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Duƒski model elastycznego bezpieczeƒstwa (flexicurity)
Wzór do naÊladowania?

W ostatnich latach wzros∏o w ca∏ej Europie zainteresowanie duƒskim „modelem” elastycznego bezpieczeƒstwa (flexicurity1) na rynku pracy. Jest on prezentowany jako w∏aÊciwa odpowiedê na to, co Wilhagen i Tros (2003) nazywajà „podwójnym ograniczeniem”,
z którym muszà si´ zmierzyç wszystkie kraje w kontekÊcie obecnej fazy globalizacji. Z jednej strony, pojawiajà si´ postulaty wi´kszej elastycznoÊci, podnoszone przez przedsi´biorców, którzy uzasadniajà je wyzwaniami stwarzanymi przez Êwiatowà konkurencj´. Z drugiej strony, mamy ˝àdania wi´kszego bezpieczeƒstwa zg∏aszane przez pracowników
i spo∏eczeƒstwo.
Idea, aby zreformowaç rynki pracy na wzór i podobieƒstwo Danii jest dzisiaj rozpowszechniona wÊród polityków i ekonomistów. Przyk∏adowo, w publikacjach OECD poÊwi´conych gospodarce i zatrudnieniu (OECD 2004a; 2004b; 2005a; 2005b) cz´sto przytaczano Dani´ jako jeden z najbardziej godnych polecenia wzorów do naÊladowania. Inne
przyk∏ady pochodzà z „bia∏ych ksiàg” wydawanych przez Komisj´ Europejskà, w których
duƒskie doÊwiadczenia uznawano za podstaw´ projektowania europejskiej strategii zatrudnienia.

Jest to neologizm na gruncie j´zyka angielskiego powsta∏y po po∏àczeniu s∏ów flexibility (elastycznoÊç) i security (bezpieczeƒstwo). T∏umacz´ go opisowo jako „elastyczne bezpieczeƒstwo”. Przypis od t∏umacza.
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Bez wàtpienia Dania odnios∏a sukces mierzony zarówno poziomem bezrobocia, jak
i zatrudnienia. Stopa bezrobocia zmniejszy∏a si´ z 9,6% w 1993 do 4,3% w 20012 i oscyluje wokó∏ 5% od 19973. W tym samym okresie wskaênik zatrudnienia by∏ stabilny i wynosi∏ 75% ludnoÊci aktywnej zawodowo.
Sukcesy te zosta∏y osiàgni´te bez wzrostu presji inflacyjnej na p∏ace i na ceny, co jest
równie˝ du˝ym osiàgni´ciem. Ale to nie wszystko. Duƒskie wydatki publiczne w PKB nale˝à do najwy˝szych na Êwiecie4, a jednoczeÊnie rosnà nadwy˝ki bud˝etów publicznych.
Wszystkie kryteria Paktu StabilnoÊci i Wzrostu sà spe∏nione, a bilans handlowy jest dodatni prawie ka˝dego roku.
Z tych wzgl´dów warto przyjrzeç si´ bli˝ej, jak dzia∏a duƒski rynek pracy, i okreÊliç, jakie rozwiàzania nadawa∏yby si´ do naÊladowania gdzie indziej. W artykule zostanà przedstawione elementy odpowiedzi na te pytania. W szczególnoÊci, czy model elastycznego
bezpieczeƒstwa mo˝e byç wzorem dla Polski, gdzie poziom bezrobocia si´gnà∏ 18,8%
w 20045.
W celu odpowiedzi na postawione pytania w kolejnych czterech punktach przedstawiony zostanie „model duƒski” jako ca∏oÊç i trzy elementy duƒskiego „z∏otego trójkàta”:
elastyczny rynek pracy, hojny system socjalny i aktywna polityka rynku pracy. W nast´pnej cz´Êci przyjrzymy si´ bli˝ej reformie rynku pracy z 1993, która sprawi∏a, ˝e bezrobocie znaczàco zmniejszy∏o si´ od 1997. Ostatni punkt zosta∏ poÊwi´cony mo˝liwoÊci przeniesienia modelu duƒskiego na inny grunt, zw∏aszcza polski.

Duƒski model jako ca∏oÊç
Duƒski sposób odpowiedzi na „podwójne ograniczenie” opisane wy˝ej nazywany jest
przez wielu ekonomistów „ogniwem ∏àczàcym elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo” (flexicurity
nexus). Istotà tego modelu sà bowiem takie regulacje rynku pracy, które jednoczeÊnie dajà elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo. Rynki pracy w niektórych krajach charakteryzowa∏y si´
tymi samymi cechami od wielu lat, ale wyra˝enie flexicurity pojawi∏o si´ i uzyska∏o szerokie uznanie w po∏owie lat 90.: „nie by∏o to przypadkiem, gdy˝ poj´cie to odzwierciedla∏o
ambicje stworzenia efektywnej i konkurencyjnej gospodarki, która jednoczeÊnie zapewnia
wysoki poziom zatrudnienia, zabezpieczenia spo∏ecznego i inkluzji, wyra˝one w Bia∏ej
Ksi´dze J. Delors’a poÊwi´conej wzrostowi gospodarczemu, konkurencji i zatrudnieniu
z 1993 i w Europejskiej Strategii Zatrudnienia” (Andersen i Mailand 2005, s. 9).
Wszystkie wskaêniki dotyczàce bezrobocia w artykule obliczone sà wed∏ug metodologii zalecanej przez Mi´dzynarodowà Organizacj´ Pracy. Duƒska definicja bezrobocia jest mniej restrykcyjna i dlatego lokalne miary tego zjawiska sà wy˝sze o ok. 2 punkty procentowe. Jest to bardzo nietypowe, gdy˝ wi´kszoÊç definicji krajowych jest bardziej restrykcyjna w porównaniu z zalecanà przez
MOP (np. w Holandii).
3 Stopa bezrobocia wynosi∏a 5,4% w 2004 (OECD, 2005a).
4 W 2003 udzia∏ wydatków publicznych w PKB wynosi∏ 56%, co dawa∏o Danii drugie miejsce
po Szwecji (58%) (OECD, 2004b).
5 èród∏o: OECD (2005a).
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Ró˝ni autorzy ró˝nie definiowali elastyczne bezpieczeƒstwo. Wilhagen i Tros (2003,
s. 4) zdefiniowali je jako „polityk´, która ma na celu uelastycznienie rynków pracy, organizacji pracy i stosunków pracy, a jednoczeÊnie podniesienie bezpieczeƒstwa – bezpieczeƒstwa zatrudnienia i bezpieczeƒstwa socjalnego – szczególnie w przypadku s∏abych grup na
rynku pracy i poza nim”. Wskazali oni w ten sposób na dwa warunki definicyjne. Po pierwsze, elastycznoÊç i bezpieczeƒstwo powinny byç osiàgni´te za pomocà zamierzonych i skoordynowanych wysi∏ków, a nie za pomocà jednej inicjatywy czy przypadku. Po drugie, elastyczne bezpieczeƒstwo dotyczy równie˝ upoÊledzonych grup na rynku pracy i nie powinno
si´ koncentrowaç wy∏àcznie na tych, którzy ju˝ na nim sà.
G∏ówne elementy duƒskiego systemu elastycznego bezpieczeƒstwa mogà byç podsumowane za pomocà schematu „z∏otego trójkàta” zaprezentowanego przez Madsena (2002).
Schemat 1.
Duƒski „z∏oty trójkàt”

Elastyczny
rynek
pracy

Hojne
paƒstwo
opiekuƒcze

Aktywna
polityka
rynku
pracy

Autor tego schematu podkreÊla∏, ˝e model duƒski zawiera „unikanà kombinacj´” trzech
elementów: bardzo elastycznego rynku pracy, aktywnej polityki rynku pracy i hojnego systemu socjalnego. Strza∏ki pokazujà przep∏ywy osób pomi´dzy ró˝nymi pozycjami wewnàtrz
rynku pracy, systemu socjalnego i programów rynku pracy. Dwie strza∏ki ∏àczàce rynek
pracy i system socjalny odzwierciedlajà to, ˝e ok. 25% osób pracujàcych dotkni´ta jest
bezrobociem ka˝dego roku, ale znaczàca wi´kszoÊç z nich bardzo szybko znajduje nowà
prac´. Pozosta∏e strza∏ki pokazujà, ˝e ludzie, którzy nie wracajà szybko do zatrudnienia,
sà obj´ci aktywnymi programami rynku pracy, które wi´kszoÊci z nich pomagajà znaleêç
prac´.
Bli˝ej przedstawimy teraz ka˝dy z trzech elementów „z∏otego trójkàta”.
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Bardzo elastyczny rynek pracy
Wszystkie badania duƒskiego rynku pracy potwierdzajà, ˝e jest on bardzo elastyczny.
Charakteryzuje go g∏ównie zewn´trzna elastycznoÊç iloÊciowa, co oznacza, ˝e zatrudniajàcy mogà bardzo ∏atwo zwalniaç i zatrudniaç pracowników6. Jest to wyrazem bardzo niskiego poziomu regulacji rynków pracy. We wszystkich rankingach pod wzgl´dem wskaêników elastycznoÊci liczonych dla krajów UE przez Bank Âwiatowy (2003) Dania zajmuje
jedno z pierwszych miejsc. WÊród wszystkich krajów, które by∏y uwzgl´dnione w tych rankingach (130), Dania zaj´∏a trzecie miejsce z takim samym wynikiem, jak Malezja i zaraz
po USA i Singapurze.
Zosta∏o to równie˝ potwierdzone przez OECD (2004a) i wskaêniki ustawodawstwa
ochrony zatrudniania (EPL) [zob. wykres 1]. Dla ka˝dego kraju indeks EPL daje nie tylko informacj´ o ustawodawstwie rynku pracy, ale równie˝ o uk∏adach zbiorowych i innych
stosunkach umownych oraz o praktykach sàdowych. Wed∏ug tego indeksu Dania by∏a jednym z tych krajów OECD, gdzie poziom ustawodawstwa ochrony zatrudnienia by∏ najmniejszy.
Tabela 1.
Wskaêniki regulacji zatrudnienia – dziesi´ç najbardziej elastycznych krajów UE7
ElastycznoÊç
zatrudniania

Warunki
zatrudniania

ElastycznoÊç
zwalniania

Czechy

17

Dania

25

UK

Dania

33

Norwegia

39

Austria

UK

33

Szwecja

39

Austria

33

Austria

Belgia

33

Polska

Przepisy
zatrudnienia
9

Dania

25

14

UK

28

Dania

17

Austria

30

41

Belgia

22

Czechy

36

UK

42

W´gry

23

Norwegia

41

33

Finlandia

43

Norwegia

25

Szwecja

42

S∏owacja

34

Niemcy

46

Francja

26

Belgia

48

W´gry

46

Francja

61

Czechy

27

Irlandia

49

Irlandia

48

W∏ochy

62

Irlandia

30

Francja

50

Holandia

51

Czechy

63

Litwa

31

Niemcy

51

èród∏o: Bank Âwiatowy (2003, s. 36), (w:) Andersen i Mailand (2005, s. 6).

Poza tym, wewn´trzna elastycznoÊç iloÊciowa (godziny pracy, nadgodziny, praca w niepe∏nym
wymiarze etc.); elastycznoÊç funkcjonalna (wieloetatowoÊç, elastyczna organizacja pracy); jak równie˝ elastycznoÊç p∏ac (zale˝na od wydajnoÊci lub wyników) sà równie˝ przedstawiane dla duƒskiego rynku pracy. Zob.: Andersen i Mailand (2005), którzy bli˝ej analizujà formy elastycznoÊci pracy
w Danii.
7 Skala od 0 do 100, wy˝sze wartoÊci pokazujà wi´kszà restrykcyjnoÊç regulacji. Wskaênik ustawodawstwa zatrudnienia jest Êrednià wskaêników elastycznoÊci zwalniania, warunków zatrudniania
i elastycznoÊci zwalniania.
6
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Wykres 1.
Wskaêniki ustawodawstwa ochronnego zatrudnienia
Ochrona sta∏ych pracowników przed zwolnieniem (indywidualnym)
Specjalne wymogi dotyczàce zwolnieƒ grupowych
Regulacja tymczasowych form zatrudnienia
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èród∏o: OECD (2004a, s. 72).

Oba rankingi pokazujà pewne wa˝ne cechy duƒskiego rynku pracy: bardzo krótki czas
wypowiedzenia, relatywnie d∏ugi okres zatrudnienia próbnego, niskie odprawy.
Wp∏yw elastycznoÊci regulacji na rynek pracy daje wysoki poziom mobilnoÊci pracowników, co jest zgodne z przewidywaniami: Êrednio fluktuacja kadrowa jest stabilna i wynosi ok. 30% rocznie, a fluktuacja miejsc pracy (tworzone i likwidowane miejsca pracy)
szacowana jest na 12% rocznie (Madsen 2002). Ponadto, rocznie 20–25% aktywnych zawodowo jest bezrobotnych, ale wi´kszoÊç szybko znajduje prac´. Ârednia d∏ugoÊç zatrudnienia jest bardzo niska, poniewa˝ wynosi 8,3 lat, co zbli˝a Dani´ do Wielkiej Brytanii
(8,2 lat). Jeszcze jednym skutkiem elastycznoÊci jest to, co Schumpeter nazwa∏by „twórczà destrukcjà”: ok. 250 tys. miejsc pracy znika ka˝dego roku, ale podobna liczba powstaje w tym samym czasie (Andersen i Mailand 2005).
Wysoki poziom elastycznoÊci rynku pracy mo˝na wyjaÊniaç ograniczonà interwencjà
paƒstwa i tym, ˝e ca∏y system zarzàdzany jest przez „partnerów spo∏ecznych”, czyli organizacje przedsi´biorców i zwiàzki zawodowe. W Danii prawie nie ma ustawodawstwa pracy, a uk∏ady zbiorowe sà zawierane w sposób zdecentralizowany. Interwencja paƒstwa po-
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lega g∏ównie na tym, ˝e w razie niepowodzenia negocjacji mi´dzy przedsi´biorcami i zwiàzkowcami obie grupy na tym tracà. Taki system jest mo˝liwy ze wzgl´du na reprezentatywnoÊç zwiàzków i wysoki poziom uzwiàzkowienia pracujàcych, co daje du˝à si∏´ przetargowà Federacji Duƒskich Zawiàzków Zawodowych (Landsorganisationen i Danmark, LO).
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e elastycznoÊç duƒskiego rynku pracy nie jest niczym nowym: „od ponad 50 lat duƒskie zasady i regulacje dotyczàce zwolnieƒ nie zmieni∏y si´ znaczàco” (Andersen i Mailand 2005, s. 12). G∏ówne cechy i wskaêniki, jakie przytoczono wy˝ej, sà równie˝ bardzo stabilne w czasie.

Hojny system socjalny zapewniajàcy bezpieczeƒstwo
Drugim elementem „z∏otego trójkàta”, towarzyszàcym elastycznemu rynkowi pracy,
jest hojny system socjalny, bez którego zwiàzki zawodowe mniej ch´tnie zgadza∏yby si´ na
wysoki poziom elastycznoÊci opisany powy˝ej. Zapewnia on bezpieczeƒstwo pracownikom
g∏ównie poprzez system ubezpieczenia od bezrobocia, zarzàdzany zasadniczo przez prywatne fundusze subsydiowane przez paƒstwo. Przewa˝ajàca ich liczba jest blisko zwiàzana ze zwiàzkami zawodowymi. Zapisanie si´ do funduszu jest dobrowolne, ale ogromna
wi´kszoÊç pracowników jest ubezpieczona.
W sytuacji bezrobocia fundusze wyp∏acajà zasi∏ek w wysokoÊci 90% p∏acy z poprzednich 12 tygodni do wysokoÊci 400 euro. Poziom zasi∏ków ró˝ni si´ ze wzgl´du na sytuacj´
rodzinnà, jak i poziom p∏acy podczas zatrudnienia (zob. tabela 2). W przeciwieƒstwie do
innych systemów tego typu nie ma okresu wyczekiwania na Êwiadczenie: zasi∏ek przys∏uguje od pierwszego dnia bezrobocia. Czas wyp∏acania zasi∏ku wynosi cztery lata, a jego
poziom pozostaje raczej stabilny przez ten okres (nie ma znaczàcych obni˝ek lub podwy˝ek Êwiadczenia).
Tabela 2.
Przyk∏ady stóp zast´powalnoÊci netto z uwzgl´dnieniem poziomu p∏acy i sytuacji rodzinnej8
Samotny

Ma∏˝eƒstwo

Para
z 2 dzieci

Samotny rodzic
z 2 dzieci

Poziom APW,
pierwszy miesiàc bezrobocia

63

63

73

78

Poziom APW,
po 60 miesiàcach bezrobocia

60

69

80

79

2/3 poziomu APW,
pierwszy miesiàc bezrobocia

89

89

95

96

2/3 poziomu APW,
po 60 miesiàcach bezrobocia

85

96

102

97

èród∏o: OECD (2002).
Poziom APW to dochód „przeci´tnego pracownika w przemyÊle”. Liczby w tabeli w procentach, dla 1999.
8
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Przez pierwsze 12 miesi´cy bezrobotny (6 miesi´cy w przypadku bezrobotnych poni˝ej
25 lat) nie ma obowiàzku uczestniczenia w aktywnych programach rynku pracy, nawet je˝eli wymaga si´ od niego aktywnego poszukiwania pracy. Po tym okresie obowiàzkowe
staje si´ uczestnictwo w programie aktywizacyjnym w pe∏nym wymiarze czasu.
Uprawnienie do Êwiadczeƒ uzyskuje si´ po przepracowaniu 52 tygodni w ciàgu ostatnich 36 miesi´cy. Dla pracowników zatrudnionych w niepe∏nym wymiarze czasu pracy warunek sta˝u pracy wynosi 34 tygodnie. Osoby, które nie spe∏niajà tych warunków lub nie
przystàpi∏y do ubezpieczenia, otrzymujà Êwiadczenia z innych systemów kompensacyjnych,
administrowanych g∏ównie na poziomie miasta. Sà one jednak du˝o ni˝sze w porównaniu
z ubezpieczeniowymi.
System socjalny w Danii wspiera równie˝ osoby znajdujàce si´ z ró˝nych powodów poza rynkiem pracy. Stanowià one oko∏o 25% ludnoÊci. Rozwiàzania te zapobiegajà ubóstwu: wed∏ug Eurostatu (2005), ryzyko ubóstwa9 przed transferami socjalnymi wynosi∏o
29% w 200110, czyli by∏o relatywnie wy˝sze ni˝ w innych krajach rozwini´tych. Wskaênik11
ten po uwzgl´dnieniu transferów socjalnych spada do 10%12.

Aktywna polityka rynku pracy
Trzeci element „z∏otego trójkàta” to aktywna polityka rynku pracy. Przez ostatnie lata
udzia∏ wydatków na polityk´ rynku pracy wynosi∏ w Danii oko∏o 4,5%13, co daje jej jedno
z pierwszych miejsc w Êwiecie pod tym wzgl´dem. Na aktywne programy wydaje si´ oko∏o
40% tej sumy. Wydatki te majà dwie funkcje. Po pierwsze, majà podnieÊç poziom zatrudnialnoÊci bezrobotnych, którym nie uda∏o si´ szybko powróciç na rynek pracy, g∏ównie poprzez programy szkoleniowe. Po drugie, sprawdza si´ za ich pomocà, czy bezrobotni sà gotowi podjàç prac´, a wi´c jest to dla nich bodziec do aktywnego poszukiwania pracy.
Kluczowe wskaêniki dotyczàce wydatków na polityk´ rynków pracy przedstawia tabela 3. Wydatki na aktywnà polityk´ rynku pracy w Danii wynoszà ok. 1,50% PKB14,
w Wielkiej Brytanii by∏o to 0,53% w latach 2003–2004, a w Polsce 0,16% w 2003.
WÊród wydatków na aktywnà polityk´ rynku pracy najwa˝niejszà pozycjà sà wydatki
na szkolenia dla bezrobotnych i dla pracowników, którzy mogà straciç prac´: Dania przeznacza na nie 0,52% PKB (2003), Polska tylko 0,03% (2004), a Wielka Brytania 0,31%
(2003–2004).
Eurostat (2005) definiuje ryzyko ubóstwa przed transferami jako odsetek osób, których ekwiwalentny dochód rozporzàdzalny przed transferami jest poni˝ej progu 60% mediany ekwiwalentnych dochodów rozporzàdzalnych (po transferach socjalnych). Emerytury i renty inwalidzkie zawarte sà w dochodzie przed transferami, a nie w ramach transferów.
10 W Polsce ten sam wskaênik mia∏ wartoÊç 31% w 2001.
11 Eurostat (2005) definiuje ryzyko ubóstwa po transferach jako odsetek osób, których ekwiwalentny dochód rozporzàdzalny jest poni˝ej progu 60% mediany ekwiwalentnych dochodów rozporzàdzalnych.
12 W Polsce wskaênik mia∏ wartoÊç 16%.
13 Udzia∏ wydatków na polityk´ rynku pracy w PKB wynosi∏ 4,42% w 2003 (OECD, 2005a).
14 1,74% w 2003.
9
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Tabela 3.
Wydatki publiczne na programy rynku pracy (% PKB)
w Danii (2003), Polsce (2003) i Wielkiej Brytanii (2003–2004)
Kategorie programów

Dania

Polska

Wielka Brytania

Urz´dy pracy i administracja

0,21

–

0,34

Szkolenia

0,52

0,03

0,14

Zach´ty do zatrudniania

0,49

0,09

–

Integracja niepe∏nosprawnych

0,52

–

0,03

BezpoÊrednie tworzenie miejsc pracy

–

0,03

0,01

Zach´ty do samozatrudnienia

–

0,01

–

Aktywne instrumenty w ca∏oÊci

1,74

0,16

0,53

Zasi∏ki dla bezrobotnych

1,91

0,82

0,37

WczeÊniejsze emerytury

0,77

–

–

Pasywne instrumenty w ca∏oÊci

2,68

0,82

0,37

Ca∏kowite wydatki

4,42

0,98

0,89

èród∏o: OECD (2005a).

Wynika stàd, ˝e programy szkoleniowe dla rzeczywistych i potencjalnych bezrobotnych
sà wa˝nà cz´Êcià wyjaÊnienia duƒskich sukcesów w walce z bezrobociem. Innà ilustracjà
tego aspektu modelu duƒskiego sà wyniki badaƒ przeprowadzonych w 2003 roku w pi´tnastce krajów UE oraz dodatkowo w Norwegii i Islandii. Wynika∏o z nich, ˝e prawie po∏owa aktywnych zawodowo Duƒczyków bra∏a udzia∏ w dodatkowych szkoleniach i podnosi∏a
swoje kwalifikacje w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy (Andersen i Mailand 2005, s. 14).
Wydatki publiczne na szkolenia mogà byç równie˝ postrzegane w kontekÊcie niskiego
poziomu zró˝nicowania p∏ac w Danii: rzàd duƒski chce zapobiec obni˝aniu niskich p∏ac,
a programy szkoleniowe uznawane sà za lepsze rozwiàzanie problemu bezrobocia osób
z niskimi kwalifikacjami (Freyssinet 2000, s. 183).
ElastycznoÊç rynku pracy i du˝y udzia∏ wydatków na pasywne instrumenty rynku pracy (hojny system socjalny) majà w Danii d∏ugà histori´, inaczej jest w przypadku programów aktywizujàcych. Szczególne znaczenie odegra∏a tu reforma rynku pracy z 1993 roku.

Reforma z 1993
Reforma z roku 1993, która wesz∏a w ˝ycie w 1994 by∏a przedmiotem mi´dzynarodowej uwagi, g∏ównie ze wzgl´du na znaczàcy spadek stopy bezrobocia, który nastàpi∏ w wyniku jej realizacji.
Wiele czynników wp∏yn´∏o na to, ˝e reforma zosta∏a przeprowadzona i wdro˝ona. Po
pierwsze, rezultaty poprzednio wprowadzonych aktywnych programów rynku pracy by∏y
s∏abe. By∏y to g∏ównie programy zwiàzane z ofertami pracy, szkoleniami i wsparciem dla
bezrobotnych w celu umo˝liwienia im samozatrudnienia. Po drugie, w póênych latach 80.
i wczesnych 90. prowadzono dyskusje, w których koncentrowano si´ na negatywnych skut-
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kach programów pasywnych i subsydiowanych miejsc pracy. Jednà z ich konkluzji by∏o to,
˝e zmniejszenie poziomu zasi∏ków dla bezrobotnych jest politycznie niewykonalne. Dyskusje te doprowadzi∏y jednak do powstania trójstronnej komisji Zeuthen, która sformu∏owa∏a wiele politycznych rekomendacji, uwzgl´dnionych podczas projektowania reformy.
Po trzecie, na poczàtku lat 90. znaczàco wzros∏o bezrobocie i w zwiàzku z tym presja na
podj´cie dzia∏aƒ, co sprawi∏o, ˝e reforma rynku pracy zaproponowana przez nowo wybrany rzàd socjaldemokratyczny mia∏a szerokie poparcie.
G∏ówne elementy reformy z roku 1993 mo˝na podzieliç na trzy kategorie: reforma zasi∏ków dla bezrobotnych i aktywnych programów rynku pracy, reforma publicznych s∏u˝b
zatrudnienia (PSZ), wprowadzenie p∏atnych urlopów.
Reforma systemu zasi∏ków wprowadzi∏a dwa okresy w pobieraniu zasi∏ku – „pasywny”
i nast´pujàcy po nim „aktywny”, uwzgl´dnianie oceny potrzeb w pomocy dla d∏ugotrwale bezrobotnych, zlikwidowano te˝ zwiàzek mi´dzy szkoleniem zawodowym i systemem
zasi∏ków dla bezrobotnych (czas zatrudnienia subsydiowanego nie wp∏ywa ju˝ na wyd∏u˝enie okresu otrzymywania zasi∏ku). Reforma PSZ polega∏a na decentralizacji polityki
rynku pracy, którà mia∏y realizowaç regionalne rady rynku pracy (adaptacja programów
do lokalnych potrzeb) oraz na wzmocnieniu trójstronnoÊci w dzia∏aniu tych s∏u˝b. Ostatnia zmiana polega∏a na wprowadzeniu trzech rodzajów p∏atnych urlopów (na opiek´ nad
dzieckiem, edukacyjny i naukowy) dla zatrudnionych i bezrobotnych, co mia∏o zwi´kszyç
rotacj´ miejsc pracy, a jednoczeÊnie czasowo15 dezaktywizowa∏o znacznà cz´Êç populacji.
Urlopy edukacyjne by∏y poczàtkowo kompensowane na poziomie 100% zasi∏ku dla bezrobotnych, a pozosta∏e rozwiàzania na poziomie 80%.
Od 1994 roku dokonano wielu zmian w ju˝ wprowadzonych instrumentach, wÊród nich
najwa˝niejsze to stopniowe skracanie „okresu pasywnego” i ograniczanie zakresu p∏atnych urlopów. Dwa z nich (edukacyjny i naukowy) zosta∏y zlikwidowane w roku 2001, ale
urlop rodzicielski pozosta∏; rozszerzono przy tym prawo do urlopów macierzyƒskich w 2003
i 2005. Nowa reforma z roku 2003 zmniejszy∏a mo˝liwoÊci szkoleniowe dla bezrobotnych,
a wi´kszy nacisk po∏o˝ono na doradztwo i kontakty oraz szkolenia w warunkach subsydiowanego zatrudnienia. Mimo to wzrost bezrobocia i problem zlecania pracy zewn´trznym firmom (outsourcing) zmusi∏y centroprawicowy rzàd do rozszerzenia programów szkoleniowych, g∏ównie dla s∏abo wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników.
W literaturze nie ma konsensusu w sprawie tego, jaka cz´Êç bezrobocia zosta∏a zmniejszona dzi´ki reformom z roku 1993, a jaka dzi´ki innym czynnikom, które oddzia∏ywa∏y
na sytuacj´ rynku pracy w tym samym czasie, np. polityka stymulowania wewn´trznego
popytu. Stosowano jà od roku 1993 do przynajmniej 1998 i byç mo˝e w∏aÊnie dzi´ki niej
uzyskano znaczàce ograniczenie stopy bezrobocia (Fitoussi i Passet 2000; Madsen 2002).

15

Urlopy mog∏y trwaç do jednego roku.
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Czy „model duƒski” mo˝e byç naÊladowany?
Majàc ju˝ pe∏ny obraz, mo˝na spróbowaç zastanowiç si´ nad zastosowaniem duƒskich
recept w innych krajach, a w szczególnoÊci w Polsce, gdzie stopa bezrobocia wcià˝ roÊnie
i mo˝e wkrótce osiàgnàç 20%. Z kilku powodów nie jest to jednak dobry pomys∏.
Po pierwsze, jest jeszcze druga strona modelu duƒskiego – 20% populacji utrzymuje
si´ g∏ównie z transferów socjalnych, a du˝e grupy sà wy∏àczone z rynku pracy. W rezultacie 25% populacji w wieku 15–66 lat, czyli ok. 800 tys. osób, znajduje si´ poza si∏à roboczà i du˝ej cz´Êci tych osób b´dzie bardzo trudno powróciç do aktywnego ˝ycia. Larsen
opisa∏ to w nast´pujàcy sposób: „duƒska polityka odnios∏a sukces w kategoriach rozwiàzywania problemów strukturalnych i zwalczania bezrobocia w ogóle, ale wysi∏ki na rzecz
reintegracji silnie zmarginalizowanych grup oraz przyj´cia imigrantów i uchodêców przez
rynek pracy sà mniej udane” (2005, s. 9).
Sà te˝ inne aspekty przypadku duƒskiego, które z ró˝nych powodów mogà byç niechcianym elementem w innych krajach, ale majà one zasadnicze znaczenie dla spójnoÊci
ca∏ego systemu. W szczególnoÊci ci´˝ar podatków ponoszà g∏ównie gospodarstwa domowe i konsumenci, a zatrudniajàcy i firmy sà prawie zwolnione z ich p∏acenia. W konsekwencji tego i potrzeb finansowych sektora publicznego rodziny z niskimi dochodami p∏acà podatki na poziomie od 9 do 44%, a rodziny z klasy Êredniej – od 44 do 62%. Obcià˝enie
bud˝etów gospodarstw domowych zwi´kszone jest przez podatek VAT na poziomie oko∏o 25%. Dla krajów, takich jak Polska, wprowadzenie podatków na tak wysokim poziomie
oznacza∏yby ca∏kowite zaprzepaszczenie perspektyw na wzrost gospodarczy, co oczywiÊcie,
bioràc pod uwag´ obecny stan gospodarki, nie jest po˝àdane.
Kolejne aspekty modelu duƒskiego równie˝ nie znajdà zbyt wielu ch´tnych naÊladowców, np. niski poziom oszcz´dnoÊci (od 1995) – wÊród krajów OECD tylko Nowa Zelandia ma w tej dziedzinie porównywalnie z∏e wskaêniki (OECD, 2005b). Jest to prawdopodobnie zwiàzane z tym, ˝e gospodarstw domowe chcà utrzymaç poziom konsumpcji
w kontekÊcie Êcis∏ej regulacji p∏ac. Mogà to byç skutki uboczne systemu jako ca∏oÊci, a wi´c
mogà towarzyszyç importowi i implementacji rozwiàzaƒ duƒskich do innych krajów.
Niektóre z cech modelu duƒskiego nie mogà byç importowane, nawet gdyby bardzo tego
chciano. Jednà z nich jest bardzo du˝e znaczenie sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
który jest g∏ównym êród∏em zatrudnienia dla Duƒczyków. Pomaga to wyjaÊniç fenomen zdecentralizowanych rokowaƒ zbiorowych. Podobny charakter ma rozmiar sektora publicznego, który jest jednym z najwi´kszych na Êwiecie – 30% Duƒczyków zatrudnianych jest przez
paƒstwo. W Êwiecie, gdzie panujà poglàdy krytyczne wobec sektora publicznego, rozbudowywanie go do takiego poziomu mo˝e byç trudne do osiàgni´cia bez nara˝enia si´ na ataki takich organizmów, jak Komisja Europejska czy Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy.
System elastycznego bezpieczeƒstwa razem z innymi aspektami modelu duƒskiego stanowi wewn´trznie spójnà ca∏oÊç, co cz´Êciowo wyjaÊnia sukcesy reform z roku 1993. Naruszenie któregoÊ z centralnych elementów tej ca∏oÊci mo˝e spowodowaç jej destabilizacj´.
Model kszta∏towa∏ si´ w d∏ugim historycznym procesie, tkwiàcym korzeniami w koƒcu
XIX w. Ponadto, wed∏ug Larsena (2005, s. 6), „sytuacja Danii nie jest rezultatem Êwiado-
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mej strategii transformacji rynku pracy lub elastycznego bezpieczeƒstwa. Duƒska polityka rynku pracy oparta jest na doÊwiadczeniach praktycznych i jest wynikiem walk o w∏adz´ aktorów, którzy uznajà racjonalne i oparte na faktach podejÊcie do projektowania polityki”. Stàd te˝ trudnoÊci w imporcie jakiegoÊ wybranego elementu tego modelu i wnioski
wi´kszoÊci obserwatorów, ˝e jego funkcjonowanie jest silnie zwiàzane z jego spójnoÊcià
jako ca∏oÊci (Madsen 2002; Barbier 2005; Assemblée Nationale 2004; Larsen 2005).
Z wielu powodów wymienionych wy˝ej „model” duƒski jest interesujàcy i wart badaƒ.
Bez wàtpienia osiàgni´to za jego pomocà sukcesy w walce z bezrobociem. Mimo to na
pewno nie mo˝e byç naÊladowany w innych krajach, co w szczególnoÊci dotyczy paƒstw,
takich jak Polska, z gospodarkà w transformacji, gdzie wysoki poziom wzrostu gospodarczego jest niezb´dny do redukcji bezrobocia.
T∏umaczy∏ Ryszard Szarfenberg
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The Danish model of “flexicurity”: An example to be followed?
During the last years, there has been a growing interest all over Europe for the Danish
“model” of flexicurity. The Danish combination of flexibility for the employers and security
for the employees and the populations would be an example to follow, mainly because of the
successes met in the fight against unemployment during the 1990’s.
This paper takes a close look at the core elements of the Danish case to determine whether
these views are relevant. The three elements of the Danish “golden triangle” are flexible labour
market, a generous welfare system, and an active labour marker policy. These elements are
analysed, as well as the 1993 labour market reform, which is supposed to have triggered the
remarkable decrease of unemployment that took place in Denmark since 1997. The core
features of the Danish case are examined to determine whether the Danish model could be
exported, in particular in Poland, where mass unemployment is an issue.

