˝imów) polityki społecznej.14

1. Model kontynentalny

Model charakterystyczny dla Niemiec, Francji, Austrii, Belgii i Lu-
ksemburga, nazywany jest te˝ konserwatywno-korporacyjnym, motywa-
cyjnym lub okreÊlany mianem społecznej gospodarki rynkowej. Wyras-
ta z tradycji Bismarckowskiej, uznajàcej szczególne znaczenie
powszechnej i obowiàzkowej techniki ubezpieczeniowej, która zapewnia
pracownikom i ich rodzinom ochron´ przed ró˝nego rodzaju ryzykiem
socjalnym. Podstawowe Êwiadczenia socjalne sà w tym systemie zwià-
zane z partycypacjà w rynku pracy i uzyskanym na nim statusem, dzi´-
ki czemu otrzymuje si´ prawo do ubezpieczeƒ społecznych i od czego
uzale˝niony jest poziom zaspokojenia potrzeb. Ostatnio owe Êwiadcze-
nia sà jednak coraz cz´Êciej uzupełniane rozmaitymi zasiłkami opie-
kuƒczymi, przyznawanymi według innych zasad, np. w przypadku zna-
lezienia si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej.
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Relatywnie du˝e koszty pracy w tych krajach wynikajà przede
wszystkim z wysokich płac, składek ubezpieczeniowych i Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych. Osłabiajà popyt na prac´, a rozbudowany sys-
tem ochrony pracowników znacznie ogranicza mo˝liwoÊci zdobycia za-
trudnienia osobom starajàcym si´ o nie, zwłaszcza młodzie˝y koƒczàcej
edukacj´ i kobietom posiadajàcym małe dzieci. W efekcie spora cz´Êç
populacji tych krajów nie jest zatrudniona (tak˝e z powodu rozpo-
wszechnionych wczeÊniejszych emerytur), stopa bezrobocia ma sto-
sunkowo wysokà wartoÊç, chocia˝ pracujàcy okazujà si´ zazwyczaj bar-
dziej wydajni ni˝ w innych grupach paƒstw.

W wymienionych krajach paƒstwo wprawdzie nie jest w stanie
w praktyce zapewniç wszystkim obywatelom miejsca na rynku pracy, ale
mimo to gwarantuje im odpowiednie warunki ˝ycia i Êrodki utrzymania,
co odpowiada formule „dobrobytu bez pracy” (welfare without work).15

Najwy˝szy standard ˝ycia osiàgajà jednak, co zrozumiałe, osoby pracu-
jàce, korzystajàce z wysokich zarobków i hojnych Êwiadczeƒ ubezpie-
czeniowych. Zgodnie bowiem z naczelnà regułà tego system, potrzeby
ludzkie powinny byç zaspokajane przede wszystkim zale˝nie od zasług,
sta˝u i wydajnoÊci pracy. Paƒstwo powinno ingerowaç w ˝ycie społecz-
ne, ale nie mo˝e zanadto zakłócaç mechanizmów gospodarki rynkowej.
Podatki, z których pokrywane sà wydatki socjalne paƒstwa, nie sà zbyt
wysokie, a ich progresja umiarkowana. Publiczne usługi, przejmujàce
społeczne funkcje rodziny, sà stosunkowo słabo rozwini´te. Instytucje
komercyjne odgrywajà w polityce społecznej zdecydowanie mniejszà ro-
l´ ni˝ podmioty z sektora pozarzàdowego, którego usługi sà najcz´Êciej
refinansowane z bud˝etu paƒstwa (np. w Niemczech i we Francji orga-
nizacje obywatelskie majà około 60-proc. udział na rynku usług socjal-
nych).16

Poniewa˝ model kontynentalny obejmuje najdłu˝szych sta˝em
(w tym dwóch bardzo wpływowych: Francj´ i RFN) członków UE, a na
dodatek wyst´pował przez długie lata w najwi´kszej grupie paƒstw, peł-
nił dotychczas najwi´kszà rol´ w kształtowaniu wspólnotowej polityki
społecznej, której zakres i charakter jest blisko powiàzany z problema-
tykà rynku pracy i jego socjalnymi konsekwencjami.
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2. Model anglosaski

Model reprezentowany w Unii Europejskiej przez Wielkà Bryta-
ni´, a tak˝e Irlandi´, najbli˝szy systemowi zwanemu liberalnym, mar-
ginalnym bàdê rezydualnym, okreÊlany jest te˝ mianem liberalno-ko-
lektywistycznego. W odró˝nieniu od klasycznego re˝imu liberalnego,
jaki wyst´puje np. w USA, polityka społeczna w obu wymienionych kra-
jach gwarantuje wszystkim obywatelom pewne minimum dochodów,
istnieje w nich powszechna słu˝ba zdrowia itp. Obowiàzkowe ubezpie-
czenia społeczne sà uzupełniane dobrowolnymi. Wydatki publiczne sà
tam relatywnie ni˝sze ni˝ na kontynencie, a Êwiadczenia społeczne
 majà na ogół charakter niezró˝nicowanych obywatelskich Êwiadczeƒ
pieni´˝nych. Reformy ostatnich lat wprowadziły jednak do tego  sys -
temu tak˝e wiele Êwiadczeƒ zwiàzanych z zatrudnieniem i opłaca-
niem składek. Relatywnie wysokie w obu krajach sà wskaêniki zatrud-
nienia (z wyjàtkiem obrazujàcego aktywnoÊç kobiet na irlandzkim
rynku pracy).

Zasadnicza filozofia modelu liberalnego opiera si´ na zało˝eniu, ˝e
głównym narz´dziem zaspokajania potrzeb społecznych powinny byç
mechanizmy rynkowe, rodzina i same jednostki ludzkie, a nie paƒstwo,
które ma interweniowaç bardzo selektywnie, tylko w sytuacjach skraj-
nych. Ponadto mo˝e ono pobudzaç działania sektora prywatnego,
np. przez subsydiowanie prywatnych systemów usług lub Êwiadczeƒ
emerytalnych. W rozumieniu zasady solidarnoÊci dominuje postrzega-
nie jej przez pryzmat indywidualnego interesu osób, którym zale˝y na
wzajemnym pomaganiu sobie. Prawa socjalne obywateli sà bardzo ogra-
niczone lub w ogóle nieuznawane, nie zaleca si´ prowadzenia rozwi-
ni´tej polityki społecznej, gdy˝ obni˝a wydajnoÊç pracy i konkurencyj-
noÊç gospodarki, osłabia odpowiedzialnoÊç i przezornoÊç jednostek.
Skala redystrybucji dochodów od bogatych do biednych jest w krajach
stosujàcych system anglosaski stosunkowo niewielka. Podatki relatyw-
nie niskie, progresja podatkowa słaba.

W praktyce w modelu tym paƒstwo zapewnia pewien minimalny
standard zaspokajania potrzeb, a pomoc koncentruje si´ na najubo˝-
szych. Nie zapobiega to powstawaniu stosunkowo szerokiego wyklucze-
nia społecznego, ubóstwa i nierównoÊci. Wzrost dysproporcji dochodo-
wych w Wielkiej Brytanii nastàpił zwłaszcza w okresie długoletnich
rzàdów Partii Konserwatywnej (1979–1997), które doprowadziły tak˝e
do powa˝nego osłabienia zwiàzków zawodowych, spadku znaczenia dia-
logu społecznego i układów zbiorowych zawieranych na szczeblu cen-
tralnym. Póêniejsze rzàdy Partii Pracy, pod lansowanym przez  premiera
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Tony’ego Blaira hasłem „trzeciej drogi”, przeprowadziły w nast´pnych
latach w polityce społecznej wiele reform centrolewicowych (wspierajà-
cych inkluzj´ społecznà, ograniczajàcych ubóstwo, przez wprowadzenie
np. kategorii płacy minimalnej), ale podstawà strategii eliminowania
nierównoÊci pozostało zach´canie do zwi´kszania dochodów przez po-
dejmowanie pracy zarobkowej (from welfare to work), a nie polityka do-
datkowych Êwiadczeƒ i redystrybucji. Nie nastàpił te˝ odwrót od zna-
czàco zderegulowanego rynku pracy.

3. Model nordycki lub skandynawski

Model nazywany równie˝ socjaldemokratycznym, opiekuƒczym lub
instytucjonalno-redystrybucyjnym, charakterystyczny jest dla Szwecji,
Danii, Finlandii, a tak˝e Holandii. Typowe cechy tego systemu to sto-
sowanie uniwersalnych zasad w przyznawaniu licznych Êwiadczeƒ
 pieni´˝nych, opieka nad obywatelami „od kolebki a˝ po grób”, po-
wszechnoÊç i wysoki poziom usług opiekuƒczych i edukacyjnych dla
dzieci, rozwini´te Êwiadczenia i usługi dla osób starszych i niepełnos-
prawnych. Aktywne i wpływowe sà w tych krajach zwiàzki zawodo-
we, paƒstwo wspiera rozwój klasy Êredniej. Bardzo wysoki jest poziom
aktywnoÊci zawodowej, co dotyczy tak˝e kobiet i osób niepełnospraw-
nych, wskaêniki długookresowego bezrobocia osiàgajà niewielkie war-
toÊci. Wynika to z przywiàzywania du˝ej wagi do polityki pełnego za-
trudnienia.

W modelu tym uznaje si´, ˝e to społeczeƒstwo i władze publiczne,
a nie mechanizmy rynkowe czy rodzina, sà zasadniczym gwarantem go-
dziwego poziomu ˝ycia i bezpieczeƒstwa socjalnego obywateli. Polityka
społeczna paƒstwa zaspokaja ró˝norodne potrzeby ludzi, niezale˝nie od
ich własnego wkładu pracy, zasług, uzyskiwanych dochodów, płaconych
składek i innych czynników ograniczajàcych. W tym celu paƒstwo pro-
wadzi szeroko zakrojonà redystrybucj´ dochodów, opartà na bardzo
 progresywnym systemie podatkowym. Z wysokich podatków finansowa-
ne sà Êwiadczenia i usługi publiczne dla wszystkich potrzebujàcych.
W efekcie skala ubóstwa i nierównoÊci społecznych jest w wymienio-
nych krajach bardzo niewielka. Uznaje si´, ˝e stan ten sprzyja nie tylko
korzystnym relacjom mi´dzygrupowym i stabilnoÊci społecznej, ale
i rozwojowi gospodarczemu, który zale˝y od zdrowej i wykształconej  siły
roboczej.

Prawa socjalne i uprawnienia do wsparcia ze strony wspólnoty ma-
jà w tym modelu charakter uniwersalny – przysługujà na podstawie oby-
watelstwa lub nawet tylko zamieszkiwania w danym kraju. To w krajach
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nordyckich najpełniejszà realizacj´ znalazła koncepcja „obywatelstwa
socjalnego”, zarysowana przez Thomasa H. Marshalla.17 Wszyscy ko-
rzystajà z powszechnie dost´pnych Êwiadczeƒ i usług, ale te˝ wszyscy
składajà si´ na utrzymanie tego systemu. Jego nadrz´dnà regułà jest za-
sada społecznej odpowiedzialnoÊci. W porównaniu z innymi modelami
polityki społecznej szczególny akcent pada tu na rozbudow´, wysoki
standard i równy, cz´sto bezwarunkowy dost´p do niezwykle wszech-
stronnych publicznych usług socjalnych. Sektor prywatny w polityce
społecznej praktycznie si´ nie liczy, a sektor pozarzàdowy spełnia tylko
rol´ uzupełniajàcà wobec paƒstwa.

Nordycki model szczodrej i zaawansowanej w rozwoju polityki spo-
łecznej wydaje si´ najbli˝szy wartoÊciom i standardom socjalnym po-
stulowanym i promowanym przez Uni´ Europejskà, m.in. w ramach
propagowanego tzw. europejskiego modelu społecznego.

4. Model Êródziemnomorski

Model zwany te˝ rudymentarnym lub elementarnym, wyst´puje
w krajach członkowskich UE le˝àcych w Europie Południowej, okreÊla-
nych równie˝ krajami „pasa łaciƒskiego” (Latin Rim), czyli w Hiszpa-
nii, Portugalii, Grecji, we Włoszech, na Cyprze i Malcie. Charakteryzu-
jà si´ one stosunkowo słabo rozwini´tà publicznà politykà społecznà.
Wiele grup społecznych w tych paƒstwach do niedawna nie było obj´-
tych Êwiadczeniami, chocia˝ w ostatnim okresie sytuacja wyraênie si´
zmienia. Funkcjonowanie tego systemu w znacznym stopniu okreÊla za-
sada pomocniczoÊci (subsydiarnoÊci), wyrastajàca z nauki społecznej
KoÊcioła katolickiego, który tradycyjnie prowadzi w tych krajach szero-
kà działalnoÊç charytatywnà. Dla wielu osób nieaktywnych lub dopiero
wkraczajàcych na rynek pracy wa˝nym oparciem i êródłem utrzymania
jest rodzina. W tym modelu zatem nie instytucje paƒstwowe, lecz ro-
dzina, wspólnoty lokalne, KoÊciół, organizacje pozarzàdowe i dobro-
czynne sà uznawane za głównych aktorów polityki społecznej i kluczo-
we podmioty działaƒ pomocowych. Mo˝na tu wi´c mówiç o dominacji
sektora trzeciego (obywatelskiego) w zaspokajaniu potrzeb. Oznacza to
tak˝e, ˝e marginalnà rol´ w tej dziedzinie odgrywajà komercyjne firmy
prywatne.

Niski poziom aktywnoÊci zawodowej, zwłaszcza kobiet, zbli˝a kraje
Êródziemnomorskie do paƒstw modelu kontynentalnego. Ró˝nica pole-
ga jednak na du˝o słabiej rozbudowanym systemie Êwiadczeƒ publicz-
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nych i usług socjalnych, co w przypadku braku pracy prowadzi do zna-
czàcego obni˝enia standardu ˝ycia. Nie dotyczy to wszak˝e Êwiadczeƒ
emerytalnych, które w odniesieniu do pewnych grup nale˝à w tych kra-
jach do najbardziej szczodrych w Europie. PodkreÊla si´ zarazem sporo
luk i du˝e dysproporcje w programach gwarantowania dochodów, utrzy-
mywanie si´ klientelizmu i rozwini´tych „systemów patronackich” w se-
lektywnej dystrybucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych (np. rent inwalidzkich),
generalnà słaboÊç instytucji paƒstwowych (zbiurokratyzowanie, brak
profesjonalizmu i zaanga˝owania w sferze społecznej) jako charaktery-
styczne cechy południowoeuropejskiego modelu polityki społecznej.18

5. Model postkomunistyczny

Model zwany te˝ postsocjalistycznym, transformacyjnym lub
wschodnioeuropejskim, charakterystyczny jest dla grupy dziesi´ciu
paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej, które przystàpiły do UE w la-
tach 2004– 2007. Niektórzy autorzy wskazujà jego podobieƒstwa do re-
˝imu Êródziemnomorskiego.19 Wydaje si´ on jednak, na tle wymienio-
nych wczeÊniej modeli polityki społecznej, najbardziej niejednorodny,
gdy˝ jego swoistoÊç okreÊla głównie przeszłoÊç – dziedzictwo „realnego
socjalizmu” oraz podobne procesy transformacji ustrojowej, które od-
cisn´ły znaczàce pi´tno na obecnym kształcie systemu społeczno-gos-
podarczego w tych krajach. Odznacza si´ te˝ stosunkowo du˝à dynami-
kà zmian.

Model polityki społecznej realizowany w paƒstwach Europy Ârodko-
wej i Wschodniej przed przełomem ustrojowym w 1989 r. bywa okreÊ -
lany mianem paƒstwowo-kolektywistycznego, biurokratyczno-kolekty-
wistycznego lub komunistycznej odmiany welfare state.20 Cechowały go
zwłaszcza trzy podstawowe elementy: 1) oparcie systemu bezpieczeƒ-
stwa socjalnego na pewnoÊci pracy (pełne zatrudnienie) i płacy, 2) ist-
nienie wysokich subsydiów paƒstwowych do cen podstawowych towa-
rów i usług oraz niemal powszechny dost´p do bezpłatnych lub
niskopłatnych usług socjalnych, 3) stosunkowo dobrze rozbudowany
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system Êwiadczeƒ socjalnych, gwarantujàcy Êrodki utrzymania na wy-
padek typowych zdarzeƒ losowych. W odró˝nieniu od zachodnioeuro-
pejskich krajów gospodarki rynkowej, gdzie bezpieczeƒstwo socjalne
i dobrobyt obywateli zapewniano przede wszystkim dzi´ki ingerencji
w sfer´ konsumpcji, w paƒstwach socjalistycznych przywiàzywano
o wiele wi´kszà wag´ do pierwotnej dystrybucji dochodu narodowego,
jeszcze na etapie produkcji. Mimo to model realsocjalistyczny wykazy-
wał pewne podobieƒstwa do rozwiàzaƒ spotykanych w paƒstwach EWG.
Do modelu kontynentalnego zbli˝ała go dominacja techniki ubezpie-
czeniowej w konstrukcji systemu zabezpieczenia społecznego i du˝e
uzale˝nienie praw socjalnych od statusu obywatela na rynku pracy.
Z kolei cechà wspólnà z modelem nordyckim była prawie monopolis-
tyczna pozycja paƒstwa w polityce społecznej i jej uniwersalny charak-
ter, polegajàcy przede wszystkim na zagwarantowaniu wszystkim prawa
do pracy.21 Generalnie jednak socjalistyczne paƒstwo opiekuƒcze miało
swà własnà specyfik´, jako swoisty efekt uboczny omnipotencji paƒstwa
w gospodarce centralnie planowanej.

W okresie po upadku starego systemu podj´to w krajach Europy
Ârodkowej i Wschodniej wiele działaƒ zmierzajàcych do adaptacji poli-
tyki społecznej do warunków gospodarki rynkowej oraz do zbli˝enia tej
polityki do standardów obowiàzujàcych w rozwini´tych krajach UE, tak-
˝e w kontekÊcie przygotowaƒ przedakcesyjnych. W pierwszej fazie
transformacji polityk´ społecznà zdominowały przedsi´wzi´cia doraêne,
b´dàce reakcjà na gł´bokà recesj´ gospodarczà, towarzyszàcy jej kryzys
finansów publicznych, pojawienie si´ i wzrost bezrobocia. Selektywne
działania osłonowe, chroniàce grupy najsłabsze, miały zast´powaç do-
tychczasowà „nadopiekuƒczoÊç” paƒstwa, ale wycofywanie si´ przezeƒ
z wielu Êwiadczeƒ i usług społecznych nie zawsze łàczyło si´ z tworze-
niem nowych reguł i instytucji, które przejmowałyby zobowiàzania so-
cjalne wobec obywateli.

Z czasem zacz´ły powstawaç prawno-administracyjne ramy dla roz-
woju sektora pozarzàdowego w polityce społecznej, otwierajàce pole
dla działalnoÊci samopomocowej i charytatywnej. Post´powała decen-
tralizacja mechanizmów zaspokajania wielu potrzeb, w tym przeno -
szenie ich na szczebel samorzàdowy. Podj´to zarazem strukturalne
 reformy w systemach zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza emery-
talno-rentowych oraz ochrony zdrowia, w kierunku ich racjonalizacji,
podniesienia efektywnoÊci oraz zmniejszenia finansowych obcià˝eƒ dla
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bud˝etu paƒstwa. Komercjalizacja i urynkowienie polityki społecznej,
cz´sto przebiegajàce w sposób ˝ywiołowy i bez długofalowej wizji stra-
tegicznej, doprowadziły do wykształcenia si´ w tych krajach nie zawsze
spójnych i nierzadko krytykowanych systemów mieszanych Êwiadczeƒ
– emerytalnych, zdrowotnych czy edukacyjnych – z udziałem sektorów
paƒstwowego i prywatnego (public-private mix). W Polsce na przykład
instytucjonalny efekt tych przemian bywa okreÊlany mianem neolibe-
ralno-etatystycznej kombinacji lub formułà „hybrydy paternalistyczno-
rynkowej”.22 Wielu wa˝nym zadaniom społecznym, które paƒstwo lek-
kà r´kà przesun´ło na organizacje pozarzàdowe, samorzàdy lub
rodziny, te pozapaƒstwowe podmioty nie sà w stanie same podołaç.

Gdyby szukaç jakichÊ podgrup krajów w ramach modelu postkomu-
nistycznego, najwyraêniej zaznacza si´ ró˝nica mi´dzy politykà społecz-
nà paƒstw bałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) i bałkaƒskich (Rumunii,
Bułgarii) a strategià realizowanà w Słowenii i krajach Grupy Wyszeh-
radzkiej (w Polsce, Czechach, na W´grzech i na Słowacji, choç system
tej ostatniej najmniej ró˝ni si´ od stosowanego w paƒstwach bałtyckich).
Najogólniej mówiàc, jeÊli pierwsza podgrupa bardziej przypomina mo-
del anglosaski, to druga – kontynentalny, majàcy tam zresztà wpływy
w okresie mi´dzywojennym.23 W polityce gospodarczej i społecznej
 krajów z pierwszej podgrupy znacznie silniej zaznaczyły si´ wpływy
doktryny neoliberalnej, co było efektem tak˝e oddziaływaƒ „ortodoksji
transformacyjnej” (transition orthodoxy), propagowanej przez mi´dzy-
narodowe instytucje finansowe wspierajàce stabilizacj´ makroekono-
miczna tych paƒstw. Natomiast drugiej grupie udało si´ zachowaç wi´k-
szà równowag´ mi´dzy przemianami rynkowymi, poprawiajàcymi
gospodarczà konkurencyjnoÊç, a celami społecznymi rozwoju, ochronà
socjalnà zapewniajàcà odpowiedni poziom spójnoÊci itp. W tym gronie
swà bliskoÊcià do modelu kontynentalnego wyró˝nia si´ zwłaszcza Sło-
wenia, charakteryzujàca si´ podobnà strukturà korporacyjnà i porów-
nywalnymi wskaênikami socjalnymi. Tak˝e Czechom – wbrew po-
wszechnej w krajach postkomunistycznych tendencji do pogł´biania si´
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społecznych nierównoÊci i nacisku na indywidualnà odpowiedzialnoÊç –
udało si´ utrzymaç wysoki poziom zabezpieczenia społecznego i egali-
taryzmu. Paƒstwa Êrodkowoeuropejskie zbli˝a generalnie do Niemiec
tak˝e du˝a rola transferów pieni´˝nych w ogólnych wydatkach społecz-
nych i relatywnie słabiej rozwini´te usługi publiczne. Znamienne zara-
zem, ˝e ˝aden z krajów postkomunistycznych nie zdecydował si´ na za-
adaptowanie u siebie w szerszej skali rozwiàzaƒ typowych dla modelu
nordyckiego.24

AmorficznoÊç i niewykrystalizowanie si´ jeszcze w wi´kszoÊci paƒ-
stw Europy Ârodkowej i Wschodniej spójnej strategii polityki społecznej
skłania badaczy i obserwatorów do omijania specyfiki systemowej „no-
wych” członków UE. Dotyczy to zarówno uj´ç spotykanych w mediach,
jak i powa˝niejszych analiz naukowych, w których porównuje si´ efek-
tywnoÊç oraz wady i zalety poszczególnych modeli. Przykładem spojrze-
nia pierwszego rodzaju mo˝e byç artykuł w tygodniku „The Economist”,
w którym w nieco ˝artobliwej formie ka˝demu z czterech pierwszych
modeli polityki społecznej, jakie wyst´pujà w „starych” paƒstwach
członkowskich UE, przypisano inny, uÊwi´cony tradycjà w danym re-
gionie rodzaj trunku. Model kontynentalny porównano z szampanem –
napojem luksusowym, o wspaniałym smaku, ale zabójczym dla portfe-
la. System anglosaski przypomina piwo – jest niezbyt wyrafinowany, dla
niektórych zbyt gorzki w smaku, ale niedrogi i dobrze gasi pragnienie,
pozwalajàc zaspokoiç minimalne potrzeby. Z kolei model nordycki, ni-
czym aqua vita, jednoczeÊnie rozgrzewa i orzeêwia, jest bliski sercu
Skandynawów, ale bardzo kosztowny. I w koƒcu model Êródziemnomor-
ski przypomina grappa albo ouzo – miejscowi ten „drink” uwielbiajà, ob-
cokrajowcy traktujà go co najmniej z rezerwà, a jednym i drugim trud-
no byłoby zaprzeczyç, ˝e jego przedawkowanie mo˝e mieç fatalne
skutki.25 Uzupełniajàc t´ metafor´ mo˝na by dodaç, ˝e dystrybuowany
przez Uni´ Europejskà jeden znormalizowany rodzaj „butelki” na owe
alkohole (czyli wspólnotowa polityka społeczna, która ma zharmonizo-
waç/skoordynowaç narodowe systemy) bynajmniej nie zmienia i nie
ujednolica ich specyficznych smaków.

Ekonomista André Sapir z uniwersytetu w Brukseli (ECARES) i In-
stytutu Bruegla przedstawił w 2005 r. interesujàcà analiz´ porównaw-
czà czterech modeli polityki społecznej, bioràc pod uwag´ dwa zasadni-
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24 Zob.: B. Schmoegnerova, Impact of EU enlargement on the European social mo-
del, 19 March 2007; M. Geoana, A new social model for Central and Eastern Europe,
19 March 2007 – materiały zamieszczone na stronie: http://www.policy-network.net

25 Choose your poison, „The Economist”, 29.09.2005.



cze kryteria: efektywnoÊç oraz sprawiedliwoÊç.26 Przyj´to, ˝e pierwsze
kryterium uwzgl´dnia przede wszystkim, czy dany model generuje od-
powiednio silne bodêce do podejmowania pracy, co znajduje iloÊciowy
wyraz w relatywnie wysokim poziomie zatrudnienia. Drugie kryterium
było mierzone stosunkowo niskim wskaênikiem zagro˝enia ubóstwem.
Kompleksowe porównanie polityk społecznych w 15 „starych” krajach
członkowskich UE prowadzi do wniosku, ˝e z czterech analizowanych
modeli nordycki i anglosaski wykazujà porównywalnà wysokà efektyw-
noÊç, ale tylko pierwszemu udaje si´ połàczyç jà z osiàganiem spra-
wiedliwoÊci. W modelu kontynentalnym – dokładnie na odwrót ni˝
w anglosaskim – ograniczona skala ubóstwa osiàgana jest niejako „kosz-
tem” ni˝szych wskaêników zatrudnienia. Najgorzej natomiast wypada
ocena modelu Êródziemnomorskiego, który nie zapewnia ani efektyw-
noÊci, ani sprawiedliwoÊci, gdy˝ w krajach reprezentatywnych dla nie-
go złej sytuacji na rynku pracy towarzyszà znaczne rozmiary ubóstwa.

Sapir konkluduje, ˝e najpilniejszej reformy wymaga właÊnie model
Êródziemnomorski, a tak˝e kontynentalny. W czasie przeprowadzania
badaƒ paƒstwa reprezentujàce te modele łàcznie wytwarzały dwie trze-
cie PKB w 25 krajach UE i a˝ 90 proc. PKB w 12 krajach unii walu -
towej. Kierunek po˝àdanych zmian powinny wyznaczaç dwa najwy˝ej
ocenione modele, przy czym do wyboru pozostaje kwestia, czy prze-
kształcenia majà zmierzaç w stron´ gwarantowania wi´kszej czy mniej-
szej sprawiedliwoÊci społecznej. Druga wa˝na konkluzja i praktyczny
postulat sformułowany przez Sapira sprowadza si´ do tezy, ˝e Unia Eu-
ropejska jako taka nie jest w stanie i nie powinna wypracowywaç jed-
nolitej strategii reformowania krajowych rynków pracy i polityk spo-
łecznych w paƒstwach członkowskich. To w kompetencji rzàdów
narodowych pozostaje przygotowanie własnych strategii reform w tej
dziedzinie. Natomiast UE powinna skoncentrowaç całà swà energi´ na
wypracowaniu i wdro˝eniu zmian liberalizujàcych rynek produkcji i ka-
pitału na szczeblu europejskim, co b´dzie oddziaływaç m.in. na krajo-
we polityki zatrudnienia i wymuszaç pozytywne przekształcenia.

Przedstawiona typologia polityk społecznych w paƒstwach człon-
kowskich UE jest naturalnie pewnym uproszczeniem, a wyró˝nione mo-
dele trzeba traktowaç jako typy idealne w sensie Weberowskim, albo-
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26 A. Sapir, Globalization and the reform of European social models, „Journal of Com-
mon Market Studies” no. 2/2006. WczeÊniej ekspertyza została opublikowana jako wor-
king paper w „Bruegel Policy Brief” no. 1/2005 oraz zaprezentowana na nieformalnym
posiedzeniu unijnych ministrów w formule ECOFIN w Manchesterze we wrzeÊniu
2005 r.



wiem w praktyce poszczególne systemy polityki społecznej nie wyst´-
pujà w wymienionych w ramach pi´ciu grup krajach w „stanie czystym”.
Tym bardziej ˝e mo˝na mówiç o narastajàcym na obszarze Unii  zja -
wisku zapo˝yczeƒ skutecznych, sprawdzonych gdzie indziej rozwiàzaƒ
 socjalnych. Sprzyja to powstawaniu modeli mieszanych, czerpiàcych
wzorce ze strategii ró˝nych krajów. W szczególnoÊci mówi si´ czasem
w tym kontekÊcie, ˝e dla współczesnych systemów europejskich cha-
rakterystyczny jest przede wszystkim swoisty collage elementów liberal-
nych i socjaldemokratycznych.

III. Zbie˝ne tendencje 
w rozwoju krajowych polityk społecznych

W ostatnich kilku dekadach obserwujemy wiele zbie˝nych tenden-
cji w rozwoju polityki społecznej wi´kszoÊci krajów członkowskich UE.27

Mo˝na je ujàç w nast´pujàce główne punkty-hasła:

1. Oszcz´dna i efektywna polityka społeczna

Jednym z najwa˝niejszych powszechnych trendów – swoistym pun-
ktem wyjÊcia w myÊleniu o zmianach w tej dziedzinie – jest dà˝enie do
zrównowa˝onego finansowania polityki społecznej, zwłaszcza w dłu˝-
szym okresie. Przybiera to form´ obni˝ania niektórych Êwiadczeƒ spo-
łecznych, komercjalizacji usług socjalnych albo aktywizacji zawodowej
grup dotàd wyłàczonych z rynku pracy. Âwiadczenia uniwersalne sà za-
st´powane przez bardziej precyzyjnie adresowane. èródło ich finanso-
wania przesuwa si´ ze składek ubezpieczeniowych na system podatko-
wy. W niektórych krajach, głównie anglosaskich i nordyckich,
wyrównywane sà proporcje i wzrasta udział pracodawców w finansowa-
niu zabezpieczenia społecznego.

Oszcz´dnoÊci bud˝etowe uzyskuje si´ tak˝e przez lepsze zarzàdza-
nie sferà publicznà, co ma ograniczaç nietrafnoÊç lub nadmiernà
szczodroÊç wielu Êwiadczeƒ, a równoczeÊnie podnosiç ich jakoÊç oraz
adekwatnoÊç, odpowiednio do poniesionych nakładów i społecznych
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27 Zob. np.: S.Golinowska, M. ̊ ukowski, Diversity, similarity and commonality:
Member States’ social policies and EU social policy w: Diversity and commonality in
European social policies: the forging of a European social model, eds. S. Golinowska et
al., Warsaw 2009, s. 337–340. 



oczekiwaƒ. Koncepcja nowego zarzàdzania publicznego (New Public
Management), która pojawiła si´ na poczàtku lat 90. XX w., zakłada po-
dejÊcie bardziej mened˝erskie, profesjonalne, elastyczne, wykorzystujà-
ce metody sprawdzone w sektorze prywatnym.28 Rola klienta czy bene-
ficjenta usług publicznych jest tu wyraênie oddzielana od roli
kontraktora oraz ich bezpoÊredniego dostawcy. Sfer´ politycznà odse-
parowuje si´ od procesów zarzàdzania, w których zasadniczà rol´ majà
do odegrania mechanizmy rynkowe i quasi-rynkowe. Kontraktowanie
usług w ramach konkursów i przetargów sprzyja wi´kszej konkurencji,
rozwojowi tzw. rynków wewn´trznych, budowaniu rozmaitych rodzajów
partnerstwa publiczno-prywatnego. Generalnie chodzi zatem o popra-
w´ skutecznoÊci i efektywnoÊci polityki publicznej, jej odbiurokratyzo-
wanie i deetatyzacj´. Ma to prowadziç do podniesienia jakoÊci i „od-
chudzenia” paƒstwa opiekuƒczego.

2. Aktywizacja i integracja obywateli

Przewodnim hasłem wi´kszoÊci działaƒ reformatorskich w polity-
kach zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego czy podatkowej stało si´
motywowanie ludzi do aktywnoÊci zawodowej, edukacyjnej i społecznej
(np. przez wolontariat) w ciàgu całego dorosłego ˝ycia, co jest okreÊla-
ne formułà aktywnej lub aktywizujàcej polityki społecznej. Strategia
skłaniania do podejmowania pracy, pod hasłem „praca zamiast zasiłku”
(workfare),29 obejmuje m.in. uzale˝nianie prawa do zasiłków od obo-
wiàzkowego uczestnictwa bezrobotnych w szkoleniach zawodowych
i programach integracyjnych. Majà one dyscyplinowaç odbiorców Êwiad-
czeƒ, zapobiegaç uleganiu kulturze uzale˝nienia od nich, a tak˝e trwa-
łej marginalizacji społecznej i wpadaniu w pułapk´ ubóstwa. Przed-
si´wzi´cia tego typu sà adresowane przede wszystkim do osób ni˝ej
wykwalifikowanych, ubogich i obarczonych du˝ymi obowiàzkami ro-
dzinnymi.

Warunkowe udzielanie pomocy społecznej, w zale˝noÊci od  przy -
j´cia pewnych zobowiàzaƒ w zakresie wychodzenia z sytuacji uzale˝-
niajàcej od Êwiadczeƒ, ma swoje êródła w reformach amerykaƒskiej
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28 D. Osborne, T. Gaebler, Rzàdziç inaczej. Jak duch przedsi´biorczoÊci przenika
i przekształca administracj´ publicznà, Poznaƒ 2005; Zarzàdzanie publiczne. Elemen-
ty teorii i praktyki, red. A. Fràckiewicz-Wronka, Katowice 2009; Studia z zakresu za-
rzàdzania publicznego, red. J. Hauser, Kraków 2002.

29 Neologizm workfare powstał z połàczenia słów work (praca) i welfare (w USA ter-
min ten uto˝samiany jest z finansowà pomocà społecznà).



 polityki społecznej za prezydentury Billa Clintona,30 ale przyj´ło si´ tak-
˝e w krajach europejskich, nie tylko anglosaskich. W Wielkiej Brytanii
polityka ta przybrała bardziej umiarkowanà od amerykaƒskiej workfa-
re formuł´ from welfare to work („od zasiłku do pracy”). We Francji,
przykładowo, okreÊlone zobowiàzania łàczà si´ z uzyskiwaniem mini-
malnego dochodu gwarantowanego, w Polsce sà zwiàzane z zatrudnie-
niem socjalnym czy realizacjà tzw. kontraktów socjalnych. Innym,
mniej restrykcyjnym, mo˝na by rzec bardziej subtelnym, wariantem
tej polityki jest systematyczne monitorowanie podopiecznych pomo-
cy społecznej i zach´canie ich do odpowiedniej zmiany zachowaƒ i try-
bu ˝ycia.

Zwraca si´ przy tym uwag´, aby praca, do której podj´cia osoby ocze-
kujàce wsparcia sà nakłaniane, była odpowiednio wynagradzana (stàd
m.in. wprowadzenie przez Brytyjczyków płacy minimalnej), umiarko-
wanie opodatkowana (by nie tworzyç pułapki nieaktywnoÊci, czemu ma
słu˝yç np. instytucja kredytu podatkowego) oraz by uwzgl´dniała spe-
cyficzne sytuacje rodzinne pracowników. Generalnie chodzi o reduko-
wanie popytu na tradycyjne Êwiadczenia oraz o zmniejszanie zale˝noÊci
od pomocy społecznej, przy jednoczesnym zwi´kszaniu inwestowa-
nia w kapitał ludzki. Trzeba mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e inwestowanie
w kwalifikacje ludzi, podnoszàce ich zdolnoÊç do pracy (employability
– termin tłumaczony na polski najcz´Êciej jako „zatrudnialnoÊç”) przez
całe ˝ycie, wymaga równie˝ znacznych nakładów finansowych. Ponad-
to wiàzanie prawa do Êwiadczeƒ z narzucaniem obowiàzków Êwiadcze-
niobiorcy wywołuje cz´sto kontrowersje, szczególnie w krajach nordyc-
kich, ze wzgl´du na silne przywiàzanie do idei praw socjalnych,
z których korzystanie tradycyjnie nie bywało tam obwarowane wst´pny-
mi warunkami.

Polityka integracji z rynkiem pracy, inkluzji albo włàczania do społe-
czeƒstwa odnosi si´ przede wszystkim do osób najbardziej nara˝onych
na wykluczenie, czyli długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodo-
wo. Obszary wykluczenia społecznego, niedostatku i ubóstwa w paƒ-
stwach UE sà efektem m.in. strukturalnych przeobra˝eƒ w gospodarce
i na rynku pracy, niezadowalajàcej integracji imigrantów z krajów trze-
cich w Europie Zachodniej, a tak˝e transformacji ustrojowej w postko-
munistycznych krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej. Aktywna poli-
tyka zatrudnienia i praca socjalna ukierunkowane sà na stworzenie
mo˝liwoÊci i skłonienie do powrotu lub wejÊcia przedstawicieli grupy wy-
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30 Zob.: Ustawa o łàczeniu osobistej odpowiedzialnoÊci z mo˝liwoÊcià zatrudnienia
z 22.08.1996 r. (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act).



kluczonych na rynek pracy. Polityk´ t´ w szerokim zakresie prowadzà
zwłaszcza kraje reprezentujàce model kontynentalny (m.in. Niemcy,
Francja), stosowana jest tak˝e w Polsce, w ramach sektora tzw. gospo-
darki społecznej.31 Wykonywanie pracy rozumie si´ w tym kontekÊcie
nie tylko jako efektywny Êrodek zapewnienia dochodu i podnoszenia po-
ziomu ˝ycia, ale i narz´dzie skutecznej socjalizacji i integracji ze społe-
czeƒstwem.

3. Komercjalizacja

Rozwiàzania rynkowe i instytucje prywatne odgrywajà dziÊ w Euro-
pie coraz powa˝niejszà rol´ w takich sferach polityki społecznej, jak sys-
temy emerytalne, opieka zdrowotna, edukacja, opieka społeczna czy
rynek pracy. Prywatyzacja usług socjalnych szczególnie daleko posu-
n´ła si´ w „nowych” krajach członkowskich UE. WczeÊniej, bo w la-
tach 80. XX w., trend ten został zapoczàtkowany i wyraênie zaznaczył
si´ w Wielkiej Brytanii pod rzàdami konserwatywnej premier Margaret
Thatcher.

Procesy komercjalizacji w polityce społecznej majà dwa zasadnicze
wymiary. Pierwszy to klasyczna prywatyzacja, czyli przesuwanie do sek-
tora prywatnego funkcji socjalnych wypełnianych dotàd przez paƒstwo,
które w ten sposób pozbywa si´ finansowych i organizacyjnych obcià˝eƒ
zwiàzanych z dostarczaniem dóbr i usług społecznych. Drugi wymiar
komercjalizacji to urynkowienie, czyli wprowadzanie do polityki spo-
łecznej mechanizmów rynkowych, przy zachowaniu przez paƒstwo nad-
zoru i finansowej odpowiedzialnoÊci za zaspokajanie ludzkich potrzeb.
Firmom prywatnym jest zlecana produkcja i dystrybucja rozmaitych dó-
br i usług, paƒstwo przestaje byç ich dostarczycielem, pozostajàc fun-
datorem. JednoczeÊnie wielu instytucjom publicznym umo˝liwia si´
konkurowanie na rynku, co ma zwi´kszaç ich sprawnoÊç.

Jednà z najcz´Êciej podkreÊlanych zalet tych zmian jest podniesie-
nie statusu osób korzystajàcych ze Êwiadczeƒ. Z odbiorców odgórnie alo-
kowanych usług edukacyjnych czy zdrowotnych stajà si´ konsumenta-
mi i klientami, o których zabiegajà konkurujàcy ze sobà usługodawcy.
Nie brakuje jednak krytyków komercjalizacji wskazujàcych zagro˝enia
wynikajàce zwłaszcza z redukowania dost´pu do niektórych usług,
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31 W stron´ aktywnej polityki społecznej, red. T.Kaêmierczak, M. Rymsza, Warszawa
2003; S. Golinowska, Od paƒstwa opiekuƒczego (welfare state) do paƒstwa wspierajà-
cego prac´ (workfare state) w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwaƒ integracji,
red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2003.



w zwiàzku z ich coraz cz´stszà odpłatnoÊcià, która stanowi istotnà ba-
rier´ dla licznych grup. Wiele do ˝yczenia pozostawia te˝ jakoÊç i eko-
nomiczna efektywnoÊç cz´Êci Êwiadczeƒ społecznych wykonywanych
przez podmioty rynkowe.

4. Uspołecznienie

Kryzys tradycyjnego paƒstwa opiekuƒczego i niewydolnoÊç wielu
rozwiàzaƒ rynkowych w polityce społecznej powodujà wzrost zaintere-
sowania rolà organizacji pozarzàdowych i sektora obywatelskiego na tym
polu.32 Tak zwany trzeci sektor zajmuje obecnie w Europie szczególnà
pozycj´ w zakresie Êwiadczenia usług opieki społecznej, zwłaszcza
w krajach modelu kontynentalnego i Êródziemnomorskiego. Instytucje
typu non-profit dominujà tam w zapewnianiu opieki nad dzieçmi, ludê-
mi starymi, osobami niepełnosprawnymi. Odr´bny przejaw uspołecz-
nienia polega na rozwoju tzw. gospodarki społecznej, która obejmuje no-
wego typu przedsi´biorstwa społeczne, a tak˝e bardziej tradycyjne
spółdzielnie, fundacje, organizacje samopomocowe działajàce na styku
sektora obywatelskiego i rynkowego w intencji osiàgania wa˝nych celów
społecznych, a nie maksymalizacji zysku.33

Wi´ksze zaanga˝owanie organizacji pozarzàdowych w rozwiàzywa-
nie problemów społecznych przynosi wiele korzyÊci, co wynika ze spe-
cyficznych przewag i atutów, jakimi dysponujà. Chodzi m.in. o szybsze
i skuteczniejsze docieranie do osób wymagajàcych pomocy, wi´kszà
zdolnoÊç do podejmowania nowatorskich i alternatywnych działaƒ (cza-
sem niepopularnych, ale niewymagajàcych przecie˝ akceptacji wybor-
ców), bardziej ró˝norodnà ofert´, odbiurokratyzowanie, ni˝sze koszty
i wi´kszà elastycznoÊç aktywnoÊci. Nie nale˝y te˝ zapominaç o wkładzie
trzeciego sektora w budowanie społeczeƒstwa obywatelskiego, które
charakteryzuje si´ wyst´powaniem bliskich wi´zi mi´dzyludzkich, wy-
sokiego poziomu integracji i zaufania społecznego. Z drugiej strony wy-
ra˝ane sà wàtpliwoÊci, czy trzeci sektor jest w stanie podołaç wi´kszo-
Êci współczesnych zadaƒ w polityce społecznej, włàcznie z tymi, które
dotychczas były realizowane głównie przez paƒstwo, a których próbuje
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32 E. LeÊ, Od filantropii do pomocniczoÊci. Studium porównawcze rozwoju i działal-
noÊci organizacji społecznych, Warszawa 2000.

33 Zob.: Gospodarka społeczna i przedsi´biorstwo społeczne. Wprowadzenie do pro-
blematyki, red. E. LeÊ, Warszawa 2008; Ekonomia społeczna w Polsce. Osiàgni´cia, ba-
riery rozwoju i potencjał w Êwietle wyników badaƒ, red. A. Giza-Poleszczuk, J.Haus-
ner, Warszawa 2008.



si´ ono dziÊ nieraz pozbyç. W zwiàzku z tym mówi si´ o pewnych sła-
boÊciach organizacji pozarzàdowych, zwiàzanych np. z niewystarczajà-
cym profesjonalizmem kadry, niedostatkiem pieni´dzy, partykularnym
i uznaniowym podejÊciem do spełnianych funkcji, brakiem demokra-
tycznej legitymizacji podejmowanych działaƒ.

5. Decentralizacja

Pakiety reformujàce polityk´ społecznà w wielu krajach obejmowa-
ły decentralizacyjne zmiany administracyjne, prowadzàce zwłaszcza do
obarczenia władz samorzàdowych wi´kszà odpowiedzialnoÊcià za pro-
wadzenie tej polityki. Ogólnie rzecz bioràc, procesy decentralizacji  mogà
jednak przybieraç ró˝norodnà form´. Delegacja polega na lokalizowa-
niu centralnych organów paƒstwa w terenie, by zapewniç obywatelom
łatwiejszy do nich dost´p, dewolucja sprowadza si´ do przekazywania
Êrodków i zadaƒ agencjom rzàdowym działajàcym bli˝ej obywateli, z ko-
lei dekoncentracja uto˝samiana jest z całkowitym przejmowaniem przez
lokalne organy władzy z poziomu ogólnokrajowego ró˝norodnych kom-
petencji i funkcji socjalnych.34

Jednà z kluczowych kwestii w tym kontekÊcie jest zgranie ze sobà
decentralizacji administracyjnej i fiskalnej. Na przykład w Polsce sce-
dowaniu przez rzàd wielu uprawnieƒ i obowiàzków w polityce społecz-
nej na szczebel samorzàdowy nie zawsze towarzyszyło przesuni´cie
naƒ zasobów i mo˝liwoÊci finansowych. Innym wa˝nym, cz´sto podno-
szonym w krytycznych ocenach zagadnieniem jest brak dostatecznie
przejrzystego podziału zadaƒ socjalnych mi´dzy władze samorzàdowe
ró˝nych poziomów (np. w Polsce – mi´dzy gmin´, powiat i wojewódz-
two). Generalnie jednak podkreÊla si´ liczne zalety procesów decen-
tralizacyjnych w polityce społecznej. Zbli˝enie oÊrodków podejmowania
decyzji w tej sferze do ludzi i do lokalnych problemów sprzyja lepszej
alokacji Êrodków, zwi´ksza aktywnoÊç obywatelskà, ułatwia wprowa-
dzanie innowacji, przyspiesza reagowanie na nowe wyzwania, zapew-
nia wi´kszà elastycznoÊç w posługiwaniu si´ ró˝nymi metodami i in-
strumentami polityki publicznej. Najkrócej mówiàc, decentralizacja
przyczynia si´ zatem do skuteczniejszego rozwiàzywania kwestii spo-
łecznych.
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IV. Europejski model społeczny – realny byt 
czy hasło polityczne?

Poj´cie „europejskiego modelu społecznego” (EMS) nale˝y w ostat-
nim okresie do cz´Êciej u˝ywanych w toczàcej si´ debacie nad aktua-
lnym stanem i perspektywami rozwoju polityki społecznej. Posługujà si´
nim badacze prowadzàcy studia porównawcze nad krajowymi systema-
mi (strategiami, re˝imami) polityki społecznej nie tylko w Europie, ale
i w bardziej rozległej, mi´dzykontynentalnej skali. Kategoria ta pojawia
si´ szczególnie cz´sto przy okazji definiowania zało˝eƒ działalnoÊci Unii
Europejskiej w sferze socjalnej, ale staje si´ te˝ punktem odniesienia
w szerszych rozwa˝aniach, dotyczàcych zasadniczych elementów euro-
pejskiej to˝samoÊci, której ochrona ma byç notabene – jak si´ doÊç po-
wszechnie zakłada – jednym z wiodàcych celów UE.35

Wielu autorów przekonuje bowiem, ˝e dominujàcy w Europie wzo-
rzec i drog´ rozwoju społeczno-gospodarczego odró˝nia od strategii
i Êcie˝ek rozwojowych w innych cz´Êciach Êwiata przede wszystkim
EMS. Przy czym dla jednych model ów jest głównym „winowajcà” ob-
serwowanych od dłu˝szego czasu zjawisk kryzysowych oraz stagnacyj-
nych w europejskiej gospodarce i polityce społecznej,36 dla innych zaÊ
na odwrót – stanowi swoistà „wartoÊç dodanà” i szczególny atut w cy-
wilizacyjnej rywalizacji Europy z pozostałymi oÊrodkami globalnego po-
st´pu ekonomicznego i społecznego.37 EMS zdaniem krytyków i prze-
ciwników to nieomal synonim eurosklerozy, w ocenie zwolenników
i or´downików – jedna z głównych przewag konkurencyjnych Starego
Kontynentu nad Amerykà Północnà czy wschodnià Azjà.

Omawianemu poj´ciu przypisywane jest ró˝ne znaczenie. Z pewno-
Êcià jest ono nieostre, wieloznaczne i kontrowersyjne. Cz´sto bywa
uznawane za mityczne i dlatego w ogóle odrzucane. Podwa˝any jest za-
równo postulatywno-ideologiczny sens i wartoÊç EMS, jak i praktyczna
u˝ytecznoÊç tego modelu do opisu rzeczywistoÊci. Brakuje dostatecznie
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precyzyjnych, powszechnie akceptowanych jego definicji. Dotyczy to
tak˝e oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej, w których jest sporo
odwołaƒ do tego poj´cia, lecz na ogół brak wyjaÊnieƒ jego istoty i bar-
dziej szczegółowych zasad, które miałyby okreÊlaç ów model. Jedna
z ogólnych definicji EMS znalazła si´ w dokumencie przyj´tym na po-
siedzeniu Rady Europejskiej w Barcelonie w marcu 2002 r., na któ-
rym postanowiono uzupełniç Strategi´ Lizboƒskà o rozbudowany wà-
tek społeczny. Stwierdzono tam, ˝e model ten „oparty jest na wydajnej
gospodarce, wysokim poziomie ochrony socjalnej, edukacji i dialogu
społecznym”.38

W literaturze naukowej mo˝na spotkaç interpretacje zmierzajàce
do opisania europejskiej specyfiki rozwoju i polityki społecznej. Przy
czym warto zauwa˝yç, ˝e na ogół uj´cia te opierajà si´ przede wszyst-
kim na doktrynie, doÊwiadczeniach i praktyce politycznej dominujà-
cych w Europie Zachodniej, w „starej Pi´tnastce” krajów członkow-
skich Unii  Europejskiej, zwłaszcza tych najbardziej zaawansowanych
w rozwoju paƒstwa opiekuƒczego.

Zdaniem holenderskiego badacza Antona Hemerijcka EMS charak-
teryzujà trzy podstawowe cechy.39 Pierwszà jest przywiàzanie do zasa-
dy sprawiedliwoÊci społecznej, uznawanie solidarnoÊci z poszkodowa-
nymi i upoÊledzonymi, akceptowanie potrzeby pełnego zatrudnienia,
powszechnego dost´pu do ochrony zdrowia i edukacji, odpowiedniego
zabezpieczenia społecznego, pomocy socjalnej dla ubogich i wykluczo-
nych. Drugim wyró˝nikiem jest uznawanie tezy, ˝e społeczna spra-
wiedliwoÊç mo˝e przyczyniaç si´ do ekonomicznej efektywnoÊci
i post´pu. W Europie dominuje przekonanie, ˝e nie ma zasadniczej
sprzecznoÊci mi´dzy konkurencyjnoÊcià gospodarczà a spójnoÊcià spo-
łecznà. Wi´cej, polityka socjalna mo˝e byç traktowana jako jeden z klu-
czowych czynników procesów dostosowawczych w gospodarce w trakcie
zmian strukturalnych, bo ogranicza zwiàzane z nimi ryzyko, sprzyja na-
bywaniu nowych kwalifikacji, kanalizuje konflikty społeczne itp. Trzecià
cechà charakterystycznà EMS jest wysoki stopieƒ zorganizowania in-
teresów i wszechstronnych rokowaƒ mi´dzy władzami paƒstwowymi
a partnerami społecznymi w sprawach zwiàzanych z politykà gospodar-
czà i socjalnà. Stosunki przemysłowe w Europie, w porównaniu z wy-
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st´pujàcymi w innych regionach Êwiata, sà bardziej ustabilizowane,
wi´kszoÊç pracowników obj´to porozumieniami zbiorowymi, które okre-
Êlajà warunki pracy, ochron´ socjalnà i standardy ˝ycia. W efekcie wi´k-
szà rol´ ni˝ gdzie indziej odgrywa partnerstwo i „czynnik zaufania”
w rozwiàzywaniu problemów społecznych.

W uzupełnieniu powy˝szej interpretacji warto przytoczyç list´ czte-
rech cech EMS, którà zestawił znany brytyjski socjolog Anthony Gid-
dens, zaznaczajàc, ˝e model ów stanowi mieszank´ wartoÊci, dokonaƒ
i aspiracji w ró˝nym stopniu i formie realizowanych w poszczególnych
krajach europejskich, ale tak czy inaczej nawiàzujàcych do koncepcji
welfare state.40 Oto najwa˝niejsze cechy wspólne:

1) rozwini´te paƒstwo interwencjonistyczne, czego miarà jest wy-
soki poziom udziału podatków w PKB,

2) silny system opiekuƒczy, który zapewnia skutecznà ochron´ so-
cjalnà wszystkim obywatelom, ale w szczególnym stopniu obej-
muje najbardziej potrzebujàcych,

3) ograniczanie lub powstrzymywanie nierównoÊci na płaszczyênie
ekonomicznej i w innych formach,

4) kluczowa w podtrzymywaniu tych rozwiàzaƒ rola partnerów so-
cjalnych, zwiàzków zawodowych i innych agend promujàcych
prawa pracownicze.

Wszystkim tym właÊciwoÊciom – podkreÊla Giddens – powinna to-
warzyszyç ekspansja ekonomicznej pomyÊlnoÊci oraz tworzenie nowych
miejsc pracy. Fundamentem EMS sà takie ogólniejsze wartoÊci, jak:
dzielenie ryzyka w ramach całego społeczeƒstwa; powstrzymywanie nie-
równoÊci, które mogà zagra˝aç społecznej solidarnoÊci; ochrona naj-
bardziej potrzebujàcych przez aktywnà interwencj´; kultywowanie kon-
sultacji, a nie konfrontacji w stosunkach przemysłowych; zapewnianie
całej zbiorowoÊci szerokich społecznych i ekonomicznych praw obywa-
telskich.

Równie˝ w Unii Europejskiej o EMS mówi si´ przede wszystkim
w kontekÊcie celów regionalnej integracji, a nie w kategoriach diagnozy
obecnego stanu rzeczy. Postuluje si´, aby projekt zjednoczeniowy obej-
mował realizacj´ takich wartoÊci i zasad, jak: solidarnoÊç, integracja
i spójnoÊç społeczna, bezpieczeƒstwo socjalne, dialog partnerów społecz-
nych, demokracja i partycypacja obywatelska, subsydiarnoÊç, zakaz dys-
kryminacji, respektowanie równoÊci kobiet i m´˝czyzn, poszanowanie
praw społecznych. W tym sensie, mo˝na stwierdziç, przywoływana w UE
koncepcja europejskiego modelu społecznego ma w wi´kszym stopniu
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programowy ni˝ opisowy charakter. Nawet jeÊli taki model w praktyce nie
istnieje, jego idea pełni istotnà rol´ integracyjnà i promocyjnà.

Pozostaje kwestià otwartà, czy w ogóle, a jeÊli tak, to w jakim ewen-
tualnie tempie, b´dzie nast´powała konwergencja opisanych wczeÊniej
krajowych/regionalnych modeli polityki społecznej. I czy na tej podsta-
wie ukształtuje si´ w przyszłoÊci bardziej jednorodny europejski (unij-
ny) model społeczny. Trudno dziÊ tak˝e przesàdzaç, czy jeÊli taki system
powstanie, to zdominuje go zdecydowanie jeden z wyró˝nionych re˝i-
mów socjalnych, czy te˝ b´dzie on raczej ich mniej lub bardziej eklek-
tycznà syntezà. JeÊli wchodziłby w gr´ drugi scenariusz, nie nale˝ałoby
zapominaç o dziedzictwie i doÊwiadczeniach w polityce społecznej, ja-
kie wniosły do Unii Europejskiej postkomunistyczne kraje Europy Ârod-
kowej i Wschodniej.

Mo˝na byç natomiast pewnym, ˝e w dajàcej si´ przewidzieç per-
spektywie promowany przez UE europejski model społeczny nie dopro-
wadzi do zaniku narodowych welfare states oraz zastàpienia ich przez
swoiste ponadnarodowe „europejskie paƒstwo opiekuƒcze”, chocia˝
specyfika tego modelu b´dzie wyraênie odró˝niała go od amerykaƒskich
czy azjatyckich rozwiàzaƒ w polityce społecznej.

Niektórzy argumentujà, ˝e jeÊli Unii nie udałoby si´ osiàgnàç pewne-
go zakresu harmonizacji, której wyrazem byłby nowy „transnarodowy eu-
ropejski model społeczny”,41 realne stałoby si´ niebezpieczeƒstwo „ame-
rykanizacji” polityki społecznej w jej krajach członkowskich.42 Z drugiej
strony, przekonujà inni, narzucanie jednorodnego modelu stwarzałoby za-
gro˝enia dla wysiłków reformatorskich, podejmowanych w tej dziedzinie
w poszczególnych krajach. Dlatego instytucje unijne nie powinny wykra-
czaç poza ustanawianie wspólnych standardów w rozwoju ochrony so-
cjalnej i mechanizmów koordynujàcych działania narodowych paƒstw
opiekuƒczych. W ramach realizowania „wspólnych linii” (common lines)
i swoistej „zró˝nicowanej harmonizacji działaƒ” (differented policy har-
monisation) rzàdom krajowym winno si´ pozostawiç swobod´ w zakresie
kształtowania szczegółowych rozwiàzaƒ oraz prawo do odpowiedniego wy-
wa˝ania podejmowanych celów i zadaƒ w polityce społecznej.43
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Podsumowujàc, mo˝na zatem stwierdziç, ˝e we współczesnych roz-
wa˝aniach naukowych i debacie publicznej dotyczàcej europejskiego
modelu społecznego dajà si´ wyró˝niç dwa główne poziomy refleksji.
Pierwszy – opisowy, diagnostyczny, teoretyczny, w którym EMS wyst´-
puje jako narz´dzie analityczne, przydatne w studiach komparatystycz-
nych, pozwalajàce definiowaç podobieƒstwa i ró˝nice mi´dzy polityka-
mi społecznymi, jakie spotyka si´ w poszczególnych krajach i regionach
Êwiata. Drugi poziom rozwa˝aƒ ma charakter bardziej praktyczny, w któ-
rym poj´cie EMS wyst´puje jako hasło polityczne i postulat ideologicz-
ny zwiàzany z okreÊlonà wizjà polityki społecznej, która w mniemaniu
jej zwolenników jest godna realizacji i obrony we współczesnych realiach
europejskich i globalnych.

Bioràc pod uwag´ obydwa wymiary i aspekty zastosowania omawia-
nej kategorii, mo˝na sformułowaç cztery podstawowe pytania, a raczej
wiàzki pytaƒ, które mogà ukierunkowywaç dyskusj´ naukowà i debat´
publicznà na ten temat.

Czym jest EMS i czy w ogóle istnieje? Jakie sà cechy konstytu-
tywne tego modelu? Co o nim przede wszystkim stanowi: pewien zespół
generalnych wartoÊci czy te˝ katalog bardziej szczegółowych standar-
dów socjalnych? Czy jego treÊç i sens mo˝na sprowadziç do swoistego
wspólnego mianownika polityk społecznych paƒstw członkowskich Unii
Europejskiej? Czy te˝ raczej EMS wykazuje najwi´kszà zbie˝noÊç i po-
krewieƒstwo z jednym z historycznie ukształtowanych w Europie regio-
nalnych modeli polityki społecznej, np. systemem kontynentalnym lub
nordyckim?

Jaka jest dynamika rozwojowa EMS? Która z dwóch opozycyjnych
tendencji w ostatnim okresie w istocie przewa˝a w ewolucji polityk spo-
łecznych w UE i Europie – konwergencja czy pluralizacja krajowych
strategii, rozwiàzaƒ i systemów, w tym tak˝e w ramach odr´bnych mo-
deli regionalnych? Jak na EMS wpływa globalizacja i inne dzisiejsze wy-
zwania dla welfare states? Jakie sà konsekwencje niedawnego przyj´cia
do Unii dziesi´ciu paƒstw postkomunistycznych z Europy Ârodkowej
i Wschodniej dla dominujàcych dotychczas we wspólnocie wartoÊci,
wzorców i standardów w polityce społecznej?

Jaka jest i powinna byç rola Unii Europejskiej w odniesieniu do
EMS? Czy UE powinna działaç na rzecz zachowania, wzmocnienia –
jak chcà jedni, czy te˝ – jak pragnà inni – reformy, modernizacji EMS?
JeÊli po˝àdane byłoby to drugie, w jakim kierunku powinny podà˝aç owe
zmiany? Które z instrumentów i Êrodków pozostajàcych w dyspozycji UE
nale˝ałoby w tym celu stosowaç? Jakà rol´ ma do odegrania w tej dzie-
dzinie (ewentualnie spełnia) wspólnotowa polityka społeczna i inne,
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szerzej pomyÊlane inicjatywy, np. Strategia Lizboƒska? A mo˝e w ogóle
rozprawianie o EMS w Unii bardziej przeszkadza, ni˝ sprzyja korzyst-
nym reformom polityki społecznej na gruncie krajowym?

Jak si´ ma EMS do polskiej polityki społecznej? Czy polskie re-
gulacje i rozwiàzania socjalne sà bliskie standardom europejskim? Pod
jakim wzgl´dem zbli˝ajà si´ i upodabniajà do konkretnych modeli kra-
jowych, regionalnych, a tak˝e unijnego, jeÊli taki istnieje? Czy rozwój
wspólnotowej polityki społecznej – promujàcej EMS, harmonizujàcej
niektóre normy – jest korzystny dla naszego kraju? Jakie zmiany w tym
modelu i projektach zwiàzanych z jego implementacjà (np. w ramach
post-Lizboƒskiej Strategii „Europa 2020”) le˝ałyby w polskim interesie?
Czy i jak moglibyÊmy i powinniÊmy te procesy współkształtowaç?

Abstract

Divergence and convergence in development 
of European social policy

The article considers in which ways European welfare states are be-
coming more similar and in which ones they continue to differ. On the
one hand, historical and institutional differences at national level lead
to coexistence of different welfare regimes, and to divergence rather
than convergence in social policy. The author identifies five principal
types of welfare states in Europe: the continental, Anglo-Saxon, Nor-
dic, Mediterranean and post-Communist ones. On the other hand, glo-
balization, regional integration, demographic changes and other simi-
lar or common challenges lead to a higher degree of convergence in
social policies among European countries. The European Union sets as
one of its objectives to decrease diversity among Member States in
terms of social protection policies. In practice, however, despite some
evidence of welfare state convergence, the process is far from impres-
sive. It is also debatable whether the superimposition of a single Euro-
pean Social Model is likely to undermine the reforming efforts of the
EU countries in the area of social policy.
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