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1.WstĊp
Od 1989 r. w krajach Europy ĝrodkowo-Wschodniej (EĝW) mają miejsce znaczące
zmiany w róĪnych sferach Īycia: politycznej, spoáecznej i ekonomicznej. Na pierwszy
rzut oka kraje te dzielą wspólną historiĊ i poáoĪone są w niewielkim regionie geograÞcznym. Ponadto, paĔstwa regionu Europy ĝrodkowo-Wschodniej musiaáy sprostaü
podobnym wyzwaniom, takim jak wprowadzenie gospodarki rynkowej, demokratyzacja systemu politycznego czy umiĊdzynarodowienie handlu. PoniĪszy tekst ma na
celu przeanalizowanie systemów zabezpieczenia od bezrobocia w 8 krajach, które
wstąpiáy do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r., a mianowicie: Czech, Estonii, Litwy,
àotwy, Polski, Sáowacji, Sáowenii oraz WĊgier. Jest to studium porównawcze z wykorzystaniem innowacyjnego narzĊdzia badawczego: analizy typów idealnych fuzzy-set.
Od czasu wydania pracy Gosty Esping-Andersena The Three Worlds of Welfare
Capitalism (1990) nie milkną gáosy w debacie na temat róĪnorodnoĞci programów
polityki spoáecznej odzwierciedlającej róĪnice w Þlarach róĪnych form kapitalizmu
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(welfare capitalism). Podczas gdy temat ów znalazá szeroki oddĨwiĊk w piĞmiennictwie zachodnim, prace z zakresu porównawczej polityki spoáecznej dotyczącej EĝW
naleĪą wciąĪ do rzadkoĞci. MoĪe byü ku temu wiele powodów. Po pierwsze, od momentu upadku socjalizmu paĔstwa tego regionu zwykáy byü postrzegane jako monolit
– wáaĞnie z powodu sąsiedztwa w regionie i wspólnych doĞwiadczeĔ historycznych.
Po wtóre, programy polityki spoáecznej w tych krajach poddawane byáy czĊstym
zmianom; pojawiáy siĊ w związku z tym uzasadnione wątpliwoĞci, czy w ogóle moĪliwe jest zaklasyÞkowanie tych programów do okreĞlonych modeli polityki spoáecznej. W literaturze dotyczącej EĝW tendencja ta byáa widoczna zwáaszcza w pierwszej
poáowie lat 90. (Poole 2000). Wreszcie, áącząc niejako poprzednie kwestie, analiza
polityki spoáecznej paĔstw post-socjalistycznych operująca kategoriami reĪimów welfare state jest problematyczna. PodejĞcie to opiera siĊ na ciągáoĞci trwania gospodarek rynkowych, charakterystycznej dla zachodnich paĔstw demokracji rynkowej, którym towarzyszy rozwój praw socjalnych. PaĔstwa post-socjalistyczne nie podlegają
tej logice, poniewaĪ ciągáoĞü jednego modelu polityki spoáecznej zostaáa tam ongiĞ
zerwana i zastąpiona innym na blisko 50 lat. Po tym okresie strukturalne podwaliny
systemu kapitalistycznego zostaáy przywoáane ponownie, niemniej jednak w zmienionym kontekĞcie ekonomicznym i ideologicznym.
W powyĪszym Ğwietle problem ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych stanowi interesujący przypadek. PoniewaĪ bezrobocie (i w efekcie polityki mające áagodziü jego skutki) nie istniaáo oÞcjalnie w gospodarkach opierających siĊ na centralnym planowaniu,
odejĞcie od tego systemu stworzyáo niejako ten problem. Pojawienie siĊ bezrobocia
wymusiáo z kolei stworzenie od podstaw systemu áagodzenia jego skutków. Sytuacja
owa, okreĞlana jako „laboratorium do przeprowadzania [spoáecznych - M.P i D.Sz]
eksperymentów” (Esping-Andersen 1996, s. 267), daje wyjątkowe moĪliwoĞci badaczom zajmującym siĊ porównawczą polityką spoáeczną.
Poza zainteresowaniem charakterem polityk skierowanych do osób bezrobotnych
w EĝW, bardziej generalne pytanie badawcze dotyczy tego, jak owe polityki wpisują
siĊ w ogólniejsze trendy zmian polityki spoáecznej w krajach zachodnich. WiĊkszy
nacisk na indywidualną odpowiedzialnoĞü czy wycofywanie siĊ wáadz publicznych
z zapewniania pewnych ĞwiadczeĔ to tylko niektóre przykáady (Esping-Andersen
1996; Pierson 2001; Gilbert 2002; Jessop 2002). Niektórzy autorzy identyÞkują podobną logikĊ równieĪ w przypadku ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych (Clasen, Kvist
et al. 2001; Clasen, Clegg 2006). Jej przejawem jest wzrost roli zatrudnienia jako warunku otrzymania Ğwiadczenia. Dotyczy to zarówno wydáuĪania minimalnego okresu
kwaliÞkującego, jak równieĪ wiĊkszych obowiązków bezrobotnych podczas otrzymywania Ğwiadczenia. Interesujące jest w powyĪszym Ğwietle, w jakim stopniu opisane
trendy wystĊpują w krajach EĝW.
Artykuá skáada siĊ z piĊciu sekcji. CzĊĞü pierwsza przedstawia wziĊte pod uwagĊ
wymiary polityki skierowanej do osób bezrobotnych. CzĊĞü druga wprowadza technikĊ typów idealnych fuzzy set, która posáuĪy do analizy polityki. W sekcji trzeciej, opisana jest kalibracja zbiorów. W czĊĞci czwartej zaprezentowano wyniki empiryczne.
Artykuá zamykają konkluzje natury teoretycznej.
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2. ĝwiadczenia dla osób bezrobotnych w perspektywie porównawczej:
pojĊcia i wymiary
W literaturze dotyczącej miĊdzynarodowej analizy porównawczej zidentyÞkowano
wiele wymiarów polityki ukierunkowanej na osoby pozostające bez pracy. Dlatego
teĪ wybór tych najbardziej odpowiednich powinien byü uwarunkowany wáaĞciwymi
zaáoĪeniami konceptualnymi i teoretycznymi. Po pierwsze, od chwili publikacji fundamentalnej pracy Esping-Andersena, istnieje konsensus co do tego, Īe wspóáczesne
welfare states reprezentują jakoĞciowo róĪne reĪimy. Biorąc pod uwagĊ krytykĊ przywoáaną powyĪej, gáówne przesáanie podejĞcia opartego na reĪimach pozostaje waĪne:
polityki spoáeczne mogą funkcjonowaü w oparciu o róĪne instytucjonalne przesáanki
i logiki. Dlatego teĪ perspektywa porównawcza powinna siĊgaü poza upraszczającą
logikĊ jednowymiarowej (linearnej) dystrybucji polityk.
Po wtóre, wybór wymiarów uĪytych w porównaniu powinien umoĪliwiü stworzenie typologii. Tworzenie typologii nie powinno byü celem samym w sobie (Arts, Gelissen 2002), powinno jednak byü Ğrodkiem do lepszego zrozumienia cech programów
polityki spoáecznej w Europie ĝrodkowej. Wreszcie, analizowane wymiary polityki
powinny pomóc w zrozumieniu natury potencjalnych zmian.
Niniejszy artykuá skupia siĊ na czterech wymiarach polityki ĞwiadczeĔ w przypadku bezrobocia: dostĊpnoĞci, hojnoĞci, dáugoĞci okresu zasiákowego oraz zobowiązaniach Ğwiadczeniobiorców. PowyĪsze wymiary są czĊsto uĪywane w analizie
porównawczej poniewaĪ áączą siĊ z istotnymi koncepcjami wyznaczającymi zasady
przyznawania ĞwiadczeĔ. Warto wspomnieü w tym miejscu, Īe dyskusja dotycząca
ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych jako nowego elementu polityki rynku pracy w krajach transformacji dotyczyáa dokáadnie tych wymiarów (Centre for Co-operation with
Economies in Transition, Organisation for Economic Co-operation and Development
1993).

Analiza typów idealnych fuzzy seti – wprowadzenie
Produktywna porównawcza polityka spoáeczna powinna umoĪliwiaü uchwycenie
wariacji wĞród przedmiotów analizy i, jak wspomniano, byü oparta na przejrzystych
przesáankach teoretycznych i konceptualnych. Z perspektywy metodologicznej záoĪonoĞü problematyki ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych wynika z koniecznoĞci analizowania wielu (tutaj czterech) jej wymiarów jednoczeĞnie. Ze wzrostem iloĞci jednostek
pomiaru, problem ten staje siĊ coraz wiĊkszy. Konceptualne rozwiązanie tego problemu zostaáo przedstawione przez Paula Lazarsfelda (1937), który zaproponowaá aby
postrzegaü róĪne oblicza (typy) tego samego zjawiska jako konÞguracje atrybutów
deÞniujących to zjawisko. Tym samym kaĪdemu typowi odpowiada specyÞczna konÞguracja atrybutów.
Charles Ragin (2000) zaproponowaá bardziej formalną i systematyczną aplikacjĊ
podejĞcia konÞguracyjnego, tak zwane podejĞcie fuzzy set (zbiorów rozmytych) Ni-
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niejszy artykuá korzysta ze specyÞcznego rozwiniĊcia teorii fuzzy set – analizy typów
idealnych fuzzy set. UmoĪliwia ono porównywanie wiĊkszej iloĞci krajów bez rezygnacji z uchwycenia záoĪonoĞci problematyki ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych. UĪytecznoĞü tego podejĞcia w studiowaniu kwestii takich jak wielowymiarowoĞü, róĪnorodnoĞü i zmiana polityki spoáecznej zostaáa dowiedziona przez Jona Kvista (1999;
2006), jak i autorów niniejszego artykuáu(Szelewa, Polakowski 2008).
Konceptualnym fundamentem podejĞcia wprowadzonego przez Ragina jest fuzzy
set. Fuzzy set jest reprezentacją zjawiska empirycznego, opartą na przesáankach zarówno teoretycznych jak i wywiedzionych z innych studiów tego zjawiska. Nie powinien on byü postrzegany jako konwencjonalna zmienna, poniewaĪ ograniczony jest
jakoĞciowymi granicami – tzw. kotwicami (anchors), które wpáywają na ocenĊ natĊĪenia obecnoĞci zjawiska. Owe jakoĞciowe granice zbioru zostają okreĞlone w procesie kalibracji. Tak ograniczone zjawisko moĪe przyjmowaü wartoĞci od 0 (caákowicie
poza zbiorem) do 1 (w caáoĞci w zbiorze) i te skrajne wartoĞci wraz z 0.5 jako punktem przejĞcia stanowią granice zbioru. Poprzez kalibracjĊ zbioru rozumiemy z kolei
okreĞlanie wartoĞci, za pomocą których zostanie przetransformowane konkretne nasilenie zjawiska empirycznego. Na przykáad, teoretyczna koncepcja hojnoĞci ĞwiadczeĔ
otrzymywanych przez osoby bezrobotne zostaje zoperacjonalizowana jako stopa zastąpienia dochodu (stosunek wysokoĞci Ğwiadczenia do Ğredniej páacy w gospodarce).
NastĊpnie zbiór hojnoĞci jest skalibrowany na podstawie teoretycznych przesáanek
(rola Ğwiadczenia w utrzymywaniu dotychczasowej stopy Īyciowej, relacja wysokoĞci ĞwiadczeĔ i linii ubóstwa itd.) oraz wiedzy empirycznej (np. w jakich krajach nie
biorących udziaáu w badaniu Ğwiadczenia zostaáy uznane za maáo hojne lub bardzo
hojne). Empirycznym wartoĞciom (stopie zastąpienia) zostają przypisane wartoĞci
uczestnictwa w zbiorze, na przykáad stopa zastąpienia w wysokoĞci 60% stanowi górną granicĊ wartoĞci zbioru, 1.
Drugim fundamentalnym zaáoĪeniem teorii fuzzy set jest záoĪonoĞü zjawisk empirycznych. KonÞguracyjny charakter zjawisk spoáecznych wynika z postulatu, iĪ konstrukcje teoretyczne rzadko mogą byü opisane poprzez jedną charakterystykĊ, i tylko
wielowymiarowe spojrzenie w badaniach empirycznych moĪe oddaü ich záoĪonoĞü.
Na przykáad, w odniesieniu do ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych, badacz powinien
braü pod uwagĊ nie tylko áatwoĞü z jaką dana osoba otrzymuje zasiáek, lecz takĪe jego
wysokoĞü. àącznie te dwa wymiary polityki dają cztery moĪliwe kombinacje Ğwiadczenia: áatwo dostĊpne i maáo hojne; áatwo dostĊpne i hojne; trudno dostĊpne i maáo
hojne, trudno dostĊpne i hojne. Przyjmujemy tutaj Īe kombinacje wartoĞci skrajnych
(0 i 1) reprezentują weberowskie typy idealne. Jest oczywiste, ze owe kombinacje
reprezentują jakoĞciowo inne typy polityki.
Wszystkie logicznie moĪliwe kombinacje (w powyĪszym przykáadzie-cztery) tworzą tak zwaną „przestrzeĔ wáasnoĞci” (property space). Dwuwymiarowa przestrzeĔ
wáasnoĞci przyjmie formĊ kwadratu, trójwymiarowa szeĞcianu itd. PrzestrzeĔ jest
ograniczona prostymi áączącymi jej kąty (czyli kombinacje skrajnych wartoĞci zbiorów – weberowskie typy idealne) i wypeániona kombinacjami cech w róĪnym stopniu
odwzorowującymi owe typy. Wielką zaletą metody porównawczej typów idealnych
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fuzzy set jest moĪliwoĞü precyzyjnego okreĞlenia, jaki typ idealny odwzorowuje badana polityka. To z kolei uáatwia modelowanie lub tworzenie typologii. DziĊki przedstawionemu wyĪej wielostopniowemu procesowi oraz odpowiednim operacjom na
zbiorach, moĪna okreĞliü. jak w stosunku do typów idealnych sytuuje siĊ rzeczywista
polityka jako kombinacja cech.
Istnieje zespóá podstawowych zasad rządzących operacjami na zbiorach. W niniejszym artykule uĪyte są tylko dwie: logiczna negacja oraz koniunkcja. Jak zostaáo wspomniane powyĪej, zjawisko moĪe byü obecne w zbiorze A tylko czĊĞciowo.
Logicznie zatem, to samo zjawisko jest czĊĞciowo obecne w zbiorze bĊdącym odwrotnoĞcią A czyli nie-A (Ragin 2000). Na przykáad, jeĞli udziaá polityki ĞwiadczeĔ
dla osób bezrobotnych w zbiorze hojnoĞci H wynosi 0.6, to udziaá tej samej polityki
w zbiorze nie-hojnoĞci h wynosi 0.4 (dla uáatwienia nazwy zbiorów oznaczamy wielką literą, a ich negacje-maáą)
Logiczna koniunkcja (AND reprezentowane przez symbol •) jest uĪywana w przypadku gdy dwa lub wiĊcej zbiory są poáączone i mają czĊĞü wspólną, czyli gdy zjawisko jest deÞniowane przez dwa lub wiĊcej wymiarów (kombinacja). Jak wspomniano,
kombinacje wartoĞci skrajnych zbiorów są traktowane jako typy idealne. W terminologii fuzzy set, poáączenie wymiarów dostĊpnoĞci (D) i hojnoĞci (H) da nastĊpujące
kombinacje: d•h; d•H; D•h oraz D•H czyli niska dostĊpnoĞü i maáa hojnoĞü; niska dostĊpnoĞü i duĪa hojnoĞü itd.. Zasadą, która rządzi tą operacją na zbiorach jest zasada
minimum. Oznacza ona, Īe wartoĞü zbiorów w czĊĞci wspólnej determinuje najniĪsza
wartoĞü obecna wĞród skáadowych wymiarów. Na przykáad, biorąc pod uwagĊ kombinacje dostĊpu do ĞwiadczeĔ i ich hojnoĞci polityka ma wartoĞci w zbiorach odpowiednio 0.6 i 0.8, wynik dla kombinacji A•G wynosi 0.6.
Przedstawione powyĪej dziaáania na zbiorach pozwalają na szybką ocenĊ przynaleĪnoĞci polityki do záoĪonej kombinacji zbiorów. Odbywa siĊ to poprzez ocenĊ
udziaáu polityki w we wszystkich logicznie moĪliwych kombinacjach wartoĞci skrajnych wymiarów polityki, tworzących przestrzeĔ wáasnoĞci. Logicznie moĪliwa iloĞü
kombinacji to 2k, gdzie k to iloĞü wymiarów. W przypadku ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych daje to liczbĊ 16 kombinacji. Analiza dokonywana jest poprzez kontrastowanie materiaáu empirycznego ze wszystkimi kombinacjami wymiarów, bĊdącymi typami idealnymi i nastĊpnie odnalezienie kombinacji, w której polityka ma najwyĪszy
udziaá. Jako Īe udziaá w kombinacji przyjmuje równieĪ wartoĞci od 0 do 1, polityki
osiągające maksimum znajdują siĊ bardzo blisko typu idealnego. Sytuacja taka naleĪy
jednak do rzadkoĞci, a typy idealne sáuĪą bardziej jako instrumenty analityczne, które w formie czystej raczej nie wystĊpują w rzeczywistoĞci, ale pozwalają zrozumieü
relacje pomiĊdzy poszczególnymi aspektami polityki. DziĊki temu moĪna uchwyciü
zmianĊ zarówno w ramach jednego typu polityki, jak i zmiany typów polityki prowadzonej przez wáadze publiczne.
Podsumowując, podejĞcie typów idealnych fuzzy set otwiera wiele nowych moĪliwoĞci w analizie polityki spoáecznej. UmoĪliwia ono systematyczny i przejrzysty pomiar polityki, wynikający z teoretycznych i konceptualnych przesáanek. Odniesione
do wielu punktów w czasie (w przypadku niniejszego artykuáu, oĞmiu), pozwala na

114

Michaá Polakowski, Dorota Szelewa

wychwycenie i opisanie trendów. Wreszcie, uĪyte do porównaĔ miĊdzynarodowych,
moĪe sáuĪy jako podstawa do grupowania polityk ze wzglĊdu na ich unikalne cechy,
a tym samym, staü siĊ moĪe przyczynkiem do konstruowania typologii. Wszystkie te
korzyĞci zostaną przedstawione w analizie polityk prowadzonych w latach 1989-2004
w oĞmiu krajach Europy ĝrodkowej. PoniĪsza sekcja przedstawia pierwszy krok tego
procesu, kalibracjĊ zbiorów.

Kalibracja zbiorów. DostĊpnoĞü Ğwiadczenia
Kwestia dostĊpnoĞci do Ğwiadczenia wiąĪe siĊ z faktem uczestnictwa – lub raczej
– przerwania uczestnictwa w rynku pracy. Zasadniczym celem takiego Ğwiadczenia
jest zatem zastąpienie dotychczasowego dochodu osobie, która straciáa zatrudnienie.
NaleĪy zaznaczyü jednak, ze Ğwiadczenie z tytuáu bezrobocia nie jest jedynym dostĊpnym dla osoby bezrobotnej. Nie wszystkie osoby bezrobotne otrzymają zasiáek, poniewaĪ mogą byü juĪ one objĊte innymi programami: są klientami pomocy spoáecznej,
otrzymują renty inwalidzkie lub korzystają z moĪliwoĞci wczeĞniejszego przejĞcia na
emeryturĊ (Clasen, Kvist i in. 2001). Co wiĊcej, funkcja zastąpienia dotychczasowego
dochodu nie moĪe dotyczyü kaĪdej osoby w kaĪdym poáoĪeniu, poniewaĪ staáaby sie
wówczas de facto gwarantowanym dochodem (Kvist 2000). PowyĪsze zastrzeĪenia
nie negują jednak istotnoĞci zasadniczej funkcji Ğwiadczenia na wypadek bezrobocia,
jakim jest kompensacja dochodu utraconego w wyniku przerwania zatrudnienia. Do
celów porównawczych najodpowiedniejsza zatem jest analiza warunków otrzymania
prawa do Ğwiadczenia, a te róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od kraju, jak równieĪ ewoluują
w czasie.
Aby prawidáowo uchwyciü záoĪonoĞü tego zagadnienia, autorzy proponują skupienie sie na dwóch aspektach kwaliÞkowania siĊ do grupy otrzymującej zasiáek. Po
pierwsze, brane są pod uwagĊ wymagania dotyczące dotychczasowego okresu zatrudnienia. Po drugie – chodzi o to, jakie grupy spoáeczne objĊte są systemem ĞwiadczeĔ
(peánoletni, studenci, absolwenci, korzystający z urlopów rodzicielskich etc.). Innymi
sáowy, w celu ustalenia wartoĞci dla poszczególnych punktów – analitycznych kotwic
– porównuje siĊ wymaganą dáugoĞü okresu zatrudnienia sprzed momentu utracenia
pracy. Aby jednak oddaü gáĊbsze róĪnice pomiĊdzy tymi systemami, dodatkowo bierze siĊ pod uwagĊ wáączenie/brak wáączenia poszczególnych grup spoáecznych do
systemu. Ogólnie mówiąc, im dáuĪszy okres wymaganego uprzedniego zatrudnienia
i im mniej grup spoáecznych wáączonych do systemu, tym niĪsza ogólna dostĊpnoĞü
Ğwiadczenia. Ten sposób ujĊcia problemu nawiązuje do rozróĪnienia poszczególnych
logik dostĊpnoĞci Ğwiadczenia w zaleĪnoĞci od przyjĊcia zasady uniwersalnoĞci, rezydualnoĞci lub selektywnoĞci (Titmuss 1976).
DostĊpnoĞü do Ğwiadczenia w niniejszym artykule mierzona jest za pomocą wskaĨnika pokazującego stosunek dáugoĞci wymaganego okresu zatrudnienia do dáugoĞci
okresu rozliczeniowego. Tak wyliczony punkt przejĞcia ustalony jest tutaj na poziomie 0.5 (np. wymaganie 6-miesiecznego okresu zatrudnienia podczas ostatnich 12
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miesiĊcy lub 2-letniego staĪu pracy podczas ostatnich 4 lat). Górny punkt przeciĊcia
osiągniĊty bĊdzie przy tak samo obliczonym wskaĨniku, lecz na poziomie 0.25, podczas gdy dolny punkt przeciĊcia bĊdzie osiągniĊty przy wartoĞci 1.0. WartoĞci te są
modyÞkowane wraz z wáączeniem do grupy uprawionych innych grup. Tabela 1 prezentuje rozkáad wartoĞci wedle kategorii wyznaczonych za pomocą kolejnych kotwic
analitycznych.

HojnoĞü Ğwiadczenia
HojnoĞü – czy po prostu wysokoĞü - Ğwiadczenia mierzona jest zwykle jako stosunek wysokoĞci Ğwiadczenia do wysokoĞci Ğredniego wynagrodzenia w gospodarce. WskaĨnik ten pokazuje wiĊc stopĊ zastąpienia dotychczasowego dochodu przez
Ğwiadczenie. W duĪym uproszczeniu – jeĞli stopa zastąpienia dochodu przez Ğwiadczenie jest wysoka, wówczas zasiáek peáni funkcjĊ dochodową podtrzymującą dotychczasowy standard Īycia, w przypadku zaĞ niĪszej stopy zastąpienia zasiáek gwarantuje
jedynie zaspokojenie podstawowych potrzeb. W takim przypadku, np. wysoki zasiáek moĪe chroniü przed stygmatyzacją związaną z utratą zatrudnienia. Z perspektywy
osoby poszukującej pracy wyĪszy zasiáek moĪe stawiaü ją w sytuacji dającej wiĊksze
i lepsze moĪliwoĞci wyboru nowego zatrudnienia. Taka sama osoba otrzymująca jedynie niski zasiáek zmaga siĊ czĊsto z licznymi trudnoĞciami wynikającymi z poáoĪenia Þnansowego, co moĪe utrudniaü jej swobodne poszukiwanie odpowiedniej pracy
(Gallie, Paugam 2000).
W niniejszym tekĞcie pod uwagĊ bierze siĊ nominalne stopy zastąpienia. W przypadku, kiedy okres zasiákowy podzielony jest na poszczególne fazy podlegające róĪnym zasadom co do wysokoĞci Ğwiadczenia, te róĪnice w stopach zastąpienia uwzglĊdnione są poprzez Ğrednią waĪoną obliczaną na podstawie caáego okresu. UwzglĊdnione są równieĪ górne i dolne ograniczenia wysokoĞci Ğwiadczenia.
Granice zbioru wyznaczone są w sposób nastĊpujący. Za dolny punkt przeciĊcia
uznano 30% stopĊ zastąpienia. Generalnie uwaĪa sie, ze w EĝW poziom páac odniesiony do linii ubóstwa jest niski: np. w Polsce relacja pomiĊdzy minimum egzystencji
i wysokoĞcią przeciĊtnego wynagrodzenia wynosiáa okoáo 25% a podobny stosunek
minimum socjalnego do przeciĊtnej páacy – 50% (Kurowski 2002). WielkoĞü ta róĪni
siĊ dla krajów tego regionu, róĪnice te są raczej niewielkie i oscylują wokóá wartoĞci
wymienionej dla Polski (ILO 1995; Vaughan-Whitehead 1995; Cerami 2003). Biorąc
pod uwagĊ Ğrednie wielkoĞci minimum socjalnego za punkt przejĞcia przyjmuje siĊ
45% Ğredniej páacy w gospodarce, a jako górny punkt odciĊcia – 60%.

DáugoĞü okresu zasiákowego
DáugoĞü okresu zasiákowego to trzeci wymiar porównywanych systemów ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych. Oznacza on dáugoĞü okresu pobierania zasiáku przez
beneÞcjenta. NaleĪy przy tym wspomnieü, iĪ dáugoĞü okresu pobierania zasiáku jest
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związana równieĪ z dostĊpnoĞcią zasiáku: speánienie okreĞlonych warunków otrzymywania zasiáku moĪe byü decydujące dla pobierania tego Ğwiadczenia przez dany
okres. Podobnie, dáugoĞü okresu zasiákowego moĪe byü uzaleĪniona od wypeánienia
konkretnych zobowiązaĔ juĪ w trakcie pobierania Ğwiadczenia. Niemniej jednak, ten
wáaĞnie wymiar jest niezwykle waĪny ze wzglĊdu na jeden z krytycznych celów systemu ĞwiadczeĔ od bezrobocia, jakim jest ochrona przed pogorszeniem sytuacji Þnansowej – w tym wypadku nie chodzi tylko o sam wymiar Ğwiadczenia, ale równieĪ
o to, jak dáugo beneÞcjent systemu posiada gwarancje utrzymania pewnej czĊĞci swojego dotychczasowego dochodu. Jak juĪ wczeĞniej wspomniano, problem ten moĪe
mieü zasadniczy wpáyw na kwestie spoáecznej stygmatyzacji osób bezrobotnych oraz
ich szans zatrudnienia (Gallie, Paugam 2000).
KalibracjĊ zbioru w tym przypadku przeprowadza sie w sposób nastĊpujący. Punkt
przejĞcia okreĞlony jest na poziomie 9 miesiĊcy. Odpowiada to Ğredniej dáugoĞci okresu pobierania zasiáku w krajach OECD oferujących system ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych na stosunkowo umiarkowanym poziomie. Dolny punkt odciĊcia znajdzie
sie na poziomie 3, zaĞ górny – 18 miesiĊcy. Dla porównania, dolny punkt charakterystyczny jest dla rezydualnych typów polityki, podczas gdy 18-miesieczny okres zasiákowy wystĊpuje najczĊĞciej w krajach OECD z najbardziej rozwiniĊtymi systemami
ochrony przed bezrobociem (Riboud, Sánchez-Páramo i in. 2002). W tabeli 1 znajdują sie wielkoĞci bĊdące wynikiem przetworzenia punktów granicznych w wartoĞci
zakresu zbioru fuzzy-set.

Zobowiązania
Ostatni aspekt porównawczej analizy polityk ochrony przed bezrobociem to zobowiązania beneÞcjenta zasiáku. Element ten, czĊsto postrzegany jako „aktywizujący” Þlar polityki rynku pracy, staá siĊ w ostatnich latach przedmiotem gorącej debaty
(Centre for Co-operation with Economies in Transition 1996; Esping-Andersen, Regini i in. 2000; Gallie, Paugam 2000; Clasen, Clegg 2006). Aktywizacja bezrobotnych
to problem wieloaspektowy: z jednej strony uwaĪany jest za element dostosowujący
politykĊ wobec bezrobocia do zmieniających siĊ warunków na rynku pracy, z drugiej
strony moĪe staü siĊ elementem ideologicznej zmiany dotyczącej roli wáadz publicznych (Gilbert 2002).
Generalnie aktywizacja odnosi sie zarówno do wiĊkszej roli wáadz publicznych
(w przeprowadzaniu szkoleĔ, podnoszeniu kwaliÞkacji poszukujących pracy, etc. ),
jak i aktywnoĞci samych osób bezrobotnych (uczestniczących w wyĪej wymienionych programach). W niniejszym artykule autorzy zdecydowali siĊ skupiü na sankcjach formalnych, jakie towarzyszą zobowiązaniom przypisanym do programów
aktywizacji zawodowej tych osób. Nie jest to moĪe doskonaáy miernik ze wzglĊdu
na biurokratyczną dyskrecjonalnoĞü oraz inne róĪnice w traktowaniu bezrobotnych
(zawodowe, regionalne), ale w pewnym zakresie odzwierciedla postawĊ wáadz publicznych w stosunku do zobowiązaĔ osób bezrobotnych (Patrz: Kvist 2000; Clasen,

Zasiáki dla osób bezrobotnych w Europie ĝrodkowo-Wschodniej....

117

Kvist i in. 2001). Jest to szczególnie istotne w Ğwietle argumentu Gallie i Paugama,
którzy przekonują, Īe podczas rosnącego zjawiska bezrobocia aktywizacja moĪe staü
siĊ sposobem na „utrzymanie bezrobotnych przy [jakimkolwiek] zajĊciu, bardziej niĪ
drogą do prawdziwego zwiĊkszenia ich szans na karierĊ zawodową” (Gallie, Paugam
2000, s. 5).
Autorzy podąĪają tutaj za analizą autorstwa Jona Kvista (2000) oraz podobnych
prac studiujących formy sankcji wyraĪone w formalnych zasadach zawieszenia prawa do Ğwiadczenia w przypadku odrzucenia przez osobĊ bezrobotną oferty pracy lub
udziaáu w roĪnego rodzaju programach podnoszących/rozszerzających kwaliÞkacje
zawodowe. W związku z ubogą jakoĞcią dostĊpnych danych, badanie wymiaru zobowiązaĔ jest nieco zawĊĪone. Za podstawowy wskaĨnik autorzy zdecydowali siĊ
obraü liczbĊ odrzuceĔ ofert pracy, która prowadzi do zawieszenia prawa do otrzymywania zasiáku oraz okres, po którym to prawo moĪe byü ewentualnie przywrócone. Im mniejsza liczba odmów prowadzi do odebrania zasiáku, tym zobowiązania
osób bezrobotnych uwaĪa siĊ za surowsze. Towarzyszy temu moĪliwoĞü ponownego
ubiegania sie o prawo do Ğwiadczenia. Przykáadowo, sankcja ta jest bardziej dotkliwa w przypadku wycofania prawa do zasiáku po odrzuceniu przez beneÞcjenta jednej
oferty pracy ale bez prawa ponownego ubiegania siĊ o Ğwiadczenie, niĪ w systemie,
w którym beneÞcjent moĪe po jakimĞ czasie wystąpiü o przywrócenie Ğwiadczenia,
choüby po uprzednim odrzuceniu oferty pracy.
àącząc te dwa roĪne wymiary (liczba moĪliwoĞci odrzucenia oferty pracy bez konsekwencji oraz moĪliwoĞü ponownego ubiegania siĊ o zasiáek) ustanowiono punkty
analitycznych kotwic na nastĊpujących poziomach. Dolny punkt przeciĊcia (Īadnych
zobowiązaĔ, caákowicie poza zbiorem) reprezentuje zatem sytuacjĊ, w której osoba
otrzymująca Ğwiadczenie w ogóle nie jest ukarana w przypadku odmowy przyjĊcia
oferty zatrudnienia. W konsekwencji, górny punkt odciĊcia (w peáni w zbiorze) osiągany jest przez kraje, w których odrzucenie pierwszej oferty prowadzi do bezwarunkowego wycofania prawa do Ğwiadczenia bez moĪliwoĞci ponownego ubiegania siĊ
o nie. Po analizie roĪnych kombinacji elementów polityki skierowanej do osób bezrobotnych w krajach Europy Zachodniej (Esping-Andersen, Regini i in. 2000) zdecydowano siĊ na ustanowienie punktu przejĞcia jako sytuacji, w której nie istnieje
moĪliwoĞü ponownego ubiegania sie o Ğwiadczenie, jakkolwiek, dopiero po dwukrotnym odrzuceniu oferty pracy. Pozostaáe wartoĞci zakresu zbioru fuzzy-set okreĞlane
są wedáug sankcjonującej siáy dodatkowych elementów systemu. Przykáadowo, bazą
do przypisania wartoĞci poĞrednich (pomiĊdzy dolnym punktem przeciĊcia a punktem
przejĞcia) bĊdzie wystĊpowanie przypadków wiĊkszej liczby moĪliwych odrzuconych
ofert pracy lub krótsze okresy oczekiwania na ponowne otrzymanie zasiáku. Podobna
logika dotyczy przypisywania wartoĞci fuzzy-set powyĪej punktu przejĞcia. Tam gdzie
to konieczne, wartoĞci odzwierciedlają dalsze róĪnice w dotkliwoĞci sankcji, jak na
przykáad redukcja zasiáku w przypadku odrzucenia oferty pracy, a nie caákowite wycofanie prawa do jego otrzymywania. Tabela 1 podsumowuje powyĪszą sekcjĊ oraz
stanowi punkt wyjĞcia do dalszej analizy.
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Tabela 1:
SpecyÞkacja wymiarów i transformacja wskaĨników w zakresy zbiorów fuzzy-set
oraz ich sáowne etykiety
W peáni
poza

Prawie
caákowicie poza

Mniej
lub
bardziej
poza

0.00

0.01-.24

0.25-0.49

DostĊpnoĞü Ğwiadczenia dla bezrobotnych w oparciu
o wymagania
dotyczące dotychczasowego staĪu
pracy (relacja
pomiĊdzy dáugoĞcią wymaganego
staĪu a dáugoĞcią
okresu rozliczeniowego) oraz zakres
podmiotowy grup
spoáecznych
wáączonych do
programu.

1.00
(zasada
rezydualnoĞci)

0.990.75

0.74-0.51

HojnoĞü mierzona
jako stopa zastąpienia

<30%

30.1037.40%

37.5044.90%

DáugoĞü okresu
zasiákowego mierzona w tygodniach

< 12

13-25

26-37

WskaĨnik empiryczny

Zobowiązania
mierzone za pomocą liczby odrzuconych ofert pracy
nie powodujących
wycofania Ğwiadczenia oraz poprzez
uwzglĊdnienie
moĪliwoĞci ponownego ubiegania siĊ
o zasiáek

ĩadnych
zobowiązaĔ

Ani
poza ani
w zbiorze

Mniej
lub bardziej w

0.50

0.510.75

0.50
(zasada
selektywnoĞci)

Prawie
caákowi
cie w
0.760.99

Caákowicie w zbiorze

1.00

<0.25
(zasada
uniwersalnoĞci)

0.490.38

0.37.026

45%

45.1052.40%

52.4059.90%

>60%

38

39-59

60-77

>78

2
moĪliwe
odmowy,
brak
moĪliwoĞci ponownego
ubiegania siĊ

BezwzglĊdne
wycofanie
zasiáku po
pierwszej
odmowie
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3. Analiza empiryczna
ħródáa danych
Autorzy artykuáu korzystają z bardzo wielu Ĩródeá danych. Analiza obejmuje lata
1989-2004, co rodzi liczne problemy ze zdobyciem informacji dotyczącej zmian
w polityce spoáecznej, zwáaszcza na początku okresu transformacji. Zasadniczym
Ĩródáem informacji są roczniki „Social Security Throughout the World” wydawane
przez AdministracjĊ Programami Zabezpieczenia Spoáecznego USA (Social Security
Association – SSA), dla lat 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2002 i 2004, publikowane we wspóápracy z MiĊdzynarodowym Stowarzyszeniem Zabezpieczenia Spoáecznego (International Social Security Association – ISSA). Dane z tego Ĩródáa posiadają liczne ograniczenia – choü obejmują caáy okres podlegający analizie, jednak
informacje tam podane są czĊsto niekompletne i niejasne. Z drugiej jednak strony, jest
to jedyne dostĊpne Ĩródáo zbierające dane za tak dáugi okres dla wszystkich wybranych krajów. Dodatkowo, informacje tam zawarte konfrontowane byáy z podobnymi
danymi zawartymi w przeróĪnych tekstach, analizach i raportach wydawanych przez
takie instytucje jak Bank ĝwiatowy czy OECD. Tam, gdzie podane informacje budziáy szczególne wątpliwoĞci, autorzy siĊgali do innych baz danych, jak np. MISSCEEC
(Mutual Information System on Social Protection in the Central and Eastern European
Countries), czy MISSCEO (Mutual Information System on Social Protection of the
Council of Europe).ii

DostĊpnoĞü do ĞwiadczeĔ
W tabeli 2 zaprezentowane są wartoĞci zbioru fuzzy-set dla wymiaru dostĊpnoĞci
do ĞwiadczeĔ.

Tabela 2:
WartoĞci udziaáu w zbiorze fuzzy-set w wymiarze dostĊpnoĞci do Ğwiadczenia
Kraj/Rok

1989
*

1991

1993

1995

1997

1999

2002

2004

Czechy

brak

0.77

0.94

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

Estonia

brak

1.00

0.60

0.60

0.60

0.85

0.85

0.85

WĊgry

0.67

0.75

0.75

0.77

0.75

0.75

0.86

0.75

àotwa

brak

1.00

0.10

0.10

0.10

0.10

0.25

0.25

Litwa

brak

1.00

0.34

0.34

0.60

0.60

0.60

0.60

Polska

brak

1.00

0.60

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Sáowacja

brak

0.77

0.94

0.67

0.67

0.67

0.67

0.25

Sáowenia

0.10

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

*w tych krajach system nie zostaá jeszcze wprowadzony.
ħródáo: Patrz: przypis koĔcowy ii.
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Jedną z najwaĪniejszych cech rozwoju systemów zabezpieczenia od bezrobocia
w krajach post-socjalistycznych jest otwartoĞü i hojnoĞü ĞwiadczeĔ w momencie
wprowadzenia tych programów, czyli na początku lat 90. MoĪna zauwaĪyü, ze aĪ 4
kraje (kraje baátyckie wciąĪ jeszcze w ramach Związku Radzieckiego i Polska) osiągnĊáy peáen udziaá w zbiorze w 1991 r., podczas gdy 3 inne (Czechy i Sáowacja, wciąĪ
jako jedno paĔstwo, oraz WĊgry) zbliĪyáy sie do górnego punktu odciĊcia.
Ten wysoki poziom dostĊpnoĞci zostaá w wiĊkszoĞci krajów utrzymany. W Czechach wysoka wartoĞü z 1994 r. odzwierciedla wydáuĪenie podstawowego okresu rozliczeniowego z 12 miesiĊcy do 3 lat. Pomimo powrotu do poprzednich zasad, w Czechach wáączono do systemu nowe grupy, miedzy innymi rodziców sprawujących
w domu opiekĊ nad dzieckiem do lat 4 – stad wyĪszy wynik dla roku 1995. Z kolei
pod koniec lat 90. Estonia i Litwa uáatwiáy dostĊp do ĞwiadczeĔ. W Estonii do grupy
potencjalnych beneÞcjentów wáączeni zostali rodzice opiekujący siĊ dzieckiem do lat
7. Na Litwie natomiast reformatorzy zdecydowali siĊ takĪe na otwarcie systemu dla
nowych grup, jak równieĪ na wprowadzenie specjalnego systemu wsparcia dla osób,
które straciáy zatrudnienie z winy pracodawcy. Wysoka wartoĞü w przypadku WĊgier
jest rezultatem dáugiego, 4-letniego bazowego okresu rozliczeniowego dla kalkulacji
staĪu pracy i jednoczeĞnie wpáacania skáadek na zabezpieczenie spoáeczne (potrzebne jest 360 dni). Tymczasowe obniĪenie tego wymagania do 200 dni podwyĪszyáo
wartoĞü za 2002 rok, zmiany te zostaáy wkrótce wycofane. Sáowacja odziedziczyáa
poziom dostĊpnoĞci po Czechosáowacji. Jakkolwiek nie wáączono tutaj nowych grup
do systemu, jak to miaáo miejsce w przypadku Czech. Dwie ostatnie wartoĞci w przypadku Sáowacji wskazują na zmiany w kryteriach dostĊpu: w 2002 roku wydáuĪony
zostaá okres staĪu z 12 do 24 miesiĊcy (z pozostawionym okresem rozliczeniowym 3
lat). W 2004 natomiast oba te okresy ulegáy wydáuĪeniu: odtąd wymaga siĊ 3-letniego
okresu zatrudnienia podczas ostatnich 4 lat.
NastĊpna grupa paĔstw posiada stosunkowo ostre kryteria dostĊpu do ĞwiadczeĔ.
Polska i Litwa wprowadziáy zasadĊ kryterium dochodowego juĪ na początku lat 90..
W Polsce byáa to zmiana dramatyczna w porównaniu do w peáni dostĊpnego Ğwiadczenia na wypadek bezrobocia wprowadzonego pierwszą taką regulacją prawną z 1989
roku. Na àotwie dwie ostatnie podwyĪszone wartoĞci odzwierciedlają wprowadzenie systemu ĞwiadczeĔ uzaleĪnionych od wynagrodzenia i poprzedniego staĪu pracy
(choü nadal te kryteria są doĞü wymagające – 9-miesieczny staĪ pracy podczas ostatnich 12 miesiĊcy). W Sáowenii, wreszcie, zapis wprowadzający koniecznoĞü przepracowania 12 miesiĊcy w ciągu ostatnich 18 miesiĊcy nie byá zasadniczo zmieniany od
początku lat 90.

HojnoĞü ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych
Tabela ta prezentuje rezultaty analizy hojnoĞci ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych
w latach 1989-2004.
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Tabela 3:
WartoĞci udziaáu w zbiorze fuzzy-set w wymiarze hojnoĞci
Kraj/Rok

1989
*

1991

1993

1995

1997

1999

2002

2004

Czechy.

brak

1.00

0.83

0.83

0.83

0.50

0.50

0.50

Estonia

brak

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

WĊgry

0.91

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

àotwa

brak

0.67

0.00

0.00

0.67

0.67

0.67

0.67

Litwa

brak

0.67

0.97

0.97

0.07

0.07

0.00

0.00

Polska

brak

0.73

0.20

0.20

0.07

0.00

0.00

0.00

Sáowacja

brak

1.00

0.83

0.83

0.83

0.83

0.5

0.67

Sáowenia

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

1.00

1.00

*w tych krajach system nie zostaá jeszcze wprowadzony.
ħródáo: Patrz: przypis koĔcowy ii.

HojnoĞü ĞwiadczeĔ wykazywaáa duĪe zróĪnicowanie zarówno wĞród krajów, jak
i w czasie. Niemniej jednak moĪliwe jest zidentyÞkowanie pewnych trendów. Niektóre kraje oferowaáy Ğwiadczenia o duĪej wysokoĞci na początku badanego okresu,
lecz póĨniej ich wysokoĞü malaáa (choü czasami ponownie siĊ podnosiáa pod koniec
okresu). Inne kraje rozpoczynaáy okres z niskimi Ğwiadczeniami, a póĨniej podnosiáy
ich wysokoĞü.
WĊgry prowadziáy politykĊ najbardziej hojnych ĞwiadczeĔ. I tak, poza rokiem 1989,
wysokoĞü zasiáku byáa wyjątkowo duĪa w caáym badanym okresie. Polityka WĊgier
kontrastuje pod tym wzglĊdem z Polską, w której Ğwiadczenia tylko na początku lat
90. miaáy doĞü wysoki poziom obniĪony nastĊpnie doĞü dramatycznie. Spadek ten
wiązaá siĊ ze zmianą formuáy Ğwiadczenia, wprowadzającą najpierw znacznie niĪszą
stopĊ zastąpienia, a nastĊpnie jednolity poziom ĞwiadczeĔ.
JeĞli chodzi o Czechy i SáowacjĊ, prowadziáy one doĞü podobną politykĊ dotyczącą
wysokoĞci zasiáków dla osób bezrobotnych. I tak, kraje te oferowaáy na początku lat
90 doĞü hojne Ğwiadczenia, których wysokoĞü byáa zmniejszana stopniowo. NajwaĪniejszą zmianą w systemie sáowackim byáo wprowadzenie formuáy zmniejszającej
wysokoĞü ĞwiadczeĔ wraz z upáywem czasu (50% w pierwszej fazie i 40% w nastĊpnej). Podobne zmiany miaáy miejsce w systemie czeskim, choü byáy gáĊbsze i nie
nastąpiá od nich odwrót jak na Sáowacji w roku 2004.
Kraje baátyckie wyraĨnie róĪniáy siĊ od siebie w kategoriach wysokoĞci oferowanych ĞwiadczeĔ. Na początku lat 90. polityka Estonii charakteryzowaáa siĊ wysokimi
Ğwiadczeniami, poziom ten zostaá dramatycznie obniĪony a nastĊpnie przywrócony
(choü do pewnego stopnia). W poáowie lat 90. estoĔskie zasiáki naleĪaáy do najniĪszych w Europie przy stopie zastąpienia 7%. Lepsze wyniki tego kraju w ostatnich
badanych latach są efektem wprowadzenia formuáy wiąĪącej poziom ĞwiadczeĔ
z uprzednio otrzymywanymi zarobkami. Podobna tendencja miaáa miejsce jeĞli chodzi
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o àotwĊ, choü tam obniĪenie zasiáków odbyáo siĊ szybciej, trwaáo krócej i ostatecznie stopa zastąpienia wzrosáa bardziej niĪ w Estonii. Na początku badanego okresu
poziom ĞwiadczeĔ powiązany byá z wysokoĞcią páacy minimalnej (90%), w poáowie
lat 90. zmieniono formuáĊ zasiáku i poáączono jego wysokoĞü z zarobkami. WysokoĞü
Ğwiadczenia zmniejszaáa siĊ z upáywem okresu wypáacania – w pierwszej krótkiej fazie byáo to 80%, w nastĊpnej – 60%. Pod koniec badanego okresu, stopy te zostaáy
obniĪone odpowiednio do 75 i 50%. Ostatnie paĔstwo baátyckie, Litwa, w jeszcze
inny sposób prowadziáo tĊ politykĊ: poziom zasiáków rósá stopniowo do bardzo wysokiego puáapu, aby póĨniej gwaátownie spaĞü. Na początku lat 90. system opieraá siĊ
na skomplikowanej formule (3 fazy z 70, 60 i 50% stopą zastąpienia poprzednich zarobków), nastĊpnie zostaá skomplikowany jeszcze bardziej i na skutek wprowadzenia
górnego limitu wysokoĞci Ğwiadczenia, jego hojnoĞü zostaáa wydatnie zmniejszona.
Sáowenia reprezentuje kolejny interesujący przypadek zmian hojnoĞci zasiáków dla
osób bezrobotnych. Kraj ten prowadziá politykĊ doĞü wysokich ĞwiadczeĔ od samego
początku, z czasem podnosząc ich wysokoĞü jeszcze bardziej. Wzrost ten (w dwóch
ostatnich punktach w czasie) naleĪy przypisaü podniesieniu i zróĪnicowaniu stopy zastąpienia (z jednolitej stopy 50% do dwóch faz na poziomie 70 i 60%).
W kategoriach wyników osiąganych przez ten wymiar polityki skierowanej do
osób bezrobotnych, analizowane kraje róĪniáy siĊ w sposób doĞü istotny. JeĞli na początku badanego okresu wyniki te byáy doĞü wysokie (prawie caákowicie w zbiorze do
caákowicie w zbiorze), w nastĊpnych latach obraáy trzy róĪne trajektorie. W niektórych krajach wysokie wyniki zostaáy utrzymane, w innych spadaáy powoli, wreszcie
trzecia grupa zaliczyáa ostry spadek.

DáugoĞü okresu zasiákowego
Tabela 4 prezentuje wyniki dotyczące dáugoĞci otrzymywania ĞwiadczeĔ w oĞmiu
krajach Europy ĝrodkowej w latach 1989-2004
Tabela 4:
WartoĞci udziaáu w zbiorze fuzzy-set w wymiarze okresu dáugoĞci wypáacania Ğwiadczenia.
Kraj/Rok

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2002

2004

Czechy.

brak*

0.67

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

Estonia

brak

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

WĊgry

0.67

1.00

0.67

0.67

0.67

0.67

0.50

0.50

àotwa

brak

0.27

0.27

0.27

0.50

0.50

0.50

0.50

Litwa

brak

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

0.27

Polska

brak

1.00

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

0.67

Sáowacja

brak

0.67

0.27

0.27

0.46

0.27

0.27

0.27

Sáowenia
0.67
0.67
0.27
0.27
0.27
0.27
*w tych krajach system nie zostaá jeszcze wprowadzony.
ħródáo: Patrz: przypis koĔcowy ii.

0.27

0.27
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DáugoĞü okresu otrzymywania ĞwiadczeĔ przez osoby bezrobotne wykazuje wahania zarówno w czasie jak i pomiĊdzy krajami. Z tego punktu widzenia moĪna wyróĪniü dwie grupy krajów.
Do pierwszej grupy naleĪą te paĔstwa, w których okres wypáacania ĞwiadczeĔ byá
dáugi na początku wprowadzania polityki i z czasem skracany: Czechy, Polska, Sáowacja, Sáowenia oraz WĊgry. Do drugiej grupy naleĪą kraje baátyckie, w których czas
wypáacania ĞwiadczeĔ byá krótki w caáym analizowanym okresie. JeĞli chodzi o kraje z pierwszej grupy, Polska i WĊgry oferowaáy Ğwiadczenia o najdáuĪszym okresie
wypáacania. Na WĊgrzech od początku istnienia program oferowaá zasiáek przez 12
miesiĊcy. Reforma z roku 1990 podwoiáa ten okres. W 1993 r. nastąpiá powrót do poprzedniej regulacji. Wreszcie, w latach 2002-2004 Ğwiadczenie byáo wypáacane przez
9 miesiĊcy. RównieĪ polski system charakteryzowaá siĊ na początku dáugim okresem
wypáacania zasiáków. W 1991 r. zasiáek byá jeszcze przyznawany na czas nieograniczony, podczas gdy w 1993 r. (reforma z 1991 roku) okres ten zostaá zredukowany
do 12 miesiĊcy. Warto podkreĞliü, Īe od drugiej poáowy lat 90. Polska byáa krajem
z jednym z najdáuĪszych okresów wypáacania ĞwiadczeĔ. Czechy i Sáowacja podąĪaáy podobną trajektorią. W 1991 r. (jeszcze w Czechosáowacji) zasiáek byá wypáacany
przez rok. PóĨniej okres ten zostaá skrócony o poáowĊ (jedyne odstĊpstwo od tej reguáy miaáo miejsce w roku 1997, kiedy chwilowo okres ten zostaá wydáuĪony). Podobny
trend moĪna zaobserwowaü w Sáowenii.
Kraje drugiej grupy, jak wspomniano, charakteryzuje krótki okres wypáacania
ĞwiadczeĔ: od momentu wprowadzenia tej polityki trwaá on póá roku. Tylko àotwa
chwilowo wyáamaáa siĊ z tej reguáy – dla lat 1997-2002 okres ten obejmowaá 9 miesiĊcy. Podsumowując, polityki tylko dwóch krajów (Polski i WĊgier, z pewnymi zastrzeĪeniami) charakteryzowaáy siĊ dáugim okresem w jakim Ğwiadczenie mogáo byü
wypáacane (prawie caákowicie w zbiorze) w analizowanym wycinku czasu. Pozostaáe
kraje lokowaáy siĊ prawie caákowicie poza zbiorem.

Zobowiązania osób otrzymujących Ğwiadczenia
Tabela 5 prezentuje dane dotyczące zobowiązaĔ osób bezrobotnych otrzymujących
Ğwiadczenia w latach 1989-2004.

Tabela 5:
WartoĞci udziaáu w zbiorze fuzzy-set w wymiarze zobowiązaĔ
Kraj/
Rok

1989

1991

Czechy. brak*

0.70
NiedostĊpne
Estonia brak
dane
WĊgry

0.60

0.60

1993

1995

1997

1999

2002 2004

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.30

0.30

0.30

0.30

0.25

0.25

0.60

0.60

0.80

0.80

0.80

0.80

124

Michaá Polakowski, Dorota Szelewa

àotwa

brak

NiedostĊpne NiedostĊpne NiedostĊpne NiedostĊpne NiedostĊpne
0.30
dane
dane
dane
dane
dane

0.30

Litwa

brak

NiedostĊpne
0.30
dane

Polska

brak 0.65

0.30

0.60

0.60

0.60

0.60

0.50

0.25

0.30

0.30

0.30

0.30

Sáowacja brak 0.70

0.70

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Sáowenia 0.60 0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

*w tych krajach system nie zostaá jeszcze wprowadzony.
ħródáo: Patrz: przypis koĔcowy ii.

Poszukiwanie informacji dotyczących zakresu zobowiązaĔ osób otrzymujących
Ğwiadczenia stanowiáo z pewnoĞcią najtrudniejszy element badaĔ. Dane dotyczące
àotwy pozostają niedostĊpne dla wiĊkszoĞci lat, natomiast w przypadku Litwy i Estonii, dla roku 1991. Dla niniejszego wymiaru, w odróĪnieniu od trzech pozostaáych,
peány udziaá w zbiorze odwzorowuje obowiązki osoby korzystającej ze Ğwiadczenia,
a nie jej prawa.
RównieĪ w przypadku zobowiązaĔ zaobserwowaü moĪna duĪe róĪnice, choü tym
razem te roĪne tendencje byáy jednak bardziej stabilne wewnątrz poszczególnych krajów. W czterech krajach odrzucenie juĪ jednej oferty pracy oznaczaáo zawieszenie
prawa do Ğwiadczenia (które w niektórych krajach mogáo byü przywrócone po speánieniu pewnych warunków). I tak w Czechach sytuacja byáa doĞü stabilna: po odrzuceniu pierwszej oferty pracy prawo do Ğwiadczenia byáo zawieszane z moĪliwoĞcią
przywrócenia po trzech miesiącach. W Sáowenii podobnie, odrzucenie pierwszej propozycji skutkowaáo zawieszeniem prawa do otrzymywania zasiáku (jednakĪe istnieje tam moĪliwoĞü „uzasadnionego” odrzucenia oferty bez negatywnych rezultatów).
WĊgry to kolejny kraj w którym zakres obowiązków jest obszerny – poniewaĪ odrzucenie oferty szkolenia niosáo ze sobą negatywne skutki, wyniki w tym wymiarze rosáy
dla tego kraju od koĔca lat 90.. Na Litwie zasady dotyczące obowiązków zostaáy zaostrzone w 1996 r. – uprzednio odrzucanie kolejnych ofert pracy powodowaáo jedynie
obniĪenie wysokoĞci zasiáku.
Druga grupa obejmuje kraje w których zakres obowiązków byá doĞü umiarkowany.
W wiĊkszoĞci przypadków, liberalizacja zobowiązaĔ zostaáa wprowadzona w poáowie
lat 90.. Polska polityka charakteryzowaáa siĊ wieloma zmianami: w roku 1992 iloĞü
ofert, które bezrobotny mógá odrzuciü wzrosáa z jednej do dwóch. W 1994 byáy to
juĪ trzy oferty, wkrótce jednak stan poprzedni zostaá przywrócony z zastrzeĪeniem
moĪliwoĞci powtórnego otrzymywania Ğwiadczenia po 6 miesiącach. Na Sáowacji
obowiązki Ğwiadczeniobiorców zostaáy sformuáowane w bardziej liberalny sposób niĪ
w Czechach. Osoba bezrobotna mogáa tam odrzucaü oferty wiele razy, pod warunkiem Īe byáa to odmowa „uzasadniona” – w takiej sytuacji do obowiązków naleĪaá
raczej czĊstszy kontakt z biurem poĞrednictwa pracy. Wreszcie w Estonii, Ğwiadcze-
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niobiorca mógá odrzuciü ofertĊ 2 razy, ale mimo tego w przypadku wiĊkszej iloĞci odmów prawo do Ğwiadczenia mogáo byü przywrócone. Co ciekawe, pod koniec lat 90.
udziaá w robotach publicznych zostaá usuniĊty z katalogu ofert pracy podlegających
sankcjom.

4. System ĞwiadczeĔ od bezrobocia w EĝW – czy moĪna mówiü
o krystalizacji polityk?
Analiza zmian w poszczególnych wymiarach polityki pomaga uchwyciü praktyczną stronĊ dynamiki reform. Jakkolwiek, gáównym celem tego artykuáu jest analiza
konÞguracyjna. Po poáączeniu 4 wymiarów polityki otrzymujemy 16 moĪliwych
kombinacji (kaĪdy wymiar, jak i wartoĞü zbioru ma swoje przeciwieĔstwo, stąd dla
czterech wymiarów istnieje 16 roĪnych kombinacji, przyp.). Dla kaĪdego punktu
w czasie porównano wszystkie moĪliwe kombinacje i wybrano taką, która reprezentuje najwyĪsze wartoĞci (kombinacjĊ dominującą). A zatem tabela 6 prezentuje juĪ tylko kombinacjĊ dominującą dla danego kraju, w okreĞlonym punkcie w czasie. Z szesnastu logicznie moĪliwych kombinacji wystąpiáo ich dwanaĞcie.

Tabela 6:
WartoĞci zbiorów fuzzy-set w poszczególnych typach idealnych
Kraj/Rok

1989

1991

Czechy.

brak*

D·H·O·Z D·H·o·Z D·H·o·Z D·H·o·Z D·h·o·Z/ D·h·o·Z/
0.67
0.70
0.70 0.70
D·H·o·Z D·H·o·Z

D·h·o·Z/
D·H·o·Z

Estonia

brak

D·H·o** D·H·o·z D·h·o·z
0.60
0.60
0.67

D·H·o·z/
D·h·o·z

WĊHry

D·H·O·Z D·H·O·Z D·H·O·Z D·H·O·Z D·H·O·Z D·H·O·Z D·H·O·Z/ D·H·O·Z/
0.60
0.60
0.60
0.60
0.67
0.67 D·H·o·Z D·H·o·Z

àotwa

brak

D·H·o
0.67

d·h·o
0.73

d·h·o
0.73

d·H·o/
d·H·O

d·H·o/
d·H·O

d·H·o·z/
d·H·O·z

d·H·o·z/
d·H·O·z

Litwa

brak

D·H·o
0.67

d·H·o·z
0.66

d·H·o·z
0.66

D·h·o·Z
0.60

D·h·o·Z
0.60

D·h·o·Z
0.60

D·h·o·Z
0.60

Polska

brak

D·H·O·Z D·h·O·z/ d·h·O·z
0.65
D·h·O·Z 0.67

d·h·O·z
0.67

d·h·O·z
0.67

d·h·O·z
0.67

d·h·O·z
0.67

Sáowacja

brak

D·H·O·Z D·H·o·Z D·H·o·z D·H·o·z D·H·o·z
0.67
0.70
0.67
0.54
0.67

d·h·o·z/
d·H·o·z

d·H·o·z/
0.67

Sáowenia

d·H·D·O
0.60

d·H·O·Z d·H·o·Z d·H·o·Z
0.60
0.60
0.60

d·H·o·Z
0.60

d·H·o·Z
0.60

1993

1995

1997

D·h·o·z
0.60

d·H·o·Z
0.60

1999

D·h·o·z
0.70

d·H·o·Z
0.60

2002

D·H·o·z/
D·h·o·z

2004

*w tych krajach system nie zostaá jeszcze prowadzony.
***obecnoĞü jedynie 3 elementów w kombinacjach dla danych krajów spowodowana jest brakiem dostĊpnoĞci danych dotyczących zobowiązaĔ.
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Wyniki w Tabeli 6 powinny byü odczytywane nastĊpująco: kombinacja liter odzwierciedla typ polityki, a liczba – natĊĪenie przynaleĪnoĞci do typu idealnego (im
wiĊksza, tym bliĪej). Na przykáad, w roku 1993 sáowacka polityka przynaleĪaáa do
typu D•H•o•Z, co oznacza, Īe charakteryzowaáa siĊ áatwą dostĊpnoĞcią (D), zapewniaáa wysoki poziom ĞwiadczeĔ (H), ale wypáacanych przez krótki okres (o) oraz towarzyszyáo jej duĪo zobowiązaĔ (Z).
Jak wspomniano w sekcji metodologicznej, podejĞcie fuzzy sets umoĪliwia wyróĪnienie dwóch rodzajów zmiany: jakoĞciowej i iloĞciowej. Pierwszy przypadek to
zmiana z jednego typu polityki do innego, reprezentowanego przez inną kombinacjĊ
atrybutów (zmiana rodzaju polityki - change in kind). ZmianĊ rodzaju polityki ilustruje
przykáad Sáowacji w latach 1993 i 1995. W roku 1993 polityka przynaleĪaáa do typu
D•H•o•Z, podczas gdy w 1995 do typu D•H•o•z. NatĊĪenie uczestnictwa w atrybucie
zobowiązania bezrobotnych spowodowaáo zmianĊ typu polityki. Drugi rodzaj zmiany
polega na róĪnym natĊĪeniu tego samego typu polityki (change in degree). Przykáadem
moĪe byü Sáowacja w latach 1995 i 1997. Typ polityki D•H•o•z nie ulegá zmianie, ale
uczestnictwo w typie idealnym-juĪ tak (wyraĪone zmianą wartoĞci z 0.67 do 0.54).
Analiza systemów ĞwiadczeĔ na wypadek bezrobocia w krajach post-socjalistycznych jest niezwykle interesująca z uwagi na fakt, iĪ w wiĊkszoĞci tych krajów tego
typu polityka stanowiáa novum po upadku komunizmu.
Jednym z pierwszych wniosków, jakie nasuwają siĊ po wstĊpnej analizie wyników
badaĔ jest obserwacja pierwszych, doĞü otwartych i hojnych systemów wsparcia dochodowego, poáączonych jednak z relatywnie wysokim poziomem zobowiązaĔ beneÞcjentów systemu. W wiĊkszoĞci tych krajów osoby, które utraciáy zatrudnienie,
byáy automatycznie uprawnione do otrzymywania Ğwiadczenia. W Polsce, na samym
początku, zasiáek przyznawany byá praktycznie na czas nieokreĞlony. Po pierwszych
oznakach gwaátownego wzrostu bezrobocia wiĊkszoĞü z tych krajów zaczĊáa wprowadzaü roĪnego rodzaju ograniczenia. W Czechach i na Sáowacji okres pobierania zasiáku zostaá skrócony o poáowĊ; w Polsce wprowadzono kryterium dochodowe w dostĊpie do Ğwiadczenia, a poziom zasiáku ustalony zostaá na jednolitym, niezbyt wysokim poziomie. W przypadku Czech reformy te spowodowaáy przesuniecie siĊ tego
kraju z kombinacji, w której wszystkie wartoĞci osiągnĊáy wysoki puáap (D·H·O·Z)
do kombinacji z niskim wynikiem dla dáugoĞci okresu zasiákowego (D·H·o·Z). Najbardziej wyraĨne zmiany wystąpiáy w Polsce, która w 1993 r. wpisywaáa siĊ w ten
sam typ polityki, co (ówczesna) Czechosáowacja (wysokie wartoĞci we wszystkich
wymiarach), a nastĊpnie ustabilizowaáa swój udziaá w kombinacji z niską wartoĞcią
we wszystkich wymiarach, z wyjątkiem okresu zasiákowego (d·h·O·z).
Drugim wnioskiem dotyczącym ogólnych trendów w rozwoju tych systemów jest
obserwacja róĪnic w dynamice ich rozwoju. Co ciekawe, w krajach, w których Ğwiadczenia na wypadek bezrobocia istniaáy juĪ podczas okresu socjalizmu, systemy te
okazaáy siĊ byü stosunkowo odporne na zmiany w latach nastĊpujących po upadku
komunizmu. Sáowenia reprezentuje taki wáaĞnie przypadek – charakterystyczną kombinacją dla tego kraju jest mix zapewniający wysoki poziom zasiáku wypáacanego
przez dáugi okres, natomiast obwarowanego wymagającymi warunkami dostĊpnoĞci
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(d·H·o·Z). Podobna sytuacja miaáa miejsce na WĊgrzech, gdzie przez wiĊkszoĞü czasu dominowaáa kombinacja áatwo dostĊpnego Ğwiadczenia wypáacanego na wysokim
poziomie i przez dáugi czas, do którego jednak przypisane byáy relatywnie wysokie
zobowiązania osoby pobierającej to Ğwiadczenie.
Dla kontrastu, polityka wobec osób bezrobotnych wprowadzona dopiero na początku lat 90. (lub w koĔcówce lat 80.), zwáaszcza w analizowanych tutaj krajach
powstaáych po rozpadzie Związku Radzieckiego i Czechosáowacji, daleka byáa od stabilizacji. Interesującym przypadkiem jest porównanie Czech i Sáowacji, które startowaáy z tego samego punktu, by nastĊpnie rozwinąü siĊ w dwóch roĪnych kierunkach.
Czechy podtrzymaáy wysoki poziom zobowiązaĔ, lecz szczególnie pod koniec okresu
podlegającego analizie zredukowana zostaáa tutaj hojnoĞü Ğwiadczenia. Na Sáowacji
natomiast reformatorzy nie zdecydowali siĊ na zaostrzenie sankcji wobec osoby pobierającej zasiáek, za to zaostrzono wstĊpne warunki do otrzymania Ğwiadczenia. Te
ostatnie zmiany wpáynĊáy na przesuniecie siĊ Sáowacji z kombinacji elementów polityki ĞwiadczeĔ dla bezrobotnych, która okreĞlaáa Ğwiadczenie jako stosunkowo hojne,
dostĊpne i nieobwarowane restrykcyjnymi sankcjami, lecz wypáacane przez krótszy
okres (D·H·o·z) - do kombinacji z ograniczonym dostĊpem do ĞwiadczeĔ (d·H·o·z).
Po trzecie, w przeciwieĔstwie do początkowych oczekiwaĔ, nie wszystkie kraje
wprowadzaáy odpowiednio restrykcje. W Estonii, gdzie tradycyjnie poziom Ğwiadczenia byá najniĪszy w regionie, fakt podniesienia ich hojnoĞci wprowadza zmianĊ
szczególnie dla ostatnich dwóch wartoĞci. PoniewaĪ jednak wzrost ten nie byá zbyt
znaczący, powstaáa kombinacja wyników pokazuje niejednoznacznoĞü w przypadku
wymiaru hojnoĞci (stąd dwie kombinacje wymienione w tabelce dla lat 2002 i 2004).
Na Litwie, w przypadku której mówiü moĪna o wzglĊdnym braku stabilnoĞci polityki,
uáatwiono dostĊp do ĞwiadczeĔ, natomiast wprowadzono bardziej restrykcyjne zobowiązania i obniĪono poziom zasiáku. W związku z tym kraj ten zmieniá dominującą
kombinacje z d·H·o·z do D·h·o·Z.
Po czwarte, trudno jest mówiü o jakimĞ konkretnym kierunku tych zmian. Innymi sáowy, nie zaobserwowano tutaj fazy stabilizacji polityki po początkowym okresie
prób i báĊdów, jak to miaáo miejsce w przypadku polityki rodzinnej (Szelewa, Polakowski 2008). Zamiast tego, zmiany w analizowanych krajach száy w roĪnych kierunkach; roĪne byáy instrumenty reformowania polityk. W Czechach i Estonii reformatorzy zdecydowali siĊ na zmiany w hojnoĞci ĞwiadczeĔ, podczas gdy na Litwie
i na Sáowacji ogólna transformacja systemu nastąpiáa poprzez zmiany w zasadach
dostĊpnoĞci, a z kolei na WĊgrzech i na àotwie dáugoĞü wypáacania zasiáku podlegaáa
przeobraĪeniom. Co ciekawe, we wszystkich tych trzech parach krajów opisywane
zmiany zachodziáy w przeciwnych kierunkach, który to fakt dodatkowo komplikuje
moĪliwoĞü wysuniĊcia wniosków co do wspólnych trendów w polityce wobec osób
bezrobotnych w EĝW.
Wreszcie naleĪy zauwaĪyü, Īe zmiany te miaáy raczej charakter inkrementalny. Tak
wiĊc przesuniĊcia z jednej kombinacji do drugiej rzadko kiedy miaáy rewolucyjny
charakter – z reguáy wiązaáo siĊ to ze zreformowaniem jednego z konstytutywnych
wymiarów systemu lub wprowadzeniem jedynie delikatnych zmian w ramach tego
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elementu. W konsekwencji pojawiają siĊ w ostatnich latach kombinacje z elementami niejednoznacznymi, gdzie dominuje nie jedna lecz dwie kombinacje. Problem ten
szerzej omówiony jest w nastĊpnej sekcji.
Reasumując, trudno jest mówiü o konsolidacji polityki wobec osób bezrobotnych
w regionie EĝW. Po zaobserwowaniu początkowych podobieĔstw, wáaĞciwszym
stwierdzeniem wydaje siĊ raczej mówienie o roĪnych ĞcieĪkach rozwoju tych polityk,
które reformowane byáy za pomocą roĪnych instrumentów i zmiany te száy w roĪnych
kierunkach, jakkolwiek miaáy one czĊĞciej charakter ewolucyjny niĪ rewolucyjny.

5. Dyskusja
Podczas gdy analiza porównawcza instrumentów polityki wobec bezrobocia w krajach Europy Zachodniej znalazáa Īywe zainteresowanie wĞród tamtejszych badaczy,
podobne podejĞcie do krajów Europy ĝrodkowo-Wschodniej jest wciąĪ rzadkie. Dotychczas bowiem gáównym polem zainteresowania byáa porównawcza analiza wydatków na cele spoáeczne lub sprawdzanie efektywnoĞci poszczególnych programów
(przeprowadzanych gáownie przez organizacje miĊdzynarodowe, takie jak OECD czy
Bank ĝwiatowy), bez gáĊbszego zastanowienia siĊ nad zawartoĞcią i logiką tych polityk.
Sprawdzanie efektywnoĞci programów jest z pewnoĞcią istotne ze wzglĊdu na prowadzenie dobrej i odpowiedniej polityki spoáecznej, niemniej samo porównawcze
zdiagnozowanie róĪnic pomiĊdzy tymi krajami jest nieodzownym wstĊpnym krokiem
do poszukiwania Ĩródeá tych róĪnic. Co prawda miaáy miejsce próby porównawczej
analizy omawianej polityki we wczeĞniejszej fazie jej wprowadzania (Deacon 1992i;
Deacon 1992ii), jednak ograniczone do początków rozwoju tych instrumentów w naszym regionie Europy. Niestety studia porównawcze o bardziej dáugookresowym
charakterze są praktycznie nieobecne, a niniejszy artykuá ma na celu choü czĊĞciowe wypeánienie tej luki.
Zwykle na tym etapie analizy powinno dojĞü do wyodrĊbnienia modeli polityki
w stosunku do osób bezrobotnych i odpowiedniego przyporządkowania im poszczególnych krajów. Podczas gdy podobne typologie powstaáy ogólnie w odniesieniu do
polityki spoáecznej w krajach Europy Zachodniej (Esping-Andersen 1990; 1999), a w
szczególnoĞci obejmowaáy takĪe systemy zabezpieczenia od bezrobocia (Gallie, Paugam 2000), podobne próby mogą mieü raczej ograniczony charakter w stosunku do
regionu EĝW. Istnieją ku temu co najmniej dwa powody, o których wczeĞniej juĪ
wspomniano.

i

UĪywamy charakterystycznego terminu angielskiego, nie tylko ze wzglĊdu na trudnoĞci w dokáadnym táumaczeniu jego znaczenia, lecz takĪe z powodu jego ugruntowania w piĞmiennictwie
zachodnim.
ii
Peána lista Ĩródeá udostĊpniona moĪe byü przez autorów na Īyczenie.
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Przede wszystkim istnieje wątpliwoĞü co do uĪytecznoĞci typologii opracowanej
w literaturze zachodniej dla krajów naszego regionu. Jak stwierdzono powyĪej,
opierają siĊ one na specyÞcznych doĞwiadczeniach zachodnich welfare states. Po drugie, typologie owe opierają siĊ na zaáoĪeniu pewnej ciągáoĞci instytucjonalnej. Nawet
jeĞli dowiedzione zostaáo, iĪ nastąpiáy istotne zmiany w systemach ĞwiadczeĔ dla osób
bezrobotnych w tych krajach (Kvist 2000), byáy one ograniczone przez specyÞczny
kontekst instytucjonalny (Hall, Soskice 2001; Pierson 2001; Streeck, Thelen 2005).
Jak pokazuje jednak niniejsza analiza, podobny wniosek nie moĪe byü wyciągniĊty
dla dáuĪszego okresu zmian w politykach krajów EĝW, których instrumenty znajdują
siĊ niejako w ciągáym ruchu i mamy tu do czynienia z niewielkimi oznakami jakiejkolwiek konsolidacji. W związku z tym trudno jest utworzyü choüby nową typologiĊ,
nie obarczoną specyÞką paĔstw zachodnich.
PowyĪsze uwagi nie mają jednak w Īadnej mierze na celu caákowitego zanegowania uĪytecznoĞci piĞmiennictwa zachodniego. NaleĪy przy tym powróciü do kwestii
ewolucyjnego charakteru zmian w interesującej nas polityce. MoĪna wstĊpnie pokusiü siĊ o analizĊ tego faktu w Ğwietle ostatnich debat w literaturze poĞwieconej problemom ewolucji instytucjonalnej. Przykáadowo, Wolfgang Streeck i Kathleen Thelen
(2005) studiując reformy polityki spoáecznej w Europie opisują je raczej jako „áagodną transformacjĊ”. MyĞlą przewodnią studium jest bowiem argument mówiący
o tym, Īe instytucje polityki spoáecznej poddawane są gradualnej, powolnej reformie,
ze stopniowym zastĊpowaniem wybranych elementów istniejących rozwiązaĔ nowymi, które z kolei mogą przyczyniü siĊ do ewentualnej transformacji dotychczasowych
instytucji i przeorientowaü je na nowe cele, sáuĪące nowym grupom aktorów.
Podczas gdy przywoáywani powyĪej autorzy rozróĪnili poszczególne modele ewolucji instytucjonalnej, ich gáówny argument sáuĪyü moĪe jako wskazówka dla analitycznego ujĊcia rozwoju polityki wobec osób bezrobotnych w krajach EĝW.
Z tego punktu widzenia ostatnie zmiany, które miaáy miejsce na Sáowacji stanowią dogodny przypadek do analizy. Od momentu utworzenia niezaleĪnego paĔstwa
w 1993 r. Sáowacja podąĪyáa wáasną, odrĊbną ĞcieĪką reform w dziedzinie systemów
ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych. W latach 90. dominująca kombinacja elementów
tej polityki wskazywaáa na funkcjonowanie systemu ĞwiadczeĔ o wysokim poziomie
dostĊpnoĞci, stosunkowo hojnym, nieobwarowanym surowymi sankcjami, lecz wypáacanym przez relatywnie krotki okres (D·H·o·z). Jakkolwiek w 2000 roku kraj ten
zacząá reformowaü dotychczasowy system w kierunku zaostrzenia kryteriów dostĊpu
do ĞwiadczeĔ, jak równieĪ ograniczania jego wysokoĞci, co wyraĪa pojawienie siĊ
dwóch równorzĊdnych kombinacji dla roku 2002 (d·H·o·z i d·h·o·z). Podczas gdy jednak wycofano zmiany obniĪające wysokoĞü zasiáku, jego dostĊpnoĞü zostaáa jeszcze
bardzie ograniczona i w rezultacie jedna z dwóch kombinacji obecnych juĪ w roku
2002 przewaĪa ostatecznie w roku 2004 (d·H·o·z).
Wystarczy spojrzeü na prawą stronĊ Tabeli 6, aby przekonaü siĊ, Īe podobna sytuacja dotyczy jeszcze kilku innych krajów, gdzie pojawienie siĊ jedynie niewielkich
zmian w systemie nie pozwala na jednoznaczne okreĞlenie przynaleĪnoĞci do jednego
typu idealnego. I tak, w przypadku Czech mamy od 1999 roku do czynienia z dwiema
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równorzĊdnymi kombinacjami. Jedna z nich reprezentuje „stary” system rozwiązaĔ
w omawianej dziedzinie (D·H·o·Z), podczas gdy druga pokazuje na niewielkie obniĪenie wymiaru zasiáku (D·h·o·Z). W Estonii dwa ostatnie wyniki równieĪ są niejednoznaczne, lecz tutaj jest to spowodowane reformami wzmacniającymi hojnoĞü
Ğwiadczenia (dwie wspóáistniejące kombinacje to: D·H·o·z i D·h·o·z). Na WĊgrzech
i na àotwie podobna sytuacja wywoáana jest przez stosunkowo niewielkie zmiany
w dáugoĞci okresu wypáacania zasiáku. I nawet jeĞli dokáadne przewidzenie kierunku
zmian w tych krajach nie jest jeszcze moĪliwe, przykáad sáowacki pokazuje, iĪ niejednoznaczna sytuacja dotycząca interpretacji reform moĪe jednak wskazywaü na pewne
tendencje rozwoju. Innymi sáowy, polityki te byü moĪe znajdują siĊ w krytycznej
fazie zmiany ewolucyjnej.
Technika analizy porównawczej typów idealnych fuzzy-set moĪe okazaü siĊ kluczowa dla zrozumienia i przewidzenia dynamiki i kierunku tych zmian.

6. Podsumowanie
Celem niniejszego artykuáu byáa analiza polityki ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych
w oĞmiu krajach Europy ĝrodkowej w okresie 1989-2004. Autorzy zademonstrowali na tym przykáadzie przydatnoĞü nowatorskiego podejĞcia analitycznego jakim jest
analiza typów idealnych fuzzy set, káadącego nacisk na bliskie związki pomiĊdzy teorią i materiaáem empirycznym. KonÞguracyjne postrzeganie polityki poáączone z indukcyjną strategią badawczą umoĪliwia odkrywanie kombinacji polityki. Wreszcie,
podejĞcie zaprezentowane w artykule okazuje siĊ byü uĪyteczne w analizie ciągáoĞci
i zmiany, oraz róĪnorodnoĞci ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych.
Podsumowując rezultaty empiryczne artykuáu, moĪna wysnuü nastĊpujące konkluzje:
• Nie moĪna mówiü o konsolidacji polityki ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych w regionie Europy ĝrodkowej, stąd trudno jest wyróĪniü jej stabilne modele;
• Najstabilniejszymi politykami są te które istniaáy juĪ przed rozpoczĊciem transformacji ustrojowej (Sáowenia i WĊgry);
• Zmiany polityki miaáy raczej charakter inkrementalny a nie rewolucyjny i okazaáy siĊ one byü raczej procesem dáugotrwaáym;
• Kierunek zmiany typów polityki moĪna zdeÞniowaü dziĊki równoczesnej obserwacji nowych wschodzących typów polityki, które prowadzą do powolnej transformacji starych modeli.
JeĞli chodzi o ocenĊ polskiej polityki ĞwiadczeĔ dla osób bezrobotnych w kontekĞcie miĊdzynarodowym (bĊdącym dobrym táem dla takich porównaĔ z powodu
podobnego poziomu rozwoju gospodarczego a takĪe skali problemów spoáecznych),
naleĪy stwierdziü ze kraj ten znajduje siĊ w grupie o najniĪszym standardzie wsparcia. Z wyjątkiem początku lat 90., zarówno dostĊp do ĞwiadczeĔ, jak i ich wysokoĞü
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naleĪaáy do najmniej korzystnych. JednoczeĞnie rozwiązania instytucjonalne tego systemu powodowaáy, Īe byá on naraĪony na postĊpującą erozjĊ.
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A comparative study of unemployment compensation in Central and Eastern Europe
This article investigates trends in an unemployment compensation in eight countries, which
joined the EU in 2004 in the period 1989-2004. By focusing on eligibility criteria, generosity
and duration of beneÞts on the one hand and obligations of unemployed on the other, the paper
identiÞes different policy mixes.
Based on the ideal-type fuzzy set approach, the article Þnds a great variety of unemployment
compensation models. There is no consolidation of this policy across the region, therefore it is
hard to cluster the countries. The most stable cases were the ones which already provided the
compensation before the transition started. Changes in the ideal types of the unemployment
compensation were rather incremental than revolutionary. The direction of these changes can
be observed by identifying new dominating combinations of policies conversing the existing
institutional solutions.

