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Streszczenie
Polska rozwija się szybciej niż pozostałe kraje europejskie i nadrabia zaległości. Rosnące dochody i malejące bezrobocie stwarzają szanse i zapewniają dobrobyt coraz większej liczbie ludzi. Biorąc pod uwagę poziom dochodów
na głowę mieszkańca, stopień włączenia społecznego jest stosunkowo wysoki w porównaniu z innymi państwami członkowskim UE, i ciągle rośnie.
Niektóre szczególnie wrażliwe grupy uczestniczą jednak w tym procesie w
mniejszym stopniu, niż wymagałyby tego zasady sprawiedliwego społeczeństwa. Problemem pozostaje na przykład sytuacja rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy ubóstwo osób pracujących w niepewnych warunkach
zatrudnienia. Barometr Reform Monitora Włączenia Społecznego wskazuje
na stosunkowo duże oczekiwanie na zmiany na lepsze. Ponieważ standardy
włączenia społecznego rosną wraz ze wzrostem dochodów, a innowacyjność
i konkurencja międzynarodowa nadal stanowią wyzwanie dla państwa opiekuńczego, nie należy spowalniać przeprowadzania reform – wręcz przeciwnie,
konieczna jest dalsza poprawa w tym zakresie, tak by polskie społeczeństwo mogło solidarnie i powszechnie korzystać z dobrodziejstw wzrostu.
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“ Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.”
Artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
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Wstęp
Polska nadrabia zaległości i od wielu lat rozwija się szybciej niż średnia
unijna, a także znacznie szybciej niż o wiele zamożniejsze kraje, takie jak
Niemcy czy Austria. Po odnotowaniu w 2015 r. imponującego wzrostu na
poziomie 3,8 procent, przy czym tempo to było jeszcze dynamiczniejsze w
latach poprzednich, w 2016 r. w Polsce nastąpił wzrost PKB wynoszący w
ujęciu realnym 2,7 procent. Z drugiej strony wzrost realnego PKB w 2016 r.
wyniósł jedynie 1,9 procent w Niemczech, 1,5 procent w Austrii, i średnio
1,8 procent w krajach strefy euro. W latach 1991–2016 PKB Polski wzrósł aż
o 170 procent, i był to największy wzrost w porównaniu z pozostałymi krajami postsocjalistycznymi. W tym samym okresie wzrost PKB w Czechach
wyniósł 73 procent, a na Węgrzech 69 procent. Polska wyraźnie dogania zamożniejsze kraje UE pod względem wysokości PKB , i to szybciej niż pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Na przestrzeni ostatnich latach
dynamiczny rozwój przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia, przynosząc korzyści w postaci nowych miejsc pracy. Wskaźnik zatrudnienia stale rośnie, począwszy od 60,4 procent w 2004 r. (najniższa
wartość po 1989 r.), a kończąc na 67,8 procent w 2016 r., i wykazuje dalszy
potencjał wzrostu, ponieważ nadal pozostaje poniżej średniej dla UE 28, wynoszącej 70,1 procent. Stopa bezrobocia, która w 2016 r. wyniosła 6,2 procent, jest najniższa od początku transformacji do gospodarki rynkowej w
1989 r. (najwyższy jej wskaźnik w Polsce, czyli 20 procent, odnotowano w
2002 r., i była to wówczas wartość przekraczająca dwukrotnie średnią unijną). Obecnie stopa bezrobocia jest o wiele niższa niż średnia unijna wynosząca 8,6 procent.
Podobny trend obserwuje się w kwestii płac. Chociaż po 1989 r. płace realne znalazły się pod presją głębokiego kryzysu na rynku pracy i hiperinflacji w pierwszej fazie przemian gospodarczych, od 1996 r. zaczęły rosnąć,
ale nie tak szybko jak wydajność pracy.1 W rezultacie udział płac w PKB
zmniejszył się z 62,8 procent w 1992 r. do 48,5 procent w 2006 r. i od tej
pory utrzymuje się na tym poziomie (47,5 procent w 2016 r.). Dla porównania, udział płac w całkowitym PKB Niemiec wyniósł w 2016 r. 56,5 procent przy średniej unijnej wynoszącej 55,7 procent. W ujęciu nominalnym,
przeciętna godzinowa stawka wynagrodzenia w Polsce wyniosła w 2014 r.
5,66 euro przy średniej unijnej na poziomie 15,23 euro. Pogłębienie nierówności było kolejnym następstwem przejścia na gospodarkę rynkową. Nierówności dochodowe mierzone współczynnikiem Giniego wzrosły z 0,27 w
1990 r. do 0,345 w 2005 r., aby ustabilizować się na poziomie 0,33 w 2012 r.
Nierówności te są znacznie wyższe niż w sąsiadującej Republice Czeskiej,
gdzie współczynnik Giniego przez cały ten okres pozostawał na stosunkowo niezmiennym poziomie wynoszącym około 0,26.
W przeszłości, a szczególnie w latach 90-tych XX w. i na początku XXI
w., rozkład wzrostu w społeczeństwie był nierównomierny. Czy wzrost
może sprzyjać włączeniu społecznemu? Wraz z wysokim poziomem wykształcenia społeczeństwa, korzystne trendy gospodarcze z pewnością stwarzają sprzyjające warunki i perspektywy dla wysokiego stopnia włączenia

1	W latach 2001–2012 wydajność pracy rosła przeciętnie o 3,3% rocznie, natomiast płace realne tylko o 0,9%.
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Informacje o Europejskim Monitorze Włączenia Społecznego –
Social Inclusion Monitor (SIM) Europe
Dane do Europejskiego Monitora Włączenia Społecznego (SIM) pochodzą z dwóch
źródeł:
••

Indeksu Sprawiedliwości Społecznej, który opiera się na wskaźnikach statystycznych i jest zaokrąglany w wyniku ocen eksperckich, mierzącego stan
sprawiedliwości społecznej w państwach członkowskich UE . Indeks
Sprawiedliwości Społecznej 2017 zawiera dane za lata 2008, 2011, 2014, 2015,
2016 i 2017.

••

Barometru Reform, wykorzystującego ogólnoeuropejskie badania ankietowe
przeprowadzone przez specjalistów w dziedzinie polityki społecznej,
stanowiące podstawę do analizowania reakcji władz krajowych na problemy
występujące w ich krajach. Barometr Reform gromadzi dane o zapotrzebowaniu na reformy, zakresie działań reformatorskich oraz o ich oczekiwanych
skutkach. W badaniu do celów Barometru Reform 2016, przeprowadzonym w
marcu 2016 r. i obejmującym okres od lipca 2014 r. do stycznia 2016 r.,
wzięło udział 1058 ekspertów. Badania do Barometru Reform przeprowadza
Fundacja Bertelsmanna we współpracy z European Bureau for Policy
Consulting and Social Research Vienna (Europejskim Biurem Doradztwa
Politycznego i Badań Społecznych) w Wiedniu oraz Centrum Polityki
Gospodarczej (WPZ ) przy Uniwersytecie w St. Gallen.
Obydwa instrumenty uwzględniają sześć aspektów włączenia społecznego:
zapobieganie ubóstwu, równość w edukacji, dostęp do zatrudnienia, solidarność społeczną i niedyskryminację, opiekę zdrowotną i sprawiedliwość
międzypokoleniową.
W oparciu o uzyskane wyniki, uznani eksperci merytoryczni opracowują
precyzyjne analizy dotyczące wybranych krajów i zagadnień, na podstawie
których organizowane są także różne wydarzenia, takie jak SIM Europe Debates
(Debaty SIM Europa) czy inne konferencje odbywające się w stolicach państw
członkowskich UE. Analizy te powinny umożliwiać określenie i porównanie
mocnych i słabych stron, problemów rozwojowych i możliwości rozwoju, osiągnięć i braków, pogorszenia i poprawy oraz sposobu spostrzegania społeczeństw
przez nie same i innych. Z tego porównania powinny wynikać krzywe uczenia
się oraz sukces lub porażka polityki w danym okresie, a także możliwości uczenia się od siebie nawzajem w Unii Europejskiej. Innymi słowy, zadawane jest
pytanie: czego poszczególne państwa członkowskie UE mogą się nauczyć od
siebie nawzajem?

społecznego w Polsce. Wzrost opiera się na inwestycjach, innowacjach i aktywności zawodowej, a w miarę technicyzacji kraju staje się w coraz większym stopniu uzależniony od umiejętności. Wzrost powoduje, że pojawiają
się zarówno wygrani, jak i przegrani. Chociaż globalizacja i przemiany strukturalne w ogólnym ujęciu niewątpliwie przynoszą znaczące zyski, korzyści
i koszty są zazwyczaj nierównomiernie rozłożone. Wzrost gospodarczy wiąże się z podejmowaniem ryzyka i twórczą destrukcją. Innowacyjne przedsiębiorstwa dynamicznie się rozwijają, podczas gdy inne muszą ograniczać
skalę działalności lub nawet upadają. Kiedy ludzie tracą pracę, ich perspektywy znalezienia zatrudnienia w innym miejscu niejednokrotnie bywają mniej
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korzystne, przy czym niektórzy mogą dołączyć do rzeszy bezrobotnych lub
nawet skończyć w biedzie. Ludzie uzdolnieni, wykwalifikowani i przedsiębiorczy w większym stopniu uczestniczą we wzroście kraju, natomiast osoby znajdujące się w mniej korzystnej sytuacji mogą mieć poczucie, że ich
talenty, starania i inwestycje stają się niewiele warte wskutek przemian
strukturalnych.
Aby wzrost sprzyjał włączeniu społecznemu, państwo musi wdrażać szereg
różnych polityk prewencyjnych i naprawczych. Wszyscy członkowie społeczeństwa – bogaci i biedni, mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, uzdolnieni
i szczęściarze, a także niepełnosprawni i pokrzywdzeni przez los – powinni
mieć przyzwoity udział w powszechnym dobrobycie. Społeczeństwo integracyjne kładzie duży nacisk na równość możliwości, dając wszystkim obywatelom sprawiedliwe szanse oraz tworząc jednolitą płaszczyznę
konkurowania dla obywateli i przedsiębiorstw. Uwzględniając jednakże ryzyko i nieprzewidziany rozwój zdarzeń, te same umiejętności, inwestycje i
starania mogą przynosić bardzo rozbieżne rezultaty. Jednym z podstawowych obowiązków rządu jest ustanowienie systemu ubezpieczenia społecznego oraz zapewnienie godnego poziomu dobrobytu na wszystkich etapach
życia. Do najważniejszych elementów strategii prewencyjnej należą kształcenie i szkolenia, powszechna opieka zdrowotna, duży wzrost zatrudnienia
oraz uczciwa konkurencja między firmami i ludźmi. Rezultatem będzie dobry stan zdrowia, łatwy dostęp do zatrudnienia, niskie bezrobocie, rzadkie
występowanie zysków monopolowych i kominów płacowych, a także bardziej
równomierny rozkład dochodów i bogactwa na
rynku. Przede wszystkim rzadziej będą występowały zagrożenia społeczne, a nierówności pod

Rysunek 1

względem dochodów i zamożności będą umiar-

Dochód na głowę mieszkańca a włączenie społeczne

kowane. Ograniczając zagrożenia społeczne i
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nierówności na rynku, polityka prewencyjna
stara się nie polegać nadmiernie na państwie
opiekuńczym, i ogranicza potrzebę redystrybu-

SE

cji ex post od bogatych do biednych. W przypaństwo zwiększają się takie zagrożenia społeczne, jak bezrobocie i pogorszenie stanu zdrowia, a ponadto narastają nierówności w
rozkładzie dochodów i bogactwa. Wcześniejsze
zaniedbania wymagają późniejszej naprawy, co
wiąże się z wysokimi kosztami i wymusza gwałtowny wzrost wydatków socjalnych oraz podnoszenie podatków do demotywującego poziomu,
jednocześnie stwarzając ryzyko braku równowagi w finansach publicznych kosztem przyszłych pokoleń.
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włączenia społecznego jest zazwyczaj wysoce
skorelowany z dochodem na głowę mieszkańca
(zob. Keuschnigg i Busemeyer, 2017). Na rys. 1
przedstawiono wykres dochodu na głowę miesz-
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kańca dla państw UE -28 względem stopnia włączenia społecznego mierzonego przy użyciu

Indeks Sprawiedliwości Społecznej 2017, Eurostat

Indeksu Sprawiedliwości Społecznej ISS 2017.
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Krzywa regresji wskazuje na ścisłą zależność między tymi dwoma wskaźnikami. Przy niskim dochodzie na głowę mieszkańca niski musi być również poziom wydatków publicznych na mieszkańca. W rezultacie wskaźnik
zagrożenia ubóstwem, stan zdrowia, jakość i dostępność edukacji oraz inne
mierniki nie mogą osiągnąć takiego poziomu jak te odnotowane w najzamożniejszych krajach UE . Niemniej jednak przy takim samym poziomie dochodu na głowę mieszkańca, dany kraj może realizować politykę mniej lub
bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu, osiągając lepsze lub gorsze wyniki. Krzywa regresji przedstawiona na rys. 1 stanowi więc poziom odniesienia dla oceny poziomu spójności społecznej uwarunkowanego poziomem
osiąganych dochodów. W oderwaniu od innych czynników, indeks ISS przedstawia Polskę jako kraj o zaledwie miernym stopniu spójności społecznej,
patrząc jednak pod kątem wciąż stosunkowo niskiego poziomu dochodu na
głowę mieszkańca, Polska okazuje się być jednym z lepiej wypadających krajów UE -28, osiągając wynik o wiele lepszy niż wskazywałby poziom odniesienia. W sytuacji nadrabiania zaległości w zakresie wzrostu, polityka społeczna
wymaga ambitnych reform, które pozwolą krajowi przesunąć się w górę krzywej regresji i zwiększać spójność społeczną wraz ze wzrostem dochodów.
Oparty na licznych statystykach Monitor Włączenia Społecznego (Social
Inclusion Monitor, SIM ) dla Europy to nie tylko zbiorczy ranking. Wyniki
podawane są również w rozbiciu na sześć ważnych dziedzin włączenia społecznego, co przedstawiono w tabeli 1. Zapobieganie ubóstwu odzwierciedla
wskaźniki zagrożenia ubóstwem i deprywację materialną ogółem oraz w podziale na różne grupy, takie jak dzieci, osoby starsze, rodzice samotnie wychowujący dziecko i osoby urodzone za granicą. Równość w edukacji
uwzględnia edukację przedszkolną, szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe, a także kształcenie ustawiczne, i wybiera najskuteczniejsze działania
związane z równością szans edukacyjnych, inwestowanymi zasobami, jakością nauczania, niezależnością od środowiska społeczno-gospodarczego oraz
z odsetkiem osób przedwcześnie kończących edukację szkolną. Dostęp do rynku pracy obejmuje wskaźnik zatrudnienia i stopę bezrobocia w podziale na
wiek, płeć i narodowość, rozróżniając bezrobocie osób młodych i nisko wykwalifikowanych, jak również bezrobocie długotrwałe, oraz uwzględniając
mierniki zatrudnienia czasowego i ubóstwa osób pracujących. Do włączenia
społecznego i niedyskryminacji zaliczają się mierniki nierówności dochodów i
zamożności, równouprawnienia płci oraz polityki integracyjne. Zdrowie
uwzględnia mierniki niezaspokojonych potrzeb w zakresie pomocy medycznej, średniego dalszego trwania życia w dobrym zdrowiu, a także dostępu i
zakresu oraz efektów działania systemów opieki zdrowotnej. Sprawiedliwość
międzypokoleniowa obejmuje natomiast politykę rodzinną, emerytalną, ochrony środowiska i energetyczną, a także zadłużenie państwa oraz wydatki na
badania i rozwój. W tabeli 1 podano ranking krajów w podziale na mierniki
ilościowe w zakresie od zera do 10, gdzie zero to najgorszy, a 10 to najlepszy możliwy wynik. Polska zajmuje 15 miejsce na 28 państw członkowskich.
Najgorszą ocenę uzyskała za zdrowie (25 miejsce), a najlepszą za równość
w edukacji (9 miejsce). Polska wypada również dosyć niekorzystnie pod
względem zapobiegania ubóstwu (14 miejsce) oraz dostępu do rynku pracy
(20 miejsce).
Osiągnięcie wysokiego stopnia włączenia społecznego wymaga aktywnych
reform. Czy władze krajów europejskich radzą sobie w tej kwestii? W ramach
projektu Monitor Włączenia Społecznego (SIM ) dla Europy zainicjowano specjalistyczne badanie ankietowe (Barometr Reform, BR ) z udziałem 1058
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7,39

DK

7,00
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7,63
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7,03
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7,97
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EE
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BE
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SK
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MT
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5,79
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IE
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5,87
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6,56
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LT
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3,80
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5,75
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5,46
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3,91

6,07

PT
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CY
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CY
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HU

5,18

HU

4,73

5,20
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4,46

5,33

4,72

HR

5,07

HR

4,21

6,91

4,35
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6,00

4,72

ES

4,96

ES

4,35

5,32

4,10

5,88

7,04

4,75

IT

4,84

IT

4,16

5,40

5,17

4,88
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4,10

BG

4,19

BG

1,40

6,23

5,44

4,02

5,20

5,20

RO

3,99

RO

1,80

4,91

5,50

4,33

4,21

5,18

GR

3,70

GR

2,50

5,27

3,46

4,36

3,99

3,60
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10 = najwyższy możliwy wynik | 1 = najniższy możliwy wynik

Indeks Sprawiedliwości Społecznej 2017

ekspertów ze wszystkich krajów UE-28, w tym 43 z Polski, obejmujące szczegółowe pytania dotyczące sześciu aspektów sprawiedliwości społecznej wymienionych w tabeli 1. Barometr Reform (BR , 2016) ogłasza uzyskane
wyniki. Ich zestawienie znajduje się poniżej na rys. 7. Eksperci ocenili potrzebę reform na rzecz poprawy włączenia społecznego w Polsce we wszystkich aspektach jako stosunkowo dużą, t.j. na 2,13 w skali od 0 do 3. W
związku ze stosunkowo rygorystycznymi warunkami wstępnymi, wynikającymi z pozycji danego kraju w indeksie ISS , potrzeba reform zdaje się pilniejsza niż przeciętnie we wszystkich państwach członkowskich Unii (2,09).
49 procent ekspertów odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy w badanym
okresie przeprowadzono jakiekolwiek reformy, przy średniej unijnej wynoszącej 45 procent. Opinia ekspertów świadczy zatem o większej aktywności
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Polski w porównaniu z pozostałymi państwaRysunek 2

mi członkowskimi, co wynika z większej po-

Wskaźnik zatrudnienia a włączenie społeczne

trzeby reform. Przy ocenie działań danego
kraju uwzględnia się nie tylko ilość, ale i jakość

8

reform. Przy użyciu skali od -2 do +2, eksperci
ocenili jakość reform w Polsce średnio na 0,68,

DK

a więc znacznie powyżej średniej unijnej (0,58).

SE

FI

Uwzględniając obydwa aspekty, Polska zdaje

7

Indeks Sprawiedliwości Społecznej 2017 – Wynik ogólny

CZ
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SI

BE

się osiągać stosunkowo wysoką efektywność

NL DE

reform równą 0,34 (wynik pomnożenia warto-
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FR

EE

ści aktywności na poziomie 0,49 przez wartość

UK

jakości wynoszącą 0,68), co jest wynikiem zde-

SK

6

PL

LT

IE
PT

CY

wynoszącą 0,27, i zapewniającym Polsce siód-

LV

me miejsce wśród 20 państw członkowskich,

HU

HR

5

cydowanie przewyższającym średnią europejską

MT

które udzieliły wystarczającej liczby odpowiedzi.

ES
IT

Należy zauważyć, że mierniki ISS dotyczą
obecnego stanu włączenia społecznego stanowiącego skumulowany efekt dotychczasowej ak-

BG
4

tywności w zakresie reform. BR natomiast ma

RO

na celu przedstawienie zmian w dziedzinie włą-

GR

czenia społecznego wynikających z aktualnej
aktywności reformatorskiej (BR obejmuje okres
3
50

60

70

80

Wskaźnik zatrudnienia (w %), 2016 r .

od lipca 2014 r. do stycznia 2016 r.), tak jak postrzegają je eksperci. Należałoby spodziewać się
ujemnej korelacji między aktualnym stanem

Ocena wg Indeksu Sprawiedliwości Społecznej 2016;
wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 lata, 2016 r .
Między tymi dwiema miarami występuje bardzo wysoka korelacja na poziomie 0,91 .
Indeks Sprawiedliwości Społecznej 2017, Eurostat .

90

sprawiedliwości społecznej a postrzeganą potrzebą reform. W kraju, który odziedziczył stosunkowo niski poziom włączenia społecznego
w porównaniu do średniej europejskiej, eksperci powinni oceniać potrzebę reform niezbęd-

nych do poprawy istniejącej sytuacji jako wysoką. I faktycznie, Keuschnigg i
Busemeyer (2017) stwierdzili wyraźną odwrotną zależność pomiędzy oceną
ISS a potrzebą reform mierzoną przez BR . Efektywność reform odpowiada

na pytanie, czy władze państwowe rzeczywiście czynnie odpowiadają na potrzebę reform. W opinii ekspertów Polska wypada nieco lepiej od średniej
unijnej, jednak w miarę nadrabiania przez ten kraj zaległości w zakresie
wzrostu rosną standardy i konieczne są dalsze reformy, tak by stopień włączenia społecznego mógł faktycznie ulegać poprawie wraz ze wzrostem dochodu na głowę mieszkańca, jak wynika z rys. 1.
Aby korzyści płynące z nadrabiania zaległości w zakresie wzrostu stały się
udziałem ogółu polskiego społeczeństwa, należy utrzymać wysoki poziom
aktywności i jakości reform. Jak sugeruje rys. 2 (zaczerpnięty z opracowania
Andersena i Keuschnigga, 2017, którzy omawiają to zagadnienie bardziej
szczegółowo), najważniejszym wyznacznikiem włączenia społecznego wydaje się być wskaźnik zatrudnienia. Dla ogromnej większości obywateli zatrudnienie daje największą szansę na nabywanie użytecznych umiejętności,
doświadczenia i etosu pracy, gwarantuje wysoki poziom życia, a także umożliwia uczestniczenie w życiu społecznym i wspinanie się po drabinie społecznej. Konkurencyjna gospodarka tworząca dobre miejsca pracy oraz wysoki
współczynnik aktywności zawodowej gospodarstw domowych mogą zapobiegać wielu problemom społecznym, takim jak bezrobocie, ubóstwo,
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wysoki poziom nierówności, zły stan zdrowia i inne aspekty wykluczenia
społecznego. Niestety, wskaźnik zatrudnienia w Polsce wyniósł w 2016 r. zaledwie 67,8 procent, pozostając poniżej średniej unijnej wynoszącej 70,1 procent (zob. SGI 2016). Dostęp do rynku pracy powinien prawdopodobnie stać
się najwyższym priorytetem dla decydentów politycznych, tak by stwarzać
lepsze możliwości, zwłaszcza dla grup szczególnie wrażliwych, a także zagwarantować zwiększanie włączenia społecznego. Oczywistym powodem powszechnego ubóstwa jest niewydolność polityki rynku pracy. W związku z
tym niniejsze wytyczne polityczne koncentrują się na zagadnieniach dostępu
do rynku pracy i zapobiegania ubóstwu, szczególny nacisk kładąc na grupy
wysokiego ryzyka.
Projekt fundacji Bertelsmann Stiftung „Monitor Włączenia Społecznego”,
wraz z Indeksem Sprawiedliwości Społecznej i Barometrem Reform, ma na
celu umożliwienie dokonania porównań między wszystkimi państwami
członkowskimi UE , jak również wskazanie najlepszych praktyk, co powinno
ułatwić wprowadzanie innowacji politycznych poprzez uczenie się od innych
krajów. Zgodnie z zasadą pomocniczości, za rynek pracy i politykę społeczną w znacznym stopniu odpowiadają same państwa członkowskie, natomiast
Unia Europejska zajmuje się koordynacją, porównaniami i monitorowaniem
postępów. UE musi również dbać o to, by polityki krajowe były zgodne z zasadami wspólnego rynku i zapewniały ochronę czterech swobód (zob. np. KE
2015). Ze względu na nacisk kładziony na wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, OECD opracowała tablicę wyników (scoreboard) uwzględniającą
wskaźniki liczby miejsc pracy, jakości miejsc pracy i włączenia społecznego. UE rozpoczęła prace na rzecz ustanowienia europejskiego filaru praw socjalnych. Przedstawiona propozycja zawiera 20 zasad skupionych wokół
trzech zagadnień: równych szans i dostępu do rynku pracy, sprawiedliwych
warunków pracy oraz ochrony socjalnej i włączenia społecznego. Europejski filar praw socjalnych ma „służyć jako przewodnik ku pozytywnym wynikom w zakresie zatrudnienia i sytuacji społecznej w odpowiedzi na
obecne i przyszłe wyzwania. Wyniki te mają bezpośrednio na celu spełnienie podstawowych potrzeb obywateli oraz zapewnienie lepszego przyjmowania i wprowadzania w życie praw socjalnych” (KE , 2017). Filar objęty jest
otwartą metodą koordynacji, co oznacza, że odpowiedzialność za jego wdrożenie spoczywa głównie na państwach członkowskich. Postępy będą monitorowane w oparciu o tabelę wyników socjalnych zawierającą ograniczony
zestaw wskaźników do oceny zatrudnienia i trendów socjalnych.

Zapobieganie ubóstwu
Ubóstwo stanowi przeciwieństwo włączenia społecznego. Osoby ubogie pozostające bez pracy nie mogą korzystać z kontaktów społecznych w społeczności osób pracujących, nie uczestniczą także aktywnie w życiu publicznym,
w związku z czym tracą doświadczenie i kwalifikacje zdobyte w pracy. Często wpadają one w błędne koło, ponieważ ich umiejętności i etos pracy pogarszają się z upływem kolejnych lat bezczynności zawodowej, jeszcze
bardziej utrudniając im dostęp do rynku pracy. Przyczyną ubóstwa bywa
pech, brak uzdolnień, przymusowe bezrobocie, inwalidztwo i inne poważne
problemy zdrowotne, upadłość finansowa, rozwód, a także złe warunki

11

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE: NADRABIANIE ZALEGŁOŚCI W NIERÓWNYM TEMPIE

rodzinne. Ubóstwo jest również, przynajmniej w pewnym stopniu, kwestią
środków zachęty, ponieważ niektórzy ludzie nie starają się zanadto nabywać przydatnych na rynku umiejętności czy szukać pracy, i wolą polegać na
świadczeniach społecznych.
Zagrożenie ubóstwem w społeczeństwie jest nierównomierne – niektóre
grupy są obarczone o wiele większym ryzykiem popadnięcia w ubóstwo. Dotyczy to na przykład gospodarstw domowych tworzonych przez osoby o niskich kwalifikacjach, matek samotnie wychowujących dzieci, osób starszych,
które nie mogą już wpłynąć na swój los dzięki własnej pracy, czy osób przewlekle chorych. Ogólnie rzecz biorąc, ubóstwo jest również uzależnione od
możliwości produktywnej gospodarki w zakresie rozwoju, tworzenia wielu
miejsc pracy i wzrostu dochodów. Ubóstwo nasila się podczas kryzysów gospodarczych i zmniejsza się wraz z powrotem dobrej koniunktury. W krajach takich jak Polska, która musiała przezwyciężyć trudne warunki
początkowe, szybko nadrabia opóźnienia w zakresie wzrostu gospodarczego i może się poszczycić społeczeństwem o wysokim poziomie kwalifikacji,
problem ubóstwa powinien się z czasem zmniejszać.

Stan obecny
Projekt fundacji Bertelsmann Stiftung „Monitor Włączenia Społecznego”
obejmuje porównanie państw członkowskich UE pod względem sześciu obszarów włączenia społecznego, w tym zapobiegania ubóstwu. W ramach indeksu ISS gromadzi się szereg wskaźników statystycznych i mierzy się status
quo danego kraju będące efektem jego dotychczasowego dorobku i polityki.
BR przekazuje wyniki badania oraz opinie ekspertów dotyczące postrzeganej

potrzeby reform, jak również efektywności reform przeprowadzanych przez
władze krajowe. Wysoka efektywność reform powinna po pewnym czasie
przynieść poprawę status quo, i odwrotnie. Na rys. 3 zestawiono stan faktyczny z ocenami ekspertów (wartości BR dla niektórych krajów pominięto
ze względu na niewystarczającą ilość odpowiedzi). Ocena efektywności reform przez ekspertów stanowi iloczyn stopnia aktywności (wartości od zera
do jednego) i subiektywnej jakości reform (wartości od -2 do +2). W aspekcie zapobiegania ubóstwu, Polska zajmuje w rankingu ISS 14 miejsce wśród
krajów UE -28. Z oceną 5,77 w skali od 0 do 10, Polska wypada w zakresie
zapobiegania ubóstwu powyżej średniej unijnej (ocena 5,3), ale zdecydowanie gorzej niż najlepsi, czyli Republika Czeska i kraje nordyckie. Polska jest
jednak tym państwem członkowskim, które odnotowało zdecydowanie największą poprawę od 2008 r. Dzięki aktywnym reformom politycznym i ponadprzeciętnemu tempu wzrostu można spodziewać się dalszych sukcesów
Polski w zwalczaniu ubóstwa. Faktycznie, eksperci oceniają efektywność polskich reform na 0,53, a więc o wiele lepiej niż średnia unijna wynosząca 0,29.
BR stawia Polskę w grupie krajów o najwyższej efektywności reform.

Chociaż zachodzące obecnie zmiany wyglądają korzystnie, zapobieganie
ubóstwu nadal wymaga bardziej priorytetowego traktowania przez decydentów politycznych. Na rys. 4 przedstawiono ogólny miernik sprawiedliwości społecznej w rozbiciu na sześć elementów. Według ISS 2017
zapobieganie ubóstwu ma lekko negatywny wpływ na ogólny poziom sprawiedliwości społecznej, gdyż ocena dotycząca zapobiegania ubóstwu, wynosząca 5,77, jest nieco niższa niż ocena ogólna wynosząca 5,79. Stan
włączenia społecznego wydaje się być szczególnie problematyczny w obszarach zdrowia (4,69) i sprawiedliwości międzypokoleniowej (4,73). Te wyniki
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Rysunek 3

Zmierzona efektywność zapobiegania ubóstwu i reform w Polsce, 2017 r
Zapobieganie ubóstwu

Skutecznośćreform

7,81

CZ

Zapobieganie ubóstwu

Skuteczność reform

5,33

-0,04

EU-Average

+0,29

FI

7,03

+0,05

EE

5,18

DK

7,00

-0,09

PT

5,01

+0,31

NL

6,98

IE

4,80

+0,16

AT

6,70

+0,14

HU

4,73

+0,14

SK

6,67

+0,38

CY

4,40

FR

6,65

+0,44

ES

4,35

+0,12

SE

6,62

+0,28

HR

4,21

+0,36

SI

6,60

+0,04

LV

4,21

+0,27

LU

6,58

+0,78

IT

4,16

+0,27

DE

6,29

+0,16

LT

3,83

+0,40

MT

6,20

+0,71

GR

2,53

+0,29

BE

6,06

RO

1,77

+0,73

PL

5,77

+0,53

BG

1,39

+0,54

UK

5,70

-0,10
0

0

2017

2

4

6

8 -0,2

2008

1

2

4

6

8 -0,2

1

Wynik ISS
10 = najwyższy możliwy wynik | 1 = najniższy możliwy wynik
Skuteczność reform
+2 = najwyższy możliwy wynik | -2 = najniższy możliwy wynik

Indeks Sprawiedliwości Społecznej 2017, Barometr Reform 2016
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Rysunek 4

Indeks Sprawiedliwości Społecznej w Polsce, 2017 r.

Równość w
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Zdrowie

Włączenie społeczne i
niedyskryminacja

* Indeks Sprawiedliwości Społecznej 2017

pozostają w dużym kontraście z sukcesami w obszarze równości w edukacji (6,86). W rzeczy samej, Polska jest jednym z krajów, które osiągnęły
największy sukces pod względem osiągnięć edukacyjnych, zajmując dziewiąte miejsce wśród krajów UE -28, co stwarza bardzo korzystne uwarunkowania dla pozostałych obszarów włączenia społecznego. W aspektach
spójności i równości społecznej2 (5,77), zapobiegania ubóstwu (5,77) i dostępu do rynku pracy (5,85) Polska wypada na równi ze średnią wartością
ISS dla włączenia społecznego ogółem.

Zapobieganie ubóstwu zdaje się należeć do obszarów zasługujących na
bardziej priorytetowe traktowanie przez decydentów politycznych. Dzięki
dalszym reformom i silnemu wzrostowi przepaść między sukcesami w zapobieganiu ubóstwu a ogólnym włączeniem społecznym powinna się
zmniejszać. Jak widać na rys. 5, w latach 2008–2017 ubóstwo stało się
mniej uciążliwym problemem dla społeczeństwa. Poza silnym wzrostem,

2	Aspekt ten obejmuje między innymi miary związane z równouprawnieniem płci, niedyskryminowaniem
obcokrajowców oraz nierównością dochodów i zamożności.
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zauważalny pozytywny efekt przyniosły również
niedawne reformy mające na celu zwalczanie

Rysunek 5

ubóstwa. Największą poprawę oceny w zakresie

Wskaźnik zapobiegania ubóstwu a Indeks Sprawiedliwości
Społecznej w Polsce, 2008-2017

zapobiegania ubóstwu uzyskano w latach 2008–
2011, kiedy wzrosła ona o 1,56 punktu.

6

Wyniki Indeksu Sprawiedliwości Społecznej
są spójne z danymi statystyki krajowej. Dane
A

wskazują na to, że główne wskaźniki ubóstwa
zmniejszają się od czasu przystąpienia Polski
do UE w 2004 r. Według danych krajowych

B

(Główny Urząd Statystyczny, 2017), wskaźnik
zagrożenia ubóstwem względnym osiągnął
wartość maksymalną w 2003 r., kiedy zagro-

4

żenie ubóstwem dotyczyło 20 procent ogółu
ludności. Do 2016 r. (najnowsze dostępne dane)
wskaźnik ten spadł do poziomu 13,9 procent
(17,6 procent w 2008 r., 16,3 procent w 2013 r.).
Ponadto wskaźnik skrajnego ubóstwa zmniejszył się od 2005 r. z 12,3 procent ogółu ludności do 4,9 procent w 2016 r. Spadek skrajnego

2

ubóstwa nie przebiegał jednak liniowo. Od2008

zwierciedlając niekorzystne skutki społeczne
globalnego kryzysu, uległ on zwiększeniu w latach 2009–2014, a dopiero potem powrócił
trend spadkowy. Aktualny poziom ubóstwa należy do najniższych od 1989 r.
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Już w 2012 r. Polska zrealizowała cel Europa
2020, zmniejszając liczbę ludności ubogiej i wykluczonej społecznie o 1,5
mln osób. Do 2016 r. 3,27 mln osób zostało wyprowadzonych z ubóstwa i
wykluczenia społecznego (baza danych Eurostatu, ilc_peps01). Mimo to, w
2015 r. Polska nadal plasowała się poniżej średniej wśród krajów UE -28. Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego jest wciąż wysoki. W 2016 r. aż
21,9 procent Polaków nadal cierpiało z powodu ubóstwa i wykluczenia społecznego, przy średniej dla UE -28 wynoszącej 23,4 procent, co daje Polsce
13 miejsce wśród wszystkich państw członkowskich.
Po rozłożeniu indeksu zapobiegania ubóstwu na części okazuje się, że
największa część nadal niskiej efektywności jest związana z ubóstwem dochodowym (zob. rys. 6). Szczególnie zagrożone ubóstwem były gospodarstwa domowe rodziców samotnie wychowujących dzieci i młodzież do 17
roku życia. Urząd Statystyczny odnotował największe zagrożenie skrajnym
ubóstwem wśród rodzin z dziećmi w wieku 0–17 lat. Wskaźnik skrajnego
ubóstwa wyniósł w tej grupie w 2016 r. 5,9 procent, czyli był znacznie wyższy
niż przeciętny wskaźnik dla wszystkich polskich gospodarstw domowych,
wynoszący 4,9 procent, a także wskaźnik dla gospodarstw domowych bez
dzieci, wynoszący 3,7 procent. Zagrożenie ubóstwem jest największe wśród
gospodarstw domowych, w których zamieszkuje więcej niż trójka dzieci;
wskaźnik wynosi w tym przypadku 9,9 procent. Skrajne ubóstwo wśród rodzin z dziećmi było o wiele wyższe przed wprowadzeniem hojnego programu rodzinnego „Rodzina 500+” w kwietniu 2016 r. W 2015 r. jego wskaźnik
wyniósł 16,7 procent.
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Z danych za 2016 r. wynika, że najważniejszymi przyczynami wysokich
wskaźników skrajnego ubóstwa w Polsce są:
•

bezrobocie – 15 procent gospodarstw domowych z co najmniej jedną
osobą bezrobotną oraz 33 procent gospodarstw domowych z dwiema
osobami bezrobotnymi (dane za 2014 r.);

•

niedostateczny poziom wykształcenia – 12,4 procent osób z wykształceniem poniżej gimnazjalnego;

•

niepełnosprawność – 7,5 procent gospodarstw domowych z co najmniej
jedną osobą niepełnosprawną;

•

obszary wiejskie – 8 procent mieszkańców obszarów wiejskich;

•

regiony słabo rozwinięte – 9 procent mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego, 8,8 procent mieszkańców województwa
podkarpackiego i 7,8 procent mieszkańców województwa lubelskiego
(północno-wschodnich województw Polski).

Statystyki krajowe wskazują na to, że ubóstwo dochodowe wśród osób starszych jest stosunkowo niskie i dotyczy 3,9 procent gospodarstw domowych
zamieszkiwanych przez emerytów, tak samo jak w przypadku gospodarstw
domowych zamieszkiwanych przez osoby posiadające zatrudnienie. Wydaje
się, że obecny system emerytalny w dalszym ciągu skutecznie zapobiega
ubóstwu wśród osób starszych. W ostatnich latach pojawił się jednak niekorzystny trend, a prognozy na przyszłość wyglądają raczej pesymistycznie.
Reforma wieku emerytalnego wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w październiku 2017 r. cofnęła podwyższenie wieku emerytalnego do
67 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, wprowadzone przez poprzedni rząd. Decyzja ta koliduje z potrzebą wydłużenia życia zawodowego w starzejącym się społeczeństwie, i może zagrażać równowadze systemu
emerytalnego. W rezultacie mężczyźni mogą obecnie przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat, a kobiety w wieku 60 lat. W sprawozdaniu krajowym
Komisji Europejskiej w ramach europejskiego semestru (KE , 2017a) wskazano, że kobiety stracą najwięcej, jeśli zdecydują się przejść na emeryturę
w wieku zbliżonym do nowo wprowadzonego, obniżonego wieku emerytalnego. Na obecnych zasadach przejście na emeryturę zaledwie dwa lata przed
ukończeniem 67 roku życia obniża emeryturę o mniej więcej 10 procent. W
rezultacie duża część kobiet otrzymałaby wówczas jedynie emeryturę minimalną. W zależności od stopy waloryzacji, dochód emerytalny może z upływem lat spaść poniżej progu ubóstwa.
W ostatnich latach zdiagnozowano nowe zjawisko związane z ubóstwem,
mianowicie ubóstwo energetyczne. Rosnące ceny energii zmieniają dochody
realne, co może prowadzić do ubożenia gospodarstw domowych. Według
ostatnich szacunków, około 6,44 mln (czyli 17 procent) Polaków jest w znacznym stopniu dotkniętych ubóstwem energetycznym (zob. Owczarek i Miazga,
2015). Najwyższy odsetek ubóstwa energetycznego stwierdzono wśród osób
zamieszkujących budynki jednorodzinne (35 procent) oraz mieszkania w starym budownictwie (32 procent), wśród mieszkańców obszarów wiejskich (32
procent), emerytów (29 procent), dużych rodzin (mających co najmniej pięcioro dzieci, 26 procent) oraz osób utrzymujących się ze świadczeń społecznych (24 procent). Ubóstwo energetyczne jest również powiązane z płcią,
ponieważ wśród osób ubogich energetycznie więcej jest kobiet niż mężczyzn
(odpowiednio 3,58 mln i 3,25 mln; zob. Owczarek, 2016). Wśród wszystkich
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Rysunek 6

Zapobieganie ubóstwu w Polsce, 2017
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gospodarstw domowych ubogich energetycznie jest czterokrotnie więcej
gospodarstw domowych zamieszkiwanych wyłącznie przez kobiety niż
gospodarstw domowych zamieszkiwanych wyłącznie przez mężczyzn.
Ubóstwo energetyczne wśród kobiet występuje najczęściej w dużych miastach (powyżej 500 000 mieszkańców – 11,1 procent kobiet i 9,9 procent
mężczyzn) oraz wśród rodziców samotnie wychowujących dzieci (18,2
procent kobiet i 11,1 procent mężczyzn) i gospodarstw emerytów (19,0
procent kobiet i 17,7 procent mężczyzn). Aktualne działania w ramach polityki mają na celu poprawę sytuacji „odbiorców wrażliwych”. W 2016 r.
rząd wdrożył do krajowego porządku prawnego dyrektywę unijną oraz
wprowadził dodatek energetyczny. Świadczenie to trafia jednak do zaledwie 7 procent gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym (zob. Owczarek i Miazga, 2015). W 2017 r. rząd powołał zespół eksper‑
tów mający opracować rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego.

Największe wyzwania wymagające reform
Opierając się na wspólnym zbiorze pytań, Barometr Reform przekazuje
ekspercką ocenę postrzeganej potrzeby reform oraz efektywności reform
w państwach członkowskich UE -28. Według ekspertów, potrzeba reform
w obszarze zapobiegania ubóstwu jest stosunkowo niska. Przy użyciu
skali od 0 do 3, eksperci ocenili potrzebę reform w Polsce na 1,8. Reformy są tymczasem postrzegane jako pilniejsze w pozostałych państwach
członkowskich, przy średniej ocenie w całej Unii wynoszącej 2,01. Polska
zajmuje 7 miejsce wśród 27 krajów (zob. rys. 7). Tak korzystna ocena
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Rysunek 7
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silnie kontrastuje z niską oceną osiągniętą w ISS 2017 i wynoszącą 5,77, która plasuje Polskę na zaledwie 14 miejscu wśród 28 państw członkowskich. Co
ciekawe, stosunkowo niska postrzegana potrzeba reform zbiega się z ich dużą
efektywnością. Eksperci oceniają Polskę jako jeden z najaktywniejszych krajów, spełniający niemal w połowie zapotrzebowanie na reformy polityk we
wszystkich obszarach (7 miejsce wśród 23 krajów) oraz w aspekcie zapobiegania ubóstwu (51 procent; 7 miejsce wśród 27 krajów). W ogólnym ujęciu,
w skali od -2 do +2, jakość reform uzyskała dość umiarkowaną ocenę wynoszącą 0,68 (11 miejsce wśród 20 krajów), co i tak przekracza średnią unijną wynoszącą 0,58. Polska uzyskała znacząco wyższe oceny w aspekcie
zapobiegania ubóstwu, gdzie eksperci przyznali jej ocenę 1,04 (6 miejsce
wśród 24 krajów), o wiele wyższą niż ocena jakości w całej Unii wynosząca
0,67. Jakość reform w zakresie zapobiegania ubóstwu w Polsce uzyskała również najwyższą ocenę spośród wszystkich czterech aspektów.
Eksperci wskazali trzy grupy najbardziej zagrożone ubóstwem: dzieci (potrzeba poprawy na poziomie 2,68; 18 miejsce wśród 27 krajów), rodzice samotnie wychowujący dziecko (1,95) i osoby starsze (1,68). Chociaż eksperci
dostrzegają jedynie słabo wyrażoną potrzebę reform w zakresie zapobiegania ubóstwu wśród cudzoziemców (1,29) i uchodźców (1,58), paru z nich
wyraźnie wskazało, że integracja uchodźców na rynku pracy oraz w edukacji ma kluczowe znaczenie dla walki z ubóstwem. Kwestia ubóstwa energetycznego została poruszona jako nowe i jeszcze nierozpoznane zjawisko
wymagające interwencji ze strony polityki publicznej.
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W ostatnich latach najpotężniejszą siłą ograniczającą wskaźnik zagrożenia ubóstwem były dobre wyniki ekonomiczne, a nie reformy polityczne. Rozwój ekonomiczny w ostatnich latach jest często kojarzony ze „złotym wiekiem
Polski”, czy też „Polską zieloną wyspą” w czasach globalnej dekoniunktury.
Do ważnych czynników należą: przewaga konkurencyjna opierająca się na
wysoko wykwalifikowanej i nisko opłacanej sile roboczej, duży wzrost eksportu, który w 2016 r. przekroczył wolumen importu, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ ), szeroki napływ unijnych funduszy strukturalnych, ale
także ogromny rynek konsumpcji wewnętrznej (Czarzasty i Owczarek, 2017).
Te trendy przyczyniały się do wzrostu płac realnych i spadku bezrobocia,
dzięki czemu poziom ubóstwa malał (Główny Urząd Statystyczny, 2017). Innym istotnym czynnikiem ograniczania ubóstwa była emigracja. W 2016 r.
czasowo za granicą przebywało 2,5 mln Polaków, czyli niemal 7 procent ogółu ludności. Osoby te wysyłały przekazy pieniężne do rodzin pozostawionych
w Polsce. Według szacunków Banku Światowego, w 2014 r. przekazy pieniężne emigrantów opiewały na kwotę 7,5 mld USD czyli ok. 1,7 procent PKB .3
W odpowiedzi na presję ze strony Komisji Europejskiej, rząd koalicyjny
Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PO -PSL ) podniósł w 2012 r. progi dochodów gospodarstw domowych uprawniające do
korzystania z pomocy społecznej. Progi te wzrosły z 467 zł (110 EUR ) do 542
zł (130 EUR ) miesięcznie dla jednoosobowych gospodarstw domowych, oraz
z 351 zł (83 EUR ) do 456 zł (108 EUR ) miesięcznie na jedną osobę w gospodarstwie zamieszkiwanym przez dwie lub więcej osób. Obecnie podstawowa
kwota zasiłku z pomocy społecznej wynosi 529 zł miesięcznie (125 EUR ).
Podniesienie progów poszerza grono osób uprawnionych. W rezultacie, zgodnie z najnowszymi danymi, odsetek ubogich gospodarstw domowych (znajdujących się poniżej „ustawowego progu ubóstwa”) uprawnionych do
korzystania z pomocy społecznej wzrósł z 7,2 procent w 2012 r. do 12,8 procent w 2013 i do 12,7 procent w 2016 r.
Inicjatywą w zakresie polityki publicznej, która ma największy wpływ na
ograniczanie ubóstwa w Polsce, jest program „Rodzina 500+” wdrożony przez
rząd Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu 2016 r. W ramach tego programu
rodziny otrzymują 500 zł miesięcznie (120 EUR ) na drugie i każde kolejne
dziecko w wieku do 18 lat, niezależnie od poziomu dochodów. Rodziny z jednym dzieckiem są również uprawnione do świadczenia, jeżeli ich dochód
miesięczny nie przekracza 800 zł (190 EUR ) lub jeżeli dziecko jest niepełnosprawne, a ich dochód nie przekracza 1200 zł (285 EUR ). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że z programu „Rodzina 500+”
skorzystało w 2016 r. aż 3,8 mln dzieci w 2,5 mln rodzin, przy czym obciążenie fiskalne związane z programem wyniosło 17,2 mld zł (4,1 mld EUR ).
Rząd oszacował ostatnio, że koszty wzrosną do 25 mld zł (5,9 mld EUR ) w
2017 r., kiedy program po raz pierwszy będzie obowiązywał przez cały rok.
Urząd Statystyczny podał, że program „Rodzina 500+” spowodował znaczące ograniczenie skrajnego ubóstwa wśród gospodarstw domowych mających na utrzymaniu dzieci poniżej 18 roku życia. Stopa skrajnego ubóstwa
spadła o 2,9 punktu procentowego, z 8,8 procent w 2016 r. do 5,9 procent w
2017 r. W gospodarstwach domowych mających na utrzymaniu 3 lub więcej
dzieci, stopa skrajnego ubóstwa spadła o 6,8 punktu procentowego, z 16,7
procent do 9,9 procent (zob. Główny Urząd Statystyczny, 2017). W 2017 r.
przewidywany jest dalszy spadek ubóstwa wśród rodzin z dziećmi.

3	Zob. www.bankier.pl/wiadomosc/Polscy-emigranci-przeslali-nam-1-7-polskiego-PKB-7264780.html.
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Sytuacja ekonomiczna rodzin z dziećmi zaczęła się poprawiać już w 2014 r.,
jeszcze przed wdrożeniem programu „Rodzina 500+”, kiedy to koalicja PO -PSL
wprowadziła reformę prorodzinnych ulg podatkowych. W ramach reformy
czterokrotnie zwiększono kwotę odliczaną od podatku przez rodziny z co
najmniej trojgiem dzieci. W przypadku, gdy ulga podatkowa jest wyższa od
zobowiązania podatkowego, rodziny otrzymują różnicę w gotówce. Program
ten nie obejmuje jednak rodzin niemających żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu.
Ekspercka ocena ogólnej jakości reform mających na celu zapobieganie
ubóstwu jest nadzwyczaj dobra (1,04; 6 miejsce wśród 24 krajów). Ocena
jakości jest szczególnie korzystna dla wpływu na ubóstwo dzieci (1,38). Kilku ekspertów wskazało jednak na potencjalnie niekorzystne skutki uboczne
przedsięwzięcia „Rodzina 500+”, które może zniechęcać nisko wykwalifikowane i słabo opłacane kobiety do wejścia lub powrotu na rynek pracy w
celu zwiększenia dochodów rodziny. Z drugiej strony świadczenia rodzinne
mogą zachęcać pracodawców do poprawy warunków pracy w celu sprostania
niedoborom siły roboczej.

Dostęp do rynku pracy
Zatrudnienie i włączenie społeczne są ze sobą ściśle powiązane, co zostało
zilustrowane na rys. 2. Wysokie zatrudnienie jest uzależnione od silnych zachęt zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw. Warunkiem dobrego dostępu do rynku pracy jest tworzenie nowych miejsc pracy.
Państwo opiekuńcze silnie wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw, a
tym samym na zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy. Duże wydatki socjalne wiążą się z oczywistymi korzyściami w zakresie włączenia
społecznego, ale wymagają również wyższych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, podnoszą koszty płacowe brutto przedsiębiorstw, a tym
samym do pewnego stopnia osłabiają ich zdolność do rozwoju i tworzenia
miejsc pracy. Gospodarka musi również sprostać wyzwaniom stawianym
przez innowacyjność i globalizację, które powodują zmiany strukturalne i
rotację kadr. Innowacyjna i globalnie zorientowana gospodarka charakteryzuje się twórczą destrukcją. Zatrudnienie musi się przesuwać z przedsiębiorstw podupadających do rozwijających się, z sektorów tracących na
znaczeniu do tych, które się rozwijają i oferują wyższe płace, lepsze możliwości zawodowe i szanse na awans. Zdolność gospodarki do realokacji pracy i inwestycji w kierunku nowych celów generujących wyższe dochody jest
kluczowym wyznacznikiem wzrostu produktywności.
Gospodarka musi być zdolna do tworzenia możliwości, a gospodarstwa
domowe muszą je wykorzystywać. Warunkiem koniecznym dla aktywności
zawodowej jest dobry dostęp do rynku pracy. Gdy coraz więcej osób uniezależnia się i osiąga wyższe zarobki, ubóstwo spada, a nierówności dochodowe w dolnej części rozkładu maleją. Ponadto na rynku pracy
urzeczywistnia się awans społeczny w postaci rozwoju zawodowego, a nawet zakładania własnych firm, do czego często dochodzi po początkowej fazie zatrudnienia. Sukces zawodowy jest uzależniony od dostępu do dobrej
pracy. Coraz częściej występujące wzorce rozwoju zawodowego, gdzie człowiek w wieku 20 lat jest biedny, a w wieku 60 lat bogaty, sprawiają, że coraz
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więcej ludzi wspina się po szczeblach drabiny społecznej, przyczyniając się
dodatkowo do bardziej równomiernego rozkładu dochodów. Takie wzorce
mogą jedynie sprzyjać spójności społecznej, gdyż więcej ludzi bogatych pamięta biedę z czasów swojej młodości. Najważniejszym warunkiem stworzenia atrakcyjnych szans na rynku pracy i możliwości awansu społecznego
jest wysoka efektywność nauki szkolnej i kształcenia na wszystkich szczeblach. W Polsce, mającej dobrze wykształconą i wykwalifikowaną ludność,
powinny istnieć ku temu doskonałe warunki.
Takie pozytywne zmiany są korzystne nie tylko dla obywateli, ale i dla
władz. Jeżeli ktoś staje się aktywny zawodowo, znajduje pracę i zyskuje lepszy status na rynku pracy, z odbiorcy świadczeń socjalnych staje się podatnikiem. Rząd zyskuje w dwójnasób, ponieważ zmniejszenie bezrobocia i
bierności zawodowej pozwala ograniczyć wydatki socjalne, a wyższe zatrudnienie zwiększa dochody podatkowe z wynagrodzeń. Dobry dostęp do rynku
pracy i wysoki poziom zatrudnienia powinny być głównymi priorytetami polityki, aby przede wszystkim zapobiegać urzeczywistnianiu się nierówności
i zagrożeń społecznych. Zaniechanie długofalowych działań prewencyjnych
prowadzi zazwyczaj do godnej pożałowania sytuacji, w której rząd musi naprawić to, czego mógł wcześniej uniknąć, ponosząc przy tym ogromne koszty.

Stan obecny
W oparciu o różne dane statystyczne, w ramach ISS 2017 oceniono dostęp
do rynku pracy w Polsce na 5,85, czyli równie dobrze jak ogólny stan włączenia społecznego (ocena 5,79, zob. rys. 4). Fakt, że równość w edukacji
oceniono jeszcze wyżej, na 6,86, wskazuje na
korzystne warunki dla funkcjonowania rynku
pracy w przyszłości, ponieważ brak umiejętno-
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niepełnosprawnych. Po trzecie, bezrobocie ogółem oraz w podziale na różne grupy pozornie nie stanowi w Polsce poważnego problemu. Co ciekawe,
wskaźniki bezrobocia wśród obcokrajowców, młodzieży i osób o niskich kwalifikacjach, a także częstość występowania bezrobocia długotrwałego, wydają się być niskie i przyczyniają się do dobrej ogólnej oceny dostępu do
rynku pracy. W innych państwach członkowskich segmenty te stanowiłyby
grupy wysokiego ryzyka wymagające szczególnej uwagi ze strony polityki
socjalnej i polityki rynku pracy. Polskie wydatki na politykę rynku pracy są
jednymi z najniższych w UE – w 2015 r. wyniosły 0,73 procent PKB . Tylko
siedem innych krajów przeznaczyło na ten cel mniej środków, i wszystkie
z nich znajdowały się w Europie Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony
Czechy inwestowały w tym kierunku ponad 1 procent PKB , a wiele krajów
UE -15 ponad 1,5 procent (Francja i Dania jeszcze więcej, bo ok. 3 procent).

W 2016 r. Eurostat podał, że wskaźnik ubóstwa pracujących wyniósł 10,9
procent dla pracowników fizycznych i umysłowych w wieku 18–64 lata, co
plasuje Polskę na zaledwie 21 miejscu spośród 28 krajów UE (baza danych
Eurostatu, [ilc_iw01]).4 Od 2007 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł 11,7 procent,
Polska zrobiła niewielkie postępy. Dla znaczącej liczby gospodarstw domowych podjęcie pracy najwyraźniej niewiele zmienia w ich sytuacji. Ponad
jedna czwarta (a dokładniej 27,5 procent) pracowników było zatrudnionych
na czas określony, co jest najwyższym wskaźnikiem spośród państw członkowskich Unii (baza danych Eurostatu, [lfsa_etpgan]). W szczególności dotyczyło to osób młodych w wieku 15–24 lat. Zatrudnienie na czas określony
pozostaje na stałym poziomie od 2007 r., kiedy wskaźnik ten wyniósł 28,2
procent. Znaczna część pracowników tymczasowych jest zatrudniona na
umowy cywilnoprawne, a nie zwykłe umowy uregulowane kodeksem pracy.
Pracownicy nie są uprawnieni do żadnej formy urlopu ani okresu wypowiedzenia (o ile nie określono ich w umowie), i nie podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne lub podlegają im tylko częściowo, co może mieć
negatywny wpływ na przychody systemu emerytalnego i systemu opieki
zdrowotnej. Ponadto zatrudnienie na czas określony najczęściej dotyczy pracowników młodych – wywołuje ono ogólną niepewność życiową i może również zniechęcać do zakładania rodziny czy zaciągania kredytów hipotecznych.
Wysoki wskaźnik ubóstwa pracujących i duży odsetek umów na czas określony wskazują na segmentację rynku pracy. Tworzenie nowych miejsc pracy w latach 2015–2016 wiązało się jednak głównie z zatrudnieniem na czas
nieokreślony, co rokuje nadzieje na poprawę.
Od czasu przystąpienia Polski do UE wskaźnik zatrudnienia stale rośnie.
Trend ten został na krótko przerwany tylko w czasie kryzysu w latach 2009–
2013. W 2016 r. zatrudnione było aż 69,3 procent ludności w wieku 20–64
lat (baza danych Eurostatu, [lfsi_emp_a]). Celem strategii Europa 2020 jest
osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia wynoszącego 71 procent (średnio 75 procent dla wszystkich krajów UE ). Jeżeli aktualne trendy się utrzymają, Polska
może przekroczyć ten próg jeszcze przed 2020 r. Wskaźnik zatrudnienia
osiągnął rekordową jak do tej pory wartość, chociaż obecnie nadal pozostaje poniżej średniej unijnej. Według danych za 2016 r., do głównych przyczyn
należą mała aktywność zawodowa niektórych grup, takich jak osoby

4	Polskie prawo przewiduje następujące formy zatrudnienia: A. Zatrudnienie uregulowane w kodeksie pracy w
formie umowy o pracę (tj. umowy na czas nieokreślony, umowy na czas określony); B. Umowy cywilnoprawne
w postaci umów zlecenia i umów o dzieło; oraz C. Samozatrudnienie. Umowy na czas określony, do których
nawiązuje Eurostat, obejmują umowy o pracę na czas określony oraz umowy cywilnoprawne.
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Rysunek 9
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niepełnosprawne (21 procent), osoby młode (28,4 procent, w wieku od 20
do 24 lat), osoby w wieku od 55 do 64 lat (44,3 procent) oraz kobiety (62,2
procent). Tak niskie wskaźniki aktywności silnie kontrastują z o wiele wyższym wskaźnikiem zatrudnienia mężczyzn w wieku 20–64 lat, wynoszącym
76,4 procent. Z realistycznego punktu widzenia osiągnięcie celu strategii
Europa 2020 wymaga skupienia się w szczególności na tych grupach o niskim poziomie aktywności, aby ułatwić im dostęp do rynku pracy.
Jeżeli współczynnik aktywności zawodowej na krajowym rynku pracy nie
będzie rósł, zwiększający się popyt na pracę ze względu na szybkie nadrabianie opóźnień w zakresie wzrostu może w coraz większym stopniu przyciągać pracowników migrujących. Polska, będąca dotychczas krajem raczej
wysyłającym pracowników, stała się ostatnio w pewnym stopniu krajem
przyjmującym migrantów. W szacowaniu wielkości imigracji pomóc może
liczba wydanych zezwoleń na pracę. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej wynika, że imigracja zaczęła rosnąć w 2014 r. i osiągnęła poziom 1,3 mln osób w 2016 r. (wzrost o 240 procent), z czego aż 96
procent stanowią pracownicy z Ukrainy. Jednocześnie 2,5 mln Polaków
mieszka i w większości również pracuje za granicą. W pewnym stopniu próżnia stworzona przez emigrację z Polski nie przyczyniła się do wzrostu aktywności zawodowej na krajowym rynku pracy, a jedynie przyciągnęła
imigrantów z Ukrainy, co wskazuje na niewielką zdolność instytucji państwowych do aktywizacji zawodowej określonych grup.
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Stopa bezrobocia w 2016 r. wyniosła 6,2 procent, a w drugim kwartale
2017 r. osiągnęła historyczne minimum na poziomie 5 procent. To najniższa wartość od czasu rozpoczęcia przemian gospodarczych w 1989 r. (baza
danych Eurostatu, [une_rt_a]). Najwyższą stopę bezrobocia (20 procent)
odnotowano w 2002 r. Była ona wówczas postrzegana jako jeden z najdrastyczniejszych problemów społecznych kraju. Od tamtego czasu do 2008 r.
bezrobocie spadło do 7,1 procent, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii w 2004
r. Globalny kryzys finansowo-gospodarczy odwrócił ten trend aż do 2013 r.,
gdy stopa bezrobocia znów sięgnęła poziomu 10,3 procent. Po 2014 r. rozpoczęła się gwałtowna poprawa i powrócił spadkowy trend stopy bezrobocia sprzed czasów kryzysu. Przynajmniej w najbliższej perspektywie
bezrobocie zniknęło z listy palących problemów gospodarczych w Polsce.
Część grup jest jednak nadal zagrożona, a wśród nich osoby młode (bezrobocie wśród młodzieży wynosi 14,6 procent); pracownicy o niskich kwalifikacjach (szkoła średnia / gimnazjum lub niższe wykształcenie, stopa
bezrobocia na poziomie 12,5 procent); osoby niepełnosprawne (7,6 procent);
a także mieszkańcy obszarów wiejskich (5,1 procent) i województw słabiej
rozwiniętych (województwo podkarpackie 8,4 procent; warmińsko-mazurskie 6,8 procent; lubelskie 6,5 procent; kujawsko-pomorskie 5,9 procent;
dolnośląskie 5,8 procent oraz świętokrzyskie 5,7 procent).

Największe wyzwania wymagające reform
Eksperci uczestniczący w badaniu BR wskazali na najpilniejszą potrzebę reform, wśród wszystkich obszarów włączenia społecznego, w zakresie poprawy dostępu do rynku pracy (zob. rys. 7). W skali od 0 do 3 ocenili oni
potrzebę reform na 2,61, co odpowiada 18 miejscu na 19 państw członkowskich, które udzieliły wystarczającej ilości odpowiedzi. Przeciętnie w Unii
potrzeba reformy rynku pracy jest oceniana znacznie niżej, bo na poziomie
2,22. Reforma rynku pracy jest zatem postrzegana w Polsce jako pilniejsza
niż reformy w obszarach zdrowia (2,43; 15 miejsce wśród 20 krajów), zapobiegania ubóstwu (1,8; 7 miejsce wśród 27 krajów) i równości w edukacji
(1,68; 6 miejsce wśród 22 krajów). Eksperci wskazali ograniczanie zawierania umów na czas określony i ubóstwa pracujących jako najbardziej palące
i trudne problemy (jedno i drugie oceniono na 2,83, a Polska zajęła ostatnie
miejsce w Unii – 16 wśród 16 krajów). Ważnym kierunkiem reform zdaje się
być również wzrost zatrudnienia (2,18; 10 miejsce wśród 22 krajów), chociaż konieczność poprawy zdaje się zasługiwać na nieco niższy priorytet niż
średnio wszystkie podkategorie.
Jednocześnie z opinii ekspertów wyłania się obraz większej aktywności
Polski w zakresie reformowania rynku pracy (53 procent z nich zauważyło
pewną aktywność reformatorską; 9 miejsce wśród 19 krajów) niż w przypadku wszystkich pozostałych aspektów włączenia społecznego. Rząd wydaje się być prawie w równym stopniu aktywny w zapobieganiu ubóstwu
(wskaźnik aktywności na poziomie 51 procent; 7 miejsce wśród 27 krajów),
a nieco mniej w dziedzinie zdrowia (47 procent; miejsce 15 wśród 20 krajów) i równości w edukacji (45 procent; miejsce 5 wśród 22 krajów). Jeśli
chodzi o dostęp do rynku pracy, wydaje się, że działania reformatorskie w
Polsce skupiają się przede wszystkim na ograniczaniu wymuszonych umów
na czas określony (wskaźnik aktywności na poziomie 71 procent; miejsce 3
wśród 16 krajów), a w nieco mniejszym stopniu na ograniczaniu ubóstwa
pracujących (47 procent; miejsce 9 wśród 18 krajów) oraz na zwiększaniu
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zatrudnienia (39 procent; miejsce 18 wśród 22 krajów). Eksperci ocenili jednak jakość reform rynku pracy jako zaledwie umiarkowaną (0,83; miejsce 5
wśród 17 krajów), czyli nieco powyżej średniej dla Unii.
W 2015 r. koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (PO -PSL ) wprowadziła zmiany do kodeksu pracy w celu ograniczenia nadmiernego zawierania umów o pracę na czas określony. Zmiana
ograniczała maksymalną liczbę kolejnych umów o pracę na czas określony
do trzech, a ich łączny czas trwania do 33 miesięcy. Po doliczeniu trzymiesięcznego okresu próbnego pracownik może być zatrudniony na umowę na
czas określony nie dłużej niż przez trzy lata. Nowe przepisy weszły w życie
w styczniu 2016 r., natomiast ich wpływ na odsetek umów o pracę na czas
określony prawdopodobnie uwidoczni się w pełni dopiero pod koniec 2018
r. Jednak już w latach 2015–2016 tworzenie nowych miejsc pracy prowadziło głównie do zatrudniania na czas nieokreślony. Ta pozytywna zmiana może
być związana z szybkim wychodzeniem z globalnego kryzysu, ale również
z edukacyjnym efektem nowych przepisów jeszcze przed ich faktycznym
wejściem w życie.
Koalicja PO -PSL przyjęła w 2015 r. jeszcze jedną reformę dotyczącą umów
cywilnoprawnych, które zostały wprowadzone w życie od początku 2016 r.
było to 1680 zł brutto / 400 EUR ). W rezultacie umowy cywilnoprawne stały
się mniej atrakcyjne dla pracodawców ze względu na wyższe koszty pracy.
Wpływ obu reform uwidoczni się dopiero w najbliższej przyszłości. Nie
należy spodziewać się dużego spadku odsetka umów na czas określony, ponieważ zmiany w dotychczasowym systemie są raczej nieznaczne. Chociaż
wprowadzone środki miały na celu ograniczenie segmentacji rynku pracy,
pracodawcy nadal niechętnie zawierają umowy na czas nieokreślony. Powołano dwie komisje kodyfikacyjne z udziałem przedstawicieli rządu, partnerów społecznych i niezależnych ekspertów, których zadaniem jest
opracowanie nowego projektu kodyfikacji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy do początku 2018 r.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł w 2017 r. płacę minimalną z 1680
zł miesięcznie (400 EUR ) do 2000 zł miesięcznie (475 EUR ), co dotyczy osób
zatrudnionych na umowy uregulowane kodeksem pracy. Płaca minimalna
wzrosła w ujęciu nominalnym o 8 procent. W przypadku osób, które niedawno weszły na rynek pracy i podjęły pierwszą pracę, wzrost ten wyniósł
aż 35 procent, ponieważ nowe przepisy wyrównały płacę minimalną niezależnie od wieku (wcześniej płaca minimalna w pierwszym roku zatrudnienia wynosiła 80 procent normalnego wynagrodzenia minimalnego).
Podwyżka płacy minimalnej była wyższa niż pierwotnie proponowali partnerzy społeczni. Stosunek płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia
wynosi obecnie około 47–48 procent, a około 10–15 procent pracowników
uzyskuje zarobki zbliżone do płacy minimalnej. We wrześniu 2017 r. rząd
podjął decyzję o kolejnej podwyżce płacy minimalnej, do 2080 zł miesięcznie (495 euro) w 2018 r.
Oprócz znaczącej podwyżki płacy minimalnej w 2017 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął nowe przepisy, które po raz pierwszy wprowadziły minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia (będącej szczególną formą
umowy cywilnoprawnej). Przed reformą stawka godzinowa nie była w żaden
sposób ograniczona od dołu. Stawka godzinowa została ustalona w stosunku do miesięcznego wynagrodzenia minimalnego, w związku z czym obie
wartości muszą rosnąć proporcjonalnie. Mechanizm waloryzacji jest gwarancją minimalnego standardu wynagrodzenia. W 2017 r. minimalna stawka
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godzinowa wynosiła 13 zł (3,1 EUR ), a w 2018 r. wzrośnie do 13,5 zł (3,2 EUR ).
Znaczący wzrost płacy miesięcznej i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej mogą się przyczynić do istotnego zmniejszenia ubóstwa pracujących.
W skali od -2 do +2 eksperci dobrze oceniają jakość reform rynku pracy.
Przewidują oni, że reformy będą miały zdecydowanie pozytywny wpływ na
ogólny dostęp do rynku pracy (ocena jakości 0,83; miejsce 5 wśród 17 krajów), przy jeszcze wyższej jakości reform zmierzających do ograniczenia
przymusowego zawierania umów na czas określony (jakość 1,00; miejsce 4
wśród 12 krajów). Eksperci z podobnym optymizmem twierdzą, że reformy
doprowadzą do wzrostu zatrudnienia (0,55; miejsce 9 wśród 19 krajów) i
ograniczą ubóstwo pracujących. Ogólnie rzecz biorąc, eksperci oceniają jakość reform w Polsce o wiele lepiej niż przeciętnie w UE .
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WNIOSKI

Wnioski
Polska wciąż rozwija się szybciej niż wynosi średnie tempo wzrostu dla całej UE . Nadrabia opóźnienia w zakresie wzrostu i dogania zamożniejsze państwa członkowskie pod względem wysokości PKB . Rozwój prowadzi do
powstawania nowych miejsc pracy i zwiększenia zatrudnienia, co stwarza
lepsze możliwości ekonomiczne dla ogromnej większości obywateli. Powszechne bezrobocie zniknęło z listy palących problemów politycznych, a
ubóstwo wyraźnie się zmniejsza. Wraz z postępami gospodarczymi następuje ogólna poprawa w zakresie włączenia społecznego, jednak wzrost zamożności nie staje się w równym stopniu udziałem wszystkich grup
społecznych. Do ważnych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji
należą na przykład rodziny z dziećmi i osoby pracujące w niepewnych warunkach zatrudnienia przyczyniających się do ubóstwa pracujących. Ponadto wielu Polaków zdecydowało się wyjechać z kraju, aby poszukać lepszych
możliwości za granicą. Te obszary problemowe, obok wielu innych, wymagają bardziej priorytetowego traktowania w ramach stosownych polityk.
Wzorcem dla Polski w zakresie polityki socjalnej nie mogą być bogate
kraje nordyckie. Wydatki publiczne Polski, na przykład na wsparcie dla osób
mało zarabiających, usługi socjalne i zdrowie, są nadal niewielkie ze względu na stosunkowo niski dochód na głowę mieszkańca. Biorąc pod uwagę niski poziom średnich dochodów, Polska wypada stosunkowo dobrze pod
względem włączenia społecznego, chociaż Republika Czeska radzi sobie jeszcze lepiej z godzeniem wzrostu i sprawiedliwości społecznej. Wraz ze wzrostem dochodów rosną jednak również standardy, co wymaga nieustannych
reform mających na celu zwiększanie stopnia włączenia społecznego. Starzenie się społeczeństwa, innowacyjność, cyfryzacja gospodarki i zmiany
strukturalne nieodmiennie stanowią wyzwanie dla państwa opiekuńczego i
wymagają ciągłych reform polityki w celu utrzymania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i umożliwienia ogółowi społeczeństwa korzystania z jego dobrodziejstw, ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie
wrażliwych. Inicjatywa unijna w postaci europejskiego filaru praw socjalnych mogłaby posłużyć jako katalizator reform, które pomogą pogodzić dalszą integrację i konwergencję gospodarczą w Unii ze zwiększeniem
spójności społecznej w państwach członkowskich.
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