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ródła trwało ci pa stwa
dobrobytu
1. Wprowadzenie
Pa stwu dobrobytu (welfare state) od pocztku jego istnienia wieszczono
rychły upadek. Z upływem lat zmieniała si jedynie lista głównych czynników,
które
miały jakoby
nieuchronnie prowadzi do zarzucenia idei odpowiedzialno

ci zbiorowo ci za wzrost dobrobytu wszystkich jej członków. W latach 50. minionego wieku dyskurs naukowy zdominowało przekonanie o nadmiernej (!)
aktywno ci pa stwa w obszarze tworzenia sieci bezpiecze stwa socjalnego oraz
powodowanej przez nie presji inflacyjnej. W nastpnym dziesicioleciu pa stwo
dobrobytu traktowano jako niewystarczajco skuteczne narzdzie kreowania
egalitarnych rozwiza , w latach 70. silnie akcentowano jego destrukcyjne oddziaływanie na etyk pracy, w latach
je negatywnie ze
 80. ponownie oceniano

wzgldu na rozmiary jego aktywno ci, dodatkowo za obwiniano za stagflacj,
czemu towarzyszyło rosnce przekonanie o jego zagroeniu dla demokratycznego kapitalizmu1. Lata 90.
 minionego stulecia i pocztek XXI w. to dominacja
w
dyskusji
nad
przyszło
ci pa stwa dobrobytu dwóch nowych zmiennych obja
niajcych jego domniemany regres (lub nawet koniec), a mianowicie globalizacji oraz starzenia si społecze stw krajów wysoko rozwinitych.
To historyczne uporzdkowanie głównych wtków debaty nad pa stwem
dobrobytu, mimo e bardzo skrótowe, pozwala postawi zasadnicze pytanie:
1

Zob. M. Pearson, P. Scherer, Balancing Security, „OECD Observer” 1997, nr 205; oraz
F.G. Castles, The Future of the Welfare State. Crisis Myths and Crisis Realities, Oxford University
Press, Oxford 2004, s. 2 i 3.
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skoro w kadym z tych okresów pa stwo dobrobytu znajdowało si jakoby
w ogromnym kryzysie, niekiedy zarysowywanym tak silnie, e jedynym rozsdnym rozwizaniem wydawało si jego odrzucenie, to dlaczego na pocztku
XXI w. nadal pozostaje ono dominujcym wzorcem organizacji zada publicznych w sferze socjalnej i ekonomicznej
krajów wysoko rozwinitych? Poszuku
jc uzasadnienia tej trwało ci, naley odwoła si do argumentacji natury politycznej, filozoficznej oraz ekonomicznej.

2. Uzasadnienie polityczne
We współczesnym dyskursie politologicznym
(i socjologicznym) ewolucja


pa stwa dobrobytu – w tym trwało  wikszo ci jego instytucji wzmieniajcych
si uwarunkowaniach zewntrznych – wyja niana bywa najcz ciej dwojako:
poprzez odwołanie si do teorii
władzy (power ressources theory) bd
 zasobów

te przez koncepcj  zaleno ci od cieki (path dependency).
Zgodnie z teori zasobów władzy, rozwijan szczególnie intensywnie w latach 80. i na pocztku lat 90. minionego wieku2, pa stwo dobrobytu jest efektem
rywalizacji społeczno-ekonomicznych grup interesu,
odzwierciedlajcych po
ce dan zbiorowo . Konkretny kształt pa stwa
działy klasowe charakteryzuj

dobrobytu, jego wielko  i sposób radzenia sobie z bolczkami społecznymi jest
zatem pochodn wzgldnej siły poszczególnych klas. W konflikcie dystrybucyjnym, jakiego stronami s poszczególni aktorzy-klasy, istotne znaczenie ma przy
midzy
tym stronnicza polityka (partisan politics), w której rónice ideologiczne

partiami politycznymi znajduj  odzwierciedlenie w odmienno ci decyzji w zakresie formułowania
podanych rozwiza w sferze społecznej i ekonomicznej

zbiorowo ci. Innymi słowy, rozmiary pa stwa dobrobytu s wypadkow oddziaływania dwóch, cz ciowo stojcych w opozycji, instytucji (rzec równie mo na: gwarantów) władzy – rynku i polityki3. Władza pochodzca z rynku jest
władz przypisan niektórym
jednostkom bardziej ni innym, gdy zasoby eko
nomiczne bdce jej no nikiem dystrybuowane s zgodnie z logik mechanizmu
rynkowego nierównomiernie. Natomiast władza gwarantowana przez polityk,
2

Zob. np. W. Korpi, The Democratic Class Struggle, Routledge & Kegan Paul, London 1983;
W. Korpi, Power Resources Approach vs. Action and Conflict: On Causal and Intentional Explanation in the Study of Power, „Sociological Theory” 1985, vol. 3, nr 2; W. Korpi, Power, Politics,
and State Autonomy in the Development of Social Citizenship: Social Rights during Sickness in
Eighteen OECD Countries Since 1930, „American Sociological Review” 1989, vol. 54, nr 3;
G. Esping-Andersen, Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power, Princeton
University Press, Princeton 1985; oraz G. Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge 1990.
3
W. Korpi, Power, Politics, and ..., s. 312.
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której no nikiem w ustroju demokratycznym s prawo do głosowania oraz prawo do podejmowania
działa zbiorowych, dzielona jest egalitarnie. Std te

w kadej zbiorowo ci zarysowuje si antagonizm midzy tymi, którzy maj wiksze zasoby ekonomiczne (mniejszo ), a tymi, którzy dysponuj wikszymi
 zasobami władzy o proweniencji politycznej (wikszo ). Jego intensywno  oraz
rozmiary przewagi w zasobach władzy
 pomidzy klasami rzutuj na ukształtowanie si realizowanego w zbiorowo ci modelu pa stwa dobrobytu.

Powstaje jednak
 pytanie, jak w zgodzie z teori zasobów władzy wyja ni
wzgldn trwało  zdobyczy pa stwa dobrobytu. Podstawowy problem stanowi
tutaj idea stronniczego polityka. Jeeli miałoby by tak, e ideologia ma znaczenie, to silnie upraszczaj c, zmiana rzdzcej partii politycznej winna skutkowa
znacznymi korektami polityki pa stwa dobrobytu. Dla przykładu, w modelu socjaldemokratycznym – eby u y typologii G. Espinga-Andersena4 – naleałoby
oczekiwa w przypadku przej cia sterów rzdu przez parti konserwatywn
istotnego odwrotu od zaawansowanego pa stwa dobrobytu. Niewystpowanie
takiego zdarzenia moe by tłumaczone albo tym, e nie tylko partielewicowe
s protagonistami pa stwa dobrobytu (ale równie np. partie chrze cija skiej
demokracji), albo e wystarczaj cym warunkiem utrzymania wzgldnego status
quo jest wystpowanie po stronie opozycji silnych, scentralizowanych zwizków
5
. Pierwszy argument jest słaby, gdy nie
zawodowych oraz partii lewicowych

wynika z niego identyczno  wizji pa stwa dobrobytu
 pomidzy jego zwolennikami, a tylko wtedy byłaby gwarantowana stabilno  jego instytucji. Drugi argument jest znacznie silniejszy i pozwala zbudowa skorygowany obraz stronni
czego polityka, nie bezkompromisowego w realizacji
 załoe ideowych odno nie
do polityki społecznej, ale uznajcego konieczno  istnienia pewnej inercji całego systemu zabezpieczenia społecznego jako ceny płaconej za poparcie polityczne6. Kade beneficjum tworzy bowiem swych obro ców – im bardziej uniwersalny ma charakter, tym obrona jest silniejsza i tym bardziej kształt przyszłej
polityki jest pochodn kalkulacji politycznych, w których głównym celem jest
niezraanie do swego programu politycznego duej grupy beneficjantów-wyborców. Nie sposób nie zauway, e w takiej perspektywie,
nawet jeeli stron
niczy politycy odgrywaj  jeszcze pewn rol w okre laniu konkretnej postaci
systemu społeczno-gospodarczego, zbiór mo liwych wariantów wyboru w polityce społecznej i gospodarczej – o ile chc postpowa racjonalnie z punktu widzenia szans na reelekcj  – zdecydowanie zmalał7.
4

G. Esping-Andersen, The Three Worlds of ...
W. Korpi, Power, Politics, and ..., s. 313.
6
C. Brooks, J. Manza, Why Do Welfare States Persist?, „Journal of Politics” 2006, vol. 68,
nr 4, s. 817.

7
Odmienno roli polityków w okresie wzrostu pastwa dobrobytu i w okresie jego dojrzałoci skłoniła Paula Piersona do odrzucenia koncepcji stronniczej polityki (i szerzej: teorii zasobów
5
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Koncepcja
 zaleno ci od  cieki – alternatywne do teorii zasobów władzy
ródło wyja nienia popularno
ci pa stwa dobrobytu oferowane przez nauki poli
tyczne – tłumaczy trwało  zdobyczy pa stwa dobrobytu, tak samo jak uzasadnia
rónice w kształcie polityki społecznej realizowanej w poszczególnych krajach,
a mianowicie poprzez przywizanie do konkretnej trajektorii rozwoju polityki
społecznej8. Raz zainicjowane programy pa stwa dobrobytu nie podlegaj  łatwym i szybkim modyfikacjom ze wzgldu na wytworzone przez nie skomplikowane sieci powiza społecznych i ekonomicznych. W procesie adaptacji do
konkretnych rozwiza w sferze polityki społecznej zarówno jednostki, jak i organizacje
zajmuj takie pozycje i dokonuj takich zobowiza , e koszt zmiany

okre lonych programów społecznych
jest wyszy ni koszt ich kontynuacji. Pro
cesy społeczne,
w
szczególno
ci
rozwój
instytucji, mog by zatem z powodze
niem wyja niane tak, jak zmiany technologiczne. Zarówno w wypadku tych
pierwszych, jak i drugich trudno ci ze znaczcymi modyfikacjami przyj tych
w przeszło ci rozwiza wynikaj
  z wysokich kosztów wprowadzenia (kosztów
stałych) skutkuj cych moliwo ci ich rozwijania z wykorzystaniem rosncych
przychodów ze skali, efektu uczenia si, efektów sieciowych i oczekiwa adaptacyjnych9. Wszystko to powoduje, e ewentualne zmiany w zaawansowanym
pa stwie dobrobytu mog mie wyłcznie charakter powolnej ewolucji.

3. Uzasadnienie filozoficzne
Pa stwo dobrobytu
 mo e by postrzegane nie tylko jako efekt procesów
politycznych o  okre lonej dynamice, ale równie  jako sposób dopełniania

przez zbiorowo  moralnego
obowizku troski o tych członków społeczno ci,

których pozycja okre lana
 jest poprzez decyzje rynkowe pozostałych jednostek. Wtedy jego trwało  staje si  wytłumaczalna
nie tylko przez pryzmat

programów
społecznych,
egoistycznych pobudek beneficjantów okre lonych

nie wynika tylko z kalkulacji własnej korzy ci, jak mo na by wnioskowa
władzy) na rzecz koncepcji nowej polityki (new politics), w której podmiotem sprawczym nie s
ju wyborcy skupiaj cy si wokół tradycyjnie rozumianych partii lewicowych, umiarkowanych
czy te prawicowych, ale odbiorcy i zarazem obrocy okrelonych programów społecznych, czyli
grupy jednostek identyfikowane np. jako wyborcy bezrobotni, wyborcy chorzy, wyborcy emeryci.
P. Pierson, The New Politics of the Welfare State, „World Politics” 1996, vol. 48, nr 2.
8
Szerzej zob. np. P. Pierson, Irresistible Forces, Immovable Objects: Post-Industrial Welfare
States Confront Permanent Austerity, „Journal of European Public Policy” 1998, vol. 5, nr 4, s. 552
i 553; oraz P. Pierson, Coping with Permanent Austerity: Welfare State Restructuring in Affluent
Democracies [w:] The New Politics of the Welfare State, red. P. Pierson, Oxford University Press,
Oxford 2001, s. 414–419.
9
P. Pierson, Coping with..., s. 415.
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z przedstawionych
uzasadnie o charakterze politycznym, ale znajduje inne

wyja nienie, maj ce, co wa ne, równie  znaczenie legitymizuj ce. Najogólniej
rzecz ujmuj c, silna potrzeba istnienia pa stwa dobrobytu i niezgoda na jego
demonta  to naturalne nastpstwa traktowania tego rodzaju polityki publicznej
jako narzdzia realizacji sprawiedliwego porzdku społecznego
(a przynajm
niej sposobu radzenia sobie z ra c  niesprawiedliwo ci ), jako próby urzeczywistnienia tego, co mo na
 by nazwa  wspólnym minimum w konstrukcji
dobrze urzdzonej zbiorowo ci.
natury filozoficznej nie chodzi
Wane jest, aby pamita, e w uzasadnieniu

oczywi cie o wykazanie jednomy lno ci w realnych działaniach wszystkich
tych, którzy w przeszło ci przyczynili si dorozwoju pa stwa dobrobytu, jak
i tych, którzy obecnie decyduj  o losie okre lonych
społecznych.
  programów

Chodzi raczej o pokazanie tego, e jednostki – w ci le okre lonej, hipotetycznej
sytuacji – uznałyby za konieczne zobowizanie władzy publicznej do troski
o dobrobyt jednostkowy, do działa majcych na celu zapewnienie warunków
realizacji indywidualnych
planów yciowych. Jakie zatem naleałoby poda teo
retycznie okoliczno ci, których konsekwencj byłby postulat organizacji działa
zbiorowo ci w sferze socjalnej mogcych stanowi punkt odniesienia dla pa stwa dobrobytu
 – tworu niedoskonałego, bo rzeczywistego?
Współcze nie zwolennicy pa stwa dobrobytu odwołuj si w poszukiwaniu

legitymizacji aktywnej roli pa stwa
w yciu społecznym najcz ciej do idei

sprawiedliwo ci jako bezstronno ci (justice as fairness) zaproponowanej przez
10
Johna Rawlsa w 1971
 r.
Sprawiedliwo  według Rawlsa w swej zasadniczej postaci sprowadza si do
jednej  maksymy, zgodnie z któr  „wszelkie pierwotne dobra społeczne11 –
wolno  i szanse, dochód i bogactwo, a take to, co stanowi podstawy poczudystrycia własnej warto ci – maj by rozdzielane równo, chyba e nierówna

bucja któregokolwiek z tych dóbr bd wszystkich jest z korzy ci dla najmniej
10
Dokładniej rzec ujmuj c, raczej rozwinita w bardzo kompleksowy sposób – Rawls zaprezentował bowiem pierwsze elementy swej idei ju w 1957 r.
11
Rawls za pierwotne dobra społeczne uwaa takie, których kady racjonalnie postpuj cy
człowiek po da, niezalenie od tego, jak wygl daj jego konkretne plany yciowe (do tej grupy
dóbr nale np. prawa i wolnoci, władza i moliwoci, dochód i bogactwo, szacunek dla samego
siebie). Oprócz nich istniej jeszcze naturalne dobra pierwotne, tj. zdrowie, wigor, inteligencja czy
wyobra nia. J. Rawls, Teoria sprawiedliwo ci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994,
s. 89. W pó niejszym okresie, zauwaaj c błdne uzasadnienie sposobu wyłaniania indeksu dóbr
pierwotnych, bo oparte na niezbyt precyzyjnie okrelonych preferencjach i pragnieniach, Rawls
wyznacznikiem tych dóbr czyni wył cznie potrzeby ludzi jako obywateli – obywateli wolnych
i równych (jako podmioty moralne), w pełni i normalnie ze sob kooperuj cych w tworzonym
przez siebie społeczestwie (równoczenie nieco ucilaj c ten indeks). J. Rawls, Social Unity and
Primary Goods [w:] Utilitarianism and Beyond, red. A. Sen, B. Williams, Cambridge University
Press, Cambridge 1982, s. 162, 172 i 173.
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12
uprzywilejowanych”
. Tak sformułowana „ogólna teoria sprawiedliwo ci” bu
duje oczywi cie jedynie zarys wizji dobrze urzdzonego społecze stwa. Rozdzielane według jej wymogów dobra wchodziłyby, przynajmniej w niektórych
przypadkach,
 ze sob w konflikt – wzrost dochodów poszczególnych członków

zbiorowo ci mógłby przecie odbywa si kosztem ich jednostkowej wolno ci.
Std te przekaz „ogólnej teorii” wyja niony został przez Rawlsa przezjej dookre lenie w postaci dwóch bardziej szczegółowych zasad sprawiedliwo ci oraz
ustalenie reguł pierwsze stwa dla potencjalnie konkurencyjnych warto ci, co
uj te zostało nastpujco13:
„Pierwsza zasada:

Kada osoba winna mie równe prawo
do jak najszerszego cało ciowego

systemu równych podstawowych wolno ci, dajcego si pogodzi z podobnym
systemem dla wszystkich.
Druga zasada:

i ekonomiczne maj
Nierówno ci społeczne

  by tak uło one, a) aby były
pozostaj c w zgodzie
z najwiksz korzy ci  dla najbardziej upo ledzonych,

z zasad sprawiedliwego oszczdzania; i jednocze nie b) aby były zwizane z dostpno ci urzdów i stanowisk dla wszystkich, w warunkach autentycznej równo ci szans.

Pierwsza reguła priorytetu
(priorytet wolno ci):

Zasady sprawiedliwo
ci maj by zestawiane w porzdku linearnym,
a co za


tym idzie – wolno  moe by ograniczana jedynie w imi wolno ci. (...)
Druga reguła priorytetu (priorytet sprawiedliwo ci wobec efektywno ci i dobrobytu):
Druga
zasady efek zasada ma w porzdku linearnym pierwsze stwo
 wobec

tywno ci i wobec zasady maksymalizowania sumy korzy ci; za zasada równych
zasady dyferencji”14. 
szans ma pierwsze stwo wobec

Przekonanie o wyszo ci swej teorii sprawiedliwo ci nad pozostałymi wywodzi J. Rawls, stosujc specyficzn konstrukcj w postaci
 zasłony niewiedzy
(veil of ignorance), towarzyszcej wolnym, racjonalnie my lcym i niezainteresowanym sob nawzajem jednostkom w sytuacji pierwotnej (original position),

a wic w momencie decydowania o kształcie zasad rzdzcych zbiorowo ci, do
której przynale. Sytuacja pierwotna stanowi odpowiednik stanu natury w tradycyjnej teorii umowy społecznej i jest tylko hipotetycznym wybiegiem, rodkiem do realizacji celu, jakim jest znalezienie najbardziej wła ciwej teorii spra-

12

J. Rawls, Teoria..., s. 416.
Ibidem, s. 414 i 415.
14
Zasada dyferencji to nazwa wprowadzona przez Rawlsa dla pierwszej czci drugiej zasady
sprawiedliwoci.
13
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wiedliwo ci15. Zasłona niewiedzy oznacza, e jednostki nie znaj swego
 miejsca
w społecze stwie, swej pozycji klasowej, statusu społecznego, nie s wiadome
swych naturalnych uzdolnie i dyspozycji, szczegółów planu yciowego, predyspozycji psychicznych. To zawenie zakresu posiadanej wiedzy partykularnej
ma jednak jeszcze powaniejszy charakter: strony nie s w stanie zidentyfikowa uwarunkowa ekonomicznych, politycznych, kulturowych i cywilizacyjnych własnego społecze stwa. Znane im s jedynie najbardziej ogólne prawa,
zasady i teorie z dziedziny polityki, ekonomii, organizacji społecze stwa, psy informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to
chologii, a wic posiadaj

konieczne do okre lenia zasad sprawiedliwego porzdku społecznego16. W ten
sposób uczestnicy sytuacji pierwotnej
nie s w stanie
wykorzystywa natural



nych
i
społecznych
okoliczno
ci
na
własn
korzy
,
co
przy załoeniu ich rów


te w tych warunkach
moralnych
powoduje,
e
osi
gni
no ci jako podmiotów


porozumienie odno nie do kształtu wybranej koncepcji
sprawiedliwo ci nosi

bdzie wszelkie znamiona
 uczciwo ci i bezstronno ci (std formuła „sprawiedliwo  jako bezstronno ”). Powstaje
 pytanie: jaki wybór bdzie przy takich
ograniczeniach racjonalny? Z pewno ci taki, który zabezpieczy interesy jednostki w moliwie najlepszy sposób,
 w sytuacji gdyby okazało si, e znajduje
si ona w grupie najbardziej upo ledzonych obywateli.
Inaczej mówic, racjo
nalna decyzja to wybór takich zasad sprawiedliwo ci, które odzwierciedla bd
strategi „maksyminu”, tzn. maksymalizowania swego udziału (tego, co dostaniemy), w sytuacji minimum, rozumianego jako najgorsze połoenie społeczne17. Takie post
 powanie bdzie atrakcyjniejsze
 chociaby od maksymalizowania uyteczno ci całkowitej czy te uyteczno
ci per capita, w wypadku których


w pełni zasadne mogłoby si okaza po wi
cenie
losu jednostki lub losu pew
lno
ci
ogółu.
nych grup społecznych na rzecz pomy

Realizacj  zasad sprawiedliwo ci w wymiarze politycznym i społecznym
ubezpiecza w dobrze urzdzonym społecze stwie konstytucja polityczna. Stojc
na stray poczynionych w sytuacji pierwotnej uzgodnie , staje si ona ostatecznym regulatorem wszelkich pozostałych głównych instytucji w systemie demokratycznym. Poniewa rzdowi przypisana jest rola egzekutora zasady dyferencji, to w jego gestii ley korekta wyniku wolnej gry sił rynku w kierunku



Wczeniej ide sytuacji pierwotnej – cho z zamiarem zgoła odmiennym od celu przywiecaj cego Rawlsowi, bo do uprawomocnienia pewnej formy utylitaryzmu – zastosowali w swych
pracach ekonomici: William Vickrey (Measuring Marginal Utility by Reactions to Risk, „Econometrica” 1945, vol. 13, nr 4; Utility, Strategy, and Social Decisions Rules, „Quarterly Journal of
Economics” 1960, vol. 74, nr 4) oraz John C. Harsanyi (Cardinal Utility in Welfare Economics and
in the Theory of Risk-taking, „Journal of Political Economy” 1953, vol. 61, nr 5; Cardinal Welfare,
Individualistic Ethics, and Interpersonal Comparisons of Utility, „Journal of Political Economy”
1955, vol. 63, nr 4).
16
J. Rawls, Teoria..., s. 34, 190–192.
17
Ibidem, s. 212.
15
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redystrybucji korzy ci od uprzywilejowanych do upo ledzonych.
Rzd, jako ak
tywny uczestnik procesów rynkowych, wykonuj c tak nakre lone zadanie, spełnia cztery funkcje (które Rawls nazywa równie jego „działami”), tj. alokacyjn,
stabilizacyjn, transferow oraz dystrybucyjn. Celem funkcji alokacyjnej jest
zapewnienie moliwie najwikszej konkurencji na poszczególnych
rynkach,

a przez to poziomu cen zgodnego z wymogami efektywno ci ekonomicznej,
oraz korekta uwarunkowa rynkowych
w przypadku nieodzwierciedlania przez

te ceny kosztów czy te korzy ci społecznych. Funkcja stabilizacyjna sprowadza
si do czynienia
 wysiłków w kierunku „w miar
  pełnego zatrudnienia”, tote
take jej przy wieca idea utrzymania efektywno ci gospodarki rynkowej. Trzeci
dział – transferowy – odpowiedzialny jest za ustalenie minimum socjalnego, które
 uwzgldniałoby pewne potrzeby gospodarstw domowych, umiejscowione poród innych, niekiedy konkurencyjnych roszcze , a zupełnie pominite we
wzorcu dystrybucji konkurencyjnego systemu cen. Ostatnia z funkcji – dystrybucyjna – polega nie tylko
na kreowaniu sprawiedliwych udziałów przy dziele
niu społecznych korzy ci i zapobieganiu koncentracji
władzy zwizanej z nad
miernym bogactwem, zagraajcej wolno ci i autentycznej równo ci szans, ale
take na tworzeniu systemu
 podatkowego, generujcego dochody do budetu
pa stwa
w
takiej
wysoko
ci, jaka zapewni rzeczywist realizacj zasad sprawie
dliwo ci18.
Szeroki zakres ingerencji pa stwa w procesy gospodarcze, konieczny do
ukształtowania
strukturypodstawowej społecze stwa zgodnie z ide sprawie
ce niewtpliwie
dliwo ci jako bezstronno ci, zastosowanie maksyminu prowadz

do egalitarnego wzorca dystrybucji – przywodz na my l ide pa stwa
 dobrobytu19. Cho, jak ju wspomniano, trudno doszukiwa si identyczno ci intencji
18

Ibidem, s. 378–382.

Trzeba jednak doda , e zdaniem Rawlsa to jednak model demokracji włacicielskiej (property-owning democracy) odpowiadałby bardziej ni pastwo opiekucze jego wizji sprawiedliwie
urz dzonego społeczestwa (b d te model liberalnego reimu socjalistycznego – wybór midzy
nim a demokracj włacicielsk uzaleniony jest od uwarunkowa historycznych, instytucjonalnych i kulturowych poszczególnych społeczestw). Podstawowa rónica pomidzy tymi dwiema
koncepcjami dotyczy celów, jakie stawiaj sobie instytucje działaj ce w ich ramach. W pastwie
opiekuczym dbaj one o system zabezpiecze, który pozwoliłby kademu na utrzymanie pewnego minimalnego poziomu ycia i ochronił przed nadmiernym negatywnym wpływem takich zdarze losowych jak bezrobocie czy choroba. Nie gwarantuj jednak redukcji ogromnych, dziedzicznych nierównoci w alokacji bogactwa (rodków produkcji), a take w uzyskiwanych dochodach,
przez co godz w obydwie zasady sprawiedliwoci. W demokracji włacicielskiej natomiast
wszelkie starania czynione s z zamiarem rozproszenia własnoci dóbr i kapitału, tak aby społeczna
kooperacja miała charakter powszechny i nie ograniczała si do współpracy nielicznych, uprzywilejowanych pod wzgldem posiadanych zasobów produkcyjnych i dochodu jednostek. W ten sposób pastwo wyposaa swych obywateli w narzdzia pozwalaj ce wzi odpowiedzialno za
własny los. J. Rawls, Teoria…, s. 381–385; oraz Przedmowa do wydania polskiego [w:] J. Rawls,
Teoria…, s. XVI–XVIII.
19
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twórców czy te wszystkich obro ców pa stwa dobrobytu oraz intencji jednostek znajdujcych si w hipotetycznej sytuacji
 pierwotnej, to koncepcja Rawlsa
– w kontek cie poszukiwa ródeł trwało ci pa stwa dobrobytu dostarczaj ca
wyja nienia normatywnego – pozwala zrozumie nie tylko powody, dla których
trwaj pewne instytucje, rozwizania, programy polityki społecznej, ale przede
wszystkim to, dlaczego powinny one trwa.

4. Uzasadnienie ekonomiczne

Zgłbiajc kwesti ródeł trwało ci pa stwa dobrobytu, naley zapyta,
w jakim stopniu teoria ekonomii tłumaczy jego istnienie. Czy mo na poda ekonomiczn argumentacj  przemawiaj c za realizacj  przez władze publiczne
przynajmniej niektórych programów polityki społecznej? Nie wyczerpujc
w adnej mierze tego zagadnienia i nie wnikaj c w rozległ dyskusj  na temat
wpływu pa stwa dobrobytu na ekonomiczne rezultaty krajów realizuj cych odmienne jego modele20, analiz skierowano wybiórczo
 na sfer ubezpiecze społecznych. Rozwaono zatem, czy pa stwo rzeczywi cie winno ingerowa w ten
najwaniejszy element systemu zabezpieczenia społecznego.
W leseferystycznej wizji społecze stwa wszelka korekta rozkładu zasobów
społecznych – powodowana altruistycznymi odczuciami w stosunku do jednostek znajdujcych si w najgorszym połoeniu – winna mie charakter
 dobro
wolnie motywowanej redystrybucji, zachodzcej wewn
trz
zbiorowo
ci na pod
stawie umowy filantropów. Mona mie wtpliwo ci, czy rzeczywi cie brak
działa pa stwa w sferze społecznej spowodowałby wzmoon aktywno  nieegoistycznie nastawionych jednostek, wystarczajc do zastpienia pa stwa dobrobytu w wypełnianiu jego zada . Nawet gdyby jednak porzuci wiar w odpowiedni skal tego typu działa , nadal mona byłoby utrzymywa, e jednostka
jest w stanie sama zaradzi nieprzyjemnym konsekwencjom pewnych zdarze
20



Naley jednak zauway , e dyskusja ta jest niestety czsto po prostu nierzetelna, gdy
przejawia si w niej specyficzne podejcie badawcze, sprowadzaj ce si do opisu wył cznie strony
kosztowej pastwa dobrobytu i budowania
na tej podstawie jego wizji jako podstawowej prze
szkody w osi ganiu przez zbiorowo wyszego poziomu
 dobrobytu. Tymczasem elementarna
uczciwo kazałaby w prowadzonych analizach uwzgldni korzy
jakie płyn z okre ci społeczne,

lonej aktywnoci władz publicznych. Poza tym naley mie wiadomo , e pastwo dobrobytu
jest pomysłem zbiorowoci, za którym stoj wzgldy przede
 wszystkim pozaekonomiczne, i jego
ocena tylko za pomoc wska ników ekonomicznych, cho najpewniej interesuj ca i potrzebna, nie
jest wystarczaj cym powodem do wyci gania daleko id cych wniosków o koniecznoci odwrotu
od tego projektu społecznego. Warto po prostu pamita , e ekonomiczne miary nie opisuj i nie
stanowi najistotniejszego elementu oceny wszystkich ludzkich działa – czy to jednostkowych,
czy zbiorowych.

64

Ryszard Kowalski


losowych. Wprawdzie okre lone bolczki społeczne s złem, ale dlaczego jednostki miałyby
w ogóle oczekiwa pomocy czy to ze strony innych członków

zbiorowo ci, czy te pa stwa, zamiast ubezpieczy si po prostu przed głównymi rodzajami ryzyka yciowego na prywatnym rynku ubezpiecze . Przy zastosowaniu znanej ju zasłony niewiedzy, wszyscy, o ile nie byliby ryzykantami,

preferowaliby takie rozwizanie. Przeniesienie tej chci do realnego wiata napotkałoby
jednake wiele problemów, które wynikaj wła nie z tej realno ci,

a spo ród których najistotniejszym wydaje si asymetryczna informacja. Dwa
zjawiska niejako j  konstytuujce – pokusa naduycia i selekcja negatywna –
wpływaj bowiem destrukcyjnie na moliwo ci zabezpieczenia si przed skutkami pewnych zdarze losowych na prywatnym rynku ubezpieczeniowym.
Pokusa naduycia pojawi si zawsze, gdy ubezpieczaj cy nie jest w stanie
w wystarczaj cym stopniu (lub w ogóle) kontrolowa działa ubezpieczonego.
W wypadku chociaby ubezpieczenia od bezrobocia jednostki, które zostałyby
ubezpieczone, zaczłyby zachowywa
  si inaczej ni przed wykupieniem polisy,
obniaj c zapewne swoj  skłonno  do podnoszenia kwalifikacji, przekwalifi
kowania, koryguj c bod ce do poszukiwania pracy oraz intensywno  owych
poszukiwa w przypadku wystpienia zdarzenia objtego ubezpieczeniem21. To
wszystko ley poza zasigiem skutecznej kontroli ubezpieczajcego, std te
na prywatnym rynku, przynajmniej jako ogólna
nieosigalna jest taka ochrona

zasada rzdzca zbiorowo ci. Trzeba oczywi cie pamita, e pokusa naduycia nie znika, gdy ubezpieczaj cym staje si pa stwo, ale nie zmienia to prowadzonej argumentacji na rzecz nieistnienia okre lonych typów ubezpiecze na
rynku. Nie bez znaczenia dla jej wzmocnienia jest natomiast konstatacja, e bezrobocie jest zjawiskiem w duej mierze wynikaj cym z cyklicznych waha
objte potencjalnym ubezpieczeniem nie
koniunktury, a wic jako zdarzenie

spełnia warunku niezaleno ci prawdopodobie stw wystpienia pomidzy ubezpieczonymi22.
Z kolei selekcja negatywna,
w przeciwie stwie do pokusy naduycia, nie

wynika z nieznajomo ci przez ubezpieczyciela zachowa potencjalnych ubezpieczonych, ale z ich charakterystyk. Jak dalekie ma to konsekwencje, najlepiej
wida na przykładzie ubezpieczenia
zdrowotnego. W sytuacji niewiedzy o istot
nych elementach
okre lajcych stan zdrowia jednostek jedynym rozwizaniem

byłoby u rednienie ryzyka i wyznaczanie na tej podstawie składek zdrowotnych.
Byłyby one jednak niekorzystne dla osób oceniajcych ryzyko pogorszenia swego stanu zdrowia jako niskie, std te nie ma ich na rynku ubezpieczeniowym,
co z kolei oznacza pozostanie na nim osób wyłcznie z grupy podwyszonego
21





Cho jest to waniejsza strona rozpatrywanego
zagadnienia, trzeba pamita równie

o tym, e ubezpieczenie takie moe zachca do rezygnacji z pracy b d zmniejsza zwi zane
z t rezygnacj opory.
22
Por. N. Barr, Economics of the Welfare State, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 107.
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ryzyka. W wypadku takich reakcji pierwotnie okre lona wysoko  składki staje
si jednak nieadekwatna i musiałaby ulec podwyszeniu. Jeeli uwzgldni, e
niektóre jednostki z grupy wysokiego ryzyka mogłyby opu ci rynek ze
 wzgldu
na finansow przeszkod, jak stworzyła dla nich nowa wysoko  składki,
prawdopodobne staje si uruchomienie mechanizmu prowadzcego do destrukcji
całego rynku tego typu ubezpiecze . Nawet gdyby przetrwał on w szcztkowej
formie, poza ochron
  przed skutkami choroby pozostawałoby bardzo wielu
członków zbiorowo ci. Rozwizaniem tego problemu byłaby jedynie ingerencja
pa stwa polegaj ca na zobowizaniu wszystkich jednostek do zawarcia umowy
ubezpieczeniowej.
Jeeli załoy si, e ubezpieczyciele maj jednak pewn informacj  o jednostkach, wynikaj c chociaby z dokumentacji zdrowotnej, to ich zachowanie
cechowałoby si unikaniem ubezpieczania jednostek o bogatej historii przebytych chorób czy te naraonych – na skutek chociaby uwarunkowa rodowiskowych bd rodzaju wykonywanej pracy – na due ryzyko utraty zdrowia, co
nazywane bywa strategi zbierania mietanki (cream-skimming). Oferta ubezpieczeniowa byłaby adresowana wtedy tylko do grup niskiego ryzyka. Poza jej
zasigiem pozostałyby jednostki cierpice na przewlekłe cikie choroby, których objawy pojawiaj si cyklicznie i wymagaj  kosztownego leczenia.
 W ich
wypadku nie ma mowy o ryzyku wystpienia choroby, ale jest pewno . Przed
pewnymi zdarzeniami nie sposób zabezpieczy si na prywatnym rynku ubezpiecze .
Wszystkie powysze powody wskazuj  niezbicie, e władza publiczna stojca wyłcznie na stray prawa i porzdku jest dalece niewystarczaj ca oraz e
istnienie pa stwa dobrobytu jest konieczne równie z ekonomicznego punktu
widzenia – chociaby jako reakcja na niekompletno  rynków, jaka byłaby
Taka konstatacja nie
udziałem zbiorowo
 ci realizuj cej ide pa stwa minimum.

przesdza oczywi cie ani o formie,
ani
o
wielko
ci
redystrybucji
zasobów spo


cego sołecznych, sugeruje
jednak
płonno
wiary,
e
bez
pa
stwa
podejmuj

cjalne zadania wiat byłby najlepszym z mo liwych. Mona zatem przypuszcza, e pa stwo dobrobytu jest racjonalizacj oczekiwa wolnych jednostek,
a nie nieuchronnym ich zniewoleniem.

5. Zako czenie
Pa stwo dobrobytu jest projektem o ugruntowanej
pozycji w społecze 
stwach krajów wysoko rozwinitych. Na jego trwało  wpływ ma przy tym wiele czynników o rónorodnym charakterze: politycznym,
socjologicznym, filozo
ficznym i ekonomicznym. Nie oznacza to oczywi cie, e nie bdzie ono ulegało

66

Ryszard Kowalski

przeobraeniom w odpowiedzi na istotne procesy społeczno-ekonomiczne
cha
rakteryzujce przełom XX i XXI w. Byłoby zreszt naiwno
 ci zakłada –
uwzgldniajc szczególnie wiedz historyczn – niezmienno  pa stwa dobrobytu. Chodzi tylko o to, e kada racjonalna dyskusja
musi wychodzi z jednego



podstawowego
zało
enia:
o
ile
nie
nast
pi
jaka
niespotykana
rewolucja w sfe
rze warto ciowania, wszelkie procesy dostosowawcze bd miały wyłcznie
charakter ewolucyjny, a wizja rychłego upadku pa stwa dobrobytu jest raczej
płonn nadziej jego przeciwników ni realnym opisem przyszłych procesów
społecznych.
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The Sources of the Lasting Character of the Welfare State
The failure of the welfare state was announced soon after the very concept was introduced.
At the beginning of the 21st century, however, it remains to be a dominant pattern for organizing
public tasks in the social and economic life of highly developed countries. The lasting character of
the concept may be explained by referring it to the combined impact of political, philosophical and
economic factors. The popularity of the welfare state, in its political perspective, results from the
support given to it by its beneficiaries (power resources theory) as well as from the attachment to
a specific trajectory of social policy development (according to the concept of path dependency).
The existence of the welfare state and the opposition to its destruction is philosophically justified
by regarding this type of public policy as a tool for implementing the notion of social justice.
A theoretical support for the welfare state concept may be found in John Rawls’ concept of justice
as fairness. From the economic perspective, the welfare state provides all individuals with
insurance against major social risks – something that the market would not offer due to asymmetric information.
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