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AÞrmacja i krytyka nowej ksiąĪki
o polityce spoáecznej28

Prezentowana w tym miejscu ksiąĪka to drugie – poprawione i znacznie poszerzone
– wydanie publikacji pod tym samym tytuáem, która w 2006 r. ukazaáa siĊ nakáadem
wydawnictwa ASPRA-JR. Recenzja pierwszego wydania, autorstwa C. ĩoáĊdowskiego zostaáa opublikowana na áamach czasopisma „Polityka Spoáeczna” (ĩoáĊdowski
2007). Warto zauwaĪyü, Īe Krytyka i aÞrmacja polityki spoáecznej to pierwsza indywidualna pozycja ksiąĪkowa R. Szarfenberga29. Zainteresowania autora aspektami
teoretycznymi polityki spoáecznej znalazáy swoje odbicie juĪ w rozprawie doktorskiej, poĞwiĊconej problemowi jej racjonalizacji (Szarfenberg 2002)30, a póĨniej takĪe
w wielu opublikowanych artykuáach oraz w doĞwiadczeniach dydaktycznych (m.in.
jako wykáadowcy przedmiotu „teoria polityki spoáecznej”). Krytyka i aÞrmacja polityki spoáecznej jest kolejnym, a zarazem pierwszym w tak obszernej formie, bardzo
mocnym ich potwierdzeniem. PoniĪej przedstawiono strukturĊ ksiąĪki i najwaĪniejsze
wątki prowadzonego w niej wywodu, a nastĊpnie omówiono zarówno to, co zdaniem
28
Ryszard Szarfenberg, Krytyka i aÞrmacja polityki spoáecznej, Wydawnictwo Instytutu
FilozoÞi i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, stron 400
29

Niemniej autor ten ma na swoim koncie spory dorobek publikacji naukowych, z których duĪa
czĊĞü jest dostĊpna na stronie internetowej: http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/.
30 MoĪna tylko ubolewaü, Īe ta wielce interesująca praca nie zostaáa dotychczas opublikowana.
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recenzentek jest w tej pozycji najcenniejsze, jak i tezy mogące wzbudzaü najwiĊksze
kontrowersje31.
Punktem wyjĞcia dla rozwaĪaĔ zawartych w omawianej publikacji byáo przekonanie jej autora o korzyĞciach páynących z analizy argumentów wysuwanych w ramach
– coraz gáoĞniejszego – nurtu krytycznego wobec polityki spoáecznej. Jak zauwaĪa
on, taka aktywnoĞü „nie tylko prowadzi (...) do poszukiwaĔ sáaboĞci stanowiska krytycznego, ale równieĪ do pracy nad argumentacją aÞrmacyjną” (s. 10)32, co z kolei
moĪe przyczyniaü siĊ do wzmocnienia racji bytu polityki spoáecznej.
Przedmiotem wywodu R. Szarfenberga jest paĔstwowa polityka spoáeczna33 widziana, jak podkreĞla na wstĊpie – „poprzez pryzmat jej krytyki i uzasadnieĔ oraz wątpliwoĞci zgáaszanych w stosunku do nich” (s. 7). Autora interesuje przede wszystkim
„polityka spoáeczna jako rodzaj polityki publicznej” (s. 59), niemniej jego rozwaĪania
obejmują teĪ politykĊ spoáeczną rozumianą jako dyscyplina nauk owa. W konsekwencji ksiąĪka dzieli siĊ na dwie podstawowe czĊĞci: w pierwszej – są przywoáywane
i analizowane (sprawdzane pod kątem siáy przekonywania) wysuwane w ramach dyskusji akademickich argumenty krytyczne wobec polityki spoáecznej (zarówno nauki,
jak i praktyki paĔstwowej), w drugiej zaĞ – aÞrmacyjne. KsiąĪka ma szeĞü rozdziaáów.
Pierwszy z nich poĞwiĊcony zostaá zagadnieniom metodologicznym i pojĊciowym
(jest to jeden z dwóch nowych w stosunku do pierwszego wydania rozdziaáów), gdzie
za najwaĪniejsze moĪna uznaü nakreĞlenie zasad prowadzenia przez autora wywodu,
nawiązujących do tych zaproponowanych przez E. T. Damera w „modelu racjonalnej
dyskusji”34 (s. 31-35).
NastĊpne cztery rozdziaáy są rekonstrukcją krytyki polityki spoáecznej dokonywanej z róĪnych perspektyw, a zarazem na nią odpowiadają. Po pierwsze, ukazuje
siĊ tu atak na jej naukowe podstawy (na naukĊ o polityce spoáecznej), m.in. poprzez
podwaĪenie samego przedmiotu rozwaĪaĔ jako niedookreĞlonego (niejednoznacznoĞü
deÞnicji); zarzut uwikáania w wartoĞciowanie (co jest sprzeczne z pozytywistycznym ideaáem nauki), a takĪe wskazanie na niedorozwój teoretyczny dyscypliny. Kolejne argumenty krytyczne związane są z perspektywą ekonomiczną (tytuá tej czĊĞci
brzmi: „Polityka spoáeczna a efektywnoĞü”). Rozpatruje siĊ tu m.in. takie kwestie
jak: gáoszoną przez krytyków polityki spoáecznej sprzecznoĞü pomiĊdzy równoĞcią
a efektywnoĞcią (nowy wątek w stosunku do pierwszego wydania ksiąĪki), wpáyw
polityki spoáecznej (mierzonej wysokoĞcią wydatków spoáecznych) na jakoĞü Īycia
spoáeczeĔstw, hipotezĊ negatywnego oddziaáywania „klina podatkowego” na poziom
zatrudnienia, czy pogląd, Īe polityka spoáeczna jest „kulą u nogi” rozwoju gospodarNaleĪy podkreĞliü, Īe autorki recenzji nie zawsze byáy zgodne w swoich ocenach.
Wszystkie nawiasy, w których podano jedynie numer strony oznaczają odniesienia do recenzowanej ksiąĪki.
33
Jak przedstawia to autor: „W skrócie mówiąc, przedmiotem kontrowersji jest paĔstwowa (w tym
samorządowa) polityka spoáeczna, czĊsto sprowadzana w dyskusjach do jednego ze swoich charakterystycznych produktów lub instrumentów w postaci ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych” (s. 7).
34
Do tego modelu autor nawiązywaá juĪ w rozprawie doktorskiej, gdzie „logika argumentacji
w stylu Damera” byáa „gáównym narzĊdziem (...) analiz” (Szarfenberg 2002, s. 14).
31
32
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czego. NastĊpny rozdziaá poĞwiĊca autor krytyce polityki spoáecznej jako ograniczenia wolnoĞci, odwoáującej siĊ zarówno do stanowisk ÞlozoÞcznych (z nurtów neoliberalnych i libertariaĔskich), jak i do bazy empirycznej (hipoteza o nieliberalnych
korzeniach polityki spoáecznej; polityka spoáeczna naznaczona paternalizmem). Drugie wydanie ksiąĪki uzupeániono wątkiem – negatywnej z punktu widzenia wolnoĞci
jednostki – oceny opodatkowania jako zamachu na wáasnoĞü. Spojrzenie na paĔstwową politykĊ spoáeczną przez pryzmat jej krytyki koĔczą rozwaĪania nad zarzutami
formuáowanymi przez aÞrmatorów spoáeczeĔstwa obywatelskiego (perspektywa komunitariaĔska i kolektywistyczna) widzących w niej zagroĪenie dla kondycji maáych
wspólnot (rodzin, organizacji obywatelskich), postrzeganych tu jako najbardziej wáaĞciwe do rozwiązywania problemów spoáecznych. Kontrargumentacja przedstawiona przez R. Szarfenberga w tej czĊĞci ksiąĪki jest szczególnie istotna ze wzglĊdu na
niedostateczną obecnoĞü w polskiej literaturze przedmiotu prób moĪliwie bezstronnej
i peánej odpowiedzi na pytanie „Czy spoáeczeĔstwo obywatelskie jest lepsze” (s. 226)
od paĔstwowej polityki spoáecznej. Wydaje siĊ, Īe autor ma racjĊ, gdy zauwaĪa, Īe
„ideologia obywatelskoĞci, republikaĔska wizja spoáeczeĔstwa i paĔstwa oraz dyskurs kapitaáu spoáecznego staáy siĊ bardzo przekonujące w czasach rozczarowania do
radykalnych projektów liberalnych i etatystycznych” (s. 240). Idące za tym upatrywanie w tych wáaĞnie konceptach „leku na caáe záo”, jakiego doĞwiadczają poszczególne
jednostki i caáe spoáeczeĔstwa, moĪe – chociaĪ nie powinno – zniechĊcaü badaczy
do surowszego spojrzenia na rzeczywistą wartoĞü potencjaáu i moĪliwoĞci oddolnych
organizacji.
*
Szósty, najobszerniejszy rozdziaá ksiąĪki, to rekonstrukcja i krytyczna analiza
argumentów aÞrmacyjnych wobec polityki spoáecznej. Tej czĊĞci nie byáo w pierwszym wydaniu, a jej pojawienie siĊ stanowi najbardziej znaczące uzupeánienie pracy.
Pod uwagĊ wziĊto tu uzasadnienia instrumentalno-funkcjonalne – polityka spoáeczna
jest poĪądana, bowiem jej pozytywne oddziaáywanie na system spoáeczny przewaĪa
nad negatywnym (s.270); tezy oparte na teorii zawodnoĞci rynku; teoriach makroekonomicznych (tu przede wszystkim keynesizm); związane z nurtem spoáecznych praw
obywatelskich i upatrujące w polityce spoáecznej czynnika sprzyjającego stabilnoĞci
i spójnoĞci spoáeczeĔstwa; jak równieĪ wysuwane z perspektywy sprawiedliwoĞci
spoáecznej, egalitaryzmu i humanitaryzmu. NaleĪy jednak zwróciü uwagĊ, Īe pomimo
liczących ponad siedemdziesiąt stron rozwaĪaĔ nad jakoĞcią argumentów wysuwanych przez apologetów polityki spoáecznej, jest to zaledwie trzecia czĊĞü w stosunku
do miejsca poĞwiĊconego perspektywie krytycznej, co sprawia wraĪenie pewnej nierównowagi i budzi podejrzenia, Īe w dyskursie naukowym to wáaĞnie krytycy mają
wiĊcej do powiedzenia, bądĨ teĪ ich gáosy są trudniejsze do podwaĪenia. Byü moĪe
koncentracja przede wszystkim na analizie treĞci krytycznych wynika takĪe z przekonania o koniecznoĞci nadania wiĊkszej wagi rozprawieniu siĊ z negatywnymi ocenami polityki spoáecznej, mając na uwadze ich powszechnoĞü i przenikanie z dyskusji
naukowych na poziom publicystyczny, gdzie czĊsto są bezreßeksyjnie powtarzane
i utrwalane.
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*
W ostatnim kroku autor zestawia ze sobą wszystkie przywoáywane wczeĞniej
argumenty krytyków i aÞrmatorów, a takĪe moĪliwe kontrargumenty, nastĊpnie
zaĞ dokonuje próby oceny „siáy przekonywania” tych stanowisk, opierając siĊ na
doĞü arbitralnie (czego nie ukrywa) przyjĊtych zaáoĪeniach o ich jakoĞci: „Nie próbowaáem obiektywizowaü w Īaden sposób przypisania pozycji na skali [porządkowej
– sáaba, Ğrednia, mocna jakoĞü argumentów – przyp. aut. recenzji], po prostu je wydaáem, kierując siĊ procesem reßeksji, którego wynikiem jest ta praca” (s. 327). Warto
dodaü, Īe krytyka polityki spoáecznej ze wzglĊdu na efektywnoĞü, wolnoĞü i wspólnotĊ, a takĪe podwaĪanie dyscypliny naukowej jej poĞwiĊconej, znajduje we wczeĞniejszych czĊĞciach ksiąĪki (w podsumowaniach poszczególnych rozdziaáów) zdecydowany odpór, a autor kaĪdą z nich ocenia jako „bardzo sáabo uzasadnioną” (s. 105),
„maáo przekonującą” (s. 151), bądĨ „bardzo wątpliwą” (s. 196).
Jaki jest wiĊc werdykt w tej potyczce krytyków z aÞrmatorami paĔstwowej polityki
spoáecznej? Niejednoznaczny i uzaleĪniony od przyjĊtej przez oceniającego hierarchii
wartoĞci, o czym nieco wiĊcej – przede wszystkim w odniesieniu do kwestii krytyk
o podáoĪu ekonomicznym – w dalszej czĊĞci recenzji.
W aneksie do ksiąĪki umieszczono przegląd deÞnicji polityki spoáecznej (jako nienauki) w trzech obszarach jĊzykowych: niemieckim, angielskim i polskim, a takĪe
zestawienie deÞnicji welfare state, co moĪna uznaü za bardzo wartoĞciowe uzupeánienie. W kolejnych wydaniach warto byáoby doáączyü indeks rzeczowy (zamieszczono
tylko indeks osób), uáatwiając w ten sposób czytelnikowi poruszanie siĊ po jej bogatej
– takĪe pod wzglĊdem przywoáywanych pojĊü, deÞnicji i teorii – treĞci. Caáy wywód
zyskuje na przejrzystoĞci dziĊki zamieszczeniu wielu wykresów, tabel i rysunków.
O erudycji autora Ğwiadczy takĪe blisko piĊüset pozycji bibliograÞi cytowaĔ i odwoáaĔ, z czego duĪa czĊĞü to artykuáy i ksiąĪki nietáumaczone dotąd na jĊzyk polski.
Szacunek czytelnika wzbudza dyscyplina intelektualna, z jaką autor prowadzi swój
wywód. Nie bez znaczenia jest tu takĪe styl przekazu – nienaganny jĊzykowo, jasny,
pomimo rozwaĪania zawiáych czĊsto zagadnieĔ.
Do najwaĪniejszych aspektów prezentowanej ksiąĪki moĪna zaliczyü zastosowaną w niej metodĊ konfrontowania ze sobą argumentów krytycznych i aÞrmacyjnych
wobec polityki spoáecznej. Biorąc za przewodnika „kodeks Damera” racjonalnej dyskusji, R. Szarfenberg widzi swoje zadanie nastĊpująco: „(...) dwa stanowiska w dyskusji na temat paĔstwowej polityki spoáecznej, siáa przekonywania kaĪdego z nich oraz
próba okreĞlenia, które ze stanowisk powinno byü uznane za bardziej racjonalne czy
zwyciĊskie w sensie Damera w Ğwietle krytyki ich obu” (s. 51). Jest to jak widaü program bardzo ambitny, a w szczególnoĞci jego druga czĊĞü moĪe wzbudzaü sáuszne
wątpliwoĞci co do moĪliwoĞci dokonania takich rozstrzygniĊü (z czego zresztą autor
zdaje sobie sprawĊ). WyraĪając uznanie dla odwagi R. Szarfeneberga, odrzucającego
moĪliwoĞü pozostawienia rozwaĪaĔ bez rozstrzygniĊcia, uzasadnione wydaje siĊ jednak zwrócenie uwagi na stosunkowo skromne potraktowanie w podsumowaniu ksiąĪki sposobu rozwiązywania tego typu sporów na gruncie naukowym. Niemniej jednak
„Krytyka i aÞrmacja polityki spoáecznej” udowadnia, Īe moĪna prowadziü dyskusjĊ

AÞrmacja i krytyka nowej ksiąĪki o polityce spoáecznej

247

opartą o racjonalne argumenty i wolną od wielu sáaboĞci; jest to wielką zaletą tej
ksiąĪki. Czasami tylko czytelnik moĪe dostrzec pewne skrĊpowanie autora wyznaczonymi sobie ograniczeniami – jest to widoczne chociaĪby wówczas, gdy konsekwentnie odpowiada na przedstawiane argumenty krytyczne nie wychodząc jednoczeĞnie
poza perspektywĊ narzuconą przez adwersarzy. Byü moĪe tylko takie podejĞcie pozwala osiągnąü páaszczyznĊ porozumienia, bez której trudno o jakąkolwiek dyskusjĊ.
*
Jednym z bardziej interesujących w omawianej pracy jest wątek poĞwiĊcony rekonstrukcji krytyki pochodzącej ze Ğrodowisk ekonomicznych na temat negatywnego wpáywu polityki spoáecznej na wzrost gospodarczy i ostatecznie na dobrobyt ludzi35, oraz polemika z prezentowanymi w jej ramach argumentami. Wątek ten jest
o tyle istotny, Īe krytyka polityki spoáecznej w polskiej debacie publicznej jest przede
wszystkim skoncentrowana na zagadnieniach związanych z negatywnym wpáywem
tej polityki na wzrost, artykuáowanych przez Ğrodowiska liberalnych ekonomistów.
W ramach polemiki z tymi zarzutami autor sprowadza argumenty stanowiska krytycznego do dwóch tez. Pierwszej, która odnosi siĊ bezpoĞrednio do gáównego zarzutu, Īe (odpowiednio) wysokie wydatki spoáeczne wpáywają negatywnie na tempo wzrostu gospodarczego. Oraz drugiej, dotyczącej jednego z mechanizmów który
do tego doprowadza, a wiĊc tezy o negatywnych skutkach zwiĊkszającego siĊ klina
podatkowego36. Dla weryÞkacji pierwszej tezy autor prezentuje liczne wyniki badaĔ empirycznych, z których czĊĞü wydaje siĊ potwierdzaü zasadnoĞü hipotezy „kuli
u nogi”, jaką dla gospodarki miaáaby byü rozbudowana polityka spoáeczna (utoĪsamiana w tym przypadku z wysokim poziomem wydatków spoáecznych paĔstwa), zaĞ
czĊĞü - jej zaprzeczaü. Pomimo iĪ autor przychyla siĊ ostatecznie do tych ostatnich,
dla bardziej sceptycznego czytelnika sprawa ta w kontekĞcie prezentowanych badaĔ
pozostaje otwarta. Warto zaznaczyü, Īe klucz do ostatecznego przechylenia szali na
jedną ze stron tkwiü moĪe (choü nie musi), w pominiĊtej przez R. Szarfenberga analizie strony metodologicznej wymienianych badaĔ. Analiza stosowanych przez poszczególnych badaczy metod, a wiĊc jakoĞci cytowanych badaĔ, wymagaáaby jednak
bardzo Īmudnej pracy i – jak sam autor zaznacza - nadal pozostawaáby problem ograniczonej porównywalnoĞci wyników. Ponadto problem uzyskiwania sprzecznych wyników w róĪnych badaniach empirycznych jest najprawdopodobniej wynikiem braku
uwzglĊdnienia (bądĨ niezbyt wyraĨnej artykulacji) uwarunkowaĔ towarzyszących obserwowanym związkom.

35

Dla ekonomisty wzrost gospodarczy nie jest wartoĞcią samą w sobie lecz sáuĪy podwyĪszaniu
poziomu Īycia ludzi, i to nie tylko tych bogatych, ale caáego spoáeczeĔstwa wáącznie z warstwami
najuboĪszymi, co potwierdzają badania empiryczne - por. np. Dollar, Kraay 2001.
36
Oprócz tych dwóch tez autor rozwaĪa jeszcze zarzut dotyczący negatywnego wpáywu polityki
spoáecznej na jakoĞü Īycia, jednak jest to argument rzadziej spotykany w literaturze ekonomicznej
i nie dotyczy bezpoĞrednio zagadnienia wpáywu polityki spoáecznej na efektywnoĞü gospodarczą,
wiĊc nie bĊdzie szerzej omawiany w niniejszej recenzji, przy czym naleĪy dodaü, Īe autor w przekonujący sposób podwaĪa tĊ tezĊ prezentując proste analizy statystyczne.

248

Justyna Godlewska , Anna Kurowska

W sytuacji niejednoznacznoĞci potwierdzeĔ empirycznych podstawowej tezy o negatywnym wpáywie polityki spoáecznej na wzrost gospodarczy, naleĪy przyjrzeü siĊ
przede wszystkim mechanizmom, które w teorii uzasadniają istnienie tego negatywnego związku.
*
Jak wspomniano, autor rozwaĪa jeden z takich mechanizmów, którym ma byü niszczący wpáyw rosnącego klina podatkowego. Polega on na tym, Īe rosnące pozapáacowe koszty pracy (wszystkie obowiązkowe obciąĪenia w postaci podatków i skáadek
ubezpieczeniowych, które stanowią róĪnicĊ pomiĊdzy caákowitymi kosztami pracy,
jakie ponosi pracodawca, a wynagrodzeniem na rĊkĊ, które ostatecznie otrzymuje pracownik) zwiĊkszają caákowite koszty zatrudniania i w efekcie przedsiĊbiorcy
ograniczają liczbĊ zatrudnianych pracowników (gdyby praca byáa taĔsza, mogliby jej
zatrudniü wiĊcej).
OczywiĞcie wzrost klina podatkowego mógáby nie spowodowaü wzrostu caákowitych kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców, o ile pracownicy byliby
skáonni zaakceptowaü spadek wynagrodzeĔ otrzymywanych „na rĊkĊ”. SkáonnoĞü ta
jednak jest ograniczona poprzez róĪnego rodzaju czynniki usztywniające páace (np.
silne związki zawodowe, tzw. milczące porozumienia, naciski „insajderów”, páace
minimalne czy tzw. efÞciency wages – por. Czarny, Rapacki 2002, s. 465). Ponadto
stopieĔ akceptacji pracowników dla obniĪek páac jest tym mniejszy, im áatwiej dostĊpne, wyĪsze i dáuĪej wypáacane są wszelkie zasiáki, które przysáugują w przypadku
utraty páacy (Wojciechowski 2008, s.8-9). W pierwszej czĊĞci swojej polemiki autor
przedstawia, stosunkowo maáo przekonujące, hipotetyczne rezultaty renegocjacji páacowych i kalkulacji dokonywanych przez zatrudniającego w reakcji na wzrost opodatkowania páac, które mogą likwidowaü efekt spadku zatrudnienia wywoáany przez ten
wzrost. RozwaĪaniom tym brakuje nieco spójnoĞci oraz uwzglĊdnienia dodatkowych
czynników, a takĪe dalszych skutków hipotetycznych rozwiązaĔ, mających wpáyw na
wyciągane na ich podstawie wnioski. Dla przykáadu, autor stwierdza, Īe moĪliwym
rozwiązaniem uzyskanym w wyniku negocjacji páacowych po wprowadzeniu podatku
od páacy, nie mającym wpáywu na wielkoĞü zatrudnienia, jest wzrost páacy pracownika rekompensujący mu stratĊ (czĊĞci) dochodu oraz wzrost cen, rekompensujący stratĊ (czĊĞci) zysku zatrudniającego, który to wzrost (jak sam autor przyznaje) nakrĊca
siĊ dalej w wyniku kolejnych renegocjacji páacowych w odpowiedzi na spadek siáy
nabywczej pieniądza w wyniku inßacji. W tym wywodzie caákowicie pominiĊty jest
aspekt wpáywu (w szczególnoĞci w sytuacji otwartej gospodarki) inßacji na spadek
zatrudnienia. Ponadto taki scenariusz tylko potwierdza poddaną przez R. Szarfenberga w wątpliwoĞü tezĊ o sztywnoĞci rynku pracy. Umacnia ją dodatkowo stwierdzenie,
zamieszczone w dalszej czĊĞci tekstu: „jeĞli do tego obrazu dodamy jeszcze związki
zawodowe, to utrzymanie páac na pierwotnym poziomie bĊdzie maáo prawdopodobne”
(s. 136). Jak czĊĞciowo sáusznie zauwaĪa w innym miejscu autor: „poziom zmniejszenia popytu na pracĊ, czyli spadek zatrudnienia zaleĪny bĊdzie od dostĊpnoĞci innych rozwiązaĔ, tzn. jeĪeli wszystkie ewentualne substytuty zapewniające zachowanie
planowanego poziomu zysku okaĪą siĊ droĪsze od zatrudnienia pracownika za wyĪ-
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szą páacĊ, to nie powinniĞmy w ogóle oczekiwaü zmniejszenia popytu na pracĊ” (s.
136). Problem polega na tym, Īe krytycy klina podatkowego, równieĪ cytowani przez
autora, podkreĞlają, Īe spadek zatrudnienia dotyczy przede wszystkim pracowników
máodych oraz o niskich kwaliÞkacjach, czyli tych najmniej wydajnych, w przypadku
których inne „substytuty” (rozwiązania), wáączając w nie koszty związane ze zwolnieniem, są relatywnie tanie.
W dalszej czĊĞci polemiki ze skutkami klina podatkowego prezentowane są w pracy
proste analizy statystyczne mające na celu zweryÞkowanie tezy, czy w rzeczywistoĞci
wyĪszemu poziomowi klina podatkowego/stopy skáadek towarzyszy wiĊksze bezrobocie/mniejsze zatrudnienie. Wynika z nich, Īe im wyĪsza stopa skáadek tym wyĪszy
poziom bezrobocia, w szczególnoĞci dáugotrwaáego, i związek ten jest stosunkowo
silny. ZaleĪnoĞü miĊdzy wysokoĞcią klina (skáadki + podatki) i wspóáczynnikiem zatrudnienia okazuje siĊ byü sáabsza, choü jej kierunek jest zgodny z tezą o negatywnym
wpáywie. W dalszej czĊĞci pracy autor cytuje wyniki róĪnych badaĔ, z których czĊĞü
podwaĪa wystĊpowanie negatywnego wpáywu lub bagatelizuje jego siáĊ, a czĊĞü tezĊ
tĊ potwierdza. Ostatecznie, w oczach czytelnika kwestia wystĊpowania negatywnego
wpáywu klina podatkowego na wielkoĞü zatrudnienia i w konsekwencji na wzrost gospodarczy pozostaje otwarta.
*
Pewnym brakiem omawianych rozwaĪaĔ odnoszących siĊ do wpáywu polityki
spoáecznej na rozwój gospodarczy jest pominiĊcie pozostaáych wątków stanowiska
krytycznego mających swoje Ĩródáa w ekonomii, takich jak na przykáad krytyka páacy minimalnej (bĊdąca standardowym elementem podstawowego kursu ekonomii),
w szczególnoĞci jej relatywnie wysokich poziomów, oraz popularna obecnie krytyka
takich rozwiązaĔ, jak wczeĞniejsze emerytury (m.in. patrz Wprost 2008, Wojciechowski 2008a).
Krytyka páacy minimalnej wiąĪe siĊ równieĪ z innym waĪnym wątkiem w ramach zarzutów stawianych polityce spoáecznej - dotyczącym jej przeciwskutecznoĞci
– o którym autor wspomina, nie czyniąc jednak z niego gáównego przedmiotu rozwaĪaĔ. W odniesieniu do páacy minimalnej logika zarzutów o przeciwskutecznoĞci
jest nastĊpująca: w zaáoĪeniu páaca minimalna ma chroniü zarobki najbiedniejszych,
jednak: a) wysoka páaca minimalna hamuje tworzenie nowych miejsc pracy (podraĪa
pracĊ), w szczególnoĞci tych przeznaczonych wáaĞnie dla osób o niskich kwaliÞkacjach i niewielkim doĞwiadczeniu zawodowym, b) wzrost páacy minimalnej pogarsza
konkurencyjnoĞü pracownika, którego to dotyczy, wzglĊdem innych osób na rynku
pracy, c) koszty pracy rosnące wskutek podwyĪki páacy minimalnej mogą zmusiü
czĊĞü pracodawców nie tylko do ograniczenia liczby nowych miejsc pracy, ale takĪe
do likwidacji tych juĪ istniejących – skáania bowiem pracodawcĊ do zwiĊkszania wydajnoĞci pracowników i zwalniania osób najmniej efektywnych, d) w przypadku niektórych zakáadów podniesienie páacy minimalnej moĪe skutkowaü takim wzrostem
kosztów pracy, Īe dziaáalnoĞü stanie siĊ nierentowna, co prowadziü moĪe do likwidacji przedsiĊbiorstwa i utraty pracy przez wszystkich pracowników (Wojciechowski 2007). Empiryczny dowód na wystĊpowanie takiego áaĔcucha zaleĪnoĞci moĪna
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znaleĨü miĊdzy innymi w przeglądzie badaĔ dokonanym przez Naumarka i Waschera
(Naumark, Wascher 2006), dodatkowe przykáady podaje Wojciechowski (2006).
*
W ramach krytyki wczeĞniejszych emerytur, bĊdących elementem polityki spoáecznej w Polsce, ekonomiĞci podkreĞlają, Īe wysokoĞü i dostĊpnoĞü wszelkich ĞwiadczeĔ, które mogą zastąpiü dochód uzyskiwany z pracy zawodowej istotnie przyczynia
siĊ do spadku aktywnoĞci zawodowej osób, które zbliĪają siĊ do wieku emerytalnego (Gruber, Wise 2005, Blöndal i Scarpetta 1998, Duval 2003). Badania empiryczne
prowadzone dla krajów rozwiniĊtych potwierdzają, Īe wczeĞniejsze wycofywanie siĊ
z rynku pracy jest zjawiskiem bardziej powszechnym w krajach, które oferują stosunkowo wysokie Ğwiadczenia dla osób chcących zakoĔczyü aktywnoĞü zawodową
przed osiągniĊciem standardowego wieku emerytalnego (RzoĔca, Wojciechowski
2008). Koszty przedwczesnej dezaktywizacji zawodowej (poniĪej standardowego
wieku emerytalnego) są obciąĪeniem nie tylko dla sektora Þnansów publicznych, ale
przede wszystkim bezpoĞrednio dla rozwoju gospodarczego. Jak twierdzą niektórzy
ekonomiĞci, zwiĊkszenie odsetka osób pracujących wĞród osób w wieku produkcyjnym jest, przynajmniej w przypadku Polski, podstawową rezerwą umoĪliwiającą
utrzymanie szybkiego tempa wzrostu, poniewaĪ wiĊkszoĞü innych prostych rezerw
juĪ siĊ wyczerpaáa (RzoĔca, Wojciechowski 2008). Co wiĊcej, jak wykazują niektóre
badania (Nickell, Layard 1999), dezaktywizacja osób starszych nie przyczynia siĊ do
zatrudniania osób máodych, co stanowiáo jeden z motywów wprowadzania systemu
wczeĞniejszych emerytur (kolejny argument na rzecz tezy o przeciwskutecznoĞci polityki spoáecznej).
UwzglĊdnienie tych dwóch, skrótowo wyĪej omówionych, argumentów strony
krytycznej oraz dokonanie próby oceny ich „siáy przekonywania” w kolejnych wydaniach ksiąĪki mogáoby byü ciekawym jej uzupeánieniem.
Ostatecznie, omawiany wątek negatywnego wpáywu polityki spoáecznej na wzrost
gospodarczy gubi siĊ nieco w podsumowaniu ksiąĪki, po przyporządkowaniu go do
grupy zagadnieĔ związanych z wieloznacznie rozumianą „efektywnoĞcią”, gdzie
znajdują siĊ równieĪ takie zagadnienia jak teoria dóbr publicznych i efektów zewnĊtrznych czy teoria niedoskonaáoĞci informacji (a wiĊc argumenty aÞrmacyjnego
stanowiska związane z efektywnoĞcią) i jak autor podsumowuje „razem nie daje (to
– przyp. aut.) wyraĨnej przewagi Īadnemu ze stanowisk o ile nie przypiszemy wiĊkszej
wagi do czĊĞciowych potwierdzeĔ empirycznych” (s. 330).
*
Na ostatecznym polu walki zostają wiĊc: wolnoĞü kontra sprawiedliwoĞü. Zarówno argumenty krytyków polityki spoáecznej oparte na twierdzeniach o negatywnym
wpáywie polityki spoáecznej na wolnoĞü, jak i argumenty aÞrmatorów oparte na pozytywnym jej wpáywie na sprawiedliwoĞü autor ocenia jako Ğrednie. Ostateczną zaĞ
decyzjĊ w sprawie przyznania racji którejĞ ze stron uzaleĪnia od nadania wiĊkszej
wagi którejĞ z tych dwóch wartoĞci, przy czym jednoczeĞnie stwierdza, Īe przyznanie
wag równych daje niewielką przewagĊ stanowisku aÞrmacyjnemu, pod warunkiem
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jednak, Īe zgodzimy siĊ na to, Īe wątpliwoĞci wzbudzane przez wolnoĞciową krytykĊ
są wiĊksze niĪ te, które podnosi siĊ przeciwko sprawiedliwoĞciowej aÞrmacji polityki
spoáecznej (s. 331).
Podsumowując naleĪy stwierdziü, Īe recenzowana ksiąĪka R. Szarfenberga jest
niezwykle cenną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Dotyka najwaĪniejszych
sporów o politykĊ spoáeczną, prezentując wszechstronne aspekty stanowiska krytycznego i aÞrmacyjnego, pobudzając jednoczeĞnie czytelnika do gáĊbszej reßeksji oraz
podejmowania polemiki z niektórymi argumentami. Wydaje siĊ, Īe stanowi ona wspaniaáy grunt do nawiązania dialogu pomiĊdzy Ğrodowiskiem przeciwników i zwolenników polityki spoáecznej, oraz debaty nad okreĞleniem granic pomiĊdzy wynikającą
z badaĔ empirycznych zasadnoĞcią realizowania polityki spoáecznej a wyborami aksjologicznymi przyĞwiecającymi jej aÞrmacji bądĨ krytyce.
Recenzowana publikacja moĪe sáuĪyü celom dydaktycznym, przede wszystkim na
studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), a takĪe w zakresie nauczania teorii polityki spoáecznej na studiach magisterskich. Szczególnie uĪyteczny pod tym wzglĊdem
(bĊdąc wprowadzeniem do trudniejszych zagadnieĔ) wydaje siĊ byü rozdziaá „Polityka spoáeczna jako nauka”. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe ksiąĪka R. Szarfenberga to
pozycja wymagająca od czytelnika juĪ pewnego przygotowania, a nadto uwaĪnoĞci,
zaangaĪowania i zdyscyplinowania w lekturze.
Jednym z celów swojej pracy autor uczyniá takĪe wsparcie „procesu myĞlenia zarówno o dydaktyce przedmiotu pod nazwą «teoria polityki spoáecznej», jak i o ksztaátowaniu programów dydaktycznych caáych studiów [na kierunku polityka spoáeczna
– przyp. aut. recenzji], które byáyby spójne z metareßeksją teoretyczną” (s. 333). NaleĪaáoby sobie tylko Īyczyü, aby Ğrodowisko naukowe polityków spoáecznych zdecydowaáo siĊ podjąü taką dyskusjĊ w szerszym niĪ dotychczas zakresie – temat jest waĪny,
a omawiana w tym miejscu ksiąĪka dostarcza do niej bogatego materiaáu.
Krytyka i aÞrmacja polityki spoáecznej to pozycja waĪna przede wszystkim dla polskiej nauki o polityce spoáecznej i osób (Ğrodowisk), które ja uprawiają. Jest tak przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze – daje szeroki obraz wspóáczesnych dyskusji
naukowych wokóá róĪnych aspektów paĔstwowej polityki spoáecznej. Rozgrywają siĊ
one w przewaĪającej mierze w obszarze anglosaskim i nadal jeszcze nie znajdziemy zbyt wielu do nich nawiązaĔ w polskich publikacjach. KsiąĪka R. Szarfenberga,
w oparciu zarówno o klasyczne jak i najnowsze pozycje anglojĊzyczne, przybliĪa te
sáabo obecne w Polsce nurty rozwoju Ğwiatowej nauki o polityce spoáecznej.
Po drugie, inspirujące jest konsekwentne rozwaĪanie polityki spoáecznej w perspektywie polityki publicznej, zapoczątkowane juĪ w pracy doktorskiej autora (Szarfenberg 2002; zob. teĪ Szarfenberg 2003), pozwalające znacznie poszerzyü moĪliwoĞci rozpatrywania tej pierwszej, wykorzystując, obecnie mocno juĪ zaawansowane,
narzĊdzia do analizy tej ostatniej. Ponadto oznacza to uwzglĊdnienie w wiĊkszym niĪ
dotychczas stopniu podejĞcia politologicznego w nauce o polityce spoáecznej.
Kolejne uzasadnienie znaczenia Krytyki i aÞrmacji polityki spoáecznej wynika
z faktu, Īe autorowi udaje siĊ zaadaptowaü metodĊ racjonalnej dyskusji do rozwaĪaĔ
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naukowych nad polityką spoáeczną, co moĪe okazaü siĊ bardzo inspirujące dla rozwoju tej dyscypliny. Wydaje siĊ, iĪ jest to jednoczeĞnie próba poszerzenia nurtu „racjonalizacji polityki spoáecznej”37 zapoczątkowanego przez R. Szarfenebrga w rozprawie
doktorskiej w odniesieniu do polityki spoáecznej jako dziaáalnoĞci praktycznej (2002,
s. 196), na jej podstawy naukowe, co oznacza, Īe moglibyĞmy mówiü o zapoczątkowaniu nowego podejĞcia – „racjonalizacji nauki o polityce spoáecznej”38.
Czwarty z powodów, dla których omawiana ksiąĪka jest istotna dla rozwoju reßeksji naukowej nad polityką spoáeczną, to oparcie czĊĞci wywodu o rozwaĪania ÞlozoÞczne, nieczĊste u badaczy tej dyscypliny – dotyczy to gáównie krytyki polityki
spoáecznej z pozycji „obroĔców wolnoĞci”. Tym samym autor przyczynia siĊ do realizacji postulatu interdyscyplinarnoĞci nauki o polityce spoáecznej (wysuwanego przez
J. SupiĔską), a dodatkowo potwierdza, Īe taka strategia, poprzez poszerzenie pola
percepcji, czyni dyskusjĊ bogatszą, bardziej interesującą i mniej jednoznaczną.
Z powyĪszym związane jest nastĊpne uzasadnienie istotnoĞci prezentowanej publikacji – jest nim kontynuacja jednej z ĞcieĪek rozwoju nauki o polityce spoáecznej, wytyczonej przez J. SupiĔską w Dylematach polityki spoáecznej, wydanej drukiem po raz
pierwszy i jak dotąd jedyny w 1991 r., do której wielokrotnie R. Szarfenberg nawiązuje. Autor bezpoĞrednio mówi o „(...)jej aktualnoĞci oraz bezpoĞredniej mocy, która
tkwi w áączeniu ze sobą zasadniczych wątków ÞlozoÞi politycznej, etyki praktycznej
i polityki publicznej” (s. 13). Dylematy..., pomimo niewątpliwie duĪego znaczenia dla
rozwoju teorii polityki spoáecznej w Polsce i wieloletniego wykorzystywania publikacji w dydaktyce akademickiej, jak dotąd nie doczekaáy siĊ gáĊbszej analizy ze strony
badaczy zajmujących siĊ polityką spoáeczną, ani nawet recenzji w czasopiĞmie naukowym. Pozostawiając pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy bez odpowiedzi, moĪna mieü nadziejĊ, Īe ksiąĪka R. Szarfenberga przywoáując rozprawĊ sprzed kilkunastu
lat i ukazując jej potencjaá, wzbudzi ponowne nią zainteresowanie i w konsekwencji
przyczyni siĊ do zapeánienia tej luki.
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