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Model, modele, system?
O najlepszą konceptualizacjĊ polityki spoáecznej
w Europie

1.Post-forum
Ostatni numer Problemów Polityki Spoáecznej (10/2007) zawiera szereg esejów
poĞwiĊconych zagadnieniu europejskiego modelu spoáecznego (EMS). Wáodzimierz
Anioá, Mirosáaw KsiĊĪopolski, Gertruda UĞciĔska, Maciej Duszczyk, Tomasz Mering,
Jakub WiĞniewski, Mirosáaw GrewiĔski oraz Ryszard Szarfenberg zaprezentowali
swoje interpretacje pojĊcia europejskiego modelu polityki spoáecznej, przedstawili
wizje jego rozwoju, jak teĪ starali siĊ umiejscowiü w jego obrĊbie polskie doĞwiadczenia związane z rozwojem polityki spoáecznej98.
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WáaĞciwie wszyscy autorzy zgadzali siĊ co do tego, w jaki sposób moĪna interpretowaü EMS. Przede wszystkim europejski model spoáeczny moĪe wyraĪaü w wymiarze aksjologicznym charakterystyczne dla Europy wartoĞci związane z dziaáalnoĞcią
paĔstwa w obrĊbie polityki spoáecznej. EuropejskoĞü miaáaby oznaczaü dąĪenie do
sprawiedliwoĞci i partycypacji spoáecznej. Zmiany w strukturze spoáecznej, gospodarczej czy teĪ politycznej nie mogą prowadziü do wykluczania Īadnej grupy spoáecznej.
Ekskluzja spoáeczna jest postrzegana jako najsilniejszy objaw niesprawiedliwoĞci.
Ponadto zmiany w wymienionych wyĪej trzech sferach powinny byü podejmowane
przy jak najszerszej partycypacji aktorów spoáecznych.
A zatem europejskoĞü polityki spoáecznej ma byü wyznaczana z jednej strony
przez problematykĊ najlepiej wyraĪoną w rozwiniĊtej przez Johna Rawlsa teorii
sprawiedliwoĞci, a z drugiej strony przez stworzoną przez Jürgena Habermasa teorii racjonalnego dziaáania. Aksjologicznemu paradygmatowi sprawiedliwoĞci
i partycypacji moĪna przypisaü, podąĪając tropem uczestników forum Problemów
Polityki Spoáecznej, dwie powiązane ze sobą funkcje: toĪsamoĞciową oraz utopijną.
W pierwszym przypadku europejska polityka spoáeczna rozpatrywana w wymiarze
aksjologicznym ma wskazywaü na to, czym jest Europa, a czym nie jest. Ma wskazywaü na jądro europejskoĞci a jednoczeĞnie wyznaczaü jej granice. Esencją europejskiej polityki spoáecznej są tego typu dziaáania, którym przyĞwieca poszanowanie zasady sprawiedliwoĞci spoáecznej oraz którym towarzyszy jak najszersze uczestnictwo
róĪnorakich grup interesu. JednoczeĞnie paradygmat sprawiedliwoĞci i partycypacji
wskazuje na dziaáania niemieszczące siĊ w kanonie europejskiego sposobu uprawiania polityki spoáecznej, czy teĪ nawet polityki gospodarczej.
Od lat osiemdziesiątych XX wieku tak rozumiany europejski model polityki spoáecznej spotkaá siĊ z zagroĪeniem od wewnątrz i od zewnątrz.
W obrĊbie zachodniej ÞlozoÞi politycznej narodziá siĊ neoprawicowy paradygmat
áączący w sobie libertariaĔski wątek etyki opartej na wolnoĞci i wáasnoĞci oraz politykĊ opierającą siĊ na opozycji wróg-przyjaciel. Ten nowy schemat myĞlowy przedstawiaá europejski model spoáeczny stosując przywoáaną przez Wáodzimierza Anioáa
kategoriĊ eurosklerozy. Europa miaáa byü nieskuteczna w swoich dziaáaniach związanych z polityką spoáeczną, a jednoczeĞnie niekonkurencyjna z innymi rozwijającymi siĊ na Ğwiecie systemami polityczno-gospodarczymi. Dodatkowo przedstawiciele
neoprawicy twierdzili, Īe paradygmat sprawiedliwoĞci i partycypacji niesáusznie pretenduje do bycia wyznacznikiem europejskoĞci; Īe europejski model spoáeczny jest jedynie wynaturzeniem charakterystycznych wątków dla europejskiej ÞlozoÞi politycznej. I Īe prawdziwa europejskoĞü zostaáa zachowana jedynie na obrzeĪach kontynentu
- w Wielkiej Brytanii oraz w jej byáej kolonii - Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Od zewnątrz europejski model spoáeczny od lat osiemdziesiątych jest zagroĪony
przede wszystkim przez niedający siĊ zakwestionowaü, zarówno w sferze spoáecznej
jak i gospodarczej, sukces paĔstw Azji Wschodniej. Dynamiczny rozwój gospodarczy
poáączony z gáĊbokimi przemianami spoáecznymi doprowadziá do powstania systemu opierającego siĊ, wydawaáoby siĊ, na zupeánie innych zasadach. Lokalni politycy
i Þlozofowie, w oparciu o klasyczną doktrynĊ neokonfucjanizmu, stworzyli koncep-
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cjĊ wartoĞci azjatyckich, której elementy moĪna uznaü za swoistego rodzaju wschodnioazjatycki model spoáeczny (Gawlikowski 1998, Mahathir 1999, Tu 1996). Opiera
siĊ on na zasadach hierarchicznoĞci oraz harmonii. Sprawiedliwy jest nie ten system
spoáeczny, który dąĪy do zachowania przynajmniej minimum równoĞci spoáecznej,
lecz ten, który zachowuje w swoich strukturach chociaĪ pewne elementy relacji podlegáoĞci. Ludzie nie są sobie równi i nie moĪna z egalitaryzmu czyniü kardynalnej
cnoty Īycia spoáecznego. NierównoĞci statusu spoáecznego nie mają jednak, w myĞl
doktryny wartoĞci azjatyckich, prowadziü do konßiktów. SpoáeczeĔstwo jest bytem
organicznie i funkcjonalnie zespolonym, do którego naleĪy w jak najmniej inwazyjny
sposób wprowadziü element harmonii i áadu.
Reakcje na wymierny sukces gospodarczy Azji oraz jego ideologiczną interpretacjĊ
byáy dwojakiego rodzaju.
Zwolennicy tezy o braku witalnoĞci w europejskiej polityce spoáecznej nawoáywali
do podąĪania ĞcieĪką wyznaczoną przez paĔstwa Azji Wschodniej. Po wielu wiekach
Orient staá siĊ bardziej czymĞ na czym naleĪaáo siĊ wzorowaü, niĪ czymĞ, czym naleĪaáo pogardzaü (White, Goodman, 1998). Ci sympatycy strategii neoprawicowych
nie tylko nie opáakują odejĞcia z miasteczka Pippi Langstrumpf z torbą peáną monet,
personiÞkującej w tekĞcie Jakuba WiĞniewskiego99 europejskie paĔstwo dobrobytu,
ale najchĊtniej by ją wáasnorĊcznie z tego miasteczka wygonili.
Nieco inaczej na konkurencjĊ ze strony paĔstw azjatyckich reagują zwolennicy
europejskiego modelu spoáecznego. Zamiast nawoáywaü do naĞladowania wzorców
ksztaátujących siĊ podobno w Azji Wschodniej, apelują raczej o poszanowanie przez
kraje azjatyckie uniwersalnych, ich zdaniem, standardów socjalnych. PaĔstwa spoza Europy są podejrzewane o nieuczciwą konkurencjĊ w sferze polityki spoáecznej,
o dumping spoáeczny, którego skutki odczuwają nie tylko mieszkaĔcy krajów stosujących tĊ praktykĊ, ale takĪe sami Europejczycy muszący siĊ godziü na coraz gorsze
systemy zabezpieczenia spoáecznego100.
Im silniej zagroĪona byáa funkcja toĪsamoĞciowa paradygmatu sprawiedliwoĞci
i partycypacji, podkreĞlająca czym europejski model spoáeczny „jest”, tym silniej
podkreĞlana byáa jego funkcja utopijna, wskazująca czym europejska polityka spoáeczna „powinna byü”. Odwoáując siĊ do Karla Mannheima moĪna powiedzieü, iĪ im
bardziej europejski model spoáeczny nie pokrywaá siĊ z rzeczywistoĞcią, tym bardziej
u niektórych zwiĊkszyáa siĊ chĊü rozsadzenia istniejących struktur polityki spoáecznej
tak, aby zaczĊáy one przypominaü spójny europejski model.
OczywiĞcie w tym miejscu naleĪy wspomnieü o Strategii LizboĔskiej z 2000 roku
wraz z jej znaczącą korektą z 2005 roku. W tej wizji polityka spoáeczna miaáa wspieraü politykĊ gospodarczą, zaĞ polityka gospodarcza miaáa dziaáaü z poszanowaniem
celów polityki spoáecznej. W myĞl caáego przedsiĊwziĊcia w 2010 roku paĔstwa Unii
Europejskiej powinny posiadaü najbardziej konkurencyjne gospodarki na Ğwiecie,
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a ich spoáeczeĔstwa powinny zachowaü wysoki poziom spoistoĞci. Wysiáek związany
z wdraĪaniem Strategii powinien pokazaü dobitnie, Īe Europa jest w stanie podjąü
wysiáek reformy bez rezygnowania ze swojej niepowtarzalnoĞci.
JednakĪe, jak sáusznie zauwaĪają uczestnicy forum, przed traktowaniem europejskiego modelu spoáecznego jako utopii stoją dwa niebezpieczeĔstwa.
Mirosáaw KsiĊĪopolski pisząc o ocenie skutecznoĞci Strategii stwierdza: „jeĪeli
okaĪe siĊ ona niewielka, spodziewam siĊ podjĊcia przez UE pewnych kroków umoĪliwiających obniĪenie dotychczasowych standardów socjalnych”. A zatem niepowodzenie milenijnego projektu moĪe doprowadziü do daleko posuniĊtej erozji europejskiego stylu rozwiązywania kwestii spoáecznych.
W moim przekonaniu o wiele wiĊksze zagroĪenie dla europejskiego myĞlenia o polityce spoáecznej moĪe stanowiü sama Strategia LizboĔska. Temu tematowi jest poĞwiĊcona znaczna czĊĞü tekstu Maciej Duszczyka. Stwierdza, Īe „Unia Europejska
nie ma praktycznie Īadnych instrumentów skierowanych do osób, które mogą zostaü
wykluczone spoáecznie przez wprowadzenie reform ekonomicznych i spoáecznych. Jedyną odpowiedzią ze strony Wspólnoty ma byü wzrost wydatków na badania i rozwój,
kosztem polityki spójnoĞci oraz wspólnej polityki rolnej. Jest to jednak oferta raczej
dla <wygranych> procesów globalizacyjnych”. Za taką tezą wydaje siĊ kryü przekonanie, Īe podejmowany obecnie wysiáek realizowania nowej europejskiej wizji, tworzenia europejskiego stylu uprawiania polityki spoáecznej ponad istniejącymi róĪnicami, prowadzi de facto do wyjĞcia poza paradygmat sprawiedliwoĞci i partycypacji,
albo przynajmniej do jego znaczącego przedeÞniowania.
Oprócz wymiaru aksjologicznego europejskiego modelu spoáecznego uczestnicy
forum dostrzegali wymiar analityczny tego pojĊcia. W tym przypadku uwaga autorów koncentrowaáa siĊ nie na wychwytywaniu specyÞcznych zasad towarzyszących
tworzeniu polityki spoáecznej w Europie, lecz na przeprowadzaniu mniej lub bardziej
dokáadnych analiz instytucjonalnego ksztaátu social policy na Starym Kontynencie.
W takim ujĊciu europejskiego modelu spoáecznego najwaĪniejszym staje siĊ pytanie,
czy mamy do czynienia w Europie z polityką spoáeczną - czy z politykami spoáecznymi. Czy w obrĊbie Unii Europejskiej przewaĪa konwergencja czy dywergencja?
Czy coraz ĞciĞlejsze powiązania polityczne i gospodarcze krajów naszego kontynentu
spowodują upodabnianie siĊ lokalnych polityk spoáecznych, czy wrĊcz przeciwnie,
doprowadzą do jeszcze silniejszego uwypuklenia róĪnic?
W Forum teza o dywergencji zostaáa najsilniej wyraĪona przez Mirosáawa KsiĊĪopolskiego, który stwierdziá, Īe nie zauwaĪa „tendencji do konwergencji krajowych
strategii polityki spoáecznej; podstawowe róĪnice miĊdzy tymi strategiami utrzymują
siĊ. W dalszym ciągu mamy do czynienia z istnieniem kilku wyraĨnie wyodrĊbnionych
europejskich strategii polityk spoáecznych…”. JednoczeĞnie jednak autor zastrzega,
Īe moĪna zaobserwowaü podobną reakcjĊ krajów europejskich na kwestie związane z rynkiem pracy – na wyzwanie jakie stawia przed polityką spoáeczną bezrobocie
oraz regulacja rynków pracy. A zatem KsiĊĪopolski w dominującej tendencji do podtrzymywania róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi politykami dostrzega jednak równieĪ
pewne odchylenia. W niektórych wypadkach, w obliczu podobnych wyzwaĔ kraje
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hoádujące odmiennym sposobom radzenia sobie z kwestiami spoáecznymi ujednolicają swoje dziaáania.
TĊ sáabą tezĊ o dywergencji europejskich modeli polityk spoáecznych moĪna skonfrontowaü z silną tezą o dywergencji prezentowaną chociaĪby przez GöstĊ Espinga-Andersena. W ksiąĪce z 2002 roku pt. Why We Need a New Welfare State razem
z Duncanem Galliem, Antonym Hemerijckiem oraz Johnem Mylesem duĔski badacz
stawia tezĊ, Īe raczej trudno mówiü o jakimkolwiek upodabnianiu siĊ europejskich
modeli spoáecznych, lecz naleĪy mówiü przede wszystkim o odmiennych strategiach
radzenia sobie z identycznymi problemami. „Ogólnie mówiąc, wszystkie europejskie
narody stoją przed podobnymi niebezpieczeĔstwami, mają podobne potrzeby oraz są
zmuszane do stawania wobec podobnych wyborów (trade-offs). WszĊdzie moĪna dostrzec wzrost generowanych przez rynek nierównoĞci oraz dopatrzyü siĊ podobnych
przejawów przemian demograÞcznych. JednoczeĞnie jednak równie realna jest konfrontacja tych zbieĪnych post-industrialnych kwestii z bardzo siĊ od siebie róĪniącymi
narodowymi systemami polityki spoáecznej (welfare systems). Tak wiĊc, moĪliwoĞci
reakcji tych systemów na nowe kwestie bĊdą nieuchronnie siĊ od siebie róĪniáy. BĊdzie
to wynikaáo zarówno z wrodzonych dla tych systemów polityk spoáecznych zalet, jak
i wad.” (Esping-Andersen 2002, s. 13).
ħródeá sáabych oraz silnych tez o konwergencji moĪna szukaü w instytucjonalizmie historycznym (Hall, Taylor 1996), a przede wszystkim w - czĊsto obecnie naduĪywanym a wykorzystywanym przez tĊ szkoáĊ teoretyczną - pojĊciu zaleĪnoĞü od
ĞcieĪki (path dependency) (Weir 1992). Najbardziej ogólnie podstawową tezĊ instytucjonalizmu historycznego moĪna streĞciü w stwierdzeniu, Īe przeszáe wybory ograniczają nasze teraĨniejsze dziaáania poprzez medium instytucji. Dokonując w sferze
czy to spoáecznej, czy to gospodarczej, czy to politycznej, czasem wydawaáoby siĊ
bardzo nieistotnych wyborów moĪemy w znacznym stopniu ograniczyü swoje, czy
teĪ innych, pole dziaáania. Wokóá powstaáych na mocy przeszáych wyborów instytucji powstają silniejsze lub sáabsze koalicje dąĪące do utrzymania powstaáego status
quo. A zatem w myĞl KsiĊĪopolskiego czy Espinga-Andersena raz ukonstytuowane
nordyckie, anglosaskie, czy teĪ kontynentalne modele polityki spoáecznej nie ulegną
znaczącej zmianie, nawet gdy bĊdą skonfrontowane z podobnymi wyzwaniami. BezwáadnoĞü dziaáania instytucji zmusi je do odmiennej reakcji na podobne problemy.
Tak jak zwolennikom dywergencji zapewne bliskie jest pojĊcie ĞcieĪki zaleĪnoĞci,
tak zwolennikom tezy o konwergencji europejskich polityk spoáecznych bliskie jest
pojĊcie krytycznego poáączenia (critical juncture) (Thelen 1999). To, wywodzące siĊ
równieĪ ze sáownika instytucjonalizmu historycznego lecz zdecydowanie mniej popularne, pojĊcie opisuje sytuacje, w których dotychczas dziaáające mechanizmy instytucjonalne ulegają zmianie. Wskazuje miejsca, w których przeáamana zostaje bezwáadnoĞü dziaáania dotychczasowych instytucji i zostaje ukonstytuowane nowe status quo.
W obrĊbie dyskusji na temat europejskiego modelu spoáecznego kwestia krytycznego poáączenia moĪe odnosiü siĊ do stwierdzenia, Īe wobec podobnych wyzwaĔ spoáeczno-gospodarczych bĊdą zanikaü róĪnice pomiĊdzy poszczególnymi modelami polityki spoáecznej. JednakĪe moĪna w oparciu o to nawiązanie stwierdziü, Īe mamy do
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czynienia z zupeánie nową instytucjonalizacją polityki spoáecznej, a mianowicie z jej
instytucjonalizacją na poziomie Unii Europejskiej. I wáaĞnie powstanie paneuropejskiej polityki spoáecznej dokona ostatecznego ujednolicenia narodowych strategii
rozwiązywania kwestii spoáecznych.
PoĞród zgromadzonych na forum Problemów Polityki Spoáecznej sympatyków tezy
o konwergencji zdecydowanie dominowaáo przekonanie, Īe to dziaáania podejmowane
na poziomie Unii Europejskiej doprowadzą do upodobnienia siĊ polityk spoáecznych
poszczególnych paĔstw. Gertruda UĞciĔska podkreĞlaáa znaczenie otwartej metody
koordynacji, zaĞ Jakub WiĞniewski wskazywaá na znaczenie polityki redystrybucyjnej na poziomie wspólnotowym. W tym Ğwietle Unia ma szanse, przy wykorzystaniu
specyÞcznych dla siebie instrumentów, doprowadziü do upodobnienia siĊ lokalnych
polityk spoáecznych.
Przedstawienie kwestii związanych z europejskim modelem spoáecznym z punktu
widzenia aksjologicznego i analitycznego, w sposób zaprezentowany przez uczestników forum, w znaczącym stopniu wypeánia pole badania polityki spoáecznej w Europie. Wypeánia, ale jednoczeĞnie nie wyczerpuje. Nie jestem do koĔca przekonany czy
rozpatrywanie europejskiej polityki spoáecznej z perspektywy utrzymywania lub teĪ
uzyskiwania toĪsamoĞci, czy teĪ z perspektywy podkreĞlania lub niwelowania róĪnic,
wáaĞciwie opisuje specyÞkĊ europejskiej polityki spoáecznej.

2. EMS jako Europejski System Polityk Spoáecznych (ESPS)
Wydaje mi siĊ, Īe najbliĪsi uchwycenia specyÞki europejskiego modelu spoáecznego byli Mirosáaw GrewiĔski i Ryszard Szarfenberg. Ten pierwszy bowiem stwierdza w swoim tekĞcie, Īe „problemem z europejskim modelem spoáecznym jest to, Īe
dotychczas byá on przedmiotem analiz z punktu widzenia tradycyjnego welfare state.
Byü moĪe naleĪaáoby prowadziü analizĊ tego modelu z punktu widzenia welfare system”. Tym samym autor sáusznie zwraca uwagĊ, Īe przy analizie polityki spoáecznej
powinniĞmy patrzeü na jej ksztaát instytucjonalny i niekoniecznie skupiaü siĊ tylko
na jednym podmiocie polityki spoáecznej jakim jest paĔstwo. Z kolei Ryszard Szarfenberg stwierdza, Īe „nie ma sprzecznoĞci miĊdzy stwierdzeniem, Īe są róĪne modele
polityki spoáecznej w paĔstwach europejskich i jest teĪ jej model europejski, który nie
sprowadza siĊ do kilku ogólnych haseá, co do których wszyscy siĊ zgadzają”. A zatem
naleĪy patrzeü na europejski model spoáeczny jednoczeĞnie na kilku poziomach, na
których róĪnica moĪe wspóáwystĊpowaü z jednoĞcią. Postulaty obydwu autorów najlepiej moĪna zrealizowaü przez konceptualizacjĊ europejskiego modelu spoáecznego
jako europejskiego systemu polityk spoáecznych (ESPS).
Na politykĊ spoáeczną w Europie naleĪy spojrzeü jako na wspóáoddziaáywanie
narodowych polityk spoáecznych na siebie, jako na oddziaáywanie polityki spoáecznej Unii Europejskiej na polityki narodowe oraz wreszcie jako na oddziaáywanie polityk narodowych na politykĊ unijną. W pierwszym przypadku lokalne
polityki spoáeczne oddziaáują na siebie nawzajem dziĊki poĞrednictwu wspólnej sfery
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gospodarczej Unii Europejskiej. Istnieje w jej obrĊbie wspólny rynek pracy, wspólna
sfera handlu oraz wspólny system Þnansowy, najsilniej zintegrowany w obrĊbie krajów naleĪących do strefy euro. Swobodny przepáyw siáy roboczej, kapitaáu oraz towarów powoduje, Īe w wymiarze gospodarczym poszczególne kraje nie mogą izolowaü
od siebie krajowych polityk spoáecznych. Na przykáad napáyw emigrantów z Europy
ĝrodkowej na Wyspy Brytyjskie wpáynąá na zwiĊkszenie presji na tamtejsze systemy
pomocy spoáecznej. JednoczeĞnie wejĞcie Polski do Unii Europejskiej zmieniáo nieco
charakterystyki naszego rynku pracy.
Oprócz bezwiednego wzajemnego oddziaáywania na siebie krajowych polityk spoáecznych przez sam fakt ich funkcjonowania w jednej sferze gospodarczej, polityki
spoáeczne oddziaáują na siebie poprzez instytucje europejskie stworzone z intencją
zwiĊkszenia wspóáoddziaáywania na siebie lokalnych polityk spoáecznych. Do takich
instytucji polityki spoáecznej niewątpliwie naleĪy, wspominana przez wszystkich
uczestników forum, otwarta metoda koordynacji. Ten wywodzący siĊ z europejskiej
polityki Þnansowej sposób koordynacji dziaáaĔ poszczególnych rządów zostaá w peáni zastosowany w europejskiej polityce spoáecznej z chwilą wejĞcia w Īycie Strategii
LizboĔskiej. Konsultacje ekspertów, wizyty studyjne, poszukiwanie najlepszych praktyk i benchmarking mają doprowadziü do zwiĊkszenia przepáywu informacji pomiĊdzy instytucjami poszczególnych europejskich polityk spoáecznych, a takĪe do ich,
przynajmniej czĊĞciowego, ujednolicenia. Za Kerstin Jacobsson (2004) moĪna zaliczyü otwartą metodĊ koordynacji do wykorzystywanych w obrĊbie Unii Europejskiej
dyskursywnych mechanizmów regulacyjnych (discursive regulatory mechanisms). Ich
gáównym celem jest „wytwarzanie” wspólnej interpretacji otaczającej rzeczywistoĞci.
Mechanizmy te są gáównie skupione na generowaniu wspólnego europejskiego dyskursu, który w konsekwencji mógáby prowadziü do tworzenia podobnych instytucji
polityki spoáecznej na obszarze caáej Europy. Dyskursywne mechanizmy regulacyjne, do których oprócz otwartej metody koordynacji moĪna zaliczyü równieĪ eurostatystykĊ, opierają swoje dziaáanie nie na jakiejĞ zinstytucjonalizowanej formie
nacisku lecz raczej na stosowaniu mechanizmu wstydu.
Bardziej zinstytucjonalizowaną formą tworzenia jednolitej polityki spoáecznej na
poziomie europejskim jest dziaáalnoĞü funduszy redystrybucyjnych. W tym typie dziaáalnoĞci instytucji europejskich chodzi juĪ nie tylko o uáatwianie interakcji miĊdzy
lokalnymi politykami spoáecznymi, lecz o realizowanie programów, których treĞü jest
kontrolowana przez instytucje unijne. Mniej jest tu miejsca na spontaniczne ujednolicanie polityk spoáecznych, wiĊcej jest w tym programowego dziaáania. NaleĪy oczywiĞcie przede wszystkim wspomnieü tutaj o Europejskim Funduszu Spoáecznym, ale
takĪe o innych funduszach, które niekoniecznie bĊdąc ĞciĞle związane z polityką spoáeczną, to jednak podobnie jak to ma miejsce przy spontanicznych dziaáaniach rynkowych, ujednolicają otoczenie, w obrĊbie którego formują siĊ poszczególne lokalne
polityki spoáeczne.
Trzecim poziomem analizy ESPS jest polityka tworzona na poziomie Unii Europejskiej, która nie wynika juĪ w Īaden sposób z bardziej lub mniej zinstytucjonalizowanego wysiáku skierowanego na ujednolicanie lokalnych polityk spoáecznych,
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lecz z przenoszenia moĪliwoĞci podejmowania suwerennych decyzji w tej kwestii
z poziomu narodowego na poziom instytucji unijnych. Wydaje siĊ to byü najsáabiej
rozwiniĊty wymiar europejskiego modelu polityk spoáecznych. Najbardziej wyrazistą
formĊ przyjĊáa unijna polityka spoáeczna w sferze graniczącej z polityką gospodarczą,
a mianowicie w powoáaniu wspólnej polityki rolnej.
Tak jak najczĊĞciej lokalne polityki spoáeczne oddziaáują na siebie za pomocą medium gospodarki, tak te same lokalne polityki spoáeczne najáatwiej wpáywają na europejski poziom polityki spoáecznej w sferze politycznej. Przede wszystkim dziĊki Radzie Europy, Radzie Ministrów oraz dziĊki komitetom nadzorującym dziaáanie Komisji Europejskiej, rządy poszczególnych paĔstw mogą przenieĞü poszczególne kwestie
związane z ich lokalnymi politykami spoáecznymi na poziom paneuropejski. Mogą
zrobiü to wpáywając na rodzaj problemów podnoszonych w obrĊbie dyskursywnych
mechanizmów regulacji, mogą to robiü zmieniając strategie dziaáania poszczególnych
funduszy redystrybucyjnych, czy teĪ dąĪyü do tworzenia ogólnoeuropejskiej polityki
spoáecznej odnoszącej siĊ do interesującej je kwestii spoáecznej. Obecnie taki proces
jest szczególnie dobrze widoczny na przykáadzie francuskiej prezydencji, której celem jest przeniesienie na szczyt listy europejskich priorytetów spójnej unijnej polityki
emigracyjnej.
KaĪdy z naszkicowanych tu elementów europejskiego systemu polityk spoáecznych
moĪna by uznaü za uosobienie europejskiego modelu spoáecznego. Za wyznacznik
europejskoĞci moĪe sáuĪyü zarówno wspóáistnienie odrĊbnych modeli polityki spoáecznej we wspólnej przestrzeni gospodarczej i politycznej, jak teĪ syzyfowy wysiáek
tworzenia spójnej polityki spoáecznej tworzonej na poziomie instytucji Unii Europejskiej. W moim przekonaniu najlepszym sposobem konceptualizacji europejskiego
modelu spoáecznego jest traktowanie go jako systemu, w którym konwergencja miesza siĊ z dywergencją nie prowadząc jednak do jednoznacznej dialektycznej syntezy.

3. Europy problemy samej ze sobą
Traktowanie europejskiego modelu spoáecznego jako systemu jest, moim zdaniem,
nie tylko najlepszym punktem wyjĞciowym do dalszych analiz polityki spoáecznej
w Europie, ale takĪe najlepiej uwidacznia podstawowe problemy, jakie ma Europa ze
swoimi strategiami rozwiązywania kwestii spoáecznych.
Przede wszystkim jest to problem nieprzejrzystoĞci odpowiedzialnoĞci101. Pojedynczy obywatel dowolnego paĔstwa Unii Europejskiej nie jest do koĔca przekonany,
jaka instytucja odpowiada za zapewnienie mu bezpieczeĔstwa socjalnego oraz jaki
de facto jest zakres odpowiedzialnoĞci poszczególnych podmiotów politycznych za
to jego bezpieczeĔstwo. W Ğwiecie, w którym narodowe polityki spoáeczne nakáadają
siĊ na ponadnarodowe dziaáania w tej dziedzinie, gdzie istnieją zarówno prawnie ure101
Termin ten jest nawiązaniem do pracy Davida Osta, który pisze w swojej niedawno wydanej
po polsku ksiąĪce o nieprzejrzystoĞci wáadzy (Ost 2007, s. 58).
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gulowane zobowiązania jak teĪ luĨno sformuáowane deklaracje, w którym programy
unijne są realizowane przez narodowe rządy, trudno jest stwierdziü, kto jest odpowiedzialny za co, komu dziĊkowaü, a na kogo záorzeczyü. O ile bowiem pojĊcie systemu
jest dobrą analityczną ramą dla rozpatrywania europejskiej polityki spoáecznej, to jednoczeĞnie jest to jeden z gorszych sposobów legitymizowania wáadzy politycznej.
Z problemem nieprzejrzystoĞci odpowiedzialnoĞci wiąĪe siĊ inny problem – napiĊcia miĊdzy zasadą obywatelskiej podmiotowoĞci a narodowej suwerennoĞci.
Europejska polityka spoáeczna funkcjonując w sposób bardzo inspirujący dla politologów i socjologów, jednoczeĞnie nie moĪe do koĔca rozstrzygnąü, czy ma siĊ opieraü na mechanizmach podtrzymujących liberalny postulat samostanowiącej o sobie
jednostki, czy raczej wspieraü instytucje hoádujące republikaĔskiemu prymatowi paĔstwa nad obywatelem. Decyzje dotyczące polityki spoáecznej zapadają bardzo czĊsto
w trakcie konsultacji miĊdzyrządowych, które są wynikiem kompromisów miĊdzy
przedstawicielami elit politycznych poszczególnych paĔstw, ale coraz czĊĞciej dotykają spraw związanych z Īyciem pojedynczych obywateli. Ciąg delegacji wáadzy
od poziomu obywatela po chociaĪby poziom Komisji Europejskiej jest tak dáugi, Īe
zaczyna nabieraü cech uzurpacji. JednoczeĞnie jednak ci sami przedstawiciele Komisji lubią siĊ przedstawiaü jako straĪnicy liberalnej tradycji Europy. Dlatego teĪ coraz
bardziej aktualna, takĪe w Ğwietle problemów z ratyÞkacją traktatu konstytucyjnego,
jest kwestia europejskiego demos, co w wymiarze polityki spoáecznej przekáada siĊ na
pytanie o paneuropejską solidarnoĞü spoáeczną.
Fakt, Īe w europejskim systemie polityk spoáecznych jest duĪo rozwiązaĔ opierających siĊ na miĊkkiej wáadzy, Ğwiadczy zapewne, z jednej strony, o strachu przed
nastąpieniem kolejnego ataku eurosklerozy. ElastycznoĞü wydaje siĊ nie tylko hasáem,
które jest odnoszone do sfery rynku pracy, ale takĪe przyĞwieca dziaáaniom w obrĊbie
sfery wáadzy. ChĊü nieustannego pozostawania w punkcie krytycznego poáączenia,
gdzie wszystko siĊ rozstrzyga, ale nic nie jest rozstrzygniĊte, prowadzi do dwóch niebezpieczeĔstw. Przede wszystkim brak silnej instytucjonalizacji nowych rozwiązaĔ
w obrĊbie polityki spoáecznej prowadzi do tego, Īe nie jest zagroĪone istnienie dobrze zakorzenionych rozwiązaĔ z epoki klasycznego paĔstwa dobrobytu. Strach przed
nową eurosklerozą uniemoĪliwia uporanie siĊ z objawami jej pierwszego ataku. Po
drugie, niechĊü przed wpadniĊciem w koleiny zaleĪnoĞci od ĞcieĪki powodują natĊĪenie problemów z nieprzejrzystoĞcią odpowiedzialnoĞci. DąĪenie do pozostawania
w punkcie krytycznego poáączenia wiąĪe siĊ bowiem z podwyĪszaniem poziomu nieprzejrzystoĞci caáego systemu polityki spoáecznej.
Opieranie siĊ na miĊkkiej wáadzy przynosi równieĪ zagroĪenie dla istnienia caáego europejskiego systemu polityk spoáecznych. Funkcjonowanie bowiem rozwiązaĔ
opierających siĊ na dyskursywnych mechanizmach regulacyjnych wymaga istnienia
chociaĪby minimalnej wspólnej normatywnej podstawy okreĞlającej zakres tych mechanizmów, ich cele oraz wyznaczającej rolĊ uczestniczących w nich aktorów.
Element wspólnego aksjologicznego paradygmatu jest niewątpliwie konieczny.
JednakĪe poáączenie zwiĊkszania liczby lokalnych polityk spoáecznych inkorporowanych do europejskiego systemu polityk spoáecznych z próbami pogáĊbiania integracji
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tychĪe lokalnych polityk spoáecznych moĪe odsáoniü taką liczbĊ obszarów kierujących siĊ odmiennymi logikami dziaáania, Īe nie bĊdą one mogáy zostaü objĊte jednym
mechanizmem regulowania dyskursu. To moĪe prowadziü do powstania w obszarze
europejskiego modelu spoáecznego kilku systemów integrowania narodowych polityk
spoáecznych, czego skutki mogą siĊ równieĪ przenieĞü na sferĊ polityczną i gospodarczą wspólnoty europejskiej.
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The model, models or a system of European social policies?
The whole section of previous issue of Problems of social policy was devoted to the topic of
European social model. Authors couldn’t agree, one should treat European model as a matter of
identity or as a mater of utopian project, and another one should talk about one European social
policy or about many social policies in Europe. In my opinion many problems with European
social model can be solved or at least be better described if we talk about the European System
of Social Polices (ESSP). In this system national social policies inßuence each other, social
policy of European Union inßuences national social policies and national polices inßuence
policy of European Union. The system consists of interrelated elements. Looking at European
social model as a system gives us also an opportunity to identify main problems concerning
social policy in Europe.

