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Przedmowa

Niniejsza ksià˝ka stanowi prób´ zebrania w jednym tomie wiedzy na temat zwiàzków mi´dzy
politykà fiskalnà a sytuacjà na rynku pracy. Autorzy podj´li si´ nie tylko przeglàdu literatury Êwiato-
wej, ale przede wszystkim dokonania krytycznej analizy dotychczasowych dokonaƒ ekonomii w tym
zakresie oraz wyciàgni´cia z ca∏oÊci materia∏u wniosków odnoszàcych si´ do sytuacji w Polsce. Opra-
cowanie nie pomija ˝adnego istotnego wàtku, jaki pojawi∏ si´ w literaturze przedmiotu w ostatnim
czasie. Porzàdkuje ono wiedz´ dotyczàcà zwiàzków polityki fiskalnej i rynku pracy, poddaje jà krytycz-
nej ocenie oraz sugeruje kierunek i sposób jej wykorzystania w polskich warunkach. Czytelnik dosta-
je wi´c materia∏, który istotnie wzbogaca polskà literatur´ ekonomicznà i mo˝e przyczyniç si´ do w∏a-
Êciwego ukierunkowania prowadzonej w Polsce publicznej dyskusji na omawiany temat.

Pierwsza cz´Êç opracowania zawiera materia∏ teoretyczno-empiryczny. Obejmuje ona bardzo
dobry, prawdopodobnie najlepszy w polskiej literaturze, przeglàd teorii i modeli z zakresu zwiàz-
ków polityki fiskalnej, wzrostu gospodarczego i rynku pracy uzupe∏niony o kompletnà prezentacj´
empirycznego dorobku ekonomii w tym zakresie. Cz´Êç pierwsza nie jest jednak jedynie mechanicz-
nym zestawieniem elementów literatury. Przeciwnie – jest ona w pe∏ni autorskà, a jednoczeÊnie bez-
stronnà, lecz bardzo krytycznà analizà dorobku wspó∏czesnej makroekonomii.

Druga cz´Êç niniejszej ksià˝ki prezentuje zwiàzki polityki fiskalnej i rynku pracy widziane przez
pryzmat ekonomii porównawczej. Pokazanie sytuacji Polski na tle krajów OECD daje mo˝liwoÊç
przekazania omawianych zale˝noÊci w sposób, którego zrozumienie nie wymaga fachowej wiedzy
teoretycznej i znajomoÊci zaawansowanych metod ekonometrycznych. W cz´Êci tej znajduje si´
wiele dobrze popartych danymi stwierdzeƒ, które powinny trafiç do wielu czytelników. W szczegól-
noÊci autorzy wyeksponowali w niej znaczny koszt alternatywny jaki wywo∏uje w Polsce wysoki po-
ziom transferów spo∏ecznych, w postaci odpowiednio mniejszych wydatków na inne cele. Kwestia
ta cz´sto umyka uwadze w polskim dyskursie publicznym.

Cz´Êç trzecia opracowania ma zupe∏nie inny charakter od pozosta∏ych dwóch. Przede
wszystkim ma ona cel normatywny. Prezentuje szereg ciekawych i dobrze umotywowanych pro-
pozycji zmian struktury instytucjonalnej rynku pracy, systemu spo∏ecznego i ca∏ej gospodarki.
Wszystkie propozycje majà jasno sprecyzowany cel jakim jest wzrost zatrudnienia. Co w warun-
kach polskich wyjàtkowe, przedstawione propozycje tworzà nie tylko nies∏ychanie spójnà ca∏oÊç,
lecz tak˝e sà bardzo dobrze uzasadnione, dzi´ki zbudowanemu wczeÊniej fundamentowi teore-
tycznemu i empirycznemu.

Ksià˝ka wype∏nia istotnà luk´ w dost´pnej po polsku literaturze na temat zwiàzków polityki
fiskalnej i rynku pracy. Bardzo wa˝nà zaletà opracowania jest dba∏oÊç o merytoryczne uzasadnienie
wszelkich stwierdzeƒ i nieposi∏kowanie si´ wiedzà o zabarwieniu ideologicznym lub “zdroworoz-
sàdkowym". Dzi´ki temu przekaz opracowania jest bardzo wiarygodny. Ta wiarygodnoÊç jest wa˝-
na, poniewa˝ wnioski wyp∏ywajàce z ksià˝ki sà mocne i doÊç „brutalne" wobec powszechnego spo-
sobu myÊlenia na temat omawianej problematyki.

Dotyczy to w szczególnoÊci wniosku ca∏oÊci opracowania, jakim jest stwierdzenie, ˝e znacz-
ne ograniczenie transferów socjalnych jest warunkiem koniecznym poprawy sytuacji na rynku pra-
cy, jak równie˝ ogólnej poprawy perspektyw gospodarczych Polski. Nadmiernie rozbudowane trans-
fery nie doÊç, ˝e nie osiàgajà swojego celu spo∏ecznego, to rujnujà rynek pracy tak po stronie
popytu na prac´, jak i poda˝y pracy. To wniosek, który pojawia si´ w wielu wypowiedziach, ale ni-
niejsze opracowanie uzasadnia ten wniosek w sposób nie pozostawiajàcy praktycznie wàtpliwoÊci,
co do jego s∏usznoÊci i wa˝noÊci.

Godne podkreÊlenia jest równie˝ to, ˝e przedstawiane zagadnienia nie sà omawiane w spo-
sób sugerujàcy nadmierne przywiàzanie do któregokolwiek z nurtów myÊlenia ekonomicznego
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i spo∏ecznego. Zamys∏em publikacji by∏o twarde trzymanie si´ zweryfikowanej wiedzy. Prezentowa-
ne stwierdzenia sà dobrze osadzone na fundamencie teoretycznym i doskonale uzasadnione fakta-
mi o charakterze empirycznym. WàtpliwoÊci lub zarzuty osób niepodzielajàcych zdania autorów na-
trafiajà na bardzo trafne merytoryczne argumenty, od razu w tym samym tomie.

Ksià˝ka dotyczy zagadnieƒ o fundamentalnym znaczeniu dla dalszego rozwoju Polski i dlate-
go warto poleciç jà wszystkim ekonomistom, politykom i studentom zainteresowanym zagadnie-
niami polityki fiskalnej i rolà paƒstwa w gospodarce.

Prof. dr hab. Marek Góra
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Streszczenie

Niniejsze opracowanie poÊwi´ciliÊmy zwiàzkom ∏àczàcym sektor finansów publicznych z ryn-
kiem pracy, produktem i dynamikà wzrostu gospodarczego w Êrednim i d∏ugim okresie. Naszym
g∏ównym zamiarem by∏o dokonanie wszechstronnej empirycznej i teoretycznej oceny wp∏ywu sek-
tora finansów publicznych na rynek pracy w Polsce w latach 1998-2005 oraz sformu∏owanie na jej
podstawie propozycji pakietu prozatrudnieniowych reform fiskalnych. Szczególnà uwag´ poÊwi´ci-
liÊmy instytucjom polskiego rynku pracy. Opracowanie rozpoczyna przeglàd najwa˝niejszych mode-
li makroekonomicznych i ustaleƒ empirycznych z dziedziny wzrostu gospodarczego, cyklu koniunk-
turalnego i ekonomii pracy. W dalszej cz´Êci opisujemy ewolucj´ relacji mi´dzy finansami
publicznymi a rynkiem pracy w paƒstwach OECD. Nast´pnie na podstawie przeprowadzonej ma-
kro- i mikroekonomicznej analizy zmian poziomów aktywnoÊci i zatrudnienia w Polsce, formu∏uje-
my szereg wniosków co do kszta∏tu optymalnej reformy fiskalnej w Polsce, z których najwa˝niej-
szym jest zwrócenie uwagi na kluczowà rol´ jakà powinna w niej odgrywaç reforma wydatków
publicznych, w tym zw∏aszcza transferów spo∏ecznych. Twierdzimy, ˝e reforma podatkowa ma wo-
bec reformy wydatkowej charakter uzupe∏niajàcy i wzmacniajàcy jej pozytywne oddzia∏ywanie. Pra-
c´ zamyka opracowany na podstawie przedstawionej w dwóch pierwszych cz´Êciach diagnozy, pa-
kiet prozatrudnieniowych propozycji reform fiskalnych. 

S∏owa kluczowe: Finanse publiczne, wydatki publiczne, reforma fiskalna, konsolidacja fiskal-
na, instytucje rynku pracy, polityka rynku pracy, system emerytalny, zabezpieczenie spo∏eczne, opo-
datkowanie pracy, poda˝ pracy, polityka fiskalna a wzrost gospodarczy, polityka fiskalna a wahania
cykliczne, polityka fiskalna a rynek pracy.

JEL: E24, E62, E65, E69, H10, H31, H53, H55, J26, J32, J38, J68, O12, O21, O23.

Streszczenie
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Cz´Êç I

Teoria i praktyka
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Wprowadzenie

Problematyka zwiàzków mi´dzy finansami publicznymi, wzrostem gospodarczym i zatrudnie-
niem jest cz´Êcià szerszego pytania o mo˝liwoÊci oddzia∏ywania rzàdu1 na gospodark´ i dobrobyt
spo∏eczny. Wiele form aktywnoÊci publicznej, gdy paƒstwo dzia∏a jako dostarczyciel dóbr i us∏ug lub
gdy poÊredniczy w redystrybucji dochodów mi´dzy obywatelami, wymaga od rzàdu poniesienia wy-
datków i zebrania odpowiednich dochodów podatkowych, ma wi´c swój wymiar finansowy. Jed-
noczeÊnie publiczne dochody i wydatki oraz stojàce za nimi dzia∏ania instytucji paƒstwa, stanowià
jedynie cz´Êç interwencji podejmowanej przez rzàdy we wspó∏czesnym Êwiecie. Szereg pól dzia∏a-
nia instytucji publicznych np. o charakterze regulacyjnym, majàcych cz´sto du˝y wp∏yw na gospo-
dark´ i dobrobyt spo∏eczny, nie uwidacznia si´ bezpoÊrednio w finansach publicznych.

Niemniej jednak sam fakt, ˝e oko∏o 40-50 procent produktu wytworzonego w krajach rozwi-
ni´tych redystrybuowana jest za poÊrednictwem paƒstwa sugeruje, ˝e nie mo˝na lekcewa˝yç po-
tencjalnego znaczenia, jakie finanse publiczne wywierajà na gospodark´. Ogromna ró˝norodnoÊç
podejmowanych dzia∏aƒ sprawia jednak, ˝e ocena, w jaki sposób wp∏ywajà one na dobrobyt spo-
∏eczny, nie jest sprawà ∏atwà. Cz´Êç ma potencjalnie pozytywny wp∏yw na aktywnoÊç ekonomicznà
i wzrost, inne z kolei negatywny, cz´Êç mo˝e zwi´kszaç nierównoÊci spo∏eczne, cz´Êç zaÊ je niwe-
lowaç, niektóre mogà s∏u˝yç wy˝szemu zatrudnieniu i aktywnoÊci zawodowej, podczas gdy inne
wr´cz przeciwnie. Dodatkowo, poszczególne elementy polityki spo∏eczno-gospodarczej wchodzàc
ze sobà w interakcje, znoszà si´ lub wzmacniajà wzajemnie. Wi´kszoÊç wymaga finansowania,
a wi´c nak∏adania podatków, wywo∏ujàcych zniekszta∏cenia w alokacji zasobów, bàdê zaciàgania
d∏ugu publicznego, który mo˝e potencjalnie obni˝aç oszcz´dnoÊci i inwestycje sektora prywatnego.
Tym samym zrozumienie, w jaki sposób wydatki publiczne wp∏ywajà na poziom wytwarzanego pro-
duktu, wzrost gospodarczy i zatrudnienie w d∏ugim okresie, a tak˝e ocena jak zmiany w polityce fi-
skalnej przek∏adajà si´ na dynamik´ gospodarczà, w perspektywie cyklu koniunkturalnego, jest bar-
dzo z∏o˝onym problemem, którego nawet cz´Êciowe rozwiàzanie nie jest mo˝liwe, bez budowy
odpowiednio rygorystycznych narz´dzi teoretycznych i ich uwa˝nej weryfikacji empirycznej.

Celem niniejszej cz´Êci jest wyznaczenie ogólnych warunków brzegowych, jakie powinna spe∏-
niaç optymalna z punktu widzenia rynku pracy interwencja publiczna. Staramy si´ w niej zrozumieç,
jakiego rodzaju efektów dla wzrostu gospodarczego i rynku pracy mo˝na spodziewaç si´ po ró˝ne-
go rodzaju typach dzia∏aƒ rzàdu, podejmowanych w ramach szeroko rozumianej polityki fiskalnej.2

W tym celu, dokonujemy w niej krytycznego przeglàdu najwa˝niejszych teoretycznych i empi-
rycznych ustaleƒ wspó∏czesnej ekonomii w zakresie badaƒ nad wzrostem gospodarczym, cyklem ko-
niunkturalnym i rynkiem pracy. Wykorzystywanie w polityce gospodarczej jej dorobku teoretycznego
i empirycznego wymaga znajomoÊci struktury formalnej poszczególnych modeli, w stopniu umo˝li-
wiajàcym zrozumienie, w jaki sposób i w jakim zakresie przyjmowane za∏o˝enia przek∏adajà si´
na formu∏owane przez nie przewidywania. Podobnie, w przypadku ustaleƒ empirycznych, wa˝ne
jest, by pami´taç o ograniczeniach zastosowaƒ poszczególnych procedur ekonometrycznych oraz
o specyfice samych zbiorów danych, wykorzystywanych do konkretnych badaƒ. Dlatego, omawiajàc
najwa˝niejsze dost´pne w literaturze wyniki, staraliÊmy si´ krytycznie odnieÊç zarówno do zgodno-
Êci przewidywaƒ poszczególnych modeli z obserwacjami, jak i do trudnoÊci wynikajàcych ze stoso-
wania ró˝nych metod empirycznych. Bioràc to pod uwag´, w poszczególnych rozdzia∏ach wskazu-

Wprowadzenie

1 W niniejszej cz´Êci terminu „rzàd” u˝ywamy w szerokim znaczeniu ekonomicznym, rozumiejàc pod nim ca∏y zespó∏ pu-
blicznych instytucji sprawujàcych w∏adz´ ustawodawczà, sàdowniczà lub wykonawczà w nowoczesnych paƒstwach – za-
równo na szczeblu centralnym jak i lokalnym. Jako synonimów terminu „rzàd” u˝ywamy m.in. takich okreÊleƒ jak „paƒ-
stwo” czy „instytucje publiczne”.
2 Nale˝y zaznaczyç, ˝e w niniejszym opracowaniu u˝ywamy poj´cia polityki fiskalnej przede wszystkim w tym szerokim
znaczeniu. Stosunkowo rzadko odwo∏ujemy si´ do jej wàskiej definicji – to˝samej z politykà sterowania popytem za po-
mocà odpowiednich deficytów lub nadwy˝ek bud˝etowych. JeÊli w którymÊ miejscu istnia∏o szczególne ryzyko powstania
nieporozumienia staraliÊmy si´ w ka˝dym wypadku szerzej omówiç znaczenie, o które nam w danym wypadku chodzi∏o.
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jemy, na naszym zdaniem najbardziej wiarygodne wyniki teoretyczne i empiryczne, z interesujàcego
nas zakresu. Dzi´ki temu, mo˝liwe jest dokonanie pewnych uogólnieƒ, które ∏àcznie z diagnozà sy-
tuacji polskiej zawartà w Cz´Êci II, stanowià podstaw´ sformu∏owanych w Cz´Êci III szczegó∏owych
zaleceƒ dla polskiej polityki rynku pracy i zabezpieczenia spo∏ecznego.

W pierwszych dwóch rozdzia∏ach pierwszej cz´Êci omówiono najwa˝niejsze klasy wspó∏cze-
snych modeli wzrostu gospodarczego oraz cyklu koniunkturalnego. Skupiono si´ przy tym na pyta-
niu o si∏´ i trwa∏oÊç wp∏ywu, jaki wedle wspó∏czesnej teorii ekonomii mogà wywrzeç na gospodar-
k´ dzia∏ania rzàdu, realizowane za pomocà narz´dzi polityki fiskalnej. Rozdzia∏ trzeci dotyczy
teoretycznych modeli rynku pracy, koncentrujàc si´ na roli, jakà transfery spo∏eczne i podatki odgry-
wajà dla popytu na prac´ i jej poda˝y w krótkim i d∏ugim okresie. W kolejnych trzech rozdzia∏ach
przewidywania teoretyczne zosta∏y skonfrontowane z wynikami literatury empirycznej, zajmujàcej
si´ odpowiednio determinantami wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie, wp∏ywem szoków fi-
skalnych na koniunktur´ gospodarczà w perspektywie cyklicznej oraz relacjami mi´dzy transferami
spo∏ecznymi, opodatkowaniem i instytucjami rynku pracy a zatrudnieniem i bezrobociem. Cz´Êç za-
mykajà wnioski dla polityki gospodarczej.

Wprowadzenie
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Rozdzia∏ 1
Finanse publiczne i d∏ugookresowy wzrost gospodarczy – teoria

1.1. Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale zagadnienie wp∏ywu finansów publicznych na gospodark´ rozpatru-
jemy z perspektywy d∏ugiego horyzontu czasowego, w którym o jej wynikach decyduje strona po-
da˝owa. W rozdziale zastanawiamy si´ nad tym, jak w Êwietle teoretycznych ustaleƒ ekonomii, fi-
nanse publiczne i polityka fiskalna wp∏ywajà na poziom produktu i stop´ wzrostu gospodarczego
w d∏ugim okresie. Analizujàc struktur´ teoretycznà g∏ównych klas modeli wzrostu, zwracamy uwa-
g´ na rol´, jakà dla trwa∏oÊci oddzia∏ywaƒ polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy, odgrywa za∏o-
˝enie o wyst´powaniu tzw. efektów skali. Rozdzia∏ koƒczy podsumowanie wskazujàce na, naszym
zdaniem, najbardziej wiarygodne empirycznie i teoretycznie modele wzrostu gospodarczego. Dys-
kutujemy w nim, w jaki sposób i w jakim zakresie, w Êwietle przewidywaƒ tych modeli, rzàd mo˝e,
za poÊrednictwem polityki fiskalnej, wp∏ynàç na stop´ wzrostu gospodarczego i poziom produktu
w d∏ugim okresie.

1.2. Finanse publiczne w neoklasycznej teorii wzrostu

Pierwsze, konstruowane g∏ównie1 w latach 50 i 60-tych ubieg∏ego stulecia tzw. neoklasycz-
ne modele wzrostu gospodarczego (por. m.in. Solow (1956), Swann (1956), Cass (1965), Koop-
mans (1965)) przewidywa∏y, ˝e tempo w jakim w d∏ugim okresie powi´ksza si´ produkt przypada-
jàcy na jednego mieszkaƒca, zale˝y tylko od dynamiki post´pu technicznego. Innymi s∏owy, stopa
wzrostu produktu per capita wed∏ug teorii neoklasycznej nie zale˝y w d∏ugim okresie ani od stopy
inwestycji, ani poziomu edukacji, ani od struktury dochodów i wydatków rzàdowych i jest w ca∏o-
Êci egzogeniczna2.

Choç modele neoklasyczne nie dajà ˝adnych przes∏anek co do natury czynników, jakie mogà
decydowaç o d∏ugookresowej stopie post´pu technicznego, to poszczególne kraje mogà wed∏ug
nich trwale ró˝niç si´ posiadanym bogactwem, jeÊli (z zewn´trznych wobec modelu przyczyn) ich
stopy oszcz´dnoÊci sà ró˝ne. Takie stosunkowo proste podejÊcie, okazuje si´ dobrze odpowiadaç
danym empirycznym, zw∏aszcza po rozszerzeniu klasycznego modelu Solowa, w sposób zapropo-
nowany w pracy Mankiwa, Romera i Weila (1992). Wed∏ug przewidywaƒ tego modelu, logarytm
produktu przypadajàcego na jednostk´ znormalizowanej pracy, powinien w d∏ugim okresie (na tzw.
Êcie˝ce zrównowa˝onego wzrostu) wynosiç 

ln y∗ =
α

1 − α − β
ln sK +

β

1 − α − β
ln sH − α + β

1 − α − β
ln (n + g)

1 Prekursorskim neoklasycznym modelem wzrostu by∏ model Ramseya (1928). Modelem neoklasycznym jest tak˝e
uogólniony model Solowa zaproponowany w pracy Mankiw et al. (1992) 
2 Przewidywania modeli neoklasycznych sà konsekwencjà przyj´tych za∏o˝eƒ co do funkcji produkcji Y=F(K,L). W szcze-
gólnoÊci zak∏ada ona dodatnie lecz malejàce kraƒcowe stopy zwrotu ze wzgl´du na ka˝dy ze swoich argumentów (tzn.
FK>0,FL>0,FKK<0 i FLL<0), sta∏e przychody skali (F(aK,aL)=aF(K,L)) oraz spe∏nienie tzw. warunki Inady mówiàcych, ˝e
kraƒcowy zwrot z kapita∏u/pracy zbli˝a si´ do nieskoƒczonoÊci gdy kapita∏/praca spadajà do zera albo te˝ obni˝a si´
do zera, gdy zasób kapita∏u/pracy roÊnie do nieskoƒczonoÊci. Rezygnacja z któregoÊ z tych za∏o˝eƒ powoduje istotnà
zmian´ przewidywaƒ modelu w zakresie charakteru d∏ugookresowego wzrostu a tak˝e potencjalnego zakresu skutecz-
noÊci polityki fiskalnej.
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Przy czym sK i sH oznaczajà cz´Êç ca∏kowitego dochodu przeznaczanà w gospodarce na aku-
mulacj´ odpowiednio kapita∏u fizycznego (K) i kapita∏u ludzkiego3 (H), n jest stopà przyrostu na-
turalnego, g stopà wzrostu produktywnoÊci pracy, natomiast a i b oznaczajà kraƒcowe produktyw-
noÊci obu rodzajów kapita∏u.4

Estymujàc jednà z wersji równania 1.2.1 na mi´dzynarodowych danych przekrojowych, Man-
kiw et al. (1992) potrafili wyjaÊniç istotnà cz´Êç obserwowanych na Êwiecie rozpi´toÊci w docho-
dzie, za pomocà zró˝nicowania stóp inwestycji w oba rodzaje kapita∏u oraz dynamiki przyrostu na-
turalnego. Cecha5 ta nie oznacza oczywiÊcie, ˝e kapita∏ ludzki jest z punktu widzenia teorii
neoklasycznej kluczowym determinantem wzrostu w d∏ugim okresie, lecz tylko, ˝e znaczne ró˝nice
w poziomie produktu mo˝na przypisaç ró˝nym (prywatnym lub publicznym) wyborom dokonanym
w poszczególnych krajach w przesz∏oÊci, w zakresie oszcz´dzania i inwestowania w kapita∏ ludzki.
Ma to istotne konsekwencje dla oceny skutecznoÊci wp∏ywu dzia∏aƒ paƒstwa na wzrost gospodar-

3 Szersze omówienie koncepcji kapita∏u ludzkiego znajduje si´ w dalszej cz´Êci rozdzia∏u poÊwi´conej endogenicznej
teorii wzrostu.
4 Model zak∏ada funkcj´ produkcji w postaci Cobba-Douglasa tj. Y=KaHb(AL)1-a-b. W równaniu 1.2.1 produkt Yt
znormalizowano zarówno liczebnoÊcià populacji Lt=L0ent, jak i technologià At=A0egt. JeÊli wi´c , to rów-
nanie 1.2.1 implikuje tak˝e, ˝e w stanie ustalonym, gdy yt=const, to produkt na g∏ow´ roÊnie wg stopy g, gdy˝ Dln
Atyt=Dln Atyt*=Dln At+Dln y*=Dln At=g.
5 Model neoklasyczny bez kapita∏u ludzkiego nie jest tak dobrze dopasowany do danych, gdy˝ stwierdzone ró˝nice
w stopach oszcz´dnoÊci i przyrostu naturalnego w ró˝nych krajach Êwiata sà zbyt ma∏e, by same z siebie odpowiadaç
za obserwowane ró˝nice w poziomie dochodu. W szczególnoÊci, gdy dla prawdopodobnych wartoÊci parametrów (por.
Romer (2000)) a=0.35 i b=0.4 w dwóch krajach w których stopy inwestycji brutto ró˝nià si´ o po∏ow´, a n+g o jed-
nà piàtà, to w modelu Mankiwa et al. (1992) poziom dochodu na g∏ow´ w kraju bogatszym przekroczy niemal 16 krot-
nie dochód kraju biedniejszego (co jest zgodne z obserwacjami), podczas gdy w modelu bez kapita∏u ludzkiego impli-
kowany dystans b´dzie dziesi´ciokrotnie mniejszy.

yt = Yt
AtLt

Tablica 1.1: Rozbicie ró˝nic w PKB w roku 1988 pomi´dzy czynniki.

èród∏o: Hall, Jones (1996).

Kraj Produkt Kapita 
rzeczowy

Kapita
ludzki

TFP

USA 1.000 1.000 1.000 1.000

Luksemburg 0.986 1.116 0.805 1.098

Kanada 0.941 1.002 0.908 1.034

Szwajcaria 0.874 1.189 0.832 0.883

Australia 0.843 1.094 0.900 0.856

Belgia 0.836 1.023 0.836 0.978

Włochy 0.834 1.063 0.650 1.207

RFN 0.818 1.118 0.802 0.912

Francja 0.818 1.091 0.666 1.126

Holandia 0.806 1.060 0.803 0.946

Szwecja 0.787 1.029 0.853 0.897

Norwegia 0.759 1.196 0.909 0.699
...

Polska 0.238 1.278 0.795 0.235
...

Uganda 0.032 0.362 0.390 0.224

Burundi 0.030 0.495 0.395 0.152

Malawi 0.030 0.677 0.427 0.102

Burkina Faso 0.029 0.581 0.502 0.101

Myanmar (Birma) 0.029 0.668 0.396 0.109

Niger 0.029 0.680 0.325 0.129
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czy. Przyjmujàc perspektyw´ neoklasycznà trzeba zgodziç si´ na to, ˝e rzàd mo˝e co najwy˝ej przej-
Êciowo wp∏ywaç na poziom produktu, zwi´kszajàc stop´ inwestycji i wskaênik skolaryzacji,
przy czym ma to sens tylko do pewnego, najlepszego z punktu widzenia dobrobytu spo∏ecznego,
punktu. JeÊli w gospodarce osiàgni´ty zosta∏ optymalny poziom oszcz´dnoÊci, rola rzàdu si´ koƒ-
czy – wzrost dobrobytu nast´powaç b´dzie pod wp∏ywem czynników ca∏kowicie zewn´trznych,
niezale˝nych od dzia∏aƒ instytucji paƒstwa.

Pytanie o to, czy w kraju, w którym oszcz´dnoÊci sà zbyt niskie, rzàd mo˝e spowodowaç ich
skuteczne podniesienie, pozostaje jednak w ramach teorii neoklasycznej bez wyraênej odpowiedzi,
gdy˝ struktura teoretyczna jej modeli jest pod tym wzgl´dem zbyt prosta. Co wi´cej, teoria neokla-
syczna nie wyjaÊnia w sposób satysfakcjonujàcy, dlaczego szereg krajów potrafi∏o, po okresie d∏u-
gotrwa∏ej stagnacji i niskiego produktu, wejÊç w okres szybkiego wzrostu, bez wyraênego zwi´k-
szania (w okresie poczàtkowym) stopy oszcz´dnoÊci lub akumulacji kapita∏u ludzkiego. Nie wyjaÊnia
tak˝e, dlaczego w bardzo podobnych pod wzgl´dem obu parametrów gospodarkach, mo˝e,
w pewnych okolicznoÊciach, dojÊç do znacznych ró˝nic w stopach wzrostu produktywnoÊci pracy.
Literalne potraktowanie zmian w produktywnoÊci, jako zjawiska egzogenicznego, prowadzi wi´c
do wniosku, ˝e wp∏yw wszystkich instrumentów polityki gospodarczej na tempo wzrostu, mo˝e
przejawiaç si´ tylko przejÊciowo za poÊrednictwem akumulacji kapita∏u. Wydaje si´ to byç ma∏o sa-
tysfakcjonujàce teoretycznie i empirycznie, zwa˝ywszy, ˝e wzrost ca∏kowitej produktywnoÊci czyn-
ników produkcji (TFP) odpowiada za bardzo istotnà cz´Êç zarówno przyrostu bogactwa w krajach
OECD w okresie powojennym, jak równie˝ dystansu rozwojowego dzielàcego obecnie poszczegól-
ne kraje od siebie nawzajem – nawet w sytuacji, gdy uwzgl´dnimy ró˝nice w kapitale ludzkim dzie-
làce poszczególne regiony (por. Tablica 1.1). W rezultacie, znacznà cz´Êç obserwowanych ró˝nic
w dochodzie i tempie wzrostu gospodarczego na Êwiecie, trzeba przypisaç czynnikowi, którego
teoria neoklasyczna nie potrafi, nawet cz´Êciowo, wyjaÊniç.

1.3. Finanse publiczne w nowej teorii wzrostu

Sytuacj´ t´, b´dàcà niewàtpliwym wyzwaniem dla teorii wzrostu, zmieni∏o pojawienie si´
pod koniec lat osiemdziesiàtych nowej klasy modeli, obj´tych, mimo znacznej wewn´trznej niejed-
norodnoÊci, wspólnà nazwà endogenicznej teorii wzrostu (por. m.in. Romer (1986), Lucas (1988),
Jones (1995), Aghion i Howitt (1998)). Ich cechà jest to, ˝e w∏asnoÊci opisywanych przez nie go-
spodarek determinowane sà przez indywidualne decyzje post´pujàcych optymalnie gospodarstw
domowych oraz firm, na które z kolei poÊrednio wp∏ywa polityka rzàdu. Jednostki decydujà o po-
ziomie konsumpcji i oszcz´dnoÊci, wybierajàc tak˝e proporcje czasu przeznaczonego na prac´, na-
uk´ oraz wypoczynek. Z kolei firmy, wytwarzajàc produkt, zg∏aszajà popyt na czynniki produkcji
i decydujà o poziomie nak∏adów na badania i rozwój. Rzàd subsydiuje ró˝ne formy aktywnoÊci go-
spodarstw domowych i przedsi´biorstw, nak∏adajàc podatki, dostarczajàc dobra i us∏ugi publiczne
oraz poÊredniczàc w transferach.

Podobnie jak w przypadku teorii neoklasycznej, tak˝e w nowej teorii wzrostu warunkiem sine
qua non utrzymania dodatniej stopy wzrostu gospodarczego per capita w d∏ugim okresie, jest istnie-
nie mechanizmu zapewniajàcego nieustanne zwi´kszanie si´ kraƒcowej produktywnoÊci kapita∏u.
W odró˝nieniu jednak od modeli starszej generacji, nie jest on w pe∏ni egzogeniczny, choç u jego pod-
staw le˝à procesy o charakterze zewn´trznym. Endogeniczna teoria wzrostu zawiera bowiem mecha-
nizmy, dzi´ki którym dzia∏ania poszczególnych gospodarstw domowych, firm i rzàdu mogà modyfi-
kowaç np. dynamik´ pojawiania si´ innowacji lub wp∏ywaç na lepsze wykorzystanie zasobów
istniejàcych w gospodarce. Teoria ta pozwala wi´c na rozpoznanie szerszego ni˝ w przypadku swojej
poprzedniczki katalogu czynników determinujàcych wzrost oraz dokonanie skwantyfikowanej oceny
ich wp∏ywu na jego wysokoÊç w d∏ugim okresie. Co wa˝ne, przewidywania teorii poddajà si´ weryfi-
kacji empirycznej, dzi´ki czemu mogà byç potencjalnie u˝yte do formu∏owania zaleceƒ z zakresu po-
lityki gospodarczej, w sposób znacznie bardziej wiarygodny i spójny, ni˝ by∏oby to mo˝liwe tylko
na podstawie badaƒ empirycznych lub pozbawionych odpowiedniego rygoryzmu spekulacji teoretycz-
nych. W tym kontekÊcie nale˝y zaznaczyç, ˝e endogeniczna teoria wzrostu nie dostarcza w pe∏ni jed-



24

1

Finanse publiczne i d∏ugookresowy wzrost gospodarczy – teoria

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

noznacznej oceny wp∏ywu, jaki dzia∏ania rzàdu mogà wywieraç na podstawowe agregaty makroeko-
nomiczne. Wynika to z jej znacznego wewn´trznego zró˝nicowania. 

Implikacje poszczególnych modeli zale˝à bowiem od przyjmowanych za∏o˝eƒ i wbudowanych
w struktur´ modeli mechanizmów formalnych odpowiadajàcych np. za akumulacj´ kapita∏u, czy spo-
sób, w jaki rozpowszechniajà si´ w gospodarce innowacje. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e niekiedy w mate-
ria∏ach poÊwi´conych polityce gospodarczej (por. np. Leach (2003)), jako argument przemawiajàcy
za pewnym typem wyborów publicznych, przytacza si´ zalecenia formu∏owane na podstawie przewi-
dywaƒ jednego typu modeli wzrostu endogenicznego, pomijajàc to, ˝e inna ich klasa mo˝e odmien-
nie postrzegaç potencjalny zakres skutecznoÊci tego typu dzia∏aƒ. Dlatego te˝, wa˝nym elementem
oceny poszczególnych modeli, zanim zostanà one u˝yte jako narz´dzie wspierajàce polityk´ gospo-
darczà, jest niezale˝na konfrontacja ich przewidywaƒ z obserwacjami.6 Wydaje si´, ˝e modele, które
majà trudnoÊci z wyjaÊnieniem obserwowanych prawid∏owoÊci empirycznych, sà tak˝e mniej wiary-
godne w formu∏owaniu przewidywaƒ co do wp∏ywu, jaki polityka fiskalna wywiera na wzrost gospo-
darczy w d∏ugim okresie.

W literaturze przedmiotu mo˝na wyró˝niç kilka podstawowych klas modeli endogenicznego
wzrostu, ró˝niàcych si´ mi´dzy sobà pod wzgl´dem czynnika odpowiadajàcego za wzrost produktyw-
noÊci kapita∏u. Pierwszà z wyró˝nionych klas tworzy grupa modeli, w których êród∏em wzrostu jest aku-
mulacja kapita∏u fizycznego. Drugà grup´ tworzà modele upatrujàce przyczyn d∏ugookresowego
wzrostu w dzia∏alnoÊci R&D. Natomiast trzecia ga∏àê modeli szuka jego genezy wzrostu w kapitale
ludzkim, b´dàcym dodatkowym, komplementarnym wobec pracy, czynnikiem produkcji. Wyró˝nione
klasy modeli sà w du˝ej mierze pochodnà redukcjonistycznej metody naukowej, wymagajàcej wyodr´b-
nienia w ramach modelu tylko tych elementów, które sà z danej perspektywy istotne, a pomini´cia
wszystkich pozosta∏ych. Mo˝liwe jest jednak budowanie modeli hybrydowych, dziedziczàcych w∏asno-
Êci po swoich elementach sk∏adowych. Z kolei w ka˝dej klasie, poszczególne modele mogà formu∏owaç
nieco inne przewidywania, przede wszystkim ze wzgl´du na ró˝nà wewn´trznà struktur´ formalnà.
Podstawowa linia podzia∏u przebiega mi´dzy modelami, które przewidujà istnienie efektów skali, dzi´-
ki którym rzàd mo˝e wp∏ywaç na stop´ wzrostu w d∏ugim okresie oraz nie przewiduje istnienia tych
efektów, co oznacza, ˝e polityka gospodarcza mo˝e zdecydowaç, co najwy˝ej o przejÊciowych zmia-
nach stopy wzrostu produktu i wp∏ynàç permanentnie jedynie na jego poziom. 

1.3.1. Inwestycje a wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie

Trwa∏y wzrost gospodarczy wymaga ciàg∏ej akumulacji kapita∏u. W modelach neoklasycznych
by∏a ona mo˝liwa dzi´ki egzogenicznemu post´powi technologicznemu, który powodowa∏ nieustan-
ny wzrost kraƒcowej produktywnoÊci inwestycji. Za∏o˝enie to stanie si´ jednak niepotrzebne jeÊli
przyjmiemy, ˝e funkcja produkcji nie ma, jak mia∏o to miejsce w teorii neoklasycznej, malejàcych lecz
sta∏e przychody skali, z kapita∏u zaanga˝owanego w produkcj´7 (por. Rebelo (1991)) lub, ˝e w go-
spodarce wyst´pujà efekty upowszechniania wiedzy8, w wyniku których produktywnoÊç danej firmy
podnosi si´ tak˝e dzi´ki inwestycjom, których ona sama nie dokonuje (por. Romer (1986), Hornung
(2000)). Pokrewnym mechanizmem generujàcym wzrost w d∏ugim okresie jest tak˝e zaproponowa-
ne w pracy Jonesa i Manuellego (1990) odrzucenie drugiego warunku Inady.9 W modelach AK nie
istnieje optymalny zasób kapita∏u, powy˝ej którego akumulacja jest nieefektywna nawet w przypad-
ku, gdy dost´pna technologia nie zmienia si´, co powoduje, ˝e produkt na g∏ow´ mo˝e rosnàç nie-
ograniczenie w tempie przyrostu zasobu kapita∏u per capita. W rezultacie implikowana stopa wzro-
stu produktu na jednego mieszkaƒca w d∏ugim okresie zale˝y, proporcjonalnie, od liczebnoÊci

6 W przypadku teorii wzrostu konfrontacja ta polegaç mo˝e m.in. na empirycznej weryfikacji za∏o˝eƒ lub implikacji mo-
delu (np. istnienia konwergencji warunkowej lub efektów skali).
7 Modele te nazywa si´ ze wzgl´du na podstawowà postaç funkcji produkcji y=AK, modelami AK, przy czym kapita∏
nale˝y interpretowaç zarówno jako kapita∏ fizyczny jak i ludzki, w przeciwnym bowiem przypadku trudno jest uzasad-
niç to, ˝e przychody skali nie sà malejàce.
8 Modele z upowszechnianiem wiedzy (ang. knowledge spillovers) zawierajà neoklasycznà funkcj´ produkcji, w której
poziom technologii zale˝y np. od ca∏kowitego zasobu kapita∏u w gospodarce. W rezultacie ich przewidywania sà bar-
dzo zbli˝one do modeli AK przez co oba typy modeli sà na ogó∏ uto˝samiane i znane pod nazwà „modeli typu AK”. 
9 W modelu Jonesa-Manuellego funkcja produkcji ∏àczy w sobie model neoklasyczny i model AK przyjmujàc postaç
Y=F(K,L)=AK+BKaL1–a, a w konsekwencji . Z tego wzgl´du zaliczamy go tu do modeli AK.lim

K→+∞
∂Y
∂K

= A > 0
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populacji (Romer (1986), Rebelo (1991)) lub stopnia zaawansowania technologicznego (Jones i Ma-
nuelli (1990)). Modele te przewidujà wi´c istnienie efektów skali.10 Jednà z konsekwencji tej cechy
modeli AK jest silna negatywna korelacja mi´dzy podatkami dochodowymi, a wzrostem gospodar-
czym w d∏ugim okresie. Dzieje si´ tak zw∏aszcza w sytuacji, gdy zmniejszajàce zwrot z inwestycji po-
datki, finansujà wydatki o charakterze transferowym, nie wp∏ywajà bowiem one zupe∏nie na wzrost
w d∏ugim okresie, obni˝ajàc jednoczeÊnie produkt, za sprawà ni˝szej poda˝y pracy. JeÊli jednak wy-
datki publiczne sà produktywne tzn. rzàd dostarcza dobra i us∏ugi wp∏ywajàce dodatnio na prywat-
ny zwrot z inwestycji (por. Barro (1990)) np. w postaci szeroko poj´tej infrastruktury, to istnieje opty-
malny poziom interwencji publicznej, maksymalizujàcy stop´ wzrostu gospodarczego. Model Barro
przewiduje tym samym, ˝e w sytuacji zbyt ma∏ych wydatków, rzàd nie wykorzystuje potencjalnych
korzyÊci, jakie gospodarka mog∏aby odnieÊç z dodatkowej infrastruktury, p∏acàc za to stosunkowo
niewielkimi zniekszta∏ceniami podatkowymi. Gdy natomiast wydaje zbyt du˝o, to niekorzystny
wp∏yw opodatkowania na inwestycje prywatne przewa˝a nad pozytywnym oddzia∏ywaniem produk-
tywnych wydatków rzàdowych. Zarówno wi´c zbyt ma∏a jak i zbyt du˝a obecnoÊç rzàdu w gospo-
darce dzia∏a przeciwwzrostowo. Obok przeci´tnych i kraƒcowych stawek podatkowych, na wzrost
w modelach AK wp∏yw ma tak˝e struktura opodatkowania. Zalecajà one, by g∏ówne êród∏o finanso-
wania produktywnych wydatków rzàdowych stanowi∏y podatki poÊrednie. Wynik Chamleya (1986),
w którym podatek na∏o˝ony na zwrot z kapita∏u powinien byç zerowy, nie jest w nich jednak praw-
dziwy, gdy˝ w sytuacji wzgl´dnej rzadkoÊci dóbr publicznych, tak˝e finansowane podatkami docho-
dowymi inwestycje infrastrukturalne b´dà dzia∏aç prowzrostowo. Wspólnà cechà omawianych mo-
deli jest to, ˝e implikujà one pozytywny wp∏yw na wzrost w d∏ugim okresie, ze strony polityki
polegajàcej na wspieraniu przez rzàd oszcz´dnoÊci i akumulacji kapita∏u, poprzez np. subsydiowanie
inwestycji lub zwrotu z inwestycji oraz aktywnà dzia∏alnoÊç rzàdu, jako dostarczyciela produktyw-
nych dóbr i us∏ug, w tym zw∏aszcza infrastruktury. Inwestycje publiczne nie powinny jednak przekra-
czaç poziomu, powy˝ej którego straty wynikajàce z zak∏ócajàcych alokacj´ podatków przekraczajà
korzyÊci dostarczane przez produktywny kapita∏ publiczny. U˝ywajàc modeli AK jako narz´dzia wspo-
magajàcego decyzje z zakresu polityki gospodarczej trzeba jednak pami´taç, ˝e implikowane przez
nie efekty skali, przewidujàce, ˝e kraje wi´ksze lub dysponujàce nowoczeÊniejszà technologià powin-
ny rozwijaç si´ szybciej, zosta∏y poddane silnej krytyce empirycznej (por. np. Jones (1995)). W istocie
rzeczy, liczba mieszkaƒców oraz poziom technologii podniós∏ si´ w ciàgu ostatniego stulecia w USA
(oraz innych krajach b´dàcych Êwiatowymi liderami rozwoju) bardzo wyraênie, podczas gdy w tym
samym czasie stopa wzrostu produktu per capita praktycznie nie uleg∏a zmianie. 

1.3.2. Badania naukowe a wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie

Druga klasa modeli wzrostu endogenicznego koncentruje si´ na znajdujàcych si´ w centrum teo-
rii neoklasycznej, lecz niewyjaÊnianych przez nià, procesach decydujàcych o post´pie technologicznym.
Sà to tzw. modele zmiany technologicznej. Pierwsza ga∏àê tej klasy modeli zosta∏a zapoczàtkowana pra-
cà Romera (1990), nast´pnie uogólnionà przez Jonesa (1995). Zak∏ada ona, ˝e w gospodarce istnieje
sektor odpowiedzialny za wytwarzanie dóbr kapita∏owych, które nast´pnie u˝ywane sà do produkcji
dóbr konsumpcyjnych. Firmy zaanga˝owane w tym sektorze, inwestujàc w dzia∏alnoÊç badawczoro-
zwojowà, liczà na dokonanie innowacji, z której nast´pnie czerpià zyski sprzedajàc swój wynalazek pro-
ducentom dobra finalnego. SzybkoÊç dokonywania innowacji zale˝y w modelach Romera i Jonesa
od liczby naukowców zaanga˝owanych w badania oraz zgromadzonego zasobu wiedzy. Model Rome-
ra przyjmuje przy tym, ˝e kraƒcowa produktywnoÊç pracy naukowej zale˝y liniowo od zgromadzone-
go w gospodarce zasobu wiedzy, podczas gdy w modelu Jonesa wyst´puje efekt wyczerpywania, tzn.
wi´kszy zagregowany zasób wiedzy powoduje mniejszy kraƒcowy zwrot z pracy naukowej.11

10 Formalnie rzecz bioràc w modelach typu Romera-Rebelo tempo wzrostu w d∏ugim okresie wynosi gy=FRRLm+fRR
gdzie L jest liczebnoÊcià populacji, FRR sta∏à zale˝nà od parametrów funkcji u˝ytecznoÊci i (sta∏ego w modelu) pozio-
mu technologii, fRR uwzgl´dnia stopy amortyzacji i dyskonta, natomiast m jest parametrem funkcji produkcji. W mo-
delu Jonesa i Manuellego d∏ugookresowa stopa wzrostu jest proporcjonalna do poziomu technologii tzn.
gy=FJMA+fJM, przy czym sta∏e FJM i fJM sà jakoÊciowo podobne do sta∏ych z modeli Romera i Rebelo.
11 Formalnie rzecz bioràc równanie akumulacji wiedzy w obu modelach przyjmuje postaç: , przy czym
u Romera f=l=1 podczas gdy u Jonesa f<1 i l≤1 W istocie rzeczy model Romera jest wi´c
granicznym przypadkiem modelu Jonesa, dla niegenerycznie wybranych parametrów.

Ȧ = δLλ
AAφ
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W obu wypadkach, pojawiajàce si´ w gospodarce innowacje, zmniejszajàc koszt jednostki ka-
pita∏u powodujà, ˝e inwestycje nigdy nie przestajà byç op∏acalne. Ró˝ne za∏o˝enia w zakresie kraƒ-
cowej produktywnoÊci dzia∏alnoÊci R&D powodujà jednak, ˝e o ile u Romera stopa wzrostu gospo-
darczego w d∏ugim okresie jest dodatnio skorelowana z liczbà naukowców, co oznacza, ˝e model
ten implikuje istnienie efektów skali z dzia∏alnoÊci badawczo rozwojowej, to u Jonesa dodatnia ko-
relacja zachodzi mi´dzy stopà wzrostu a stopà przyrostu naturalnego. Innymi s∏owy, w modelu Ro-
mera kraje wi´ksze, lub dysponujàce wi´kszà liczbà naukowców, powinny rozwijaç si´ szybciej,
a w modelu Jonesa szybszy wzrost w d∏ugim okresie zachodzi w tych paƒstwach, w których liczba
badaczy szybciej roÊnie.12

Poniewa˝ efekty skali przewidywane przez model Romera sà sprzeczne z obserwacjami (por.
Jones i Williamson (1999)) model ten, b´dàcy jednym z pionierskich modeli endogenicznej teorii
wzrostu nie wydaje si´ byç dobrym narz´dziem do formu∏owania przewidywaƒ, co do wp∏ywu pu-
blicznych wydatków na badania i rozwój na wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie. Wady tej nie ma
jednak model Jonesa13, w którym efekty skali nie wyst´pujà, lecz który jednoczeÊnie przewiduje, ˝e
utrzymanie dodatniej stopy wzrostu przez kraj, w którym przyrost naturalny jest zerowy lub ujem-
ny, jest mo˝liwe tylko przejÊciowo, poprzez zwi´kszenie odsetka populacji zaanga˝owanej w bada-
nia. O ile wi´c w modelu Romera wy˝sze nak∏ady na badania i rozwój (finansujàce np. wi´kszà licz-
b´ naukowców) oznaczajà trwale szybszà stop´ wzrostu, to w modelu Jonesa mogà doprowadziç
co najwy˝ej do podniesienia jej tylko przejÊciowo, a wzrost w d∏ugim okresie jest ca∏kowicie nieza-
le˝ny od polityki fiskalnej.14

Bardzo podobnego rozró˝nienia, mi´dzy trwa∏ym i przejÊciowym wp∏ywem wydatków ba-
dawczo rozwojowych na stopy wzrostu, mo˝na dokonaç mi´dzy modelami Grossmana i Helpma-
na (1991), Aghiona i Howitta (1992) z jednej strony15, a modelami Dinoupolousa i Thompsona
(1998), Peretto (1998), Younga (1998) oraz Howitta (2000) z drugiej. Tworzà one drugà ga∏àê oma-
wianej klasy modeli endogenicznego wzrostu, w centrum której znajduje si´ modelowanie procesu
kreatywnej destrukcji. Modele te wyraênie rozgraniczajà proces innowacji, od akumulacji kapita∏u
i oszcz´dzania. Pojawiajàce si´ w gospodarce innowacje powodujà powstanie rent monopolistycz-
nych, z których korzystajà innowatorzy, w zamian za wczeÊniej poniesione nak∏ady badawczo roz-
wojowe. Trwa∏oÊç tych rent jest jednak ograniczona, gdy˝ wczeÊniej czy póêniej zostanà one wy-
parte z rynku przez technologie nowszej generacji. Innowacje przyczyniajà si´ do zwi´kszenia bàdê
ró˝norodnoÊci dóbr poÊrednich, które mogà byç wykorzystane do produkcji dobra finalnego, bàdê
te˝ do zmiany jakoÊci dóbr kapita∏owych, a tym samym ich ceny wzgl´dnej w porównaniu z jed-
nostkà dobra finalnego.

Pierwsza generacja modeli tego typu formu∏owa∏a dwa przewidywania wyraêne rozbie˝ne
z obserwacjami. Po pierwsze, podobnie jak w modelu Romera (1990), implikowa∏y one efekty skali
– wi´ksza liczba naukowców powinna oznaczaç wy˝sze tempo wzrostu, po drugie, nie t∏umaczy∏y
dlaczego kraje w niewielkim stopniu wspierajàce w∏asne badania i rozwój niekiedy rozwijajà si´ bar-
dzo szybko, niwelujàc dystans wzgl´dem paƒstw b´dàcych Êwiatowymi liderami technologii. Now-
sza generacja modeli likwiduje te w∏asnoÊci przewidujàc mo˝liwoÊç importu technologii lub jej imi-

12 Formalnie rzecz bioràc w modelu Romera stopa wzrostu produktu na g∏ow´ w stanie ustalonym wynosi gy=FRLA,
podczas gdy u Jonesa gy=FJ nA gdzie LA i nA oznaczajà odpowiednio liczb´ naukowców i stop´ wzrostu ich liczby
w d∏ugim okresie, zaÊ FR i FJ sà sta∏ymi, których wielkoÊç zale˝y od produktywnoÊci technologii u˝ytej w sektorze ba-
dawczo rozwojowym. Zauwa˝my, ˝e fakt, i˝ liczba naukowców jest z góry ograniczona przez liczb´ ludnoÊci, powodu-
je, ˝e stop´ wzrostu liczby naukowców mo˝na w d∏ugim okresie uto˝samiaç ze stopà przyrostu naturalnego.
13 Pokrewnymi, choç nieco bardziej z∏o˝onymi w swojej strukturze sà m.in. modele Kortuma (1997) i Segerstroma
(1998), które formu∏ujà analogiczne przewidywania do modelu Jonesa (1995). Modele te, ze wzgl´du na postaç prze-
widywanej przez nie stopy wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie, nazywane sà niekiedy modelami semi-endoge-
nicznej teorii wzrostu.
14 Co nie oznacza, ˝e rzàd nie mo˝e w pewnym stopniu wp∏ynàç na d∏ugookresowà stop´ wzrostu, tak˝e w modelu
Jonesa. Mo˝na w nim bowiem wyró˝niç dwa takie obszary potencjalnej interwencji. Pierwszym z nich jest polityka na-
kierowana na trwa∏e zwi´kszenie stopy przyrostu naturalnego n, a tym samym populacji naukowców. Drugim z kolei,
zwi´kszenie produktywnoÊci sektora B&R FJ co jest jednak równoznaczne ze zmianà parametru modelu, dotyczy wi´c
raczej dzia∏aƒ z zakresu polityki regulacyjnej ni˝ ÊciÊle rozumianej polityki fiskalnej.
15 Modele te mo˝na w zasadzie traktowaç jako dok∏adniejsze na poziomie mikro specyfikacje modelu Romera (1990).
W obu d∏ugookresowa stopa wzrostu produktu per capita jest proporcjonalna do liczebnoÊci populacji tzn. gy=FGHL
lub gy=FAHL gdzie sta∏e FGH i FAH zale˝à od partametrów modelu, w tym tak˝e tych decydujàcych o produktyw-
noÊci w sektorze odpowiedzialnym za wytwarzanie innowacji.
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tacji16 oraz zak∏adajàc, ˝e rosnàca ró˝norodnoÊç dóbr odmiennych generacji i jakoÊci redukuje efek-
tywnoÊç dzia∏alnoÊci R&D, której skutki rozk∏adajà si´ na wi´kszà liczb´ sektorów. Innymi s∏owy,
wzrostowi populacji i ca∏kowitej liczby naukowców towarzyszy adekwatny wzrost ró˝norodnoÊci sek-
torów tak, ˝e w ka˝dym z nich z osobna nie dochodzi do intensyfikacji dzia∏alnoÊci badawczej, co
eliminuje efekty skali. W rezultacie stopa wzrostu w d∏ugim okresie jest w nich, podobnie jak w mo-
delu Jonesa, proporcjonalna do stopy wzrostu liczby naukowców zaanga˝owanych w badania.

Niezale˝nie od tego czy dany model implikuje wyst´powanie efektów skali czy nie, wszystkie
modele, upatrujàce êróde∏ wzrostu w d∏ugim okresie po stronie dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej,
formu∏ujà podobne zalecenia wobec polityki gospodarczej, ró˝niàc si´ jednak znacznie w ocenie te-
go czy interwencja rzàdu mo˝e zwi´kszyç stop´ wzrostu permanentnie (jak to ma miejsce w mo-
delach z efektami skali), czy tylko przejÊciowo (w przypadku modeli bez efektów skali). Ze wzgl´du
jednak na rang´ dla wzrostu gospodarczego, jakà wszystkie modele zmiany technologicznej przy-
pisujà badaniom naukowym, przewidujà one, ˝e polityka gospodarcza mo˝e wp∏ynàç na dobrobyt
spo∏eczny w d∏ugim okresie, przede wszystkim oddzia∏ujàc na tempo powstawania i wdra˝ania in-
nowacji w gospodarce. Formu∏owane zalecenia obejmujà przede wszystkim subsydiowanie i prefe-
rencyjne opodatkowanie badaƒ naukowych, a tak˝e zbilansowanie ochrony patentowej efektów
dzia∏alnoÊci badawczo-rozwojowej z zyskami dla konsumentów, p∏ynàcymi z wi´kszego poziomu
konkurencji, gdy dopuszcza si´ ∏atwà mo˝liwoÊç imitacji. W zakresie relacji mi´dzy subsydiowaniem
dzia∏alnoÊci R&D omawiane modele przewidujà, ˝e zwi´kszenie wydatków na ten cel, w skali ca∏ej
gospodarki, powinno mieç pozytywny wp∏yw na wzrost (choç w przypadku braku efektów skali tyl-
ko przejÊciowo), przy czym szczególnie efektywne w tym wzgl´dzie sà wydatki na dzia∏alnoÊç stricte
innowacyjnà, a nie imitacyjnà17 (Davidson i Segerstrom (1997)). Implikacje w zakresie opodatko-
wania dotyczà przede wszystkim redukcji podatków na∏o˝onych na kapita∏, które obni˝ajàc inwe-
stycje w obszarze R&D zmniejszà stop´ wzrostu trwale lub przejÊciowo, zale˝nie od istnienia efek-
tów skali. Podatki, które nie majà wp∏ywu na tempo powstawania innowacji (tak jak podatki
poÊrednie) sà natomiast neutralne dla wzrostu w d∏ugim okresie, nawet gdy istniejà efekty skali
(por. Zeng i Zhang (2001)), choç mogà wp∏ywaç na poziom produktu, obni˝ajàc poda˝ pracy lub
kapita∏u. Szczególny aspekt polityki gospodarczej, na który interesujàce nas modele zwracajà uwa-
g´, dotyczy roli jakà w dokonywaniu i wdra˝aniu innowacji odgrywa polityka konkurencji. O ile jed-
nak pierwsza generacja modeli zmiany technologicznej zak∏ada∏a, ˝e polityka rzàdu nakierowana
na likwidacj´ rent monopolistycznych (por. Grossman i Helpman (1991)) mo˝e prowadziç do os∏a-
bienia zach´t do innowacji, a tym samym do spadku stopy wzrostu w d∏ugim okresie, to nowsze
modele (Aghion, Harris, Howitt i Vickers (2001)) implikujà A-kszta∏tnà zale˝noÊç mi´dzy politykà
konkurencji a wzrostem gospodarczym, który jest najwy˝szy w wypadku odpowiedniego zbilanso-
wania ograniczajàcych konkurencj´ zach´t do innowacji z podnoszàcymi jà instrumentami demo-
nopolizacyjnymi.18 Zbyt du˝a lub zbyt ma∏a ochrona przed konkurencjà os∏abia zach´ty do inno-
wacji i zmniejsza stop´ d∏ugookresowego wzrostu.

1.3.3. Edukacja a wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie

Alternatywnym pomys∏em na prze∏amanie skutków, jakie neoklasyczna postaç funkcji pro-
dukcji niesie dla wzrostu gospodarczego w d∏ugim, okresie jest wprowadzenie trzeciego czynnika
produkcji w postaci tzw. kapita∏u ludzkiego. Reprezentuje on komplementarnà wobec „czystej”
pracy wiedz´, która dzi´ki zaanga˝owaniu w proces produkcji zwi´ksza jej kraƒcowà produktyw-
noÊç, a tym samym i produkt wytwarzany przy danym zasobie kapita∏u fizycznego. Endogenizacji
w modelach z kapita∏em ludzkim podlega decyzja o czasie i (rzadziej) nak∏adach poÊwi´conych
na oÊwiat´. Produkcja drugiej formy kapita∏u przebiega wi´c w osobnym sektorze edukacyjnym (Lu-
cas (1988)) lub sektorze wytwarzajàcym tak˝e dobra kapita∏owe i finalne (Rebelo (1991)). Istnienie
kapita∏u ludzkiego powoduje, ˝e przezwyci´˝one zostajà malejàce przychody skali z kapita∏u fizycz-

16 Szerzej efekty imitacji omawiamy w opisie nast´pnej klasy modeli endogenicznego wzrostu.
17 Subsydiowanie dzia∏alnoÊci R&D nie wp∏ywa na produktywnoÊç sektora badawczo-rozwojowego, a wi´c nie ma per-
manentnego wp∏ywu na wzrost w modelach bez efektów skali.
18 Poniewa˝ w modelach zmiany technologicznej drugiej generacji nie ma efektów skali, omawiane zjawisko wià˝e si´
ze wzrostem produktywnoÊci w sektorze badawczo-rozwojowym.
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nego, którego akumulacja mo˝e trwaç w nieskoƒczonoÊç, o ile roÊnie tak˝e zasób zgromadzonej
wiedzy. Nale˝y zaznaczyç, ˝e w odró˝nieniu od modeli AK, podstawowy model wzrostu z kapita-
∏em ludzkim nie implikuje wprost wyst´powania efektów skali, przewidujàc, ˝e stopa wzrostu
w d∏ugim okresie zale˝y proporcjonalnie od produktywnoÊci w sektorze edukacyjnym, a nie od licz-
by nauczycieli.19

Empirycznie niewygodnà cechà modelu Lucasa jest implikowane przezeƒ 7-10 procentowe
tempo konwergencji realnej, znacznie przekraczajàce obserwowanà wartoÊç, którà szacuje si´
na oko∏o 2 punkty procentowe rocznie. Cechy tej nie ma model Ortiguery i Santosa (1997), w któ-
rym równanie akumulacji kapita∏u ludzkiego zosta∏o zmodyfikowane wzgl´dem postaci przyj´tej
przez Lucasa, tak aby uwzgl´dniç koszty dostosowania. Model ten zachowuje podstawowà cech´
modelu pierwotnego, tzn. proporcjonalnà zale˝noÊç d∏ugookresowej stopy wzrostu od produktyw-
noÊci w sektorze edukacyjnym.

Budzàcà pewne wàtpliwoÊci teoretyczne cechà modelu Lucasa-Ortiguery-Santosa jest niege-
neryczna – liniowa – postaç funkcji odpowiedzialnej za produkcj´ kapita∏u ludzkiego. Gdyby za∏o-
˝yç, ˝e sektor edukacyjny nie ma sta∏ych lecz malejàce przychody skali, a tym samym, ˝e podnosze-
nie przeci´tnego poziomu umiej´tnoÊci staje si´ coraz trudniejsze wraz ze wzrostem
zgromadzonego zasobu wiedzy, to stopa wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie by∏aby zero-
wa.20 Spostrze˝enie to os∏abia teoretyczne uzasadnienie twierdzenia, ˝e akumulacja kapita∏u ludz-
kiego mo˝e, sama w sobie, stanowiç êród∏o trwa∏ego wzrostu gospodarczego. W ogólniejszej po-
staci modelu Lucasa wp∏ywa ona przede wszystkim na poziom produktu, a nie na jego stop´
wzrostu. Jednak nawet gdy przychody skali w sektorze edukacyjnym sà malejàce,21 to ka˝da inno-
wacja prowadzàca do wzrostu produktywnoÊci w sektorze edukacyjnym podniesie przejÊciowo dy-
namik´ akumulacji obu rodzajów kapita∏u, a tym samym przejÊciowo wzroÊnie tak˝e dynamika pro-
duktu przypadajàcego na jednego pracujàcego w gospodarce, trwale podnoszàc poziom
dobrobytu spo∏ecznego.

Póêniejszà innowacjà teoretycznà w modelach z kapita∏em ludzkim by∏y modele hybrydowe,
∏àczàce jego akumulacj´ z dzia∏alnoÊcià badawczo-rozwojowà. Model taki zaproponowano mi´dzy
innymi22 w pracy Papageorgiou i Sebastiana (2002). B´dàc uogólnieniem pierwotnego modelu Jo-
nesa (1995), poprzez dopuszczenie imitacji i akumulacji komplementarnego wobec technologii ka-
pita∏u ludzkiego, jest on szczególnie interesujàcy z perspektywy analizy zjawiska konwergencji. Ja-
koÊç zasobów pracy wp∏ywa w nim zarówno na produktywnoÊç w sektorze wytwarzajàcym dobra
finalne, jak i na tempo wdra˝ania, na drodze innowacji lub imitacji, nowych (z punktu widzenia da-
nego kraju) technologii. Podobnie jak w modelu Jonesa, d∏ugookresowe tempo wzrostu gospodar-
czego implikowane przez model Papageorgiou i Sebastiana zale˝y tylko od dynamiki przyrostu na-
turalnego. ProduktywnoÊç w sektorze edukacyjnym nie ma wi´c znaczenia dla tego, jak szybko
roÊnie gospodarka w d∏ugim okresie, tak˝e w przypadku Êwiatowego lidera technologicznego,
a przeci´tne zaanga˝owanie w edukacj´ (skolaryzacja) ustala si´ w d∏ugim okresie na optymalnym
poziomie. JednoczeÊnie jednak produktywnoÊç w sektorze edukacyjnym ma znaczny wp∏yw na dy-
namik´ konwergencji, która w lepszym stopniu odpowiada danym, ni˝ w wypadku modeli bez ka-
pita∏u ludzkiego (por. Papageorgiou i Sebastian (2002)). ObecnoÊç dwóch komplementarnych ro-
dzajów kapita∏u w modelu powoduje przede wszystkim, ˝e poczàtkowo niska stopa wzrostu (ze
wzgl´du na zbyt ma∏y dla szybkiej adaptacji zagranicznych technologii zasób kapita∏u ludzkiego)
roÊnie wraz z powi´kszaniem si´ wskaênika skolaryzacji, by potem zaczàç si´ stopniowo obni˝aç,
gdy gospodarka dogania technologicznie liderów Êwiatowych. W modelu tego typu kapita∏ ludzki

19 W swojej pracy Lucas uwzgl´dni∏ jednak tak˝e istnienie dodatnich efektów zewn´trznych, które jednostka odnosi
z faktu podnoszenia si´ ogólnego poziomu kompetencji w gospodarce. W takim wypadku implikowana stopa wzrostu
w stanie ustalonym zale˝y od ca∏kowitej liczebnoÊci populacji.
20 Podobnie jak w krytyce Jonesa (1995) modelu Romera (1990), mo˝na bowiem za∏o˝yç, ˝e funkcja akumulacji kapi-
ta∏u ludzkiego w modelu Lucasa ma postaç h

.
=ghl(1-u) gdzie l<1 (a nie jak w oryginalnym modelu Lucasa l=1. W ta-

kim wypadku dla t → + : tak˝e .
21 Zak∏ada si´ powszechnie, ˝e specyfikà sektora edukacyjnego jest to, ˝e g∏ównym czynnikiem produkcji jest w nim sam
kapita∏ ludzki, wykorzystywany w procesie edukacji w znacznie wi´kszym stopniu ni˝ kapita∏ fizyczny. Dlatego te˝ mó-
wiàc o malejàcych przychodach skali mamy na myÊli zwrot z kapita∏u ludzkiego zaanga˝owanego w edukacj´.
22 Prosty model z kapita∏em ludzkim i innowacjami mo˝na znaleêç tak˝e w artykule Jonesa (1996).

ḣ
h

= γ(1−u)

h1−λ → 0
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jest wi´c warunkiem sine qua non zapoczàtkowania szybkiej konwergencji i tzw. cudów gospodar-
czych, nie przynosi jednak, sam w sobie, d∏ugotrwa∏ego wzrostu, który warunkowany jest post´-
pem technologicznym. 

Podsumowujàc, endogeniczne modele wzrostu z kapita∏em ludzkim ró˝nià si´ nieco swoimi
przewidywaniami w zakresie wp∏ywu, jaki rzàd mo˝e w d∏ugim okresie wywieraç na wzrost gospo-
darczy. O ile modele Lucasa-Ortiguery-Santosa przewidujà, ˝e mo˝e byç on permanentny, jeÊli rzàd
potrafi trwale zwi´kszyç produktywnoÊç w sektorze edukacyjnym, to wg modelu Papageorgiou i Se-
bastiana wp∏yw ten mo˝e mieç charakter jedynie przejÊciowy. JednoczeÊnie jednak, warunkiem te-
go, aby akumulacja kapita∏u ludzkiego by∏a êród∏em wzrostu w d∏ugim okresie jest przyj´cie, ˝e sek-
tor edukacyjny ma sta∏e przychody skali (z kapita∏u ludzkiego), co wydaje si´ byç bardzo silnym
za∏o˝eniem. Tym samym, za lepiej ugruntowane teoretycznie nale˝y uznaç twierdzenie, ˝e polityka
rzàdu nakierowana na wzrost skolaryzacji i produktywnoÊci w sektorze edukacyjnym jest instrumen-
tem pozwalajàcym jedynie przejÊciowo zwi´kszyç stop´ wzrostu gospodarczego. Jest ona jednak
szczególnie wa˝na dla krajów prze˝ywajàcych konwergencj´ poziomu technologii wzgl´dem kraju
lidera, które jednoczeÊnie majà wyjÊciowo stosunkowo du˝y relatywny deficyt jakoÊci zasobów
ludzkich. Zgodnie z modelem Papageorgiou i Sebastiana, relatywna intensyfikacja wysi∏ku eduka-
cyjnego jest w nich szczególnie efektywna, podnoszàc ich zdolnoÊç do imitacji technologii ze-
wn´trznych. Konkluzje te sugerujà, ˝e zwi´kszenie publicznych wydatków na edukacj´ ma, z punk-
tu widzenia maksymalizacji stopy wzrostu, sens jedynie wtedy, gdy pozwoli podnieÊç dynamik´
akumulacji kapita∏u ludzkiego. Jest to tym trudniejsze, im wy˝szy jest jego ju˝ zgromadzony w go-
spodarce zasób. Najwi´ksze efekty przynieÊç mogà dzia∏ania podnoszàce produktywnoÊç w sekto-
rze edukacyjnym. W ka˝dym wypadku stopa wzrostu zmieni si´ jednak jedynie przejÊciowo, choç
poziom produktu wzroÊnie permanentnie. 

1.4. Podsumowanie

Choç pojawienie si´ w ekonomii endogenicznej teorii wzrostu zaowocowa∏o znacznym od-
rodzeniem badaƒ teoretycznych nad tym zagadnieniem, to podstawowe konkluzje tych modeli,
które przesz∏y z powodzeniem krytyk´ empirycznà, nie ró˝nià si´ wiele od neoklasycznego modelu
Solowa. W istocie rzeczy, istotne efekty skali przewidywane przez modele endogeniczne pierwszej
generacji, sà niezgodne z obserwacjami. W rezultacie tak˝e konkluzje tych modeli w zakresie zwiàz-
ków mi´dzy politykà fiskalnà a wzrostem gospodarczym sà wàtpliwe. W szczególnoÊci jako jedyne
przewidujà one silnà negatywnà reakcj´ d∏ugookresowych stóp wzrostu na podniesienie opodatko-
wania (w tym zw∏aszcza opodatkowania kapita∏u). Model neoklasyczny, modele semi-endogenicz-
ne oraz modele zmiany technologicznej drugiej generacji nie majà tej cechy. Podobne ró˝nice wy-
st´pujà w odniesieniu do wydatków publicznych.

Oznacza to, ˝e wed∏ug najlepiej ugruntowanych modeli teorii wzrostu nie nale˝y oczekiwaç,
by odmienna struktura i poziom wydatków oraz dochodów publicznych mog∏y w d∏ugim okresie
istotnie zmodyfikowaç tempo wzrostu gospodarczego. JednoczeÊnie przewidujà one, ˝e rzàd
móg∏by potencjalnie zwi´kszyç d∏ugookresowà dynamik´ rozwoju tylko trwale podnoszàc tempo
wzrostu produktywnoÊci w sektorze prywatnym (od strony teoretycznej oznacza to wp∏yw na pa-
rametry odpowiednich modeli). Obszar ten jest przede wszystkim obszarem oddzia∏ywania polityki
strukturalnej (regulacyjnej i instytucjonalnej) – wspierajàcej konkurencj´, promujàcej powstawanie
i dyfuzj´ innowacji, podnoszàcej efektywnoÊç badaƒ naukowych i edukacji, a nie polityki fiskalnej
sensu stricto. Nale˝y podkreÊliç, ˝e jak sugeruje to przyk∏ad Stanów Zjednoczonych (por. Cz´Êç II),
w których od z górà stu lat Êrednie tempo wzrostu produktu przypadajàcego na jednego mieszkaƒ-
ca pozostaje w zasadzie niezmienne, zadanie to jest, w przypadku krajów b´dàcych Êwiatowymi li-
derami technologicznymi, nies∏ychanie trudne, jeÊli w ogóle mo˝liwe.

Inaczej jest w przypadku krajów rozwijajàcych si´. Teoria sugeruje, ˝e dzia∏ania rzàdu realizo-
wane za poÊrednictwem sektora finansów publicznych mogà mieç wp∏yw na dynamik´ konwergen-
cji, gdy gospodarka znajduje si´ poza stanem ustalonym. Dzieje si´ tak z dwóch powodów.
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Po pierwsze, w wypadku krajów rozwijajàcych si´, mo˝liwa jest (dzi´ki tzw. „rencie zacofania”) sto-
sunkowo ∏atwa akumulacja czynników zwi´kszajàcych rentownoÊç inwestycji prywatnych (za po-
mocà odpowiednio ukierunkowanych wydatków publicznych). W zakresie polityki fiskalnej oznacza
to, ˝e rzàd mo˝e zwi´kszyç tempo konwergencji, finansujàc (bezpoÊrednio lub poÊrednio za pomo-
cà subsydiów podatkowych) edukacj´, infrastruktur´ oraz nauk´. W ka˝dym wypadku, aby pod-
nieÊç (przejÊciowo) stop´ wzrostu, wydatki te muszà byç komplementarne wobec produktywnej
dzia∏alnoÊci sektora prywatnego. Po drugie, jeÊli „renta zacofania” dotyczy tak˝e obszaru instytu-
cjonalnego, tzn. kraje rozwijajàce si´ dysponujà wzgl´dnie mniej efektywnymi rozwiàzaniami regu-
lacyjnymi i instytucjonalnymi, to mogà one ze znacznym po˝ytkiem dla dynamiki konwergencji,
podnieÊç (za pomocà polityki strukturalnej imitujàcej sprawdzone ju˝ rozwiàzania krajów lepiej roz-
wini´tych) produktywnoÊç w sektorach odpowiedzialnych np. za wytwarzanie kapita∏u ludzkiego,
dokonywanie innowacji, czy tworzenie infrastruktury publicznej.

Przedstawione modele pokazujà, ˝e w wypadku warunkowanej instytucjonalnie niskiej pro-
duktywnoÊci w wymienionych sektorach, tak˝e du˝e wydatki publiczne na edukacj´, nauk´ i infra-
struktur´ przynosi∏yby niewielkie efekty dla stopy wzrostu i tempa konwergencji. Dzieje si´ tak, gdy˝
powstajàcy kapita∏ fizyczny lub ludzki, a tak˝e wytwarzane innowacje muszà podnosiç produktyw-
noÊç inwestycji w sektorze prywatnym. Ze wzgl´du na malejàce przychody skali jest to tym trudniej-
sze do osiàgni´cia, im bli˝ej stanu ustalonego znajduje si´ dany kraj. Oznacza to, ˝e wedle wspó∏-
czesnej teorii wzrostu, publiczne wydatki na edukacj´ lub infrastruktur´ mogà przynieÊç znaczne
korzyÊci przede wszystkim tym krajom, w których zasób kapita∏u ludzkiego lub infrastruktury jest
szczególnie ma∏y w porównaniu ze stanem równowagi implikowanym przez parametry modelu.
Wraz ze zwi´kszaniem si´ zakumulowanego zasobu kapita∏u publicznego oraz podnoszeniem si´
przeci´tnego poziomu wiedzy i kompetencji ludzi, zwi´kszanie wydatków na te cele staje si´ coraz
mniej efektywne, o ile nie nastàpi (egzogeniczny wobec polityki fiskalnej, choç potencjalnie zale˝ny
od polityki strukturalnej) wzrost produktywnoÊci w sektorach odpowiedzialnych za ich produkcj´.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e teoria wzrostu gospodarczego, koncentrujàc si´ na d∏ugim horyzoncie
czasowym, celowo w sposób bardzo uproszczony zajmuje si´ modelowaniem poda˝y pracy, która
z natury rzeczy mo˝e wahaç si´ tylko w okreÊlonych granicach. Innymi s∏owy, poniewa˝ zmiany
w odsetku pracujàcych mogà mieç co najwy˝ej przejÊciowy wp∏yw na tempo wzrostu produktu per
capita, ich modelowanie znajduje si´ poza orbità zainteresowaƒ teorii wzrostu. W szczególnoÊci,
analiza wp∏ywu polityki fiskalnej na d∏ugookresowy wzrost gospodarczy pomija np. wp∏yw transfe-
rów spo∏ecznych lub opodatkowania na poziom zatrudnienia. Z natury rzeczy, podniesienie odset-
ka pracujàcych w gospodarce jest bez znaczenia dla dynamiki wzrostu w d∏ugim okresie, choç ma
znaczenie dla poziomu produktu przypadajàcego na jednego mieszkaƒca. Bardzo wa˝nym wnio-
skiem p∏ynàcym z nowej teorii wzrostu jest natomiast spostrze˝enie, ˝e w sytuacji braku efektów
skali, to samo mo˝na powiedzieç tak˝e o innych, z natury rzeczy ograniczonych, zmiennych ekono-
micznych, takich jak udzia∏ nak∏adów na badania i rozwój w produkcie, czy odsetek uczniów koƒ-
czàcych studia wy˝sze. Teoria przewiduje, ˝e zwi´kszenie odsetka produktu przeznaczanego na na-
uk´ lub edukacj´ podniesie trwale poziom produktu lecz nie jego stop´ wzrostu. Brak efektów skali
oznacza wi´c, ˝e stopa wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie jest w zasadzie egzogeniczna wo-
bec polityki gospodarczej, a tym samym wp∏yw rzàdu na wzrostu gospodarczy w tej perspektywie
czasowej jest prawdopodobnie bardzo ograniczony.23

O ile jednak polityka gospodarcza mo˝e modyfikowaç tempo wzrostu produktu per capita
w zasadzie tylko przejÊciowo, to jednoczeÊnie jej zmiany mogà permanentnie wyp∏ywaç na jego
poziom, co tak˝e ma du˝e znaczenie dla dobrobytu spo∏ecznego. O tym jak wp∏yw szoków fiskal-
nych na poziom produktu ocenia wspó∏czesna teoria cyklu koniunkturalnego piszemy w nast´p-
nym rozdziale.

23 Nale˝y podkreÊliç, ˝e stwierdzenie to jest uprawnione tylko w sytuacji, gdy z dobrym przybli˝eniem spe∏nione sà za∏o-
˝enia teorii wzrostu gospodarczego. W szczególnoÊci za∏o˝enia gwarantujàce, ˝e rynki sà efektywne i konkurencyjne, za-
pewniona jest minimalna pewnoÊç obrotu gospodarczego, nie istniejà du˝e bariery do transferu innowacji itp. JeÊli w da-
nym kraju kszta∏t rozwiàzaƒ instytucjonalnych (lub faktyczny brak instytucji paƒstwa) przeczy temu za∏o˝eniu, twierdzenia
te tracà moc, tzn. rzàd poprawiajàc jakoÊç instytucji mo˝e istotnie podnieÊç tempo wzrostu w d∏ugim okresie.
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2
Polityka fiskalna w modelach cyklu koniunkturalnego

2.1 Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale rozwa˝ymy wp∏yw polityki fiskalnej na gospodark´ w skali makro,
z punktu widzenia teorii cyklu koniunkturalnego. Koncentrujemy si´ na klasie modeli teoretycznych
najcz´Êciej rozwa˝anych w literaturze. W zwiàzku z tym, ˝e ich obecna generacja cechuje si´ znacz-
nà z∏o˝onoÊcià, przeprowadzenie analizy teoretycznej wp∏ywu polityki fiskalnej na gospodark´ jest
bardzo utrudnione. Dotyczy to zw∏aszcza modeli keynesowskich, w których wyst´puje mnogoÊç ka-
na∏ów transmisji, o cz´sto przeciwstawnym oddzia∏ywaniu. Dlatego w rozdziale przeprowadzamy
analiz´ numerycznà jednoznacznych impulsów fiskalnych w dobrze okreÊlonych typach modeli.
W pierwszej cz´Êci b´dziemy porównywaç klas´ modeli realnego cyklu koniunkturalnego z mode-
lami Nowej Szko∏y Keynesowskiej, w których produkt w krótkim okresie jest determinowany g∏ów-
nie przez stron´ popytowà. W tym celu pos∏ugujemy si´ ich reprezentatywnymi przedstawicielami.
W standardowym modelu neoklasycznym i modelu keynesowskim zachodzi w zasadzie równowa˝-
noÊç ricardiaƒska, dlatego w cz´Êci drugiej rozdzia∏u rozwa˝ymy czynniki, powodujàce odst´pstwa
od niej. Ze wzgl´du na potencjalny wp∏yw, jaki na skutecznoÊç polityki fiskalnej mo˝e mieç stopieƒ
otwartoÊci gospodarki, kwesti´ t´ rozwa˝ymy w cz´Êci trzeciej. W rozdziale zajmujemy si´ tak˝e
najwa˝niejszym dodatkowym czynnikiem modyfikujàcym skutecznoÊç polityki fiskalnej tj. komple-
mentarnoÊcià prywatnych i publicznych dóbr konsumpcyjnych, dyskutujàc ponadto koszty progre-
sji podatkowej i kszta∏t krzywych Laffera implikowany przez oba rozwa˝ane typy modeli.

2.2 Szko∏a Neoklasyczna vs. Nowa Szko∏a Keynesowska

Ekonomia neoklasyczna wyewoluowa∏a z ortodoksyjnie monetarystycznej w latach 70’tych.
Oba nurty makroekonomii by∏y zgodne co do tego, ˝e (i) wszystkie rynki si´ oczyszczajà w ka˝dym
okresie, (ii) dominujàcym êród∏em niestabilnoÊci gospodarki sà zak∏ócenia monetarne, (iii) gospo-
darka nie musi byç stabilizowana, a podejmowanie takich prób przez rzàd z du˝ym prawdopodo-
bieƒstwem prowadzi∏oby tylko do powstania wi´kszych zak∏óceƒ. W przeciwieƒstwie do moneta-
rystów, ekonomiÊci neoklasyczni przyjmowali, ˝e oczekiwania nie sà adaptacyjne, lecz racjonalne.
Struktura teorii neoklasycznej oparta jest na dwóch fundamentach: hipotezie racjonalnych oczeki-
waƒ oraz hipotezie oczyszczania si´ rynków, zarówno w krótkim jak i d∏ugim okresie. W roku 1982,
Kydland i Prescott przedstawili model realnego cyklu koniunkturalnego (RBC): model równowagi
ogólnej ograniczony tylko do sfery realnej (tj. bez pieniàdza), wychodzàcy z za∏o˝enia, ˝e to szoki
poda˝owe (g∏ównie szok technologiczny) – w przeciwieƒstwie do szoków monetarnych – sà g∏ów-
nym êród∏em fluktuacji cyklicznych. Du˝y sukces modelu RBC w wyjaÊnieniu zachowania si´ pod-
stawowych agregatów makroekonomicznych w cyklu koniunkturalnym spowodowa∏, ˝e obecnie
model ten jest bazowym modelem szko∏y neoklasycznej oraz faktycznà podstawà do wszelkich roz-
szerzeƒ w tym nurcie. W niniejszym punkcie przedstawiamy jednà z wersji standardowego mode-
lu RBC, której g∏ównà cechà jest rozbudowa jego struktury, w sposób umo˝liwiajàcy modelowanie
polityki fiskalnej.

Ekonomia keynesowska wywodzi si´ od Johna Maynarda Keynesa, który dokona∏ syntezy idei
wyst´pujàcych w ekonomii w okresie 1900-1940. W teorii Keynesa, kszta∏towanie si´ agregatów
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makroekonomicznych dominuje nad konsekwencjami mikroekonomicznych zachowaƒ podmiotów.
Keynes, w przeciwieƒstwie do ekonomistów klasycznych, podkreÊla∏ bowiem podstawowe znacze-
nie zagregowanego popytu dla zachowania si´ gospodarki w skali makro. Pierwsza generacja eko-
nomistów keynesowskich skupi∏a si´ na unifikacji idei Keynesa w spójny model, ∏àczàc jà z pomy-
s∏ami pochodzàcymi ze szko∏y austriackiej oraz dziedzictwem Alfreda Marshalla, co pozwoli∏o
stworzyç program zwany obecnie syntezà neoklasycznà. W tradycj´ keynesowskà wpisuje si´ tak˝e
póêniejsza szko∏a, okreÊlana mianem neokeynesowkskiej. Stworzyli jà tacy ekonomiÊci jak James To-
bin czy Franco Modigliani, którzy starali si´ analizowaç idee keynesowkie w ramach modeli, k∏adà-
cych znacznie wi´kszy nacisk na podstawy mikroekonomiczne, a w szczególnoÊci na analiz´ gospo-
darki w ramach równowagi ogólnej i rynków walrasowskich. Modele te zosta∏y skrytykowane przez
szko∏´ neoklasycznà, przede wszystkim za sprzeczne z obserwacjami konsekwencje nieuwzgl´dnie-
nia w nich racjonalnych oczekiwaƒ. Nowa Szko∏a Keynesowska (NSK), której reprezentatywny mo-
del jest przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale, powsta∏a w∏aÊnie w odpowiedzi na t´ krytyk´.
Zaakceptowa∏a ona metodologiczny program szko∏y neoklasycznej tj. racjonalne oczekiwania pod-
miotów, metodologi´ równowagi ogólnej oraz za∏o˝enie, ˝e zjawiska makroekonomiczne powinny
byç analizowane jako wynik mikroekonomicznych decyzji podmiotów. G∏ówna ró˝nica mi´dzy nià
a ekonomià neoklasycznà polega jednak na tym, ˝e przyk∏ada ona znacznie wi´kszà wag´ do nie-
doskona∏oÊci rynku, które jednak muszà posiadaç solidnà podstaw´ mikroekonomicznà. W ramach
modeli nowej szko∏y keynesowskiej rynki oczyszczajà si´, nie dzieje si´ to jednak natychmiast. Pod-
stawowym modelem NSK jest model Christiano, Eichenbauma i Evansa (2001), którego rozszerzo-
na wersja jest przedmiotem analizy w niniejszym rozdziale.

2.2.1 Struktura podstawowego modelu RBC

W tym punkcie opiszemy struktur´ reprezentatywnego modelu RBC, uzupe∏nionego o pod-
stawowe narz´dzia polityki fiskalnej. Zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe maksymalizujà do˝y-
wotnià u˝ytecznoÊç czerpanà z konsumpcji dóbr Ct oraz czasu wolnego 1–ht. W modelu wyst´pu-
je niepewnoÊç, w zwiàzku z obecnoÊcià szoków technologicznych oraz ró˝nych typów szoków
fiskalnych. Gospodarstwa domowe, podejmujàc decyzje o konsumpcji i poda˝y pracy, zachowujà
si´ racjonalnie, uwzgl´dniajàc wszelkà dost´pnà w danym okresie informacj´. W konsekwencji, ca∏-
kowita u˝ytecznoÊç gospodarstwa domowego ze strumienia konsumpcji w cyklu ˝ycia przyjmuje
postaç1

Parametr b okreÊla stop´ preferencji czasowej, s jest odwrotnoÊcià mi´dzyokresowej elastycznoÊci
substytucji konsumpcji, natomiast v wyznacza elastycznoÊç substytucji mi´dzy konsumpcjà dóbr
a konsumpcjà czasu wolnego. Na dochody gospodarstwa domowego sk∏adajà si´ dochody z pra-
cy, dochody z transferów spo∏ecznych Tt, oraz dochody kapita∏owe w postaci odsetek od aktywów
finansowych oraz zysków wyp∏acanych przez firmy. Dochody gospodarstwa domowego sà przezna-
czone na konsumpcj´ oraz oszcz´dnoÊci. W konsekwencji, jego mi´dzyokresowe ograniczenie bu-
d˝etowe przyjmuje postaç

gdzie zmienna At okreÊla zasób aktywów finansowych w znajdujàcych si´ w dyspozycji gospodar-

stwa domowego, pt jest wartoÊcià dywidend wyp∏aconych przez firmy, Wt to p∏aca realna, natomiast

Tt okreÊla wartoÊç transferów spo∏ecznych trafiajàcych do danego gospodarstwa. W modelu wyst´-

pujà tak˝e podatki, przy czym dochody z pracy sà opodatkowane wed∏ug skali . W dalszej cz´Êci

podatki te b´dziemy interpretowaç jak podatek PIT, choç pod pewnymi wzgl´dami lepszà interpre-

τL
t

At + (1 + τC
t )Ct = Rt−1At−1 + Πt + (1 − τL

t )Wtht + Tt

U = E0

∞∑
t=0

βt (Ct(1 − ht)ω)1−σ

1 − σ

1 Przyjmujemy konwencj´ czasowà zgodnie z którà indeks czasowy oznacza okres w którym wartoÊç zmiennej zosta∏a usta-
lona. Tym samym wszystkie zmienne z indeksem czasowym s nale˝à do zbioru informacyjnego podmiotów w okresie s.
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tacjà by∏oby uto˝samienie ich ze sk∏adkami spo∏ecznymi.2 Z kolei symbol oznacza wysokoÊç po-

datku konsumpcyjnego, który interpretujemy jako modelowe uj´cie rzeczywistych podatków poÊred-

nich i (bez straty ogólnoÊci) uto˝samiamy z VAT.

Rynek kapita∏owy, rynek dóbr oraz rynek pracy sà doskonale konkurencyjne. Firmy produku-
jà dobro finalne z wykorzystaniem pracy oraz kapita∏u, którego sà w∏aÊcicielami, a tak˝e podejmu-
jà decyzje inwestycyjne. Rozpatrujemy niezupe∏ny rynek kapita∏owy, na którym dost´pne jest tylko
jedno pozbawione ryzyka aktywo finansowe, oprocentowane wg realnej stopy brutto Rt. Gospo-
darstwa domowe sà w∏aÊcicielami przedsi´biorstw. Za∏o˝enie to powoduje, ˝e z punktu widzenia
zachowania si´ agregatów nie jest istotne czy podatki p∏acone sà przez przedsi´biorstwa, czy go-
spodarstwa domowe. Umo˝liwia to przyj´cie za∏o˝enia, ˝e podatek kapita∏owy jest p∏acony przez
firmy. Z kolei podatki konsumpcyjne, nak∏adane sà na homogeniczne dobro finalne produko-
wane przez doskonale konkurencyjny sektor dóbr podstawowych. Mo˝emy tym samym dokonaç
agregacji firm tego sektora do reprezentatywnego przedsi´biorstwa. Produkt finalny jest produko-
wany przy u˝yciu neoklasycznej funkcji produkcji o sta∏ych przychodach skali

gdzie Zt okreÊla poziom technologii, Kt-1 oznacza zasób kapita∏u ustalony w chwili t-1, a b´dàcy
produktywnym w chwili t. Z kolei jest wielkoÊcià kapita∏u publicznego, zaÊ zmienna Lt popy-

tem na prac´ zg∏aszanym przez firmy w sektorze dóbr finalnych. Parametry okreÊlajà od-
powiednio udzia∏y kapita∏u prywatnego i publicznego w funkcji produkcji. Zak∏adamy, ˝e firmy sà
w∏aÊcicielem kapita∏u prywatnego i podejmujà decyzje inwestycyjne. Dynamika kapita∏u przyjmuje
wi´c postaç

gdzie d jest stopà amortyzacji, zaÊ It wielkoÊcià inwestycji w chwili t. Inwestycje stajà si´ produktyw-
ne z jednookresowym opóênieniem. Za∏o˝enie to ma fundamentalny wp∏yw na w∏asnoÊci modelu
RBC. Zachowanie firm okreÊlone jest przez za∏o˝enie o maksymalizacji zdyskontowanego zysku 

przy czym jego chwilowa wartoÊç w chwili t jest równa przychodom ze sprzeda˝y dóbr, Yt, pomniej-
szonym o koszt pracy, podatek kapita∏owy, , który mo˝e byç interpretowany jako wyst´pujàcy
w rzeczywistych systemach podatkowych podatek CIT, a tak˝e inwestycje 

gdzie okreÊla cz´Êç nak∏adów inwestycyjnych, które mogà byç odliczone od podstawy opodat-
kowania, zaÊ zmienna wyznacza stop´ dyskontowà, branà przez firmy jako danà. W zwiàzku
z tym, ˝e przedsi´biorstwa sà w∏aÊcicielami kapita∏u, zysk w równowadze jest ró˝ny od zera.
Optymalny plan produkcji jest z punktu widzenia gospodarstwa domowego wyznaczony przez sto-
p´ dyskontowà spe∏niajàcà Λt
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2 Za uto˝samianiem ze sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne przemawia to, ˝e podatek ten w modelu na∏o˝ony
jest tylko na dochody z pracy, a nie dochody z Êwiadczeƒ spo∏ecznych, podczas gdy rzeczywisty PIT obejmuje obie for-
my dochodu. JednoczeÊnie jednak trzeba podkreÊliç, ˝e w modelu nie uwzgl´dniamy bezpoÊrednio przysz∏ych zobowià-
zaƒ emerytalnych paƒstwa z tytu∏u op∏acania takich sk∏adek. W konsekwencji tracà one oszcz´dnoÊciowy charakter. Mi-
mo to (jak to pokrótce omawiamy w Rozdziale 3 i 6 oraz w Cz´Êci II), w systemach o zdefiniowanym Êwiadczeniu takie
za∏o˝enie jest uzasadnione, a tym samym, sk∏adki sà de facto bliskie podatkowi PIT, ograniczonemu tylko do dochodów
z pracy. Trzeba o tym pami´taç przy interpretacjach wyników symulacji szoków fiskalnych, zaprezentowanych w dalszej
cz´Êci rozdzia∏u.
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Sektor rzàdowy podejmuje decyzje odnoÊnie wielkoÊci emisji d∏ugu publicznego At, poziomu
opodatkowania , wysokoÊci transferów Tt, rozmiarów konsumpcji publicznej Gt, po-
ziomu inwestycji publicznych , a tak˝e poziomu zatrudnienia w sektorze publicznym . Tym
samym, mi´dzyokresowe ograniczenie bud˝etowe rzàdu przyjmuje postaç 

zaÊ dynamika kapita∏u publicznego spe∏nia 

zak∏adamy przy tym, ˝e stopy deprecjacji kapita∏u publicznego i prywatnego sà jednakowe. Rów-
nowaga na rynku pracy implikuje, ˝e poda˝ pracy gospodarstw domowych zrówna si´ z popytem
zg∏aszanym przez sektor prywatny i sektor publiczny 

Rozwa˝amy mo˝liwoÊç progresji podatkowej w przypadku podatku od dochodów z pracy, zak∏a-
dajàc, ˝e stopa podatkowa p∏acona przez gospodarstwa domowe zale˝y od ich wysokoÊci,

. Gospodarstwa domowe podejmujàc decyzje uwzgl´dniajà t´ zale˝noÊç. Przyjmu-
jemy, ˝e kraƒcowa stopa podatkowa jest liniowà funkcjà dochodu z pracy, a tym samym, ˝e 

gdzie parametr b okreÊla skal´ progresji podatkowej. 

W modelu b´dziemy zak∏adaç, ˝e polityka fiskalna jest egzogenicznie zadana przez nast´pu-
jàcy zestaw procesów stochastycznych 

gdzie parametry okreÊlajà odpowiednio autokorelacj´ podatku
od wynagrodzeƒ, podatku kapita∏owego, podatku konsumpcyjnego, d∏ugu publicznego, konsump-
cji publicznej, inwestycji publicznych, oraz zatrudnienia publicznego. Z kolei parametry

oznaczajà kolejno poziom opodatkowania, poziom d∏ugu publicznego,
konsumpcji publicznej, inwestycji publicznych oraz zatrudnienia publicznego w stanie 30 ustalo-
nym. Zak∏adamy, ˝e sà niezale˝nymi zmiennymi losowymi o tym sa-
mym rozk∏adzie. Ograniczenie bud˝etowe rzàdu jest spe∏nione poprzez dostosowanie transferów
spo∏ecznych do pozosta∏ych zmiennych fiskalnych.3 Dodatkowo egzogeniczny poziom technologii
ewoluuje zgodnie z
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ρL ρK ρC ρA ρG ρI ρh

τL
t = ρLτL

t−1 + (1 − ρL)τ̄L + εL
t τC

t = ρCτC
t−1 + (1 − ρC)τ̄C + εC

t

τK
t = ρKτK

t−1 + (1 − ρK)τ̄K + εK
t At = ρAAt−1 + (1 − ρA)Ā + εA
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3 Co jest ekonomicznie równowa˝ne zmianom w rycza∏towym opodatkowaniu. 
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gdzie wyznacza autokorelacj´ poziomu technologii, zaÊ jest zmiennà losowà – szokiem
technologicznym – niezale˝nà od innych szoków w modelu. Wszystkie parametry modelu przyjmu-
jemy na poziomie standardowym w literaturze cyklu koniunkturalnego. Stopa preferencji czasowej
b jest wyznaczona tak, aby realna stopa procentowa w stanie ustalonym przyj´∏a wartoÊç ok. 4 pro-
cent rocznie, co odpowiada wartoÊci b = 0.99. Parametr s, czyli odwrotnoÊç mi´dzyokresowej ela-
stycznoÊci substytucji, wyznaczamy na poziomie s = 2. Z kolei wysokoÊç v ustalamy tak, ˝eby czas
pracy h stanowi∏ 1/3 czasu wolnego.4 Zak∏adamy, ˝e udzia∏ kapita∏u prywatnego, a jest równy 0.3,
natomiast udzia∏ kapita∏u publicznego, aP , jest równy 0.05. Stop´ amortyzacji d wyznaczamy
w wysokoÊci 2.5 procent kwartalnie czyli 10 procent rocznie. Stopy podatkowe w stanie ustalonym
wyznaczamy na poziomie 40 procent w przypadku podatku od wynagrodzeƒ oraz 20 procent
dla podatku konsumpcyjnego i kapita∏owego . Z kolei poziom d∏ugu publicznego wy-
znaczamy na poziomie 50 procent PKB. Zak∏adamy, ˝e konsumpcja publiczna w stanie ustalonym
stanowi 15 procent, nak∏ady na p∏ace w sektorze publicznym 5 procent, zaÊ inwestycje publiczne
2 procent ca∏kowitego produktu. W symulacjach bazowych zak∏adamy te˝ brak progresji podatko-
wej (b = 0) oraz niemo˝noÊç odliczenia inwestycji od podstawy opodatkowania w przypadku firm
(x= 0). 

2.2.2 Struktura podstawowego modelu NSK 

Ogólna konstrukcja reprezentatywnego modelu NSK zbudowana jest na teorii realnego cyklu
koniunkturalnego, uzupe∏nionej o dodatkowe frykcje realne oraz cenowe i p∏acowe sztywnoÊci no-
minalne. W niniejszym modelu, dla czystoÊci formalnej, ograniczymy si´ tylko do sztywnoÊci ceno-
wych abstrahujàc od sztywnoÊci p∏acowych, gdy˝ te nie sà istotne z punktu widzenia reakcji gospo-
darki na szoki fiskalne. Gospodarstwa domowe maksymalizujà do˝ywotnià u˝ytecznoÊç zale˝nà
od relatywnej konsumpcji dóbr rynkowych w dzisiejszym okresie, odniesionej do konsumpcji w okre-
sach poprzednich (za∏o˝enie formowania si´ nawyków konsumpcyjnych), a tak˝e od realnego zaso-
bu pieniàdza oraz czasu wolnego. Wprowadzamy popyt na pieniàdz gospodarstw domowych
w oparciu o koncepcj´ money-in-the-utility-function. Gospodarstwa domowe sà w∏aÊcicielami kapi-
ta∏u, podejmujà decyzje inwestycyjne. Zak∏adamy, ˝e instalacja kapita∏u wià˝e si´ z dodatkowym
kosztem, tym wi´kszym im bardziej zmienny jest strumieƒ inwestycji. Sektor firm jest niedoskonale
konkurencyjny. Ka˝da firma dysponuje si∏à monopolistycznà, przez co ma mo˝liwoÊç ustalania ceny
na produkowane przez siebie dobra. Firmy produkujà je z wykorzystaniem pracy oraz kapita∏u dzier-
˝awionego od gospodarstw domowych. Zak∏adamy, ˝e mogà przy tym ustaliç cen´ optymalnie tyl-
ko w niektórych okresach, co implikuje sztywnoÊç nominalnà cen. Z kolei bank centralny emituje pie-
niàdz i prowadzi endogenicznà polityk´ monetarnà, której instrumentem jest krótkoterminowa stopa
procentowa ustalana zgodnie z regu∏à Taylora. Rzàd prowadzi polityk´ fiskalnà wybierajàc wysokoÊç
podatków, poziom konsumpcji publicznej oraz skal´ transferów spo∏ecznych. Natomiast reprezenta-
tywne gospodarstwo domowe maksymalizuje do˝ywotnià u˝ytecznoÊç postaci5

zale˝nà od poziomu efektywnego poziomu konsumpcji , poda˝y pracy ht, oraz realne-
go zasobu pieniàdza Mt. Parametr b okreÊla stop´ preferencji czasowej, sC jest mi´dzyokresowà
elastycznoÊcià substytucji konsumpcji, s L odwrotnoÊcià elastycznoÊci poda˝y pracy wzgl´dem p∏a-
cy realnej, zaÊ s M odwrotnoÊcià elastycznoÊci zasobu pieniàdza wzgl´dem stopy procentowej. 

Gospodarstwa domowe czerpià u˝ytecznoÊç nie tylko z poziomu konsumpcji Ct ale tak˝e
z tempa jej przyrostu, zgodnego z modelem formowania si´ nawyku konsumpcyjnego. Tym samym,
ich u˝ytecznoÊç pochodzi nie tyle z konsumpcji bie˝àcej, co z ró˝nicy mi´dzy jej dzisiejszym pozio-
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4 Odpowiada to mniej wi´cej 40 godzinnemu tygodniowi pracy. 
5 Podobnie jak w przypadku modelu RBC przyjmujemy konwencj´ czasowà, zgodnie z którà indeks czasowy oznacza
okres, w którym wartoÊç zmiennej zosta∏a ustalona. Tym samym wszystkie zmienne z indeksem czasowym s nale˝à
do zbioru informacyjnego podmiotów w okresie s.
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mem a poziomem referencyjnym, który wyznacza konsumpcja w poprzednim okresie. W sytuacji
kiedy h = 0, gospodarstwa domowe czerpià u˝ytecznoÊç tylko z poziomu konsumpcji bie˝àcej.
Na przychody gospodarstwa domowego sk∏adajà si´ dochody z pracy, transfery spo∏eczne Tt, do-
chody kapita∏owe w postaci odsetek od aktywów finansowych i dzier˝awionego firmom kapita∏u,
a tak˝e zysków wyp∏acanych przez firmy. 

Dochody gospodarstwa domowego sà przeznaczone na konsumpcj´, oszcz´dnoÊci lub inwe-
stycje w kapita∏ fizyczny. Mi´dzyokresowe ograniczenie bud˝etowe gospodarstwa domowego
przyjmuje wi´c postaç 

Zmienna At okreÊla zasób aktywów finansowych gospodarstwa domowego, Pt jest wartoÊcià dy-
widend wyp∏aconych przez firmy w okresie t, Wt oznacza p∏ac´ realnà, natomiast Tt to wartoÊç
transferów spo∏ecznych otrzymywanych przez dane gospodarstwo. Podobnie jak w modelu RBC
rozpatrujemy w modelu NSK trzy typy podatków: podatek od wynagrodzeƒ , podatek kapita∏o-
wy oraz podatek konsumpcyjny . Ich interpretacja jest taka sama jak w poprzednim mode-
lu. Rozpatrujemy niezupe∏ny rynek kapita∏owy, w którym nominalne oprocentowanie aktywów fi-
nansowych jest pozbawione ryzyka, tak ˝e zmienna okreÊla zwrot z emitowanych przez rzàd
obligacji At. 

Pod koniec chwili t – 1 gospodarstwa domowe sà w posiadaniu depozytów bankowych o nominalnej
wartoÊci , gdzie okreÊla poziom cen w okresie t – 1. Na poczàtku okresu t depozyty
bankowe sà powi´kszane o transfery pieniàdza z banku centralnego, reprezentowane przez zmiennà
Xt, zaÊ gospodarstwa domowe podejmujà decyzje odnoÊnie zasobu gotówki Qt, która umo˝liwi ope-
racje na rynku dóbr. Tym samym, ∏àczna wartoÊç depozytów bankowych w okresie t, które przynoszà
gospodarstwom domowym nominalny przychód Rt wynosi . 

Podobnie jak w modelu RBC sektor dóbr finalnych produkuje homogeniczne dobro konsump-
cyjne Yt. Funkcja produkcji reprezentatywnej firmy jest jednak bardziej z∏o˝ona, gdy˝ w procesie wy-
twórczym wykorzystuje si´ dobra poÊrednie stosujàc technologi´ CES 

Parametr lP wyznacza elastycznoÊç substytucji pomi´dzy dobrami poÊrednimi, a przez to mar˝´
firm sektora dóbr poÊrednich. Reprezentatywna firma maksymalizuje wi´c zysk 

który w równowadze jest równy zero, gdzie jest cenà dobra poÊredniego i. Model zak∏ada, ˝e
firma i sektora dóbr poÊrednich posiada wy∏àczne prawo do produkcji dobra i, dysponujàc si∏à mo-
nopolistycznà. 

Dobro poÊrednie i jest produkowane z wykorzystaniem dobra podstawowego o cenie ,
przy czym jednostka dobra podstawowego mo˝e byç bez dodatkowych kosztów zamieniona w jed-
nostk´ dobra poÊredniego i. Firma i ustala cen´ maksymalizujàcà zdyskontowany zysk 
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bioràc pod uwag´ popyt na produkowane dobro zg∏aszany przez firmy sektora dóbr finalnych 

wynikajàcy z maksymalizacji zysku. W odró˝nieniu od modelu neoklasycznego modele Nowej Szko-
∏y Keynesowskiej zak∏adajà istnienie sztywnoÊci cenowych. Na poziomie formalnym implementuje-
my je przez wprowadzenie w struktur´ modelu tzw. kontraktów Calvo. Innymi s∏owy zak∏adamy, ˝e
firmy mogà ustaliç cen´ optymalnà tylko w niektórych okresach, w których uzyskajà sygna∏ zmiany
ceny. W pozosta∏ych momentach cena w danej chwili jest równa cenie w poprzednim okresie, in-
deksowanej o przesz∏à inflacj´. Tym samym, przedsi´biorstwa stajà przez dodatkowym ogranicze-
niem 

gdzie jest zmiennà losowà – sygna∏em zmiany ceny – przy czym = j. Je-
˝eli wtedy powy˝sze ograniczenie jest spe∏nione i firma i mo˝e ustaliç cen´ optymalnie.
Parametr j okreÊla wi´c prawdopobieƒstwo, ˝e dana firma w okresie t b´dzie mog∏a ustaliç cen´
optymalnie. 

Dobro podstawowe jest produkowane przy pomocy funkcji produkcji 

gdzie Zt oznacza poziom technologii, Kt–1 jest zasobem kapita∏u prywatnego, zasobem ka-
pita∏u publicznego, natomiast zmienna Lt okreÊla popyt na prac´. Parametry a i aP okreÊlajà odpo-
wiednio udzia∏y kapita∏u prywatnego i publicznego w funkcji produkcji. Przyjmujemy, ˝e firmy mak-
symalizujà zdyskontowany zysk 

przy czym (por. model neoklasyczny) jest on równy przychodom ze sprzeda˝y dóbr , pomniej-
szonym o koszt pracy, inwestycje, oraz podatek kapita∏owy 

natomiast zmienna Lt okreÊla stop´ dyskontowà przedsi´biorstw, branà przez firmy jako danà. Za-
k∏adamy tutaj, ˝e firmy muszà op∏aciç cz´Êç kosztów pracy, reprezentowanà przez parametr h za-
nim produkcja zostanie sprzedana, zaciàgajàc tym samym kredyt obrotowy, którego oprocentowa-
nie brutto wynosi Rt. Firmy sà w∏aÊcicielem kapita∏u i podejmujà decyzje inwestycyjne w zgodzie
z nast´pujàcymi równaniami 

gdzie parametr d okreÊla stop´ deprecjacji kapita∏u a xI koszt jego instalacji. 

Optymalny plan produkcji firm z punktu widzenia gospodarstwa domowego jest wyznaczo-
ny przez stop´ dyskontowà Lt spe∏niajàcà 
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gdzie ∏àczny zysk w gospodarce Pt wynosi 

Sektor rzàdowy ma struktur´ identycznà jak w przypadku modelu neoklasycznego. Podejmu-
je on decyzje odnoÊnie wielkoÊci emisji d∏ugu publicznego At, stóp podatkowych , , ,

wielkoÊci transferów Tt, wysokoÊci konsumpcji zbiorowej Gt, poziomu inwestycji publicznych 
zatrudnienia publicznego . Mi´dzyokresowe ograniczenie bud˝etowe rzàdu przyjmuje wi´c
postaç 

przy czym za∏o˝enia odnoÊnie polityki fiskalnej sà identyczne jak w przypadku modelu RBC. 

Doskonale konkurencyjny sektor bankowy po˝ycza aktywa od gospodarstw domowych i przezna-
cza je na kredyty obrotowe dla przedsi´biorstw. Równowaga na rynku kredytowym implikuje wi´c

Bank centralny dokonujàc emisji pieniàdza poprzez transfery do sektora gospodarstw domo-
wych wywo∏uje jego poda˝ w wysokoÊci 

Narz´dziem polityki pieni´˝nej jest krótkoterminowa stopa procentowa, która jest wyznaczona en-
dogenicznie przez uproszczonà regu∏´ Taylora 

gdzie R* okreÊla wartoÊç nominalnej stopy procentowej, zaÊ p* jest wartoÊcià inflacji w stanie usta-
lonym, którà okreÊla bank centralny. Z kolei równowaga na rynku pracy implikuje 

Podobnie jak w modelu RBC egzogeniczny poziom technologii ewoluuje zgodnie z równaniem 

gdzie rZ okreÊla autokorelacj´ poziomu technologii oraz jest zmiennà losowà, szokiem tech-
nologicznym, niezale˝nà od innych szoków w modelu. Analizowany model jest blisko zwiàzany
z modelem Christiano, Eichenbauma i Evansa (2003), estymowanym na danych USA oraz modelem
Smetsa i Woutersa (2002) estymowanym na danych europejskich. Wszystkie parametry przyjmuje-
my na analogicznym poziomie jak w powy˝szych modelach. WartoÊci parametrów zawarte sà w Ta-
blicy 2.1. Parametry opisujàce polityk´ fiskalnà sà identyczne jak w modelu RBC. 
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Tablica 2.1: WartoÊci parametrów modelu 

h b sC sL sM d xI a aP lP gP h

0.55 0.99 1.6 0.8 2 0.025 0.1 0.3 0.05 1.25 0.4 0.5

j rR fp fY p* x b

0.1 0.3 1.5 0.4 1.005 0 0
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2.2.3 KomplementarnoÊç publicznych i prywatnych dóbr konsumpcyjnych 

W punkcie 2.2.11 b´dziemy rozwa˝aç sytuacj´, w której konsumpcja publiczna i prywatna
mogà byç dobrami komplementarnymi. W tym celu za∏o˝ymy, ˝e u˝ytecznoÊç gospodarstw domo-
wych w przypadku modelu RBC ma postaç 

gdzie

przy czym zmienne Ct i Gt okreÊlajà odpowiedno konsumpcj´ prywatnà i publicznà, zaÊ a wyzna-
cza udzia∏ konsumpcji prywatnej w funkcji u˝ytecznoÊci, natomiast sG jest elastycznoÊcià substytu-
cji mi´dzy prywatnymi i publicznymi dobrami konsumpcyjnymi. 

Analogicznie, w modelu NSK zak∏adamy, ˝e u˝ytecznoÊç gospodarstw domowych przyjmuje
postaç 

gdzie

podobnie jak Rebei (2004) b´dziemy przyjmowaç, ˝e a = 0.8 i rozwa˝aç ró˝ne wartoÊci parame-
tru sG. 

2.2.4 Algorytm numeryczny 

Opisujàc rozwa˝ane modele ograniczyliÊmy si´ tylko do specyfikacji problemów optymaliza-
cyjnych podmiotów, determinujàcych ca∏kowicie zachowanie gospodarki. Kolejnym krokiem jest
wyznaczenie, w sposób zadany teorià optymalnego sterowania, warunków okreÊlajàcych, kiedy de-
cyzje podejmowane przez podmioty rozwiàzujà przedstawione problemy optymalizacyjne. OkreÊle-
nie tych warunków mo˝liwe jest tylko w sposób przybli˝ony, na drodze numerycznej. 

Zastosowany algorytm opiera si´ na metodzie perturbacyjnej opracowanej przez Judda
(1996). Wynikiem tej metody jest wyznaczenie optymalnego sterowania, tzn. regu∏y okreÊlajàcej de-
cyzje podmiotów w chwili t jako funkcj´ zmiennych stanu. Sterowanie musi byç stabilne tzn. musi
zapewniaç, ˝e gospodarka w d∏ugim okresie powróci do stanu ustalonego po zaistnieniu przejÊcio-
wego szoku. Rozwiàzanie takie zapewnia tak˝e spe∏nienie warunków transwersalnoÊci, które, dla
wi´kszej przejrzystoÊci, pomin´liÊmy opisujàc modele. 

Metoda ta sk∏ada si´ z trzech zasadniczych kroków. Pierwszym jest wyznaczenie stanu usta-
lonego implikowanego przez model w warunkach braku niepewnoÊci. Stan ustalony jest wyznaczo-
ny numerycznie. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie rozwini´cia optymalnych sterowaƒ podmiotów
w szereg Taylora wokó∏ deterministycznego stanu ustalonego6. Ograniczamy si´ do wyznaczenia
pierwszych przybli˝eƒ optymalnego sterowania podmiotów, tzn. wyznaczamy pierwszy sk∏adnik
rozwini´cia optymalnego sterowania w szereg Taylora wokó∏ wyznaczonego wczeÊniej stanu usta-
lonego. Dokonujemy tego w dwóch krokach. W pierwszym kroku, przy pomocy pakietów obliczeƒ
symbolicznych, wyznaczamy warunki opisujàce pierwszy cz∏on rozwini´cia w szereg Taylora. Uzy-
skujemy w ten sposób uk∏ad równaƒ macierzowych. W nast´pnym kroku ten uk∏ad równaƒ rozwià-
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6 Dok∏adniej rozwini´cia asymptotycznego optymalnych sterowaƒ w szereg pot´gowy wokó∏ stanu ustalonego dla ma-
∏ych odchyleƒ zmiennych stanu od ich wartoÊci w stanie ustalonym oraz ma∏ej wariancji szoków. Rozró˝nienie to jest
o tyle istotne, ˝e nie mamy gwarancji, ˝e uwzgl´dniajàc kolejne sk∏adniki w rozwini´ciu Taylora uzyskamy szereg zbie˝-
ny. Tym samym nie mamy gwarancji, ˝e uwzgl´dniajàc kolejne przybli˝enia uzyskamy lepszà aproksymacj´ modelu dla
(dowolnej) danej wariancji szoków. Mamy jednak gwarancj´, ˝e istnieje zakres wariancji szoków, dla której to b´dzie
mo˝liwe. Problem promienia zbie˝noÊci szeregu Taylora w przypadku metody perturbacyjnej Judda (1996) nie by∏ bada-
ny w literaturze. 
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zujemy. Majàc wyznaczone optymalne sterowania mo˝emy wyznaczyç bezpoÊrednio reakcj´ gospo-
darki na szoki. 

Analizujàc zachowanie si´ gospodarki w d∏ugim terminie w wyniku zaistnienia permanentne-
go szoku porównujemy dwa stany ustalone, jeden przed zaistnieniem szoku oraz drugi po zaistnie-
niu szoku. W ten sposób uwzgl´dniamy tak˝e nieliniowe w∏asnoÊci modeli. 

2.2.5 Równowa˝noÊç ricardiaƒska 

Hipoteza Ricardo-Barro mówi, ˝e przy danym obcià˝eniu podatkowym, szczegó∏owa Êcie˝ka
wed∏ug której pobierane sà podatki jest neutralna dla zachowania si´ gospodarki w skali makro. Je-
˝eli hipoteza Ricardo-Barro zachodzi, wtedy nie ma znaczenia czy bie˝àce wydatki rzàdu finanso-
wane sà przez podatki w danym okresie czy te˝ d∏ugiem publicznym. Twierdzenie o istnieniu rów-
nowa˝noÊci ricardiaƒskiej opiera si´ na kilku istotnych za∏o˝eniach. Pierwszym z nich jest
wymaganie istnienia doskona∏ego rynku kapita∏owego. Je˝eli gospodarstwa domowe majà ograni-
czony dost´p do kapita∏u, albo je˝eli w warunkach niepewnoÊci rynek kapita∏owy jest niezupe∏ny
(nie istnieje mo˝liwoÊç dowolnej alokacji konsumpcji w ka˝dym mo˝liwym przysz∏ym stanie), wte-
dy równowa˝noÊç ricardiaƒska mo˝e nie byç spe∏niona. Po drugie, jedynymi podatkami w modelu
mogà byç podatki rycza∏towe (w tym transfery). Inne podatki zniekszta∏cajà bowiem relatywne ce-
ny (np. podatek dochodowy zniekszta∏ca p∏ace), powodujàc, ˝e Êcie˝ka podatków mo˝e w pew-
nych okolicznoÊciach wywo∏ywaç efekty realne. Ponadto ekwiwalencja Ricardo-Barro oznacza, ˝e
zmiana jednego systemu podatkowego na drugi nie mo˝e mieç efektów redystrybucyjnych mi´dzy
podmiotami. Je˝eli podmioty w modelu majà skoƒczony czas ˝ycia, wtedy to za∏o˝enie wymaga,
aby zmiany podatków nie przesuwa∏y ci´˝arów opodatkowania z jednej generacji na drugà. W roz-
wa˝anych modelach RBC i NSK nie sà spe∏nione te za∏o˝enia, gdy˝ bierzemy pod uwag´ zarówno
niezupe∏ny rynek kapita∏owy, jak i istnienie podatków zniekszta∏cajàcych. W takiej sytuacji, poziom
d∏ugu publicznego oraz forma finansowania wydatków rzàdowych w formie emisji d∏ugu, transfe-
rów, czy podatków mia∏yby efekty realne. Analiz´ deficytu oraz d∏ugu publicznego odk∏adamy jed-
nak do rozdzia ∏u 2.3, w którym poka˝emy, ˝e odejÊcie od równowagi ricardiaƒskiej w modelu RBC
jest w zasadzie zaniedbywalne. Mo˝emy wi´c w nim zak∏adaç faktycznà równowa˝noÊç mi´dzy
d∏ugiem publicznym a transferami. 

W zwiàzku z tym, ˝e rozpatrywany model keynesowki mo˝e byç traktowany jako uogólnie-
nie modelu RBC, nietrudno zauwa˝yç, ˝e tak˝e w nim, co do zasady, nie zachodzi równowa˝noÊç
ricardiaƒska. Tym samym poziom d∏ugu publicznego oraz forma finansowania wydatków rzàdo-
wych w postaci d∏ugu, transferów czy podatków zniekszta∏cajàcych wywiera pewne efekty realne.
Podobnie jednak jak w przypadku modelu RBC, odchylenia od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej sà bar-
dzo niewielkie. Dlatego te˝ w tym rozdziale nie b´dziemy rozwa˝aç odpowiedzi gospodarki, zacho-
wujàcej si´ zgodnie z modelem NSK, na zmiany poziomu d∏ugu publicznego, gdy˝ jest ono w za-
sadzie równowa˝ne odpowiadajàcym zmianom poziomu transferów. 

2.2.6 Kana∏y transmisji szoków polityki fiskalnej 

Podstawowym kana∏em transmisji polityki fiskalnej w modelu realnego cyklu koniunkturalne-
go sà dochody gospodarstw domowych. Kiedy wydatki rzàdowe wzrastajà (przy sta∏ych stawkach
podatków zniekszta∏cajàcych), podatki rycza∏towe muszà tak˝e wzrosnàç (co jest równowa˝ne
spadkowi transferów), a w konsekwencji wartoÊç bie˝àca wydatków rzàdowych musi byç równa
wartoÊci bie˝àcej Êcie˝ki podatków rycza∏towych. Oznacza to, ˝e dochód permanentny gospodar-
stwa domowego maleje o wielkoÊç wyznaczonà przez wzrost konsumpcji publicznej. Efekt docho-
dowy powoduje, ˝e gospodarstwa domowe konsumujà mniej zarówno dóbr rynkowych, jak i cza-
su wolnego – konsumpcja prywatna maleje, natomiast poda˝ pracy roÊnie. Wzrost poda˝y pracy
implikuje spadek jej produktywnoÊci i obni˝enie p∏acy realnej. W d∏ugim okresie wspó∏czynnik ka-
pita∏/praca nie zmieni si´, gdy˝ jest on jednoznacznie wyznaczony przez technologi´ produkcji i pre-
ferencje gospodarstw domowych. Poniewa˝ mianownik roÊnie, licznik musi wzrosnàç proporcjonal-
nie. Zwi´kszony po˝àdany poziom kapita∏u powoduje wzrost inwestycji. Wzrost inwestycji
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nast´puje tak˝e dlatego, ˝e rosnàca poda˝ pracy zwi´ksza produktywnoÊç drugiego czynnika pro-
dukcji – kapita∏u. Wi´ksza produktywnoÊç kapita∏u implikuje wy˝sze inwestycje. W d∏ugim okresie
jednak konsumpcja spada, natomiast poda˝ pracy i inwestycje, a wi´c i produkt, rosnà. 

Podstawowym parametrem determinujàcym skutki polityki fiskalnej w modelu RBC jest ela-
stycznoÊç poda˝y pracy. Kiedy mi´dzyokresowa elastycznoÊç substytucji jest wysoka, wtedy wzrost
poda˝y pracy w wyniku pozytywnego szoku fiskalnego (finansowanego adekwatnà zmianà w trans-
ferach) jest du˝y, a tym samym znaczny jest tak˝e wzrost inwestycji i produktu. Chwilowy i perma-
nentny wzrost wydatków rzàdowych mo˝e mieç jednak bardzo ró˝ne efekty. Do lat 90-tych pano-
wa∏ w ekonomii poglàd, oparty g∏ównie na pracy Barro i Kinga (1984), ˝e chwilowy wzrost
konsumpcji publicznej generowa∏by wi´kszy wzrost produktu ni˝ wzrost permanentny. Uzasadnie-
niem by∏o to, ˝e w momencie permanentnego wzrostu wydatków publicznych, prywatna kon-
sumpcja maleje o analogicznà wielkoÊç, wi´c nie ma potrzeby ekspansji produktu aby umo˝liwiç fi-
nansowanie zwi´kszonej konsumpcji publicznej. To uzasadnienie okaza∏o si´ jednak b∏´dne. Jak
zosta∏o pokazane w artykule Aiyagari et. al. (1992), negatywny efekt dochodowy jest wi´kszy
w przypadku zmiany permanentnej konsumpcji publicznej, wi´c wp∏yw na poda˝ pracy i inwesty-
cje jest wi´kszy. 

Trwa∏oÊç impulsu fiskalnego ma istotny wp∏yw na zachowanie si´ inwestycji. W przypadku
szoku chwilowego inwestycje mogà spaÊç (np. Baxter i King (1993), Ludvingson (1996)). Co do za-
sady wzrost zatrudnienia zwi´ksza produktywnoÊç kapita∏u i w ten sposób mo˝e stymulowaç inwe-
stycje, bez wzgl´du na trwa∏oÊç szoku fiskalnego. Jednak˝e jednostkowa elastycznoÊç substytucji
mi´dzy kapita∏em a pracà w funkcji produkcji powoduje, ˝e ten efekt jest s∏aby. W ten sposób in-
westycje spadajà po szoku w wyniku zwi´kszonej absorpcji zasobów. W modelu neoklasycznym
sposób finansowania wydatków publicznych ma bardzo du˝e znaczenie. Nawet niewielkie finanso-
wanie podatkami zniekszta∏cajàcymi, w po∏àczeniu z finansowaniem transferami, mo˝e zmieniç
opisany powy˝ej obraz. 

Przewidywania modeli NSK odnoÊnie do skutków szoków fiskalnych sà odporne wzgl´dem
zmian szczegó∏owych struktur modelu oraz wartoÊci parametrów. Reakcje zmiennych sà tak˝e ja-
koÊciowo zbli˝one do reakcji gospodarki na szoki fiskalne w modelach neoklasycznych. W celu zro-
zumienia dynamiki wywo∏anej szokiem konsumpcji publicznej nale˝y zauwa˝yç, ˝e produkt w krót-
kim horyzoncie czasowym jest determinowany przez stron´ popytowà. Wzrost wydatków
rzàdowych zwi´ksza popyt na prac´ i kapita∏, a w konsekwencji tak˝e ca∏kowity produkt. Negatyw-
ny efekt dochodowy, zwiàzany ze spadkiem transferów, dodatkowo zwi´ksza poda˝ pracy gospo-
darstw domowych oraz obni˝a konsumpcj´. Wzrost poda˝y pracy przez gospodarstwa domowe
doprowadzi∏by do przesuni´cia krzywej poda˝y pracy, a przez to i spadku p∏acy p∏acy realnej. W na-
szym przypadku, wzrost popytu na prac´ jest jednak wi´kszy tak, ˝e w efekcie nast´puje wzrost p∏a-
cy realnej. IloÊciowo, wzrost zatrudnienia i produktu jest wi´kszy, a spadek konsumpcji mniejszy ni˝
w przypadku modeli neoklasycznych, zw∏aszcza w przypadku szoków chwilowych. W zwiàzku ze
znacznà z∏o˝onoÊcià modeli NSK bezpoÊrednia analiza kana∏ów transmisji impulsów fiskalnych jest
bardzo utrudniona ze wzgl´du na wieloÊç przeciwstawnych efektów. Dokonuje si´ jej g∏ównie
na podstawie wyników symulacji. 

W nast´pnych kilku punktach przeprowadzamy, dla opisanych modeli RBC i NSK, szczegó∏o-
wà analiz´ oddzia∏ywania na gospodark´ kilku podstawowych typów szoków fiskalnych. Pozwala
ona z jednej strony na potwierdzenie opisanych powy˝ej wniosków teoretycznych, z drugiej zaÊ
na ich rozszerzenie i skwantyfikowanie w uj´ciu dynamicznym. 

2.2.7 Reakcje modelowanych gospodarek na typowe szoki fiskalne 

Wzrost konsumpcji publicznej finansowany transferami 

Tablica 2.2 pokazuje wp∏yw wzrostu udzia∏u konsumpcji publicznej w produkcie o 1 procent
PKB, na poziom konsumpcji prywatnej, inwestycji, produktu oraz poda˝y pracy w stanie ustalonym.
Wzrost ten finansowany jest adekwatnym spadkiem transferów do gospodarstw domowych. Zgod-
nie z opisanym w poprzednim punkcie mechanizmem transmisji impulsów fiskalnych, redukcja kon-
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sumpcji publicznej finansowana wzrostem transferów negatywnie wp∏ywa w d∏ugim okresie na po-
ziom produktu oraz zatrudnienie. Skala reakcji jest stosunkowo du˝a, gdy˝ mno˝nik wydatkowy jest
zbli˝ony do 1.0.7 Wynik ten mo˝na interpretowaç tak˝e w ten sposób, ˝e wzrost transferów publicz-
nych, finansowany obni˝eniem konsumpcji publicznej, ma silnie negatywny wp∏yw na koniunktur´
gospodarczà, poprzez oddzia∏ywanie na poda˝ pracy. Analogicznie, obni˝enie transferów spo∏ecz-
nych, przy adekwatnym zwi´kszeniu konsumpcji publicznej, pozytywnie wp∏ywa na zatrudnienie
i produkt. Nale˝y podkreÊliç, ˝e d∏ugookresowe przewidywania modelu neoklasycznego i modelu
keynesowkiego w zasadzie si´ nie ró˝nià. Dzieje si´ tak gdy˝ struktura modelu NSK ró˝ni si´ od struk-
tury modelu RBC tylko w warstwie odpowiedzialnej za krótkookresowe dostosowania, za sprawà
uwzgl´dnienia bogatszego zbioru niedoskona∏oÊci rynkowych. Pami´tajàc o mechanizmie determi-
nujàcym powy˝sze zale˝noÊci nale˝y podkreÊliç, ˝e w sytuacji w której elastycznoÊç poda˝y pracy jest
ro˝na dla ró˝nych grup gospodarstw domowych obni˝enie transferów spo∏ecznych finansujàce
wzrost konsumpcji publicznej b´dzie mia∏o tym bardziej pozytywny efekt na rynek pracy i produkt
w równowadze, im w wi´kszym stopniu ich redukcja dotknie osoby aktywne zawodowo. Obni˝enie
transferów subsydiujàcych konsumpcj´ osób nieaktywnych zawodowo jest mniej efektywne gdy˝ nie
powoduje wzrostu ich poda˝y pracy, a tym samym nie stymuluje inwestycji prywatnych. 

Obok reakcji d∏ugookresowych wa˝ny jest tak˝e dynamiczny mechanizm propagacji im-
pulsów fiskalnych w modelowanej gospodarce. Rysunek 2.1 przedstawia, w obu rozwa˝anych mo-
delach, Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych zmiennych makroekonomicznych w odpowiedzi
na zwi´kszenie konsumpcji publicznej o 1 procent PKB, finansowanej spadkiem transferów. Przed-
stawiono na nim reakcj´ zmiennych w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku fiskalnego.8 Rysunek 2.1 ilu-
struje, ˝e, w przypadku szoku permanentnego, nie ma mi´dzy modelem neoklasycznym i nowym
modelem keynesowkim istotnej ró˝nicy w odpowiedzi gospodarki na szok zwi´kszonej konsumpcji
publicznej, finansowany zmniejszeniem transferów. W przypadku szoków przejÊciowych ró˝nice
majà raczej charakter iloÊciowy ni˝ jakoÊciowy. Jedynym wyjàtkiem sà inwestycje, które w modelu
RBC spadajà, natomiast w modelu NSK rosnà bezpoÊrednio po wystàpieniu szoku. Nale˝y podkre-
Êliç, ˝e zachowanie inwestycji w modelu NSK jest wra˝liwe na szczegó∏y polityki monetarnej. Jed-
noczeÊnie skala reakcji produktu i zatrudnienia na szok fiskalny bezpoÊrednio po jego wystàpieniu
jest znacznie silniejsza w modelu NSK ni˝ reakcja w klasie modeli neoklasycznych, zw∏aszcza w przy-
padku szoków o niskiej trwa∏oÊci. Zachowanie konsumpcji jest jednak iloÊciowo w zasadzie równo-
wa˝ne zachowaniu konsumpcji w modelu RBC. Zasadnicza ró˝nica wynika z kszta∏towania si´ in-
westycji, które w modelu RBC silnie spadajà, w odpowiedzi na szok przejÊciowy, natomiast
w modelu NSK, przy przyj´tych za∏o˝eniach odnoÊnie polityki monetarnej, inwestycje nawet rosnà
(choç w relatywnie ma∏ej skali). Odmienna reakcja inwestycji w modelu NSK wià˝e si´ z kosztami
instalacji kapita∏u, które zwi´kszajà koszt wyg∏adzania konsumpcji przez gospodarstwa domowe.
Post´pujà wi´c one inaczej ni˝ w modelu RBC, gdy wiedzà, ˝e szok fiskalny ma charakter przejÊcio-
wy – silny spadek inwestycji by∏by w tym wypadku zbyt kosztowny. Rysunek 2.1 wskazuje tak˝e na
wa˝nà rol´, jakà dla skutecznoÊci polityki fiskalnej w modelu RBC, odgrywajà oczekiwania gospo-
darstw domowych wobec trwa∏oÊci szoku fiskalnego. Chwilowy szok fiskalny generuje niewielki
wzrost produktu, w krótkim okresie po wystàpieniu szoku, po czym produkt przez d∏ugi czas jest

7 Oznacza to, ˝e wzrost wydatków finansowany obni˝kà transferów prowadzi do wzrostu/spadku odpowiednich wiel-
koÊci o porównywalnà wielkoÊç. 
8 Na Rysunku 2.1, podobnie jak na wykresach zamieszczonych w dalszej cz´Êci rozdzia∏u, przedstawione sà tzw. funk-
cje reakcji na impuls (IRF). Obrazujà one odchylenia poziomów poszczególnych zmiennych od ich wartoÊci w równowa-
dze. Zgodnie z argumentami przedstawionymi w Rozdziale 1, szoki fiskalne mogà bowiem wp∏ynàç permanentnie je-
dynie na poziom produktu, konsumpcji czy inwestycji, a nie na stop´ ich wzrostu. 

Tablica 2.2: Wp∏yw wzrostu konsumpcji publicznej o 1 procent PKB na poziom podstawo-
wych agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC -0.53 1.00 1.00 1.00

NSK -0.53 0.95 0.94 0.94
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Rysunek 2.1: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowanego spad-
kiem transferów spo∏ecznych w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1% PKB finanso-
wanej spadkiem transferów. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana – 16
kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie usta-
lonym w procentach. 
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mniejszy od poziomu w stanie ustalonym. Poniewa˝ przejÊciowe zwi´kszenie konsumpcji publicz-
nej finansowane tak˝e przejÊciowym spadkiem transferów, nie wp∏ywa istotnie na dochód perma-
nentny gospodarstw domowych, wi´c tak˝e poziom konsumpcji i zatrudnienia zmieniajà si´ nie-
wiele. Gospodarstwa domowe zaabsorbujà szok niemal wy∏àcznie obni˝eniem inwestycji, co jest
w zasadzie jedynà przyczynà spadku produktu w d∏ugim okresie. Zwi´kszenie konsumpcji publicz-
nej z adekwatnym obni˝eniem transferów mo˝e doprowadziç do wzrostu inwestycji jedynie w przy-
padku gdy b´dzie mieç wyjàtkowo trwa∏y charakter. Szok o okresie pó∏trwania 4 lata nie generuje
jeszcze wzrostu inwestycji. W przypadku szoków o okresie pó∏trwania ok. 8 kwarta∏ów reakcja
zmiennych jest niewielka. Mno˝nik wydatkowy osiàga maksymalnà wartoÊç rz´du 0.2. 

Nieco inflaczej kwestia ta przedstawia si´ w przypadku keynesowskim. Rysunek 2.1 obrazuje
niewielkà rol´ w modelu NSK oczekiwaƒ gospodarstw domowych wobec trwa∏oÊci szoku fiskalne-
go w przypadku produktu, pracy, a tak˝e, choç w mniejszym stopniu, inwestycji. W modelach NSK
produkt i zatrudnienie w krótkim terminie sà wyznaczone przez stron´ popytowà gospodarki. Po-
niewa˝ popyt zagregowany w pierwszym okresie roÊnie o ok. 1 procent PKB niezale˝nie od trwa∏o-
Êci szoku tak˝e konsekwencje dla gospodarki sà w ka˝dym wypadku podobne dla obu wielkoÊci. 

W przypadku konsumpcji, oczekiwana trwa∏oÊç szoku ma znaczenie, gdy˝ determinuje ona
spodziewany poziom dochodu permanentnego. Im wi´ksza jest oczekiwana trwa∏oÊç szoku, tym
wi´kszy jest spadek dochodu permanentnego, a tym samym i konsumpcji. Zwi´kszone zatrudnie-
nie podnosi produktywnoÊç kapita∏u, co dzia∏a jako czynnik stymulujàcy inwestycje. Jednak w przy-
padku szoków o ma∏ej trwa∏oÊci gospodarstwa domowe b´dà preferowa∏y wyg∏adzanie konsump-
cji, przez co poziom inwestycji mo˝e spaÊç. Wzrost konsumpcji publicznej finansowany spadkiem
transferów mo˝e w modelu NSK, tak samo jak w wariancie neoklasycznym, doprowadziç do znacz-
nego wzrostu inwestycji jedynie gdy b´dzie bardzo trwa∏y. 

Dla transmisji impulsów fiskalnych w obu modelach bardzo wa˝ne jest tak˝e to, czy szok jest
antycypowany czy nieantycypowany. Rysunek 2.2 przedstawia Êcie˝k´ reakcji produktu, konsump-
cji prywatnej, inwestycji i zatrudnienia, na szok fiskalny polegajàcy na zwi´kszeniu konsumpcji pu-
blicznej o 1 procent PKB, sfinansowany spadkiem transferów spo∏ecznych, w zale˝noÊci od tego,
czy szok jest antycypowany, czy nieantycypowany. Jak widaç, bezpoÊrednio po szoku nie mo˝na za-
obserwowaç wi´kszej ró˝nicy w zachowaniu si´ wi´kszoÊci zmiennych mi´dzy przypadkiem szoku
antycypowanego i szoku nieantycypowanego, zarówno w modelu neoklasycznym jak i keynesow-
kim. Pewne ró˝nice wyst´pujà jedynie w przypadku reakcji produktu w modelu RBC i reakcji kon-
sumpcji w obu modelach. Co znamienne, odpowiedê wszystkich zmiennych na szok antycypowa-
ny jest bardziej korzystna w przypadku modelu RBC. Ju˝ sama zapowiedê zwi´kszenia konsumpcji
publicznej i spadku transferów dzia∏a w nim stymulujàco na rynek pracy i produkt. Przyczynà takiej
reakcji jest omówiony kana∏ dochodowy transmisji polityki fiskalnej. Zapowiedê zmniejszenia trans-
ferów publicznych zmniejsza oczekiwany dochód permanentny gospodarstwa domowego ju˝
w momencie zapowiedzi. Tym samym obni˝enie konsumpcji i zwi´kszenie poda˝y pracy nast´puje
bezpoÊrednio po otrzymaniu nowych informacji. Poniewa˝ jednak poczàtkowo wzrost konsumpcji
publicznej i spadek transferów nie nast´puje, gospodarstwa domowe dysponujà wi´kszym zaso-
bem gotówki. Umo˝liwia im to zwi´kszenie inwestycji w pierwszych kwarta∏ach. Takie zachowanie
si´ gospodarki wskazuje na pozytywny wp∏yw antycypowanego spadku transferów finansujàcego
wzrost konsumpcji publicznej, na koniunktur´ gospodarczà. 

Poniewa˝ jednak taka polityka jest spo∏ecznie wra˝liwa, niezb´dna jest du˝a wiarygodnoÊç
rzàdu oraz determinacja do realizacji zapowiedzianej polityki. Je˝eli zapowiedê szoku fiskalnego b´-
dzie niewiarygodna, wtedy reakcja gospodarki b´dzie analogiczna, jak w przypadku szoku nieanty-
cypowanego. W przypadku modelu NSK reakcja gospodarki przed momentem realizacji szoku jest,
jakoÊciowo i iloÊciowo, zupe∏nie inna ni˝ w modelu RBC. W modelu neoklasycznym oczekiwany
wzrost konsumpcji publicznej i spadek transferów zwi´ksza∏ produkt, zanim nastàpi∏a realizacja
szoku i to w skali nawet wi´kszej ni˝ w wypadku szoku nieantycypowanego. W modelu NSK jest in-
aczej. Produkt i praca spadajà w nim natychmiast po otrzymaniu informacji o planowanym przez
rzàd zwi´kszeniu konsumpcji publicznej, kosztem zmniejszenia transferów, natomiast reakcja na za-
powiedziany impuls ze strony konsumpcji prywatnej i inwestycji jest ju˝ nieco bardziej z∏o˝ona.
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Rysunek 2.2: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieatycypowany impuls wzrostu kon-
sumpcji publicznej finansowany spadkiem transferów spo∏ecznych w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB
w 8 kwartale, finansowany spadkiem transferów. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia przerywa-
na dotyczy szoku nieantycypowanego. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe otrzymujà o nim in-
formacj´ w ju˝ w okresie 1. Okres pó∏trwania szoku wynosi 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od war-
toÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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Obie te zmienne poczàtkowo silnie spadajà, by nast´pnie zaczàç stopniowo rosnàç. Nale˝y jednak
podkreÊliç, ˝e zachowanie gospodarki przed realizacjà szoku fiskalnego w modelach NSK jakoÊcio-
wo i iloÊciowo silnie zale˝y od szczegó∏ów prowadzonej polityki monetarnej. Oznacza to, ˝e w re-
˝ymie keynesowskim zachowanie gospodarki, przed wystàpieniem impulsu omawianego typu, de-
terminowane jest g∏ównie przez oczekiwania co do realizowanej polityki pieni´˝nej. W naszym
wypadku, zgodnie z przyj´tà w modelu regu∏à Taylora, gospodarstwa oczekujà, ˝e powinna byç
ona w momencie realizacji szoku restrykcyjna, w zwiàzku z oczekiwanym wzrostem inflacji. Niski
poziom produktu i zatrudnienia w poczàtkowym okresie determinowany jest jednak przez stron´
popytowà gospodarki, przed realizacjà szoku zagregowany popyt bowiem nie wzrasta. 

Wzrost konsumpcji publicznej finansowany podatkiem PIT 

W niniejszym punkcie analizujemy przypadek gdy wzrost konsumpcji publicznej finansowany
jest nie spadkiem transferów, jak to mia∏o miejsce poprzednio, lecz wzrostem podatku na∏o˝onego
na dochody z pracy. Tablica 2.3 pokazuje zmian´ poziomu konsumpcji prywatnej, inwestycji, pro-
duktu oraz poda˝y pracy w stanie ustalonym w odpowiedzi na wzrost poziomu konsumpcji pu-
blicznej o 1 procent PKB finansowany w ca∏oÊci podatkiem PIT. W przeciwieƒstwie do przypadku fi-
nansowania wzrostu konsumpcji publicznej spadkiem transferów, wykorzystanie do tego celu
podatków zniekszta∏cajàcych ma negatywny wp∏yw na produkt w stanie ustalonym. Skala reakcji
jest stosunkowo du˝a. Wzrost konsumpcji publicznej, podobnie jak w przypadku finansowania
transferami wià˝e si´ z negatywnym efektem dochodowym po stronie gospodarstw domowych,
który zwi´ksza poda˝ pracy, produkt i inwestycje. JednoczeÊnie jednak wzrost opodatkowania pra-
cy wywiera tak˝e negatywny efekt substytucyjny, przyczyniajàc si´ do spadku jej poda˝y. Przepro-
wadzone symulacje pokazujà, ˝e efekt ten dominuje, a tym samym w obu modelach dochodzi
do obni˝enia si´ zatrudnienia, inwestycji i produktu. Wywo∏uje to dalszy spadek dochodu perma-
nentnego gospodarstw domowych, a przez to wi´kszà obni˝k´ konsumpcji prywatnej, ni˝ w przy-
padku finansowania transferami. Mechanizm ten jest taki sam zarówno w przypadku modelu neo-
klasycznego, jak i modelu NSK. Wskazuje to jednoznacznie na ogromnà rol´, jakà sposób
finansowania wzrostu konsumpcji publicznej odgrywa dla koniunktury gospodarczej. Mno˝nik wy-
datkowy jest zbli˝ony do -1.0, co oznacza, ˝e produkt, konsumpcja i zatrudnienie obni˝ajà si´
w podobnym stopniu, w jakim wzrasta konsumpcja publiczna. Nie ma istotnych ró˝nic jakoÊcio-
wych mi´dzy modelem neoklasycznym a modelem keynesowkim w tym zakresie, choç iloÊciowo re-
akcja w modelu NSK wydaje si´ byç nieco silniejsza. 

Rysunek 2.3 przedstawia szczegó∏owà Êcie˝k´ reakcji podstawowych zmiennych makroeko-
nomicznych na omawiany szok zwi´kszenia konsumpcji publicznej o 1 procent PKB, któremu towa-
rzyszy adekwatny wzrost podatków bezpoÊrednich. W przypadku szoku fiskalnego – finansowane-
go wzrostem podatku PIT, mo˝na zauwa˝yç istotne ró˝nice w reakcji gospodarki mi´dzy modelem
neoklasycznym a modelem NSK w poczàtkowym okresie po szoku. W modelu RBC nast´puje na-
tychmiastowy spadek produktu i zatrudnienia, natomiast w modelu keynesowskim produkt i za-
trudnienie w poczàtkowym okresie wzrastajà. Ró˝nica ta wynika z tego, ˝e w krótkim okresie na-
st´puje wzrost popytu zagregowanego, który w modelu NSK, w zwiàzku ze sztywnoÊciami
nominalnymi, implikuje wzrost produktu. Wraz z post´pujàcym dostosowaniem cen produkt spa-
da. W d∏u˝szym horyzoncie czasowym reakcja gospodarki w modelu RBC i NSK jest wi´c w zasa-
dzie jednakowa. Rysunek 2.3 wskazuje tak˝e na znacznie mniejszà rol´ oczekiwanej przez gospo-
darstwa domowe trwa∏oÊci szoku fiskalnego dla bezpoÊredniej skutecznoÊci polityki fiskalnej, ni˝
w przypadku, gdy wzrost konsumpcji publicznej finansowany jest obni˝eniem transferów. Bezpo-

Tablica 2.3: Wp∏yw wzrostu konsumpcji publicznej o 1 procent PKB na poziom podstawo-
wych agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC -2.40 -0.89 -0.89 -0.89

NSK -2.53 -1.12 -1.12 -1.12
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Rysunek 2.3: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowanego wzro-
stem podatku PIT w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB fi-
nansowanej wzrostem podatku PIT. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana –
16 kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie
ustalonym w procentach. 
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Rysunek 2.4: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieantycypowany impuls wzrostu konsumpcji
publicznej finansowany wzrostem podatku PIT w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB
w 8 kwartale finansowany wzrostem PIT. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia przerywana doty-
czy szoku nieantycypowanego. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe otrzymujà o nim informacj´
w ju˝ w okresie 1. Okres pó∏trwania szoku wynosi 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w sta-
nie ustalonym w procentach. 
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Êrednio po wystàpieniu szoku, niezale ˝nie od tego, jak gospodarstwo ocenia czas jego oddzia∏y-
wania, wszystkie podstawowe agregaty zmieniajà si´ podobnie. Nast´pujàce potem ró˝nice wyni-
kajà z efektów realnych (tego czy szok ust´puje czy nie), a nie samych oczekiwaƒ. W modelu RBC
dominuje efekt substytucyjny, którego si∏a nie zale˝y od trwa∏oÊci szoku, natomiast w przypadku
modelu NSK oczekiwania generalnie odgrywajà mniejszà rol´. 

Nieco inaczej jest w odniesieniu do tego, czy szok jest oczekiwany czy niespodziewany. Rysu-
nek 2.4 przedstawia, dla obu rozwa˝anych modeli, Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych agregatów
w odpowiedzi na wzrost konsumpcji publicznej finansowany podwy˝szeniem podatków bezpo-
Êrednich, w zale˝noÊci od tego czy szok jest antycypowany czy nieantycypowany. Zarówno w mo-
delu RBC jak i modelu NSK nie mo˝na zaobserwowaç wi´kszej ró˝nicy w dostosowaniu zmiennych
mi´dzy przypadkiem szoku antycypowanego i nieantycypowanego. Tak˝e w okresie zanim nastàpi
realizacja szoku ró˝nice nie sà znaczne. W modelu neoklasycznym zachowanie gospodarki
przed wystàpieniem szoku jest analogiczne, jak w przypadku szoku finansowanego transferami. Za-
powiedê zwi´kszenia konsumpcji publicznej dzia∏a stymulujàco na rynek pracy i produkt. Wzrost
produktu w modelu RBC bezpoÊrednio po otrzymaniu informacji o przysz∏ym impulsie fiskalnym,
mo˝liwy jest dzi´ki temu, ˝e w pierwszej chwili nie nastàpi∏ jeszcze wzrost konsumpcji publicznej
i opodatkowania, a wi´c gospodarstwa domowe dysponujà wi´kszym zasobem gotówki. Umo˝li-
wia on im zwi´kszenie inwestycji i pewne (niewielkie) wyg∏adzenie konsumpcji w cyklu ˝ycia. Jed-
noczeÊnie jednak zapowiedziany wzrost opodatkowania zmniejsza oczekiwany dochód permanent-
ny gospodarstwa domowego ju˝ w okresie zapowiedzi, wi´c konsumpcja musi si´ troch´ obni˝yç,
choç znacznie mniej ni˝ w chwili gdy szok si´ pojawia i w wyniku wzrostu opodatkowania spada
bie˝àcy dochód do dyspozycji gospodarstw domowych. Zachowanie gospodarki w przypadku mo-
delu NSK jest bardzo zbli˝one, gdy˝ w poczàtkowym okresie najwa˝niejszà rol´ odgrywa kana∏ do-
chodowy. Kana∏ substytucyjny nie jest jeszcze aktywny, gdy˝ nie nastàpi∏ wzrost podatków. Tak˝e
strona popytowa gospodarki nie odgrywa wi´kszej roli, brak jest bowiem wzrostu popytu zagrego-
wanego (konsumpcja publiczna jeszcze nie wzros∏a). Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e podobnie jak po-
przednio, w modelu NSK dla krótkookresowego oddzia∏ywania opisanego szoku fiskalnego, du˝e
znaczenie majà oczekiwania co do prowadzonej polityki monetarnej, które mogà zmieniç znak re-
akcji produktu i zatrudnienia. 

Wzrost transferów finansowany podatkiem VAT 

W modelu neoklasycznym oraz modelu NSK wzrost podatku konsumpcyjnego przeznaczony
na wzrost transferów ma jednoznacznie negatywny wp∏yw na gospodark´. Wzrost transferów
zwi´ksza dochód permanentny gospodarstw domowych, zmniejszajàc poda˝ pracy. Analogicznie jak
w przypadku szoku wydatków publicznych implikuje to spadek produktywnoÊci kapita∏u, a przez to
spadek inwestycji. Spadek kapita∏u i zatrudnienia wywo∏uje z kolei spadek produktu, zaÊ wzrost po-
datku VAT9 przyczynia si´ do znacznego spadku konsumpcji w wyniku zmiany cen wzgl´dnych. Ta-
blica 2.4 pokazuje zale˝noÊç mi´dzy wzrostem transferów o 1% PKB a poziomem konsumpcji, inwe-
stycji, produktu oraz poda˝y pracy w stanie ustalonym. Przyjmujemy, ˝e pozycja bud˝etu paƒstwa
nie zmienia si´ w wyniku adekwatnego zwi´kszenia podatku VAT. Tym samym, model neoklasyczny
i model NSK przewidujà, ˝e w d∏ugim okresie redukcja transferów po∏àczona z odpowiednim spad-

Tablica 2.4: Wp∏yw wzrostu transferów o 1 procent PKB finansowanego podatkiem VAT
na poziom podstawowych agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC -0.78 -0.78 -0.78 -0.78

NSK -0.85  -0.83 -0.82 -0.82

9 Podatek konsumpcyjny uto˝samiamy na u˝ytek tego punktu z podatkiem VAT, choç przeprowadzone rozwa˝ania od-
noszà si´ tak˝e do innych wyst´pujàcych w rzeczywistoÊci podatków poÊrednich. Struktura modelowa nie wprowadza
mi´dzy nimi rozró˝nienia. 
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Rysunek 2.5: Funkcje reakcji na impuls wzrostu transferów finansowany wzrostem podatku
VAT w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1 procent PKB finansowany
wzrostem podatku konsumpcyjnego. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana
– 16 kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie danej zmiennej od stanu ustalonego w pro-
centach. 
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kiem stawek podatku konsumpcyjnego wp∏ywa pozytywnie na wszystkie rozwa˝ane zmienne w po-
równywalnym stopniu. Powy˝sza tablica sugeruje tak˝e, ˝e istnieje pewien zniekszta∏cajàcy wp∏yw
podatku konsumpcyjnego. Zmniejszenie podatku konsumpcyjnego po∏àczone ze wzrostem podatku
rycza∏towego (spadkiem transferów) ma pozytywny wp∏yw na produkt, konsumpcj´ i inwestycje.
Âcie˝ka reakcji podstawowych agregatów na szok fiskalny w postaci wzrostu transferów o 1% PKB
sfinansowanego adekwatnym wzrostem podatku konsumpcyjnego zilustrowana jest Rysunkiem 2.5,
na którym przedstawiono reakcj´ poszczególnych zmiennych w zale˝noÊci od trwa∏oÊci impulsu. 

Rysunek 2.5 pokazuje negatywnà reakcj´ gospodarki na rozwa˝any szok zarówno w modelu
neoklasycznym jaki i modelu NSK. W obu rozwa˝anych modelach jest ona jakoÊciowo i iloÊciowo po-
dobna, z tà jednak ró˝nicà, ˝e w modelu NSK jest nieco opóêniona. Model keynesowski implikuje tak-
˝e troch´ wi´ksze (co do modu∏u) mno˝niki. Wzrost transferów o 1 procent PKB obni˝a produkt
w przypadku modelu RBC o ok. 0.4 procent oraz 0.5-0.7 procent w modelu NSK. Rola oczekiwanej
trwa∏oÊci szoku wydaje si´ byç relatywnie niewielka. Wzrost transferów nie wià˝e si´ w tym przypad-
ku ze wzrostem popytu zagregowanego. Dominujàcà funkcj´ zarówno w modelu NSK jak i modelu
RBC pe∏ni efekt substytucyjny – wzrost podatku konsumpcyjnego zwi´ksza klin podatkowy, przyczy-
niajàc si´ do spadku poda˝y pracy, a przez to produktu.10 Spadek zatrudnienia zmniejsza produktyw-
noÊç kapita∏u, przyczyniajàc si´ do spadku inwestycji. Z kolei spadek produktu zmniejsza dochód per-
manentny gospodarstw domowych, co zwi´ksza poda˝ pracy. Efekt ten jest jednak s∏abszy od efektu
substytucyjnego, wywo∏anego przez wzrost podatków. Poniewa˝ mechanizm transmisji jest taki sam
w obu modelach, nie ma te˝ wi´kszych ró˝nic mi´dzy nimi w zakresie reakcji gospodarki na rozpatry-
wany szok fiskalny. Opóêniona w pewnym stopniu odpowiedê na impuls w modelu NSK wià˝e si´
z kosztami dostosowania kapita∏u i mechanizmem formowania nawyków konsumpcyjnych. To w∏a-
Ênie fakt, ˝e najwa˝niejszà rol´ w mechanizmie transmisji odgrywa kana∏ substytucyjny sprawia, ˝e
oczekiwana trwa∏oÊç szoku nie odgrywa du˝ej roli dla si∏y jego oddzia∏ywania w pierwszym okresie. 

Rysunek 2.6 przedstawia Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych zmiennych makroekonomicz-
nych na rozwa˝any szok, w zale˝noÊci od tego, czy jest on oczekiwany, czy nie. Podobnie jak
w przypadku poprzednio rozwa˝anych rodzajów szoków fiskalnych, reakcja gospodarki bezpoÊred-
nio  po wystàpieniu impulsu, w niewielkim stopniu zale˝y od tego, czy szok by∏ wczeÊniej antycy-
powany, choç w przypadku modelu RBC odpowiedê gospodarki na oczekiwany impuls jest nieco
silniejsza. Modele RBC i NSK majà jednak troch´ inne implikacje odnoÊnie zachowania si´ g∏ównych
agregatów przed realizacjà szoku, zw∏aszcza w przypadku inwestycji. W przypadku pozosta∏ych
zmiennych reakcja gospodarki na antycypowany szok jest jakoÊciowo (lecz nie iloÊciowo) identycz-
na, jak w przypadku wzrostu konsumpcji publicznej, finansowanej wzrostem podatków bezpoÊred-
nich, co wià˝e si´ z analogicznym mechanizmem transmisji zdominowanej przez kana∏ dochodo-
wy. W modelu NSK inwestycje rosnà w reakcji na informacj´ o spodziewanym w przysz∏oÊci
wzroÊcie transferów i opodatkowania, podczas gdy w modelu RBC, spadajà. Ta asymetria wynika,
podobnie jak poprzednio, z tego, ˝e znaczne, natychmiastowe zmiany zasobu kapita∏u w modelu
NSK sà relatywnie kosztowniejsze, ze wzgl´du na wyst´powanie kosztów instalacji kapita∏u. Nale-
˝y jednak podkreÊliç, ˝e reakcja ta zale˝y od szczegó∏ów prowadzonej polityki monetarnej. 

Wzrost transferów finansowany wzrostem podatku PIT 

Podobnie jak w przypadku podatku konsumpcyjnego, wzrost podatku od wynagrodzeƒ prze-
znaczony na wzrost transferów ma bardzo negatywny wp∏yw na gospodark´.11 Rozpatrywany szok
nie wià˝e si´ bezpoÊrednio ze zmianà dochodu permanentnego gospodarstw domowych, gdy˝
wzrost transferów jest równowa˝ony analogicznym wzrostem podatku od dochodów z pracy.12

Jednak˝e efekt substytucyjny wzrostu opodatkowania pracy zmniejsza poda˝ pracy gospodarstw

10 Szerzej o koniecznoÊci uwzgl´dnienia tak˝e podatków poÊrednich w klinie podatkowym piszemy w Rozdzia∏ach 3 i 6. 
11 Jest to efektem tego, ˝e z punktu widzenia gospodarstwa domowego podatki te sà równowa˝ne – szerzej kwesti´
t´ omawiamy w rozdziale poÊwi´conym zwiàzkom polityki fiskalnej z rynkiem pracy. 
12 W modelu ignorujemy potencjalnà heterogenicznoÊç gospodarstw domowych w aspekcie elastycznoÊci poda˝y pra-
cy, a tak˝e skierowanie transferów do wybranych grup o najwy˝szej elastycznoÊci. Obie te kwestie decydujàce o du˝ym
wp∏ywie samych transferów na poda˝ pracy szerzej omawiamy w Rozdzia∏ach 3 i 6. 
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Rysunek 2.6: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieantycypowany impuls wzrostu trans-
fer ów finansowany wzrostem podatku VAT w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1 procent PKB w 8 kwartale
finansowany podatkiem VAT. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia przerywana dotyczy szoku nie-
antycypowanego. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe otrzymujà o nim informacj´ w ju˝ w okre-
sie 1. Okres pó∏trwania szoku wynosi 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym
w procentach. 
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domowych. Analogicznie jak w przypadku szoku dotyczàcego wzrostu konsumpcji publicznej, fi-
nansowanej podatkiem PIT, implikuje to spadek produktywnoÊci kapita∏u, a przez to tak˝e inwesty-
cji. Obni˝enie si´ zasobu kapita∏u i zatrudnienia powoduje spadek produktu. Wynikajàca stàd re-
dukcja dochodu permanentnego znaczàco zmniejsza konsumpcj´ oraz pozytywnie wp∏ywa
na poda˝ pracy, co cz´Êciowo ogranicza negatywny pierwotny wp∏yw wzrostu opodatkowania. Mi-
mo to, w d∏ugim okresie, reakcja gospodarki na zmiany w transferach finansowane wzrostem opo-
datkowania jest znaczna, co ilustruje Tablica 2.5. W d∏ugim okresie wzrost stawek podatku od do-
chodów z pracy, po∏àczony ze wzrostem transferów, wp∏ywa negatywnie na wszystkie rozwa˝ane
zmienne w porównywalnym stopniu. Skala zniekszta∏cajàcego oddzia∏ywania podatku od wynagro-
dzeƒ jest wi´c znaczna, a tym samym jego zmniejszenie, po∏àczone ze spadkiem transferów, ma
pozytywny wp∏yw na gospodark´. Porównanie danych zawartych w tablicach 2.4 i 2.5 pokazuje, ˝e
podatek od wynagrodzeƒ jest w wi´kszym stopniu zniekszta∏cajàcy ni˝ podatki poÊrednie. Finanso-
wanie wzrostu transferów podatkiem PIT ma ok. 1.6-2.0 razy bardziej negatywny wp∏yw na zatrud-
nienie, inwestycje i produkt, ni˝ finansowanie podatkiem VAT. Tym samym rozpatrywane modele
sugerujà, ˝e redukcja stawek podatku od wynagrodzeƒ zwi´kszy produkt i zatrudnienie w wi´k-
szym stopniu, ni˝ redukcja stawek podatku konsumpcyjnego. Efekt ten wynika przede wszystkim
z tego, ˝e baza podatkowa w przypadku podatku PIT jest mniejsza ni˝ w przypadku podatku VAT,
przez co wymagany jest wi´kszy wzrost stawek podatku PIT ni˝ podatku VAT, aby sfinansowaç
wzrost transferów.13 Tak jak poprzednio, w modelu NSK reakcja gospodarki jest bardziej negatyw-
na ni˝ w RBC. 

Podobnie jak w przypadku poprzednich szoków fiskalnych rozwa˝amy tak˝e mechanizm
transmisyjny w postaci, widocznej na Rysunku 2.7, reakcji podstawowych zmiennych makroekono-
micznych na zwi´kszenie poziomu transferów o 1 procent PKB, sfinansowanego wzrostem podat-
ku PIT. Na wykresie przedstawiono reakcj´ zmiennych w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku fiskalnego.
Wzrost opodatkowania pracy wp∏ywa negatywnie na wszystkie zmienne. Nie ma zasadniczych ró˝-
nic mi´dzy modelem NSK i modelem RBC w przewidywaniach, co do natychmiastowej reakcji go-
spodarki na rozwa˝any szok. W modelu NSK reakcja gospodarki jest jednak, ogólnie rzecz bioràc,
silniejsza oraz nast´puje z pewnym opóênieniem. Negatywna reakcja gospodarki na szok trwa
znacznie d∏u˝ej ni˝ czas trwania samego negatywnego impulsu. Dla szoku o okresie pó∏trwania 16
kwarta∏ów, redukcja odchylenia produktu od stanu ustalonego o po∏ow´ pierwotnego odchylenia
zajmuje ok. 30 kwarta∏ów w przypadku modelu RBC. W przypadku modelu NSK negatywna reak-
cja gospodarki nie jest tak trwa∏a. Rysunek 2.7 ilustruje stosunkowo niewielkà rol´ oczekiwaƒ go-
spodarstw domowych w zakresie trwa∏oÊci rozpatrywanego szoku fiskalnego. Pierwotna reakcja
zmiennych na szok jest w zasadzie niezale˝na od trwa∏oÊci szoku. Przyczyna jest analogiczna jak
w wypadku finansowania transferów podatkiem konsumpcyjnym – dominuje efekt substytucyjny,
którego si∏a nie zale˝y od oczekiwanej d∏ugoÊci impulsu. 

Z kolei Rysunek 2.8 przedstawia Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych agregatów w zale˝no-
Êci od tego, czy rozpatrywany szok jest antycypowany czy nie. Tak˝e w tym wypadku, mi´dzy mo-
delem RBC i NSK, nie ma istotnych ró˝nic w reakcji gospodarki na szoki antycypowane i nieantycy-
powane w momencie, gdy nastàpi ju˝ realizacja szoku. Istniejà jednak znaczàce rozbie˝noÊci
mi´dzy oboma modelami w zakresie reakcji gospodarki przed jego wystàpieniem. W modelu NSK

Tablica 2.5: Wp∏yw wzrostu transferów o 1 procent PKB finansowany podatkiem PIT na po-
ziom podstawowych agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC -1.26 -1.26 -1.26 -1.26

NSK -1.66 -1.59 -1.60 -1.60

13 Innymi s∏owy, udzia∏ funduszu p∏ac w produkcie jest mniejszy ni˝ udzia∏ konsumpcji. Podatek VAT p∏acony jest wi´c
w modelu tak˝e od konsumpcji finansowanej dochodem z transferów, a nie tylko od dochodu z pracy. W rzeczywistych
gospodarkach na ogó∏ PIT i VAT (lecz nie sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne) p∏acà tak˝e osoby niepracujàce. Nale˝y
o tym pami´taç interpretujàc wyniki z tablic 2.4 i 2.5. 
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Rysunek 2.7: Funkcje reakcji na impuls wzrostu transferow finansowany wzrostem podatku
PIT w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1 procent PKB finansowany
podatkiem PIT. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana – 16 kwarta∏ów, linia
ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procen-
tach.
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Rysunek 2.8: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieantycypowany impuls wzrostu trans-
ferów finansowany wzrostem podatku PIT w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1% PKB finansowanego
wzrostem podatku PIT w 8 kwartale. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia przerywana dotyczy
szoku nieantycypowanego. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe otrzymujà o nim informacj´
w ju˝ w okresie 1. Okres pó∏trwania szoku wynosi 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w sta-
nie ustalonym w procentach. 
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odpowiedê podstawowych agregatów jest znaczna i pozytywna, szczególnie w przypadku inwesty-
cji.14 Natomiast w modelu RBC reakcja gospodarki przed realizacjà szoku jest nieznaczna i jakoÊcio-
wo podobna, jak w przypadku szoku finansowanego podatkiem VAT. Warto podkreÊliç, ˝e tak˝e
w tym wypadku stosunkowo ma∏e jakoÊciowe ró˝nice mi´dzy tym, czy wzrost transferów finanso-
wany jest podatkiem PIT, czy VAT, Êwiadczà o faktycznej równowa˝noÊci tych podatków z punktu
widzenia gospodarstwa domowego.15

Wzrost transferów finansowany wzrostem podatku kapita∏owego 

Analogicznie jak w przypadku wczeÊniej rozwa˝anych podatków PIT i VAT, wzrost transferów
finansowany wzrostem podatku kapita∏owego ma jednoznacznie negatywny wp∏yw na poziom ak-
tywnoÊci gospodarczej zarówno w modelu RBC jak i modelu NSK. Wzrost podatku kapita∏owego
zwi´ksza wymagany przez inwestorów zwrot z projektów inwestycyjnych, co implikuje spadek za-
sobu kapita∏u w stanie ustalonym. Z kolei obni˝enie si´ zasobu kapita∏u w gospodarce zmniejsza
produktywnoÊç pracy, przez co spadajà tak˝e p∏ace realne i poda˝ pracy, a w konsekwencji produkt.
Gospodarstwa domowe mogà liczyç teraz na mniejszy dochód permanentny, wi´c obni˝ajà kon-
sumpcj´. Wià˝e si´ z tym jednak tak˝e ujemny efekt dochodowy, oddzia∏ujàcy pozytywnie na po-
da˝ pracy, redukujàc nieco skal´ jej spadku wywo∏anà obni˝eniem si´ zasobu kapita∏u. Tablica 2.4
pokazuje wp∏yw wzrostu transferów o 1% PKB finansowany wzrostem podatku kapita∏owego
na produkt, konsumpcj´, inwestycje i zatrudnienie w modelu w stanie ustalonym. W przeciwieƒ-
stwie do rozwa˝anych wczeÊniej szoków istnieje znaczàca ró˝nica mi´dzy modelem RBC i modelem
NSK. W modelu NSK, w zwiàzku z istnieniem niedoskona∏ej konkurencji firmy osiàgajà zyski mono-
polistyczne, które nie wyst´pujà w modelu RBC, a tym samym podatek kapita∏owy opodatkowuje
w nim nie tylko dochody z kapita∏u, ale tak˝e zyski monopolistyczne. W rezultacie, skala reakcji go-
spodarki w modelu NSK na opisany szok fiskalny jest generalnie mniejsza ni˝ w modelu RBC, gdy˝
cz´Êç dochodów z podatku kapita∏owego pochodzi z opodatkowania zysków monopolistycznych,
co nie ma tak negatywnego wp∏ywu na gospodark´ jak podatek od firm dzia∏ajàcych w ramach
konkurencji doskona∏ej. Zjawisko to ilustruje Tablica 2.4. Wzrost transferów o 1 procent PKB pro-
wadzi do spadku produktu w modelu RBC o 2.0 i 1.4 procent w modelu NSK. Nast´puje tak˝e bar-
dzo silny spadek inwestycji. 

Porównanie wyników zawartych w tablicach 2.4, 2.5 i 2.6 pokazuje, ˝e w wypadku modelu
RBC podatek CIT jest w najwi´kszym stopniu zniekszta∏cajàcy spoÊród wszystkich rozwa˝anych po-
datków nierycza∏towych (VAT, PIT i CIT). Finansowanie wzrostu transferów podatkiem CIT ma w tym
przypadku ok. 1.6 razy bardziej negatywny wp∏yw na gospodark´ ni˝ finansowanie podatkiem PIT
oraz 2.5 razy bardziej negatywny wp∏yw ni˝ finansowanie podatkiem VAT. W przypadku modelu
NSK podatek kapita∏owy jest zniekszta∏cajàcy w porównywalnym stopniu jak podatek PIT w zwiàz-
ku z wyst´powaniem zysków monopolistycznych. 

Zmniejszenie negatywnego oddzia∏ywania podatku CIT na poziom produktu, inwestycje,
konsumpcj´ i zatrudnienie mo˝liwe jest, gdy dopuÊci si´ odliczanie od podstawy opodatkowania
wydatków inwestycyjnych. Zjawisko to ilustruje Tablica 2.7, pokazujàca reakcj´ gospodarki w d∏u-
gim okresie na wzrost poziomu transferów o 1 procent PKB finansowany podatkiem kapita∏owym
w przypadku, gdy 50 procent kosztów inwestycji mo˝e zostaç odliczone od podstawy opodatko-

14 W modelu NSK, podobnie jednak jak w przypadku wczeÊniej rozwa˝anych szoków, dla przewidywanej reakcji inwe-
stycji, du˝e znaczenie majà za∏o˝enia odnoÊnie prowadzonej polityki monetarnej. 
15 Przyczyn´ ró˝nic iloÊciowych omawiamy powy˝ej.

Tablica 2.6: Wp∏yw wzrostu transferów o 1 procent PKB finansowanego podatkiem kapita-
∏owym na poziom podstawowych agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK
(w proc.)

Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC -1.16 -5.07 -1.98 -0.51

NSK -1.02 -3.92 -1.44 -0.27
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wania. Wià˝e si´ to z tym, ˝e umo˝liwienie odliczania kosztów inwestycji od podstawy opodatko-
wania obni˝a wymaganà przez inwestorów stop´ zwrotu z projektów inwestycyjnych. W sytuacji,
kiedy 100% inwestycji mo˝e zostaç odliczone od podstawy opodatkowania, wtedy realna stopa
procentowa w gospodarce nie zale˝y od stopy podatku CIT, co znacznie zmniejsza zniekszta∏cajàcy
wp∏yw podatku kapita∏owego. Zjawisko to wyraêniej ilustruje Tablica 2.8, w której analizujemy ro-
l´ odliczania wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania podatkiem CIT, przy za∏o˝eniu
niezmienionych dochodów z podatku kapita∏owego, tzn. wzrost skali odliczania inwestycji jest fi-
nansowany wzrostem stopy podatku kapita∏owego. Mo˝liwoÊç wi´kszego odliczania poniesionych
wydatków inwestycyjnych od podstawy opodatkowania podatkiem CIT, osiàgni´ta w sposób neu-
tralny bud˝etowo dzi´ki podniesieniu stopy podatku, ma wyjàtkowo korzystny wp∏yw na gospodar-
k´. Przy wysokiej stopie podatku CIT umo˝liwienie odliczania od podstawy opodatkowania 100 pro-
cent kosztów inwestycji zwi´ksza produkt o 6-8 procent w stanie ustalonym oraz inwestycje
o 15-20 procent wzgl´dem sytuacji, gdy dokonywanie odliczeƒ nie jest wogóle mo˝liwe, a stopa
podatkowa ustalona na wyjÊciowym poziomie. 

Obok reakcji d∏ugookresowych wa˝ny jest tak˝e mechanizm transmisji impulsów w modelo-
wanej gospodarce. Rysunek 2.9 ilustruje Êcie˝k´ dostosowaƒ omawianych agregatów, w odpowie-
dzi na wzrost transferów o 1 procent PKB sfinansowany adekwatnym zwi´kszeniem podatku CIT.
Jak widaç, nie ma jakoÊciowej ró˝nicy w odpowiedzi gospodarki na rozwa˝any szok mi´dzy mode-
lem neoklasycznym i nowym modelem keynesowkim, w przypadku szoku permanentnego. Dany
szok prowadzi w krótkim okresie do spadku produktu, poczàtkowego znacznego wzrostu kon-
sumpcji, po czym jej spadku, natychmiastowego spadku inwestycji oraz zatrudnienia. Wzrost staw-
ki podatku CIT od razu zmniejsza inwestycje. Zasób kapita∏u w gospodarce maleje jednak powoli,
przez co produkt utrzymuje si´ poczàtkowo na relatywnie wysokim poziomie. W takiej sytuacji,
w poczàtkowym okresie, musi nastàpiç wzrost konsumpcji – konsumowany jest deakumulowany
kapita∏.16 D∏ugotrwa∏y spadek inwestycji obni˝a po pewnym czasie w sposób znaczny zasób kapi-
ta∏u, a przez co tak˝e i produkt oraz prowadzi do spadku konsumpcji. Obni˝enie zasobu kapita∏u
wp∏ywa negatywnie na produktywnoÊç pracy, przez co spadajà tak˝e p∏ace realne i maleje poda˝
pracy. W odró˝nieniu od poprzednio omawianych typów szoków fiskalnych, w rozwa˝anej sytuacji

16 OczywiÊcie w sposób poÊredni, za sprawà niepodejmowanych inwestycji. 

Tablica 2.7: Wp∏yw wzrostu transferów o 1 procent PKB finansowany podatkiem kapita∏o-
wym na poziom podstawowych agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK
w obecnoÊci odliczeƒ podatkowych (w proc.). 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC -0.92 -4.16 -1.63 -0.44

NSK -0.75 -2.70 -0.95 -0.13

Tablica 2.8: Wp∏yw stopy odliczania inwestycji od podstawy opodatkowania podatkiem CIT
przy za∏o˝eniu niezmienionych dochodów z podatku kapita∏owego w stanie ustalonym
w modelu RBC i modelu NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

RBC NSK

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100%

Konsumpcja 0.30 0.75 1.47 3.04 0.68 1.55 2.74 4.51

Inwestycje 1.45 3.59 7.23 15.66 2.95 6.84 12.36 21.24

Produkt 0.57 1.42 2.83 6.02 1.11 2.55 4.55 7.67

Zatrudnieni 0.17 0.43 0.86 1.84 0.27 0.63 1.13 1.92
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Rysunek 2.9: Funkcje reakcji na impuls wzrostu transferów finansowany wzrostem podatku
CIT w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost poziomu transferów o 1 procent PKB fi-
nansowanego wzrostem podatku kapita∏owego. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia
kropkowana – 16 kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie danej zmiennej od stanu ustalo-
nego w procentach. 
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oczekiwana trwa∏oÊç szoku ma, w modelu RBC, bardzo istotny wp∏yw na decyzje inwestycyjne
przedsi´biorstw, bezpoÊrednio po jego wystàpieniu. Poniewa˝ opodatkowane sà zyski przedsi´-
biorstw, to w sytuacji krótkotrwa∏ego szoku, przedsi´biorcy, pami´tajàc, ˝e nak∏ady inwestycyjne
przyczynià si´ do d∏ugotrwa∏ego wzrostu dochodów, które w póêniejszym okresie b´dà opodatko-
wane na ni˝szym poziomie, konstatujà, ˝e efektywna stawka opodatkowania nak∏adów inwestycyj-
nych nie odbiega istotnie od poziomu przeci´tnego, przez co i spadek inwestycji nie musi byç du-
˝y. Czym bardziej trwa∏y jest szok, tym bardziej roÊnie efektywne opodatkowanie inwestycji, które
w konsekwencji muszà si´ bardziej obni˝yç. Mechanizm ten t∏umaczy, dlaczego wzrost konsump-
cji oraz spadek produktu i poda˝y pracy jest tym silniejszy, im bardziej trwa∏y jest szok. W przypad-
ku modelu NSK mechanizm jest taki sam, jednak koszty dostosowania inwestycji uniemo˝liwiajà na-
tychmiastowy spadek inwestycji, przez co reakcja gospodarki jest opóêniona. Nadal jednak silnie
zale˝y ona od oczekiwanej przez firmy trwa∏oÊci szoku. Model NSK cechuje tak˝e silniejsza reakcja
gospodarki na rozwa˝any szok. Na koniec, podobnie jak w pozosta∏ych rozpatrywanych wariantach
szoków fiskalnych, analizujemy Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych agregatów na impuls polegajà-
cy na zwi´kszeniu transferów, sfinansowanym wzrostem podatku CIT, w zale˝noÊci od tego czy szok
jest antycypowany, czy nieantycypowany. Wyniki symulacji ilustruje Rysunek 2.10. Jak widaç, w mo-
delu RBC, po szoku nie mo˝na zaobserwowaç wi´kszej ró˝nicy w dostosowaniu zmiennych mi´dzy
przypadkiem szoku antycypowanego i szoku nieantycypowanego. Znaczne ró˝nice wyst´pujà nato-
miast w przypadku modelu NSK. Reakcja gospodarki na szok jest uzale˝niona od reakcji inwestycji.
W zwiàzku z wyst´powaniem kosztów instalacji kapita∏u, w przypadku modelu NSK wyg∏adzanie
inwestycji w czasie prowadzi do widocznego przesuni´cia maksimów reakcji zmiennych oraz
do ró˝nic ich zachowania po szoku mi´dzy szokiem antycypowanym i nieantycypowanym. Jak zo-
sta∏o to ju˝ zaznaczone wczeÊniej, decyzje inwestycyjne zale˝à od oczekiwanego efektywnego
zwrotu z inwestycji, który zale˝y od Êcie˝ki podatków w d∏ugim horyzoncie czasowym. Poniewa˝
w modelu RBC, w wypadku szoku antycypowanego, przedsi´biorstwa wiedzà o wy˝szej stopie po-
datku CIT z odpowiednim wyprzedzeniem, mogà wi´c obni˝yç inwestycje ju˝ w pierwszym okresie.
Przek∏ada to si´ na spadek produktu, spadek zatrudnienia, oraz wzrost konsumpcji. WczeÊniejszy
spadek inwestycji z kolei prowadzi do wi´kszego spadku zasobu kapita∏u i produktu w czasie reali-
zacji szoku, co t∏umaczy ni˝szy poziom produktu i konsumpcji ju˝ po jego wystàpieniu. Taki sam
mechanizm dzia∏a tak˝e w modelu RBC. Jest on jednak nieco zmodyfikowany przez proces wyg∏a-
dzania inwestycji w czasie, w zwiàzku z istnieniem kosztów instalacji kapita∏u, reakcjà w∏adz mo-
netarnych, oraz zachowaniem strony popytowej w gospodarce. Efekty te sà jednak relatywnie nie-
wielkie. 

Wzrost poziomu inwestycji publicznych finansowany spadkiem transferów 

Kolejnym typem szoku fiskalnego, który rozpatrzymy jest wzrost inwestycji publicznych o 1
procent PKB finansowany spadkiem transferów. Tablica 2.9 pokazuje skutki takiego impulsu na za-
chowanie si´ g∏ównych agregatów makroekonomicznych w d∏ugim okresie. 

Jak widaç, jednoczesne zwi´kszenie poziomu inwestycji publicznych i spadek transferów ma-
jà jednoznacznie pozytywny i silny wp∏yw na gospodark´. Mno˝nik wydatkowy przekracza 4 zarów-
no w modelu RBC jak i modelu NSK. Wzrost inwestycji publicznych zwi´ksza poziom kapita∏u pu-
blicznego, co przek∏ada si´ na produktywnoÊç kapita∏u prywatnego i pracy. Podnosi to nak∏ady
inwestycyjne przedsi´biorstw oraz poda˝ pracy gospodarstw domowych, przyczyniajàc si´ do wzro-
stu produktu. Ten z kolei zwi´ksza dochód permanentny gospodarstw domowych, przez co roÊnie

Tablica 2.9: Wp∏yw wzrostu inwestycji publicznych o 1 procent PKB finansowanego spad-
kiem transferów na poziom agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK
(w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

RBC 2.56 4.15 4.14 0.95

NSK 2.57 4.19 4.20 1.00
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Rysunek 2.10: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieantycypowany impuls wzrostu trans-
ferów finansowany wzrostem podatku CIT w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost poziomu transferów o 1 procent PKB fi-
nansowany wzrostem podatku kapita∏owego w 8 kwartale. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia
przerywana dotyczy szoku nieantycypowanego. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe otrzymujà
o nim informacj´ ju˝ w okresie 1. Okres pó∏trwania szoku wynosi 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej
od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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ich konsumpcja oraz spada nieco poda˝ pracy. Obni˝enie si´ poda˝y pracy w zwiàzku z efektem
dochodowym jest jednak s∏absze ni˝ jej wzrost w wyniku efektu substytucyjnego, tak ˝e ∏àcznie po-
da˝ pracy roÊnie. 

Rysunek 2.11 przedstawia (w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku) reakcj´ g∏ównych zmiennych
makroekonomicznych na wzrost inwestycji sfinansowany spadkiem transferów w omówionej wyso-
koÊci. Rozwa˝my najpierw model RBC. W jego wypadku poczàtkowy wzrost inwestycji publicznych
nie ma istotnego bezpoÊredniego wp∏ywu na gospodark´, poniewa˝ zasób kapita∏u publicznego
zmienia si´ stopniowo. Spadek transferów zmniejsza jednak dochód permanentny gospodarstw
domowych, co powoduje spadek konsumpcji oraz wzrost poda˝y pracy. Analogicznie jak w przy-
padku szoku polegajàcego na wzroÊcie konsumpcji publicznej finansowanym spadkiem transferów,
nast´puje tak˝e, porównywalny co do skali, spadek inwestycji prywatnych. Poniewa˝ w nast´pnych
okresach produkt wzroÊnie, spadek dochodu permanentnego jest mniejszy ni˝ w przypadku szoku
konsumpcji publicznej, co zmniejsza tak˝e poczàtkowà reakcj´ konsumpcji, produktu i zatrudnie-
nia. Wywo∏any efektem dochodowym wzrost poda˝y pracy zwi´ksza produktywnoÊç kapita∏u,
przez co rosnà tak˝e inwestycje. Jednak˝e spadek dochodu permanentnego przyczynia si´ te˝ po-
czàtkowo do spadku inwestycji prywatnych. W pierwszym okresie po szoku ten drugi efekt domi-
nuje i zagregowane inwestycje zmniejszajà si´. W kolejnych kwarta∏ach jednak wzrost zasobu kapi-
ta∏u publicznego zwi´ksza produktywnoÊç pracy oraz kapita∏u publicznego. Tym samym si∏a efektu
substytucyjnego wzrasta, a wi´c roÊnie tak˝e poda˝ pracy i inwestycje prywatne, przez co nast´pu-
je dalszy wzrost produktu. Je˝eli wzrost inwestycji publicznych jest wystarczajàco trwa∏y, wtedy
efekt substytucyjny b´dzie na tyle silny, ˝e doprowadzi do wzrostu tak˝e akumulacji w sektorze pry-
watnym. Oczekiwana trwa∏oÊç szoku ma znaczenie o tyle, ˝e determinuje spadek dochodu perma-
nentnego gospodarstw domowych, a przez to poczàtkowà reakcj´ gospodarki. Ma ona wp∏yw ilo-
Êciowy porównywalny z przypadkiem finansowanego transferami wzrostu konsumpcji publicznej
z tym, ˝e na poczàtku mno˝niki sà mniejsze. 

W przypadku modelu NSK dzia∏ajà te same mechanizmy. Istnieje jednak dodatkowy kana∏ zwià-
zany z rolà popytu zagregowanego. Wzrost inwestycji publicznych zwi´ksza popyt zagregowany po-
dobnie jak wzrost konsumpcji publicznej. W krótkim okresie popyt determinuje produkt, który wzra-
sta w skali porównywalnej ze wzrostem popytu zagregowanego – mno˝nik jest zbli˝ony do 1. Wzrost
produktu (przy niezmienionej technologii) wymaga jednak zwi´kszonych nak∏adów pracy, co impliku-
je wzrost zatrudnienia, znacznie wi´kszy ni˝ w przypadku neoklasycznym. Poniewa˝, w modelu NSK,
poczàtkowy wzrost produktu jest wi´kszy ni˝ w modelu RBC, to tak˝e dochód permanentny gospo-
darstw domowych z tej przyczyny roÊnie bardziej, przez co spadek konsumpcji i inwestycji jest mniej-
szy. Na inwestycje dodatkowo du˝y wp∏yw ma prowadzona polityka monetarna. W póêniejszym okre-
sie si∏a kana∏u popytu zagregowanego maleje i zachowanie gospodarki jest determinowane przez te
same czynniki co w modelu RBC, choç rola oczekiwanej trwa∏oÊci szoku jest du˝o mniejsza. 

Podobnie jak poprzednio Rysunek 2.12 przedstawia Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych
agregatów na szok zwi´kszonych inwestycji publicznych o 1 procent PKB finansowany spadkiem
transferów w zale˝noÊci od tego, czy szok jest antycypowany czy nie. W okresie przed realizacjà
szoku oczekiwany dochód permanentny gospodarstw domowych maleje, przez co redukujà one
konsumpcj´ oraz zwi´kszajà poda˝ pracy. Z drugiej strony spadek transferów jeszcze nie nastàpi∏,
przez co w wyniku redukcji konsumpcji gospodarstwa domowe dysponujà dodatkowymi Êrodkami,
które przeznaczajà na wzrost inwestycji. Istnieje dodatkowy kana∏ implikujàcy ten wzrost. Wynika
on z oczekiwanego podniesienia si´ produktywnoÊci kapita∏u prywatnego w zwiàzku ze wzrostem
zasobu kapita∏u publicznego w przysz∏oÊci. Wzrost poda˝y pracy i inwestycji zwi´ksza produkt.
W póêniejszym okresie nast´puje wi´c wzrost poda˝y pracy poprzez efekt substytucyjny wywo∏any
zwi´kszonym zasobem kapita∏u w gospodarce, który zwi´ksza produktywnoÊç pracy a przez to
i p∏ace realne. W momencie realizacji szoku nast´puje spadek transferów, a przez to tak˝e zasobów
finansowych gospodarstw domowych, które obni˝ajà inwestycje. Nast´pnie zachowanie zmiennych
w przypadku szoku antycypowanego i nieantycypowanego jest zbli˝one, z tym wyjàtkiem, ˝e teraz
zasób kapita∏u prywatnego jest wi´kszy, co podnosi produkt, konsumpcj´ i zatrudnienie. Mecha-
nizm ten jest podobny w modelu RBC i modelu NSK, przy czym w tym drugim wypadku koszty in-
stalacji kapita∏u powodujà wyg∏adzanie inwestycji. 



62

2

Polityka fiskalna w modelach cyklu koniunkturalnego

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Rysunek 2.11: Funkcje reakcji na impuls wzrostu inwestycji publicznych finansowany spad-
kiem transferów w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost inwestycji publicznych o 1 procent PKB fi-
nansowany spadkiem transferów. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana – 16
kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie danej zmiennej od stanu ustalonego w procentach. 
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Wzrost transferów finansowany spadkiem zatrudnienia publicznego 

Ostatnim typem impulsu fiskalnego jaki rozwa˝ymy jest wzrost transferów o 1 procent PKB sfi-
nansowany spadkiem zatrudnienia publicznego. Tablica 2.10 pokazuje wp∏yw tego szoku na poziom
konsumpcji, inwestycji, produktu oraz zatrudnienie w stanie ustalonym. Spadek liczby pracujàcych
w sektorze publicznym mo˝na te˝ interpretowaç jako obni˝enie wydatków na p∏ace w sektorze pu-
blicznym. Jak widaç, zmniejszenie zatrudnienia w sektorze publicznym przy innych czynnikach nie-
zmienionych w obu modelach przyczynia si´ do analogicznego wzrostu zatrudnienia prywatnego.
W efekcie dochód gospodarstw domowych nie zmienia si´. Poniewa˝ jednak ze spadkiem zatrudnie-
nia publicznego wià˝e si´ wzrost transferów, wi´c ∏àczny dochód permanentny gospodarstw domo-
wych zwi´ksza si´. W konsekwencji roÊnie konsumpcja prywatna a poda˝ pracy obni˝a si´. Poniewa˝
jednak spadek zatrudnienia w sektorze publicznym przyczynia si´ do wzrostu zatrudnienia w sektorze
prywatnym, zwi´ksza si´ tak˝e produkt.17 Wzrost poda˝y pracy skierowanej do sektora przedsi´-
biorstw przy niezmienionym popycie na prac´ prowadzi do spadku p∏ac realnych, a nast´pnie, przez
efekt substytucyjny, dodatkowo oddzia∏uje negatywnie na poda˝ pracy zg∏aszanà przez gospodarstwa
domowe. Efekt dochodowy i efekt substytucyjny implikujà, ˝e ∏àczne zatrudnienie w sektorze prywat-
nym i publicznym spadnie, przez co, uwzgl´dniajàc spadek p∏acy realnej, ∏àczny dochód obni˝y si´,
korygujàc w dó∏ pierwotnà si∏´ efektu dochodowego. Zwi´kszone zatrudnienie w sektorze prywatnym
podnosi jednak produktywnoÊç kapita∏u, przez co rosnà tak˝e inwestycje. Mechanizm ten obowiàzu-
je zarówno w modelu RBC jak i NSK, przy czym reakcja gospodarki w modelu keynesowskim jest sil-
niejsza. Mno˝nik fiskalny w przypadku tego szoku jest zbli˝ony do 0.8 w RBC i 1.0 w NSK. 

Transmisja szoku, w zale˝noÊci od jego trwa∏oÊci, przedstawiona zosta∏a na Rysunku 2.13.
Wzrost poda˝y pracy do sektora przedsi´biorstw zwi´ksza poziom produktu. Poczàtkowy jego
wzrost zale˝y w niewielkim stopniu od oczekiwanej trwa∏oÊci szoku, tym samym efekt dochodowy
nie jest istotnym determinantem poda˝y pracy. Wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym jest
mniejszy ni˝ spadek zatrudnienia w sektorze publicznym, przez co ∏àczne zatrudnienie maleje.
Zwi´kszenie si´ dochodu permanentnego w konsekwencji wzrostu transferów, zmniejszone nieco
przez spadek ∏àcznego zatrudnienia oraz wzrost produktu, podnosi konsumpcj´ oraz inwestycje.
Z kolei wzrost inwestycji nast´puje dodatkowo w wyniku wy˝szej kraƒcowej produktywnoÊci kapi-
ta∏u prywatnego, implikowanej przez wzrost zatrudnienia. Rysunek 2.13 pokazuje tak˝e, ˝e natych-
miastowe zmiany konsumpcji prywatnej oraz inwestycji zale˝à od oczekiwanej trwa∏oÊci szoku, tak
wi´c zachowanie tych zmiennych determinowane jest przez efekt dochodowy. Reakcja gospodarki
na rozpatrywany szok fiskalny jest w przypadku obu modeli bardzo zbli˝ona zarówno jakoÊciowo
jak i iloÊciowo z tym wyjàtkiem, ˝e w przypadku modelu NSK znaczenie ma dodatkowo kana∏ wy-
g∏adzania inwestycji w czasie w zwiàzku z kosztami instalacji kapita∏u. 

Na Rysunku 2.14 przedstawiono Êcie˝k´ dostosowaƒ podstawowych agregatów w odpowie-
dzi na wzrost transferów i spadek zatrudnienia w sektorze publicznym, w zale˝noÊci od tego czy
szok by∏ antycypowany, czy nie. W modelu RBC w momencie, kiedy gospodarstwa domowe uzy-
skujà informacj´ o szoku, ale przed jego realizacjà, nast´puje wzrost ich oczekiwanego dochodu
permanentnego. Zwi´kszajà one wi´c swojà konsumpcj´ oraz zmniejszajà poda˝ pracy, co przyczy-
nia si´ do spadku produktu. Spadek zatrudnienia, obni˝ajàc kraƒcowà produktywnoÊç kapita∏u, ne-
gatywnie wp∏ywa na nak∏ady inwestycyjne, które poczàtkowo spadajà. Dodatkowo wzrost kon-

Tablica 2.10: Wp∏yw wzrostu transferów o 1 procent PKB finansowany spadkiem zatrudnie-
nia publicznego na poziom agregatów w stanie ustalonym w modelach RBC i NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie Zatrudnienie prywatne

RBC 0.78 0.78 0.78 -1.24 0.78

NSK 1.04 1.04 1.04 -1.77 1.04

17 W modelach zak∏adamy explicite, ˝e produkt tworzony jest tylko w sektorze prywatnym, co jest pewnym uproszcze-
niem. 
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Rysunek 2.12: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieantycypowany impuls wzrostu inwe-
stycji publicznych finansowany spadkiem transferów w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost inwestycji publicznych o 1 procent PKB fi-
nansowany spadkiem transferów w 8 kwartale. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia przerywana
dotyczy szoku nieantycypowanego. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodar-
stwa domowe otrzymujà o nim informacj´ w ju˝ w okresie 1. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie
ustalonym w procentach. 
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Rysunek 2.13: Funkcje reakcji na impuls wzrostu transferów finansowany spadkiem zatrud-
nienia w sektorze publicznym w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1 procent finansowany
spadkiem zatrudnienia publicznego. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana –
16 kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie danej zmiennej od stanu ustalonego w procen-
tach. 
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sumpcji przy spadajàcych dochodach w zwiàzku z obni˝eniem si´ produktu musi wywo∏aç spadek
inwestycji. Sytuacj´ t´ zmienia moment realizacji szoku. RoÊnie wtedy zatrudnienie w sektorze pry-
watnym, a wi´c i tak˝e i produkt. Niski poziom inwestycji w poprzednim okresie zmniejsza zasób
kapita∏u, przez co jego kraƒcowa produktywnoÊç podnosi si´. Efekt ten jest dodatkowo wzmocnio-
ny w wyniku znaczàcego wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym. Wywo∏uje to z kolei silny
wzrost inwestycji. Wy˝sze transfery w tym okresie nie zwi´kszajà oczekiwanego dochodu perma-
nentnego gospodarstw domowych, gdy˝ by∏ on ju˝ antycypowany wczeÊniej. Nie ma wi´c w tym
okresie dodatkowego bodêca do dalszego zwi´kszania konsumpcji. Z drugiej strony, wzrost inwe-
stycji jest na tyle silny, ˝e prowadzi do chwilowego ich spadku. 

W przypadku modelu NSK mechanizm transmisji jest zupe∏nie inny, a wyznacza go prawdo-
podobnie kana∏ zagregowanego popytu i wyg∏adzania inwestycji. Znaczàcy wzrost zatrudnienia
w momencie realizacji szoku zwi´kszy w tym okresie produktywnoÊç kapita∏u, przez co wzrosnà in-
westycje. Firmy jednak, w celu ograniczenia kosztów zwiàzanych ze zmianami strumienia inwestycji
w czasie, zwi´kszà je ju˝ w okresie wczeÊniejszym. Z drugiej strony gospodarstwa domowe w zwiàz-
ku z pozytywnym efektem dochodowym podniosà swojà konsumpcj´. Nastàpi tym samym wzrost
popytu zagregowanego, który determinuje produkt w krótkim horyzoncie czasowym. Firmy w takiej
sytuacji muszà zwi´kszyç popyt na prac´, co podnosi p∏ac´ realnà. Wraz ze zbli˝aniem si´ do reali-
zacji szoku zwi´kszajà si´ tak˝e inwestycje, oddzia∏ujàc dodatnio na zagregowany popyt, a wi´c
i produkt, zatrudnienie oraz konsumpcj´. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e zachowanie si´ gospodarki
w tym przypadku jest niezmiernie wra˝liwe na szczegó∏y prowadzonej polityki monetarnej.18

2.2.8 Podsumowanie wyników symulacji 

Omówione w poprzednich punktach wyniki wp∏ywu szoków fiskalnych na gospodark´ w mo-
delach RBC i NSK umo˝liwiajà wyciàgni´cie pewnych wspólnych wniosków. Tablica 2.11 przedsta-
wia podsumowanie przeprowadzonych w poprzedniej cz´Êci symulacji. Ilustruje ona d∏ugookreso-
wà zmian´ poziomu produktu i zatrudnienia w modelu RBC i NSK w wyniku spadku danej zmiennej

18 Ze wzgl´du na obecne w modelu NSK frykcje pieniàdz nie jest w nim neutralny, a dychotomia klasyczna zachodzi tyl-
ko w d∏ugim okresie. W obecnoÊci sztywnoÊci cenowej popyt na produkt firm jest wyznaczony przez popyt zagregowa-
ny oraz inflacj´. Wzrost inflacji powoduje, ˝e ceny dóbr produkowanych przez firmy, które nie mogà ich optymalnie
ustaliç relatywnie spadajà, co zwi´ksza popyt na dobra produkowane przez te firmy. Muszà one zwi´kszyç nak∏ady czyn-
ników wytwórczych. W tej sytuacji produkt globalny jest w du˝ej mierze determinowany przez polityk´ monetarnà, któ-
ra oddzia∏uje na inflacj´. 

Tablica 2.11: Wp∏yw danego szoku (permanentny spadek danej zmiennej o 1 procent PKB)
na produkt i zatrudnienie w d∏ugim okresie w modelach RBC i NSK (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Szok Sposób finansowania Produkt Zatrudnienie

RBC NK RBC NK

spadek konsumpcji publicznej wzrost transferów -1.00 -0.94 -1.00 -0.94

spadek konsumpcji publicznej spadek PIT 0.89 1.12 0.89 1.12

spadek konsumpcji publiczne spadek VAT 0.00 0.00 0.00 0.00

spadek konsumpcji publiczne spadek CIT 1.40 0.87 -0.34 -0.66

spadek konsumpcji publicznej spadek długu -1.00 -0.94 -1.00 -0.94

spadek transferów wzrost kons. publ. 0.79 0.82 0.79 0.82

spadek transferów spadek PIT 1.24 1.60 1.24 1.60

spadek transferów spadek VAT 0.79 0.82 0.79 0.82

spadek transferów spadek CIT 1.97 1.44 0.52 0.27

spadek transferów wzrost inw. publ. 4.14 4.20 1.95 1.00

spadek transferów wzrost zatr. publ. -0.77 -1.04 -1.22 -1.77

spadek transferów wzrost długu 0.00 0.00 0.00 0.00
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Rysunek 2.14: Funkcje reakcji na antycypowany lub nieantycypowany impuls wzrostu trans-
ferów finansowany spadkiem zatrudnienia w sektorze publicznym w modelach RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent w 8
kwartale. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku szoku antycypowanego w okresie 1, linia przerywana dotyczy szoku nieantycypowanego.
Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. W przypadku szoku antycypowanego zak∏adamy, ˝e gospodarstwa domowe otrzymujà o nim infor-
macj´ w ju˝ w okresie 1. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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o 1 procent PKB przy danym sposobie finansowania szoku. Zarówno w modelu keynesowskim, jak
i neoklasycznym wi´kszoÊç szoków prowadzàcych do spadku konsumpcji publicznej wywo∏uje
wzrost produktu i zatrudnienia. Pierwszym wyjàtkiem jest wariant, w którym ni˝sze wydatki prze-
znaczone sà na sp∏at´ d∏ugu, w którym poziom produktu obni˝a si´. Drugim jest spadek konsump-
cji publicznej finansowany obni˝eniem podatku VAT, który jest neutralny dla gospodarki.19 W po-
zosta∏ych analizowanych szokach spadek konsumpcji publicznej o 1 procent PKB prowadzi
do wzrostu produktu i zatrudnienia tak˝e rz´du 1 procent. W przypadku impulsów niezmieniajà-
cych poziomu konsumpcji publicznej, lecz transferów do gospodarstw domowych zró˝nicowanie
jest wi´ksze. Spadek transferów o 1 procent PKB przeznaczony na wzrost zatrudnienia publiczne-
go obni˝a produkt i ca∏kowite zatrudnienie o ok. 1 procent, natomiast spadek poziomu transferów
przeznaczony na wzrost inwestycji publicznych zwi´ksza produkt a˝ o ok. 4 procent. Jednoznacz-
nie pozytywnie na gospodark´ wp∏ywaja tak˝e warianty, w których zmniejszenie transferów finan-
sowa∏o spadek zniekszta∏cajàcych podatków. Ró˝nice iloÊciowe wynikajà albo z ró˝nej bazy podat-
kowej (obni˝enie VAT i PIT), albo ze szczególnego wp∏ywu na inwestycje (obni˝enie CIT). 

Przedstawione dane dotyczà wp∏ywu szoków permanentnych w d∏ugim terminie. W przypad-
ku szoków przejÊciowych w krótkim okresie zró˝nicowanie jest du˝o wi´ksze. W przypadku modelu
NSK szoki zmniejszajàce wydatki rzàdowe mogà prowadziç w krótkim okresie do spadku produktu,
jak to ma miejsce w przypadku spadku konsumpcji publicznej finansowanego spadkiem podatku PIT.
Krótkookresowe w∏asnoÊci modeli NSK zale˝à tak˝e od prowadzonej polityki pieni´˝nej. Generalnie
jednak w Êrednim i d∏ugim terminie zarówno modele klasyczne jak i keynesowskie implikujà, ˝e spa-
dek wydatków publicznych, przeznaczony na obni˝k´ podatków, prowadzi do wzrostu produktu
i zatrudnienia. W zwiàzku z zachodzeniem równowa˝noÊci ricardiaƒskiej w analizowanych mode-
lach, zmiany w wydatkach rzàdowych przeznaczone na sp∏at´ d∏ugu sà w pe∏ni neutralne dla gospo-
darki lub niekorzystne, jak w przypadku spadku poziomu konsumpcji publicznej. 

2.2.9 Krzywe Laffera 

Szczególnie cz´sto podnoszonà kwestià przy okazji debat publicznych nad reformami podat-
kowymi, jest problem skutków fiskalnych obni˝ek podatków. W szczególnoÊci cz´sto twierdzi si´,
˝e obni˝enie stawek podatkowych powinno prowadziç do wzrostu dochodów podatkowych paƒ-
stwa ze wzgl´du na istnienie tzw. krzywej Laffera. O ile jej ogólny kszta∏t implikowany jest przez
twierdzenie o wartoÊci Êredniej, a tym samym niemo˝liwy do zakwestionowania, to otwartà kwe-
stià pozostaje po∏o˝enie punktu przegi´cia, powy˝ej którego podnoszenie stawek podatkowych
prowadzi do spadku dochodów bud˝etu. W omówionych modelach mo˝liwe jest wyznaczenie
na drodze numerycznej krzywych Laffera, co pozwala nabraç ogólnej orientacji co do rz´du wiel-
koÊci stawek podatkowych, jakie prowadzi∏yby do spadku dochodów paƒstwa. Zale˝noÊç t´, mi´-
dzy stopà podatkowà PIT, VAT i CIT a dochodami z tytu∏u danego podatku, wyra˝onymi jako pro-
cent PKB przy bazowym poziomie podatków, ilustruje Rysunek 2.15. Dostosowanie ograniczenia
bud˝etowego nast´puje w wyniku adekwatnej zmiany poziomu transferów. Krzywe pokazujà po-
ziom dochodów w stanie ustalonym w przypadku modelu RBC i modelu NSK.20 Uwzgl´dniamy tu-
taj wy∏àcznie zniekszta∏cajàcà funkcj´ podatków. Abstrahujemy natomiast od kwestii zwiàzanych
z unikaniem ich p∏acenia, czy istnieniem szarej strefy . 

Rysunek 2.15 pozwala na identyfikacj´ poziomu opodatkowania, przy którym dochody z ty-
tu∏u danego podatku sà najwi´ksze. Rzuca si´ w oczy, ˝e maksymalne dochody podatkowe osiàga-
ne sà przy bardzo wysokim poziomie opodatkowania, rz´du 60-65 procent w przypadku PIT i CIT.
W przypadku podatku VAT maksymalny poziom dochodów ma miejsce przy stopie podatkowej po-
nad 300 procent. Wskazuje to, ˝e si∏a zniekszta∏cania podatków, zw∏aszcza podatku konsumpcyj-
nego nie jest bardzo du˝a. JednoczeÊnie wynik ten poddaje wàtpliwoÊç twierdzenia, mówiàce, ˝e
obni˝ki podatków mogà byç (same w sobie) fiskalnie neutralne lub nawet przynosiç paƒstwu wy˝-
sze dochody. Wydaje si´, ˝e wobec tak wysokich stawek wyznaczajàcych punkty przegi´cia na krzy-
wych Laffera, trudno jest oczekiwaç, nawet w wypadku istnienia szarej strefy (która w wi´kszoÊci

19 Z tego powodu nie zosta∏ szerzej omówiony. 
20 Oba te modele sà pod tym wzgl´dem bardzo podobne.
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krajów nie przekracza 20 procent PKB), ˝e obni˝ki podatków b´dà samofinansujàce si´. O ile nie
b´dà im towarzyszy∏y adekwatne zmniejszenia wydatków jest niezwykle prawdopodobne, ˝e skut-
kiem b´dzie szybki wzrost deficytu i d∏ugu publicznego. 

2.2.10 Wp∏yw progresji podatkowej na gospodark´ 

Wa˝nym pytaniem pojawiajàcym si´ w kontekÊcie reform podatkowych jest pytanie o skutki
makroekonomiczne progresji podatkowej. Tablica 2.12 pozwala na wyrobienie sobie pewnych intu-
icji w tym wzgl´dzie. Przedstawia ona wp∏yw skali progresji podatkowej w przypadku podatku PIT
na produkt, konsumpcj´, inwestycje i zatrudnienie w stanie ustalonym w modelu neoklasycznym
i modelu NSK. Zak∏adamy tutaj, ˝e dostosowanie ograniczenia bud˝etowego nast´puje poprzez
zmian´ wewnàtrz samego podatku dochodowego, tak ˝e ∏àczne dochody z tytu∏u podatku PIT nie
ulegajà zmianie. Skala progresji jest mierzona w ten sposób, by pokazaç o ile punktów procentowych
wzroÊnie kraƒcowa stopa podatkowa, je˝eli dochody z pracy zwi´kszà si´ o 100 procent. 

Tablica 2.12 wskazuje na doÊç znaczny koszt progresji podatkowej. W sytuacji, kiedy kraƒco-
wa stopa podatkowa roÊnie o 10 punktów procentowych w wyniku podwojenia dochodu z pracy,
produkt i zatrudnienie spadajà o ok. 5.5 procent. W tym miejscu trzeba poczyniç dwa zastrze˝enia.
Po pierwsze, w modelu zasoby pracy sà homogeniczne, a co za tym idzie elastycznoÊç jej poda˝y oraz
produktywnoÊç ka˝dego pracujàcego jest taka sama. Czynniki te nie sà spe∏nione w realnych gospo-
darkach. Po drugie trzeba pami´taç, ˝e terminem PIT pos∏ugujemy si´ do celów modelowych
na okreÊlenie ca∏ego zestawu spotykanych w rzeczywistoÊci bezpoÊrednich narzutów na prac´.
Na przyk∏ad w Polsce wysoce progresywny PIT jest neutralizowany przez wysoce degresywne sk∏ad-
ki na ubezpieczenia spo∏eczne, a skala progresji podatkowej w Polsce jest niewielka (por. Bukowski
et. al. (2005)). W rezultacie splotu tych czynników korzyÊç dla zatrudnienia, produktu i konsumpcji
wynikajàca z braku progresji mo˝e byç znacznie mniejsza ni˝ w przedstawionych obliczeniach, gdy˝
przy danym poziomie wydatków, p∏aska (∏àczna) stawka podatków bezpoÊrednich mo˝e byç zbyt

Rysunek 2.15: Krzywe Laffera w modelu RBC i NSK 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà zale˝noÊç mi´dzy stopà podatkowà w przypadku danego podatku a dochodami z tutu-
∏u danego podatku. Dostosowanie bud˝etu rzàdu nast´puje poprzez dostosowanie poziomu transferów. Linia przerywana – model RBC,
linia kropkowana – model NSK. 20Oba te modele sà pod tym wzgl´dem w bardzo podobne. 
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wysoka dla osób o najni˝szej produktywnoÊci, wywo∏ujàc opisane wy˝ej negatywne efekty dla ak-
tywnoÊci zawodowej. W wypadku nieelastycznoÊci poda˝y pracy osób o wzgl´dnie wy˝szych kwali-
fikacjach mo˝e byç ona nawet suboptymalna, o ile powoduje wysokie przeci´tne opodatkowanie
osób niskokwalifikowanych o wysokiej elastycznoÊci substytucji pracy i czasu wolnego. 

2.2.11 KomplementarnoÊç konsumpcji publicznej i prywatnej 

Reakcja gospodarki na szoki fiskalne w ogromnej mierze zale˝y od tego, czy dobra konsump-
cyjne prywatne i publiczne sà dobrami komplementarnymi czy substytucyjnymi, co z kolei jest de-
terminowane przez elastycznoÊç substytucji mi´dzy konsumpcjà publicznà i prywatnà. Rysunek
2.16 przedstawia Êcie˝k´ dostosowaƒ g∏ównych agregatów na szok zwi´kszenia konsumpcji pu-
blicznej o 1 procent PKB finansowany spadkiem transferów w zale˝noÊci od elastycznoÊci substytu-
cji mi´dzy prywatnymi i publicznymi dobrami konsumpcyjnymi. ElastycznoÊç substytucji mi´dzy do-
brami konsumpcyjnymi prywatnymi i publicznymi ma ogromny wp∏yw zarówno na iloÊciowà jak
i jakoÊciowà reakcj´ zmiennych na szok. W modelu RBC reakcja produktu na szok zwi´ksza si´ z 0.2
procent w przypadku standardowej u˝ytecznoÊci do ponad 1.5 w przypadku niskiej elastycznoÊci
substytucji. W modelu NSK zmiany te sà równie silne – reakcja produktu zwi´ksza si´ z 0.7 do po-
nad 2. Wzrost mno˝nika fiskalnego pociàga za sobà równie silny wzrost reakcji zatrudnienia
na szok. Co wi´cej, w przypadku niskiej elastyczno Êci substytucji, kiedy konsumpcja publiczna i pry-
watna sà dobrami silnie komplementarnymi, konsumpcja prywatna mo˝e nawet wzrosnàç w wyni-
ku spadku transferów i wzrostu konsumpcji publicznej. Pociàga to za sobà silny wzrost produktu,
zatrudnienia i inwestycji. KomplementarnoÊc obu rodzajów konsumpcji powoduje wi´c, ˝e wzrost
konsumpcji publicznej w reakcji na opisany szok powoduje tak˝e wzrost kraƒcowej u˝ytecznoÊci
z konsumpcji prywatnej. W takiej sytuacji gospodarstwa domowe dokonajà substytucji czasu wol-
nego na rzecz konsumpcji dóbr zwi´kszajàc w ten sposób poda˝ pracy i produkt. Wzrost poda˝y
pracy zwi´kszy kraƒcowà produktywnoÊç kapita∏u, co doprowadzi do wzrostu inwestycji. Im ni˝sza
jest elastycznoÊç substytucji, tym bardziej wzroÊnie kraƒcowa u˝ytecznoÊç z konsumpcji dóbr pry-
watnych i tym silniejszy b´dzie wzrost zatrudnienia. Kwestià otwartà jest na ile ten kana∏ jest wa˝-
ny z punktu widzenia empirycznego. Kilku autorów bada∏o, czy konsumpcja prywatna i publiczna
sà dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi, m.in. Aschauer (1989), Karras (1994) oraz
Amano i Wirjanto (1998). Ogólnie badania empiryczne nie dostarczajà jednoznacznych wniosków.
Wszelkie argumenty odwo∏ujàce si´ wi´c do tego kana∏u transmisji nale˝y traktowaç, jak na razie,
z pewnà rezerwà. 

2.3 OdejÊcie od równowa˝noÊci riccardiaƒskiej 

2.3.1 Struktura modelu 

Wstandardowych modelach neoklasycznych oraz modelach NSK odst´pstwa od równowa˝-
noÊci ricardiaƒskiej sà bardzo niewielkie, przez co struktura terminowa podatków, a wi´c i d∏ug pu-
bliczny nie odgrywa w nich ˝adnej samodzielnej roli. W niniejszym punkcie rozpatrzymy dwie mo-

Tablica 2.12: Wp∏yw skali progresji podatkowej na poziom agregatów w stanie ustalonym
w modelach RBC i NSK. Zak∏adamy niezmieniony poziom dochodów z podatku PIT (w proc.). 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

RBC NSK

1% 5% 10% 1% 5% 10%

Konsumpcja -0.55 -2.76 -5.61 -0.52 -2.60 -5.29

Inwestycje -0.54 -2.75 -5.60 -0.51 -2.61 -5.29

Produkt -0.55 -2.76 -5.60 -0.52 -2.60 -5.29

Zatrudnieni -0.55 -2.76 -5.61 -0.51 -2.60 -5.29
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Rysunek 2.16: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowany spad-
kiem transferów w modelach RBC i NSK w zale˝noÊci od elastycznoÊci substytucji mi´dzy
konsumpcjà publicznà i prywatnà 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent. Linia
ciàg∏a – sG = :, linia przerywana – sG = 0.7, linia kropkowana – sG = 0.5. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje
odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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dyfikacje modeli RBC i NSK pozwalajàce na zbadanie agregatowych skutków odejÊcia od ekwiwa-
lencji Ricardo-Barro. Pierwsza z nich polega uzupe∏nieniu modelu Realnego Cyklu Koniunkturalne-
go o struktur´ nak∏adajàcych si´ pokoleƒ. Druga jest modelem w duchu keynesowskim, w którym
cz´Êç gospodarstw domowych nie ma dost´pu do rynku kredytowego. W obu modelach nak∏ada-
my tym samym explicite warunki, naruszajàce za∏o˝enia konieczne do uzyskania równowa˝noÊci Ri-
cardo-Barro. W pierwszym modelu odejÊcie od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej jest determinowane
endogenicznie przez struktur´ demogra cznà oraz preferencje gospodarstw domowych, w drugim
natomiast, przez obecnoÊç w populacji gospodarstw domowych stojàcych przed ograniczeniami
p∏ynnoÊci. 

Model nak∏adajàcych si´ pokoleƒ 

Rozpatrujemy model nak∏adajàcych si´ pokoleƒ zgodny z tradycjà Yaari’ego (1965) i Blan-
charda (1985), zak∏adajàc, ˝e gospodarstwa stojà przed sta∏ym w czasie prawdopodobieƒstwem
Êmierci. Takà struktur´ demograficznà analizujemy w standardowym modelu Realnego Cyklu Ko-
niunkturalnego. W ka˝dym okresie rodzi si´ n jednostek (gospodarstw domowych).21 Ka˝da z nich
mo˝e w danej chwili umrzeç ze sta∏ym prawdopodobieƒstwem równym 1 – q. Tym samym liczeb-
noÊç populacji jest równa . Opiszemy teraz problem optymalizacyjny reprezenta-
tywnego gospodarstwa domowego w wieku a. Podmioty czerpià u˝ytecznoÊç z konsumpcji dóbr
oraz czasu wolnego. W celu umo˝liwienia dokonania agregacji w grupach wiekowych zak∏adamy,
˝e preferencje sà separowalne wzgl´dem konsumpcji dóbr fizycznych oraz czasu wolnego. Zasób
czasu wolnego jest znormalizowany do jednoÊci. Przyjmujemy nast´pujàcà konwencj´ notacyjnà –
pierwszy indeks odnosi si´ do wieku gospodarstwa domowego, drugi natomiast do okresu. Tym sa-
mym hat jest poda˝à pracy oferowanà w okresie t przez gospodarstwo domowe w wieku a. Dru-
gim za∏o˝eniem, jakie przyjmujemy, jest istnienie doskonale konkurencyjnego sektora ubezpieczeƒ.
Zak∏adamy, ˝e firmy w nim dzia∏ajàce p∏acà sta∏à premi´ w wysokoÊci za zasób finansowy go-
spodarstwa domowego w ka˝dym okresie, w którym ono istnieje. W zamian ubezpieczyciele przej-
mujà ca∏y zasób finansowy zmar∏ych jednostek. 

Gospodarstwa domowe posiadajà majàtek w postaci d∏ugu publicznego wyra˝onego w jed-
nostkach dóbr konsumpcyjnych. Dodatkowo oferujà one prac´ na doskonale konkurencyjnym ryn-
ku, otrzymujà dywidendy wyp∏acane przez firmy oraz uzyskujà transfery z sektora rzàdowego. Re-
prezentatywne gospodarstwo domowe w wieku a maksymalizuje w ten sposób do˝ywotnià
u˝ytecznoÊç 

pod warunkiem ograniczenia bud˝etowego 

gdzie 0 < b < 1 jest stopà preferencji czasowej, zaÊ oznacza wartoÊç dywidend
per capita. Warunki pierwszego rz´du wzgl´dem konsumpcji i czasu wolnego prowadzà do nast´-
pujàcych zwiàzków 

Równanie to wyznacza popyt konsumpcyjny gospodarstwa domowego jako funkcj´ jego finanso-
wych i niefinasowych aktywów, przy czym wyra˝enie jest sta∏à sk∏onnoÊcià do konsumpcji ca∏-
kowitego zasobu, znajdujàcego si´ w gestii gospodarstwa domowego. Jest ona odwrotnoÊcià wa-
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21 W punkcie u˝ywamy zast´pczo terminów „jednostka” i „gospodarstwo domowe”. Zabieg ten mo˝na uzasadniç uto˝-
samieniem gospodarstwa domowego z jego wybranym reprezentantem (np. g∏owà rodziny). 
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gi czasu wolnego w funkcji u˝ytecznoÊci oraz chwilowego horyzontu optymalizacyjnego (maleje
wi´c je˝eli efektywna stopa dyskontowa qb roÊnie). Zasób niefinansowy jest dany przez 

gdzie ast jest stopà dyskontowà zdefiniowanà jako 

Tym samym, zasób finansowy gospodarstwa domowego jest zdefiniowany jako wartoÊç bie˝àca
strumienia potencjalnych przychodów z pracy (jakie mia∏yby miejsce gdyby nie konsumowa∏o ono
czasu wolnego), uzupe∏nionego o zyski i transfery. Poniewa˝ czas wolny dostarcza u˝ytecznoÊci,
poda˝ pracy gospodarstw domowych b´dzie mniejsza ni˝ 1 w ka˝dym okresie. 

Sumujàc wzgl´dem gospodarstw domowych w ró˝nym wieku powy˝sze warunki pierwsze-
go rz´du oraz dzielàc przez wielkoÊç populacji, uzyskujemy nast´pujàce funkcje popytu per capita

gdzie jest ca∏kowitym (finansowym i niefinansowym) zasobem na g∏ow´ danym przez 

Na tej podstawie mo˝emy tak˝e wyznaczyç dynamik´ konsumpcji per capita22

W przypadku, gdy prawdopodobieƒstwo Êmierci jest równe zero powy˝sze równanie redukuje si´
do standardowego równania Eulera, w którym zasób nie finansowy nie jest wa˝ny dla przewidywa-
nia przysz∏ej Êcie˝ki konsumpcji, gdy˝ konsumpcja jest martynga∏em.23 Wa˝nym za∏o˝eniem mode-
lu jest to, ˝e w wypadku, gdy d∏ug publiczny wzroÊnie nadmiernie, nastàpi jego automatyczne do-
stosowanie, poprzez endogenicznà obni˝k´ transferów danà przez 

Sektor przedsi´biorstw oraz sektor rzàdowy w modelu majà takà samà struktur´, jak w przy-
padku opisanego wczeÊniej modelu RBC. Prawdopodobieƒstwo prze˝ycia, q jest wyznaczone
na poziomie, który implikuje, ˝e oczekiwany (Êredni) czas ˝ycia jednostek w modelu wynosi 70 lat.
Odpowiada to wartoÊci q = 0.9964. Pozosta∏e parametry zosta∏y ustalone tak samo jak w modelu
RBC. Parametr c jest wyznaczony na poziomie, implikujàcym, ˝e w stanie ustalonym czas pracy h
stanowi 1/3 czasu wolnego. Przyjmujemy tak˝e, ˝e m = 0.05. 

Model z niericardiaƒskimi gospodarstwami domowymi 

Zasadnicza ró˝nica mi´dzy modelem rozwa˝anym w tym punkcie a modelem NSK polega
na uwzgl´dnieniu w nim gospodarstw domowych, które nie majà dost´pu do rynku kapita∏owego,
które b´dziemy dalej nazywaç „gospodarstwami niericardiaƒskimi”. Problem optymalizacyjny go-
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22 Zak∏adamy tutaj, dla wi´kszej przejrzystoÊci, ˝e podatek konsumpcyjny jest sta∏y w czasie. 
23 Dok∏adnie rzecz bioràc pod- lub nadmartynga∏em zale˝nie od iloczynu bRt. 
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spodarstw ricardiaƒskich i niericardiaƒskich jest jednakowy, z tym wyjàtkiem, ˝e ograniczenie bu-
d˝etowe drugiej grupy przyjmuje postaç 

Tym samym gospodarstwa niericardiaƒskie nie posiadajà obligacji rzàdowych oraz udzia∏ów
w zyskach przedsi´biorstw, a tak˝e nie mogà udzielaç kredytów i braç po˝yczek bankowych. Problem
optymalizacyjny przedsi´biorstw oraz rzàdu przyjmuje takà samà postaç jak w modelu NSK, z niewiel-
kimi ró˝nicami wynikajàcymi wy∏àcznie z istnienia dwóch typów gospodarstw domowych. Dodatko-
wym za∏o˝eniem, majàcym istotny wp∏yw na zachowanie si´ modelu jest to, ˝e transfery per capita
do gospodarstw ricardiaƒskich i niericardiaƒskich sà jednakowe. Analogicznie jak w przypadku mode-
lu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ zak∏adamy, ˝e w przypadku szoków finansowanych d∏ugiem publicznym,
w sytuacji wysokiego poziomu d∏ugu, nastàpi jego dostosowanie poprzez obni˝k´ transferów. W kali-
bracji podstawowej zak∏adamy, ̋ e udzia∏ gospodarstw niericardiaƒskich w populacji wynosi 30 procent. 

2.3.2 Premia za ryzyko 

Wysoki poziom zad∏u˝enia publicznego zwi´ksza premi´ za ryzyko z obligacji rzàdowych.
Niekiedy argumentuje si´, ˝e fakt ten mo˝e stanowiç mechanizm pozwalajàcy na powstanie istot-
nych odst´pstw od ekwiwalencji ricardiaƒskiej. W tym punkcie argumentujemy, ˝e, na podstawie
stosowanych obecnie narz´dzi modelowania, hipoteza ta wydaje si´ nie mieç uzasadnienia. 

Mechanizm premii za ryzyko mo˝na modelowaç na dwa zasadnicze sposoby. Pierwszym jest
wprowadzenie egzogenicznej premii za ryzyko, zale˝nej od poziomu d∏ugu publicznego w ten spo-
sób, ˝e koszt emisji d∏ugu wynosi 

przy czym h jest parametrem opisujàcym premi´ za ryzyko, jest wolnym od ryzyka nominal-
nym oprocentowaniem obligacji, zaÊ pt okreÊla stop´ inflacji. Jednak˝e warunek braku arbitra˝u
na rynku kapita∏owym implikuje, ˝e oczekiwane realne oprocentowanie obligacji jest równe realnej
stopie procentowej, tym samym w sytuacji wysokiego d∏ugu publicznego nominalny zwrot z obli-
gacji musi spaÊç. Mechanizm ten w dalszym ciàgu powoduje wi´c, ˝e efektywne oprocentowanie
d∏ugu jest równe kosztowi alternatywnemu, a tym samym nie wyst´puje ˝adne odst´pstwo
od standardowego modelu RBC, a d∏ug publiczny jest nadal ekonomicznie neutralny, je˝eli b´dzie
sp∏acany w przysz∏oÊci obni˝kà transferów. 

Alternatywny mechanizm zak∏ada, ˝e rzàd mo˝e odmówiç wykupu cz´Êci lub ca∏oÊci d∏ugu.
Zachowanie takie jest równowa˝ne sytuacji, kiedy rzàd mo˝e, w warunkach wysokiego d∏ugu, wpro-
wadziç podatek kapita∏owy od zysków z operacji na rynku obligacji, który jest nieantycypowany przez
gospodarstwa domowe. Mechanizm ten zwi´ksza jednak oczekiwanà stop´ podatkowà zwi´kszajàc
tym samym efektywne opodatkowanie d∏ugu, nie zmieniajàc jednoczeÊnie dochodu permanentne-
go gospodarstw domowych. By to zrozumieç wystarczy zauwa˝yç, ˝e wy˝sze koszty obs∏ugi d∏ugu
muszà zostaç pokryte zmniejszeniem transferów do gospodarstw domowych. Tym samym wi´ksze
dochody z operacji na rynku obligacji sà równowa˝one ni˝szymi transferami. Niezmieniony dochód
permanentny implikuje zatem brak zmiany w poda˝y pracy, a przez to tak˝e w produkcie, konsump-
cji i inwestycjach. W momencie w którym rzàd odmówi sp∏aty zad∏u˝enia, zmniejszone koszty obs∏u-
gi d∏ugu, a tym samym spadek przychodów gospodarstw domowych, zostanà zrównowa˝one wzro-
stem transferów, a wi´c nadal dochód permanentny gospodarstw domowych nie ulegnie zmianie.
Sytuacja b´dzie jednak inna, bo ograniczenie bud˝etowe rzàdu zostanie spe∏nione poprzez dostoso-
wania podatków zniekszta∏cajàcych. Jednak i w tej sytuacji zmiana d∏ugu jest równowa˝na transfe-
rom, a tym samym tak˝e zmianie oczekiwanych Êcie˝ek podatków zniekszta∏cajàcych przy danej
ewolucji poziomu transferów. Oznacza to, ˝e mechanizm wp∏ywu na gospodark´ jest w tym wypad-
ku analogiczny, jak w sytuacji rozwa˝anych wczeÊniej szoków zmieniajàcych stawki podatków znie-
kszta∏cajàcych. Tym samym premia za ryzyko nie wprowadza ˝adnego dodatkowego kana∏u wp∏ywu
polityki fiskalnej, w zwiàzku z czym nie b´dziemy rozwa˝aç tego zagadnienia. 

RA
t−1

1
πt

RA
t−1RPA

t−1 RPA
t = exp(η

At

Yt
)

(1 + τC
t )Ct + Mt = (1 − τL

t )Wtht − (Rt − 1)Qt + Tt



2

Polityka fiskalna w modelach cyklu koniunkturalnego

STRUKTURA I POZIOM WYDATKÓW I DOCHODÓW SFP A SYTUACJA NA RYNKU PRACY 75

2.3.3 D∏ug publiczny w d∏ugim terminie 

W sytuacji, kiedy gospodarstwa domowe ˝yjà nieskoƒczenie d∏ugo, rozpatrywany model na-
k∏adajàcych si´ pokoleƒ redukuje si´ do standardowego modeli RBC, a relacja d∏ugu publicznego
do PKB nie wp∏ywa na poziom agregatów w stanie ustalonym. Nieco inaczej jest gdy horyzont ˝y-
cia jednostek jest ograniczony. Ilustrujà to Tablice 2.13, 2.14 i 2.15, pokazujàce zale˝noÊç mi´dzy
poziomem d∏ugu publicznego w stanie ustalonym a poziomem konsumpcji, inwestycji, produktu
i zatrudnienia, w zale˝noÊci od oczekiwanego czasu trwania ˝ycia gospodarstw domowych. Para-
metr ten okreÊla tak˝e skal´ odejÊcia od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej. 

Wzrost poziomu d∏ugu publicznego w przypadku skoƒczonego czasu ˝ycia gospodarstw do-
mowych zwi´ksza ca∏kowity majàtek gospodarstw domowych, gdy˝ cz´Êç obcià˝eƒ podatkowych
wynikajàcych z dzisiejszego wysokiego poziomu zad∏u˝enia spadnie na przysz∏e pokolenia. W takiej
sytuacji z powodu efektu dochodowego gospodarstwa domowe zwi´kszà konsumpcj´ dóbr i cza-
su wolnego, przez co obni˝a si´ ich poda˝ pracy, a produkt spada. 

Gospodarstwa domowe w sytuacji zwi´kszonej konsumpcji i zmniejszonego dochodu bie˝àce-
go, w zwiàzku ze spadkiem produktu muszà tak˝e obni˝yç inwestycje. Z biegiem czasu zasób kapita-
∏u w gospodarce kurczy si´, przez co zmniejsza si´ produktywnoÊç pracy, implikujàc spadek p∏acy re-
alnej. W takiej sytuacji gospodarstwa domowe, starzejàc si´, muszà w dalszym ciàgu obni˝aç poda˝
pracy w zwiàzku z efektem substytucyjnym. Jednak˝e kolejne pokolenia, dysponujàc ni˝szym zasobem
kapita∏u, liczà si´ z relatywnie mniejszym ca∏kowitym bogactwem. W d∏ugim okresie spadek ten za-
cznie przewa˝aç nad wzrostem dochodu permanentnego, wynikajàcym z wysokiego poziomu zad∏u-

Tablica 2.13: Odchylenie zmiennych w stanie ustalonym od poziomu bazowego jako funkcja
relacji d∏ugu publicznego do PKB. Oczekiwany czas ˝ycia – 70 lat. (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

0.20 0.40 0.60 0.80

Konsumpcja 0.01 0.00 0.00 -0.01

Inwestycje 0.07 0.02 0.02 -0.06

Produkt 0.03 0.01 -0.01 -0.07

Podaż pracy 0.01 0.00 0.00 -0.01

Tablica 2.14: Odchylenie zmiennych w stanie ustalonym od poziomu bazowego jako funkcja
relacji d∏ugu publicznego do PKB. Oczekiwany czas ˝ycia – 35 lat. (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

0.20 0.40 0.60 0.80

Konsumpcja 0.03 0.01 -0.01 -0.03

Inwestycje 0.17 0.06 -0.06 -0.17

Produkt 0.08 0.03 -0.03 -0.08

Podaż pracy 0.02 0.01 -0.01 -0.02

Tablica 2.15: Odchylenie zmiennych w stanie ustalonym od poziomu bazowego jako funkcja
relacji d∏ugu publicznego do PKB. Oczekiwany czas ˝ycia – 5 lat. (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

0.20 0.40 0.60 0.80

Konsumpcja 0.81 0.27 -0.27 -0.79

Inwestycje 4.59 1.46 -1.46 -4.22

Produkt 2.06 0.66 -0.66 -1.93

Podaż pracy 0.66 0.21 -0.21 -0.62
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˝enia. Tym samym gospodarstwa domowe zacznà obni˝aç swojà konsumpcj´. Poda˝ pracy pozosta-
nie jednak nadal na relatywnie ni˝szym poziomie ni˝ w wypadku braku d∏ugu publicznego, w zwiàz-
ku ze spadkiem p∏acy realnej. O ile jednak, zgodnie z opisanym mechanizmem, d∏ug publiczny nega-
tywnie wp∏ywa na aktywnoÊç gospodarczà i produkt, to jednak skala tego oddzia∏ywania staje si´
istotna tylko w przypadku bardzo silnych odchyleƒ od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej – kiedy horyzont
czasowy gospodarstw domowych nie przekracza 5 lat. Oznacza to, ˝e klasa modeli nak∏adajàcych si´
pokoleƒ nie generuje istotnych realnych efektów, zwiàzanych ze zmianami w d∏ugu publicznym. 

Podobna, faktyczna iloÊciowa neutralnoÊç d∏ugu publicznego dla gospodarki wyst´puje tak-
˝e w przypadku drugiego z rozwa˝anych modeli, w którym gospodarstwa majà ograniczony do-
st´p do rynku kapita∏owego i przez to nie mogà zwi´kszyç oszcz´dnoÊci, w sytuacji wzrostu zad∏u-
˝enia paƒstwa, aby mieç Êrodki na jego sp∏at´ w póêniejszym okresie. Wzrost d∏ugu publicznego
wymaga obni˝enia transferów w d∏ugim okresie. Poniewa˝ gospodarstwa niericardiaƒskie nie mo-
gà nabywaç obligacji emitowanych przez rzàd, oznacza to, ˝e dochód permanentny gospodarstw
domowych spadnie. Zwi´kszà one tym samym poda˝ pracy. Wzrost zad∏u˝enia zwi´ksza wydatki
rzàdu na jego sp∏at´. Ten wzrost jest jednak w ca∏oÊci kierowany do gospodarstw ricardiaƒskich.
W celu spe∏nienia ograniczenia bud˝etowego rzàd musi zmniejszyç transfery o analogicznà war-
toÊç. Jednak tylko cz´Êç tej obni˝ki pochodzi z obni˝ki transferów do gospodarstw ricardiaƒskich,
reszta wynika z ci´ç dotykajàcych jednostki podlegajàce ograniczeniom p∏ynnoÊci. Tym samym do-
chód permanentny gospodarstw ricardiaƒskich wzroÊnie. 

Co wi´cej w pierwszym przybli˝eniu (w sensie rozwini´cia w szereg Taylora wokó∏ stanu usta-
lonego) wzroÊnie on dok∏adnie o tyle, o ile spad∏ on w przypadku gospodarstw niericardia ƒskich.
Tym samym spadek poda˝y pracy gospodarstw niepodlegajàcych ograniczeniom p∏ynnoÊci b´dzie
bardzo zbli˝ony do wzrostu poda˝y pracy gospodarstw nimi zwiàzanych, a w przypadku ma∏ego
wzrostu zad∏u˝enia b´dzie w zasadzie identyczny. Okazuje si´, ˝e efekty nieliniowe sà bardzo s∏a-
be, tak, ˝e nawet przy wysokich zmianach zad∏u˝enia ∏àczna zmiana poda˝y pracy nie ulega zmia-
nie. De facto sta∏a poda˝ pracy nie zmienia tak˝e produktu, a tym samym konsumpcja i inwestycje
pozostajà na poprzednim poziomie. Tak˝e wi´c w sytuacji ograniczeƒ p∏ynnoÊci, ekwiwalencja ri-
cardiaƒska jest bardzo dobrym przybli˝eniem modelowanych gospodarek w d∏ugim okresie. 

W dalszej cz´Êci dyskutujemy, jak w obu rozpatrywanych modelach zachowuje si´ dynamika
odpowiedzi podstawowych agregatów na wybrane szoki fiskalne, skupiajàc si´ na ewentualnych
krótkookresowych odst´pstwach od równowa˝noÊci Ricardo-Barro. 

2.3.4 Reakcje modelowanych gospodarek na typowe szoki fiskalne 

Wzrost konsumpcji publicznej finansowany transferami 

Rysunek 2.17 przedstawia Êcie˝k´ reakcji podstawowych zmiennych makroekonomicznych
na impuls wzrostu konsumpcji publicznej o 1 procent PKB finansowany przez odpowiedni spadek
transferów. Przedstawiono na nim reakcj´ g∏ównych agregatów w zale˝noÊci od oczekiwanej d∏u-
goÊci ˝ycia (model RBC) lub od udzia∏u gospodarstw niericardiaƒskich (model NSK). Jak widaç,
w zmodyfikowanym modelu RBC, odst´pstwa od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej sà w zasadzie nie-
widoczne, a reakcja gospodarki na szok wzrostu konsumpcji publicznej jest w zasadzie identyczna
jak w modelu pierwotnym. Podobnie jak w standardowym modelu RBC rol´ dominujàcego kana∏u
transmisji odgrywa kana∏ dochodowy, tak ˝e reakcja gospodarki nie zale˝y od oczekiwanego czasu
˝ycia przy realistycznych poziomach wartoÊci tego parametru. 

W przypadku zmodyfikowanego modelu NSK, udzia∏ gospodarstw niericardiaƒskich ma pe-
wien wp∏yw na zachowanie si´ gospodarki w krótkim okresie. Poniewa˝ rozwa˝any model jest mo-
delem keynesowskim, wahania produktu kszta∏tujà si´ w krótkim horyzoncie czasowym pod wp∏y-
wem zagregowanego popytu. Poniewa˝ wzrost konsumpcji publicznej zwi´ksza popyt zagregowany,
to produkt musi wzrosnàç o analogicznà wielkoÊç, niezale˝nie od tego ile w populacji jest gospo-
darstw podlegajàcych ograniczeniu p∏ynnoÊci. Wzrost produktu wymaga tak˝e zwi´kszenia nak∏a-
dów pracy, co prowadzi do wysokiego wzrostu zatrudnienia, niezale˝nego od udzia∏u gospodarstw
niericardiaƒskich. Spadek konsumpcji zwiàzany jest z obni˝eniem si´ dochodu permanentnego,
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Rysunek 2.17: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowany spad-
kiem transferów spo∏ecznych w modelach RBC i NSK uwzgl´dniajàcych odst´pstwa
od ekwiwalencji ricardiaƒskiej 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB fi-
nansowany spadkiem transferów. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku nieskoƒczonego horyzontu ˝ycia lub braku gospodarstw niericar-
diaƒskich, linia przerywana – oczekiwany czas ˝ycia 70 lat oraz 30 procent gospodarstw niericardiaƒskich, linia ciàg∏a pogrubiona – ocze-
kiwany czas ˝ycia 25 lat oraz 50 procent gospodarstw niericardiaƒskich. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje
odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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a tak˝e oczekiwanym zmniejszeniem si´ skali transferów do gospodarstw ricardiaƒskich oraz spad-
kiem dochodu bie˝àcego gospodarstw niericardiaƒskich. Jednostki podlegajàce ograniczeniu p∏yn-
noÊci nie mogà wyg∏adzaç konsumpcji w czasie. Powoduje to, ˝e spadek ich konsumpcji jest znacz-
nie wi´kszy ni˝ gospodarstw ricardiaƒskich, a w konsekwencji zagregowana konsumpcja obni˝a si´
(w krótkim okresie) tym bardziej im silniejsze jest ograniczenie p∏ynnoÊci, tzn. im wi´kszy jest udzia∏
w populacji gospodarstw niericardiaƒskich. Podobnie, w perspektywie kilku kwarta∏ów po wystàpie-
niu szoku, inwestycje w gospodarce finansowane sà wy∏àcznie przez gospodarstwa ricardiaƒskie,
które sà jedynymi w∏aÊcicielami przedsi´biorstw. Ich mniejszy udzia∏ w populacji zmniejsza wi´c za-
gregowany poziom inwestycji wp∏ywajàc na produkt i pozosta∏e agregaty. 

Wzrost transferów finansowany podatkiem PIT 

Rysunek 2.18 ilustruje Êcie˝k´ dostosowaƒ produktu, konsumpcji, inwestycji i zatrudnienia
do szoku fiskalnego polegajàcego na zwi´kszeniu transferów o 1 procent PKB finansowanym wzro-
stem podatku PIT. Podobnie jak poprzednio na wykresie przedstawiono reakcj´ poszczególnych
zmiennych w zale˝noÊci od za∏o˝onej (lecz realistycznej) si∏y elementów niericardiaƒskich obu roz-
patrywanych modeli. 

Analogicznie jak w przypadku poprzedniego szoku, nie tylko d∏ugookresowa lecz tak˝e tak-
˝e krótkookresowa reakcja gospodarki w modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ jest w zasadzie iden-
tyczna jak w „czystym” modelu RBC. Odst´pstwa od równowa˝noÊci ricaridaƒskiej sà wi´c w nim
zaniedbywalnie ma∏e. Podobnie jak w sytuacji w pe∏ni ricardiaƒskiej, dominujàcà rol´ odgrywa kana∏
substytucyjny. Wzrost poziomu transferów równowa˝ony jest wzrostem podatków, wi´c dochód
permanentny z tego powodu si´ nie zmienia. Z drugiej strony wy˝sze koszty pracy zmniejszajà jej
poda˝, co obni˝a produkt. Spadek produktu powoduje zmniejszenie dochodu permanentnego,
a przez to tak˝e konsumpcji i inwestycji. Ni˝sze inwestycje wynikajà tak˝e ze spadku kraƒcowej pro-
duktywnoÊci kapita∏u w zwiàzku z mniejszà liczbà pracujàcych. Podobnie jak poprzednio, przy re-
alistycznych poziomach oczekiwanego czasu trwania ˝ycia, reakcja gospodarski jest iloÊciowo iden-
tyczna jak w modelu z „nieÊmiertelnymi” gospodarstwami domowymi. 

W modelu z gospodarstwami niericardiaƒskimi, kana∏ transmisji szoku jest w zasadzie taki
sam jak poprzednio. Wp∏yw udzia∏u gospodarstw niericardiaƒskich na zachowanie konsumpcji i in-
westycji jest wi´c jakoÊciowo identyczny do przypadku wzrostu konsumpcji publicznej – finansowa-
nego spadkiem transferów. Ró˝nica mi´dzy maksimum reakcji konsumpcji i inwestycji w przypad-
kach wysokiego i niskiego udzia∏u gospodarstw niericardiaƒskich w populacji jest analogiczna jak
w sytuacji poprzedniej. Z tych samych co poprzednio powodów, tak˝e reakcja konsumpcji zagrego-
wanej jest tym silniejsza, im wy˝szy jest udzia∏ gospodarstw niericardiaƒskich w populacji. W przy-
padku rozwa˝anego szoku trwa∏oÊç reakcji produktu jest jednak wi´ksza, ni˝ w sytuacji impulsu wy-
wo∏anego wzrostem konsumpcji publicznej i spadkiem transferów. W rezultacie ró˝nica mi´dzy
spadkiem dochodu permanentnego gospodarstw ricardiaƒskich a spadkiem dochodu bie˝àcego
gospodarstw niericardiaƒskich jest mniejsza. 

Wzrost transferów finansowany d∏ugiem publicznym 

Mechanizm transmisji kolejnego szoku, polegajàcego na zwi´kszeniu transferów o 1 procent
PKB finansowanym przez wzrost d∏ugu publicznego, w sytuacji niericardiaƒskiej, ilustruje Rysunek
2.19. Przedstawiono na nim reakcj´ na impuls fiskalny poszczególnych agregatów w zale˝noÊci
od si∏y za∏o˝eƒ mogàcych potencjalnie generowaç odst´pstwa od równowa˝noÊci Ricardo-Barro. 

W przypadku modelu nak∏adajàcych si´ pokoleƒ mechanizm transmisji rozwa˝anego szoku
zosta∏ ju˝ opisany w punkcie 2.3.3. Wzrost transferów o 1 procent PKB finansowany d∏ugiem ma
bardzo niewielki wp∏yw na gospodark´ nie tylko w d∏ugim, lecz tak˝e w krótkim okresie. Natych-
miastowa reakcja produktu nie przekracza 0.01 procent, nawet w przypadku oczekiwanego czasu
˝ycia rz´du 35 lat. Gdy jest on dwa razy d∏u˝szy, odchylenia od ekwiwalencji sà nawet dziesi´ç ra-
zy mniejsze. Tym samym w rozszerzonym modelu RBC równowa˝noÊç ricardiaƒska jest de facto
spe∏niona niezale˝nie od horyzontu czasowego, jaki bierzemy pod uwag´. 
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Rysunek 2.18: Funkcje reakcji na impuls wzrostu transferów finansowany wzrostem podat-
ku PIT w modelach RBC i NSK uwzgl´dniajàcych odst´pstwa od ekwiwalencji ricardiaƒskiej 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1 procent PKB finansowany
podatkiem PIT. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku nieskoƒczonego horyzontu ˝ycia lub braku gospodarstw niericardiaƒskich, linia przery-
wana – oczekiwany czas ˝ycia 70 lat oraz 30 procent gospodarstw niericardiaƒskich, linia ciàg∏a pogrubiona – oczekiwany czas ˝ycia 25
lat oraz 50 procent gospodarstw niericardiaƒskich. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej
zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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Rysunek 2.19: Funkcje reakcji na impuls wzrostu transferów finansowany d∏ugiem publicz-
nym w modelach RBC i NSK uwzgl´dniajàcych odst´pstwa od ekwiwalencji ricardiaƒskiej 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost transferów o 1 procent PKB finansowany
d∏ugiem publicznym. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku nieskoƒczonego horyzontu ˝ycia lub braku gospodarstw niericardiaƒskich, linia
przerywana – oczekiwany czas ˝ycia 70 lat oraz 30 procent gospodarstw niericardiaƒskich, linia ciàg∏a pogrubiona – oczekiwany czas ˝y-
cia 25 lat oraz 50 procent gospodarstw niericardiaƒskich. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu
danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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Sytuacja ta wyglàda inaczej w odniesieniu do modelu NSK z ograniczeniami p∏ynnoÊci, w któ-
rym odchylenia od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej w krótkim okresie sà istotnie wi´ksze. W przypad-
ku, gdy gospodarstwa niericardiaƒskie stanowià po∏ow´ wszystkich gospodarstw domowych, wzrost
transferów o 1 procent PKB finansowany d∏ugiem publicznym mo˝e w krótkim okresie obni˝yç pro-
dukt o 0.1 procent. Negatywna reakcja produktu jest jednak bardzo krótkotrwa∏a, tak ˝e zaledwie
po kilku kwarta∏ach wraca on do poprzedniego poziomu. Mechanizm transmisji impulsu w modelu
NSK jest nast´pujàcy: Wzrost poziomu transferów istotnie zwi´ksza dochód bie˝àcy gospodarstw
niericardiaƒskich, które w odpowiedzi zmniejszajà swojà poda˝ pracy. Wzrost transferów oddzia∏uje
tak˝e pozytywnie na dochód permanentny gospodarstw ricardiaƒskich, które jednak muszà
uwzgl´dniç to, ˝e w przysz∏oÊci b´dà musia∏y sp∏aciç wy˝szy d∏ug publiczny, co redukuje wzrost
oczekiwanego przez nie dochodu permanentnego, a nawet mo˝e prowadziç do jego spadku. Jed-
nak˝e w zwiàzku z tym, ˝e szok jest chwilowy, zmiana dochodu permanentnego gospodarstw do-
mowych jest niewielka. Gospodarstwa niericardiaƒskie zwi´kszajà konsumpcj´ i poda˝ pracy w od-
powiedzi na znaczàcy wzrost ich dochodu bie˝àcego finansowany wy˝szymi transferami. 

Niewielka zmiana dochodu permanentnego gospodarstw ricardiaƒskich implikuje jednak niewielkà
zmian´ ich konsumpcji i poda˝y pracy. W konsekwencji zachowanie ∏àcznej poda˝y pracy i produktu jest
determinowane w krótkim okresie reakcjà gospodarstw podlegajàcych ograniczeniu p∏ynnoÊci. Nast´puje
w ten sposób spadek zatrudnienia i wzrost konsumpcji. Spadek zatrudnienia redukuje produkt oraz
zmniejsza produktywnoÊç kapita∏u, przez co spadajà inwestycje. Ten efekt substytucyjny dodatkowo obni-
˝a konsumpcj´ gospodarstw ricardiaƒskich, co implikuje silniejszà zmian´ konsumpcji ni˝ produktu. 

Wzrost konsumpcji publicznej finansowany d∏ugiem publicznym 

Kolejny rozwa˝any szok fiskalny polega na zwi´kszeniu konsumpcji publicznej sfinansowanym
wzrostem d∏ugu. W jego wypadku zachowanie gospodarki jest w zasadzie identyczne z przypadkiem
finansowania szoku transferami, co oznacza, ˝e korekta wywo∏ana odejÊciem od równowa˝noÊci ri-
cardiaƒskiej w modelu RBC z nak∏adajàcymi si´ pokoleniami mo˝e byç zaniedbana, zaÊ korekta
w modelu NSK z gospodarstwami podlegajàcymi ograniczeniom p∏ynnoÊci ma znaczenie tylko
w krótkim okresie i jest stosunkowo niewielka. Widoczne jest to zw∏aszcza gdy porównamy Rysunki
2.1 i 2.20. Jak widaç w zmodyfikowanym modelu NSK, wi´kszy udzia∏ w populacji gospodarstw nie-
ricardiaƒskich modyfikuje zachowanie inwestycji i produktu w krótkim okresie, w sposób bardzo zbli-
˝ony do obserwowanego w przypadku wzrostu konsumpcji publicznej finansowanego spadkiem
transferów. Finansowanie wydatków konsumpcyjnych rzàdu d∏ugiem oznacza jednak, ˝e dochód
permanentny gospodarstw niericardiaƒskich poczàtkowo nie spada. Obni˝a si´ on natomiast
w póêniejszym okresie w zwiàzku z tym, ˝e wy˝szy poziom zad∏u˝enia zmusza rzàd do zmniejszenia
wielkoÊci transferów. Koszty finansowania konsumpcji publicznej pokrywajà gospodarstwa ricardiaƒ-
skie. W zwiàzku z tym, ˝e szok jest przejÊciowy, a mo˝liwoÊç wyg∏adzania konsumpcji w czasie ogra-
niczona, jej reakcja na szok w przypadku wysokiego udzia∏u gospodarstw niericardiaƒskich jest
mniejsza. Poziom zatrudnienia i produkt jest determinowany przez zagregowany popyt, który nie za-
le˝y w wi´kszym stopniu od sposobu finansowania konsumpcji publicznej. Szczegó∏owe Êcie˝ki re-
akcji podstawowych agregatów na omawiany impuls fiskalny ilustruje Rysunek 2.20. 

Wzrost podatku PIT przeznaczony na redukcj´ d∏ugu publicznego 

Ostatnim rozpatrywanym przez nas szokiem fiskalnym jest sp∏ata d∏ugu publicznego w wyso-
koÊci 1 procent PKB sfinansowana wzrostem dochodów z podatku PIT. Szczegó∏owà Êcie˝k´ reakcji
podstawowych agregatów na ten impuls przedstawia Rysunek 2.21. Na wykresie przedstawiono od-
powiedê poszczególnych zmiennych makroekonomicznych, w zale˝noÊci od oczekiwanej d∏ugoÊci ˝y-
cia gospodarstw domowych (w modelu RBC) lub odsetka gospodarstw niericardiaƒskich w populacji
(w modelu NSK). Jak mo˝na zaobserwowaç, zachowanie gospodarki jest w zasadzie identyczne
z przypadkiem gdy wzrost PIT finansowa∏ zwi´kszone transfery. W modelu RBC korekta wywo∏ana
odejÊciem od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej jest zaniedbywalna, natomiast w modelu NSK jest bardzo
ma∏a i dotyczy tylko krótkiego okresu. W drugim wypadku jedynym wyjàtkiem jest zachowanie inwe-
stycji. W modelu z gospodarstwami niericardiaƒskimi w krótkim okresie nast´puje znaczny spadek ich
dochodu bie˝àcego. O ile w sytuacji gdy wzrost PIT finansowa∏ transfery, inwestycje mala∏y w wyniku
spadku dochodów z pracy, lecz ca∏kowite zmniejszenie PKB mog∏o byç zmniejszone dzi´ki wy˝szym
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Rysunek 2.20: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowany d∏u-
giem w modelach RBC i NSK uwzgl´dniajàcych odst´pstwa od ekwiwalencji ricardiaƒskiej 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB fi-
nansowany wzrostem d∏ugu. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku nieskoƒczonego horyzontu gospodarstw domowych oraz w przypadku
braku gospodarstw niericardiaƒskich, linia przerywana – oczekiwany czas ˝ycia 70 lat oraz 30 procent gospodarstw niericardiaƒskich, linia
ciàg∏a pogrubiona – oczekiwany czas ˝ycia 25 lat oraz 50 procent gospodarstw niericardiaƒskich. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów.
OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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Rysunek 2.21: Funkcje reakcji na impuls wzrostu PIT nansujàcy sp∏at´ d∏ugu publicznego
w modelach RBC i NSK uwzgl´dniajàcych odst´pstwa od ekwiwalencji ricardiaƒskiej 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost dochodów z podatku PIT o 1 procent PKB
przeznaczony na sp∏at´ d∏ugu publicznego. Lina ciàg∏a odnosi si´ do przypadku nieskoƒczonego horyzontu gospodarstw domowych oraz
w przypadku braku gospodarstw niericardiaƒskich, linia przerywana – oczekiwany czas ˝ycia 70 lat oraz 30 procent gospodarstw niericar-
diaƒskich, linia ciàg∏a pogrubiona – oczekiwany czas ˝ycia 25 lat oraz 50 procent gospodarstw niericardiaƒskich. Okres pó∏trwania szoku
8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie ustalonym w procentach. 
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transferom do gospodarstw niericardiaƒskich, to w wypadku rozpatrywanego szoku redukcja d∏ugu
to uniemo˝liwia. W rezultacie spadek konsumpcji gospodarstw niericardiaƒskich jest wi´kszy. 

2.4 Otwarcie gospodarki 

2.4.1 Struktura modelu 

Wpunkcie 2.2 rozwa˝aliÊmy wy∏àcznie gospodark´ zamkni´tà. Poniewa˝ jednak we wspó∏-
czesnym Êwiecie handel zagraniczny i mi´dzynarodowe przep∏ywy kapita∏u odgrywajà znacznà ro-
l´, konieczne jest porównanie zachowania poszczególnych modeli w odpowiedzi na szoki fiskalne
w gospodarce otwartej i zamkni´tej. Ograniczamy si´ przy tym tylko do jednego rodzaju szoku –
wzrostu konsumpcji publicznej finansowanego obni˝kà transferów. Pozosta∏e z rozpatrywanych
wczeÊniej kategorii impulsów fiskalnych majà generalnie rzecz bioràc podobne kana∏y transmisji
i dlatego zosta∏y pomini´te. Dodatkowo szerzej omawiamy rol´ jakà dla absorpcji skutków zmian
w polityce fiskalnej rzàdu odgrywa substytucja dóbr krajowych przez dobra zagraniczne. 

Konstruujemy model, który jest rozszerzeniem modelu NSK przedstawionego w poprzedniej
cz´Êci rozdzia∏u, o zagadnienia zwiàzane z gospodarkà otwartà analogicznie jak w pracy Sela-
ive’a i Tuesty (2003). Rozwa˝amy dwa sektory produkcyjne: sektor dóbr wymienialnych i sektor dóbr
niewymienialnych. Dobro finalne jest produkowane z wykorzystaniem krajowych i zagranicznych
dóbr wymienialnych oraz krajowych dóbr niewymienialnych. Rozwa˝amy te˝ niedoskona∏à integra-
cj´ rynków kapita∏owych, która ma swoje êród∏a w niezupe∏noÊci rynku kapita∏owego oraz istnienie
premii za ryzyko w przypadku zad∏u˝ania si´ zagranicà. Problem optymalizacyjny gospodarstw do-
mowych przyjmuje takà samà postaç jak w przypadku modelu NSK przedstawionego wczeÊniej,
z wyjàtkiem ograniczenia bud˝etowego, które jest nast´pujàce 

gdzie oznacza d∏ug zagraniczny wyra˝ony w walucie obcej, jest nominalnym oprocen-
towaniem obligacji zagranicznych, stopà inflacji zagranicà, natomiast qt wyznacza realny kurs
walutowy – tzn. cen´ zagranicznego dobra nalnego w jednostkach dobra krajowego. Zmienna RPt
okreÊla premi´ za ryzyko w przypadku operacji na rynku obligacji zagranicznych, zwiàzanà np. z za-
gro˝eniem niewyp∏acalnoÊci kraju. Przyjmuje ona postaç 

gdzie Yt okreÊla produkt krajowy, a f jest parametrem. 

Krajowe dobro finalne jest produkowane przez doskonale konkurencyjny sektor firm
przy u˝yciu technologii 

gdzie i sà odpowiednio nak∏adami dóbr wymienialnych i niewymienialnych, g okreÊla
udzia∏ dóbr wymienialnych, natomiast e wyznacza elastycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami wymie-
nialnymi i niewymienialnymi. Firmy tego sektora ustalajà nak∏ad produkcji w celu maksymalizacji zy-
sku (w równowadze równego zero) 
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gdzie i to odpowiednio ceny dóbr wymienialnych i niewymienialnych. Dobro wymienial-
ne jest produkowane przez doskonale konkurencyjny sektor firm o technologii 

gdzie i sà nak∏adami krajowych i zagranicznych dóbr wymienialnych wykorzystanych
w kraju, n okreÊla udzia∏ krajowych dóbr wymienialnych, natomiast u to elastycznoÊç substytucji
mi´dzy krajowymi i zagranicznymi dobrami wymienialnymi. Firmy tego sektora ustalajà nak∏ad pro-
dukcji w celu maksymalizacji zysku (w równowadze równego zero) 

gdzie i sà cenami krajowych i zagranicznych dóbr wymienialnych, przy czym zak∏ada-
my zachodzenie prawa jednej ceny. 

Sektory krajowych dóbr wymienialnych i niewymienialnych produkujà odpowiednio homoge-
niczne dobra i z wykorzystaniem poÊrednich dóbr wymienialnych oraz niewy-
mienialnych , stosujàc technologi´ CES 

Parametr lP wyznacza elastycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami poÊrednim, a przez to mar˝´ firm
sektora dóbr poÊrednich. Reprezentatywne przedsi´biorstwa w obu sektorach maksymalizujà zysk

który w równowadze jest równy zero, gdzie i sà cenami poÊrednich dóbr wymienialnych
i niewymienialnych typu i. Model zak∏ada, ˝e firmy sektorów dóbr poÊrednich posiadajà wy∏àczne
prawo do produkcji dobra i. Dobro wymienialne produkowane w kraju mo˝e byç wykorzystane tak-
˝e zagranicà. Równowaga na rynku krajowym implikuje wi´c, ˝e 

Mo˝emy teraz zdefiniowaç produkt krajowy jako 

Analogicznie jak w przypadku wyjÊciowego modelu NSK zak∏adamy, ˝e firmy sektora poÊred-
nich dóbr wymienialnych i niewymienialnych produkujà dobro z wykorzystaniem dóbr podstawo-
wych i ustalajà jego cen´, przy czym mogà to zrobiç optymalnie tylko co pewien czas. Problem firm
sektora dóbr poÊrednich jest identyczny jak w modelu NSK. Podobnie problem sektora dóbr pod-
stawowych, sektora rzàdowego i banku centralnego jest to˝samy z modelem NSK z tà jednak ró˝-
nicà, ˝e teraz mamy dwa sektory produkcyjne. Poniewa˝ ró˝nice sà nieznaczne i majà charakter Êci-
Êle notacyjny, pominiemy dok∏adny opis tej cz´Êci modelu. 

Aby domknàç model musimy jeszcze okreÊliç popyt zagraniczny na dobra krajowe. Przyjmu-
jemy, ˝e gospodarka zagranicy jest analogiczna jak gospodarka krajowa. Wtedy problem optymali-
zacyjny zagranicznego sektora finalnych dóbr wymienialnych prowadzi do warunku 
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gdzie jest cenà zagranicznych dóbr wymienialnych wyra˝onà w walucie obcej, zaÊ okre-
Êla produkcj´ nalnych dóbr wymienialnych za granicà. Równowaga na rynku walutowym implikuje

Przyjmujemy, ˝e gospodarka krajowa jest ma∏a w porównaniu z gospodarkà zagranicznà,
a tym samym, ˝e zagraniczna inflacja, nominalna zagraniczna stopa procentowa, cena finalnych za-
granicznych dóbr wymienialnych, oraz popyt zagregowany zagranicy na finalne dobra wymienial-
ne sà egzogeniczne. B´dziemy rozpatrywaç system zmiennego kursu walutowego. 

W rozwa˝anym modelu przyjmujemy takie same wartoÊci parametrów jak w przypadku modelu
NSK. Parametry opisujàce gospodark´ otwartà zawarte sà w tablicy 2.16 i pochodzà z pracy Saleivy i Tu-
esty (2003) Parametry te implikujà, ˝e udzia∏ dóbr wymienialnych w funkcji produkcji finalnych dóbr kra-
jowych wynosi 60 procent, elastycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami wymienialnymi i niewymienialnymi
jest niska, na poziomie 0.77, udzia∏ krajowych dóbr wymienialnych w funkcji produkcji finalnych dóbr
wymienialnych wynosi 70 procent, zaÊ elastycznoÊç substytucji mi´dzy krajowymi i zagranicznymi dobra-
mi wymienialnymi jest relatywnie ma∏a, na poziomie 2.0. Parametr f okreÊlajàcy premi´ za ryzyko impli-
kuje, ˝e wzrost zad∏u˝enia zagranicznego o 1 procent PKB zwi´ksza jà o 0.001 procent. Zagregowany

popyt zagraniczny na finalne dobra wymienialne ustalamy na poziomie, który implikuje, ̋ e w stanie usta-
lonym eksport stanowi 30 procent PKB. Zak∏adamy, ˝e w d∏ugim okresie inflacja krajowa i zagraniczna
jest jednakowa. Pociàga to za sobà, ˝e w stanie ustalonym zad∏u˝enie zagraniczne jest równe zero. 

2.4.2 Wzrost konsumpcji publicznej finansowany obni˝kà transferów 

W rozwa˝anym modelu gospodarki otwartej obowiàzujà te same kana∏y transmisji jak w mo-
delu keynesowskim. Dodatkowo, zachowanie agregatów uzale˝nione jest od bilansu handlowego.
W d∏ugim okresie w przypadku szoków trwa∏ych otwarcie gospodarki nie wprowadza do modelu
NSK niczego nowego. W tym horyzoncie czasowym bilans handlowy musi byç równy zero. W prze-
ciwnym wypadku w nowym stanie ustalonym musia∏by mieç miejsce ciàg∏y nap∏yw lub odp∏yw ka-
pita∏u. W tej sytuacji jednak poziom zad∏u˝enia zagranicznego osiàga∏by coraz wi´ksze wartoÊci,
tym samym premia za ryzyko nieustannie wzrasta∏aby. W nowym stanie ustalonym zwrot z obliga-
cji zagranicznych musi byç jednak równy kosztowi alternatywnemu, który jest ograniczony. Wzrost
konsumpcji publicznej finansowany transferami zmniejsza dochód permanentny gospodarstw do-
mowych, przez co roÊnie ich poda˝ pracy i konsumpcja. Wzrost poda˝y pracy podnosi produkt i in-
westycje. Kana∏ popytu zagregowanego w d∏ugim okresie jest bez znaczenia, dlatego te˝ mecha-
nizm transmisji szoków jest w d∏ugim okresie dok∏adnie taki sam jak w modelu RBC.
Równowa˝noÊç t´ pokazuje Tablica 2.17, zawierajàca wielkoÊci tego samego rz´du co zaprezento-
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Tablica 2.16. WartoÊci parametrów modelu

f g e n u

-0.001 0.60 0.77 0.7 2

Tablica 2.17: Wp∏yw wzrostu konsumpcji publicznej o 1 procent PKB na poziom podstawo-
wych agregatów w stanie ustalonym w modelu NSK gospodarki otwartej (w proc.) 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. 

Konsumpcja Inwestycje Produkt Zatrudnienie

zmiana -0.42 1.07 1.07 1.07
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wane w Tablicy 2.2. Jak widaç wp∏yw wzrostu konsumpcji publicznej o 1 procent PKB finansowany
adekwatnym spadkiem transferów, na poziom konsumpcji, inwestycji, produktu oraz poda˝y pracy
w stanie ustalonym w modelu gospodarki otwartej jest iloÊciowo i jakoÊciowo w zasadzie identycz-
ny co w modelu NSK gospodarki zamkni´tej, a wi´c te˝ wyjÊciowego modelu RBC . 

O ile w d∏ugim horyzoncie czasowym, to czy gospodarka jest otwarta czy nie, jest bez zna-
czenia dla skutków polityki fiskalnej, to w krótkim okresie sytuacja ta wyglàda inaczej.24 Otwarcie
gospodarki wprowadza jednak zmiany wy∏àcznie o charakterze iloÊciowym, nie zmieniajàc ogólne-
go obrazu przedstawionego w punkcie 2.2. Ilustruje to Rysunek 2.22 przedstawiajàcy, w modelu
gospodarki otwartej, funkcje reakcji na impuls zwi´kszenia konsumpcji publicznej o 1 procent PKB
sfinansowany spadkiem transferów. Na wykresie przedstawiono reakcj´ zmiennych w zale˝noÊci
od trwa∏oÊci szoku fiskalnego. 

Zgodnie z przedstawionymi powy˝ej argumentami, w przypadku szoku permanentnego re-
akcja gospodarki jest w zasadzie identyczna jak w rozwa˝anym wczeÊniej modelu NSK (por. Rysu-
nek 2.1). W odniesieniu do szoków przejÊciowych istniejà pewne ró˝nice odpowiedzi na impuls
mi´dzy gospodarkà otwartà a zamkni´tà. Przede wszystkim w gospodarce otwartej mno˝niki fiskal-
ne sà mniejsze ni˝ w przypadku gospodarki zamkni´tej. Przy rozwa˝anej parametryzacji, mno˝nik
wydatkowy wynosi ok. 0.7 przy wartoÊci rz´du 1.0 w „zamkni´tym” modelu NSK. Przyczyna mniej-
szych mno˝ników le˝y w efekcie przesuni´cia wydatków (ang. expenditure switching) mi´dzy do-
brami krajowymi i zagranicznymi. Szok fiskalny prowadzi do wzrostu inflacji w kraju i wzrostu ce-
ny wzgl´dnej krajowych dóbr wymienialnych wobec dóbr zagranicznych gdyby kurs walutowy si´
nie zmieni∏. Powoduje to przesuni´cie popytu gospodarstw domowych w kierunku dóbr zagranicz-
nych, co wià˝e si´ z pogorszeniem bilansu handlowego. 

W sytuacji zmiennego kursu walutowego, z jakim tu mamy do czynienia, wzrost poda˝y pra-
cy gospodarstw domowych zwi´ksza produktywnoÊç kapita∏u, a tym samym tak˝e realnà stop´ pro-
centowà, co podnosi nap∏yw kapita∏u zagranicznego. Pog∏´bia to spadek bilansu handlowego.
Efekt przesuni´cia inwestycji b´dzie tym silniejszy im wi´ksza jest elastycznoÊç substytucji mi´dzy
dobrami krajowymi a zagranicznymi. Inwestycje sà wi´c w zasadzie jedynym agregatem, w którym
mo˝liwe sa pewne, niewielkie jakoÊciowe ró˝nice mi´dzy gospodarkà zamkni´tà i otwartà, w krót-
kookresowej odpowiedzi na impuls fiskalny. Podobnie jak w modelu NSK wzrost popytu zagrego-
wanego na dobra krajowe zwi´ksza produkt oraz nak∏ad pracy. Zachowanie konsumpcji jest deter-
minowane przede wszystkim przez poziom dochodu permanentnego, który nie zale˝y w sposób
istotny od tego czy gospodarka jest otwarta. Tym samym zachowanie konsumpcji jest podobne
w modelu gospodarki otwartej i zamkni´tej. W d∏ugim okresie w zwiàzku ze wrostem poda˝y dóbr
krajowych spada ich cena relatywna wyra˝ona w dobrach zagranicznych, co oznacza spadek real-
nego kursu walutowego. Wkrótkim okresie kurs walutowy zale˝y tak˝e od zachowania si´ cen kra-
jowych dóbr niewymienialnych, które wzrastajà prowadzàc do jego aprecjacji. 

2.4.3 Rola substytucji mi´dzy dobrami krajowymi i zagranicznymi 

Mno˝niki fiskalne w gospodarce otwartej sà determinowane w g∏ównej mierze przez ela-
stycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami krajowymi i zagranicznymi. Poniewa˝ w analizowanym mo-
delu uwzgl´dniamy dwa sektory produkcji, elastycznoÊç substytucji zale˝y od elastycznoÊci mi´dzy
krajowymi i zagranicznymi dobrami wymienialnymi, ale tak˝e od elastycznoÊci mi´dzy dobrami wy-
mienialnymi i niewymienialnymi oraz udzia∏u dóbr niewymienialnych w u˝ytecznoÊci gospodarstw
domowych i funkcji produkcji krajowych dóbr nalnych. 

Literatura empiryczna wskazuje na wysoki udzia∏ dóbr niewymienialnych w funkcji produkcji
dóbr konsumpcyjnych oraz na niskà elastycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami wymienialnymi i nie-
wymienialnymi (zobacz Kravis i Lipsey, 1988, oraz Gatsios, Kollinzas i Levasseur, 2002). Czynnik ten

24 W tym miejscu, dla wi´kszej przejrzystoÊci, zajmujemy si´ tylko jednym spoÊród kilku typów szoków fiskalnych roz-
wa˝anych w punkcie 2.2, trzeba jednak podkreÊliç, ˝e tak˝e w pozosta∏ych wypadkach wyniki sà generalnie podobne
tzn. zachowanie si´ gospodarki w d∏ugim okresie jest niezale˝ne od faktu otwarcia gospodarki, a efekty krótkookreso-
we majà wymiar iloÊciowy, a nie jakoÊciowy. Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e otwartoÊç gospodarki ∏agodzi wp∏yw szo-
ków fiskalnych na konsumpcj´, produkt i inwestycje. 
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znaczàco redukuje elastycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami krajowymi i zagranicznymi. W nast´p-
stwie rozwa˝anego w poprzednim punkcie zwi´kszenia konsumpcji publicznej produkcja krajowych
dóbr nalnych musi wzrosnàç, aby ograniczyç spadek konsumpcji gospodarstw domowych. Niska
elastycznoÊç substytucji mi´dzy dobrami wymienialnymi i niewymienialnymi oraz du˝y udzia∏ dóbr
niewymienialnych w u˝ytecznoÊci gospodarstw domowych powoduje, ˝e konieczny jest znaczàcy
wzrost produkcji krajowych dóbr niewymienialnych, w odpowiedzi na wzrost konsumpcji publicz-
nej i spadek transferów. Ju˝ ten czynnik powoduje, ˝e mno˝niki fiskalne nie mogà byç niskie. Do-
datkowo estymacje elastycznoÊci substytucji mi´dzy krajowymi i zagranicznymi dobrami wymienial-
nymi wskazujà, ˝e nie jest ona du˝a (zobacz Backus, Kehoe and Kydland, 1992), co dalej ogranicza
mo˝liwoÊç substytucji dóbr krajowych dobrami zagranicznymi, redukujàc efekt przesuni´cia wydat-
ków, oraz zwi´ksza mno˝niki fiskalne. Czynniki te powodujà, ˝e w rozwa˝anym modelu wp∏yw szo-
ków fiskalnych na gospodark´ w warunkach zmiennego kursu walutowego jest znacznie wi´kszy

Rysunek 2.22: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowany spad-
kiem transferów w modelu gospodarki otwartej w zale˝noÊci od trwa∏oÊci szoku 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB fi-
nansowany spadkiem transferów. Linia ciàg∏a – okres pó∏trwania szoku 4 kwarta∏y, linia przerywana – 8 kwarta∏ów, linia kropkowana – 16
kwarta∏ów, linia ciàg∏a pogrubiona – szok permanentny. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie usta-
lonym w procentach. 
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ni˝ implikowany np. przez tradycyjny keynesowski model Mundela-Fleminga, gdzie mno˝niki te po-
winny byç zbli˝one do zera.25

Rysunek 2.23 ilustruje reakcj´ gospodarki na szok zwi´kszonej konsumpcji publicznej o 1 pro-
cent PKB finansowanej transferami w zale˝noÊci od elastycznoÊci substytucji mi´dzy krajowymi i za-
granicznymi dobrami wymienialnymi. Wp∏yw elastycznoÊci substytucji na mno˝nik wydatkowy okazu-
je si´ byç znaczny. Wzrost elastycznoÊci substytucji z 2 do 10 zmniejsza mno˝nik wydatkowy z 0.7
do 0.4. Spadek si∏y reakcji produktu pociàga za sobà analogiczny spadek si∏y reakcji zatrudnienia. Spa-
dek bilansu handlowego dodatkowo podkreÊla, ˝e jest on wywo∏any efektem przesuni´cia wydatków. 

Rysunek 2.23: Funkcje reakcji na impuls wzrostu konsumpcji publicznej finansowany spad-
kiem transferów w modelach gospodarki otwartej w zale˝noÊci od elastycznoÊci substytucji 

èród∏o: Obliczenia w∏asne. Wp∏yw wzrostu konsumpcji publicznej o 1 procent PKB finansowanej transferami na gospodark´ w zale˝noÊci
od elastycznoÊci substytucji mi´dzy krajowymi i zagranicznymi dobrami wymienialnymi. Linia ciàg∏a – elastycznoÊç substytucji, u = 2, linia
przerywana – u = 10. Okres pó∏trwania szoku 8 kwarta∏ów. OÊ Y reprezentuje odchylenie poziomu danej zmiennej od wartoÊci w stanie
ustalonym w procentach. 
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25 Innymi s∏owy w modelu NSK gospodarki otwartej, polityka fiskalna jest (w krótkim okresie) skuteczna nawet w re˝ymie
zmiennych kursów walutowych, co nie ma miejsca w „podr´cznikowym” modelu Mundella-Flemminga, w którym polity-
ka fiskalna mo˝e byç skuteczna tylko przy sta∏ych kursach walutowych. JednoczeÊnie jednak, jak to wykazaliÊmy powy˝ej,
otwartoÊç gospodarki zmniejsza nieco skutecznoÊç polityki fiskalnej w porównaniu z modelem gospodarki zamkni´tej. 
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2.5 Podsumowanie 

Przewidywana reakcja gospodarki na szoki fiskalne modeli neoklasycznych i nowych modeli
keynesowskich jest zbli˝ona. Niemal identyczne sà zw∏aszcza w∏asnoÊci d∏ugookresowe obu mode-
li, a wi´c ich odpowiedzi na szoki trwale zmieniajàce poziom podatków, transferów czy konsump-
cji publicznej. Z jednej strony jest to zgodne z intuicjà, gdy˝ modele NSK w d∏ugim okresie, kiedy
wszystkie ceny si´ dostosujà, redukujà si´ do modeli neoklasycznych. Z drugiej jednak strony rozpa-
trywany model NSK cechowa∏ si´ znacznà liczbà frykcji realnych. Wskazuje to na znacznà odpor-
noÊç predykcji wp∏ywu szoków fiskalnych obecnej generacji modeli, wzgl´dem konkretnej struktu-
ry modelu oraz wartoÊci parametrów. 

Na tej podstawie mo˝na powiedzieç, ˝e wspó∏czesna teoria cyklu koniunkturalnego sugeru-
je, ˝e w d∏ugim okresie finansowanie wzrostu transferów wy˝szymi podatkami ma jednoznacznie
negatywny wp∏yw na gospodark´, prowadzàc do spadku poziomów konsumpcji, inwestycji, pro-
duktu i zatrudnienia. Dzieje si´ tak niezale˝nie od tego czy wybranym podatkiem jest PIT, CIT czy
te˝ VAT. Podatki oddzia∏ujà negatywnie przede wszystkim na poda˝ pracy i kapita∏u. Pod wzgl´dem
iloÊciowym poszczególne warianty finansowania wy˝szych transferów podatkami zniekszta∏cajàcy-
mi ró˝nià jedynie relatywnà si∏à oddzia∏ywania na inwestycje i zatrudnienie. Efekt wypadkowy wi-
doczny w zmianach poziomu produktu jest znacznie mniej zró˝nicowany, przy czym nieco mniej
negatywne oddzia∏ywanie ze strony podatku VAT jest konsekwencjà szerszej (w rozwa˝anej specy
kacji modelowej) bazy podatkowej w porównaniu do podatków PIT i CIT, a nie niezniekszta∏cajà-
cym charakterem podatków poÊrednich. Podobnie silny, negatywny wp∏yw na poziom aktywnoÊci
gospodarczej i wszystkich agregatów wywiera wzrost transferów finansowany ni˝szà konsumpcjà
publicznà. Tym samym, wed∏ug przewidywaƒ teorii, zmniejszenie transferów niezale˝nie od sposo-
bu wykorzystania uwolnionych Êrodków, powinno przyczyniç si´ jednoznacznie do wzrostu zatrud-
nienia i poziomu dochodu. Dotyczy to zw∏aszcza sytuacji, gdy transfery te subsydiujà czas wolny
osób mogàcych potencjalnie pracowaç. Warto podkreÊliç, ˝e szczególnie silne oddzia∏ywanie
na poziom produktu i zatrudnienie w d∏ugim okresie, modele przewidujà gdy zmniejszone perma-
nentnie transfery przeznaczane sà na trwa∏e podniesienie inwestycji publicznych, z za∏o˝enia kom-
plementarnych wobec kapita∏u prywatnego. 

Ciekawym wynikiem jest tak˝e to, ˝e negatywny wp∏yw podatku CIT na akumulacj´ kapita∏u
mo˝e byç zminimalizowany oddzia∏ywaniem instrumentu polegajàcego na mo˝liwoÊci odliczenia
od podstawy opodatkowania poniesionych wydatków inwestycyjnych, tak˝e przy za∏o˝eniu neutral-
noÊci bud˝etowej w ramach samego podatku CIT, tzn. osiàgni´tej dzi´ki wzrostowi jego stopy kraƒ-
cowej. Innymi s∏owy teoria przewiduje, ˝e wy˝sza nominalna stawka podatku kapita∏owego wraz
z ulgà inwestycyjnà dla firm ma mniej zniekszta∏cajàcy wp∏yw na gospodark´ ni˝ fiskalnie jej rów-
nowa˝na mniejsza stawka CIT bez mo˝liwoÊci odliczenia inwestycji od podstawy opodatkowania. 

W krótkim okresie zachowanie si´ gospodarki w odpowiedzi na szoki fiskalne w nowej eko-
nomii klasycznej i nowej ekonomii keynesowskiej jest równie˝ generalnie jakoÊciowo podobne.
W obu klasach modeli przejÊciowy spadek konsumpcji publicznej, któremu towarzyszy odpowiedni
wzrost transferów powoduje spadek produktu, inwestycji, poda˝y pracy oraz przejÊciowy wzrost
spo˝ycia prywatnego. Podobnie, gdy chwilowemu wzrostowi konsumpcji publicznej towarzyszy
wzrost stóp podatkowych spada produkt, konsumpcja prywatna, inwestycje i zatrudnienie. Mode-
le neoklasyczne i nowej szko∏y keynesowkiej ró˝nià si´ jednak ocenà co do skali reakcji gospodarki
oraz szczegó∏ami procesów absorpcji szoku. W przypadku modeli neoklasycznych reakcja gospo-
darki na zmian´ konsumpcji publicznej silnie zale˝y od oczekiwanej trwa∏oÊci impulsu fiskalnego.
Im gospodarstwa domowe spodziewajà si´ bardziej trwa∏ego wzrostu konsumpcji publicznej
i spadku transferów, tym pozytywna reakcja jest silniejsza. Szok chwilowy nie jest w stanie trwale
stymulowaç gospodarki, powodujàc dodatkowo d∏ugotrwa∏y spadek produktu, kiedy ju˝ minie. 

Inaczej jest gdy spadek transferów lub konsumpcji publicznej wià˝e si´ z obni˝eniem opodat-
kowania. W przypadku zmiany stawek podatkowych oczekiwana trwa∏oÊç szoku nie wp∏ywa
w wi´kszym zakresie na gospodark´ w krótkim horyzoncie czasowym. Z kolei w nowych modelach
keynesowkich oczekiwana trwa∏oÊç szoków nie odgrywa wi´kszej roli dla bezpoÊredniej odpowie-
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dzi na impuls podstawowych agregatów z wy∏àczeniem inwestycji. Chwilowy wzrost konsumpcji
publicznej i spadek transferów stymuluje gospodark´ bezpoÊrednio po szoku w podobnej skali jak
szok trwa∏y, choç oczywiÊcie z czasem jego oddzia∏ywanie zanika wraz z tym, jak ust´puje sam szok.
Modele klasyczne i keynesowkie nie ró˝nià si´ za to istotnie co do oceny krótkookresowych skut-
ków redukcji konsumpcji publicznej lub transferów finansowanych zmianami stóp podatkowych.
Trwa∏oÊç szoku nie ma w tym wypadku znaczenia dla bezpoÊrednich efektów impulsu fiskalnego
na gospodark´. W przypadku modeli neoklasycznych istotne znaczenie ma tak˝e to, czy zwi´ksze-
nie konsumpcji publicznej finansowane spadkiem transferów jest antycypowane czy nie. Ju˝ sama
zapowiedê pozytywnego szoku fiskalnego wp∏ywa bardzo pozytywnie na gospodark´, w skali na-
wet wi´kszej ni˝ sam szok. W przypadku zmian stawek podatkowych antycypacja szoków nie od-
grywa wi´kszej roli. Tak˝e w modelach RBC rola oczekiwaƒ jest marginalna. 

We wspó∏czesnych dynamicznych, stochastycznych modelach równowagi ogólnej otwarcie
gospodarki nie ma tak silnego wp∏ywu na transmisj´ szoków fiskalnych jak w „podr´cznikowym”
modelu Mundella-Fleminga. Przy wiarygodnej parametryzacji modelu nastàpi∏ jednak pewien spa-
dek mno˝ników, tzn. wedle przewidywaƒ teorii, w warunkach gospodarki otwartej, polityka fiskal-
na w krótkim okresie wp∏ywa na produkt i zatrudnienie, choç nieco s∏abiej ni˝ ma to miejsce w go-
spodarce zamkni´tej. Wzrost konsumpcji publicznej wraz z adekwatnym spadkiem transferów
stymuluje gospodark´, w krótkim okresie, w mniejszym stopniu ni˝ w wypadku gospodarki za-
mkni´tej. Dzieje si´ tak w zwiàzku z przesuni´ciem cz´Êci popytu w kierunku dóbr zagranicznych.
W d∏ugim okresie zachowanie gospodarki jest jednak takie same jak w przypadku modelu RBC i mo-
delu Nowej Szko∏y Keynesowskiej. Analizy empiryczne wskazujà, ˝e wzrost konsumpcji publicznej
stymuluje zwi´kszenie konsumpcji prywatnej (szerzej t´ kwesti´ omawiamy w Rozdziale 5). Wyniku
tego nie mo˝na pogodziç z transmisjà szoków we wszystkich rozwa˝anych modelach. Za∏o˝enie
komplementarnoÊci prywatnych i publicznych dóbr konsumpcyjnych mo˝e przybli˝yç zachowanie
modeli do wyników empirycznych w tym zakresie. Przyczynia si´ ono jednak tak˝e do znacznego
wzrostu mno˝ników fiskalnych, poza poziom wiarygodny empirycznie (szerzej zakres empirycznych
mno˝ników fiskalnych omawiamy w Rozdziale 5). Z drugiej strony analizy empiryczne nie dajà jed-
noznacznej odpowiedzi na ile istotny jest ten kana∏ transmisji. 

Wa˝nà konkluzjà z niniejszego rozdzia∏u jest spostrze˝enie, ˝e w ramach obecnej generacji
modeli makroekonomicznych odst´pstwa od ekwiwalencji ricardiaƒskiej sà minimalne, zw∏aszcza
w d∏ugim horyzoncie czasowym. Oznacza to, ˝e wedle przewidywaƒ teorii zmiany w d∏ugu publicz-
nym wynikajàce tylko ze zmian podatkowych sà w zasadzie neutralne dla poziomu produktu, za-
trudnienia czy konsumpcji w d∏ugim okresie. JeÊli rzàd zmniejsza lub zwi´ksza deficyt, nie zmienia-
jàc poziomu wydatków, nie wp∏ynie to faktycznie na poziom aktywnoÊci gospodarczej, gdy˝ d∏ug
publiczny nie jest majàtkiem sektora prywatnego. W modelu RBC zmodyfikowanym o mechanizm
nak∏adajàcych si´ pokoleƒ, przy wiarygodnych poziomach parametrów odst´pstwa od równowa˝-
noÊci Ricardo-Barro, niezale˝nie od przyj´tej perspektywy czasowej, sà wr´cz niezauwa˝alne.
W przypadku modelu NSK, w którym cz´Êç gospodarstw domowych nie ma dost´pu do rynku ka-
pita∏owego, tak˝e w d∏ugim okresie nie wyst´pujà istotne iloÊciowo ró˝nice wzgl´dem sytuacji
z pe∏nà równowa˝noÊcià ricardiaƒskà, choç w krótkim horyzoncie czasowym redukcja d∏ugu pu-
blicznego stymuluje produkt. Mno˝niki sà jednak niewielkie. Przy wysokim udziale gospodarstw nie-
ricardiaƒskich w populacji obni˝ka transferów o 1 procent PKB, przeznaczona na redukcj´ d∏ugu
zwi´ksza produkt w ciàgu pierwszych kilku kwarta∏ów maksymalnie o 0.1 procent. Efekt ten jednak
szybko ust´puje. 

Kwestiami cz´sto podnoszonymi w debatach nad kszta∏tem reform fiskalnych, które omówili-
Êmy w niniejszym rozdziale, sà zagadnienia bud˝etowego wp∏ywu redukcji efektywnych stawek po-
datkowych oraz skutki realne progresji podatkowej. Przeprowadzone symulacje przekonujà, ˝e im-
plikowany przez teori´ kszta∏t krzywych Laffera nie pozwala twierdziç, aby jakakolwiek rzeczywista
obni˝ka opodatkowania doprowadzi∏a do wzrostu dochodów publicznych. Wr´cz przeciwnie, punk-
ty przegi´cia krzywych Laffera odpowiadajà stawkom podatkowym znacznie wy˝szym od spotyka-
nych obecnie w krajach OECD, co oznacza, ˝e redukcje podatków muszà wiàzaç si´ z adekwatnymi
konsolidacjami wydatkowymi, o ile deficyt i d∏ug majà nie wzrosnàç. Rozpatrzone modele przewidu-
jà tak˝e stosunkowo silne, negatywne skutki progresji podatkowej dla poziomu produktu i zatrud-
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nienia. JednoczeÊnie jednak brak heterogenicznoÊci populacji w modelach, w tym zw∏aszcza
pod wzgl´dem poziomów kraƒcowej produktywnoÊci pracy oraz elastycznoÊci jej poda˝y, nie pozwa-
la jednak tych wyników traktowaç jako w pe∏ni ogólnych. Dzieje si´ tak, gdy˝ efektywny brak pro-
gresji mo˝e byç realizowany przy wysokiej przeci´tnej stawce opodatkowania, która obni˝a skutecz-
nie liczb´ pracujàcych osób o niskiej produktywnoÊci i wysokiej elastycznoÊci p∏acowej poda˝y pracy.
Szerzej to zagadnienie omawiamy w Rozdzia∏ach 3 i 6, a w odniesieniu do Polski tak˝e w Cz´Êci II. 

W zwiàzku ze wzrostem produktu w Irlandii i Danii w wyniku redukcji wydatków rzàdowych
(w tym tak˝e konsumpcji publicznej i transferów) oraz spadku produktu w Szwecji w zwiàzku ze
wzrostem wydatków publicznych (szerzej t´ kwesti´ omawiamy w Rozdziale 5 oraz w Cz´sci II),
w literaturze zacz´to rozwa˝aç, tzw. „niekeynesowki” efekty polityki fiskalnej. Wyniki symulacji
przedstawione w punkcie 2.2 wskazujà jednak, ˝e zarówno modele neoklasyczne jak i neokeyne-
sowkie implikujà takie zachowanie gospodarki, tak˝e w krótkim okresie, je˝eli obni˝ka konsumpcji
publicznej przeznaczona jest na redukcj´ podatków, a zw∏aszcza, gdy wià˝e si´ ona tak˝e ze znacz-
nà obni˝kà transferów. Omówione modele neoklasyczne i neokeynesowkie wskazujà równie˝, ˝e
obni˝ka konsumpcji publicznej lub transferów przeznaczona na redukcj´ d∏ugu (sama w sobie neu-
tralna ze wzgl´du na faktycznà ekwiwalencj´ ricardiaƒskà) zwi´ksza produkt w sytuacji, gdy gospo-
darstwa domowe oczekujà, ˝e w przysz∏oÊci pociàgnie to za sobà obni˝k´ podatków zniekszta∏ca-
jàcych. Wskazuje to na pewnà nieadekwatnoÊç nazwy, gdy˝ ekspansywna konsolidacja fiskalna
mo˝e mieç miejsce nie tylko w modelach neoklasycznych, lecz tak˝e w modelach nowej szko∏y key-
nesowkiej i co wi´cej, je˝eli ma miejsce w modelach klasycznych, ma równie˝ miejsce w analogicz-
nym modelu keynesowskim. Z tego te˝ powodu nie poÊwi´ciliÊmy bezpoÊredniej uwagi temu za-
gadnieniu. 
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Finanse publiczne a rynek pracy – teoria

3.1 Wprowadzenie

Przeprowadzona w Rozdziale 2 analiza wspó∏czesnych modeli cyklu koniunkturalnego po-
zwoli∏a na identyfikacj´ znaczenia, jakie polityka fiskalna, w tym zw∏aszcza transfery spo∏eczne i po-
datki, majà dla poda˝y pracy. Analizowane modele z koniecznoÊci majà jednak stosunkowo prostà
struktur´ w zakresie samego rynku pracy, pozostawiajàc przez to szereg potencjalnych pytaƒ bez
odpowiedzi. Podniesienie si´ stóp bezrobocia w nast´pstwie kryzysu naftowego pokaza∏o, ˝e nie-
które rodzaje zmian na rynku pracy nie mogà byç wyt∏umaczone ewolucjà zmiennych wczeÊniej
uznawanych za g∏ówne determinanty zatrudnienia i bezrobocia, takich jak np. wzrost produktu czy
inflacja. W niniejszym rozdziale zajmujemy si´ dorobkiem teoretycznym ekonomii pracy powsta∏ym
w ostatnich trzydziestu latach, dzi´ki czemu mo˝liwe jest g∏´bsze zrozumienie mechanizmów de-
cydujàcych o sile i kierunku oddzia∏ywania polityki fiskalnej na rynek pracy. W rozdziale szczególnà
uwag´ poÊwi´camy zagadnieniu interakcji mi´dzy finansami publicznymi a instytucjonalnà struktu-
rà rynku pracy, skupiajàc si´ na czynnikach decydujàcych o zró˝nicowaniu elastycznoÊci poda˝y pra-
cy mi´dzy poszczególnymi krajami i grupami spo∏ecznymi. W tym celu idziemy Êladem Pissaridesa
(1990) i (1998) oraz Johnsona i Layarda (1999) omawiajàc kolejno: model rynku doskonale konku-
rencyjnego, model negocjacji zwiàzkowych, model poszukiwaƒ i model p∏ac motywujàcych.

3.2. Podstawowe rozró˝nienia

Oddzia∏ywanie sektora finansów publicznych na rynek pracy odbywa si´ poprzez opodatko-
wanie i wydatki publiczne. Poniewa˝ równowaga na rynku pracy jest rezultatem skonfrontowania
ze sobà poda˝y pracy i popytu na nià, nale˝y rozstrzygnàç, w jaki sposób i w jakiej skali zniekszta∏-
cenie wywo∏ane przez wydatki publiczne i opodatkowanie wp∏ywajà na obie strony rynku.

Z ekonomicznego punktu widzenia znaczenie opodatkowania dla rynku pracy przejawia si´
w zró˝nicowaniu wynagrodzeƒ netto i ca∏kowitego kosztu pracy. Podatki na∏o˝one na prac´ ró˝-
nicujà kraƒcowy produkt pracownika (w klasycznym, doskonale konkurencyjnym modelu rynku
pracy równy p∏acy realnej) i jego wynagrodzenie netto, sprawiajàc, i˝ praca staje si´ relatywnie
mniej op∏acalna w porównaniu do czasu wolnego (w kategoriach u˝ytecznoÊci z czasu wolnego
i konsumpcji osiàgalnej w zamian za dochód uzyskany na rynku pracy), a tak˝e mniej warta od nie-
opodatkowanej pracy w szarej strefie. Konstrukcja systemu podatkowego – rozró˝nienie na podat-
ki dochodowe, podatki obcià˝ajàce jedynie p∏ace (jak sk∏adki spo∏eczne) i podatki konsumpcyjne
– ma natomiast drugorz´dne znaczenie dla poziomu bezrobocia i zatrudnienia w równowadze.
Z kolei wydatki publiczne ujmowane sà w modelach rynku pracy zazwyczaj w formie subsydiowa-
nia czasu wolnego zapewniajàcego dochód z innego ni˝ praca êród∏a, takiego jak zasi∏ek dla bez-
robotnych, renta z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, wczeÊniejsza emerytura, czy pomoc spo∏eczna.
Podnoszàc atrakcyjnoÊç czasu wolnego i poziom konsumpcji mo˝liwy do osiàgni´cia przez osoby
niepracujàce, transfery spo∏eczne wp∏ywajà wi´c na wzrost oczekiwaƒ p∏acowych i obni˝ajà po-
da˝ pracy. O ile wi´c subsydia do czasu wolnego jednoznacznie obni˝ajà poda˝ pracy, to wp∏yw
na nià opodatkowania nie jest ju˝ tak jednoznaczny. Dzieje si´ tak, gdy˝ elastycznoÊç poda˝y pra-
cy wyznaczana jest przez wzgl´dnà si∏´ efektu substytucyjnego (dzia∏ajàcego w kierunku obni˝e-
nia poda˝y pracy w obliczu wprowadzenia/podwy˝szenia podatków) i dochodowego (zwi´kszajà-
cego poda˝ pracy).
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Rozstrzygni´cie, czy przewa˝a efekt dochodowy czy substytucyjny, pozostaje zagadnieniem
empirycznym, a odpowiedê mo˝e byç potencjalnie inna dla ró˝nych grup spo∏ecznych (w zale˝no-
Êci od dochodu, p∏ci, wieku, stanu cywilnego etc.), które to grupy wykazujà tak˝e innà elastycznoÊç
intensywnej (decyzja o liczbie przepracowanych godzin) i ekstensywnej (decyzja o podj´ciu pracy,
bezrobocia, lub biernoÊci zawodowej) poda˝y pracy (Leibfritz et al.(1997)).1 O ile w zasadzie ka˝-
da interwencja publiczna dokonywana za poÊrednictwem finansów publicznych wp∏ywa na poda˝
pracy, oddzia∏ywanie na popyt na prac´ wystàpiç mo˝e jedynie po spe∏nieniu kilku szczególnych
okolicznoÊci, sprawiajàcych, ˝e zmiany opodatkowania pociàgaç b´dà za sobà zmiany ca∏kowitego
kosztu pracy. W d∏ugim okresie, szczególnie w gospodarce otwartej, nie ma bowiem powodów, dla
których podatki nak∏adane na prac´ zwi´ksza∏yby a priori ca∏kowite koszty ponoszone przez praco-
dawców. Dzieje si´ tak, gdy˝ mo˝e si´ zdarzyç, ˝e zmiany opodatkowania b´dà w ca∏oÊci zaabsor-
bowane przez wynagrodzenia netto. Je˝eli ma to miejsce, sektor finansów publicznych nie wp∏ywa
w ogóle na popyt na prac´. Je˝eli jednak dostosowanie wynagrodzeƒ netto do opodatkowania nie
jest w pe∏ni mo˝liwe, wtedy, przy za∏o˝eniu dominacji efektu substytucyjnego nad dochodowym,2

wzrost opodatkowania, który pracodawcy zmuszeni sà ponieÊç w postaci wy˝szych ca∏kowitych
kosztów pracy, spowoduje tak˝e zwi´kszenie bezrobocia i spadek zatrudnienia.

Jak du˝e b´dà to zmiany, okreÊla elastycznoÊç poda˝y pracy – im jest ona wy˝sza, tym spa-
dek zatrudnienia wi´kszy. Im wy˝sze i bardziej dost´pne sà Êwiadczenia spo∏eczne, tym wy˝sza ela-
stycznoÊç poda˝y pracy i zmiany popytu pociàgaç b´dà za sobà wi´ksze zmiany zatrudnienia.
W szczególnym wypadku, w którym pracownicy nie majà ˝adnej innej mo˝liwoÊci uzyskania docho-
du ni˝ podj´cie zatrudnienia, poda˝ pracy powinna byç ca∏kowicie nieelastyczna, a opodatkowanie
powinno byç w ca∏oÊci przerzucane na wynagrodzenia netto. Nale˝y podkreÊliç, i˝ o ile w d∏ugim
okresie kompletne przerzucenie ci´˝aru opodatkowania na pracowników jest w bardzo prawdopo-
dobne, o tyle w krótkim i w Êrednim horyzoncie czasowym szereg czynników mo˝e na to nie po-
zwalaç. Reakcja popytu na zmiany opodatkowania zale˝y bowiem w du˝ej mierze od wzgl´dnej si-
∏y przetargowej pracodawców i pracowników, inna jest wi´c w ró˝nym otoczeniu instytucjonalnym
i w ró˝nych fazach cyklu koniunkturalnego. Z tego samego powodu, w krótkim i Êrednim okresie
znaczenie mo˝e mieç struktura opodatkowania, gdy˝ pewne podatki szybciej (np. podatek docho-
dowy) a inne wolniej (np. podatek konsumpcyjny) przerzucane sà na wynagrodzenia. 

W dalszej cz´Êci rozdzia∏u przedstawiamy podstawowe opisy teoretyczne procesu ustalania
równowagi na rynku pracy. Za punkt wyjÊcia przeglàdu, przyjmujemy model, zgodnie z którym ry-
nek pracy jest jednym z wielu doskonale konkurencyjnych rynków w gospodarce. W ramach tego
modelu abstrahuje si´ wi´c od instytucjonalnego zaplecza rynku i heterogenicznoÊci si∏y roboczej.
Model nie opisuje w szczególnoÊci procesu ustalania p∏ac, który mo˝e w zasadniczy sposób mody-
fikowaç ewolucj´ wynagrodzeƒ, zatrudnienia i bezrobocia. W dalszej cz´Êci rozwa˝amy kolejne ty-
py modeli wià˝àce równowag´ na rynku pracy z dominujàcym na danym rynku schematem podej-
mowania decyzji o zatrudnieniu i negocjacjach p∏acowych, ∏àcznie wyznaczajàcych zakres
odst´pstw od doskona∏ej konkurencji i modyfikujàcych przewidywania modelu podstawowego
w zakresie wp∏ywu, jaki finanse publiczne mogà wywieraç na poda˝ pracy i popyt na nià. Omówio-
ne zostanà3 w szczególnoÊci nast´pujàce modele:

• doskonale konkurencyjnego rynku pracy, na którym du˝a liczba jednorodnych pracodaw-
ców i pracowników dysponuje pe∏nà informacjà o innych uczestnikach rynku i wchodzi
w stosunek pracy traktujàc p∏ac´ jako niezale˝nà od ich post´powania, 

1 Zagadnienie to zostanie szerzej omówione na podstawie prawid∏owoÊci empirycznych w Cz´Êci II opracowania, gdy˝
w oparciu o rozwa˝ania teoretyczne nie jest mo˝liwe jej pe∏ne rozstrzygni´cie.
2 Jest to równowa˝ne za∏o˝eniu, ˝e poda˝ pracy jest rosnàca wzgl´dem p∏acy realnej netto.

3 Przedstawiona typologia oparta jest na pracach Pissaridesa (1990) i (1998) oraz Johnsona i Layarda (1999) i ukazuje
dominujàce w literaturze przedmiotu modele rynku pracy.
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• negocjacji zwiàzkowych, odbywajàcych si´ mi´dzy pracodawcami a zwiàzkami zawodo-
wymi, w nast´pstwie których pracodawcy ustalajà wielkoÊç zatrudnienia maksymalizujàc
zysk przy danej, wynegocjowanej p∏acy,

• poszukiwaƒ na rynku pracy, uwypuklajàce znaczenie heterogenicznoÊci si∏y roboczej i do-
st´pnych miejsc pracy oraz wynikajàcych z nich frykcji i kosztów transakcyjnych,

• p∏ac motywujàcych, w których p∏aca ustalana jest przez pracodawc´ powy˝ej kraƒcowej
produktywnoÊci pracownika, w celu sk∏onienia go do produktywnej pracy w warunkach
niedoskona∏ego nadzoru, zmniejszenia ryzyko opuszczenia przez pracownika miejsca pra-
cy lub przyciàgni´cia pracowników o najwy˝szej produktywnoÊci.

3.3. Klin podatkowy a poda˝ i popyt na prac´

Jak zaznaczono powy˝ej, finanse publiczne oddzia∏ujà na rynek pracy przede wszystkim po-
przez wydatki transferowe, wywierajàce jednoznaczny skutek dla poda˝owej strony rynku, podczas
gdy obcià˝enie pracy podatkami mo˝e potencjalnie wp∏ywaç zarówno na poda˝ jak i na popyt
na prac´. W przypadku nieelastycznej poda˝y pracy, opodatkowanie wywo∏uje jedynie obni˝k´ wy-
nagrodzeƒ netto, gdy natomiast dost´pne sà inne ni˝ praca sposoby finansowania konsumpcji,
opodatkowanie podnosi relatywnà cenà konsumpcji w porównaniu do czasu wolnego, zniech´ca-
jàc do podejmowania zatrudnienia. Obni˝enie popytu na prac´ w nast´pstwie wzrostu opodatko-
wania nastàpi jednak jedynie pod warunkiem, ˝e nie zostanie ono skompensowane analogicznà
zmianà wynagrodzeƒ netto. Przedstawione w dalszej cz´Êci tekstu modele rynku pracy sugerujà, i˝
znaczenie dla poziomu zatrudnienia i bezrobocia w równowadze ma przede wszystkim skala opo-
datkowania, a nie rozk∏ad podatków mi´dzy poszczególne jego rodzaje. W uproszczony sposób ilu-
struje to poni˝sza zale˝noÊç: 

gdzie LC jest ca∏kowitym kosztem pracy, W nominalnà p∏acà brutto, p indeksem cen, ter stopà po-
datków (np. sk∏adek spo∏ecznych) obcià˝ajàcych pracodawc´, WC realnà p∏acà finansujàcà kon-
sumpcj´ pracownika, tee stopà sk∏adek spo∏ecznych obcià˝àjàcych pracownika, ti efektywnà stopà
podatku dochodowego, a tc stopà podatku na∏o˝onà na konsumpcj´ kompozytowego dobra, któ-
rej wolumen wynosi c. Klin podatkowy, definiowany jako suma wszystkich obcià˝eƒ podatkowych
nak∏adanych na prac´,4 jest zatem równy:

czyli

Z postaci równania 3.3.4 wynika wi´c, ˝e o ile zmianie nie ulegnie ca∏kowity koszt pracy LC,
to nie ma podstaw, by podatki same w sobie zmodyfikowa∏y poziom zatrudnienia i bezrobocia
w równowadze. Ponadto, ka˝dy z wyró˝nionych czterech podatków w takim samym stopniu sk∏a-
da si´ na klin podatkowy i zmiana któregokolwiek z nich prowadziç mo˝e do zmiany albo p∏acy net-
to albo ca∏kowitego kosztu pracy. Warto podkreÊliç, ˝e ekonomiczny podzia∏ klina podatkowego
na cz´Êç obcià˝ajàcà pracownika (obni˝ajàcà wynagrodzenia netto) i pracodawc´ (niepodlegajàcà
przerzuceniu na pracownika) mo˝e byç w pe∏ni niezale˝ny od obowiàzujàcych rozwiàzaƒ legislacyj-

LC = ΘWC .

Θ =
(1 + τer)(1 + τc)
(1 − τee)(1 − τi)

pLC = (1 + τer)W

p(1 + τc)WC = (1 − τee)(1 − τi)W

4 Definicja ta ró˝ni si´ od definicji zgodnej z metodologià OECD, traktujàcej klin podatkowy jako sum´ podatku docho-
dowego i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne p∏aconych przez pracodawc´ i pracownika.
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nych – w ogólnoÊci, opodatkowanie w wi´kszej cz´Êci przypadaç b´dzie na t´ stron´ kontraktu,
której reakcja na zmiany p∏ac jest mniej elastyczna. Zmiany klina podatkowego w tym wi´kszym
stopniu przek∏adaç si´ b´dà na wzrost ca∏kowitego kosztu pracy, im bardziej sztywne b´dà p∏ace
realne oraz im wy˝sza b´dzie elastycznoÊç poda˝y pracy wzgl´dem p∏ac i si∏a przetargowa pracow-
ników. W taki wypadku koszt wzrostu opodatkowania poniosà przede wszystkim bezrobotni. Na-
tomiast im wi´ksza jest elastycznoÊç p∏acowa popytu na prac´, tym bardziej prawdopodobne b´dà
obni˝ki p∏ac netto w nast´pstwie wzrostu klina podatkowego, a koszt opodatkowania b´da pono-
siç pracujàcy. Nale˝y podkreÊliç, ˝e podatki nie wywiera∏yby wp∏ywu na zatrudnienie, je˝eli w ca∏o-
Êci przek∏ada∏yby si´ na redukcj´ p∏ac netto a poda˝ pracy by∏aby w pe∏ni nieelastyczna. Poniewa˝
jednak gospodarstwa domowe czerpià u˝ytecznoÊç nie tylko z konsumpcji, ale chocia˝by tak˝e
z czasu wolnego, a konsumpcja osób niepracujàcych finansowana mo˝e byç poprzez ró˝nego ro-
dzaju Êwiadczenia, przypadek doskonale sztywnej poda˝y pracy w skali ca∏ej gospodarki nale˝y
uznaç za nierealistyczny.5 Obserwacja to unaocznia, i˝ wp∏yw opodatkowania na rynek pracy jest
pewnego rodzaju pochodnà oddzia∏ywania wydatków, gdy˝ to one okreÊlajà w znacznej mierze
wysokoÊç konsumpcji osób niepracujàcych, a w rezultacie poda˝ pracy i jej wra˝liwoÊç na zmiany
wynagrodzeƒ. 

Stopieƒ, w jakim klin podatkowy, a w szczególnoÊci sk∏adki finansujàce system zabezpiecze-
nia spo∏ecznego ter i tee, obcià˝ajà pracowników, zale˝y tak˝e od stopnia, w jakim internalizujà oni
fakt uzyskiwania w ten sposób praw do Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego – im pra-
cownicy wy˝ej wyceniajà Êwiadczenia, do których uprawnia ich odprowadzanie sk∏adek, w tym
wi´kszym stopniu akceptujà redukcj´ p∏ac netto w nast´pstwie wzrostu tych sk∏adek. Ocena skali
i horyzontu czasowego, w jakich dany typ podatku ponoszony jest przez pracodawc´, a w jakich
przez pracownika, jest zagadnieniem empirycznym, które zostanie omówione w Cz´Êci II opraco-
wania. Patrzàc od strony teoretycznej mo˝na podaç kilka przes∏anek, przemawiajàcych za tym, i˝
w krótkim okresie poszczególne elementy klina podatkowego mogà w ró˝ny sposób przek∏adaç si´
na zmiany p∏ac netto i kosztu pracy brutto, a tym samym odmiennie wp∏ywaç na wynagrodzenia
i zatrudnienie. Po pierwsze, podatki nak∏adane na p∏ace (w szczególnoÊci ter i tee nie obcià˝àjà do-
chodu z innych êróde∏, z których najwa˝niejsze, w kontekÊcie decyzji o podj´ciu pracy, sà Êwiadcze-
nia spo∏eczne subsydiujàce czas wolny. Zasadnicze znaczenie opodatkowania w krótkim okresie wy-
nika wi´c z jego wp∏ywu na relacj´ mi´dzy dochodem netto z pracy a dochodem netto z innych
êróde∏. Po drugie, je˝eli wyst´puje sztywnoÊç p∏ac nominalnych od do∏u, np. w wyniku ustalenia
p∏acy minimalnej lub presji zwiàzków zawodowych nie dopuszczajàcych do redukcji p∏ac, podatki
na∏o˝one na zatrudnienie nie mogà zostaç w pe∏ni przerzucone na pracowników, w przypadku
grup nisko produktywnych i wynagradzanych p∏acà zbli˝onà do ustalonego minimum, czy te˝ ob-
j´tych ochronà zwiàzków zawodowych. W takim wypadku podwy˝ka podatków, nie pociàgajàc
za sobà adekwatnego zmniejszenia p∏ac netto, ogranicza popyt na prac´ i prowadzi do ni˝szego
zatrudnienia. Tak˝e ze wzgl´du na zró˝nicowanie bazy ka˝dego z wyró˝nionych podatków, prze-
suni´cia ci´˝aru opodatkowania mi´dzy nimi mogà nie byç neutralne dla zatrudnienia w krótkim
okresie. W d∏ugim okresie efekt ten jednak zanika, gdy˝ ka˝dy rodzaj podatku w takim samym stop-
niu ró˝nicuje koszt pracy i wynagrodzenie netto. W horyzoncie pe∏nego cyklu ˝ycia gospodarstwa
domowego, w którym konsumuje ono ca∏y dochód netto ka˝dy z rodzajów podatków ma bowiem
identyczne znaczenie dla klina podatkowego. W ostatecznoÊci ka˝dy z nich ró˝nicuje bowiem koszt
pracy i wynagrodzenie finansujàce konsumpcj´ w identycznym stopniu (por. zale˝noÊci (3.3.1)-
(3.3.2).6 Tym samym o wp∏ywie podatków na rynek pracy w d∏ugim okresie decyduje nie tyle struk-
tura opodatkowania, lecz raczej jego ca∏kowity ci´˝ar. To jednak, czy prowadzi on do zmiany za-
trudnienia, czy te˝ tylko zmiany wynagrodzeƒ netto, jest zale˝ne od innych instytucji rynku pracy.
G∏´biej t´ kwesti´ opisujà modele omówione poni˝ej.

5 Jak wskazujà badania mikroekonometryczne, elastycznoÊç poda˝y pracy pewnych grup, np. m´˝czyzn w wieku najwy˝-
szej aktywnoÊci zawodowej, czyli 25-55 lat, jest bliska zera, a innych grup, jak zam´˝ne kobiety – bardzo wysoka (Leib-
fritz et al., 1997).
6 Jest to jedna z form twierdzenia, ˝e w kilkudziesi´cioletniej perspektywie czasowej ekwiwalencja ricardiaƒska spe∏nio-
na jest z bardzo dobrym przybli˝eniem.
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3.4 Model doskonale konkurencyjny

Zasadniczym za∏o˝eniem doskonale konkurencyjnego modelu rynku pracy jest przyj´cie, i˝ fir-
my i pracownicy nie majà wp∏ywu na p∏ace, które ustalajà si´ na poziomie równowa˝àcym popyt
z poda˝à. Popyt wynika z maksymalizacji zysku przez przedsi´biorc´ i jest malejàcà funkcjà p∏acy re-
alnej. Jej wzrost w efekcie na∏o˝enia podatku prowadzi do spadku popytu dla ka˝dego poziomu
p∏acy. Za Pissaridesem (1998) rozwa˝ana b´dzie funkcja popytu na prac´, wynikajàca z maksymali-
zacji zysku przedsi´biorstwa b´dàcego biorcà cen, opisanego funkcjà produkcji o sta∏ej elastyczno-
Êci substytucji mi´dzy czynnikami produkcji (CES): 

gdzie y jest wielkoÊcià produkcji, k zasobem kapita∏u, n wielkoÊcià zatrudnienia, A opisuje techno-
logi´, , natomiast jest elastycznoÊcià substytucji mi´dzy kapita∏em a pracà. Poda-
tek p∏acony przez pracodawc´ zadany jest formu∏à: 

gdzie T oznacza wielkoÊç podatku przypadajàcà na jednego pracownika, który mo˝e mieç charak-
ter rycza∏towy (t=0 i a>0), proporcjonalny (t>0 i a=0), progresywny (t>0 i a<0) lub regresywny
(t>0 i a>0). Aby rozpatrzyç wp∏yw opodatkowania na zatrudnienie w równowadze, zak∏ada si´ za-
tem, i˝ cz´Êç ca∏kowitego klina podatkowego zwi´ksza koszty pracy, czyli ˝e nie zachodzi ca∏kowi-
te przerzucenie opodatkowania na pracowników poprzez redukcj´ p∏acy netto. Za∏o˝enie to jest
równoznaczne z przyj´ciem, i˝ elastycznoÊç p∏acowa poda˝y pracy jest ró˝na od zera. Przyj´to za-
tem konwencj´, w której T jest tà cz´Êcià ca∏kowitego opodatkowania, która nie mo˝e byç przerzu-
cona na wynagrodzenia. OczywiÊcie pewna cz´Êç podatków jest przenoszona na p∏ace, jak zauwa-
˝ono w poprzednim podrozdziale, w d∏ugim okresie b´dzie to ca∏oÊç klina podatkowego, niemniej
jednak dla ustalenia uwagi przyjmujemy, ˝e T>0. W modelu wyst´puje tak˝e zasi∏ek dla bezrobot-
nych, który finansuje konsumpcj´ osób niepracujàcych. Zmiany opodatkowania pracy, które prze-
rzucane sà na wynagrodzenia, prowadzà zatem zmiany relacji mi´dzy p∏acà a zasi∏kiem i w ten spo-
sób modyfikujà poda˝ pracy, jednak nie sà one uj´te przez funkcj´ T, tylko poprzez stosunek
wynagrodzenia do zasi∏ku. Poziom zasi∏ku odzwierciedla oczywiÊcie wysokoÊç transferów spo∏ecz-
nych, zmniejszajàcych atrakcyjnoÊç podejmowania pracy. Analizujàc prezentowane modele nale˝y
pami´taç, ˝e cz´Êç opodatkowania podwy˝szajàca ca∏kowite koszty pracy modelowana jest explici-
te przez T, a cz´Êç obni˝ajàca wynagrodzenia netto – implicite przez zmiany wzgl´dnego poziomu
zasi∏ku i wynagrodzeƒ. 

Ka˝dy z konsumentów maksymalizuje u˝ytecznoÊç z konsumpcji i czasu wolnego (3.4.3), któ-
rà obrazuje funkcja wkl´s∏a wzgl´dem obu argumentów (np. przez funkcj´ typu CES, o sta∏ej ela-
stycznoÊci substytucji mi´dzy konsumpcjà a czasem wolnym),7 zak∏ada si´ tak˝e, i˝ decyzje o po-
da˝y pracy nie zale˝à od posiadanego majàtku. Gospodarstwo domowe podlega wi´c
nast´pujàcemu ograniczeniu bud˝etowemu: 

gdzie C jest wielkoÊcià konsumpcji kompozytowego dobra, n czasem pracy,8 parame-
trem opisujàcym wzgl´dne znaczenie przyk∏adane przez jednostk´ do konsumpcji i do czasu wol-
nego, a g opisuje elastycznoÊç substytucji konsumpcji i czasu wolnego. Ograniczenie bud˝etowe
(3.4.4) mówi, ˝e konsumpcja finansowana jest dochodem z pracy n za stawk´ w oraz z zasi∏ku dla

β∈ (0, 1)

C = nw + (1 − n)b

T = a + tw

σ > 0α ∈ (0, 1)

y = A
(
αk

σ−1
σ + (1 − α)n

σ−1
σ

) σ
σ−1

7 Konkretna postaç funkcji u˝ytecznoÊci klasy CES to:

8 Czy te˝ raczej cz´Êcià ca∏ego dost´pnego czasu, jaki przeznaczany jest na prac´. Poniewa˝ model ma charakter statyczny i nie
uwzgl´dnia si´ w ograniczeniu bud˝etowym majàtku, mo˝na przyjàç za Pissaridesem (1998), i˝ rozpatrywany okres to rok.

max
(C,1−n)

βC
γ−1

γ + (1 − β)(1 − n)
γ−1

γ
γ

γ−1 .
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bezrobotnych b.9 Warunki pierwszego rz´du maksymalizacji u˝ytecznoÊci przez konsumenta wy-
znaczajà poda˝ pracy. Parametr g okreÊla, czy przewa˝a efekt substytucyjny, czy dochodowy zmia-
ny wynagrodzenia netto,10 co w po∏àczeniu z funkcjà popytu na prac´ pozwala oceniç, jak zmiany
opodatkowania wp∏ywaç b´dà na zatrudnienie.11

Ca∏oÊç klina podatkowego absorbowana jest przez p∏ace netto, tylko gdy poda˝ pracy jest
w pe∏ni nieelastyczna wzgl´dem wynagrodzenia. Przyj´ta specyfikacja u˝ytecznoÊci konsumentów
wyklucza jednak sztywnà poda˝ pracy. Co wi´cej, w rozpatrywanym modelu opodatkowanie nie
wp∏ywa na po∏o˝enie krzywej poda˝y pracy, gdy˝ p∏aca traktowana jest jako dana, wi´c poda˝ pra-
cy okreÊlona jest przez parametry funkcji u˝ytecznoÊci i mo˝liwoÊç uzyskania dochodów z innego
ni˝ praca êród∏a. Jedynie zmiany zasi∏ku dla bezrobotnych mogà zmodyfikowaç poda˝ pracy, która
nie jest zale˝na od opodatkowania zwi´kszajàcego koszty pracy. Wynagrodzenie za prac´ i zasi∏ek
mogà byç natomiast opodatkowane w inny sposób, co jest w modelu uj´te explicite dzi´ki rozwa-
˝eniu dwóch formu∏ zasi∏ku: 

• zasi∏ek o sta∏ej stopie zastàpienia r, czyli indeksowany zmianami p∏acy netto (opodatkowa-
ny identycznie jak wynagrodzenie za prac´),

• zasi∏ek o sta∏ej wartoÊci realnej b.

Sposób opodatkowania wynagrodzeƒ i zasi∏ku nie jest jedynym czynnikiem sprawiajàcym, i˝ rozwa-
˝ane sà dwa rodzaje zasi∏ku. Równie wa˝ne sà formalne zasady ustalania wysokoÊci zasi∏ku oraz in-
nych Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, które mogà byç przyznawane w jednako-
wej wysokoÊci wszystkim beneficjentom, lub powiàzane z wczeÊniejszymi wynagrodzeniami.
Ponadto, Êwiadczenia indeksowane mogà byç tempem zmian cen (co oznacza ich sta∏à wartoÊç re-
alnà), lub tempem zmian wynagrodzeƒ (sta∏a relacja do potencjalnego wynagrodzenia, które dana
jednostka mo˝e uzyskaç podejmujàc prac´). Powy˝sze sformu∏owanie popytu na prac´, podatku
i zasi∏ków dla bezrobotnych zostanie powtórzone tak˝e w pozosta∏ych prezentowanych modelach. 

OkreÊlenie zasi∏ku wp∏ywa na poda˝ pracy ns reprezentatywnej jednostki, wynikajàcej z mak-
symalizacji u˝ytecznoÊci (3.4.3) przy zadanym ograniczeniu bud˝etowym (3.4.4). W przypadku sta-
∏ej stopy zastàpienia r, jest ona z parametrami modelu powiàzana równaniem (3.4.5):

natomiast gdy wartoÊç realna zasi∏ku jest ustalona na poziomie b, zachodzi (3.4.6): 

Powy˝sze równania wskazujà, i˝ w przypadku sta∏ego realnego zasi∏ku b, poda˝ pracy jest
bardziej elastyczna wzgl´dem wynagrodzeƒ ni˝ w przypadku sta∏ej stopy zastàpienia r, a zmiany
opodatkowania T obcià˝ajàcego pracodawców w wi´kszym stopniu przek∏adaç si´ b´dà na zmia-
ny zatrudnienia w równowadze modelu, gdy˝ np. wzrost popytu na prac´ w wyniku obni˝ki po-
datków T prowadzi do wzrostu wynagrodzeƒ, które stajà si´ wzgl´dnie wy˝sze od zasi∏ku, co sk∏a-

ns

1 − ns
=

[(
β

1 − β

)γ

(w − b)γ − b

]/
w

ns

1 − ns
=

(
β

1 − β

)γ

(1 − ρ)γwγ−1 − ρ

9 OczywiÊcie b mo˝e oznaczaç wysokoÊç wszelkich transferów otrzymywanych przez osoby niepracujàce, jednak dla sku-
pienia uwagi w rozdziale nadano temu êród∏u dochodu interpretacj´ zasi∏ku dla bezrobotnych.
10 Je˝eli g=1, efekty te równowa˝à si´ i poda˝ pracy jest nieelastyczna wzgl´dem zmian p∏ac, je˝eli g>1 przewa˝a efekt
substytucyjny i poda˝ pracy jest rosnàca wzgl´dem p∏acy netto, natomiast je˝eli g<1 – dominuje efekt dochodowy.
11 Poniewa˝ o wzgl´dnej sile obu efektów decyduje specyfikacja funkcji u˝ytecznoÊci, dlatego w celu oceny, który efekt
dominuje, mo˝na odwo∏aç si´ do prac empirycznych, w których szacowana jest elastycznoÊç p∏acowa poda˝y pracy.
Wskazujà one, i˝ elastycznoÊç poda˝y pracy m´˝czyzn jest bliska zeru, a w przypadku kobiet jest dodatnia, przekracza
cz´sto 1 i jest wy˝sza dla ekstensywnej poda˝y pracy (Killingsworth i Heckman (1999), Pencavel (1999)). Dlatego za∏o-
˝yç mo˝na, i˝ opodatkowanie zwi´ksza ca∏kowity koszt pracy i rozwa˝aç jego wp∏yw na równowag´ rynku pracy po-
przez zmiany przesuni´cia krzywej popytu. IloÊciowe rezultaty takich zmian zale˝eç jednak b´dà od nachylenia krzywej
poda˝y pracy. 
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nia wi´cej osób do podj´cia zatrudnienia. Sta∏y zasi∏ek realny oznacza, i˝ je˝eli wzrasta opodatko-
wanie przerzucane na pracowników, maleje zró˝nicowanie p∏acy i zasi∏ku, co prowadzi do spadku
poda˝y pracy. W przypadku redukcji podatków, wzrost zatrudnienia jest wi´c wi´kszy w przypadku
ustalenia zasi∏ku na sta∏ym realnym poziomie. Z drugiej strony, spadek (wzrost) wysokoÊci zasi∏ku
jednoznacznie prowadzi do wzrostu (obni˝ki) poda˝y pracy i wy˝szego (ni˝szego) zatrudnienia
dzi´ki obni˝eniu (podwy˝ce) dochodu ze êród∏a innego ni˝ praca. Nale˝y tak˝e zauwa˝yç, i˝ w mo-
delu konkurencyjnym sposób opodatkowania pracodawcy nie ma znaczenia, a jedynymi czynnika-
mi okreÊlajàcym zatrudnienie i bezrobocie sà wielkoÊç opodatkowania podnoszàcego ca∏kowite
koszty pracy i wysokoÊç zasi∏ku. Uwzgl´dnienie procesu negocjacji p∏acowych zmienia jednak ten
wniosek, gdy˝ okazuje si´, i˝ wyst´powanie opodatkowania i zasi∏ku wp∏ywa na decyzje o wysoko-
Êci wynagrodzeƒ. 

3.5 Model negocjacji zwiàzkowych

W modelach negocjacji zwiàzkowych, wywodzàcych si´ z pracy Nickella i Andrewsa (1983)12

zak∏ada si´, ˝e p∏ace nie odzwierciedlajà dzia∏ania walrasowskiego licytatora jak w modelu dosko-
nale konkurencyjnym, lecz ustalane sà przez pracodawców i zwiàzki zawodowe, maksymalizujàcych
przypadajàcà im rent´ powstajàcà w rezultacie wytwarzania produktu.13 Liczba zwiàzków zawodo-
wych i negocjujàcych z nimi przedsi´biorstw jest na tyle du˝a, by ˝adne z nich nie mia∏o wp∏ywu
na poziom p∏ac i zatrudnienia w ca∏ej gospodarce.14 Pracownicy jednak nie majà gwarancji zatrud-
nienia nawet w przypadku negocjacji zwieƒczonych sukcesem, gdy˝ firmy, opisywane identycznà
funkcjà produkcji jak w modelu doskonale konkurencyjnym, maksymalizujà zysk przy danym pozio-
mie p∏ac ustalonym w negocjacjach, przy czym produkcja ma miejsce jedynie po zawarciu porozu-
mienia odnoÊnie wysokoÊci p∏ac. Zwiàzki zawodowe maksymalizujà funkcj´ u˝ytecznoÊci, b´dàcà
sumà u˝ytecznoÊci z konsumpcji ich cz∏onków,15 przy czym pracowników cechuje awersja do ryzy-
ka, wyra˝ana parametrem g. Pracownicy, którzy nie zostanà zatrudnieni w przedsi´biorstwie, z któ-
rym negocjowa∏ reprezentujàcy ich zwiàzek zawodowy, podejmujà zatrudnienie w innym przedsi´-
biorstwie lub stajà si´ bezrobotni. 

P∏ace ustalane w rezultacie negocjacji identyczne sà we wszystkich przedsi´biorstwach, dla-
tego mo˝na je po∏àczyç w funkcj´ opisujàcà kszta∏towanie si´ p∏ac w ca∏ej gospodarce (3.5.1)
w przypadku sta∏ego realnego zasi∏ku b, która jest odpowiednikiem funkcji poda˝y pracy w mode-
lu doskonale konkurencyjnym: 

gdzie opisuje wzgl´dnà si∏´ przetargowà zwiàzków zawodowych, a pozosta∏e parametry
sà zdefiniowane tak, jak w poprzednim modelu. W przypadku powiàzania zasi∏ku z wynagrodze-
niem stopà zastàpienia r, funkcja p∏ac przyjmuje postaç (3.5.2):

przy czym dokonano nast´pujàcych podstawieƒ: a=zw, oraz . Parametr l wyra˝a ró˝-
nic´ u˝ytecznoÊci osiàganej w bezrobociu i zatrudnieniu, która to ró˝nica roÊnie wraz ze wzrostem
awersji do ryzyka i obni˝a si´ wraz ze wzrostem zasi∏ku dla bezrobotnych. Z tego wzgl´du bezro-

λ= 1−ρ1−γ

1−γ

σ
[
A1−δ(1 − α)−δ(1 + t + z)δ−1wδ−1 − 1

]
(1 + t + z) +

−[
σδA1−δ(1 − α)−δ(1 + t + z)δ−1wδ−1 + (1 − σ)

]
λ(1 + t)(1 − n) = 0

δ∈(0, 1)

σ
[
y−(1+t)wn−an

]
w−γ−

[
σδ(1 + t)(1 − n)

(1 + t)w + a
+(1−σ)(1+t)n(1−n)

]
w1−γ − b1−γ

1 − γ
= 0

12 Szerzej modele tego typu omówione sà w pracy Booth'a (1995).
13 Poziom p∏ac ustalonych w rezultacie negocjacji jest rozwiàzaniem tzw. negocjacji Nash'a.
14 Poniewa˝ nie uwzgl´dnia si´ heterogenicznoÊci pracodawców i si∏y roboczej, negocjacje w ka˝dym z przedsi´biorstw
prowadzà do identycznego poziomu p∏ac.
15 Utylitarna funkcja u˝ytecznoÊci zwiàzków zawodowych, traktujàcych wszystkich swoich cz∏onków jednakowo, jest
najszerzej rozpowszechnionà w literaturze (por. Layard et al.(1991)).
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bocie w modelu negocjacji zwiàzkowych jest czynnikiem ograniczajàcym ˝àdania p∏acowe zwiàz-
ków zawodowych. 

W przeciwieƒstwie do modelu doskonale konkurencyjnego, opodatkowanie przesuwa za-
równo krzywà popytu na prac´, jak i krzywà kszta∏towania si´ p∏ac (b´dàcà odpowiednikiem krzy-
wej poda˝y), zadanà równaniami (3.5.1) oraz (3.5.2). Opodatkowanie ogranicza ˝àdania p∏acowe,
gdy˝ zwiàzki zawodowe internalizujà koszt w wysokoÊci t ponoszony przy podwy˝ce p∏ac o jed-
nostk´, nie ma to jednak miejsca w odniesieniu do sta∏ej cz´Êci podatku a=zw, obcià˝ajàcej zatrud-
nienie a nie p∏ac´. Z tego wzgl´du w modelu negocjacji zwiàzkowych struktura opodatkowania
wp∏ywa na p∏ace i zatrudnienie w równowadze – przy danej wielkoÊci ca∏kowitego podatku T,
zwi´kszenie a kosztem obni˝ki t prowadzi do wzrostu p∏ac i redukcji zatrudnienia. Co wi´cej, opo-
datkowanie regresywne (a<0) implikuje wy˝sze bezrobocie ni˝ opodatkowanie progresywne
(a>0), niezale˝nie od sposobu ustalenia wysokoÊci zasi∏ku, poniewa˝ im wi´ksze znaczenie w struk-
turze opodatkowania podatku wynikajàcego z podj´cia zatrudnienia i nie obcià˝ajàcego bezpo-
Êrednio p∏ac, tym wy˝szy poziom bezrobocia. 

W przypadku sta∏ej realnej wartoÊci zasi∏ku, wzrost opodatkowania podnosi relatywnà atrak-
cyjnoÊç zasi∏ku dzi´ki obni˝ce p∏ac, niezale˝nie od konstrukcji podatku. Jednak przy ustalonej sto-
pie zastàpienia r, proporcjonalne opodatkowanie p∏ac (a=0) nie wp∏ywa na bezrobocie w równo-
wadze, w efekcie internalizacji opodatkowania i ograniczenia ˝àdaƒ p∏acowych.16 W odniesieniu
do tej cz´Êci opodatkowania, która obcià˝a pracowników poprzez zmiany wynagrodzeƒ netto, sta-
∏a stopa zastàpienia oznacza, i˝ jakakolwiek zmiana opodatkowania dotykajàca zarówno pracujà-
cych jak i bezrobotnych, nie wywiera wp∏ywu na zatrudnienie i bezrobocie, gdy˝ o poda˝y pracy
decyduje zró˝nicowanie dochodów z pracy i z transferów, a ta relacja pozostaje niezmieniona. Je-
˝eli zatem polityka fiskalna wp∏ynàç ma na zatrudnienie poprzez zmiany obcià˝eƒ pracujàcych,
oznacza to takà korekt´ w systemie podatkowym, która obni˝a obcià˝enia pracujàcych i de facto
zwi´ksza ich wynagrodzenia nie zmieniajàc jednoczeÊnie realnej wartoÊci transferów, co oznacza
po prostu wzrost wzgl´dnej atrakcyjnoÊci pracy. 

W modelu negocjacji zwiàzkowych podatki obcià˝ajàce zatrudnienie, choç mowa o obcià˝e-
niach zwi´kszajàcych koszty pracy, wywierajà wi´kszy wp∏yw na poziom zatrudnienia i bezrobocia
ni˝ obcià˝ajàce pracodawców podatki na∏o˝one na p∏ac´, gdy˝ stanowià koszt pracodawców i ob-
ni˝ajà popyt na prac´, natomiast podatki powiàzane z wynagrodzeniem wp∏ywajà na te zmienne
poprzez zmian´ relacji mi´dzy wynagrodzeniem a zasi∏kiem (w przypadku sta∏ego realnego zasi∏ku
b). Wy˝szy zasi∏ek dla bezrobotnych (zarówno jego wartoÊç realna jak i stopa zastàpienia) w mo-
delu negocjacji zwiàzkowych wià˝e si´ z wy˝szym poziomem bezrobocia, poniewa˝ ∏agodzi jego
dotkliwoÊç, czyli niweluje negatywne skutki braku konsensusu podczas negocjacjach p∏acowych, co
zwi´ksza ˝àdania p∏acowe zwiàzków. Ponadto, im wy˝sze a, czyli opodatkowanie wynikajàce z sa-
mego faktu zatrudnienia i niezale˝ne od wysokoÊci wynagrodzeƒ, tym wi´kszy wp∏yw wzrostu za-
si∏ku na bezrobocie. Model negocjacji zwiàzkowych upatruje przyczyn bezrobocia w mechanizmie
ustalania p∏ac w gospodarce, w którym pracownicy zorganizowani w zwiàzkach zawodowych sà
w stanie osiàgnàç wy˝szy poziom wynagrodzeƒ ni˝ otrzymywany przez nich w przypadku rynku do-
skonale konkurencyjnego. Ponadto ze wzgl´du na niepe∏nà internalizacj´ przez pracobiorców opo-
datkowania obcià˝ajàcego koszty pracy, znaczenie ma struktura tego opodatkowania. 

Parametrem specyficznym dla modelu, obrazujàcym si∏´ przetargowà zwiàzków zawodo-
wych, jest d, który to parametr zwi´ksza bezrobocie poprzez akceleracj´ ˝àdaƒ p∏acowych zwiàz-
ków. Model nie rozstrzyga, jaki model negocjacji p∏acowych charakteryzuje si´ najwi´kszà si∏à prze-
targowà zwiàzków zawodowych, czy te˝ raczej najwy˝szymi ˝àdaniami p∏acowymi. Model
„insider-outsider” (Blanchard i Summers (1986)) wskazuje jednak, i˝ wraz ze wzrostem uzwiàzko-
wienia17 rosnà ˝àdania p∏acowe zwiàzków, co w powiàzaniu z asymetrià wp∏ywu na negocjacje

16 Oznacza to, ˝e zasi∏ek i p∏ace obcià˝one sà identycznym podatkiem, a Êwiadczenia dla osób niepracujàcych indekso-
wane sà tempem zmian wynagrodzeƒ.
17 Uzwiàzkowienie definiowane jest jako odsetek zatrudnionych nale˝àcy do zwiàzków zawodowych.
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p∏acowe osób zatrudnionych i bezrobotnych prowadzi do wy˝szych p∏ac i ni˝szego zatrudnienia.
Efekt ten ulega intensyfikacji w przypadku rozbie˝noÊci mi´dzy skalà uzwiàzkowienia a obj´cia si∏y
roboczej uk∏adami zbiorowymi, gdy˝ poziom wynagrodzeƒ ustalany przez zwiàzki, a wi´c wy˝szy
ni˝ uzyskiwany przez pojedynczego pracownika o sile przetargowej bliskiej zeru, obowiàzuje
wszystkich pracowników, tak˝e nie majàcych wp∏ywu na negocjacje i nie mogàcych ustalonych wy-
nagrodzeƒ przelicytowaç w dó∏. Zró˝nicowanie stopnia uzwiàzkowienia i obj´cia si∏y roboczej uk∏a-
dami zbiorowymi prowadzi wi´c do sztywnoÊci p∏acy w odniesieniu do pewnej grupy pracowników,
utrudniajàc im podj´cie zatrudnienia (Layard, i Nickell (1999)). Hipoteza Calmforsa-Driffilla (1998)
o charakterze powiàzaƒ mi´dzy modelem negocjacji p∏acowych a presjà na p∏ace wskazuje, i˝ pre-
sja p∏acowa nie zale˝y od si∏y zwiàzków zawodowych w sposób liniowy. Zgodnie z tà hipotezà, naj-
ni˝sza dynamika wynagrodzeƒ wyst´puje w gospodarkach o najbardziej zdecentralizowanych (od-
bywajàcych si´ na poziomie przedsi´biorstw) lub ca∏kowicie zcentralizowanych (obejmujàcych ca∏à
gospodark´) negocjacjach p∏acowych. Najwi´ksza presja na p∏ace ma miejsce podczas rokowaƒ
na szczeblu bran˝, ze wzgl´du na wi´kszà ni˝ w modelu zdecentralizowanym si∏´ zwiàzków, które
jednak nie internalizujà efektów zewn´trznych presji p∏acowej, jak ma to miejsce podczas negocja-
cji zcentralizowanych. Taki model negocjacji p∏acowych pociàga za sobà tak˝e najwi´ksze ryzyko
rozbie˝noÊci stopnia uzwiàzkowienia i obj´cia si∏y roboczej uk∏adami zbiorowymi. Syntezà powià-
zaƒ pomi´dzy wielkoÊciami makroekonomicznymi (bezrobocie, presja p∏acowa, inflacja) a stopniem
centralizacji jest krzywa w kszta∏cie odwróconej litery U. 

3.6 Model poszukiwaƒ

Modele poszukiwaƒ na rynku pracy, wywodzàce si´ z prac McCall'a (1970), Burdett'a i Mor-
tensena (1978) i Pissaridesa (1985), opisujà rynek pracy jako struktur´, w ramach której pracodaw-
cy starajà si´ znaleêç pracownika odpowiedniego do oferowanego przez nich wakatu, natomiast
pracownicy poszukujà miejsca pracy zgodnego z ich kwalifikacjami i spe∏niajàcego ich wymagania
p∏acowe. W porównaniu do modelu doskonale konkurencyjnego, który mo˝na traktowaç jako
wspólny punkt odniesienia dla pozosta∏ych klas modeli rynku pracy, modele poszukiwaƒ podstawo-
wej przyczyny bezrobocia upatrujà w niejednorodnoÊci pracowników i oferowanych wakatów, któ-
ra sprawia, i˝ zape∏nienie danego miejsca pracy przez w∏aÊciwego pracownika jest procesem kosz-
townym.18 Utrzymywanie wakatu jest kosztowne – pracodawca ponosi w ka˝dym okresie koszt c
mo˝liwy do unikni´cia dzi´ki zatrudnieniu pracownika, któremu natomiast podj´cie pracy zapew-
nia wy˝szy poziom u˝ytecznoÊci ni˝ pozostawanie bezrobotnym. Dlatego zawarcie kontraktu wià-
˝e si´ z podzia∏em pewnej nadwy˝ki wynikajàcej z zakoƒczenia kosztownego procesu poszukiwaƒ.
W rezultacie p∏aca otrzymywana przez pracownika b´dzie wy˝sza ni˝ kraƒcowy produkt jego pra-
cy. Czynnik ten, obok heterogenicznoÊci popytu na prac´ i jej poda˝y oraz wyst´pujàcych kosztów
transakcyjnych, t∏umaczy bezrobocie w modelu poszukiwaƒ. 

NiejednorodnoÊç uczestników wymiany na rynku pracy obrazowana jest funkcjà dopasowaƒ
(3.6.1), uzale˝niajàcà liczbà obejmowanych miejsc pracy od liczby wakatów i bezrobotnych:19

Funkcja dopasowaƒ wykazuje sta∏e korzyÊci skali, jest rosnàca wzgl´dem liczby wakatów i wzgl´-
dem liczby bezrobotnych, w równaniu (3.6.1) przyj´to, ˝e jest ona funkcjà Cobba-Douglas'a. Prze-
ci´tny bezrobotny znajduje w danym okresie prac´ z prawdopodobieƒstwem m(y,u)/u, a praco-
dawca zape∏nia wakat z prawdopodobieƒstwem m(y,u)/y, przy czym oba te prawdopodobieƒstwa
sà ni˝sze od jednoÊci, niezale˝nie od relacji mi´dzy liczbà wakatów a osób poszukujàcych prac´. Re-

m = m(v, u) = μuηv1−η, μ > 0 η ∈ (0, 1)

18 Interpretacja bezrobocia w modelu poszukiwaƒ jest zatem bliska definicji u˝ywanej w badaniach aktywnoÊci ekono-
micznej ludnoÊci, gdy˝ osoba bezrobotna poszukuje pracy, ale w danym momencie nie jest w stanie jej znaleêç.
19 Poniewa˝ zasób pracy znormalizowany jest do jednoÊci, u mo˝na interpretowaç jako liczb´ bezrobotnych, ale te˝ ja-
ko odsetek si∏y roboczej nie posiadajàcej pracy
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lacj´ tych dwóch wielkoÊci opisuje parametr u=y/u.20 W celach zwi´kszenia klarownoÊci prezenta-
cji modelu, prawdopodobieƒstwa te mo˝na przekszta∏ciç do postaci: 

Konkretna postaç funkcji dopasowaƒ zale˝y od struktury instytucjonalnej rynku pracy, po-
wszechnoÊci informacji o dost´pnych wakatach i charakterystykach osób bezrobotnych, skuteczno-
Êci systemu poÊrednictwa pracy, mobilnoÊci przestrzennej si∏y roboczej, asymetrii informacyjnej
na rynku pracy etc. Wp∏ywa na nià tak˝e konstrukcja systemu zasi∏kowego, w szczególnoÊci
wzgl´dna rola bodêców aktywizujàcych i dezaktywizujàcych, wynikajàcych z wysokoÊci zasi∏ków
i d∏ugoÊci ich przyznawania, czasowej sekwencji ich wyp∏at (np. w sposób degresywny).21 W mo-
delu jednak wp∏yw zasi∏ków uwzgl´dniony b´dzie analogicznie jak w poprzednich podrozdzia∏ach,
poprzez ich oddzia∏ywanie na atrakcyjnoÊç dochodu z pracy. 

Funkcja dopasowaƒ opisuje mechanizm zawierania kontraktów na rynku, jednak kontrakty sà
tak˝e rozwiàzywane. Bezrobocie wynika wi´c zarówno z trudnoÊci podj´cia pracy (co mo˝na rozu-
mieç przez jego frykcyjny oraz strukturalny sk∏adnik), jak i z wyst´powania w gospodarce impulsów
wywo∏ujàcych nap∏yw osób do bezrobocia. W szczególnoÊci, intensywnoÊç tego nap∏ywu wp∏ywaç
b´dzie na wielkoÊç bezrobocia, a obrazowaç b´dzie jà parametr s, zdefiniowany jako stopa destruk-
cji miejsc pracy. W rezultacie, koszt pracy wzrasta o koszt rekrutacji, wynoszàcy (r+s)c/q(u), gdzie
r jest stopà dyskontowà.22 Model poszukiwaƒ implikuje zatem zale˝noÊç mi´dzy bezrobociem
a wakatami, czyli krzywà Beveridge'a, opisanà równaniem (3.6.4), wià˝àcym liczb´ bezrobotnych
z liczbà wakatów relacjà zale˝nà od stopy zanikania miejsc pracy s oraz parametrów m oraz h, cha-
rakteryzujàcych proces dopasowaƒ:

P∏aca w modelu poszukiwaƒ ustalana jest w wyniku negocjacji mi´dzy danym pracodawcà
a konkretnym pracownikiem, dlatego nie wyst´puje funkcja popytu i poda˝y, jak ma to miejsce
w modelu doskonale konkurencyjnym. Strony, przyst´pujàc do negocjacji, majà ju˝ za sobà kosz-
towny proces poszukiwaƒ, a negocjacje dotyczà oprócz ustalenia wynagrodzenia za produkt wy-
twarzany przez pracownika, tak˝e podzia∏u swoistej renty, wynikajàcej z faktu, i˝ nawiàzujàc stosu-
nek pracy obie strony unikajà kosztu dalszych poszukiwaƒ. Przyjmuje si´ najcz´Êciej, i˝ p∏aca
ustalana jest w wyniku rozwiàzania Nash'a takich rokowaƒ, analogicznie jak w modelu negocjacji
zwiàzkowych. Ka˝da ze stron uwzgl´dnia dost´pnà jej opcj´ zewn´trznà, którà jest kontynuowanie
poszukiwania – im ∏atwiejsze znalezienie przez danà stron´ innego partnera, tym wi´kszà cz´Êç
nadwy˝ki mo˝e ona przejàç. Poniewa˝ szanse pracownika na znalezienie innego pracodawcy opi-
sane sà parametrem u=y/u, a szanse pracodawcy na znalezienie innego pracownika – 1/u, wi´c
p∏aca jest rosnàcà funkcjà u. P∏aca rekompensuje tak˝e pracownikowi utrat´ dochodu z zasi∏ku dla
bezrobotnych, dlatego przy za∏o˝eniu, i˝ pracownik otrzymuje cz´Êç b omówionej powy˝ej nad-
wy˝ki, p∏aca zwiàzana jest z parametrami modelu zale˝noÊcià (3.6.5):

u =
s

s + μθ1−η

q(θ) =
m(v, u)

v
= μθ−η

θq(θ) =
m(v, u)

u
= μθ1−η

20 Parametr 1/u=u/y mierzy, jak „ciasny” jest rynek pracy.
21 Badania mikroekonometryczne wskazujà, i˝ d∏ugoÊç maksymalnego okresu uprawnienia do zasi∏ku dla bezrobotnych
wp∏ywa negatywnie na intensywnoÊç poszukiwaƒ pracy i odp∏ywy do zatrudnienia, a znaczenie wysokoÊci zasi∏ku jest
niewielkie, lub wr´cz nieistotne (Atkinson, Micklewright (1991), Layard et al. (1991), van Ours, Vodopivec, (2004)).
22 Modele poszukiwaƒ na rynku pracy majà dynamiczny charakter, tzn. przy decyzji o akceptacji oferty pracy czy te˝ za-
trudnieniu pracownika, jednostki porównujà oczekiwanà korzyÊç z zawarcia kontraktu w danym momencie a od∏o˝enia
decyzji do kolejnego okresu. Zagadnienie to rozwiàzuje si´ korzystajàc z tzw. równaƒ Belmanna (por. Ljunqvist i Sargent
(2000)). W przypadku modelu jednookresowego mechanizm poszukiwaƒ sprowadza si´ modelu doskonale konkuren-
cyjnego z dok∏adnoÊcià do przymusowego bezrobocia dotykajàcego pracowników, którzy nie znaleêli odpowiedniego dla
siebie wakatu. OkreÊlenie skali tego bezrobocia jest równoznaczne z za∏o˝eniem jego wielkoÊci, a analiza takiego mode-
lu jest ca∏kowicie ja∏owa poznawczo.
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W przypadku powiàzania zasi∏ku z wynagrodzeniami poprzez sta∏à stop´ zastàpienia r, równanie
p∏ac przyjmuje postaç (3.6.6): 

Analogicznie jak w modelach omówionych powy˝ej, p∏ace sà rosnàcà funkcjà produktu wytwarza-
nego przez pracownika oraz zasi∏ku dla bezrobotnych. Podobnie jak w modelu negocjacji zwiàzko-
wych, wzrost opodatkowania p∏ac t obni˝a poziom wynegocjowanych p∏ac, poniewa˝ zmniejsza
on nadwy˝k´ mo˝liwà do podzia∏u i jest cz´Êciowo internalizowany przez pracownika. Jednak
w przeciwieƒstwie do modelu negocjacji zwiàzkowych, podatek na∏o˝ony na zatrudnienie w wyso-
koÊci a, cz´Êciowo przerzucony zostaje na p∏ace i prowadzi do relatywnie mniejszego spadku za-
trudnienia.23 Poza tym implikacje modelu poszukiwaƒ dla wp∏ywu interakcji mi´dzy opodatkowa-
niem a systemem zasi∏kowym sà analogiczne jak w modelu negocjacji zwiàzkowych, gdy˝ tak˝e
w nim p∏ace ustalane sà w wyniku negocjacji, co sprawia, i˝ podatki na∏o˝one na p∏ace sà cz´Êcio-
wo internalizowane przez wynagrodzenia, obni˝ajàc ˝àdania p∏acowe. P∏ace sà te˝ bardziej sztyw-
ne, je˝eli zasi∏ek zdefiniowany jest za pomocà sta∏ej wartoÊci realnej b, a nie stopy zastàpienia r,
dlatego opodatkowanie mo˝e wywieraç wp∏yw na zatrudnienie w równowadze g∏ównie poprzez
zmian´ relacji mi´dzy dochodem z pracy a z innego êród∏a. Ponadto, zwi´kszenie progresywnoÊci
systemu podatkowego poprzez zmniejszenie komponentu a, obcià˝ajàcego ka˝dego pracownika
bez wzgl´du na poziom p∏acy, wywiera pozytywny wp∏yw na zatrudnienie. 

Wp∏yw zmian opodatkowania obcià˝ajàcego pracowników, czyli w d∏ugim okresie dominu-
jàcej, a teoretycznie wr´cz ca∏oÊci opodatkowania, uchwycony jest w modelu przez zmiany relacji
mi´dzy wynagrodzeniem a zasi∏kiem, czyli przez zmiany stopy zastàpienia r. Nale˝y zauwa˝yç, i˝
o ile znaczenie tej cz´Êci podatków, które ponosi pracodawca (zdefiniowanej jako T) jest nieco in-
ne w ka˝dym z rozpatrywanych modeli, ze wzgl´du na ró˝nà reakcj´ poda˝y pracy, o tyle zmiany
obcià˝eƒ pracowników przebiegajà w analogiczny sposób – kluczowe dla zmian zatrudnienia i bez-
robocia sà zmiany relacji mi´dzy wynagrodzeniem a dochodami osób niepracujàcych. Czy pojawia-
jà si´ one w wyniku redukcji realnej wysokoÊci zasi∏ku b, czy w wyniku zmiany systemu zasi∏kowe-
go i obni˝ki stopy zastàpienia r, czy te˝ w wyniku zmiany w systemie podatkowym w kierunku
wzgl´dnie ni˝szego obcià˝enia osób pracujàcych, co obni˝a stop´ zastàpienia r dzi´ki wzrostowi
wynagrodzeƒ netto, odgrywa drugorz´dnà rol´. Przyczynà wzrostu zatrudnienia w ka˝dym z tych
przypadków jest bowiem obni˝enie relatywnego poziomu konsumpcji dost´pnego osobom niepra-
cujàcym. Ilustruje to, i˝ zmiana obcià˝eƒ podatkowych jest jednym z kilku Êrodków interwencji pu-
blicznej na rynku pracy, która mo˝e implikowaç wzrost zatrudnienia, ale nie gwarantuje ona powo-
dzenia, gdy˝ je˝eli ci´cia podatkowe w równym stopniu obejmujà osoby pracujàce oraz bezrobotne
i bierne, zatrudnienie nie ulegnie zmianie, ze wzgl´du na niezmienionà poda˝ pracy. 

Powy˝sze cechy charakteryzujà modele bazujàce na mechanizmie negocjacji p∏acowych. Mo-
dele poszukiwaƒ opisujà jednak inny jakoÊciowo rynek pracy ni˝ rynek modelowany w poprzednim
podrozdziale – skoro negocjacje zachodzà na poziomie indywidualnym i obejmujà jednostki stojà-
ce w obliczu heterogenicznoÊci uczestników rynku, kosztów transakcyjnych i frykcji, kluczowa dla
ustalenia równowagi jest postaç funkcji dopasowaƒ. Im wy˝sza liczba obj´tych miejsc pracy
przy danej liczbie wakatów, tym ni˝szy poziom bezrobocia. Obni˝ka bezrobocia strukturalnego za-
le˝y wi´c od redukcji klina podatkowego, ale tak˝e od dzia∏aƒ zwi´kszajàcych pr´dkoÊç dostoso-
waƒ na rynku, prowadzenia polityki aktywizujàcej bezrobotnych i zwi´kszajàcej ich wysi∏ek w celu
znalezienia zatrudnienia, poÊrednictwa pracy i innych dzia∏aƒ aktywnej polityki rynku pracy, majà-
cych na celu usprawnienie jego funkcjonowania i redukcj´ asymetrii informacyjnej. Jak wykaza∏
Mortensen (1977), prawdopodobieƒstwo rozpocz´cia pracy przez bezrobotnego wzrasta wraz

w =
βc

(1 − β)(1 + t)(1 − ρ)

(
r + s

μ
+ θ1−η

)
θη

w = b + β

[
(1 − α)A(σ−1)/σ(y/n)1/σ − a − cθ

1 + t
− b

]

23 Skala zmian zatrudnienia w nast´pstwie zmian poszczególnych komponentów podatku T w ka˝dym z typów mode-
li zale˝y oczywiÊcie od przyj´cia konkretnych liczbowych wartoÊci parametrów opisujàcych dany model.
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z przybli˝aniem si´ momentu utraty uprawnieƒ do zasi∏ku, a wysokoÊç zasi∏ku intensyfikuje wr´cz
zró˝nicowanie odp∏ywu do zatrudnienia osób majàcych przed sobà perspektyw´ d∏ugiego okresu
zasi∏kowego i tych, których uprawnienia bliskie sà wygaÊni´ciu. Wynika to z faktu, i˝ wysokoÊç za-
si∏ku ma relatywnie niewielkie znaczenie w kategoriach dochodu (w perspektywie wielookresowej)
dla bezrobotnego, który nied∏ugo utraci do niego prawo, a równoczeÊnie wy˝szy zasi∏ek u∏atwia
mu poszukiwanie pracy. 

Na proces w modelu poszukiwaƒ oddzia∏uje tak˝e prawo pracy, gdy˝ mniej restrykcyjne za-
pisy z jednej strony zwi´kszajà stop´ separacji miejsc pracy, z drugiej jednak u∏atwiajà podejmowa-
nie zatrudnienia, prowadzàc do zmiany roli, jakà w ustaleniu si´ stopy bezrobocia odgrywa nap∏yw
do bezrobocia i jego trwa∏oÊç, co równoznaczne jest ze zmianà relacji mi´dzy bezrobociem frykcyj-
nym a d∏ugookresowym. Model poszukiwaƒ pozwala wi´c na uj´cie w nim szerszej gamy instytu-
cji rynku pracy, ni˝ model negocjacji zwiàzkowych. Bezrobocie w równowadze modelu poszukiwaƒ
jest te˝ jednoznacznie dodatnio powiàzane ze stopà destrukcji miejsc pracy s, która ma charakter
egzogeniczny. Tak˝e ten parametr mo˝e byç modyfikowany poprzez polityk´, gdy˝ ta mo˝e poten-
cjalnie wp∏ynàç na stop´ zamykania miejsc pracy, np. w nast´pstwie negatywnego szoku. Bezrobo-
cie równowagi kszta∏towaç si´ b´dzie zatem na ni˝szym poziomie w kraju, gdzie aktywna polityka
u∏atwia absorpcj´ szoków i dostosowania strukturalne do zmian majàcych w znacznej mierze cha-
rakter zewn´trzny. 

3.7 Model p∏ac motywujàcych

Model p∏ac motywujàcych nale˝y do grupy modeli patrzàcych na ustalanie p∏ac przez pry-
zmat kontraktu zawieranego mi´dzy pracodawcà a pracownikiem, który mo˝e mieç dla pracowni-
ka charakter ubezpieczenia od wahaƒ popytu na prac´, zabezpieczaç przedsi´biorstwo przed po-
rzucaniem pracy przez pracowników lub sk∏aniaç ich do wy˝szego wysi∏ku. Wspólnà cechà tych
modeli jest, i˝ w interesie pracodawcy le˝y wynagradzanie pracowników powy˝ej ich kraƒcowej
produktywnoÊci, czyli powy˝ej p∏acy oczyszczajàcej rynek w modelu doskonale konkurencyjnym
i równoczeÊnie powy˝ej p∏acy oferowanej przez inne przedsi´biorstwa (por. Yellen (1986), Johnson
i Layard (1999)). Oferowane przez wszystkie przedsi´biorstwa wynagrodzenie wy˝sze od kraƒco-
wego produktu pracy jest przyczynà bezrobocia, które odgrywa rol´ dyscyplinujàcà wobec pracujà-
cych – sk∏ania ich do efektywniejszej pracy, odstrasza od porzucenia stanowiska, ale nie wp∏ywa
na ˝àdania p∏acowe. Wynagrodzenia ustalane sà bowiem przez przedsi´biorstwa, które nie obni-
˝ajà go poni˝ej pewnego poziomu, gdy˝ pociàga∏oby to za sobà ni˝szà atrakcyjnoÊç danego przed-
si´biorstwa dla pracowników najbardziej produktywnych (Weiss (1991)), koszty w postaci odp∏ywu
pracowników (Pencavel (1972)) lub ich ni˝szego wysi∏ku w pracy. Ten ostatni argument podnoszo-
ny jest w modelu zaprezentowanym poni˝ej, opartym na pracy Shapiro i Stiglitz'a (1984). 

W porównaniu do modelu poszukiwaƒ, w modelu p∏ac motywujàcych nie wyst´pujà frykcje
zwiàzane z procesem dopasowaƒ, a poniewa˝ istnieje w nim bezrobocie, pracodawcy mogà w ka˝-
dym momencie swobodnie wybieraç pracowników z puli bezrobotnych. Z tego te˝ wzgl´du, pra-
cownik nie otrzymuje cz´Êci nadwy˝ki wynikajàcej z obustronnej korzyÊci zwiàzanej z obj´ciem wa-
katu, lecz pewien dodatek, oferowany przez pracodawc´ w celu przelicytowania innych ofert
na rynku. Miejsca pracy zanikajà z intensywnoÊcià s na jednostk´ czasu, ale pracownik mo˝e utra-
ciç prac´ tak˝e w wypadku zidentyfikowanego przez pracodawc´ bumelowania w miejscu pracy.
Formalnie, pracownik mo˝e wydatkowaç wysi∏ek e lub bumelowaç, liczàc si´ z tym, i˝ z prawdopo-
dobieƒstwem q zostanie zwolniony. Pracodawca oferuje zatem minimalny poziom p∏acy, gwaran-
tujàcy, i˝ pracownik b´dzie pracowa∏ efektywnie, co oznacza, i˝ u˝ytecznoÊç osiàgana przez pra-
cownika z p∏acy otrzymywanej w zamian za ci´˝szà prac´ musi byç wy˝sza ni˝ u˝ytecznoÊç
z obijania si´ i ewentualnego zwolnienia. Przedsi´biorstwo ustala wi´c p∏ac´ (3.7.1):24

24 W modelu Shapiro i Stiglitz'a (1984) warunek ten okreÊlany jest jako krzywa niebumelowania („non-shirking condition”).
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P∏aca gwarantujàca brak bumelowania jest ujemnie zale˝na od bezrobocia równowagi
u=1-n, niezale˝nie od relacji mi´dzy zasi∏kiem a wynagrodzeniem, co oznacza, ˝e wzrost bezrobo-
cia sam w sobie sk∏ania pracowników do wy˝szego wysi∏ku, niwelujàc koniecznoÊç motywowania
ich wy˝szymi p∏acami. Z drugiej jednak strony, wynagrodzenie nie jest powiàzane z podwy˝szajà-
cymi koszt pracy podatkami T, co jest cechà wspólnà tego modelu i modelu doskonale konkuren-
cyjnego – poniewa˝ p∏aca nie podlega negocjacjom, podatek ten nie jest internalizowany przez pra-
cowników i nie przyczynia si´ do zmiany oczekiwaƒ p∏acowych. Analogicznie, struktura
opodatkowania – relatywne znaczenie obcià˝enia zatrudnienia i p∏ac – nie ma wp∏ywu na poziom
zatrudnienia w równowadze modelu. Znaczenie opodatkowania i zasi∏ków dla bezrobotnych
w modelu p∏ac motywujàcych jest analogiczne jak w modelu doskonale konkurencyjnym, z dok∏ad-
noÊcià do wy˝szej elastycznoÊci p∏acowej poda˝y pracy, która powoduje, i˝ zmiany opodatkowania
prowadzà do wi´kszych zmian zatrudnienia.

3.8 Podsumowanie

Prosty model uj´ty równaniami (3.3.1)-(3.3.4) wskazuje, i˝ na klin podatkowy sk∏adajà si´
wszystkie podatki obcià˝ajàce wyra˝one w kategoriach realnych wynagrodzenie netto. W d∏ugim
okresie, rozmiar zaburzenia na rynku pracy wywo∏ywanego przez opodatkowanie wyznaczony jest
wi´c przez ca∏kowità skal´ wydatków publicznych, a nie przez ich cz´Êç finansowanà np. przez po-
datki dochodowe lub sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne. Innymi s∏owy w tym horyzoncie czaso-
wym nieistotna jest struktura opodatkowania, gdy˝ zarówno podatki dochodowe, parapodatki
(sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne), jak i podatki na∏o˝one na konsumpcj´ (VAT, akcyza) w analo-
giczny sposób zmieniajà wzgl´dnà cen´ konsumpcji i czasu wolnego, zmniejszajàc bodêce do po-
dejmowania zatrudnienia. W odniesieniu do indywidualnego gospodarstwa domowego staje si´ to
w pe∏ni widoczne po uwzgl´dnieniu pe∏nego cyklu ˝ycia, w którym ca∏y dochód zostaje skonsumo-
wany.25 Poniewa˝ to wolumen wydatków publicznych, a nie struktura opodatkowania okreÊla roz-
miar ja∏owej straty na rynku pracy w d∏ugim okresie, nie nale˝y oczekiwaç, ˝e fiskalnie neutralne
zmiany po stronie dochodowej bud˝etu (w postaci np. zmiany proporcji mi´dzy podatkami poÊred-
nimi i bezpoÊrednimi) wp∏yn´∏y istotnie na poziom zatrudnienia i bezrobocia w d∏ugim horyzoncie
czasowym. Struktura opodatkowania ma bowiem wp∏yw na poda˝ pracy tylko w takim zakresie,
w jakim preferuje np. dochody z innych ni˝ praca êróde∏. JeÊli takiej preferencji nie ma, jest ona neu-
tralna dla poda˝y pracy, na którà wp∏ywa tylko ca∏kowity poziom fiskalizmu. 

Przedstawione uj´cie teoretyczne przekonuje, ˝e wzrost ca∏kowitego klina podatkowego,
obejmujàcego zarówno podatki bezpoÊrednie jak i poÊrednie, jednoznacznie prowadzi do obni˝e-
nia zatrudnienia i wzrostu bezrobocia w d∏ugim okresie, przede wszystkim za sprawà obni˝enia po-
da˝y pracy, a w pewnych okolicznoÊciach tak˝e popytu na prac´. Podatki nie wp∏ywajà na poda˝
pracy jedynie w przypadku gdy jest ona w pe∏ni nieelastyczna, co jest za∏o˝eniem bardzo mocnym,
równoznacznym z przyj´ciem, ˝e gospodarstwa domowe czerpià u˝ytecznoÊç jedynie z konsump-
cji i nie majà mo˝liwoÊci uzyskania dochodu z innych ni˝ praca êróde∏. Podatki obni˝ajà poda˝ pra-
cy zw∏aszcza w sytuacji, gdy wydatki publiczne modyfikujà ograniczenie bud˝etowe gospodarstw
domowych. Poniewa˝ transfery spo∏eczne stanowià êród∏o dochodów osób niepracujàcych (zasi∏ki
dla bezrobotnych, renty, emerytury, Êwiadczenia z systemu pomocy spo∏ecznej), poda˝ pracy male-
je w ka˝dym przypadku gdy roÊnie dost´pnoÊç i wysokoÊç tych Êwiadczeƒ, przyczyniajàc si´
do wzrostu wp∏ywu zaburzenia wywo∏anego przez opodatkowanie. Podatki finansujàce transfery
do osób, które mogà pracowaç zniekszta∏cajà wi´c poda˝ pracy bardziej ni˝ podatki finansujàce
konsumpcj´ publicznà, inwestycje rzàdowe, albo transfery do osób znajdujàcych si´ (np. z racji wie-
ku) poza rynkiem pracy. Nie mo˝na zatem rozpatrywaç wp∏ywu opodatkowania na rynek pracy bez

w = b +
r + s + q

q
e +

n

1 − n

se

q

25 Z dok∏adnoÊcià do pozostawionych spadków, które jednak w typowym gospodarstwie domowym sà bliskie zeru.
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analizy znaczenia transferów spo∏ecznych, gdy˝ wydatki wp∏ywajà na rynek pracy zawsze, gdy sub-
sydiujà czas wolny, a podatki modyfikujà poziom zatrudnienia i bezrobocia tylko, gdy poda˝ pracy
jest elastyczna – co z kolei warunkowane jest w znacznej mierze wyst´powaniem transferów
do osób w wieku roboczym – lub gdy nie mogà byç w pe∏ni przerzucone na wynagrodzenia i zwi´k-
szajà koszty pracy – co jest powiàzane z si∏à przetargowà pracowników, zale˝nà od struktury insty-
tucjonalnej rynku pracy. Zmiany podatków modyfikujà sytuacj´ na rynku pracy nie tylko poprzez
zmiany relacji mi´dzy ca∏kowitym kosztem pracy a p∏acà finansujàcà konsumpcj´, lecz tak˝e – a na-
wet przede wszystkim, w przypadku osób wynagradzanych niewiele wy˝ej ni˝ wysokoÊç Êwiadczeƒ
spo∏ecznych – poprzez korekt´ relacji mi´dzy dochodami z innych ni˝ praca êróde∏ a wynagrodze-
niem za prac´. W sytuacji wynagrodzeƒ sztywnych od do∏u, np. w wyniku istnienia p∏acy minimal-
nej, opodatkowanie zmniejsza popyt na nisko produktywnych pracowników, dla których obni˝ka
p∏ac poni˝ej pewnego poziomu nie jest mo˝liwa, a z drugiej strony zmniejsza atrakcyjnoÊç wejÊcia
na rynek pracy osób otrzymujàcych transfery spo∏eczne (z regu∏y ni˝sze od p∏acy minimalnej). Ist-
nienie transferów spo∏ecznych ma tak˝e du˝e znaczenie dla szybkoÊci absorpcji krótkookresowych
szoków oddzia∏ujàcych na rynek pracy. O ile w d∏ugim horyzoncie czasowym na poda˝, a w pew-
nych okolicznoÊciach tak˝e na popyt na prac´, wp∏ywa jedynie ca∏kowity poziom fiskalizmu, a nie
sposób finansowania wydatków publicznych, to w perspektywie cyklu koniunkturalnego pewne
znaczenie mo˝e mieç tak˝e struktura opodatkowania. Jej zmiany, mogà mieç bowiem przejÊciowy
wp∏yw na relacje dochodów z pracy do dochodów z innych, alternatywnych wobec niej êróde∏, co
przez wp∏yw na poda˝ pracy, mo˝e nie byç neutralne dla zmian w zatrudnieniu w krótkim okresie,
w którym p∏ace nie sà w pe∏ni elastyczne. JeÊli transfery sà obcià˝one ni˝szà stopà podatkowà ni˝
dochody z pracy, wtedy podatki same w sobie pog∏´biajà dezaktywizujàce oddzia∏ywanie wydat-
ków spo∏ecznych, zwi´kszajàc elastycznoÊç poda˝y pracy na zmiany p∏ac. 

Cztery przedstawione modele rynku pracy rzucajà Êwiat∏o na ró˝ne aspekty wp∏ywu, jaki pre-
ferencyjne traktowanie podatkowe dochodów z innych ni˝ praca êróde∏ oraz obecnoÊç transferów
spo∏ecznych odgrywajà dla poda˝y i popytu na prac´. Wnioskiem wspólnym dla wszystkich mode-
li jest to, ˝e je˝eli Êwiadczenia spo∏eczne trafiajàce do ludzi mogàcych potencjalnie pracowaç, po-
wiàzane sà z wynagrodzeniem sta∏à stopà zastàpienia, to zmiany poziomu opodatkowania wp∏y-
wajà na zmiany zatrudnienia i bezrobocia znacznie s∏abiej, ni˝ w przypadku sta∏ej realnej wartoÊci
Êwiadczeƒ, lub wr´cz nie majà na zatrudnienie i bezrobocie w ogóle wp∏ywu. Kluczowa dla trans-
misji wahaƒ popytu na prac´ na zmiany zatrudnienia w równowadze ka˝dego z modeli jest ela-
stycznoÊç poda˝y pracy, zale˝na od zmiany relacji mi´dzy transferami finansujàcymi konsumpcj´
osób niepracujàcych a wynagrodzeniem za prac´. Rozró˝nienie to pozwala spostrzec, ˝e sposób
opodatkowania dochodów z pracy i z innych êróde∏ wp∏ywa na skal´ zachodzàcych zmian: zmiany
podatków nak∏adanych na oba êród∏a dochodów oznaczajà sta∏à stop´ zastàpienia, zatem wp∏yw
na zatrudnienie obni˝ek podatkowych obejmujàcych pracujàcych i bezrobotnych jest znacznie ni˝-
szy ni˝ redukcji opodatkowania ograniczonej wy∏àcznie do pracujàcych. Unaocznia to, i˝ zasadni-
cze znaczenie dla wp∏ywu sektora finansów publicznych na rynek pracy majà wydatki zniech´cajà-
ce do podejmowania zatrudnienia, a dopiero w drugiej kolejnoÊci znaczenie ma klin podatkowy. 

Ponadto, modele explicite bazujàce na mechanizmie negocjowania p∏ac wskazujà, i˝ znacze-
nie ma rozk∏ad opodatkowania mi´dzy pracujàcych i biernych – obni˝ka podatku wynikajàcego
z samego faktu podj´cia zatrudnienia na rzecz podatku obcià˝ajàcego p∏ace, co równoznaczne jest
ze wzrostem jego progresywnoÊci, prowadzi do wzrostu zatrudnienia, gdy˝ podatek nak∏adany
na p∏ace ogranicza ˝àdania p∏acowe. Model doskonale konkurencyjnego rynku pracy i p∏ac moty-
wujàcych nie posiadajà tej cechy, gdy˝ wynagrodzenia w tych modelach nie podlegajà negocjacjom
a oba sk∏adniki ca∏kowitego obcià˝enia podatkowego przyczyniajà si´ do wzrostu kosztu pracy
w analogiczny sposób.

Wydatki publiczne mogà wp∏ywaç na sytuacj´ na rynku pracy tak˝e w inny, ni˝ dezaktywizu-
jàcy, sposób. Najszerszà interpretacj´ umo˝liwia model poszukiwaƒ, w ramach którego wydatki pu-
bliczne mogà modyfikowaç intensywnoÊç dopasowaƒ wakatów i bezrobotnych, przede wszystkim
dzi´ki aktywnej polityce rynku pracy. Wià˝e si´ to z poÊrednictwem pracy, wspieraniem mobilnoÊci



3

Finanse publiczne a rynek pracy – teoria

STRUKTURA I POZIOM WYDATKÓW I DOCHODÓW SFP A SYTUACJA NA RYNKU PRACY 107

zawodowej i przestrzennej bezrobotnych, dzia∏aniami na rzecz szybszej adaptacji zasobów pracy
do struktury popytu na prac´ czy te˝ niwelowania asymetrii informacyjnej ograniczajàcej kojarzenie
istniejàcych wakatów z bezrobotnymi. Istotna jest tak˝e jej spójnoÊç z politykà pasywnà, dzi´ki takie-
mu zaprojektowaniu systemu Êwiadczeƒ dla osób niepracujàcych, by jego elementem by∏y bodêce
do poszukiwania zatrudnienia. Poniewa˝ wa˝nà przyczynà bezrobocia jest destrukcja miejsc pracy,
polityka u∏atwiajàca absorpcj´ szoków prowadzi do obni˝enia tego, po cz´Êci egzogenicznego dla
rynku pracy, nap∏ywu osób z zatrudnienia do bezrobocia i w ten sposób obni˝a stop´ bezrobocia
w równowadze. Model negocjacji zwiàzkowych implikuje tak˝e, i˝ czynnikiem podwy˝szajàcym za-
równo poziom bezrobocia w równowadze, jak i wp∏yw klina podatkowego, jest si∏a przetargowa
zwiàzków zawodowych. Wià˝e si´ ona nie tylko ze skalà uzwiàzkowienia si∏y roboczej, ale przede
wszystkim z istniejàcym modelem negocjacji p∏acowych, wyra˝onym w hipotezie Calmforsa-Driffilla.
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4
Finanse publiczne i d∏ugookresowy wzrost – ustalenia empiryczne 

4.1 Wprowadzenie

Renesansowi teorii wzrostu gospodarczego w ostatnich kilkunastu latach towarzyszy∏ nie
mniej istotny wzrost zainteresowania badaniami empirycznymi z tego zakresu. Obszerna, obej-
mujàca ponad sto pozycji1 literatura przedmiotu zajmuje si´ przede wszystkim szukaniem czyn-
ników determinujàcych d∏ugookresowe tempo wzrostu gospodarczego, testowaniem hipotez
dotyczàcych konwergencji realnej oraz zagadnieniem istnienia efektów skali i upowszechniania
wiedzy, tà drogà konfrontujàc przewidywania teoretyczne z obserwacjami. Z punktu widzenia ni-
niejszego opracowania szczególnie istotny jej wàtek dotyczy zwiàzków ∏àczàcych wydatki i do-
chody publiczne z poziomem produktu oraz wzrostem gospodarczym w d∏ugim okresie. Ponie-
wa˝ interesujàca nas tematyka wià˝e si´ ze znacznymi problemami o charakterze
metodologicznym, w istotny sposób rzutujàcymi na u˝yteczne dla polityki gospodarczej interpre-
tacje osiàganych wyników, zdecydowano si´ na ich szersze omówienie w pierwszym punkcie roz-
dzia∏u. W dalszej cz´Êci przedstawiono syntetyczne omówienie najwa˝niejszych, potwierdzonych
przez obserwacje, pozafiskalnych determinantów wzrostu gospodarczego. Stanowi ona punkt
wyjÊcia do empirycznej analizy wp∏ywu poszczególnych kategorii wydatków i dochodów publicz-
nych na wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie. 

4.2 Zagadnienia metodologiczne

Prace empiryczne zajmujàce si´ d∏ugookresowymi determinantami wzrostu gospodarczego
zawierajà zwykle liniowe modele regresyjne, sporzàdzane na podstawie danych przekrojowych2

bàdê panelowych. Niektóre z nich pos∏ugujà si´ obok modeli regresyjnych tak˝e innymi narz´dzia-
mi ekonometrycznymi, w tym zw∏aszcza analizà szeregów czasowych3. Wi´kszoÊç prac opiera si´
o modele jednorównaniowe typu

gdzie g t,T oznacza Êrednià rocznà stop´ wzrostu gospodarczego mi´dzy okresem t i T>t, indeks
i X I rozró˝nia poszczególne kraje, zbiór S O N wyznacza zakres uwzgl´dnianych opóênieƒ
w przypadku gdy zbiór danych ma charakter panelowy4 , X i R sà zbiorami regresorów fiskalnych
zwiàzanych odpowiednio ze stronà wydatkowà i dochodowà finansów publicznych, zaÊ Z ozna-
cza pozosta∏e zmienne potencjalnie determinujàce tempo wzrostu oraz zmienne kontrolne i in-
strumenty.

γt,T
i =

∑
s∈S

βX
s Xis +

∑
s∈S

βR
s Ris +

∑
s∈S

βZ
s Zit−s + θt + εit

1 Kompleksowy przeglàd badaƒ empirycznych nad wzrostem sporzàdzony w pracy Nijkamp, Poot (2003) podaje, ˝e mi´-
dzy rokiem 1983 a 1998 w czasopismach notowanych w indeksie EconLit opublikowano 123 prace z tego zakresu.
2 Modele tego typu nazywa si´ cz´sto modelami typu Barro, ze wzgl´du na pionierskà prac´ Barro (1991). U˝ycie da-
nych przekrojowych oznacza, ˝e w regresji zarówno zmienna zale˝na, którà jest zazwyczaj przeci´tna stopa wzrostu go-
spodarczego w danym kraju w pewnym okresie, jak i zmienne niezale˝ne, wÊród których znajdujà si´ cz´sto zmienne fi-
skalne, dotyczà tylko jednej obserwacji.
3 Dotyczy to zw∏aszcza prac chronologicznie póêniejszych. Nieliczne artyku∏y ograniczajà si´ tylko do analizy szeregów
czasowych.

4 Gdy badanie dotyczy danych przekrojowych S={t}
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Wprowadzanie odpowiednich instrumentów i zmiennych kontrolnych jest szczególnie
wa˝ne dla empirycznej oceny si∏y wp∏ywu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy. Du˝e wyzwa-
nie dla modeli regresji stanowi bowiem potencjalna endogenicznoÊç niektórych zmiennych nie-
zale˝nych, których wzrost/spadek odbija w istocie rzeczy wahania wzrostu gospodarczego, nie
b´dàc ich faktycznym determinantem. Dotyczy to zarówno problemów wywo∏ywanych przez wa-
hania cykliczne, jak i trendów d∏ugookresowych. W pierwszym wypadku obok dodania zmiennej
kontrolujàcej faz´ cyklu koniunkturalnego, rozstrzygni´cia wymaga tak˝e wyznaczenie w mode-
lu 4.2.1 odpowiednio d∏ugich opóênieƒ czasowych, które nie powodujàc nadmiernej utraty mo-
cy testów statystycznych pozwolà na unikni´cie niedoszacowania lub przeszacowania wp∏ywu
poszczególnych zmiennych fiskalnych na wzrost gospodarczy5. W wi´kszoÊci artyku∏ów za opty-
malne przyjmuje si´ na ogó∏ okresy rz´du 5-8 lat. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e wyd∏u˝anie zakre-
su opóênieƒ zmniejsza potencjalnà liczb´ krajów dla których przeprowadzenie analizy empirycz-
nej jest mo˝liwe. Z kolei przyk∏adem problemu o charakterze d∏ugookresowym mo˝e byç np. tzw.
hipoteza Wagnera mówiàca, ˝e sk∏onnoÊç do konsumpcji dóbr publicznych roÊnie wraz z docho-
dem. Poniewa˝ w krajach, które prze˝ywa∏y w okresie powojennym szybkà konwergencj´, po-
czàtkowo wysoka stopa wzrostu stopniowo si´ zmniejsza∏a, podczas gdy wydatki publiczne ro-
s∏y, to identyfikacja ujemnej korelacji mi´dzy rozmiarami wydatków publicznych, a wzrostem
gospodarczym mo˝e byç jedynie potwierdzeniem prawdziwoÊci hipotezy Wagnera, a nie dowo-
dem ujemnego wp∏ywu wysokiego fiskalizmu na wzrost. Dlatego te˝ zmiennà kontrolnà po-
wszechnie przyjmowanà w modelach typu 4.2.1 jest wyjÊciowy poziom PKB, pozwalajàcy
na uchwycenie wp∏ywu, jaki ,,premia zapóênienia’’ wywiera na oczekiwane tempo wzrostu
w d∏ugim okresie.6

Podobnie silna wzajemna zale˝noÊç mi´dzy podatkami a wydatkami publicznymi, b´dàca
pochodnà ograniczenia bud˝etowego, któremu podlegajà rzàdy, powoduje, ˝e uwzgl´dnienie
w regresji tylko jednego z tych czynników mo˝e prowadziç do przypisania mu wp∏ywu
na wzrost, w rzeczywistoÊci wywieranego przez drugi, a tym samym do przeszacowania lub nie-
doszacowania faktycznej si∏y jego oddzia∏ywania7. Na kwesti´ t´ zwracajà uwag´ mi´dzy inny-
mi Kneller et. al. (1999, 2001), przedstawiajàc argumenty ekonometryczne, wedle których ka˝-
de badanie nieuwzgl´dniajàce obu stron bud˝etu z du˝ym ryzykiem wyka˝e silnie obcià˝one
oszacowania wp∏ywu wydatków lub podatków na wzrost gospodarczy. Oznacza to, ˝e zarów-
no zbiór X jak zbiór R powinny byç kompletne, tzn. uwzgl´dniaç ca∏à stron´ wydatkowà i do-
chodowà finansów publicznych.

Obok odpowiedniej specyfikacji zbiorów X,R i Z, w badaniach empirycznych nad wzrostem
u˝ywajàcych modeli regresyjnych (por. Levine i Renelt (1992), Agell et. al. (1997)) przywiàzuje si´
du˝à wag´ do ca∏ej procedury budowy modelu ekonometrycznego. Nietrafny dobór instrumentów
i zmiennych kontrolnych mo˝e prowadziç do znacznych przeszacowaƒ lub niedoszacowaƒ wp∏ywu
wydatków i dochodów publicznych na wzrost gospodarczy. Modele regresyjne, zarówno estymo-
wane na danych przekrojowych, jak i na danych panelowych, dà˝àc do identyfikacji katalogu
zmiennych wiarygodnie objaÊniajàcych dynamik´ wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie, stara-
jà si´ wi´c zidentyfikowaç te zmienne niezale˝ne, których wspó∏korelacja ze wzrostem jest z du˝ym
prawdopodobieƒstwem pozorna.

W tym uj´ciu ,,idealny’’ czynnik determinujàcy wzrost powinien wp∏ywaç na jego stop´
w sposób odporny na zmiany w doborze zmiennych kontrolnych i instrumentalnych (por. Levine

5 W wypadku modeli przekrojowych wybór dotyczy d∏ugoÊci okresów s∏u˝àcych do uÊredniania danych. W najprostszym
wypadku uÊrednia si´ poszczególne zmienne z ca∏ego dost´pnego okresu. Cz´sto tak˝e uÊrednianie s∏u˝y tylko elimina-
cji wahaƒ cyklicznych, w takim wypadku dotyczy okresów 5-8letnich. Brak tego typu uÊrednienia w danych panelowych
prowadzi do znacznego przeszacowania wp∏ywu zmiennych procyklicznych na wzrost w d∏ugim okresie.
6 Dotyczy to zw∏aszcza homogenicznych zbiorowoÊci krajów, takich jak OECD czy UE15, w których w okresie powojen-
nym obserwowano konwergencj´ realnà w tempie oko∏o 2 procent rocznie (por. Barro i Sala-i-Martin (1995)).
7 Jest to o tyle wa˝ne, ˝e w cz´Êci prac empirycznych spotyka si´ tego typu, niekompletne specyfikacje. Cytowanie ich
wyników w przeglàdowych cz´Êciach artyku∏ów z zakresu ekonomii normatywnej (por. np. Tanzi i Schuknecht (2000),
Alfonso et.al. (2005)) jest mimo to cz´ste, gdy˝ ∏atwiej w porównaniu z pracami o dok∏adniej skonstruowanych mode-
lach mo˝na w nich znaleêç potwierdzenie pozytywnych lub negatywnych zwiàzków ∏àczàcych wzrost gospodarczy z in-
strumentami polityki.
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i Renelt (1992)). JeÊli wspó∏czynnik w równaniu regresyjnym stojàcy przy jednej ze zmiennych nie-
zale˝nych ∏atwo traci wiarygodnoÊç statystycznà przy zmianach specyfikacji modelu lub okresu ob-
j´tego badaniem, mo˝na zasadnie przypuszczaç, ˝e jego wspó∏korelacja ze wzrostem ma charak-
ter pozorny lub wysoce niestabilny, a istnienie jakiegokolwiek zwiàzku przyczynowo skutkowego
mi´dzy obiema wielkoÊciami jest ma∏o prawdopodobne. JednoczeÊnie trzeba pami´taç, ˝e poszcze-
gólne instrumenty polityki mogà, same w sobie, wywieraç niewielki lub wr´cz ˝aden bezpoÊredni
wp∏yw na stop´ wzrostu w d∏ugim okresie, modyfikujàc jednoczeÊnie inne uwzgl´dnione w regre-
sji zmienne, których oddzia∏ywanie na wzrost jest silne. Dlatego te˝ niektóre prace, jako uzupe∏nie-
nie regresji typu 4.2.1 dodajà tak˝e równania pomocnicze, w których zmiennymi zale˝nymi sà czyn-
niki, które od strony teoretycznej powinny wp∏ywaç na wzrost gospodarczy, a które w równaniu
g∏ównym 4.2.1 zosta∏y zidentyfikowane jako jego wa˝ne determinanty.

Nieco inna procedura post´powania dotyczy badaƒ polegajàcych na analizie w∏aÊciwoÊci po-
szczególnych szeregów czasowych (por. Jones (1995), Karras (1999), DeAvila i Strauch (2003)). Wy-
chodzà one z za∏o˝enia, ˝e jeÊli jakakolwiek zmienna, wywierajàca trwa∏y wp∏yw na wzrost gospo-
darczy wykazuje wyraêny, potwierdzony przez testy statystyczne trend deterministyczny lub
stochastyczny, to nieznalezienie takiego trendu w przypadku stóp wzrostu gospodarczego os∏abia
wiarygodnoÊç twierdzenia o silnym zwiàzku przyczynowym ∏àczàcym dany instrument polityki ze
wzrostem gospodarczym w d∏ugim okresie. Przyczynà zaistnienia tego typu rozbie˝noÊci mo˝e byç
istnienie innej zmiennej niezale˝nej, zwiàzanej z danym instrumentem polityki, której przeciwstaw-
ne oddzia∏ywanie neutralizuje jego pozytywny lub negatywny wp∏yw na wzrost gospodarczy. Dla-
tego te˝ w badaniach nad wp∏ywem polityki fiskalnej na wzrost w d∏ugim okresie za pomocà me-
tody szeregów czasowych stosuje si´ niekiedy testy kointegracji, formalnie identyfikujàce relacje
∏àczàce poszczególne instrumenty polityki (por. DeAvila (2003)).8

Pos∏ugujàc si´ wynikami badaƒ empirycznych nad fiskalnymi i pozafiskalnymi determinanta-
mi wzrostu gospodarczego trzeba pami´taç, ˝e nawet w wypadku, gdy omini´te zostanà opisane
rafy metodologiczne, to zidentyfikowanie wp∏ywu jakiegoÊ czynnika na wzrost gospodarczy w re-
gresji typu 4.2.1 nie pozwala na odrzucenie hipotezy o tym, ˝e ma on jedynie przejÊciowy charak-
ter. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e okres jaki w chwili obecnej obejmujà dane makroekonomiczne odpo-
wiednio dobrej jakoÊci, jest jeszcze stosunkowo krótki, byç mo˝e zbyt krótki by za pomocà
zmiennych kontrolnych wyeliminowaç wszystkie potencjalne efekty konwergencji. Mimo to, trzy-
dziestoletnie szeregi czasowe z jakimi mo˝na si´ w tej chwili pos∏ugiwaç w badaniach nad wzro-
stem gospodarczym pozwalajà wyodr´bniç te czynniki, których wp∏yw na wzrost jest na tyle silny
i d∏ugotrwa∏y, ˝e mo˝e on decydowaç o powodzeniu konwergencji realnej w perspektywie ˝ycia
jednego pokolenia.

4.3. Najwa˝niejsze pozafiskalne determinanty wzrostu

Przed przystàpieniem do przeglàdu empirycznych badaƒ oddzia∏ywania polityki fiskalnej
na wzrost gospodarczy, warto wymieniç najwa˝niejsze czynniki zidentyfikowane w literaturze jako
najbardziej prawdopodobne jego determinanty.9 Pierwszym czynnikiem majàcym jednoznacznie
ujemnà korelacj´ ze Êrednim tempem wzrostu gospodarczego w d∏ugim okresie jest wyjÊciowy po-
ziom produktu per capita (por. Barro (1997)), przy czym korelacja ta jest silna przede wszystkim we
wzgl´dnie homogenicznych grupach krajów. Oznacza to, ˝e dane empiryczne potwierdzajà hipo-
tez´ tzw. b-konwergencji, przewidujàcà, ˝e kraje biedniejsze powinny rozwijaç si´ szybciej ni˝ kra-
je bogatsze. JednoczeÊnie jednak poszczególne grupy krajów mogà zbiegaç do ró˝nych poziomów
produktu na jednego mieszkaƒca, tworzàc tzw. kluby konwergencji (por. Cermeño (2002)). Jednak

8 Endogeniczna teoria wzrostu, zw∏aszcza w przypadku modeli przewidujàcych wyst´powanie efektów skali implikuje,
˝e trwa∏ym zmianom zmiennej niezale˝nej powinny towarzyszyç trwa∏e zmiany zmiennej zale˝nej, jakà jest stopa wzro-
stu gospodarczego, chyba ˝e wyst´puje równowa˝àcy je wp∏yw ze strony instrumentu polityki dzia∏ajàcego przeciwnie.
9 W niniejszym punkcie omawiamy tylko te czynniki, na które potencjalnie bezpoÊrednio lub poÊrednio mo˝e wp∏ywaç
polityka wydatkowa i podatkowa paƒstwa, lub te których waga jako zmiennych kontrolnych jest szczególnie wysoka. Tym
samym szereg zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu determinantów wzrostu, tak˝e tych o charakterze instytucjo-
nalnym zosta∏o pomini´tych.
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w obu wypadkach wyjÊciowy poziom produktu jest wa˝nà determinantà wzrostu gospodarczego,
a co za tym idzie powinien byç uwzgl´dniany w regresjach szukajàcych zwiàzków mi´dzy finansa-
mi publicznymi a wzrostem. Drugà zmiennà korelujàcà si´ ze wzrostem gospodarczym, w sposób,
jak si´ wydaje najbardziej pewny, jest stopa inwestycji w maszyny i urzàdzenia (por. DeLong i Sum-
mers (1991), Levine i Renelt (1992), Sala-i-Martin (1997)). De Long i Summers pokazujà, ˝e kraje
w których wydatki inwestycyjne na ten cel by∏y wysokie doÊwiadczy∏y wysokiego wzrostu, natomiast
w krajach, w których by∏y one niskie, wzrost by∏ znacznie mniejszy, niezale˝nie od ca∏kowitej skali
inwestycji10. Tak˝e Young (1998) widzi w akumulacji kapita∏u g∏ównà przyczyn´ szybkiego wzrostu
w krajach Azji Wschodniej, w okresie powojennym. Ze wzgl´du na silnà wspó∏korelacj´ mi´dzy sto-
pà oszcz´dnoÊci a stopà inwestycji krajowych brutto (jest to tzw. paradoks Feldsteina-Horioki) sto-
py oszcz´dnoÊci sà w wi´kszoÊci badaƒ empirycznych identyfikowane jako silna determinanta wzro-
stu. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e analizy przyczynowoÊci w sensie Grangera wskazujà, ˝e okresy
wysokiego wzrostu poprzedzajà nieco okresy wysokich oszcz´dnoÊci i inwestycji, podczas gdy od-
wrotna relacja nie zachodzi (por. np. Attanasio et al.(2000)).

Z drugiej strony De Long i Summers (1991), a tak˝e Jones (1994) argumentujà, ˝e silny trend
spadkowy cen maszyn i urzàdzeƒ przemawia za tradycyjnà interpretacjà, w której to inwestycje sà
êród∏em wzrostu. Pogodzenie tych dwóch, z pozoru sprzecznych dowodów empirycznych jest jed-
nak mo˝liwe. Spadek cen wzgl´dnych maszyn i urzàdzeƒ (a tak˝e dóbr trwa∏ych), spowodowany
szybkim wzrostem wydajnoÊci w ich produkcji (dotyczy to zw∏aszcza technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych (ICT)), wiàza∏ si´ jednoczeÊnie ze stopniowym wzrostem wzgl´dnej roli ich
zakupów w ogóle wydatków inwestycyjnych w paƒstwach OECD. W tym czasie wydatki na budyn-
ki i budowle oraz infrastruktur´ nie zmieni∏y si´ lub nieco zmala∏y. W rezultacie ca∏kowite wydatki
inwestycyjne wzros∏y, choç w tym samym czasie przeci´tne stopy wzrostu per capita w krajach roz-
wini´tych nie zmieni∏y si´ lub nieco spad∏y. Sta∏o si´ tak, gdy˝ jak pokazuje Jones (1995) szacunko-
wa reakcja stóp wzrostu na wzrost wydatków inwestycyjnych na maszyny i urzàdzenia o jeden
punkt procentowy wygasa po kilku latach11. Obserwacje te stojà w wyraênej sprzecznoÊci z prze-
widywaniami modeli klasy AK, wedle których permanentny wzrost wydatków inwestycyjnych powi-
nien spowodowaç trwa∏e podniesienie si´ stóp wzrostu.

Trzecim czynnikiem, obok wyjÊciowego poziomu produktu i inwestycji w maszyny i urzàdze-
nia, którego wspó∏zale˝noÊç ze wzrostem potwierdzana jest przez wiele badaƒ z zakresu rachun-
kowoÊci wzrostu (por. m.in. Maddison (1991), Griliches (1997)) lub regresje typu 4.2.1 (por. m.in.
Mankiw et al. (1992), Islam (1995), Barro (1997), Bils i Klenow (2000)) jest (ró˝nie mierzony) kapi-
ta∏ ludzki. Jak podaje Maddison wzrost przeci´tnej jakoÊci zasobów pracy zwi´kszy∏ roczne tempo
wzrostu w latach 1950-1984 USA, Francji, Niemiec Zachodnich, Japonii, Wielkiej Brytanii i Holan-
dii o oko∏o 0.1-0.5 punktów procentowych. Podobne wyniki uzyskali Jorgenson i Yip (1999), któ-
rzy podkreÊlajà szczególnie du˝à rol´, jakà proces akumulacji kapita∏u ludzkiego odegra∏ w szybkiej
konwergencji realnej Japonii w latach 1950-1970. Z kolei Young (1995) szacuje, ˝e wzrost skolary-
zacji pozwoli∏ Korei Po∏udniowej na zwi´kszenie jej tempa wzrostu o w latach 1966-1990 o oko∏o
1 punkt procentowy rocznie. Z kolei Basanini i Scarpetta (2001) oszacowali, pos∏ugujàc si´ danymi
dla krajów OECD (w tym Japonii i Korei), ˝e elastycznoÊç produktu w odpowiedzi na wyd∏u˝enie
przeci´tnego okresu edukacji o dodatkowy rok zwi´ksza poziom produktu o 0.6 punktów procen-
towych. JeÊli zatem Êredni okres kszta∏cenia przed∏u˝y si´ z 10 do 11 lat, to poziom produktu
na g∏ow´ powinien wzrosnàç w d∏ugim okresie o 6 punktów procentowych. Nale˝y jednak pami´-
taç, ˝e jednoczeÊnie postulowane w artykule Basaniniego i Scarpetty bardzo wysokie tempo kon-
wergencji wydaje si´ byç artefaktem, wynikajàcym z niedostatecznie dobrego skorygowania efek-
tów cyklicznych, a co za tym idzie, wp∏yw kapita∏u ludzkiego na poziom produktu w d∏ugim okresie
mo˝e byç przeszacowany. W przypadku wielu krajów OECD, których wyjÊciowy poziom produktu
na jednego mieszkaƒca by∏ wyraênie wy˝szy ni˝ Japonii lub Korei, wydaje si´, ˝e znacznie wi´ksze

10 Oznacza to, ˝e wp∏yw prywatnych wydatków na budynki i budowle na wzrost jest znikomy. Obserwacja ta zachowu-
je wa˝noÊç tak˝e gdy kontrolowane sà inne zmienne potencjalnie decydujàce o wzroÊcie, a w szczególnoÊci wyjÊciowy
poziom PKB.
11 Znacznej cz´Êç wzrostu produktywnoÊci w odpowiedzi na wzrost inwestycji gospodarka doÊwiadcza bezpoÊrednio
po wystàpieniu impulsu.
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znaczenie majà jakoÊciowe ni˝ iloÊciowe rezultaty kszta∏cenia (por. Hanushek i Kimko (2000), Bar-
ro (2001), Coulombe et. al (2004)).12 Testy przyczynowoÊci Grangera potwierdzajà przy tym, ˝e
zwi´kszenie kapita∏u ludzkiego poprzedza wzrost produktywnoÊci, jest wi´c determinantà wzrostu,
choç zwiàzek przeciwny tak˝e istnieje.

4.4 Wydatki publiczne i wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie

4.4.1 WielkoÊç sektora publicznego i konsumpcja publiczna

Najbardziej ogólnym problemem empirycznym zwiàzanym z wp∏ywem, jaki rzàd mo˝e wy-
wrzeç na gospodark´ jest pytanie o zwiàzek mi´dzy rozmiarami sektora publicznego a stopà wzro-
stu w d∏ugim okresie. W kwestii tej neoklasyczna i endogeniczna teoria wzrostu formu∏ujà odmien-
ne przewidywania. Pierwsza z nich przekonuje, ˝e stopa wzrostu w d∏ugim okresie jest niezale˝na
od skali redystrybucji dokonywanej przez rzàd, druga natomiast, ˝e zarówno zbyt du˝e, jak i zbyt
ma∏e wydatki publiczne powinny dzia∏aç przeciwwzrostowo13, gdy˝ rzàd albo dostarcza niedosta-
tecznà liczb´ produktywnych dóbr publicznych, albo zniekszta∏cenia wywo∏ywane przez podatki
przewa˝ajà nad korzyÊciami p∏ynàcymi z interwencji publicznej. Empiryczne prace koncentrujà si´
przede wszystkim na konsumpcji rzàdowej, rzadziej uwzgl´dniajàc transfery. Jak podajà Nijkamp
i Poot (2003) w swoim przeglàdowym artykule, 29 procent z 41 artyku∏ów traktujàcych o zwiàzku
miedzy wielkoÊcià wydatków publicznych na dobra i us∏ugi a wzrostem gospodarczym stwierdzi∏o
korelacj´ ujemnà, 17 procent dodatnià, a ponad po∏owa brak statystycznie istotnego zwiàzku. Au-
torzy ci zauwa˝ajà, ˝e prace identyfikujàce korelacj´ negatywnà cz´Êciej dotyczà mi´dzynarodo-
wych badaƒ przekrojowych ni˝ zbiorów danych ograniczonych do wybranych, homogenicznych
grup krajów, co mo˝e sugerowaç, ˝e identyfikowany przez nie zwiàzek ma charakter pozorny, wy-
wo∏any prawdziwoÊcià hipotezy Wagnera. Na przyk∏ad Barro i Sala-i-Martin (1995), pos∏ugujàc si´
próbà przekrojowà z∏o˝onà z 90 krajów Êwiata, uzyskujà statystycznie istotny negatywny wp∏yw
konsumpcji publicznej na wzrost. Z kolei badania przeprowadzane dla krajów OECD lub UE15, gdy
kontrolowany jest wp∏yw opodatkowania, stwierdzajà pewnà, lecz cz´sto nieodpornà na zmiany
specyfikacji modelu, ujemnà korelacj´ mi´dzy zagregowanymi wydatkami publicznymi albo kon-
sumpcjà publicznà i wzrostem (por. Agell et. al. (1997), Bassanini et. al. (2001), DeAvila i Strauch
(2003)).14

Do podobnych wniosków dochodzà tak˝e Levine i Renelt (1992), wed∏ug których ujemny
wp∏yw konsumpcji publicznej na wzrost zmniejsza si´ znacznie, jeÊli kontroluje si´ wyjÊciowà wyso-
koÊç produktu. Wydaje si´ wi´c, ˝e negatywny zwiàzek mi´dzy konsumpcjà publicznà a tempem
wzrostu gospodarczego prawdopodobnie wyst´puje, choç nie jest bardzo silny. To samo mo˝na po-
wiedzieç odnoÊnie ca∏kowitych wydatków publicznych, przy czym, jak mo˝na przypuszczaç, po-
szczególne kategorie wydatkowe odgrywajà w tym wzgl´dzie ró˝nà rol´. Mo˝na tak˝e sàdziç, ˝e
nie bez znaczenia jest w tym wypadku tak˝e (niezale˝na od poziomu wydatków) efektywnoÊç sek-
tora publicznego w dostarczaniu dóbr i us∏ug. Bioràc pod uwag´ przes∏anki teoretyczne z zakresu
endogenicznej teorii wzrostu mo˝na wi´c wydatki publiczne podzieliç na produktywne i nieproduk-
tywne. Do potencjalnie produktywnych wydatków rzàdowych mo˝na a priori zaliczyç inwestycje in-

12 Warto podkreÊliç, ˝e oszacowana przez Gonga, Greinera i Semmlera (2001) elastycznoÊç stopy wzrostu kapita∏u ludz-
kiego wzgl´dem odsetka populacji zatrudnionego w sektorze edukacyjnym jest istotnie mniejsza ni˝ jeden, a co za tym
idzie w sektorze tym wyst´pujà prawdopodobnie malejàce korzyÊci skali. W konsekwencji przyj´ta w modelu Lucasa po-
staç funkcji akumulacji kapita∏u ludzkiego mo˝e nie byç w∏aÊciwa, a cytowane w niniejszym punkcie oszacowania wp∏y-
wu zmian w kapitale ludzkim na wzrost nale˝y interpretowaç raczej jako zjawisko o charakterze przejÊciowym. Innymi
s∏owy wzrost skolaryzacji w krajach OECD, a zw∏aszcza w Japonii i Korei, któremu towarzyszy∏ pewien (choç prawdopo-
dobnie du˝o wolniejszy i trudniejszy do zmierzenia) wzrost jakoÊci kszta∏cenia wywar∏ dodatni wp∏yw na wzrost w kra-
jach OECD w minionych latach, jego skutki ju˝ jednak wygas∏y. Jednak˝e produkt zwi´kszy∏ si´ permanentnie.
13 Dotyczy to zw∏aszcza modeli AK. Konkluzje modeli innych klas sà w tym wzgl´dzie trudne do oceny, choç modele bez
efektów skali formu∏ujà co do d∏ugiego okresu konkluzje podobne do modeli neoklasycznych.
14 Wyjàtki to Folster i Henrekson (1999) oraz Heiteger (2001). Badaniom tym mo˝na jednak zarzuciç mi´dzy innymi to,
˝e nie kontrolujà one ograniczenia bud˝etowego rzàdu tzn. rozwa˝ajà podatki i wydatki publiczne z osobna. Tak˝e za-
kres u˝ytych instrumentów wydaje si´ byç niew∏aÊciwy (por. Agell et. al. (1999)).
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frastrukturalne, wydatki na edukacj´ oraz na R&D, te bowiem kategorie wydatków powinny wedle
przewidywaƒ modeli przedstawionych w rozdziale pierwszym wp∏ywaç szczególnie silnie na stop´
wzrostu i poziom produktu. Z kolei za wydatki, których oddzia∏ywanie powinno byç negatywne lub
neutralne dla wzrostu i poziomu produktu na g∏ow´, uznaje si´ zwykle transfery spo∏eczne, wydat-
ki na obronnoÊç, kultur´ lub inne us∏ugi publiczne, niepodnoszàce bezpoÊrednio produktywnoÊci
kapita∏u lub pracy.15

4.4.2 Wydatki na infrastruktur´

W wi´kszoÊci prac empirycznych ocena wp∏ywu kapita∏u publicznego lub publicznych inwe-
stycji infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie jest pozytywna. Jak podajà Nij-
kamp i Poot (2003) w a˝ 72 procentach analizowanych przez nich prac znaleziono dodatni zwià-
zek mi´dzy infrastrukturà a wzrostem, w oko∏o jednej piàtej takiego zwiàzku nie stwierdzono,
a jedynie w 8 procentach oszacowano, ˝e jest negatywny. Prace empiryczne obejmujà przy tym nie
tylko modele typu 4.2.1, lecz tak˝e sporzàdzone metodà zaproponowanà przez Aschauera (1989)
oceny elastycznoÊci produktu wzgl´dem kapita∏u publicznego16.

Szacunki elastycznoÊci produktu wzgl´dem kapita∏u publicznego wahajà si´ od 0.03 do 0.40
(por. Pfaehler, Hofmann i Boente (1996), Button (1998), Mamatzakis (1999)), przy czym zdecydo-
wanie najcz´stsze wartoÊci to oko∏o 0.1-0.2 (por. np. Munnell (1990), Holtz-Eakin i Schwartz
(1994)), zw∏aszcza gdy kontroluje si´ inne zmienne decydujàce o kosztach finansowania inwestycji
infrastrukturalnych (por. De Avila i Strauch (2003)). Innymi s∏owy zwi´kszenie zasobu kapita∏u pu-
blicznego o 1 punkt procentowy zwi´ksza poziom produktu o oko∏o 0.1-0.2 punktu procentowe-
go. JednoczeÊnie jak podaje m.in. Aschauer (1999) wp∏yw infrastruktury publicznej na wielkoÊç pro-
duktu roÊnie wraz z wyd∏u˝aniem si´ okresu od momentu budowy. W tym kontekÊcie trzeba jednak
pami´taç, ˝e obie te wielkoÊci sà silnie skointegrowane i nie jest w pe∏ni jasne, w którà stron´ pro-
wadzi zwiàzek przyczynowo skutkowy. O ile bowiem twierdzenie o pozytywnej korelacji mi´dzy
wzrostem a wydatkami publicznymi na infrastruktur´ wydaje si´ byç dobrze ugruntowane, to kwe-
stia przyczynowoÊci w sensie Grangera budzi wi´cej kontrowersji.

Wed∏ug pracy Canninga i Pedroniego (1999), pos∏ugujàcej si´ panelowym badaniem szere-
gów czasowych dla kilkudziesi´ciu krajów Êwiata, w niektórych krajach przyczynowoÊç prowadzi
od infrastruktury do wzrostu, w innych zaÊ przeciwnie. Zgodnie z przedstawionà interpretacjà in-
westycje infrastrukturalne powy˝ej pewnego poziomu stajà si´ suboptymalne, gdy˝ konsumujà za-
soby, które mog∏yby byç bardziej produktywnie wykorzystane w inny sposób. Przyjmujàc to spojrze-
nie, najwi´ksze korzyÊci z wydatków publicznych na infrastruktur´ odnosiç powinny kraje,
w których jej zasób jest stosunkowo ma∏y. Potwierdzeniem jest np. praca Bose et. al. (2003), w któ-
rej na podstawie badania panelowego obejmujàcego trzydzieÊci krajów rozwijajàcych si´ stwierdzo-
no statystycznie istotny, dodatni wp∏yw wydatków kapita∏owych na wzrost17.

4.4.3 Wydatki na edukacj´ i badania naukowe

Cz´Êciej ni˝ infrastruktura identyfikowanà determinantà wzrostu gospodarczego jest edukacja.
Zgodnie z obserwacjami przedstawionymi w poprzednim punkcie, zmiany w przeci´tnym poziomie
kapita∏u ludzkiego, mierzone zarówno wskaênikami iloÊciowymi (takimi jak skolaryzacja) jak i miara-
mi jakoÊciowymi (jak wyniki testów kompetencyjnych), by∏y wa˝nym czynnikiem determinujàcym

15 Wydatki nale˝àce do tych kategorii sà na ogó∏ pomijane w modelach wzrostu. JednoczeÊnie dowody empiryczne
za ich pozytywnym bàdê negatywnym wp∏ywem na d∏ugookresowà stop´ wzrostu gospodarczego sà na ogó∏ mieszane,
choç cz´Êciej wskazywany jest wp∏yw ujemny. Przyk∏adem mo˝e byç np. zwiàzek mi´dzy wydatkami na obronnoÊç
a wzrostem produktu na jednego mieszkaƒca, który w oko∏o po∏owie z 21 prac wymienionych przez Nijkampa i Poota
(2003) zosta∏ uznany za negatywny, a w oko∏o po∏owie za neutralny dla wzrostu.
16 Wed∏ug danych OECD wartoÊç kapita∏u publicznego przekracza czterdzieÊci procent wartoÊci kapita∏u prywatnego.
JednoczeÊnie w znacznie wi´kszym stopniu skoncentrowany jest on obiektach o charakterze infrastrukturalnym. Kapita∏
publiczny jest wi´c wa˝nym, choç mniejszoÊciowym sk∏adnikiem ca∏ego kapita∏u zgromadzonego w gospodarce i, jak
mo˝na oczekiwaç, wywiera pewien wp∏yw na produktywnoÊç sektora prywatnego.
17 Badanie to kontroluje m.in. wyjÊciowy poziom produktu, przeprowadza testy endogenicznoÊci zmiennych za pomo-
cà równaƒ instrumentalnych i uwzgl´dnia obecnoÊç ograniczenia bud˝etowego rzàdu.
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wzrost gospodarczy w okresie powojennym. Poniewa˝ jednoczeÊnie, wed∏ug danych OECD, niemal
sto procent uczniów w tych paƒstwach (a tak˝e w wielu krajach rozwijajàcych si´) na poziomie szko-
∏y podstawowej i Êredniej ucz´szcza do szkó∏ publicznych (por. OECD 2004), wzrost skolaryzacji mu-
sia∏ wiàzaç si´ ze wzrostem wydatków na edukacj´.18 Nic dziwnego wi´c, ˝e w 92 procentach prac
analizowanych przez Nijkampa i Poota (2003) potwierdzono pozytywny zwiàzek mi´dzy wzrostem
gospodarczym, a wydatkami publicznymi na kszta∏cenie. Jedynà pracà w ich próbie19, która uzna∏a,
˝e nie mo˝na jednoznacznie okreÊliç wp∏ywu publicznych wydatków na edukacj´ na wzrost gospo-
darczy by∏a analiza przeprowadzona przez Levine’a i Renelta (1992), w której bardzo konsekwentnie
przestrzegano zasady odrzucania zmiennych, które traci∏y wiarygodnoÊç statystycznà w wyniku
zmiany w specyfikacji modelu. Wydatki publiczne na edukacj´ nie by∏y w tym wzgl´dzie wyjàtkiem.
W istocie rzeczy, autorzy ci odrzucili z podobnych wzgl´dów w zasadzie wszystkie miary fiskalne,
przy czym wydatki na edukacj´ nale˝a∏y do stosunkowo najbardziej odpornych na zmian´ specyfika-
cji modelu z rozpatrywanych w tej pracy kategorii wydatków i dochodów publicznych. W póêniej-
szych pracach obraz tej relacji te˝ nie jest w pe∏ni jednoznaczny. O ile np. Benos (2004) dla krajów
OECD oraz Bose et al. (2003) dla krajów rozwijajàcych si´ stwierdzajà generalnie silny pozytywny, sta-
tystycznie istotny i odporny na zmiany zbioru kontrolnego wp∏yw wydatków publicznych na eduka-
cj´ na wzrost, to Colombier (2004) uzyskuje wynik zbli˝ony do pracy Levine’a i Renelta, choç liczba
regresji, w których w jego pracy publiczne wydatki na edukacj´ wp∏ywajà pozytywnie na wzrost
w sposób statystycznie istotny przewy˝sza liczb´ tych, w których t´ istotnoÊç tracà. Wydaje si´, ˝e
jednà z prawdopodobnych interpretacji tych wyników jest to, ˝e o ile w krajach rozwijajàcych si´
wzrost wydatków na edukacj´ przek∏ada si´ na szybki wzrost skolaryzacji, wywo∏ujàc doÊç szybko sil-
ne efekty prowzrostowe, to, im bli˝ej dany kraj znajduje si´ do Êwiatowych liderów technologicz-
nych, tym wi´ksze znaczenie w akumulacji kapita∏u ludzkiego zaczynajà odgrywaç czynniki jakoÊcio-
we, które nie zawsze zwiàzane sà z wielkoÊcià wydatków na edukacj´. W istocie rzeczy, wed∏ug
danych OECD (PISA 2004), choç istnieje pewna dodatnia korelacja mi´dzy poziomem wydatków
na jednego ucznia a efektami edukacji w krajach OECD, to jest ona stosunkowo s∏aba. W po∏àcze-
niu z dowodami Êwiadczàcymi o malejàcych korzyÊciach skali w sektorze edukacyjnym (por. Gong et
al. (2001)) oznacza to tak˝e, ˝e o ile kraje rozwijajàce si´ mogà stosunkowo du˝o zyskaç na zwi´k-
szeniu poziomu skolaryzacji finansowanym zwi´kszonymi wydatkami publicznymi na edukacj´, to
wraz z powi´kszaniem si´ zasobów kapita∏u ludzkiego, coraz wi´kszy akcent powinien byç k∏adzio-
ny na kwestie jakoÊciowe, niekoniecznie wymagajàce wy˝szych wydatków edukacyjnych.

Kolejnym, wskazywanym przez teori´, czynnikiem d∏ugookresowego wzrostu sà innowacje.
Z tego wzgl´du, naturalnym obszarem zainteresowania badaƒ z zakresu empirii wzrostu sà zwiàzki
mi´dzy publicznymi i prywatnymi wydatkami na dzia∏alnoÊç badawczorozwojowà a wzrostem gospo-
darczym. Problemem tego rodzaju badaƒ jest jednak niewielka dost´pnoÊç danych i bardzo krótkie
szeregi czasowe. W rezultacie, artyku∏ów na ten temat jest relatywnie niewiele, a te które sà muszà
silnie ograniczaç liczb´ zmiennych kontrolnych, ze wzgl´du na ryzyko utraty mocy testów. Dlatego te˝
uzyskiwane jak dotàd wyniki nale˝y traktowaç z pewnà ostro˝noÊcià. Warto przypomnieç krytyk´ Jo-
nesa (1995), który zauwa˝y∏, ˝e mimo znacznego wzrostu liczby naukowców w okresie powojennym,
w krajach rozwini´tych mo˝na zidentyfikowaç brak trendu lub nawet trend spadkowy reszty Solowa.
Innymi s∏owy, rosnàce wydatki na badania i rozwój w krajach b´dàcych Êwiatowymi liderami techno-
logicznymi wydajà si´ nie zapobiegaç spadkowi produktywnoÊci od po∏owy lat siedemdziesiàtych.20

Po cz´Êci wynik ten mo˝na wyt∏umaczyç tak˝e tym, ˝e wiele odkryç naukowych ma charakter przede
wszystkim poznawczy, nie znajdujàc bezpoÊredniego zastosowania w praktyce21, zaÊ droga innych
do etapu wdro˝enieniowego mo˝e byç bardzo d∏uga. Z tego wzgl´du o zwiàzkach mi´dzy badania-
mi naukowymi a wzrostem Êwiadczà przede wszystkim prace mikroekonomiczne (por. np. Nadiri
(1993)) wskazujàce na pozytywne oddzia∏ywanie ze strony prac badawczo-rozwojowych na wzrost

18 W przypadku studiów wy˝szych odsetek ten jest mniejszy, lecz nadal bardzo wysoki w wi´kszoÊci paƒstw Êwiata.
19 Trzeba podkreÊliç, ˝e liczba prac zajmujàcym si´ tym zagadnieniem jest znacznie mniejsza ni˝ liczba artyku∏ów pos∏u-
gujàcych si´ miarami niefiskalnymi takimi jak np. skolaryzacja czy indeks jakoÊci Barro-Lee. W próbie Nijkampa i Poota
(2003) prac uwzgl´dniajàcych publiczne wydatki na edukacj´ jest zaledwie 12. 
20 Jest to tzw. productivity slowdown puzzle. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e jak si´ wydaje pod koniec lat dziewi´çdziesià-
tych dosz∏o do prze∏amania tego negatywnego trendu w niektórych krajach OECD.
21 Nale˝y zaznaczyç, ˝e czasem takie zastosowanie zostaje znalezione po kilkudziesi´ciu latach od pierwszego odkrycia.
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produktywnoÊci ga∏´zi przemys∏owych i przedsi´biorstw w USA. Istniejàce badania panelowe na da-
nych OECD z lat 1980-1998 (por. Guellec i Pottelsberge (2001)) potwierdzajà ten wynik wskazujàc, ˝e
kluczowe znaczenie w tym wzgl´dzie majà zarówno publiczne jak i prywatne wydatki na prace ba-
dawczo rozwojowe22. Szacunki elastycznoÊç tempa wzrostu produktywnoÊci wzgl´dem wydatków
na B&R szacujà oni na oko∏o 0.15-0.30, zwracajàc jednoczeÊnie uwag´, ˝e wÊród wydatków publicz-
nych negatywny wp∏yw na wzrost majà wydatki na badania w zakresie obronnoÊci. JednoczeÊnie bar-
dzo wa˝nym czynnikiem wzrostu produktywnoÊci jest dyfuzja innowacji, na co zwracajà uwag´ m.in.
Branstetter i Sakakibara (1998) czy Evenson i Singh (1997). Jak argumentujà Guellec i Pottelsberge
(2001) polityka rzàdu o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym jest w tym wzgl´dzie kluczowa.

4.4.4 Transfery spo∏eczne

Z punktu widzenia zarówno neoklasycznej jak i endogenicznej teorii wzrostu, wydatki transfero-
we, same w sobie, powinny byç w d∏ugim okresie neutralne dla dynamiki zmian produktu. Dzieje si´
tak, gdy˝ nie wp∏ywajà one23 ani na stop´ akumulacji kapita∏u fizycznego, ani na pojawianie si´ i wdra-
˝anie innowacji, ani na wyniki procesu edukacji.24 Z tego wzgl´du, stosunkowo niewiele prac próbo-
wa∏o uchwyciç zwiàzek mi´dzy transferami spo∏ecznymi a stopà wzrostu w d∏ugim okresie. Atkinson
(1999) na podstawie swojego przeglàdu literatury twierdzi, ˝e dost´pne dowody empiryczne sà w tym
wzgl´dzie niejednoznaczne. Jako przyk∏ady problemów empirycznych mo˝na podaç artyku∏y DeAvilli
i Straucha (2003) oraz Benosa (2004). O ile pierwszy z nich identyfikuje silnie negatywnà i statystycznie
istotnà oraz odpornà na zmiany specyfikacji modelu relacj´ mi´dzy wydatkami spo∏ecznymi a wzrostem
w krajach EU15, to drugi pos∏ugujàc si´ próbkà krajów OECD znajduje U-kszta∏tnà25 zale˝noÊç mi´dzy
wydatkami spo∏ecznymi a wzrostem, przy czym nie zachowuje si´ ona w pe∏ni stabilnie przy zmianach
zbioru kontrolnego. Znacznie lepiej teoretycznie i empirycznie ugruntowane (por. Rozdzia∏y 2, 3, 5 i 6
w niniejszej cz´Êci opracowania) sà twierdzenia mówiàce o zwiàzkach mi´dzy wydatkami spo∏ecznymi
a poda˝à pracy. Teoria przewiduje, ˝e wydatki transferowe, subwencjonujàce czas wolny osób w wie-
ku roboczym, powinny prowadziç do spadku ich aktywnoÊci zawodowej, a przez to tak˝e liczby pracu-
jàcych i poziomu produktu per capita. Hipoteza ta znajduje potwierdzenie w obserwacjach. Z tego
wzgl´du wydaje si´, ˝e, choç prawdopodobnie zwiàzek mi´dzy transferami spo∏ecznymi a wzrostem
gospodarczym w d∏ugim okresie jest stosunkowo s∏aby i ujawnia si´ raczej gdy ich poziom jest dosta-
tecznie du˝y, to ju˝ korelacja z poziomem produktu jest wyraênie ujemna.

4.5 Podatki a wzrost gospodarczy w d∏ugim okresie 

Zgodnie z konwencjonalnym przekonaniem, wp∏yw podatków na wzrost gospodarczy powi-
nien byç jednoznacznie negatywny. JednoczeÊnie jednak od strony teoretycznej przewidywania takie
formu∏ujà bezpoÊrednio tylko modele zak∏adajàce wyst´powanie efektów skali, które jak to zosta∏o
przedstawione, nie majà wsparcia empirycznego. Zarówno w modelu neoklasycznym jak i modelach
typu Jonesa (1995) lub Dinoupolous i Thompson (1998) d∏ugookresowe tempo wzrostu jest w zasa-
dzie egzogeniczne wobec dzia∏aƒ rzàdu, w tym tak˝e podatków, chyba, ˝e mogà one wp∏ywaç
na tempo powstawania i wdra˝ania innowacji. To samo mo˝na powiedzieç w przypadku modeli
z akumulacjà kapita∏u ludzkiego.26 Tak˝e analiza szeregów czasowych nie daje przekonujàcych prze-

22 JednoczeÊnie spo∏eczna stopa zwrotu z wydatków prywatnych jest wy˝sza, choç wa˝ne sà tak˝e interakcje z wydat-
kami publicznymi, które sà tym efektywniejsze im wy˝sze sà wydatki prywatne.
23 Podobnie jak w przypadku pozosta∏ych wydatków rozdzielamy tu bezpoÊredni wp∏yw opodatkowania finansujàcego
transfery i samych transferów.
24 Nale˝y zastrzec, ˝e niekiedy argumentuje si´, ˝e wysoki poziom transferów spo∏ecznych mo˝e bioràc obni˝aç krajo-
wà stop´ oszcz´dnoÊci, zmniejszajàc zach´ty do oszcz´dzania z myÊlà o emeryturze. JednoczeÊnie jednak kraje europej-
skie, w których poziom transferów jest bardzo wysoki, majà tak˝e wysokie stopy oszcz´dnoÊci. Efekt ten nie mo˝e wi´c
byç zbyt silny, jeÊli w ogóle wyst´puje. Dzieje si´ tak prawdopodobnie dlatego, ˝e w perspektywie cyklu ˝ycia ekwiwa-
lencja ricardiaƒska zachodzi z dobrym przybli˝eniem.
25 Innymi s∏owy zdaniem tego autora istnieje poziom wydatków spo∏ecznych który minimalizuje stop´ wzrostu produktu na g∏o-
w´. Zarówno powy˝ej jak i poni˝ej tego poziomu wzrost mia∏by byç wy˝szy. Wydaje si´, ˝e ze wzgl´du na wàtpliwe teoretycz-
ne uzasadnienie tego wyniku oraz brak odpornoÊci na zmiany specyfikacji modelu, trzeba go traktowaç z du˝à ostro˝noÊcià.
26 Wp∏yw podatków na akumulacj´ kapita∏u ludzkiego jest teoretycznie i empirycznie s∏abo rozpoznany.
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s∏anek do twierdzenia, ˝e podatki majà istotny wp∏yw na stop´ wzrostu w d∏ugim okresie. W istocie
rzeczy, przeci´tna stopa wzrostu w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Norwegia by∏a na prze-
strzeni ostatniego stulecia w zasadzie sta∏a27, podczas gdy w tym samym czasie przeci´tny poziom
opodatkowania wielokrotnie si´ zwi´kszy∏ (por. Stokey i Rebelo (1995), Myles (2000)). Albo wi´c
wp∏yw podatków samych w sobie na wzrost w d∏ugim okresie jest niewielki, albo ich ewentualne ne-
gatywne oddzia∏ywanie zosta∏o zneutralizowane przez pozytywny wp∏yw innych czynników np. pro-
duktywnych wydatków rzàdowych. Mo˝liwe jest tak˝e, ˝e zmiany opodatkowania wp∏ywajà tylko
przejÊciowo i stosunkowo krótko na stop´ wzrostu, b´dàc dla niej neutralne w d∏ugim okresie, a tym
samym obni˝ajà co najwy˝ej poziom produktu, a nie jego dynamik´.28 Nie mo˝na te˝ a priori wyklu-
czyç hipotezy mówiàcej, ˝e np. przeci´tna stopa wzrostu produktu na jednego mieszkaƒca w USA by-
∏aby w ostatnim stuleciu wy˝sza ni˝ obserwowane 2 punkty procentowe rocznie, gdyby podatki w tym
czasie nie wzros∏y. Poniewa˝ jednak stopa wzrostu PKB na g∏ow´ w tym kraju pozostaje w zasadzie
niezmienna w niemal wszystkich29 dziesi´cioleciach XX wieku, teza ta wydaje si´ ma∏o prawdopodob-
na. Tak˝e badania empiryczne nad determinantami wzrostu gospodarczego nie sà w tej kwestii jed-
noznaczne30. Cz´Êç z nich nie znajduje potwierdzenia tezy mówiàcej, ˝e przeci´tne lub kraƒcowe sto-
py podatkowe zmniejsza∏y stop´ wzrostu (np. Easterly i Rebelo (1993), Agell et al. (1997), Mendoza
et al. (1997)) cz´Êç wr´cz przeciwnie31 (np. DeAvilla i Strauch (2003), Bose et al. (2003)), a inne (np.
Kocherlakota i Yi (1997)) przedstawiajà mieszane dowody.32 Wed∏ug Nijkampa i Poota (2003) szeÊç
z dziesi´ciu artyku∏ów zajmujàcych si´ zwiàzkiem mi´dzy podatkami a wzrostem w ich próbie stwier-
dzi∏o negatywnà korelacj´, podczas gdy pozosta∏e by∏y niekonkluzywne. Na podstawie przeglàdu lite-
ratury trudno jest tak˝e powiedzieç, ˝eby w pracach, które stwierdza∏y negatywny wp∏yw podatków
na wzrost w d∏ugim okresie, jednoznacznie wskazywano na jeden typ podatków (np. bezpoÊrednich),
jako na êród∏o zniekszta∏ceƒ oddzia∏ujàcych negatywnie na wzrost.

Niewàtpliwym problemem empirycznym badaƒ nad wp∏ywem podatków na wzrost (por. Myles
(2000)) jest to, ˝e wed∏ug teorii znaczenie majà przede wszystkim stawki kraƒcowe a nie przeci´tne.
JednoczeÊnie wyznaczenie wiarygodnych stawek kraƒcowych jest szczególnie trudne w mi´dzynarodo-
wych badaniach panelowych lub przekrojowych m.in. ze wzgl´du na znaczne komplikacje systemów
podatkowych. Z tego wzgl´du, w regresjach bardzo cz´sto u˝ywa si´ udzia∏ów podatków danego ro-
dzaju w produkcie, jako przybli˝enia stawek podatkowych, godzàc si´ na niewàtpliwe obcià˝enie da-
nych. Dlatego te˝ np. Engen i Skinner (1996) szacujàc z osobna wp∏yw opodatkowania na poda˝ ka-
pita∏u i pracy oraz na produktywnoÊç, dochodzà do wniosku, ˝e tempo wzrostu w gospodarce USA
wzros∏oby o 0.22 punktu procentowego w horyzoncie dziesi´cioletnim33 w odpowiedzi na zmniejsze-
nie wszystkich kraƒcowych stawek podatkowych o 5 punktów procentowych. Wi´kszoÊç tej zmiany
przypad∏aby na wzrost poda˝y pracy i wzrost produktywnoÊci, nieco mniej na wzrost inwestycji.

4.6 Podsumowanie

Podstawowym rozró˝nieniem jakiego dokonano w Rozdzia∏ach 1 i 2 niniejszej cz´Êci by∏o
zwrócenie uwagi na innà natur´ wp∏ywu zmian w polityce fiskalnej na wzrost gospodarczy w krót-

27 Proste przed∏u˝enie trendu w roku 1900 na podstawie dost´pnych wtedy danych pozwoli∏oby przewidzieç produkt
przypadajàcy na jednego mieszkaƒca w USA w roku 2000 z b∏´dem nie przekraczajàcym 5 procent.
28 Poprzez np. obni˝enie poda˝y pracy lub stopy inwestycji. Warto jednak zauwa˝yç (por. Cz´Êç II), ˝e w ostatnich kilku-
dziesi´ciu latach (po odfiltrowaniu krótkookresowych szoków) w niemal wszystkich krajach OECD jednoczeÊnie ros∏y po-
datki (tak˝e te na∏o˝one bezpoÊrednio na prac´), spada∏a przeci´tna tygodniowa liczba godzin sp´dzanych w pracy
i wzrasta∏ wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia.
29 Wyjàtki to – odpowiadajàce sobie symetrycznie co do tempa wzrostu – Wielki Kryzys i okres koniunktury II Wojny Âwiatowej.
30 Przeglàd badaƒ empirycznych zajmujàcych si´ zwiàzkami mi´dzy podatkami a wzrostem znajduje si´ w artykule My-
lesa (2000).
31 Z przyczyn podanych na wst´pie, cytujemy tylko prace, które kontrolujà wyjÊciowy poziom produktu.
32 Innymi s∏owy wskazywano w nich, ˝e niektóre podatki obni˝ajà wzrost w sposób odporny na zmiany zmiennych kon-
trolnych i specyfikacji ograniczenia bud˝etowego, inne zaÊ sà znacznie mniej stabilne pod tym wzgl´dem. 
33 Wydaje si´, ˝e wynik ten, ze wzgl´du na przyj´te podejÊcie nale˝y traktowaç jako szacunek przejÊciowego podniesie-
nia si´ stopy wzrostu, gdy˝ zarówno kapita∏ ludzki jak i stopa inwestycji mogà wzrosnàç tylko w ograniczonym stopniu.
Autorzy jednak nie podajà pe∏nej funkcji reakcji na impuls.
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kim i d∏ugim okresie. Przedstawione argumenty przekonujà, ˝e znacznie silniejsze wsparcie w teo-
retycznej literaturze ekonomicznej znajduje teza o przejÊciowym ni˝ permanentnym oddzia∏ywaniu
zmian w wydatkach i dochodach publicznych na stop´ wzrostu gospodarczego, przynajmniej w za-
kresie rozmiarów sektora publicznego obserwowanego w Êwiecie wspó∏czesnym. Nie oznacza to
oczywiÊcie, ˝e zmiany w polityce fiskalnej oraz kompozycji dochodów i wydatków publicznych nie
oddzia∏ujà w ogóle na tempo wzrostu gospodarczego, a jedynie to, ˝e ich wp∏yw na tempo wzro-
stu produktywnoÊci ma charakter przejÊciowy i stosunkowo szybko wygasajàcy, rzadko kiedy wykra-
czajàc poza horyzont cyklu koniunkturalnego.

Przedstawione w niniejszym rozdziale przes∏anki empiryczne wydajà si´ potwierdzaç te przewidy-
wania teoretyczne. Wi´kszoÊç potencjalnych fiskalnych i niefiskalnych determinantów wzrostu gospodar-
czego jest nieodporna na zmian´ specyfikacji modelu. Dotyczy to w szczególnoÊci takich zmiennych jak
konsumpcja publiczna, transfery spo∏eczne, czy podatki. Ich wp∏yw na wzrost gospodarczy w d∏ugim
okresie wydaje si´ byç s∏aby, choç jeÊli wyst´puje, to jest ujemny. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e jak to uzasad-
niono w Rozdziale 1 d∏ugookresowy wzrost gospodarczy jest niemo˝liwy bez nieustannego podnosze-
nia produktywnoÊci kapita∏u i pracy. Jak to podkreÊlono obszar ten jest w znacznie wi´kszym stopniu ob-
szarem oddzia∏ywania polityki strukturalnej, ni˝ polityki fiskalnej rozumianej jako wypadkowa skali,
struktury dochodów i wydatków publicznych. Jednak˝e, jak mo˝na sàdziç na podstawie przedstawio-
nych w Rozdziale 1 argumentów teoretycznych, zmiany w wysokoÊci i strukturze wydatków i dochodów
publicznych mogà mieç w przypadku krajów rozwijajàcych si´ du˝e znaczenie dla tempa konwergencji,
zw∏aszcza gdy towarzyszà im podnoszàce zdolnoÊç do absorpcji innowacji reformy instytucjonalne.
W Êwietle przytoczonych w niniejszym rozdziale badaƒ empirycznych najlepsze efekty ceateris paribus
uzyskujà te kraje rozwijajàce si´, w których struktura wydatków publicznych sprzyja podnoszeniu pro-
duktywnoÊci w sektorze prywatnym. Wydaje si´ przy tym, ˝e czynnikami oddzia∏ujàcymi szczególnie sil-
nie na wzrost gospodarczy i poziom produktu sà inwestycje, kapita∏ ludzki oraz badania naukowe. Tym
samym najwi´kszy pozytywny wp∏yw na tempo konwergencji osiàgajà kraje rozwijajàce si´, finansujàce
rozwój infrastruktury, zwi´kszajàce wielkoÊç kapita∏u ludzkiego dzi´ki podniesieniu dost´pnoÊci i jakoÊci
edukacji oraz tworzeniu i dyfuzji innowacji poprzez finansowanie nauki.

Dowody empiryczne dotyczàce krajów OECD wskazujà, ˝e wraz ze stopniowym zaawansowa-
niem procesu nadganiania, coraz wi´kszà rol´ odgrywajà aspekty jakoÊciowe. I tak o ile w poczàtko-
wej fazie rozwoju samo podniesienie wskaêników skolaryzacji i wyd∏u˝enie Êredniego okresu nauki od-
dzia∏uje pozytywnie na wzrost, to z czasem coraz wi´kszà rol´ w wyborze publicznym odgrywaç
powinny mierzalne wyniki edukacji. Wobec wagi, jakà dla procesu rozwoju ma dyfuzja innowacji, któ-
rej sprzyjajà potwierdzone empirycznie zwiàzki z komplementarnym kapita∏em ludzkim i krajowymi
wydatkami na badania i rozwój, szczególnie wa˝ne z punktu widzenia procesu konwergencji wydaje
si´ finansowanie publiczne badaƒ naukowych i kszta∏cenia w naukach Êcis∏ych i stosowanych. Nale˝y
jednak podkreÊliç, ˝e zakres danych empirycznych jest w tym obszarze stosunkowo ograniczony. Jed-
noczeÊnie dowody Êwiadczàce o malejàcych korzyÊciach skali w sektorze edukacyjnym przekonujà, ˝e
wa˝nym elementem polityki rzàdu powinno byç dbanie o ciàg∏e podnoszenie jego produktywnoÊci.
Z kolei w obszarze infrastruktury obserwuje si´ zarówno dodatni wp∏yw wydatków na kapita∏ publicz-
ny na wzrost, jak i pozytywne oddzia∏ywanie wzrostu na zasób kapita∏u publicznego.

Poniewa˝ wydatki publiczne wymagajà finansowania, nale˝y pami´taç o potencjalnie nega-
tywnym wp∏ywie opodatkowania na poziom produktu, znajdujàcym potwierdzenie w obserwa-
cjach. Z punktu widzenia polityki zainteresowanej maksymalizacjà poziomu produktu per capita,
o ile podniesienie opodatkowania mo˝e mieç uzasadnienie jeÊli ma sfinansowaç produktywne wy-
datki rzàdu, to jego przeznaczanie na konsumpcj´ publicznà lub transfery spo∏eczne wià˝e si´ z ry-
zykiem przejÊciowego spadku tempa wzrostu i trwa∏ego obni˝enia dobrobytu za sprawà zmniejsze-
nia si´ poda˝y pracy i wyparcia inwestycji prywatnych. Ryzyko to jest tym wi´ksze im ni˝sza jest
efektywnoÊç sektora publicznego w dostarczaniu dóbr i us∏ug oraz im bardziej wydatki transfero-
we majà charakter dezaktywizujàcy. W takim wypadku produkt spadnie permanentnie. Omówienie
empirycznych badaƒ mno˝ników fiskalnych, oceniajàcych si∏´ zmian w poziomie produktu w reak-
cji na zmiany w dochodach i wydatkach publicznych, prezentujemy w rozdziale nast´pnym.
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5
Polityka fiskalna w krótkim okresie – ustalenia empiryczne

5.1 Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale opisujemy wyniki prac empirycznych szacujàcych wp∏yw szoków fi-
skalnych na koniunktur´ gospodarczà. Literatura empiryczna na ten temat ma cztery zasadnicze fi-
lary. Na pierwszy sk∏adajà si´ artyku∏y opisujàce mno˝niki implikowane przez kalibrowane empirycz-
nie modele równowagi ogólnej, drugi konstytuujà badania poÊwi´cone bezpoÊrednim estymacjom
empirycznym mno˝ników fiskalnych, dokonywanych na ogó∏ za pomocà strukturalnych modeli
VAR, trzeci tworzà prace zajmujàce si´ identyfikacjà mno˝ników wyznaczonych na podstawie sy-
mulacji estymowanych empirycznie modeli makroekonomicznych, natomiast czwarty formujà stu-
dia, wyciàgajàce wnioski z bezpoÊredniej obserwacji epizodów fiskalnej ekspansji i konsolidacji, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem ekspansywnej fiskalnej kontrakcji. Poniewa˝ kompleksowy i bardzo
kompletny przeglàd badaƒ empirycznych nad skutecznoÊcià polityki fiskalnej zosta∏ stosunkowo
niedawno przygotowany przez Hemminga, Kella i Mahfouz (2002) stanowi on g∏ówne êród∏o wy-
korzystywane w niniejszym rozdziale. Dodatkowo w niektórych miejscach omawiamy badania prze-
prowadzone póêniej, albo nie uj´te w wymienionym artykule êród∏owym.

5.2 Symulacje w oparciu o kalibrowane modele równowagi ogólnej

Pierwszym typem badaƒ, próbujàcych oceniaç potencjalnà skutecznoÊç polityki fiskalnej
w krótkim i d∏ugim okresie, sà prace wykorzystujàce dynamiczne modele równowagi ogólnej. Za-
sadniczo rzecz bioràc, badania te sà, co do idei, podobne do przeprowadzonej w Rozdziale 2 szcze-
gó∏owej analizy modeli RBC i NSK, choç zakres ich szczegó∏owoÊci jest na ogó∏ mniejszy. Poczàtko-
we prace analizujàce oddzia∏ywanie polityki fiskalnej na gospodark´ w tej konwencji dotyczà
wariantów modelu neoklasycznego, natomiast póêniejsze uwzgl´dniajà tak˝e ró˝norodne niedo-
skona∏oÊci rynku jak rosnàce przychody skali, podatki zniekszta∏cajàce, konkurencja monopolistycz-
na, czy gospodark´ dwusektorowà z kosztownà realokacjà kapita∏u mi´dzy nimi. Nale˝y podkreÊliç,
i˝ znaczàca wi´kszoÊç modeli by∏a kalibrowana na podstawie danych USA, jednym wyjàtkiem jest
Ardagna (2001), która wykorzystuje dane dla krajów europejskich. Nie jest wi´c mo˝liwe mi´dzy-
narodowe porównanie wyników tej kategorii analiz, które jednak zostanie przeprowadzone w ko-
lejnych punktach.

Dalsza cz´Êç niniejszego paragrafu podsumowuje osiàgni´te wyniki, podà˝ajàc w ogólnym
zarysie za artyku∏em Hemminga, Kella i Mahfouza (2002), i konfrontujàc zebrane przez nich wnio-
ski z literatury naszymi symulacjami przedstawionymi w Rozdziale 2. Przyjmujemy nast´pujàcà kon-
wencj´: dodatni mno˝nik w odpowiedzi na wzrost wydatków publicznych o 1 procent PKB ozna-
cza wzrost poziomu produktu o X procent PKB, natomiast dodatni mno˝nik w przypadku wzrostu
dochodu z podatków o 1 procent PKB oznacza spadek poziomu produktu o X procent PKB. Nale-
˝y wyraênie podkreÊliç, ˝e wszystkie wyniki w tym rozdziale dotyczà zmiany poziomu produktu –
odchylenia od poziomu potencjalnego – nie zaÊ tempa zmian produktu.

Podobnie jak w omówionych modelach RBC i NSK, prawie wszystkie dost´pne w literaturze
badania, szacujàce mno˝niki fiskalne na podstawie w∏asnoÊci kalibrowanych modeli równowagi
ogólnej, zgadzajà si´, ˝e produkt reaguje pozytywnie na nieantycypowany wzrost konsumpcji pu-
blicznej finansowany spadkiem transferów. Dzieje si´ tak, dzi´ki opisanemu w Rozdziale 2, docho-
dowemu mechanizmowi transmisji. Skala mno˝ników zale˝y od podstawowych parametrów – mi´-
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dzyokresowej elastycznoÊci poda˝y pracy oraz trwa∏oÊci szoku fiskalnego – ale w wi´kszoÊci badaƒ
zawiera si´ w przedziale 0.3-1.2. Kilka modeli równowagi ogólnej (np. Aiyagari et. al. (1992), Ba-
xter i King (1993), Devereux, Head i Lapham (1996) implikuje, ˝e szoki permanentne wydatków pu-
blicznych majà wi´kszy wp∏yw na produkt ni˝ szoki chwilowe. Jest to generalnie zgodne z przed-
stawionymi przez nas szacunkami efektów trwa∏ych i przejÊciowych szoków w modelu RBC.
W modelu NSK, ze wzgl´du na obecnoÊç frykcji, bezpoÊrednie reakcje na szok by∏y na ogó∏ zbli˝o-
ne, niezale˝nie od trwa∏oÊci szoku. Generalnie kszta∏ty funkcji reakcji na impuls sà analogiczne
do przedstawionych w Rozdziale 2 wyników naszych symulacji – krótkookresowa odpowiedê jest
silniejsza ni˝ d∏ugookresowa, je˝eli impuls ma charakter przejÊciowy.1

Odr´bnà kwestià, którà omawialiÊmy bardzo szczegó∏owo w rozdziale poÊwi´conym teorii,
jest zagadnienie wp∏ywu zmian w ró˝nych typach wydatków rzàdowych na koniunktur´ gospodar-
czà. Analizuje je mi´dzy innymi Ardagna (2001), porównujàc reakcj´ produktu na permanentny,
nieantycypowany i finansowany d∏ugiem wzrost wydatków publicznych na dobra oraz wynagro-
dzenia w sektorze publicznym. Reakcja gospodarki na oba szoki jest odmienna – pierwszy z nich
ma niewielki, ale pozytywny wp∏yw na produkt, drugi przeciwnie – silniejszy i negatywny. Wyniki te
dotyczà zarówno krótkiego okresu jak i przypadku, gdy wzrost wydatków jest finansowany zmianà
poziomu transferów. Mechanizm transmisji oraz efekty w cytowanej pracy sà wi´c analogiczne
do opisanego w Rozdziale 2 wp∏ywu wzrostu zatrudnienia publicznego na produkt w modelach
RBC i NSK, co wynika z modelowego za∏o˝enia, ˝e zatrudnienie publiczne nie ma znaczenia dla po-
ziomu produktywnoÊci w sektorze prywatnym (por. Rozdzia∏ 2) i ogranicza wp∏yw efektu dochodo-
wego dla zmian poda˝y pracy. Gdyby nie by∏o ono spe∏nione (co w pewnym zakresie jest prawdo-
podobne) mo˝na nawet oczekiwaç ujemnych mno˝ników fiskalnych. Dla wp∏ywu szoków fiskalnych
na produkt i zatrudnienie kluczowe, w tej klasie modeli, jest bowiem ich oddzia∏ywanie na produk-
tywnoÊç w sektorze prywatnym – z tego te˝ wzgl´du Baxter i King (1993) wskazujà, ˝e wzrost wy-
datków na inwestycje publiczne zwi´ksza produkt pod warunkiem, ˝e pociàga za sobà wzrost pro-
duktywnoÊci w sektorze prywatnym.

Szczegó∏owo omówionà w Rozdziale 2 rol´ finansowania wydatków rzàdowych analizujà Ba-
xter i King (1993), skupiajàc si´ na podatkach zniekszta∏cajàcych. Zak∏adajàc sta∏à poda˝ pracy, sza-
cujà oni mno˝nik na poziomie -1.1.2

Przy elastycznej poda˝y pracy mno˝nik mo˝e osiàgnàç poziom -2.5. Innymi s∏owy, wzrost po-
datków zmniejsza produkt ponad proporcjonalnie, gdy˝ wià˝e si´ ze zmniejszeniem sk∏onnoÊci
do inwestycji i poda˝y pracy oraz spadkiem bazy podatkowej, co implikujàc wzgl´dnie silniejszy
wzrost podatków ni˝ wydatków. Zgodnie z wnioskami Rozdzia∏u 2, chwilowy wzrost wydatków fi-
nansowany podatkami tak˝e ma negatywny wp∏yw na produkt nawet w krótkim okresie. Efekt ten
wyst´puje równie˝ w pracy Ludvigsona (1996). W wypadku modelu rozwa˝anego przez Haque’a,
Montiela i Symansky’ego (1991), w nast´pstwie chwilowego wzrostu konsumpcji publicznej finan-
sowanego d∏ugiem zagranicznym, po przejÊciowym spadku produktu w póêniejszym okresie nast´-
puje jego wzrost. Finansowanie zewn´trzne przy braku sterylizacji powoduje, ˝e ekspansja fiskalna
jest wzmacniana politykà monetarnà i ni˝sze stopy procentowe stymulujà inwestycje (oraz inflacj´).
Tak˝e w tym wypadku, za∏o˝enia odnoÊnie sposobu finansowania wydatków rzàdowych majà istot-
ne znaczenie dla konsekwencji szoków fiskalnych.

Warto zauwa˝yç, ˝e literatura przedmiotu sugeruje, ˝e mno˝niki podatkowe (b´dàce mno˝-
nikami ,,keynesowskimi’’) mogà ró˝niç si´ zale˝nie od typu podatku. Innymi s∏owy, to jak silnie
wzroÊnie (w krótkim okresie) produkt zale˝y od tego, jakim podatkiem finansowany b´dzie wzrost
deficytu i jego póêniejsza sp∏ata. Zagadnieniem tym zajmujà si´ mi´dzy innymi Dotsey (1994), Lu-
dvigson (1996) i Ardagna (2001). Ich wyniki sà zbie˝ne z wynikami naszych symulacji z Rozdzia∏u

1 Jedynie Baxter i King (1993) uzyskali mno˝niki, które sà wi´ksze w d∏ugim okresie ni˝ w krótkim, zaÊ Ramey i Shapiro
(1997), przeciwnie, otrzymali reakcj´ produktu osiàgajàcà maksimum po dwóch okresach, a nast´pnie spadajàcà w spo-
sób ciàg∏y. Jest to efektem szczególnej specyfikacji tych modeli – Baxter i King (1993) u˝ywajà modelu RBC bez ˝adnych
frykcji a impulsy zale˝ne sà od sposobu finansowania wydatków (transfery lub podatki zniekszta∏cajàce), Ramey i Shapi-
ro (1997) definiujà szoki fiskalne w powiàzaniu z egzogenicznymi zmianami wydatków na obronnoÊç, które jednak wp∏y-
wajà na produktywnoÊç w jednym z dwóch sektorów modelu tych autorów.
2 Dla, jak podkreÊlajà Hemming, Kell i Mahfouz (2002), zakresu parametrów zgodnego z literaturà przedmiotu.
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2. W szczególnoÊci, produkt maleje poczàtkowo w nast´pstwie wzrostu podatków kapita∏owych
i dochodowych, przy czym podatek dochodowy ma znacznie bardziej negatywny bezpoÊredni
wp∏yw. Z kolei, finansowana deficytem obni˝ka podatku kapita∏owego zwi´ksza produkt, o ile sp∏a-
ta d∏ugu jest nast´pnie finansowana transferami, jeÊli jednak zamiast tego podniesiony zostanie po-
datek dochodowy – produkt spadnie. Co wi´cej (por. Rozdzia∏y 2 i 3 oraz Ludvigson (1996)), si∏a
oddzia∏ywania zale˝y od elastycznoÊci poda˝y pracy oraz trwa∏oÊci d∏ugu. 

5.3 Estymacje mno˝ników fiskalnych w oparciu o metody nowej ekonometrii

Kolejnym typem badaƒ empirycznych spotykanych w literaturze, które zajmujà si´ wp∏ywem
polityki fiskalnej na koniunktur´ gospodarczà, sà estymowane modele typu VAR. Ostatnia dekada
przynios∏a rozwój tej dziedziny badaƒ, przeprowadzonych dla Stanów Zjednoczonych, ale tak˝e
szeregu paƒstw europejskich. Nale˝y podkreÊliç, i˝ modele typu VAR znacznie szerzej zosta∏y do tej
pory wykorzystane do analizy polityki monetarnej. Jak zauwa˝ajà Mountford i Uhlig (2002), trud-
noÊci z u˝yciem modeli tej klasy do analizy polityki fiskalnej sà trojakiej natury.

Po pierwsze, impulsy fiskalne cz´sto nie majà charakterów zaburzeƒ nieantycypowanych,
gdy˝ ich wystàpienie poprzedza debata publiczna i sà one uwzgl´dniane w decyzjach gospodar-
czych ju˝ przed uchwaleniem dostosowania fiskalnego – szczególnie istotne wydaje si´ byç to
w przypadku zmian podatkowych. Po drugie, problematyczne jest odseparowanie w ewolucji
zmiennych fiskalnych zmian dyskrecjonalnych i zwiàzanych z cyklem koniunkturalnym. Po trzecie,
okreÊlenie impulsu fiskalnego jest niejasne – w istocie rzeczy, w ró˝nych artyku∏ach sà one definio-
wane odmiennie, od uznaniowego ich wskazania, np. poprzez powiàzanie ich ze zmianami wydat-
ków na obronnoÊç (Ramey i Shapiro (1997)), przez przyj´cie, ˝e zmienne fiskalne sà egzogeniczne
wgl´dem pozosta∏ych zmiennych uwzgl´dnionych w modelu VAR (por. Blanchard i Perotti (2002),
Fatás i Mihov (2001)), po identyfikacj´ impulsów fiskalnych w oparciu o restrykcje odnoÊnie kierun-
ku reakcji zmiennych w modelu na dany rodzaj rozwa˝anego zaburzenia, jak szok fiskalny, mone-
tarny, efekt cykliczny (por. Mountford i Uhlig (2002)).

Generalnie nale˝y uznaç, i˝ modele VAR wskazujà na dodatnie mno˝niki wydatkowe, inny-
mi s∏owy – na ,,keynesowski’’ charakter gospodarki w krótkim okresie. Wp∏yw szoków fiskalnych
na produkt analizowany by∏ przy u˝yciu ró˝nego typu metod ekonometrycznych przede wszyst-
kim dla USA (por. np. Perry i Schultze (1993), Romer i Romer (1994), Ramey i Shapiro (1997),
Edelberg, Eichenbaum i Fisher (1999), Weber (1999), Blanchard i Perotti (2002)), lecz tak˝e in-
nych krajów OECD (Matsuoka (1996), Bruneau i de Bandt (1999), van Aarle, Garretsen i Gobbin
(2001), Bayoumi (2002), Kuttner i Posen (2002), IMF (2002), Perotti (2002)). Analizy dotyczàce
USA wykaza∏y np. pozytywny wp∏yw na wzrost ze strony finansowanego deficytem zwi´kszenia
wydatków na obronnoÊç, widocznà zw∏aszcza w epizodach wojennych (wojna koreaƒska, wiet-
namska i zimna wojna okresu Reagana). Estymowane funkcje reakcji na impuls wydatkowy sà
w tym wypadku jakoÊciowo podobne do zaprezentowanych na rysunkach 5.1 i 5.2, tzn. istotny
poczàtkowo wp∏yw na produkt wy˝szych wydatków wojskowych (mno˝niki rz´du 0.2-0.6, a nie-
kiedy nawet wi´ksze (por. Eisner (1989)), wygasajàcy jednak po oko∏o 4-8 kwarta∏ach. Wydaje si´
przy tym, i˝ starsze prace przeszacowywa∏y wp∏yw polityki fiskalnej na produkt, poniewa˝ w nie-
wystarczajàcym stopniu uwzgl´dniano wspó∏zale˝noÊç zmiennych fiskalnych oraz makroekono-
micznych.

Z kolei estymacje modeli dla innych krajów OECD wykazujà, ˝e mno˝niki fiskalne mogà za-
uwa˝alnie ró˝niç si´ pomi´dzy poszczególnymi krajami. Istotne (rz´du 0.1-0.9) krótkoterminowe
mno˝niki wydatkowe zidentyfikowano m.in. dla Japonii, Kanady, Australii i Niemiec. Z kolei mno˝-
niki d∏ugoterminowe sà cz´sto ujemne. W przypadku mno˝ników podatkowych rozpi´toÊci sà
mniejsze, choç mno˝niki te tak˝e sà dodatnie, co wskazuje na negatywny wp∏yw wzrostu opodat-
kownia na poziom produktu. Ponadto mno˝niki podatkowe ni˝sze sà ni˝ wydatkowe (Hemming,
Kell i Mahfouz (2002)).

Podstawowe wnioski kilku badaƒ wykorzystujàcych metodologi´ VAR pokazane sà w Tablicy
5.1. Wydaje si´, ˝e pozytywny wp∏yw wzrostu wydatków publicznych na poziom produktu pojawia
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si´ ju˝ w bezpoÊrednim nast´pstwie szoku, po czym nasila si´ w nast´pnych miesiàcach, jednak˝e
okres, po którym odchylenie produktu od pierwotnej trajektorii osiàga maksimum, ró˝ni si´ mi´dzy
poszczególnymi gospodarkami, co unaocznia artyku∏ Perottiego (2002). Generalnà prawid∏owoÊcià
jest stopniowy zanik pierwotnego impulsu, a w niektórych przypadkach mno˝nik d∏ugookresowy
jest nawet ujemny. Mo˝na przypuszczaç, i˝ zale˝y to sposobu finansowania ekspansji wydatków,
na co wskazujà symulacje modeli równowagi ogólnej. Ponadto, poczàtkowa reakcja produktu
na obni˝k´ podatków jest mniejsza, jednak˝e w niektórych przypadkach d∏ugoterminowy efekt ob-
ni˝enia podatków jest wi´kszy ni˝ wzrostu wydatków finansowanych transferami. Warto zauwa˝yç
tendencj´ w wielu krajach do spadku mno˝ników fiskalnych w latach 80-tych i 90-tych w porów-
naniu do poprzednich okresów (por. Tablica 5.1 i Perotti (2002)).

W modelach typu VAR uwzgl´dnia si´ wp∏yw impulsów fiskalnych tak˝e na inne zmienne ma-
kroekonomiczne, co pozwala na okreÊlenie kana∏u tranmisji szoków. Rysunek 5.1 przedstawia od-
powiedê produktu, konsumpcji prywatnej, inwestycji i zatrudnienia na wzrost konsumpcji publicz-
nej o 1 procent, sporzàdzonà w oparciu o symulacje strukturalnego modelu VAR autorstwa
Gali’ego, López-Salido i Vallésa (2004). Z kolei Rysunek 5.2 ilustruje odpowiedê podstawowych
agregatów estymowanà w oparciu o strukturalny model VAR zbudowany przez Burnside’a, Eichen-
bauma i Fishera (2003).3

3 Oba modele szacowane sà na danych dla Stanów Zjednoczonych.

Rysunek 5.1 Estymowane IRFy w strukturalnym modelu VAR z pracy Gali’ego et al. (2004)

èród∏o: Gali, López-Salido, Vallés (2004). Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1 pro-
cent oraz 95 procentowy przedzia∏ ufnoÊci. OÊ Y przedstawia odchylenie danej zmiennej w procentach od wartoÊci w stanie ustalonym.
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Estymacje te przekonujà, ˝e reakcjà gospodarki na wzrost konsumpcji publicznej powinien
byç poczàtkowy wzrost produktu i zatrudnienia. Uwzgl´dniajàc, ˝e konsumpcja publiczna stanowi
ok. 20 procent PKB, wyniki te wskazujà na bliski jednoÊci mno˝nik wydatkowy. Jest to rezultat cz´-
sto uzyskiwany w ramach literatury przedmiotu, choç szacunki na podpróbach np. dla okresów
1960-80 i 1980-2000 wskazujà, i˝ wartoÊç mno˝nika maleje w czasie (por. Capet (2004)).

Wyniki obu prac nie sà jednak to˝same w zakresie konsumpcji prywatnej i inwestycji. Estyma-
cje dokonane przez Gali’ego et al. (2004) implikujà wzrost konsumpcji prywatnej rz´du 1 procent
w odpowiedzi na szok zwi´kszonej konsumpcji publicznej o 1 procent PKB oraz statystycznie nie-
istotnà zmian´ inwestycji. Z drugiej strony, szacunki Burnside’a et al. (2003) wskazujà na statystycz-
nie nieistotny wzrost konsumpcji publicznej i inwestycji. Wydaje si´, ˝e analizy empiryczne dokony-
wane na podstawie modeli typu VAR potwierdzajà generalnie, ˝e wzrost konsumpcji publicznej
pociàga za sobà wzrost konsumpcji prywatnej. Przyk∏ady zawierajà artyku∏y Fatás i Mihov (2001),
Perotti (2002), Gali, López-Salido, i Vallés (2004), Rotemberg i Woodford (1992), Ramey i Shapiro
(1999), Edelberg, Eichenbaum i Fisher (1999), Cavallo (2003), Blanchard i Perotti (2002) oraz Pe-
rotti (2004), w których wzrost konsumpcji publicznej pociàga za sobà wzrost konsumpcji prywat-
nej. Co do zmian inwestycji, ró˝norodnoÊç wyników jest wi´ksza. Przewa˝ajà oszacowania braku
istotnego wp∏ywu zmian konsumpcji publicznej na inwestycje (np. Fatás i Mihov (2001), Burnside
et al. (2003), Gali et al. (2004)), choç w cz´Êci prac wp∏yw ten jest istotnie negatywny (Ramey i Sha-
piro (1999), Edelberg, Eichenbaum i Fisher (1999), (Blanchard i Perotti (2002), oraz Perotti (2004)). 

Rysunek 5.2 Estymowane funkcje reakcji na impuls w strukturalnym modelu VAR z pracy
Burnside’a et al. (2003)

èród∏o: Burnside, Eichenbaum i Fisher (2003). Wykresy przedstawiajà reakcje poszczególnych zmiennych na wzrost konsumpcji publicznej o 1
procent oraz 95 procentowy przedzia∏ ufnoÊci. OÊ Y przedstawia odchylenie danej zmiennej w procentach od wartoÊci w stanie ustalonym.
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Jednak˝e, estymacje Mountforda i Uhliga (2002) wskazujà na niewielkie zmiany konsumpcji
prywatnej oraz istotny spadek inwestycji w nast´pstwie wzrostu konsumpcji publicznej. Praca ta jest
tak˝e warta uwagi ze wzgl´du na odseparowanie wp∏ywu polityki monetarnej i czynników cyklicz-
nych, co jest istotne dla oceny wp∏ywu polityki fiskalnej. Innymi s∏owy, autorzy ci kontrolujà zarów-
no polityk´ pieni´˝nà jak i szoki technologiczne, choç jak zauwa˝ajà, szoki monetarne okazujà si´
byç nieistotne dla skutków zaburzeƒ fiskalnych, ale sk∏adnik cykliczny wp∏ywa na otrzymywane wy-
niki. Zgodnie z tà estymacjà, najwy˝szy mno˝nik (rz´du 2) przypisany jest (nieantycypowanej) ob-
ni˝ce podatków finansowanej deficytem. Z drugiej strony, zwi´kszenie podatków przy sta∏ych wy-
datkach (konsolidacja podatkowa) publicznych ma ,,keynsesowski’’ efekt, tzn. dzia∏a destymulujàco
na gospodark´, zmniejszajàc inwestycje, konsumpcj´ prywatnà i produkt w krótkim okresie.

5.4 Estymacje mno˝ników fiskalnych w oparciu o symulacje modeli makroeko-
nomicznych

Kolejnym rodzajem analiz sà symulacje du˝ych modeli makroekonomicznych estymowanych
na danych empirycznych. Przyk∏adami takich modeli sà np. model MULTIMOD u˝ywany przez IMF,
INTERLINK pod egidà OECD, czy QUEST wykorzystywany przez Komisj´ Europejskà, który szerzej zo-
stanie omówiony dalej. Syntez´ wyników tych modeli, zebranych przez Hemminga, Kella i Mahfo-
uz (2002) zawierajà Tablice 5.2, 5.3 i 5.4. 

Podstawowym wnioskiem jest, i˝ modele tego typu przewidujà standardowe keynesowskie
zachowanie si´ gospodarki w krótkim okresie, gdy˝ mno˝niki fiskalne w tym horyzoncie czasowym
okazywa∏y si´ byç dodatnie we wszystkich typowych symulacjach polityki fiskalnej. Pewna rozbie˝-
noÊç dotyczy natomiast si∏y tych efektów. Za konsensus w ramach literatury mo˝na uznaç oszaco-
wania mno˝ników wydatkowych rz´du 0.6-1.4, choç nale˝y podkreÊliç, i˝ zakres estymowanych
krótkoterminowych mno˝ników jest szeroki (mi´dzy 0.1 a 3.1). Mo˝na podejrzewaç, i˝ wielkoÊç
mno˝ników zale˝y w pewnym stopniu od rozmiaru sektora finansów publicznych, mianowicie
mno˝niki uzyskiwane dla USA i Japonii sà przeci´tnie wy˝sze ni˝ dla paƒstw europejskich. Dalsga-
ard, André oraz Richardson (2001) przypisujà to wi´kszej krótkoterminowej wra˝liwoÊci inwestycji
wzgl´dem produktu w Japonii. Z drugiej strony jednak, mno˝niki dla Wielkiej Brytanii, gdzie udzia∏
sektora finansów publicznych w PKB i prowadzona polityka fiskalna sà bardziej zbli˝ona do Stanów
Zjednoczonych ni˝ UE, ni˝sze sà ni˝ w innych du˝ych paƒstwach UE. OkreÊlenia jednoznacznych
powiàzaƒ mi´dzy wielkoÊciami mno˝ników a „rozmiarem rzàdu” nie sposób wi´c dokonaç na pod-
stawie tego typu symulacji z du˝ym stopniem pewnoÊci.4

Pewne znaczenie w tym wzgl´dzie ma fakt, i˝ jak zauwa˝ajà Hemming, Kell i Mahfouz
(2002) oszacowania mno˝ników ulegajà modyfikacjom w czasie, a zakres ich zmiennoÊci male-
je, podobnie jak wynika to z estymowanych modeli typu VAR. Przyk∏adowo, Saito (1997) poka-
zuje, ˝e mno˝niki wyznaczone w oparciu o model makroekonomiczny Japan’s Economic Plan-
ning Agency malejà w czasie. Ponadto, porównanie symulacji mi´dzy ró˝nymi modelami,
sporzàdzonymi przez Bryanta et. al (1988), a nast´pnymi przeglàdami Bryanta, Hoopera i Man-
na (1993) oraz McKibbina (1997), wskazuje na mniejszy zakres mno˝ników w póêniejszych pra-
cach. Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ w znacznym stopniu zmiany te odzwierciedlaç mogà zmiany
struktury u˝ywanych modeli.

Z du˝ym stopniem pewnoÊci mo˝na stwierdziç jednak (Hemming, Kell i Mahfouz (2002)), ˝e
krótkoterminowe mno˝niki fiskalne sà mniejsze dla zmian podatków ni˝ zmian wydatków, na co
wskazuje wi´kszoÊç modeli makroekonomicznych (por. Tablica . W zwiàzku z tym, Bartolini, Razin
i Symansky (1995) wnioskujà na przyk∏ad, ˝e wzrost podatków poÊrednich i obni˝ka wydatków
w relatywnie du˝ym stopniu zmniejsza poziom produktu w krótkim okresie, choç w d∏ugim skutek
mo˝e byç przeciwny. Z drugiej strony, konsolidacja fiskalna oparta na wy˝szym opodatkowaniu ka-
pita∏u i pracy prowadzi do mniejszego spadku produktu w krótkim okresie, któremu jednak towa-

4 Przyk∏adowo, o ile modele Komisji Europejskiej oraz IMF implikujà w∏aÊciwie identycznà wra˝liwoÊç produktu wzgl´-
dem wydatków rzàdowych w ró˝nych du˝ych gospodarkach europejskich, to brytyjski model NIGEM wskazuje na wy˝-
szà wra˝liwoÊç we W∏oszech ni˝ we Francji, a OECD Interlink przeciwnie.
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Polityka fiskalna w krókim okresie – ustalenia empiryczne

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

rzyszy wi´ksza d∏ugookresowa strata produktu w zwiàzku z ni˝szym zatrudnieniem i mniejszym za-
sobem kapita∏u. Warto zwróciç uwag´, ˝e wnioski te sà zbli˝one do symulacji teoretycznych prze-
prowadzonych w Rozdziale 2.

Powy˝szy przyk∏ad ilustruje kolejnà generalnà prawid∏owoÊç w ramach tego typu modeli –
d∏ugoterminowe mno˝niki (i wydatkowe i podatkowe) sà generalnie wyraênie mniejsze ni˝ krótko-
terminowe, modele te implikujà wi´c znaczne efekty wypierania. Kilka modeli wskazuje nawet
na negatywne mno˝niki w d∏ugim okresie. Ponownie jest to paralela do modeli VAR. W wi´kszoÊci
wypadków podawane przedzia∏y sà bliskie zeru – co jest zgodne z przypuszczeniem o wzgl´dnie
niewielkim oddzia∏ywaniu polityki fiskalnej na gospodark´ otwartà w d∏ugim okresie. W zwiàzku
z tym, zakres oszacowaƒ mno˝ników d∏ugookresowych jest znacznie bardziej jednolity mi´dzy paƒ-
stwami ni˝ krótkookresowych. Wa˝noÊç zachowuje jednak uwaga na temat obni˝ania si´ zakresu
tej zmiennoÊci w póêniejszych badaniach – jedynie w niektórych modelach jest inaczej.

W rezultacie, do tej pory nieliczne modele wskazujà na ujemne mno˝niki fiskalne, a tylko kil-
ka analiz uwzgl´dnia∏o za∏o˝enia zwi´kszajàce prawdopodobieƒstwo uzyskania takich wyników.
Za Hemmingiem, Kellem i Mahfouz (2002) odwo∏amy si´ do symulacji Bayoumi i Laxton (1994),
IMF (1996b), i IMF (1997), w których wykorzystano model MULTIMOD dla oceny efektów obni˝ki
d∏ugu przez obni˝k´ wydatków publicznych w Kanadzie, Niemcach i Japonii, pod warunkiem ró˝-
nych za∏o˝eƒ, co do oczekiwanej Êcie˝ki polityki fiskalnej. Badania te wnioskujà, ˝e mno˝niki fi-
skalne sà ogólnie dodatnie, ale niewielkie, choç negatywne mno˝niki mogà si´ pojawiç, jeÊli wia-
rygodnoÊç konsolidacji fiskalnej jest du˝a. Generalnie jednak trzeba powiedzieç, ˝e brak ujemnych
mno˝ników fiskalnych w omawianych modelach stoi w sprzecznoÊci z tzw. ekspansywnymi kontr-
akcjami fiskalnymi.

Uwagà zamykajàcà przeglàd tej literatury jest, i˝ w odniesieniu do interakcji mi´dzy politykà
fiskalnà a monetarnà, omawiane modele wskazujà na ma∏e znaczenie polityki monetarnej dla uzy-
skiwanych mno˝ników fiskalnych. Jak podajà Hemming, Kell i Mahfouz (2002), wyjàtkiem jest w∏a-
Êciwie jedynie artyku∏ Laxtona et. al (1998), w którym autorzy twierdzà, ˝e mno˝nik fiskalny w Ja-
ponii jest na poziomie 0.4 i 0.6 w warunkach odpowiednio celu inflacyjnego i celu poda˝y
pieniàdza, a w warunkach sta∏ego kursu walutowego wynosi 1.5.

Przeglàd symulacji modeli makroekonomicznych uzupe∏niamy bardziej detalicznà analizà mo-
delu QUEST. Bazujemy w tym miejscu na artykule Giudice et al. (2003). Model QUEST jest mode-
lem makroekonomicznym, u˝ywanym przez Komisj´ Europejskà, b´dàcym wspó∏czesnà wersjà syn-
tezy neoklasycznej. Decyzje gospodarstw domowych oraz przedsi´biorstw oparte sà
na mi´dzyokresowej optymalizacji przy racjonalnych oczekiwaniach. Model posiada klasyczne cechy
keynesowkie w krótkim okresie, jednak w d∏ugim horyzoncie zachowanie gospodarki ma w∏asnoÊci
neoklasyczne. W modelu QUEST odchylenia od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej sà znaczne, w zwiàz-
ku z ograniczonym horyzontem gospodarstw domowych oraz wysokim udzia∏em jednostek o ogra-
niczonym dost´pi´ do rynku kapita∏owego. W modelu rozwa˝a si´ równie˝ egzogenicznà premi´
za ryzyko zale˝nà od poziomu zad∏u˝enia, która wp∏ywa na koszt alternatywny kapita∏u.

Poni˝ej omówimy g∏ówne implikacje tego modelu w odniesieniu do wp∏ywu ró˝nych szoków
fiskalnych na podstawowe zmienne makroekonomiczne. W symulacjach rozwa˝ane sà szoki perma-
nentne. Prezentowany jest wp∏yw zmiany poszczególnych pozycji dochodowych lub wydatkowych
o 1 procent PKB na wyra˝one w procentach odchylenie danej zmiennej od scenariusza bazowego,
jakim jest brak szoku fiskalnego (por. Tablica 5.5).

W odniesieniu do wzrostu podatków zniekszta∏cajàcych, model przewiduje zasadniczo po-
gorszenie sytuacji makroekonomicznej – reakcja produktu jest negatywna zarówno w krótkim, jak
i w d∏ugim okresie. W przypadku wzrostu dochodów z podatku PIT lub CIT, produkt spada w krót-
kim okresie w zbli˝onej skali – o 0.35 procent, spadek produktu w przypadku podatku VAT jest s∏ab-
szy i wynosi 0.14 procent. Wzrost podatku VAT i PIT wp∏ywa na konsumpcj´ w wi´kszym stopniu
ni˝ na inwestycje, a podniesienie obu podatków prowadzi do spadku zatrudnienia. Konsolidacja
poprzez podniesienie podatku CIT ma najwi´kszy wp∏yw na inwestycje, które silnie spadajà w krót-
kim i d∏ugim okresie. W tym przypadku wzrost bezrobocia ma jednak charakter przejÊciowy. Uogól-
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niajàc mo˝na uznaç, i˝ model QUEST przewiduje, ˝e konsolidacja fiskalna przeprowadzona po stro-
nie dochodowej wià˝e si´ z niewielkim prawdopodobieƒstwem ekspansji gospodarczej. 

W przypadku konsolidacji po stronie wydatkowej zachowanie gospodarki w krótkim i d∏ugim
okresie jest jednak odmienne. W okresie krótkim, redukcja konsumpcji publicznej oraz transferów
prowadzi do spadku produktu rz´du 0.2-0.3 procent. Spadek produktu w wyniku redukcji wydat-
ków na wynagrodzenia w sektorze publicznym w krótkim okresie jest wi´kszy i si´ga 0.9. Spadek
ten w przypadku wszystkich rozwa˝anych szoków jest jednak przejÊciowy, a w d∏ugim okresie na-
st´puje wzrost produktu. Tym samym, konsolidacja fiskalna przeprowadzona po stronie wydatko-
wej mo˝e przyczyniç si´ do poprawy sytuacji makroekonomicznej w Êrednim i d∏ugim okresie, jed-
nak w krótkim nale˝y zasadniczo oczekiwaç obni˝enia si´ produktu.

Giudice et al. (2003) uwzgl´dniajà dodatkowo czynniki mogàce wp∏ynàç na zachowanie si´
gospodarki w wyniku szoków fiskalnych, w tym: rol´ polityki monetarnej, znaczenie ograniczone-
go dost´pu do rynku kredytowego gospodarstw domowych oraz premi´ za ryzyko zwiàzane z wy-
st´powaniem d∏ugu publicznego. Majà one du˝y wp∏yw na iloÊciowy aspekt reakcji gospodarki, jed-

Tablica 5.5 Wp∏yw konsolidacji implikowany przez model QUEST w zale˝noÊci od impulsu

èród∏o: G. Giudice et al. (2003).

zmiana w procentach 1 rok 2 rok  3 rok  4 rok   5 rok   10 rok
Wzrost podatku PIT o 1 procent PKB

Produkt  -0.36 -0.47 -0.60 -0.71  -0.80  -1.09

Konsumpcja -0.90 -1.10 -1.19 -1.25  -1.35  -1.42

Inwestycje -0.29 -0.57 -0.86 -1.09  -1.29  -1.91

Bezrobocie  0.28  0.75  0.98  1.07   1.15   1.38

Wzrost podatku CIT o 1 procent PKB
Produkt  -0.34 -0.23 -0.23 -0.27  -0.31  -0.09

Konsumpcja  0.85  1.38  1.37  1.30   1.25   1.47

Inwestycje -4.24 -5.29 -5.18 -5.01  -4.96  -3.96

Bezrobocie  0.08  0.05  0.02  0.01  -0.01  -0.81

Wzrost podatku VAT o 1 procent PKB
Produkt  -0.14 -0.21 -0.34 -0.44  -0.51  -0.63

Konsumpcja -0.68 -0.23 -0.29 -0.36  -0.44  -0.51

Inwestycje -0.15 -0.51 -0.80 -0.97  -1.12  -1.33

Bezrobocie  0.16  0.46  0.61  0.68   0.73   0.74

Spadek konsumpcji publicznej o 1 procent PKB
Produkt  -0.33 -0.06 -0.04 -0.05  -0.04  0.41

Konsumpcja  1.40  2.11  2.14  2.12   2.12   2.55

Inwestycje -0.63 -0.85 -0.86 -0.84  -0.81   0.15

Bezrobocie  0.11  0.05  0.02  0.01  -0.01  -0.82

Spadek transferów o 1 procent PKB
Produkt  -0.20 -0.15 -0.08 -0.06  -0.06  0.19

Konsumpcja -0.27 -0.23 -0.22 -0.22  -0.22   0.13

Inwestycje -0.65 -0.60 -0.49 -0.47  -0.48  -0.02

Bezrobocie  0.04  0.04  0.03  0.03   0.03  -0.46

Spadek wydatków na wynagrodzenia w sektorze publicznym o 1 procent PKB
Produkt  -0.93 -0.59 -0.20  0.02   0.16  0.63

Konsumpcja  0.87  1.21  1.46  1.59   1.66   2.06

Inwestycje -1.00 -0.31  0.49  0.93   1.16   1.93

Bezrobocie  1.48  0.65  0.23  0.07   0.02  -0.50
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nak˝e nie zmieniajà zasadniczego obrazu przedstawionego wczeÊniej. Negatywne krótkookresowe
oddzia∏ywanie konsolidacji po stronie wydatkowej ograniczane jest bowiem przez równoczesne
z nià wystàpienie takich czynników jak ekspansywna polityka pieni´˝na, niewielki udzia∏ w popula-
cji gospodarstw o ograniczonym dost´pie do kredytu a tak˝e przez wysokà premi´ za ryzyko zwià-
zane ze znacznym zad∏u˝eniem gospodarki. 

5.5. Epizody konsolidacji fiskalnej

Ostatnià kategorià analiz wp∏ywu polityki fiskalnej na agregaty makroekonomiczne w krótkim
okresie sà badania oparte na przekrojowej analizie przypadków konsolidacji fiskalnych, z regu∏y
zdefiniowanych relatywnie do zmiany deficytu strukturalnego (okreÊlonego w procentach PKB)
w okresie 1-3 lat. Literatura ta ma swój poczàtek w pracy Giavazzi i Pagano (1990), w której Irlan-
di´ i Dani´ podano za przyk∏ad paƒstw, gdzie ograniczenie deficytu bud˝etowego wiàza∏o si´
z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego. Opis tych przypadków oraz kilku innych znajduje si´
w Cz´Êci II, w tym miejscu zajmiemy si´ wnioskami wynikajàcymi ze znacznej liczby analiz empirycz-
nych, które na podstawie zbioru dostosowaƒ fiskalnych z 1970-2000 identyfikujà efekty wp∏ywajà-
ce stymulujàco na gospodark´, kana∏y ich transmisji, a tak˝e charakterystyki dostosowania. Dodat-
kowo, niektóre badania rozró˝niajà udane i nieudane konsolidacje, czyniàc to na podstawie skali
dostosowania fiskalnego, jego d∏ugoÊci oraz wp∏ywu na relacj´ d∏ugu do PKB. W cz´Êci prac anali-
z´ przekrojowà uzupe∏nia si´ o odpowiednià analiz´ przypadków.

Kompleksowego przeglàdu w zasadzie wszystkich najwa˝niejszych prac, jakie w ostatnich kil-
kunastu latach zajmowa∏y si´ tzw. epizodami ekspansywnych konsolidacji fiskalnych, tak˝e dokonu-
jà Hemming, Kell i Mahfouz (2002). Ich wyniki prezentujemy w Tablicach 5.6-5.9, dostarczajàcych
informacji odnoÊnie wyników 10 badaƒ przekrojowych.

Znaczàca wi´kszoÊç badaƒ tego typu dotyczy krajów rozwini´tych. Wyjàtkiem jest Gupta et
al. (2002), gdzie testuje si´ wp∏yw dostosowaƒ fiskalnych i kompozycji wydatków na wzrost w krót-
kim okresie dla próby 39 krajów o niskim dochodzie w okresie 1990-2000. Wnioskujà oni, ˝e (1)
redukcja stosunku deficytu do PKB o 1 procent prowadzi do przeci´tnego wzrostu produktu per ca-
pita o 0.25-0.5 procent w krótkim okresie, (2) konsolidacja oparta na obni˝ce bie˝àcych wydatków
ma wi´kszy wp∏yw na wzrost ni˝ oparta na wzroÊcie przychodów i redukcje wydatków kapita∏o-
wych; (3) w tych krajach o niskich dochodach, które uzyska∏y stabilnoÊç makroekonomicznà i fiskal-
nà dominujà typowo keynesowskie efekty polityki fiskalnej.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e przedstawione w Tablicach wnioski nie sà w pe∏ni jednoznaczne i bez-
dyskusyjnie wiarygodne, choç fakt, ˝e pewne epizody ekspansywnej konsolidacji fiskalnej mia∏y
miejsce, wydaje si´ dobrze udokumentowany. PodkreÊliç nale˝y, i˝ zarówno z estymacji typu VAR,
jak i makromodeli wynikajà wartoÊci mno˝ników fiskalnych cz´sto sprzeczne z ekspansywnymi do-
stosowaniami. Wydaje si´ tak˝e, ˝e mo˝na wskazaç tak˝e pewne ogólne przes∏anki dotyczàce cha-
rakterystyk, jakie powinna spe∏niaç kontrakcja fiskalna, aby wywrzeç w krótkim okresie dodatni
wp∏yw na produkt. Znaczenie zdajà si´ mieç przede wszystkim zarówno wielkoÊç samej konsolida-
cji, jak i jej kompozycja (por. np. McDermott i Westcott (1996), Alesina i Perotti (1997), Cour et al.
(1996), Giavazzi i Pagano (1996), Giavazzi, Jappelli i Pagano (2000), Hemming, Mahfouz i Schim-
melpfennig (2002)). Pewnà, choç gorzej udokumentowanà, rol´ mogà te˝ odgrywaç poczàtkowe
warunki oraz polityka gospodarcza towarzyszàca konsolidacji, przy czym wÊród czynników sprzyja-
jàcych sukcesowi (tzn. ekspansywnej konsolidacji) wymienia si´ m.in. ograniczony wzrost wynagro-
dzeƒ, oparcie dostosowania o zmiany po stronie wydatkowej, ekspansywnà polityk´ monetarnà to-
warzyszàcà konsolidacji, poczàtkowy poziom d∏ugu, czy przeprowadzenie reform strukturalnych.
W szeregu przypadków kluczowa dla zmian produktu by∏a zmiana konkurencyjnoÊci mi´dzynaro-
dowej, gdy˝ dostosowanie poprzedza∏a deprecjacja kursu walutowego. Przyk∏ady konsolidacji
w paƒstwach OECD zostanà zaprezentowane w Rozdziale 1 Cz´Êci II opracowania.

W tym miejscu nale˝y podkreÊliç, ˝e wyniki te trzeba traktowaç jednak z pewnà rezerwà, jeÊli
zamierza si´ na ich podstawie formowaç wnioski dla rzeczywistej polityki gospodarczej. Niewàtpliwym
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problemem cytowanych badaƒ jest preselekcja próby. Prawdopodobne jest wi´c obcià˝enie wyników
niew∏aÊciwym doborem grupy analizowanych krajów – wybrano najbardziej jasne i jednoznaczne
przyk∏ady, ignorujàc te mniej spektakularne, co mo˝e wp∏ywaç na osiàgni´te rezultaty. W szczególno-
Êci, jak zauwa˝ajà Cour et al. (1996), planowane konsolidacje, które zosta∏y porzucone ze wzgl´du
na niekorzystny wp∏yw na produkt w krótkim okresie, si∏à rzeczy nie mogà byç badane. Podobnie jak
w innych zagadnieniach ekonometrycznych, pojawia si´ szereg trudnych problemów metodologicz-
nych. Jednym z nich jest pytanie o zwiàzek przyczynowo-skutkowy. Czy to konsolidacja by∏a przyczy-
nà ekspansji czy te˝ mo˝e to ekspansja u∏atwi∏a konsolidacj´? (por. Eichengreen (1998)).

Jest tak˝e mo˝liwe, ˝e specyfikujàc poszczególne badania pomini´to zmienne mogàce wyja-
Êniaç korelacje mi´dzy zmianami deficytu fiskalnego a aktywnoÊcià gospodarczà. Trzeba jednak
podkreÊliç, ˝e wi´kszoÊç badaƒ próbuje (na ró˝ne sposoby) kontrolowaç te efekty i na ogó∏ nadal
otrzymuje wyniki pozytywne.

Dyskusyjnà kwestià jest tak˝e ugruntowanie teoretyczne tego typu analiz. Zwraca si´ czasem
uwag´, ˝e cytowane badania epizodów konsolidacyjnych nie sà oparte bezpoÊrednio na modelach,
które generujà ekspansywnà konsolidacj´ fiskalnà (zobacz Barry i Devereux (1994) i Gali (1998)).5

W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e w podsumowaniu Rozdzia∏u 2 zwróciliÊmy uwag´, ˝e
przy pewnych warunkach (obni˝ka wydatków transferowych i podatków, redukcja d∏ugu w konse-
kwencji ekspansji produktu) modele RBC i NSK mogà generowaç efekty podobne do ,,niekeynesow-
skich’’, choç sama nazwa wydaje si´ w takich wypadkach zupe∏nie nieadekwatna.

5.6 Równowa˝noÊç ricardiaƒska

Badania empiryczne na temat równowa˝noÊci Ricardo podzieliç mo˝na na dwie grupy –
pierwsza skupia si´ na weryfikacji za∏o˝eƒ tej hipotezy, druga natomiast na jej implikacjach. Nale˝y
podkreÊliç, i˝ nawet wykazanie sprzecznoÊci za∏o˝eƒ hipotezy nie jest warunkiem wystarczajàcym
do tego, by w akceptowalnym stopniu nie przybli˝a∏a ona rzeczywistoÊci gospodarczej,6 gdy˝ po-
mimo nie zachodzenia warunków koniecznych dla jej spe∏nienia, odst´pstwa od pe∏nej równowa˝-
noÊci ricardiaƒskiej mogà byç niewielkie.

W odniesieniu do poÊredniej falsyfikacji hipotezy Ricardo poprzez ocen´ prawdziwoÊci jej za-
∏o˝eƒ, uznaç nale˝y, ˝e szereg tych za∏o˝eƒ nie jest spe∏nionych w znacznej liczbie przypadków.
Cz´sto cytowanymi artyku∏ami z tej dziedziny sà prace Barro (1989) oraz Seater’a (1993). Seater
(1993) zaznacza, i˝ nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek kapita∏owy jest w skali mi´dzy-
narodowej relatywnie dobrze rozwini´ty, pomi´dzy 12 a 18 procent gospodarstw domowych do-
Êwiadcza ograniczeƒ p∏ynnoÊci. Seater (1993) wskazuje tak˝e, i˝ oko∏o 1/5 gospodarstw domowych
nie posiada dzieci, co obni˝a znaczenie efektu pozostawiania spadków, kluczowego dla prawdzi-
woÊci hipotezy Ricardo np. w szeroko cytowanej pracy Barro (1974). IstotnoÊç ograniczeƒ p∏ynno-
Êci zosta∏a wykazana tak˝e przez Mankiwa (1991) oraz Evansa i Karrasa (1998).7

Kolejnym zastrze˝eniami wobec prawdziwoÊci za∏o˝eƒ ekwiwalencji ricardiaƒskiej jest ogra-
niczonoÊç horyzontu czasowego konsumentów, ∏àczàca si´ tak˝e z argumentem podnoszonym
przez Seatera (1993) odnoÊnie pozostawiania spadków. Evans (1988), Hague (1998) na tym opie-
rajà krytyk´ za∏o˝eƒ omawianej hipotezy, Dalamagas (1994) idzie o krok dalej i bada, czy konsu-
menci sà krótkowzroczni, czy te˝ wr´cz irracjonalni. Uwzgl´dniajàc artyku∏ Rockerbie’go (1997),
uznaç mo˝na, ˝e rozleg∏a literatura empiryczna zaprzecza za∏o˝eniom teorematu Ricardo w szere-
gu paƒstw rozwini´tych.

5 Na przyk∏ad, jak wskazujà Hemming, Kell i Mahfouz (2002), w odpowiedzi na krytyk´ swoich prac, Giavazzi i Pagano
(1996) podkreÊlajà rol´ efekty dochodowego i oczekiwaƒ dla wystàpienia tzw. ,,efektów niekeynesowskich’’, ale nie spe-
cyfikujà i estymujà modelu, który by opisywa∏ jak dok∏adnie dzia∏a ten kana∏.
6 Co podkreÊla Friedman (1953).
7 Ograniczenia p∏ynnoÊci odgrywajà te˝ du˝à rol´ we wspó∏czesnej teorii konsumpcji, pozwalajàc na teoretyczne uza-
sadnienie wa˝nych faktów empirycznych, takich jak powiàzanie konsumpcji z dochodem do dyspozycji (por. m.in. Car-
roll (1994)), czy (wraz z dodatkowymi za∏o˝eniami) nadmierna g∏adkoÊç i nadwra˝liwoÊç konsumpcji (Bukowski (2005)),
co jest dodatkowà przes∏ankà przemawiajàcà za tym, ˝e odgrywajà one znacznà rol´ na poziomie agregatowym.
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Przypuszczalnie, warunki wymagane dla zachodzenia równowa˝noÊci ricardiaƒskiej mogà
byç spe∏nione z jeszcze mniejszym prawdopodobieƒstwem w krajach rozwijajàcych si´ ni˝ w kra-
jach rozwini´tych. W istocie rzeczy, wskazuje na to szereg prac (por. Hemming, Kell i Mahfouz
(2002). Agénor i Montiel (1996) zauwa˝ajà, ˝e w krajach rozwijajàcych si´ system finansowy jest
s∏abiej uformowany, rynki kapita∏owe bardziej podatne na zaburzenia, a gospodarstwa domowe
stojà nie tylko przed relatywnie bardziej wià˝àcymi ograniczeniami p∏ynnoÊci, ale tak˝e przed znacz-
nà niepewnoÊcià co do wysokoÊci podatków.

Próby okreÊlenia skali ograniczenia p∏ynnoÊci gospodarstw domowych wydajà si´ zatem
wskazywaç, ˝e równowa˝noÊç nie zachodzi w krajach rozwijajàcych si´. Haque i Montiel (1989) es-
tymujàc funkcje konsumpcji dla krajów rozwijajàcych si´ uzyskujà, i˝ znacznie wy˝szy odsetek go-
spodarstw domowych ma ograniczony dost´p do rynku kapita∏owego w krajach rozwijajàcych si´
ni˝ w krajach rozwini´tych i na tej podstawie odrzucajà równowa˝noÊç Ricardo dla 14 z 16
uwzgl´dnionych paƒstw. Analogiczne wnioski, choç na podstawie nieco innych metod, uzyskali dla
31paƒstw rozwijajàcych si´ Haque, Lahiri i Montiel (1990). Khalid (1996) dochodzi do bardziej nie-
jednoznacznych wyników, lecz tak˝e twierdzi, ˝e ograniczony dost´p do rynków kredytowych jest
g∏ównym czynnikiem przemawiajàcym przeciw hipotezie Ricardo.

BezpoÊrednie testy teorematu nie dajà jednak jednoznacznej odpowiedzi, czy on zachodzi
(zobacz Bernheim (1989) i Barro (1989). Tez´ Barro (1974), i˝ obligacje rzàdowe nie sà majàtkiem
netto gospodarstw domowych odrzuci∏ tak˝e Feldstein (1982). G∏ównym sposobem rozumowania
podczas bezpoÊredniego testowania jest estymacja elastycznoÊci kraƒcowej sk∏onnoÊci do kon-
sumpcji dodatkowego dochodu wynikajàcego z obni˝ki podatków. Za Hemmingiem, Kell’em i Mah-
fouz (2002) mo˝na przyjàç, i˝ wynosi ona przeci´tnie 0.2-0.5. Podobny zakres podaje Bernheim
(1989), chocia˝ Hubbard i Judd (1986) wskazujà, ˝e wyniki te silnie zale˝à od estymowanego udzia-
∏u gospodarstw domowych z ograniczonym dost´pem do rynku kredytowego.8

Uogólniajàc, oko∏o 0.4-0.6 zmiany oszcz´dnoÊci publicznych rekompensowane jest dostoso-
waniem oszcz´dnoÊci prywatnych, co wydaje si´ byç relatywnie dalekie od implikacji teorematu Ri-
cardo (Hemming, Kell i Mahfouz, 2002). 

Cytowane powy˝ej badania empiryczne odnoszà si´ do USA, niemniej jednak analizy prze-
krojowe tak˝e nie dostarczajà jednoznacznych wyników. Bernheim (1987) wnioskuje na podstawie
estymacji funkcji konsumpcji w próbie z∏o˝onej z 26 krajów (w tym rozwijajàcych si´), ˝e deficyt fi-
skalny wp∏ywa na konsumpcj´ prywatnà, a szacunki kraƒcowej sk∏onnoÊci do konsumpcji mieszczà
si´ mi´dzy 0.3 a 0.5. Lopez et al. (2000), Pozzi (2003) oraz Melegier i Pozzi (2004) równie˝ odrzu-
cajà hipotez´ Ricardo na podstawie estymacji funkcji konsumpcji dla panelu paƒstw OECD. Nato-
miast Masson, Bayoumi i Samiei (1995) skupiajà si´ na krajach rozwijajàcych si´, a ich estymacje nie
zaprzeczajà równowa˝noÊci jedynie dla najbogatszych z 40 uwzgl´dnionych paƒstw. W koƒcu, Gia-
vazzi, Jappelli i Pagano (2000) analizujàc determinanty oszcz´dnoÊci narodowych w 101 krajach
rozwijajàcych si´ w okresie 1960-1995 odrzucajà równowa˝noÊç ricardiaƒskà.

Jednak˝e szereg autorów dochodzi do konkluzji odmiennych, stosujàc podobne metody.
Przyk∏adowo, Evans (1991) estymujàc równania konsumpcji dla 19 krajów, nie znajduje podstaw
do odrzucenia równowa˝noÊci ricardiaƒskiej a˝ w 18 przypadkach. Z kolei Callen i Thimann (1997)
w przekrojowym badaniu 21 krajów rozwini´tych uzyskujà wy˝szà wra˝liwoÊç oszcz´dnoÊci pry-
watnych na zmiany oszcz´dnoÊci publicznych ni˝ obserwowana w badaniach z wykorzystaniem
szeregów czasowych.

O ile szereg prac odrzuca za∏o˝enia hipotezy Ricardo i wniosek ten wydaje si´ byç dobrze
udokumentowany, to odrzucenie samej hipotezy jest ju˝ trudniejsze. Jak zauwa˝ono, nawet wyraê-
na sprzecznoÊç konkretnego z za∏o˝eƒ z danymi empirycznymi nie uzasadnia jeszcze odrzucenia hi-
potezy jako takiej. Niemniej jednak, istnieje szereg prac wskazujàcych na istotny wp∏yw zmian wy-
sokoÊci opodatkowania oraz deficytu na konsumpcj´ prywatnà. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w literaturze

8 Przyj´cie niepewnoÊci co do przysz∏ych dochodów jako g∏ównego powodu niespe∏nienia równowa˝noÊci prowadzi Bar-
sky’ego, Mankiw’a i Zeldes’a (1986) do kraƒcowej sk∏onnoÊci do konsumpcji dochodu wynikajàcego z obni˝enia podat-
ków na poziomie 0.3-0.5
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przedmiotu znaleêç mo˝na sugestie co do niepewnoÊci tych analiz. Wyniki empiryczne silnie zale-
˝à bowiem od kwestii metodologicznych, zwiàzanych zarówno z estymacjà, jak i pomiarem.
W szczególnoÊci b∏´dy w specyfikacji, pomini´te zmienne czy problemy zwiàzane z endogeniczno-
Êcià mogà prowadziç do obcià˝enia wyników estymacji. Podobnie jak w przypadku analizy wp∏ywu
sektora publicznego na poziom produktu i jego tempo wzrostu, omówionych w poprzednim roz-
dziale, wa˝ne jest uwzgl´dnienie pe∏nego spektrum zmiennych opisujàcych stron´ wydatkowà i po-
datkowà. Mi´dzy innymi pomini´cie wydatków rzàdowych, które wp∏ywajà na dochód permanent-
ny nawet w modelach przyjmujàcych ekwiwalencj´ ricardiaƒskà, mo˝e prowadziç do
przeszacowania wspó∏czynników zwiàzanych z innymi zmiennymi opisujàcymi zmienne fiskalne. 

Dodatkowo wyniki wydajà si´ byç bardzo wra˝liwe na sposób rozwiàzania problemów z nie-
stacjonarnoÊcià szeregów czasowych. Dla elastycznoÊci konsumpcji wzgl´dem zmian podatkowych
(w szczególnoÊci, finansowanej d∏ugiem obni˝ki podatków) kluczowe jest, czy zostanie ona zinterpre-
towana przez podmioty jako trwa∏a lub przejÊciowa, jaki sygna∏ niesie ona dla oczekiwanych przy-
sz∏ych wydatków rzàdowych i podatków. Uwag´ zwrócili na to Leiderman i Blejer (1988) ju˝ doÊç
dawno, ale zagadnienie to nie zosta∏o do tej pory uwzgl´dnione w zadowalajàcym stopniu. W rezul-
tacie, zale˝noÊç konsumpcji od dochodu bie˝àcego mo˝e odzwierciedlaç zmian´ dochodu perma-
nentnego, a nie wysokà elastycznoÊç konsumpcji wzgl´dem dochodu bie˝àcego. Z drugiej strony,
chwilowe zmiany wydatków rzàdowych nie wydajà si´ mieç podobnego wp∏ywu na produkt w krót-
kim horyzoncie czasowym jak zmiany permanentne, wi´c byç mo˝e podmioty interpretujà zmiany
przejÊciowe jako zmiany trwa∏e. Powy˝sze zastrze˝enia sprawiajà, i˝ literatura odnoÊnie empirycznej
oceny ekwiwalencji ricardiaƒskiej jest daleka od konsensusu i pewnoÊci uzyskiwanych wyników.

5.7. Podsumowanie

Analizy empiryczne sporzàdzone za pomocà modeli typu VAR, w∏asnoÊci dynamicznych mode-
li równowagi ogólnej oraz wnioski p∏ynàce z symulacji du˝ych empirycznych modeli makroekonomicz-
nych, prowadzà do zbli˝onych wyników odnoÊnie reakcji gospodarki na zwi´kszenie konsumpcji pu-
blicznej. Przewidujà one zasadniczo, ˝e wzrost konsumpcji publicznej o 1 procent PKB finansowany
spadkiem transferów prowadzi przeci´tnie do wzrostu produktu równie˝ rz´du 1 procent. Zakres
zmiennoÊci uzyskiwanych mno˝ników mo˝na uznaç za zasadniczo mi´dzy 0.6 procent a 1.6, choç
niektóre prace uzyskujà nawet mno˝niki ujemne, lecz bardzo bliskie zeru. Uwzgl´dniajàc jednak
znaczne ró˝nice metodologiczne mi´dzy pracami empirycznymi – odmienne za∏o˝enia co do kszta∏-
towania si´ polityki monetarnej, ró˝nice co do stopnia otwartoÊci gospodarki, za∏o˝eƒ co do oczeki-
waƒ podmiotów odnoÊnie trwa∏oÊci szoku, a tak˝e, co równie istotne, znaczàce ró˝nice metodolo-
giczne odnoÊnie sposobu identyfikacji impulsów fiskalnych w przypadku metod wykorzystujàcych
szeregi czasowe – nale˝y uznaç, ˝e w literaturze przedmiotu panuje znaczàcy konsensus co do reak-
cji gospodarki na szok fiskalny, przy czym, jak si´ wydaje, mno˝niki fiskalne zmala∏y w ostatnim okre-
sie. Wyniki te sà w pe∏ni zgodne z przewidywaniami teorii omówionymi w Rozdziale 2.

Literatura empiryczna odnoÊnie reakcji gospodarki na obni˝k´ podatków jest mniej obszerna
ni˝ w przypadku reakcji gospodarki na wzrost konsumpcji publicznej i spadek transferów. Zakres es-
tymowanej odpowiedzi produktu na obni˝k´ dochodów podatkowych o 1 procent PKB waha si´
w zakresie 0.3-0.8 procent. Tym samym reakcja gospodarki na obni˝k´ podatków jest s∏absza ni˝
na zwi´kszenie konsumpcji publicznej i spadek transferów. JednoczeÊnie jednak niektóre prace
wskazujà, ˝e nieantycypowane obni˝ki podatków prowadzàce do wzrostu deficytu dzia∏ajà silnie
stymulujàco na gospodark´ w krótkim okresie, choç w d∏ugim wp∏yw ten jest prawdopodobnie ze-
rowy, a byç mo˝e nawet ujemny.

Wszystkie badania odnoÊnie mo˝liwego pozytywnego wp∏ywu na gospodark´ obni˝enia wy-
datków publicznych identyfikujà ekspansywne konsolidacje fiskalne, wÊród których przypadki Irlan-
dii i Danii sà najbardziej wyrazistymi przyk∏adami. Badania te argumentujà, ˝e tempa wzrostu pro-
duktu zdajà si´ reagowaç lepiej na epizody udanej (w sensie rzeczywistego zmniejszenia deficytu
lub d∏ugu) ni˝ nieudanej konsolidacji fiskalnej. Sprecyzowanie charakterystyk ekspansywnych kon-
solidacji sà jednak obarczone znacznie wi´kszà niepewnoÊcià. Niektóre badania wskazujà na zna-
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czenie skali dostosowania – du˝e obni˝ki deficytu cz´Êciej prowadzà do wzrostu produktu – inne
wskazujà na istotnà rol´ jego kompozycji. Metodologia tego typu analiz wywo∏a∏a jednak du˝à
i uzasadnionà fal´ krytyki w zwiàzku z problemami natury ekonometrycznej.

Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e autorzy, którzy starajà si´ korygowaç te problemy tak˝e uzysku-
jà potwierdzenie istnienia ekspansywnych konsolidacji fiskalnych, w zwiàzku z czym, istnienie takich
epizodów wydaje si´ byç potwierdzone empirycznie. Z drugiej strony, analizy epizodów konsolida-
cyjnych stojà w pewnej sprzecznoÊci z badaniami wykorzystujàcymi metodologi´ VAR, zgodnie
wskazujàcymi, ˝e wzrost konsumpcji publicznej finansowany spadkiem podatków rycza∏towych
prowadzi do wzrostu produktu. Badania analizujàce ekspansywne konsolidacje fiskalne definiujà
bowiem spadek wydatków szerzej, nie ograniczajàc si´ tylko do spadku konsumpcji publicznej, ale
uwzgl´dniajàc jednoczesny spadek transferów. Analiza w∏asnoÊci modeli neoklasycznych i nowych
modeli keynesowskich przedstawiona w Rozdziale 2 wskazuje, ˝e spadek transferów, finansujàcy re-
dukcj´ deficytu, mo˝e dzia∏aç ekspansywnie na produkt w krótkim okresie, o ile pozwala oczekiwaç,
˝e w przysz∏oÊci w jego wyniku nastàpi trwa∏e obni˝enie podatków. Wynik ten jest zgodny z wyni-
kami literaturowymi omówionymi w niniejszym rozdziale.

Hipoteza Ricardo-Barro jest kluczowa dla analizy dostosowaƒ fiskalnych, choçby ze wzgl´du
na to, ˝e, jak przewiduje, obni˝ka transferów przeznaczona na obni˝enie d∏ugu publicznego nie
wp∏ywa na stan gospodarki. Wszystkie badania jednoznacznie pokazujà, ˝e nie sà spe∏nione za∏o-
˝enia tej hipotezy. W szczególnoÊci szereg przes∏anek empirycznych przemawia za istnieniem w po-
pulacji znacznego odsetka gospodarstw podlegajàcych ograniczeniu p∏ynnoÊci. Jednak w takiej sy-
tuacji ekwiwalencja ricardiaƒska nadal mo˝e byç praktycznà regu∏à odnoÊnie znaczenia d∏ugu
publicznego. Konsekwencje odst´pstw od niej na poziomie makro mogà byç bowiem niewielkie.
Próby okreÊlenia, jak silne sà ró˝nice mi´dzy rzeczywistymi gospodarkami, a gospodarkà modelowà
w której obowiàzuje równowa˝noÊç Ricardo-Barro napotykajà na ogromne bariery metodologicz-
ne. Wi´kszoÊç z nich sugeruje, ˝e hipoteza ta nie jest w pe∏ni spe∏niona – spadek oszcz´dnoÊci pu-
blicznych o 1 procent PKB mo˝e zwi´kszaç oszcz´dnoÊci prywatne nawet o ok. 0.5 procent PKB,
jednak przy znacznych ró˝nicach wyników mi´dzy poszczególnymi badaniami. Ponadto, prace te
nie uwzgl´dniajà w zadowalajàcym stopniu kwestii oczekiwaƒ odnoÊnie przysz∏ej polityki fiskalnej,
które kszta∏towane sà tak˝e przez polityk´ bie˝àcà. Tym samym badania empiryczne nie dostarcza-
jà jednoznacznego oszacowania skali odchyleƒ od równowa˝noÊci ricardiaƒskiej, nie pozwalajàc
na ocen´ jej ewentualnej nieu˝ytecznoÊci przy planowaniu polityki fiskalnej. Jak pokazaliÊmy w Roz-
dziale 2, wspó∏czesne dynamiczne modele równowagi ogólnej uwzgl´dniajàce odst´pstwa
od ekwiwalencji ricardiaƒskiej sugerujà, ˝e realne znaczenie tych odst´pstw jest bardzo niewielkie,
a tym samym, ˝e redukowanie d∏ugu publicznego za pomocà spadku transferów jest w zasadzie
neutralne dla poziomu produktu i zatrudnienia, o ile nie wià˝e si´ z oczekiwaniem permanentnej
obni˝ki zniekszta∏cajàcych podatków w przysz∏oÊci.
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6
Finanse publiczne i rynek pracy – ustalenia empiryczne

6.1 Wprowadzenie

Prace empiryczne z zakresu ekonomii pracy szczególnie rozwin´∏y si´ w drugiej po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych, wraz z rozwojem ekonometrii panelowej i dost´pnoÊcià szeregów czasowych
kwantyfikujàcych wp∏yw instytucji rynku pracy na kszta∏towanie si´ jego podstawowych agregatów.
RównoczeÊnie jednak, ze wzgl´du na heterogenicznoÊç si∏y roboczej oraz to, ˝e niektóre aspekty
funkcjonowania rynku pracy z definicji majà charakter indywidualny, niezb´dne dla jego empirycz-
nej analizy sà badania mikroekonometryczne. W zwiàzku z tym w niniejszym rozdziale przedstawio-
ne zostanà wnioski z obu rodzajów analiz, kluczowe dla rozpatrywanego zagadnienia, jakim jest
wp∏yw sektora finansów publicznych na zatrudnienie i aktywnoÊç zawodowà. Zgodnie z przes∏an-
kami teoretycznymi, przedstawionymi w Rozdzia∏ach 2 i 3, sektor publiczny odgrywa dla rynku pra-
cy dwojakà rol´, w pierwszym rz´dzie dzia∏ajàc za poÊrednictwem wydatków spo∏ecznych, a w dru-
gim tak˝e poprzez opodatkowanie. Pierwsze dwa podrozdzia∏y zostanà zatem poÊwi´cone analizie
elastycznoÊci poda˝y pracy ró˝nych grup spo∏ecznych oraz elastycznoÊci wynagrodzeƒ wzgl´dem
ró˝nego rodzaju podatków. W dalszej cz´Êci rozdzia∏u przedstawione zostanà podstawowe ustale-
nia odnoÊnie do wp∏ywu wydatków publicznych i systemu zabezpieczenia spo∏ecznego na funkcjo-
nowanie rynku pracy w uj´ciu makro i mikro. Szczególny nacisk po∏o˝ony zostanie na interakcje
mi´dzy tymi instytucjami, które okazujà si´ byç niezmiernie wa˝ne dla oceny oddzia∏ywania po-
szczególnych rodzajów interwencji publicznej na rynku pracy. Rozdzia∏ zamyka podsumowanie.

6.2 ElastycznoÊç poda˝y pracy wzgl´dem wynagrodzeƒ

Teoria ekonomii nie okreÊla jednoznacznie znaku i si∏y elastycznoÊci poda˝y pracy wzgl´dem
wynagrodzeƒ, jednak analizy empiryczne sà w stanie roztrzygnàç ze znacznym stopniem pewnoÊci,
czy przewa˝a efekt substytucyjny czy dochodowy. Aby tego dokonaç, nale˝y uwzgl´dniç dwa
aspekty: 

• elastycznoÊç poda˝y pracy ró˝na jest dla poszczególnych grup na rynku pracy, wyró˝nio-
nych na podstawie p∏ci, stanu cywilnego i wieku,

• na decyzj´ o poda˝y pracy sk∏adajà si´ decyzje o podj´ciu zatrudnienia (ekstensywna po-
da˝ pracy) i liczbie przepracowanych godzin (intensywna poda˝ pracy).

W literaturze przedmiotu ukszta∏towa∏ si´ konsensus (por. Killingsworth i Heckman (1999),
Pencavel (1999)), ˝e m´˝czyêni, w szczególnoÊci m´˝czyêni w tzw. prime-age, czyli w wieku 25-55
lat, oraz samotne kobiety, wykazujà bliskà zeru elastycznoÊç ekstensywnej poda˝y pracy, a m´˝czyê-
ni tak˝e intensywnej. Rezultat ten uzyskano w szeregu prac dla ró˝nych gospodarek i jest on od-
porny na zmiany u˝ywanych metod ekonometrycznych i baz danych. Wynik ten potwierdza, i˝ oso-
by zapewniajàce g∏ówny dochód gospodarstwa domowego sà niewra˝liwe na zmiany
wynagrodzeƒ. Badania dla Stanów Zjednoczonych wskazujà na elastycznoÊç poda˝y pracy m´˝-
czyzn pomi´dzy -0.1 a zerem, w przypadku Wielkiej Brytanii oszacowania mieszczà si´ w przedzia-
le od -0.33 do -0.23 (Leibfritz et al. (1997)). ElastycznoÊç pracy samotnych kobiet zale˝y od tego,
czy posiadajà one dzieci. Samotne matki wykazujà wysokà elastycznoÊç ekstensywnej poda˝y pra-
cy, je˝eli osiàgane przez nie wynagrodzenia zbli˝one sà do wysokoÊci kryteriów dochodowych wa-
runkujàcych otrzymywanie ró˝nego rodzaju Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.
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W ten sposób zasi∏ki rodzinne, mieszkaniowe i pomoc spo∏eczna wp∏ywajà na poda˝ pracy tej
szczególnej grupy osób. W niektórych krajach europejskich wyst´pujà tak˝e zasi∏ki wyp∏acane mat-
kom dzieci w wieku przedszkolnym.1

Z tego wzgl´du aktywnoÊç kobiet samotnych i bezdzietnych mo˝e si´ ró˝niç od aktywnoÊci
samotnych matek – o ile te pierwsze wykazujà elastycznoÊci wr´cz identyczne jak m´˝czyêni, o ty-
le matki przy decyzji o pracy uwzgl´dniajà tak˝e Êwiadczenia spo∏eczne, wi´c daleko idàce genera-
lizacje sà nieuprawnione ze wzgl´du na zró˝nicowanie bodêców wywo∏ywanych przez poszczegól-
ne systemy zasi∏kowe. W szczególnoÊci nie mo˝na jednoznacznie rozstrzygnàç o wp∏ywie
Êwiadczeƒ rodzinnych na poda˝ pracy, gdy˝ w wielu paƒstwach przyjmujà one postaç subsydiowa-
nia opieki nad dzieçmi, przyczyniajàc si´ nie do spadku, lecz do wzrostu poda˝y pracy kobiet (Ko-
misja Europejska (2004a)). M´˝atki wykazujà znacznie wy˝szà elastycznoÊç ekstensywnej i inten-
sywnej poda˝y pracy, gdy˝ ich decyzje warunkowane sà dochodem m´˝a i w rezultacie majà one
wi´kszà swobod´ wyboru ni˝ kobiety samotne.

Oszacowania elastycznoÊci ekstensywnej poda˝y pracy zam´˝nych kobiet w Stanach Zjedno-
czonych w latach siedemdziesiàtych wynosi∏y oko∏o 1.5, po czym obni˝y∏y si´ do oko∏o 0.4 w la-
tach dziewi´çdziesiàtych, natomiast w przypadku poda˝y intensywnej by∏o to stale 0.8. Elastycz-
noÊç poda˝y pracy kobiet w Niemczech oszacowano natomiast na 0.96, a m´˝czyzn na -0.004
(Leibfritz et al. (1997)). Ze wzgl´du na podobieƒstwo wyników uzyskiwanych w ró˝nych analizach,
mo˝na je uznaç za wiarygodne. Nale˝y wi´c podkreÊliç, ˝e elastycznoÊç ekstensywnej poda˝y pra-
cy kobiet jest znaczna, przy czym cz´sto wejÊcie na rynek pracy polega na podj´ciu pracy w niepe∏-
nym wymiarze godzin, a w miar´ wyd∏u˝ania przeci´tnej tygodniowej liczby przepracowanych go-
dzin i zbli˝aniu si´ nak∏adu pracy do pe∏nego etatu, efekt dochodowy przybiera na sile
i elastycznoÊç poda˝y pracy kobiet pracujàcych na pe∏en etat zbli˝a si´ do elastycznoÊci poda˝y pra-
cy m´˝czyzn. Trend taki obserwuje si´ w miar´ wzrostu aktywnoÊci zawodowej kobiet i zmiany mo-
delu rodziny (Leibfritz et al. (1997)).

Roztrzygni´cie, czy reakcja poda˝y pracy zam´˝nych kobiet na zmiany wynagrodzenia zacho-
dzi poprzez decyzje o podj´ciu pracy, czy te˝ poprzez wybór godzinowego wymiaru pracy, wyma-
ga uwzgl´dnienia szeregu czynników instytucjonalnych i kulturowych, choç czynniki natury ekono-
micznej tak˝e majà du˝e znaczenie. W szczególnoÊci, istotne jest, czy wyp∏aty Êwiadczeƒ
spo∏ecznych warunkowane sà kryteriami dochodowymi, gdy˝ wtedy podj´cie pracy prowadzi
do utraty Êwiadczeƒ, co nak∏ada na prac´ wysokà kraƒcowà stop´ podatkowà, rozumianà jako
zró˝nicowanie wzgl´dnej ceny konsumpcji i czasu wolnego. Je˝eli zatem uprawnienia do Êwiadczeƒ
warunkowane sà kryterium dochodowym, to wp∏ywajà one na ekstensywnà, natomiast je˝eli ich
wyp∏aty sà powszechne – raczej na intensywnà poda˝ pracy kobiet.

6.3 ElastycznoÊç wynagrodzeƒ wzgl´dem opodatkowania

Dla oceny wp∏ywu opodatkowania na rynek pracy koniecznie jest rozstrzygni´cie, w jakim
stopniu podatki przek∏adajà si´ na ni˝sze wynagrodzenia netto, a w jakim na wy˝sze koszty pracy
brutto. Jak wykazano w rozdziale trzecim, wynikajàcy z zapisów legislacyjnych podzia∏ ca∏kowitego
opodatkowania pracy na cz´Êç obcià˝ajàcà pracownika, pracodawc´ i podatki konsumpcyjne nie
musi w ogóle odpowiadaç ich podzia∏owi w sensie ekonomicznym – obrazowanemu przez elastycz-
noÊci wynagrodzeƒ netto i kosztu pracy brutto wzgl´dem poszczególnych podatków. Im wy˝sza
b´dzie si∏a przetargowa pracowników, tym bardziej prawdopodobne jest, ˝e poziom wynagrodzeƒ
netto nie b´dzie wra˝liwy na zmiany opodatkowania. Z tego wzgl´du, skala ,,przerzucania’’ podat-
ków na p∏ace netto wydaje si´ byç odwrotnie zale˝na od konkurencji na rynku pracy. Zatem wyst´-
powanie takich czynników jak silne zwiàzki zawodowe, asymetria we wp∏ywie na proces ustalania
p∏ac osób pracujàcych i bezrobotnych (tzw. efekt insider-outsider), czy rozbudowane prawo pracy
chroniàce pracowników i tym samym zwi´kszajàce koszty zwolnieƒ, ró˝nicowaç mo˝e gospodarki

1 Zasi∏ki te, tzw. child-care allowance, obowiàzujà np. w Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Szwe-
cji i Wielkiej Brytanii. Od Êwiadczeƒ rodzinnych ró˝nià si´ tym, ˝e przys∏ugujà rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym,
a zasi∏ki rodzinne zazwyczaj rodzicom dzieci do lat 16.
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pod kàtem faktycznych obcià˝eƒ podatkowych ponoszonych przez pracodawców i pracowników.
Znaczenie ma tak˝e stopieƒ konkurencji na rynku produktów, gdy˝ przedsi´biorstwo dysponujàce
znaczà si∏à monopolistycznà mo˝e zmiany opodatkowania przerzucaç na konsumentów za pomo-
cà korekty cen.

Z analiz empirycznych wynika znaczne mi´dzynarodowe zró˝nicowanie elastycznoÊci wyna-
grodzeƒ wzgl´dem opodatkowania. W pewnym stopniu znajduje potwierdzenie teza, i˝ wy˝sza jest
ona w krajach o instytucjonalnej strukturze rynku pracy bli˝szej modelowi konkurencyjnemu. Bada-
nia przeprowadzone przez Tyrväinena (1995) dla 10 paƒstw OECD wskazujà na prawie ca∏kowità
absorpcj´ obcià˝eƒ podatkowych przez wynagrodzenia w krajach, gdzie rynki pracy powszechnie
uznawane sà za elastyczne, jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, niskà absorpcj´ w Kanadzie
i praktycznie zerowà w Niemczech. Klarowny podzia∏ na rynki pracy „przeregulowane” i „elastycz-
ne” nie jest jednak uprawniony, gdy˝ podatki w ca∏oÊci przerzucane sà na wynagrodzenia w Szwe-
cji, a pozosta∏e paƒstwa europejskie uwzgl´dnione w badaniu (Francja, Finlandia, W∏ochy) oraz Au-
stralia i Japonia cechujà si´ elastycznoÊciami realnych kosztów pracy wzgl´dem opodatkowania
rz´du 0.5. Inne analizy, przede wszystkim cz´sto cytowane prace Knoestera i van der Windta (1987)
oraz Padoa-Schioppy Kostoris (1992) sà tak niespójne ze sobà i analizami Tyrväinena (1995), ˝e nie
sposób na ich podstawie dokonaç wiarygodnych uogólnieƒ.2 Uzyskiwane przez tych autorów
wyniki sà wi´c bardzo ró˝ne, nie b´dàc jednoczeÊnie odporne na zmian´ specyfikacji modeli
i rozszerzenia zbiorów danych o kolejne obserwacje.3

Brak spójnoÊci mi´dzy tymi analizami, uwa˝anymi mimo wszystko za najbardziej miarodaj-
ne w ramach literatury przedmiotu, sprawia, ˝e, jak zauwa˝y∏a Padoa-Schioppa Kostoris (1992),
elastycznoÊç wynagrodzeƒ netto i ca∏kowitych kosztów pracy wzgl´dem opodatkowania wydaje
si´ byç ,,odmienna w ró˝nych paƒstwach, w ró˝nych czasach i w zale˝noÊci od ró˝nych polityk
fiskalnych’’. Ocena tych elastycznoÊci za pomocà prostych regresji i szeregów czasowych zakoƒ-
czy∏a si´ wi´c niepowodzeniem. Wydaje si´, ˝e jednym z potencjalnych powodów jest to, ˝e ela-
stycznoÊci te zale˝à w znacznej mierze od systemu transferów spo∏ecznych – pracownicy mogà
mocniej przeciwstawiaç si´ redukcjom p∏ac netto w nast´pstwie zmian opodatkowania, je˝eli
zmniejsza to istotnie relacj´ mi´dzy ich wynagrodzeniami a zasi∏kami dla bezrobotnych. Zjawisko
to wydaje si´ w pewnym stopniu t∏umaczyç niskà absorpcj´ podatków przez wynagrodzenia np.
w Niemczech. Z drugiej strony, fundamentalne znaczenie dla kszta∏towania si´ p∏ac na poziomie
zagregowanym ma model negocjacji p∏acowych. Zgodnie z przedstawionà w rozdziale trzecim
hipotezà Calmforsa-Driffilla (1988), gospodarki o silnie scentralizowanych i skoordynowanych
negocjacjach charakteryzujà si´, podobnie jak i gospodarki, gdzie dominujà rokowania p∏acowe
na poziomie przedsi´biorstw, ni˝szà presjà na p∏ace ni˝ paƒstwa, gdzie silne zwiàzki zawodowe
ustalajà wynagrodzenia na szczeblu bran˝. W ten sposób wyjaÊniç mo˝na wy˝szy poziom ela-
stycznoÊci kosztów pracy wzgl´dem opodatkowania we Francji i w Australii w porównaniu ze
Szwecjà oraz ze Stanami Zjednoczonymi i Wielkà Brytanià. Przypuszczenia te wydajà si´ byç po-
parte wnioskami z analizy znaczenia zasi∏ków dla bezrobotnych, klina podatkowego i negocjacji
zbiorowych, przeprowadzonej w ramach ekonometrycznych badaƒ panelowych wp∏ywu instytu-
cji rynku pracy na jego funkcjonowanie, która, ze wzgl´du na niekonkluzywnoÊç literatury omó-
wionej w niniejszym podrozdziale, stanowi bardziej wiarygodne êród∏o informacji na temat inte-
rakcji mi´dzy strukturà danego rynku pracy a wp∏ywem opodatkowania i wydatków publicznych
na jego funkcjonowanie.

Wa˝nym wynikiem uzyskanym przez Tyrväinena (1995) sà jednak prawie identyczne ela-
stycznoÊci realnych kosztów pracy wzgl´dem ró˝nych rodzajów podatków wewnàtrz badanych

2 Knoester i van der Windt (1987) uzyskujà identycznà elastycznoÊç podatkowà p∏ac, które sà w tym przypadku przybli-
˝eniem kosztów pracy, w Szwecji i w Niemczech, a tak˝e we Francji, Wielkiej Brytanii i w Kanadzie, co jest wynikiem sto-
jàcym w jawnej sprzecznoÊci z rezultatami Tyrväinena (1995). Zgodnie z tym artyku∏em, opodatkowanie wp∏ywa na kosz-
ty w najwi´kszym stopniu w Holandii, a Padoa-Schioppa Kostoris (1992) na podstawie otrzymanych przez siebie
elastycznoÊci wnioskuje, i˝ w ma∏e, otwarte gospodarki jak Holandia, Austria, czy Dania cechujà si´ najni˝szym wp∏ywem
opodatkowania na koszty pracy.
3 Wed∏ug Padoa-Schioppy Kostoris (1992), w latach 1960-1976 Niemcy by∏y krajem o najwy˝szej elastycznoÊci kosztów
pracy wzgl´dem wynagrodzenia wÊród 9 paƒstw uwzgl´dnionych w badaniu, ale ju˝ w latach 1977-1988 elastycznoÊç
ta wynosi∏a w Niemczech zero. Ponownie jest to ewidentna sprzecznoÊç z rezultatami Tyrväinena (1995).
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paƒstw. ElastycznoÊci te ró˝nià si´ mi´dzy sobà jedynie w USA, gdzie sk∏adki na ubezpieczenia
spo∏eczne p∏acone przez pracodawc´ i podatek konsumpcyjny w ca∏oÊci przerzucane sà na pra-
cowników, natomiast zmiany podatku dochodowego od osób fizycznych proporcjonalnie zmienia-
jà realny koszt pracy brutto, oraz w Szwecji, gdzie podatek konsumpcyjny jako jedyny wp∏ywa
na realne koszty pracy. Oszacowania te, w pe∏ni zgodne tak˝e z wnioskami Nickella i Layarda
(1999), dotyczà d∏ugiego horyzontu czasowego. Natomiast w horyzoncie krótkim, poszczególne
rodzaje podatków przek∏adajà si´ z ró˝nym tempem na zmiany wynagrodzeƒ, zaÊ absorpcja po-
datków konsumpcyjnych przez wynagrodzenia jest znacznie wolniejsza ni˝ pozosta∏ych podatków.
Rezultat ten uzyska∏ zarówno Tyrväinen (1995), jak i Knoester oraz van der Windt (1987). Ze
wzgl´du na przedstawione powy˝ej wady, nale˝y traktowaç uzyskane wnioski jako wst´pne. Ana-
lizy empiryczne wskazujà tak˝e, i˝ sk∏adki spo∏eczne op∏acane przez pracowników wp∏ywajà
na koszty pracy i wynagrodzenia analogicznie jak pozosta∏e podatki, wbrew tezie, ˝e pracownicy,
nabywajàc poprzez op∏acanie sk∏adek prawo do ubezpieczeƒ spo∏ecznych, akceptujà redukcj´ p∏ac
w nast´pstwie wzrostu tych sk∏adek (por. Leibfritz et al. (1997)). Mo˝na zatem wnioskowaç, i˝ nie
uwa˝ajà oni uzyskiwanych Êwiadczeƒ za adekwatne do kosztu nabycia uprawnieƒ, szczególnie
w przypadku systemu emerytalnego. W systemie, w którym uczestnictwo ma zindywidualizowany
charakter a wp∏acone sk∏adki sà w wi´kszym stopniu powiàzane z otrzymywanymi Êwiadczeniami,
ni˝ mia∏o to miejsce w krajach OECD w drugiej po∏owie ubieg∏ego stulecia, internalizacja sk∏adek
przez pracowników i elastycznoÊç wynagrodzeƒ netto wzgl´dem tych sk∏adek, przypuszczalnie
powinny byç wy˝sze. Z tego wzgl´du aplikowalnoÊç przedstawionych oszacowaƒ dla innych go-
spodarek jest ograniczona.

6.4 Âwiadczenia dla osób powy˝ej 55 roku ˝ycia

Jak to przedstawiono w cz´Êci teoretycznej dost´pnoÊç dochodu z innych ni˝ praca êró-
de∏ jednoznacznie obni˝a poda˝ pracy i w rezultacie zatrudnienie. Rozwa˝ania teoretyczne nie
oddajà jednak w pe∏ni heterogenicznoÊci si∏y roboczej, a w szczególnoÊci znaczenia wieku dla
decyzji o poda˝y pracy. Jak wykazujà zaprezentowane badania empiryczne nad elastycznoÊcià
poda˝y pracy wzgl´dem wynagrodzeƒ, niektóre grupy spo∏eczne w wi´kszym stopniu uwzgl´d-
niajà mo˝liwoÊci uzyskania takiego dochodu w swoich decyzjach o wymiarze aktywnoÊci zawo-
dowej. Osoby starsze, znacznie mniej mobilne zawodowo i przestrzennie, a ponadto stojàce
w obliczu zbli˝ajàcej si´ emerytury, nale˝à do osób najbardziej podatnych na bodêce dezakty-
wizacyjne. RównoczeÊnie, to w∏aÊnie im oferowana jest najszersza gama Êwiadczeƒ z systemu
zabezpieczenia spo∏ecznego, umo˝liwiajàcych opuszczenie rynku pracy. Interwencja publiczna
w tym obszarze przyjmuje postaç obni˝ania ustawowego wieku emerytalnego, mo˝liwoÊci
przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´, a tak˝e innych transferów, spe∏niajàcych rol´ wczeÊniej-
szych emerytur, takich jak zasi∏ki dla bezrobotnych, Êwiadczenia przedemerytalne i renty z tytu-
∏y niezdolnoÊci do pracy, które w odniesieniu do osób starszych cz´sto tracà swój ubezpiecze-
niowy charakter na rzecz bezwarunkowego transferu spo∏ecznego. Tak˝e sposób okreÊlenia
wysokoÊci nale˝nej emerytury, zw∏aszcza brak aktuarialnego powiàzania mi´dzy sk∏adkami od-
prowadzanymi przez pracownika w ciàgu ca∏ej kariery zawodowej i sumà Êwiadczeƒ, które mo-
˝e on otrzymaç, mo˝e sk∏aniaç do jak najwczeÊniejszego rozpocz´cia pobierania emerytury.
Spadek aktywnoÊci zawodowej osób powy˝ej 55 roku ˝ycia, w wi´kszoÊci paƒstw rozwini´tych,
na przestrzeni drugiej po∏owy ubieg∏ego wieku (por. Cz´Êç II) mo˝na z du˝ym stopniem pewno-
Êci powiàzaç z powy˝szymi czynnikami.

6.4.1 Âwiadczenia emerytalne

Do koƒca lat dziewi´çdziesiàtych, cechà powszechnych systemów emerytalnych w krajach
rozwini´tych by∏o nik∏e powiàzanie wysokoÊci Êwiadczeƒ z wp∏acanymi do systemu sk∏adkami.
Emerytury przyznawane osobom osiàgajàcym ustawowy wiek emerytalny zale˝ne by∏y w wi´kszo-
Êci przypadków od wysokoÊci zarobków osiàganych przed przejÊciem na emerytur´, jednak
uwzgl´dnianie tylko wycinka okresu aktywnoÊci zawodowej i brak aktuarialnych dostosowaƒ wyso-
koÊci Êwiadczeƒ w miar´ opóêniania przejÊcia na emerytur´ sprawia∏y, i˝ kontynuowanie aktywno-
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Êci zawodowej ponad ustawowy wiek emerytalny by∏o w perspektywie mi´dzyokresowej nieop∏a-
calne. Dodatkowy rok pracy oznacza∏ koniecznoÊç op∏acania sk∏adek i skraca∏ okres pobierania eme-
rytury, która nie ulega∏a ekwiwalentnemu podwy˝szeniu. Wprowadzona przez Burkhausera (1980)
i wykorzystana przez Grubera i Wise’a (1997) oraz Blöndala i Scarpett´ (1998) koncepcja majàtku
emerytalnego old-age pension wealth, czyli ró˝nicy mi´dzy oczekiwanà wartoÊcià zdyskontowanych
Êwiadczeƒ emerytalnych a sumà sk∏adek odprowadzanych do systemu, unaocznia skal´ obcià˝enia
pracy osób w wieku wy˝szym ni˝ emerytalny. W niektórych paƒstwach OECD, obcià˝enie to si´ga-
∏o 50 a nawet 80 procent wynagrodzenia brutto (por. Blöndal i Scarpetta (1998)). Zniech´cajàcy
do pracy wp∏yw systemu emerytalnego przejawia∏ si´ jednak nie tylko w nieop∏acalnoÊci kontynu-
owania pracy poza ustawowy wiek emerytalny, lecz tak˝e w zmniejszeniu jej atrakcyjnoÊci w okre-
sie bezpoÊrednio poprzedzajàcym emerytur´. Na przestrzeni ostatnich dekad ubieg∏ego wieku ob-
cià˝enie pracy w okresie przedemerytalnym w krajach OECD znacznie wzros∏o (Blöndal i Scarpetta
(1998)), przede wszystkim w wyniku obni˝enia przeci´tnego wieku nabywania uprawnieƒ emery-
talnych (poni˝ej ustawowego wieku emerytalnego), wy˝szych stóp zastàpienia,4 ni˝szych aktuarial-
nych dostosowaƒ wysokoÊci Êwiadczenia wraz z opóênianiem przejÊcia na emerytur´ i wy˝szych
sk∏adek emerytalnych.

U˝ywajàc koncepcji majàtku emerytalnego, Blöndal i Scarpetta (1998) pokazali, ˝e we
wszystkich paƒstwach OECD obj´tych badaniem, system emerytalny zniech´ca∏ do pracy osoby
w wieku od 55 do 70 lat, przy czym w wi´kszoÊci wypadków nast´powa∏ skokowy wzrost ob-
cià˝enia pracy osób osiàgajàcych ustawowy wiek emerytalny. Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ wyni-
kajàcy z antycypacji przysz∏ych Êwiadczeƒ wp∏yw systemu na atrakcyjnoÊç pracy w wieku przed-
emerytalnym tak˝e uznano za znaczny. Zarówno regresje autorstwa Blöndala i Scarpetty (1998),
jak i modele panelowe Duvala (2003) wskazujà, ˝e oddzia∏ywanie systemów emerytalnych
na poda˝ pracy istotnie wyjaÊnia mi´dzynarodowe zró˝nicowanie aktywnoÊci zawodowej m´˝-
czyzn powy˝ej 55 roku ˝ycia a tak˝e zmiany tej aktywnoÊci w czasie. Istotne znaczenie ma te˝
ustawowy wiek emerytalny – Blöndal i Scarpetta (1998) szacujà, i˝ jego niski poziom we Fran-
cji i we W∏oszech wiàza∏ si´ z redukcjà wskaênika aktywnoÊci zawodowej osób starszych o oko-
∏o 4.5 punktu procentowego, a z drugiej strony oko∏o 3 punktów procentowych wzgl´dnie wy˝-
szej aktywnoÊci zawodowej starszych m´˝czyzn w Norwegii przypisaç mo˝na wiekowi
emerytalnemu wynoszàcemu w tym kraju 67 lat. Tak˝e szereg analiz mikroekonometrycznych,
zaprezentowanych np. w pracy Grubera i Wise’a (1997), wskazuje na istotnoÊç systemu emery-
talnego dla decyzji o zakoƒczeniu aktywnoÊci zawodowej, które zgodne sà z powy˝szymi ob-
serwacjami. 

Na podstawie literatury przedmiotu mo˝na stwierdziç, ˝e podstawowà przyczynà dezaktywi-
zujàcego wp∏ywu systemu emerytalnego jest przede wszystkim sposób okreÊlenia wysokoÊci Êwiad-
czenia, charakteryzujàcy si´ wysokà stopà zastàpienia brutto oraz jeszcze wy˝szà stopà zastàpienia
netto i znikomym wzrostem wysokoÊci emerytury wraz z odsuwaniem w czasie momentu przejÊcia
na emerytur´. W sytuacji, gdy Êwiadczenia podlegajà aktuarialnym dostosowaniom, a zw∏aszcza
gdy sà aktuarialnie sprawiedliwe,5 sk∏adka emerytalna nabiera charakteru oszcz´dnoÊci, a nie opo-
datkowania pracy, co niweluje bodêce do obni˝ania aktywnoÊci zawodowej osób w wieku niemo-
bilnym. Niemniej jednak, szereg obserwacji wskazuje, i˝ rozszerzenie dost´pnoÊci Êwiadczeƒ z sys-
temu zabezpieczenia spo∏ecznego determinuje aktywnoÊç zawodowà osób starszych, niezale˝nie
od aktuarialnych cech systemu emerytalnego, gdy˝ zasadnicze znaczenie ma mo˝liwoÊç uzyskania
sta∏ego êród∏a dochodu, a nie jego wysokoÊç.

6.4.2.Âwiadczenia dla osób w wieku przedemerytalnym

Mo˝liwoÊci wczeÊniejszego przejÊcia na emerytur´ sà znacznie wi´ksze w krajach, gdzie
osobom w wieku przedemerytalnym oferowane sà Êwiadczenia z systemu zabezpieczenia spo-

4 Stopa zastàpienia oznacza w tym przypadku relacj´ nale˝nego Êwiadczenia emerytalnego brutto do wynagrodzenia
brutto w ostatnim roku aktywnoÊci zawodowej. Stopa zastàpienia netto definiowana jest analogicznie.
5 Aktuarialna sprawiedliwoÊç oznacza, i˝ wartoÊç oczekiwana zdyskontowanego strumienia Êwiadczeƒ równa jest sumie
sk∏adek odprowadzonych do systemu.
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∏ecznego na zasadach odmiennych ni˝ osobom m∏odszym. Najwa˝niejszymi sà, wyst´pujàce
w niektórych paƒstwach, wczeÊniejsze emerytury a tak˝e zasi∏ki dla bezrobotnych (przyjmujàce
niekiedy form´ zasi∏ków lub Êwiadczeƒ przedemerytalnych) oraz renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy. Pomimo, ˝e pierwotnym przeznaczeniem zasi∏ków i rent jest zapewnienie przez okre-
Êlony czas dochodu osobom znajdujàcym si´ w specyficznej sytuacji, praktykà w wielu paƒstwach
by∏o – a niekiedy nadal jest – takie zdefiniowanie warunków uzyskania uprawnieƒ do tych Êwiad-
czeƒ w stosunku do osób starszych, ˝e wzgl´dnie ∏atwo jest dane Êwiadczenie otrzymaç szero-
kim grupom beneficjentów, a okresy jego wyp∏aty sà d∏ugie. W wi´kszoÊci paƒstw OECD, renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy sà Êwiadczeniem bardziej hojnym, w kategoriach stopy zastàpie-
nia, ni˝ zasi∏ki dla bezrobotnych, czy Êwiadczenia przedemerytalne, choç najwy˝szy poziom do-
chodu zapewniajà wczeÊniejsze emerytury,6 przy czym na przestrzeni lat 70/90-tych ubieg∏ego
wieku najwi´kszy wzrost stóp zastàpienia mia∏ miejsce w∏aÊnie w przypadku wczeÊniejszych eme-
rytur (Blöndal i Scarpetta (1998)). Wydaje si´ wi´c, i˝ g∏ównym czynnikiem wzrostu liczby osób
pobierajàcych te Êwiadczenia nie jest ich atrakcyjnoÊç dochodowa, lecz rozluênienie kryteriów
przyznawania, szczególnie w przypadku Êwiadczeƒ adresowanych do bezrobotnych. Tak˝e
wzrost liczby osób pobierajàcych renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w zestawieniu z dowoda-
mi poprawy warunków ˝ycia, pracy i zdrowia spo∏eczeƒstw krajów rozwini´tych jednoznacznie
Êwiadczy o zmianie roli pe∏nionej przez te Êwiadczenia i dost´pie do nich na znacznie szerszà ska-
l´ (por. OECD (2003)).7

Z tego te˝ wzgl´du, w analizach ekonometrycznych cz´sto traktuje si´ Êwiadczenia przed-
emerytalne, zasi∏ki dla bezrobotnych i renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy jako Êwiadczenia równo-
wa˝ne, ale dost´pne nieco innym subpopulacjom (Duval (2003)). Analizy Blöndala i Scarpetty
(1998) wskazujà na istotne znaczenie stóp zastàpienia zasi∏ków dla bezrobotnych dost´pnych oso-
bom powy˝ej 55 roku ˝ycia dla wyjaÊnienia zró˝nicowania (mi´dzynarodowego i w czasie), aktyw-
noÊci zawodowej starszych m´˝czyzn. Wg tych autorów wzrost stopy zastàpienia o 10 punktów
procentowych wià˝e si´ ze spadkiem aktywnoÊci zawodowej w grupie wiekowej 55-64 o 1.5 punk-
tu procentowego. Wynik ten zosta∏ praktycznie powtórzony w modelach panelowych Johnsona
(2000) i Duvala (2003). W odniesieniu do elastycznoÊci aktywnoÊci osób starszych wzgl´dem ob-
cià˝eƒ wyra˝anych majàtkiem emerytalnym, zró˝nicowanie wyników jest wi´ksze, niemniej jednak
w ka˝dym z modeli zmienna ta wywiera wp∏yw istotnie negatywny na poda˝ pracy.

Znaczny stopieƒ spójnoÊci wyników uzyskano tak˝e w ramach mikroekonometrycznych ba-
daƒ poda˝y pracy osób starszych. Zbiór analiz przypadków poszczególnych paƒstw dokonany
pod redakcjà Grubera i Wise’a (1998) oraz wyczerpujàcy przeglàd literatury zawarty w raporcie Ko-
misji Europejskiej (2004a) sugerujà, ˝e aspekt finansowy odgrywa zasadniczà rol´ niezale˝nie
od rozpatrywanego kraju – stopa zastàpienia wp∏ywa na prawdopodobieƒstwo dezaktywizacji do-
datnio, a majàtek emerytalny, która to zmienna uwzgl´dnia wp∏yw wieku mo˝liwego opuszczenia
rynku pracy, ujemnie. Stopa zastàpienia jest zazwyczaj nieistotna w przypadku wczeÊniejszych eme-
rytur, a wa˝niejszy jest aspekt aktuarialny – im wysokoÊç nale˝nego Êwiadczenia jest s∏abiej zale˝na
od wieku i sta˝u pracy, tym bardziej prawdopodobne jest przejÊcie na wczeÊniejszà emerytur´.
W rezultacie, w przypadku wczeÊniejszych emerytur wa˝niejszy jest sam fakt ich dost´pnoÊci, nato-
miast dezaktywizacja poprzez system zasi∏ków dla bezrobotnych zale˝y silniej od wzgl´dnej atrak-
cyjnoÊci dochodu z pracy i ze Êwiadczenia. W przypadku rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy wp∏yw
zmiennych o charakterze ekonomicznym jest ni˝szy. Dzieje si´ tak prawdopodobnie dlatego, ˝e ze
Êwiadczeƒ tych w du˝ej mierze korzystajà osoby rzeczywiÊcie niepe∏nosprawne, w których wypad-
ku motywacja do wystàpienia o Êwiadczenie rentowe nie ma bezpoÊredniego zwiàzku z ch´cià wy-
cofania si´ z rynku pracy.

6 WczeÊniejsze emerytury dost´pne sà tylko w niektórych paƒstwach, jak Francja, Belgia, Austria, W∏ochy (Komisja Euro-
pejska (2004a)).
7 Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w wi´kszoÊci paƒstw OECD przyznawane sà g∏ównie osobom powy˝ej 55 roku
˝ycia (OECD (2003)). Nale˝y podkreÊliç, i˝ sam fakt wzrostu odsetka osób w danej grupie wiekowej pobierajàcych renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy nie wskazuje na ich negatywny wp∏yw na rynek pracy i poda˝y pracy w danej grupie wie-
kowej, gdy˝ w ka˝dej populacji istnieje pewien wiek, po przekroczeniu którego ryzyko niezdolnoÊci do pracy wzrasta.
O dezaktywizujàcym wp∏ywie Êwiadczy raczej znacznie wy˝szy ni˝ przeci´tnie odsetek osób uprawnionych do rent w da-
nym kraju, jak ma to miejsce w Polsce, a mia∏o w Holandii lub we W∏oszech.
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Badania makro- i mikroekonometryczne potwierdzajà wi´c, ˝e kluczowe znaczenie dla spad-
ku aktywnoÊci zawodowej osób powy˝ej 55 roku ˝ycia w krajach OECD mia∏ system zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, co Êwiadczy o tym, ˝e jest to jeden z obszarów, gdzie interwencja publiczna wy-
wiera najwi´kszy wp∏yw na rynek pracy. Zaprezentowane analizy wskazujà ze znacznym stopniem
pewnoÊci, ˝e elastycznoÊç poda˝y pracy osób w wieku przedemerytalnym jest determinowana
przede wszystkim mo˝liwoÊcià uzyskania dochodu z innych ni˝ praca êróde∏.

6.5 Opodatkowanie pracy

W Êwietle analiz elastycznoÊci poda˝y pracy wskazujàcych na znacznie wy˝szà jej wartoÊç
w przypadku kobiet ni˝ m´˝czyzn, dla których jest ona bliska zeru, a tak˝e szeregu prac wykazujà-
cych, i˝ na poda˝ pracy osób powy˝ej 55 roku ˝ycia wp∏ywa przede wszystkim mo˝liwoÊç uzyska-
nia Êwiadczeƒ emerytalnych lub innych, to˝samych z nimi transferów, wnioskowaç mo˝na, i˝ zna-
czenie opodatkowania dla zmian bezrobocia i zatrudnienia w przekroju mi´dzynarodowym polega
g∏ównie na wyst´powaniu interakcji mi´dzy opodatkowaniem dochodów z pracy a dost´pnoÊcià
Êwiadczeƒ dla osób niepracujàcych. Istotne sà tak˝e inne czynniki instytucjonalne wp∏ywajàce
na elastycznoÊç wynagrodzeƒ wzgl´dem opodatkowania, jak model negocjacji p∏acowych (por.
podrozdzia∏ trzeci). Co prawda spotykane sà prace, które ró˝nicom w opodatkowaniu przypisujà
przewa˝ajàcà cz´Êç mi´dzynarodowego zró˝nicowania poda˝y pracy lub stóp bezrobocia, jak ana-
lizy Daveriego i Tabelliniego (2000) lub Prescotta (2004), jednak obarczone sà one powa˝nymi nie-
dociàgni´ciami metodologicznymi.8

Interakcje pomi´dzy opodatkowaniem a pozosta∏ymi instytucjami rynku pracy nie by∏y
uwzgl´dniane w pierwszych analizach ekonometrycznych instytucji rynku pracy. Prawdopodobnie
z tego wzgl´du, zauwa˝yç mo˝na ewolucj´ uzyskiwanych wyników – o ile starsze badania sugerujà,
˝e klin podatkowy wywiera istotny wp∏yw na zmiany d∏ugookresowych stóp bezrobocia i zatrudnie-
nia (Nickel, 1997), a opodatkowanie ma znaczenie dla absorpcji szoków przez rynek pracy (Blan-
chard i Wolfers (2000)), o tyle póêniejsze modele wskazujà, i˝ wp∏yw opodatkowania zale˝ny jest
od uk∏adu pozosta∏ych instytucji rynku pracy. Wa˝nym zastrze˝eniem jest tak˝e odrzucenie przez El-
meskova, Martina i Scarpett´ (1998) dla kilku paƒstw OECD hipotezy o zwiàzku przyczynowym mi´-
dzy klinem podatkowym a bezrobociem, na rzecz przyczynowoÊci przeciwnej, co wskazuje, i˝ wzrost
bezrobocia uprzedzaç móg∏ wzrost opodatkowania, konieczny do sfinansowania wydatków na po-
lityk´ rynku pracy.9 Wa˝nà cechà systemu podatkowego jest tak˝e skala jego wewn´trznej progresji.
Hipoteza, ˝e progresja podatkowa, ograniczajàc oczekiwania p∏acowe i presj´ inflacyjnà (jak wska-
zujà teorie implicite modelujàce proces negocjacji p∏acowych), wp∏ywa na zmniejszenie poziomu
bezrobocia jest jak do tej pory stosunkowo ma∏o zbadana, choç istniejàce prace empiryczne (por. Nic-
kell (2004)) nie znajdujà dla niej potwierdzenia. Uzyskiwane w analizach ekonometrycznych elastycz-
noÊci stóp bezrobocia i wskaêników zatrudnienia wzgl´dem skali opodatkowania wra˝liwe sà te˝
na zmiany zakresu danych uwzgl´dnianych w estymacji. W szczególnoÊci, rozszerzenie zbioru obser-
wacji u˝ywanych przez Nickella (Nickell 1997) z okresu 1983-1994 na 1960-1995 powoduje reduk-
cj´ wp∏ywu ca∏kowitego klina podatkowego na wskaênik zatrudnienia o jednà czwartà.10 Prace Nic-
kella sà warte uwagi tak˝e z tego wzgl´du, ˝e rozró˝nia on wp∏yw ca∏kowitego klina podatkowego
i opodatkowania p∏ac, które okazuje si´ byç nieistotne, je˝eli w∏àczone jest do modelu jako dodat-
kowa zmienna objaÊniajàca (por. Nickell i Layard (1999)).

8 Daveri i Tabellini (2000) ignorujà w swoim modelu szereg instytucji, które w innych badaniach okazujà si´ istotnie wp∏y-
waç na poda˝ pracy. Prescott (2004) kalibruje poda˝ mierzonà przeci´tnà liczbà przepracowanych godzin dla paƒstw
G7. Poda˝ ta wyprowadzona jest jednak z funkcji u˝ytecznoÊci, która nie znajduje uzasadnienia w literaturze ekonomii
pracy, bowiem zak∏ada neutralnoÊç wobec ryzyka i nie uwzgl´dnia mi´dzyokresowej substytucji pracy (por. Pissarides
(1990)). Poda˝ pracy wynikajàca z tego modelu w równym stopniu wra˝liwa jest na zmiany klina podatkowego t jak
i parametru funkcji produkcji u, który okreÊla wk∏ad kapita∏u i pracy do funkcji produkcji (por. wzór (8) w artykule Pre-
scotta (2004)). Prescott (2004), nie odnosi si´ jednak do tej osobliwej symetrii. Dobór analizowanych krajów tak˝e wy-
daje si´ byç tendencyjny, w szczególnoÊci ignorowane sà kraje skandynawskie, w których zarówno klin podatkowy, jak
i poda˝ pracy nale˝à do najwy˝szych w krajach OECD.
9 W latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych by∏a to przede wszystkim polityka pasywna.
10 Nickell (1997) oraz Nickell et al. (2002) uwzgl´dniajà tak˝e podatki konsumpcyjne.
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Ró˝nice w wysokoÊci opodatkowania wyjaÊniajà zatem tylko cz´Êç mi´dzynarodowego zró˝-
nicowania wskaêników rynku pracy (por. tablica 6.1). Ich wp∏yw nale˝y z jednej strony uznaç za re-
latywnie niewielki – analizy kluczowe dla literatury przedmiotu wskazujà na pó∏elastycznoÊç zatrud-
nienia osób w wieku produkcyjnym wzgl´dem obcià˝eƒ na∏o˝onych na prac´ rz´du 0.1-0.3,11 wi´c
przyjmujàc za bliskà rzeczywistoÊci Êrednià wartoÊç tych szacunków, czyli oko∏o 0.2, za pomocà od-
miennej ewolucji klina podatkowego w paƒstwach europejskich i w Stanach Zjednoczonych, wyja-
Êniç mo˝na jedynie jednà czwartà zró˝nicowania zmian wskaênika zatrudnienia mi´dzy gospodar-
kami europejskimi a amerykaƒskà (Nickell (2004)).

Z drugiej strony, w literaturze poÊwi´conej wp∏ywowi opodatkowania na rynek pracy nie
uwzgl´dnia si´ skali wydatków spo∏ecznych i mi´dzynarodowego zró˝nicowania mo˝liwoÊci uzy-
skania dochodu z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, które wp∏ywajà na decyzje o aktywnoÊci
zawodowej. Wydaje si´ byç to szczególnie istotne w Êwietle obserwacji, i˝ spadek zatrudnienia
w krajach OECD, poczàwszy od lat siedemdziesiàtych, w znacznej mierze wià˝e si´ ze zmianami
wskaêników aktywnoÊci i zatrudnienia osób starszych, w szczególnoÊci m´˝czyzn powy˝ej 55 roku
˝ycia. W takiej sytuacji, wp∏yw opodatkowania przejawiaç si´ mo˝e g∏ównie poprzez zmian´ atrak-
cyjnoÊci pracy osób, dla których uzyskanie Êwiadczeƒ jest relatywnie ∏atwiejsze, a wzrost klina po-
datkowego, jako indeksu mierzàcego obcià˝enia pracy, odzwierciedla wzrost skali transferów spo-
∏ecznych. W pewnym stopniu efekt ten uchwycony zosta∏ w pracy Belot i van Ours’a (2000), choç
jest on jedynie zaznaczony poprzez wzajemne oddzia∏ywanie podatków i zasi∏ków dla bezrobot-
nych. W modelu tym znacznie wi´kszy wp∏yw na bezrobocie strukturalne wywierajà interakcje mi´-
dzy pewnymi instytucjami ni˝ instytucje same w sobie. W szczególnoÊci dotyczy to klina podatko-
wego, który podwy˝sza strukturalne stopy bezrobocia tym mocniej, im hojniejszy jest system
zasi∏ków dla bezrobotnych i vice versa, co oznacza, ˝e znaczenie ka˝dej z tych zmiennych jest wi´k-
sze, gdy zró˝nicowanie dochodów z pracy i osiàganych przez bezrobotnych jest relatywnie niskie.
Wynik ten zgodny jest z przes∏ankà, i˝ wp∏yw podatków na rynek pracy zachodzi przede wszystkim
przez ró˝nicowanie dochodów z pracy i innych êróde∏, a wi´c wzgl´dnej atrakcyjnoÊci pracy i cza-
su wolnego, zw∏aszcza w sytuacji, gdy ró˝nica ta jest niewielka. Klin podatkowy oddzia∏uje wi´c
na bezrobocie silniej w krajach o hojnych systemach zasi∏kowych, co nale˝y uznaç za najciekawszy
wniosek tego modelu. Niemniej jednak, badania empirycznych zale˝noÊci przyczynowych pomi´dzy
opodatkowaniem a sytuacjà na rynku pracy nie uwzgl´dniajà systemu transferów spo∏ecznych w ta-
kim stopniu, by oszacowania wp∏ywu klina podatkowego na stopy bezrobocia i zatrudnienia mo˝-
na by∏o uznaç za konkluzywne. Jest to naszym zdaniem s∏aboÊç wspó∏czesnej literatury przedmio-
tu w tym zakresie.

Oprócz interakcji mi´dzy obcià˝eniami podatkowymi a wydatkami publicznymi i wynikajàcy-
mi z nich trudnoÊciami odseparowania wp∏ywu poszczególnych z tych czynników na poda˝ pracy,
kluczowe znaczenia dla wp∏ywu klina podatkowego na zatrudnienie i bezrobocie ma jego wspó∏-
oddzia∏ywanie z systemem negocjacji p∏acowych. Elmeskov et al. (1998) jako pierwsi uwzgl´dnili
interakcje mi´dzy ró˝nymi czynnikami strukturalnymi dochodzàc do wniosku, i˝ klin podatkowy
wp∏ywa na strukturalne stopy bezrobocia silniej w grupie krajów, gdzie dominujà rokowania p∏aco-
we na szczeblu bran˝owym, co zgodne jest z hipotezà Calmforsa-Driffilla (1988). Podobny rezultat
uzyskali Belot i van Ours (2000) – zgodnie z analizami tych autorów, wy˝sza koordynacja i centra-
lizacja negocjacji zwi´ksza wp∏yw opodatkowania na bezrobocie, co równoznaczne jest z wy˝szà
elastycznoÊcià zagregowanej poda˝y pracy w sytuacji negocjacji zcentralizowanych.

Poniewa˝ w krótkim okresie poszczególne elementy klina podatkowego mogà w ró˝nym
stopniu oddzia∏ywaç na zatrudnienie, warte uwagi sà analizy przeprowadzone przez Komisj´ Euro-
pejskà (2004b), w których podatek dochodowy, sk∏adki obcià˝ajàce pracowników i sk∏adki obcià˝a-
jàce pracodawców traktowane sà oddzielnie. W badaniu tym negatywnie na bezrobocie wp∏ywajà
jedynie sk∏adki p∏acone przez pracodawców, co oznacza, ˝e pozosta∏e obcià˝enia nawet w krótkim
okresie absorbowane sà przez wynagrodzenia. Podzia∏ paƒstw europejskich ze wzgl´du na model
negocjacji p∏acowych (na podstawie rozró˝nienia dokonanego przez Elmeskova et al. (1998)), po-
zwala autorom tej analizy stwierdziç, ˝e powy˝sza prawid∏owoÊç zachodzi w krajach o negocja-

11 Co oznacza, i˝ obni˝ka klina podatkowego o 10 punktów procentowych wià˝e si´ ze wzrostem wskaênika zatrudnie-
nia o 1 do 3 punktów procentowych.
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cjach na poziomie bran˝owym i wykazujàcych Êredni poziom koordynacji postulatów partnerów
spo∏ecznych, ponadto w paƒstwach tych tak˝e sk∏adki op∏acane przez pracownika wp∏ywajà ujem-
nie na zatrudnienie.12

Przedstawione rezultaty sugerujà, i˝ w celu empirycznej weryfikacji wp∏ywu klina podatkowe-
go na podstawowe zmienne rynku pracy, jak bezrobocie i zatrudnienie, uwzgl´dniç nale˝y interak-
cje pomi´dzy poszczególnymi instytucjami, co wskazuje, ˝e reformy podatkowe wprowadzane
w danym paƒstwie mogà okazaç si´ nieskuteczne w kraju o innym otoczeniu instytucjonalnym ryn-
ku pracy. W kontekÊcie klina podatkowego, najwa˝niejszymi wspó∏zale˝noÊciami sà oddzia∏ywanie
modelu rokowaƒ p∏acowych, okreÊlajàcego, szczególnie w krótkim okresie, w jakim stopniu zmia-
ny podatków absorbowane sà przez zmiany wynagrodzeƒ, a w jakim przez zmiany ca∏kowitego
kosztu pracy, a tak˝e konstrukcja systemu zasi∏ków dla bezrobotnych i innych transferów dla osób
niepracujàcych, które determinujà elastycznoÊç poda˝y pracy osób mniej produktywnych i mogà-
cych uzyskaç zarobki o wysokoÊci zbli˝onej do Êwiadczeƒ spo∏ecznych. Drugie z tych zagadnieƒ nie
zosta∏y do tej pory uwzgl´dnione w literaturze przedmiotu w zadowalajàcy sposób. Badania empi-

12 Do paƒstw charakteryzujàcych si´ Êrednim poziomem koordynacji i centralizacji negocjacji p∏acowych Elmeskov et al.
(1998) zaliczyli: Belgi´, Francj´, Portugali´, Finlandi´ (od roku 1985), Szwecj´ (od roku 1991), Hiszpani´ (od roku 1996),
Holandi´ (do roku 1981), Irlandi´ (do roku 1987), Wielkà Brytani´ (do roku 1986).

Tablica 6.1: Oszacowania wp∏ywu opodatkowania na rynek pracy.

èród∏o: Opracowanie w∏asne oraz (Nickell (2004)).(i)-interakcja ze stopà zastàpienia zasi∏ku dla bezrobotnych;(ii)-interakcja ze stopà
uzwiàzkowienia;(iii)-interakcja ze stopniem centralizacji negocjacji p∏acowych;(iv)-sk∏adka pracodawców na ubezpieczenia spo∏eczne.

Autor Zmienna 
objaśniana

Wpływ wzrostu 
klina podatko-
wego 
o 10 procent

Próba Metoda 
ekonometryczna

Scarpetta (1996) Zatrudnienie -0.3 17 państw OECD, 
1983-93

Model panelowy 
random effects

Scarpetta (1996) Bezrobocie 1.1 17 państw OECD, 
1983-93

Model panelowy 
random effects

Nickell (1997) Bezrobocie 2.1 20 państw OECD, 
1983-94

Model przekrojowy

Elmeskov, Martin, 
Scarpetta (1998) 

Bezrobocie 1.2 18 państw OECD, 
1983-95

Model panelowy 
fixed effects

Nickell, Layard 
(1999) 

Zatrudnienie -2.4 20 państw OECD, 
1983-94

Model panelowy 
random effects

Nickell, Layard 
(1999) 

Bezrobocie 2.0 20 państw OECD, 
1983-94

Model panelowy 
random effects

Belot, van Ours 
(2000) 

Bezrobocie 2.9 lub 6.6i lub -3.2ii 

lub 6.4iii
18 państw OECD, 
1960-95

Model panelowy 
fixed effects

Nicoletti, Scarpetta 
(2001) 

Zatrudnienie -1.5 20 państw OECD, 
1982-98

Model panelowy 
fixed effects

Nickell et al. (2003) Zatrudnienie -2.7 20 państw OECD, 
1961-92

Model panelowy 
fixed effects

Nickell et al. (2003) Bezrobocie 1.1 20 państw OECD, 
1961-92

Model panelowy 
fixed effects

Komisja Europejska 
(2004b) 

Zatrudnienie -4.0iv 15 państw UE, 
1983-2000

Model panelowy 
fixed effects
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ryczne wskazujà zatem, ˝e nie sposób jest oceniç wp∏yw opodatkowania na rynek pracy w oderwa-
niu od pozosta∏ych jego instytucji.

6.6. Zwiàzki zawodowe i negocjacje p∏acowe

Zgodnie z teoretycznymi przes∏ankami modelu negocjacji zwiàzkowych (Nickell i Andrews
(1983), Layard et al. (1991)), dzia∏alnoÊç zwiàzków zawodowych i wywierana przez nie presja
na wynagrodzenia nale˝à do tych aspektów instytucjonalnych rynku pracy, które potencjalnie od-
powiadajà za wysoki poziom bezrobocia oraz wolne tempo dostosowaƒ zatrudnienia do cyklicz-
nych wahaƒ popytu na prac´. Argument ten zosta∏ podniesiony przez Blancharda i Summersa
(1986), którzy za pomocà modelu ,,insider-outsider’’ starali si´ wyjaÊniç znacznie wy˝szà inercj´
bezrobocia w Europie kontynentalnej ni˝ w krajach anglosaskich i Japonii w nast´pstwie szoków
naftowych.

Rozleg∏a analiza empiryczna dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych, dokonana w ciàgu ostat-
nich trzech dekad, w tym ich wp∏ywu na dyspersj´ p∏ac, podstawowe zmienne rynku pracy i sytu-
acj´ makroekonomicznà, pozwala na wysuni´cie pewnych uogólnieƒ. RównoczeÊnie jednak pod-
nosi si´ argument, i˝ analizy empiryczne obcià˝one sà powa˝nymi niedociàgni´ciami, zwiàzanymi
z trudnoÊcià kwantyfikacji charakterystyk negocjacji p∏acowych (Flanagan, (1999)). Najwa˝niejszy-
mi zmiennymi opisujàcymi si∏´ przetargowà zwiàzków zawodowych i model zbiorowych negocja-
cji p∏acowych sà:  

• stopa uzwiàzkowienia, czyli odsetek aktywnych zawodowo zrzeszonych w zwiàzkach za-
wodowych, 

• stopa obj´cia si∏y roboczej uk∏adami zbiorowymi, czyli odsetek aktywnych zawodowo
obj´tych ustaleniami negocjowanymi przez zwiàzki zawodowe i pracodawców, 

• stopieƒ centralizacji negocjacji p∏acowych, które mogà odbywaç si´ na poziomie przed-
si´biorstwa (rokowania zdecentralizowane), na poziomie centralnym, lub na poziomie po-
Êrednim (bran˝owym), 

• stopieƒ koordynacji rokowaƒ p∏acowych, który odzwierciedla skal´ konsensusu i jedno-
rodnoÊci postulatów obu stron negocjacji.

Zgodnie z hipotezà Calmforsa-Driffilla (1988), najgorszym z punktu widzenia rynku pracy
modelem rokowaƒ p∏acowych sà te odbywajàce si´ na poziomie poÊrednim. Znalaz∏a ona potwier-
dzenie empiryczne w badaniach (por. Scarpetta (1996), Elmeskov et al. (1998)), jednak rozszerzo-
na zosta∏a o aspekt koordynacji, która niwelowaç mo˝e presj´ na p∏ace ze strony silnych zwiàzków,
które jednak nie uwzgl´dniajà efektów zewn´trznych swoich postulatów (Soskice (1990)). Mo˝na
wi´c uznaç, i˝ literatura przedmiotu wskazuje na istnienie dwóch optymalnych modeli negocjacji
zbiorowych:  

• negocjacje zdecentralizowane w sytuacji niskiego uzwiàzkowienia i obj´cia si∏y roboczej
uk∏adami zbiorowymi, a wi´c w przypadku s∏abych lub rozproszonych zwiàzków zawodo-
wych. Niska inercja ustalanych wysokoÊci p∏ac, brak asymetrii ˝àdaƒ zwiàzków, postulatów
pracodawców i oczekiwaniach pracowników nie zrzeszonych, przyczyniajà si´ do s∏abej
presji na p∏ace i du˝ej elastycznoÊci wynagrodzeƒ, 

• negocjacje maksymalnie skoordynowane i zcentralizowane, korzystne w sytuacji istnie-
nia silnych i rozbudowanych zwiàzków zawodowych oraz organizacji pracodawców, które
sà w stanie internalizowaç skutki podejmowanych przez siebie decyzji dla sytuacji makro-
ekonomicznej.

Blanchard i Wolfers (2000) znaleêli co prawda empiryczne potwierdzenie tezy, i˝ wysokie
uzwiàzkowienie i niska koordynacja podnoszà trwa∏oÊç wp∏ywu negatywnych szoków na zatrudnie-
nie, czyli przyczyniajà si´ do histerezy, jednak rezultat ten mo˝e wynikaç ze szczególnej sytuacji lat
siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych. Jak wskazujà Aidt i Tzanatos (2002) w rozleg∏ym przeglàdzie
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literatury na temat zwiàzków zawodowych i negocjacji zbiorowych, wy˝sze uzwiàzkowienie
i przede wszystkim wy˝sza skala obj´cia si∏y roboczej uk∏adami zbiorowymi zwiàzane sà z szeregiem
predykcji modelu negocjacji zwiàzkowych, gdy˝ p∏ace realne i inflacja sà z tymi zmiennymi powià-
zane dodatnio, a zatrudnienie ujemnie. Du˝e zró˝nicowanie oszacowaƒ wp∏ywu tych zmiennych
nie pozwala jednak na uogólnienia, szczególnie, i˝ w wielu przypadkach ich wp∏yw neutralizowa-
ny jest przez koordynacj´ negocjacji. Ponadto, teza o niwelowaniu przez zwiàzki zawodowe dys-
prersji p∏ac, co przyczynia si´ do spadku popytu na prac´ osób nisko produktywnych, opiera si´ ra-
czej na pojedycznych przypadkach jà potwierdzajàcych i nie znalaz∏a poparcia w analizach
przekrojowych.  Wydaje si´ zatem, i˝ zró˝nicowanie typów negocjacji p∏acowych w krajach OECD
przyczynia si´ do wyjaÊnienia mi´dzynarodowych ró˝nic stóp zatrudnienia i bezrobocia przede
wszystkim poprzez ich interakcje z pozosta∏ymi elementami instytucjonalnej struktury rynku pracy
(pot. Aidt i Tzanatos (2002), Flanagan (1999)). Przyk∏adowo, zgodnie z rezultatami Belota i van
Oursa (2000), skala uzwiàzkowienia oraz stopieƒ prawnej ochrony pracownika podwy˝szajà bezro-
bocie w przypadku negocjacji zdecentralizowanych, lecz efekty te zanikajà wraz ze wzrostem cen-
tralizacji i koordynacji negocjacji. Zgodnie z badaniami Elmeskova et al. (1998) i Komisji Europej-
skiej (2004), negatywne oddzia∏ywanie klina podatkowego i systemu zasi∏kowego na zatrudnienie
najwy˝sze jest w krajach, gdzie rokowania p∏acowe odbywajà si´ na Êrednim poziomie centraliza-
cji, co zosta∏o szczegó∏owo omówione w poprzednim podrozdziale. 

6.7 Pasywna polityka rynku pracy

Implikacjà wspólnà dla wszystkich modeli przedstawionych w Rozdziale 3 jest to, ˝e wy˝szy
poziom zasi∏ku dla bezrobotnych jednoznacznie prowadzi do spadku zatrudnienia, natomiast rela-
cja mi´dzy zasi∏kiem a wynagrodzeniem z pracy determinuje wp∏yw, jaki dla zatrudnienia majà
zmiany popytu na prac´. W szczególnoÊci, je˝eli zasi∏ek powiàzany jest z wynagrodzeniem sta∏à sto-
pà zastàpienia, wahania wynagrodzeƒ (w wyniku np. zmian popytu popytu na prac´ lub opodat-
kowania) wp∏ywaç b´dà na zatrudnienie w znikomy sposób. W ramach zaprezentowanych modeli
nie uwzgl´dniono jednak explicite, i˝ zasi∏ki zazwyczaj przyznawane sà na czas okreÊlony, a ponad-
to ich otrzymywanie mo˝e byç warunkowane spe∏nieniem szeregu wymogów, takich jak aktywne
poszukiwanie pracy, korzystanie z us∏ug s∏u˝b zatrudnienia, udzia∏ w programach majàcych na ce-
lu podniesienie szans bezrobotnych na znalezienie pracy etc. Co wi´cej, relacja mi´dzy wysokoÊcià
zasi∏ku i p∏acy mo˝e ulegaç zmianie je˝eli zasi∏ek ulega redukcji w czasie jego pobierania. Powy˝sze
argumenty wskazujà, i˝ specyficzna konstrukcja systemu zasi∏kowego, oprócz wp∏ywu na elastycz-
noÊç poda˝y pracy oddzia∏uje te˝ na intensywnoÊç jej poszukiwania.13

Analizy empirycznej wp∏ywu zasi∏ków dla bezrobotnych dokonaç nale˝y zatem na poziomie
makro- i mikroekonomicznym. Badania na poziomie zagregowanym prowadzone sà w ramach li-
teratury na temat instytucji rynku pracy. Poniewa˝ kwantyfikacj´ wp∏ywu systemu zasi∏kowego
na poziomie makro oparto przede wszystkim na analizie wp∏ywu stóp zastàpienia na stopy bezro-
bocia i zatrudnienia, a jedynie cz´Êç prac uwzgl´dnia znaczenie d∏ugoÊci wyp∏acania zasi∏ku, wnio-
ski z tej literatury, choç relatywnie spójne ze sobà, nie t∏umaczà w pe∏ni wp∏ywu pasywnej polityki
na sytuacj´ na rynku pracy. W szczególnoÊci, na uwag´ zas∏ugujà te elementy konstrukcji systemu
zasi∏kowego, które w badaniach mikroekonometrycznych wydajà si´ mieç kluczowy wp∏yw na prze-
p∏ywy z bezrobocia do zatrudnienia, d∏ugoÊç okresów bezrobocia czy intensywnoÊç poszukiwania
pracy. Sà nimi np. d∏ugoÊç okresu uprawnienia do zasi∏ku, liniowy lub degresywny przebieg w cza-
sie jego wysokoÊci oraz sankcje nak∏adane na bezrobotnych uznanych przez s∏u˝by zatrudnienia
za biernych.

6.7.1 Pasywna polityka rynku pracy – analizy makroekonomiczne

System zasi∏ków dla bezrobotnych nale˝y do typowych instytucji rynku pracy, zatem zosta∏
uwzgl´dniony i okaza∏ si´ byç istotnym we wszystkich znaczàcych pracach empirycznych na temat

13 Co teoretycznie ujàç mo˝na poprzez endogenizacj´ parametrów funkcji dopasowaƒ w modelu poszukiwaƒ (por. Mor-
tensen i Pissarides (1999)).
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instytucjonalnego zaplecza rynku pracy.14 Oszacowania wp∏ywu stóp zastàpienia na stopy bezro-
bocia wydajà si´ wykazywaç znacznà jednorodnoÊç, wi´kszà ni˝ ma to miejsce np. w przypadku kli-
na podatkowego. Wzrost stopy zastàpienia o 10 punktów procentowych prowadzi do wzrostu bez-
robocia o od 0.88 punktów procentowych (Nickell (1997)) do 1.29 punktu procentowego
(Elmeskov et al. (1998)), zatem wp∏yw rz´du jednego punktu procentowego mo˝na uznaç za kon-
sensus wypracowany w ramach literatury przedmiotu. Model Elmeskova et al. (1998) estymowany
jest na danych rocznych, co wià˝e si´ z ryzykiem niedostatecznej neutralizacji efektów cyklicznych,
natomiast w literaturze zazwyczaj zmienne objaÊniane majà charakter Êrednich z kilku lat, co nada-
je im interpretacj´ zmiennych d∏ugookresowych, czy te˝ odzwierciedlajàcych poziomy strukturalne.
Jednak wy˝sze, ni˝ pozosta∏ych autorów, oszacowania Elmeskova et al. (1998) nie Êwiadczà o wi´k-
szym wp∏ywie stóp zastàpienia w krótkim ni˝ w d∏ugim okresie, gdy˝ np. Nickell et al. (2003) uzy-
skali wp∏yw równy 1.24 punktu procentowego analizujàc Êrednie kilkuletnie.

O wp∏ywie hojnoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych na rynek pracy w d∏ugim okresie Êwiadczà tak-
˝e oszacowania Nickella i Layarda (1999) – wzrost stopy zastàpienia o 10 punktów procentowych
zwi´ksza o 1.1 punktu procentowego stop´ bezrobocia d∏ugookresowego a o 1.3 krótkookresowe-
go. Belot i van Ours (2000) podkreÊlajà natomiast znaczenie interakcji mi´dzy instytucjami – o ile
stopa zastàpienia nie jest w ich modelu istotna, o tyle intensyfikuje ona wp∏yw klina podatkowego
na bezrobocie (zob. poprzedni podrozdzia∏), wywierajàc ponadto wi´kszy wp∏yw na zmiany bezro-
bocia w otoczeniu skoordynowanego, scentralizowanego modelu negocjacji zbiorowych.

Stopa zastàpienia sama w sobie jest jednak dalece niewystarczajàcà miarà hojnoÊci systemu
zasi∏kowego i jego wp∏ywu na bodêce do pracy, dlatego analizy uwzgl´dniajàce d∏ugoÊç wyp∏aca-
nia zasi∏ków prawdopodobnie w lepszy sposób ukazujà ich znaczenie dla mi´dzynarodowego zró˝-
nicowania bezrobocia i zatrudnienia. Wydaje si´, i˝ tak˝e odnoÊnie tej zmiennej ukszta∏towa∏ si´
w literaturze szeroki konsensus, gdy˝ okazywa∏a si´ ona byç istotnà w ka˝dej z analiz, w której zo-
sta∏a uwzgl´dniona. Blanchard i Wolfers (2000) pokazali, i˝ zarówno stopa zastàpienia, jak i d∏u-
goÊç okresu zasi∏kowego istotnie dodatnio wp∏ywajà na strukturalne stopy bezrobocia i zwi´kszajà
d∏ugoÊç propagowania si´ negatywnych szoków na rynku pracy. Rezultat ten ulega jednak os∏abie-
niu w wyniku uwzgl´dnienia w modelu zmian zachodzàcych w strukturze instytucjonalnej rynków
pracy, co sugeruje, i˝ ewolucja redukuje negatywny wp∏yw omawianych zmiennych na rynek pracy.
Ponadto Nickell i Layard (1999) pokazali, ˝e wp∏yw d∏ugoÊci wyp∏acania zasi∏ku na bezrobocie d∏u-
gookresowe jest znacznie silniejszy (wyd∏u˝enie okresu zasi∏kowego o rok podnosi stop´ bezrobo-
cia d∏ugookresowego w rozpatrywanej próbie o 2.5 punktu procentowego) ni˝ na bezrobocie krót-
kookresowe (analogiczna zmiana implikuje wzrost stopy o 0.45 punktu procentowego). 

Znaczenie wysokoÊci zasi∏ków dla bezrobotnych dla bezrobocia strukturalnego znajduje za-
tem potwierdzenie w analizach empirycznych na poziomie makro, przy czym d∏ugoÊç okresu zasi∏-
kowego jest na poziomie zagregowanym co najmniej tak samo istotna, choç kwestii tej poÊwi´co-
no do tej pory w literaturze mniejszà uwag´.15 Wydaje si´, i˝ dodatni wp∏yw wysokoÊci zasi∏ku
na poziom bezrobocia, o którym mo˝na wnioskowaç na podstawie zaprezentowanych analiz,
w znacznej mierze wynika z jednoczesnego wspó∏wyst´powania wysokich zasi∏ków i innych – insty-
tucjonalnych – elementów systemu zasi∏kowego, które zniech´cajà do poszukiwania pracy. Obser-
wacje te poparte sà tak˝e analizami na poziomie mikroekonomicznym, zaprezentowanymi poni˝ej,
szczególnie, ˝e na poziomie zagregowanym kwantyfikacja fundamentalnych cech systemów zasi∏-
kowych wydaje si´ byç niezwykle k∏opotliwa. 

14 SpoÊród najcz´Êciej cytowanych w literaturze artyku∏ów, jedynie Bertola, Blau i Kahn (2001) uzyskali nieistotnoÊç sto-
py zastàpienia dla wyjaÊniania zmiennoÊci stóp bezrobocia, jednak równoczeÊnie wp∏yw d∏ugoÊci uprawnienia do zasi∏-
ku jest zgodnie z tym modelem znacznie wi´kszy, ni˝ w innych analizach (wzrost okresu wyp∏at zasi∏ku o rok podnosi
stop´ bezrobocia o 1.4 punktu procentowego). Poza tym, zastrze˝enia budzi u˝ycie w charakterze zmiennej objaÊniajà-
cej odsetka osób w wieku 15-24, w populacji w wieku produkcyjnym oraz przybli˝enie stopnia ochrony prawnej pracow-
ników poprzez uszeregowanie paƒstw OECD i uwzgl´dnienie w regresji miejsc zajmowanych przez dane paƒstwo, co
prowadzi do istotnoÊci tej zmiennej. Z tego wzgl´du nale˝y uzyskane wyniki uznaç za ma∏o wiarygodne.
15 Zmiana akcentów wynika prawdopodobnie z faktu, i˝ doÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà, ˝e w paƒstwach,
gdzie zasi∏ki wyp∏acane sà przez d∏ugi okres (Belgia – czas nieokreÊlony, Francja – do 60 miesi´cy) cz´sto odgrywajà one
rol´ bardziej zniech´cajàcà do poszukiwania pracy, ni˝ w krajach, gdzie sà one nawet wy˝sze w odniesieniu do wcze-
Êniejszego wynagrodzenia, lecz wyp∏acane sà krócej (Holandia, Irlandia), czy te˝ powiàzane sà ze strategiami aktywizu-
jàcymi bezrobotnych (przede wszystkim Dania).
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6.7.2 Pasywna polityka rynku pracy – analizy mikroekonomiczne

Zasi∏ek dla bezrobotnych jest ubezpieczeniem od ryzyka bezrobocia – ma na celu zapewnie-
nie dochodu w czasie okresu bezrobocia frykcyjnego i u∏atwienie bezrobotnemu poszukiwania pra-
cy zgodnej z jego kwalifikacjami. Szczególna konstrukcja zasi∏ku mo˝e jednak wp∏ywaç na inten-
sywnoÊç tego poszukiwania w ró˝noraki sposób. Teoria ekonomii pracy wskazuje na szereg
zastrze˝eƒ odnoÊnie bodêców kreowanych przez zasi∏ki, jednak badania empiryczne na poziomie
mikro wskazujà na ich znacznie bardziej klarowny wp∏yw na poda˝ pracy – zdecydowana wi´kszoÊç
analiz dla krajów uprzemys∏owionych wskazuje na istotnie dodatnià elastycznoÊç d∏ugoÊci okresów
bezrobocia wzgl´dem stopy zastàpienia i przede wszystkim wzgl´dem d∏ugoÊci wyp∏acania zasi∏-
ków. Z drugiej strony, badania empiryczne wskazujà, i˝ wy˝sze zasi∏ki mogà zwi´kszaç prawdopo-
dobieƒstwo podj´cia zatrudnienia, je˝eli uwzgl´dni si´ ich d∏ugoÊç, a tak˝e mo˝liwoÊç ponownego
nabycia uprawnieƒ dzi´ki podj´ciu zatrudnienia. 

Na podstawie przeglàdu analiz empirycznych, Layard et al. (1991) wyciàgajà wniosek, ˝e
elastycznoÊç d∏ugoÊci okresu bezrobocia wzgl´dem wysokoÊci zasi∏ku waha si´ od 0.2 do 0.9,
w zale˝noÊci od innych zmiennych, sytuacji na rynku pracy i rozwa˝anego kraju. Wyczerpujàcy
przeglàd literatury dokonany przez tych autorów, a tak˝e przez Devine’a i Kiefera (1991) oraz
Kruegera i Meyera (2002) wskazuje, i˝ wzrost stopy zastàpienia oraz d∏ugoÊci okresu zasi∏kowe-
go z regu∏y prowadzi do wyd∏u˝enia okresów bezrobocia, a odp∏ywy z zatrudnienia z najwi´kszà
intensywnoÊcià zachodzà w momencie utraty uprawnieƒ do zasi∏ku. Ni˝sze przep∏ywy do zatrud-
nienia zasi∏kobiorców – w porównaniu do osób o zbli˝onych charakterystykach, ale nie pobiera-
jàcych zasi∏ków – wynikaç mogà albo z mniej intensywnego poszukiwania pracy, albo ze wzro-
stu p∏acy progowej. W odniesieniu do intensywnoÊci poszukiwania pracy, dotychczasowe analizy
sà doÊç skàpe i nie przynoszà jednoznacznych rozstrzygni´ç. W Stanach Zjednoczonych wp∏yw
wysokoÊci zasi∏ku i d∏ugoÊci okresu jego pobierania wydaje si´ byç raczej negatywny, w Wielkiej
Brytanii pozytywny (Devine, Kiefer (1991)), natomiast w krajach skandynawskich zasi∏ki dla bez-
robotnych nie wp∏ywajà na intensywnoÊç poszukiwania pracy (Eriksson et al. (2002)). Wydaje si´
wi´c, ˝e ró˝nice te wynikajà przede wszystkim z ró˝nego modelu polityki rynku pracy – w krajach
skandynawskich opartej na systemie zasi∏kowym obejmujàcym znacznà cz´Êç bezrobotnych i po-
wiàzanym z rozleg∏à dzia∏alnoÊcià s∏u˝b zatrudnienia, w krajach anglosaskich natomiast znacz-
nie bardziej minimalistycznym, gdzie zasi∏ki otrzymujà raczej osoby o trudnej sytuacji na rynku
pracy, dlatego Êwiadczenia te wp∏ywaç mogà zniech´cajàco do poszukiwania zatrudnienia. Z te-
go wzgl´du, Pissarides (1998) zauwa˝a, i˝ dotychczasowe badania empiryczne wskazujà, ˝e wy-
sokoÊç zasi∏ku nie wp∏ywa na intensywnoÊç poszukiwania pracy, lecz d∏ugoÊç jego otrzymywania
istotnie jà obni˝a.

W odniesieniu do wp∏ywu zasi∏ków na p∏ac´ progowà, poczàtkowe szacunki wskazywa∏y
na bardzo mocny wp∏yw – wed∏ug Feldsteina i Poterby (1984), wzrost stopy zastàpienia o 1 procent
prowadzi∏ w Stanach Zjednoczonych do wzrostu p∏acy progowej o 4 procent. Póêniejsze analizy wska-
zujà jednak na znacznie ni˝sze elastycznoÊci p∏acy progowej wzgl´dem zasi∏ku dla bezrobotnych (co
wynika w znacznej mierze z poprawy jakoÊci danych u˝ywanych w estymacjach, szczególnie na temat
przesz∏oÊci zawodowej jednostek) – na przyk∏ad Prasad (2003) uzyskuje dla Niemiec elastycznoÊç p∏a-
cy progowej wzgl´dem zasi∏ku dla bezrobotnych rz´du 0.16 dla kobiet i 0.07 dla m´˝czyzn. Odsepa-
rowanie znaczenia zmian p∏acy progowej i intensywnoÊci poszukiwania pracy dla odp∏ywów z bezro-
bocia zasi∏kobiorców nie jest zatem mo˝liwe z du˝ym stopniem pewnoÊci, jednak˝e skoro na odp∏ywy
z bezrobocia znacznie wi´kszy wp∏yw ni˝ wysokoÊç zasi∏ku wywiera d∏ugoÊç jego wyp∏acania, mo˝na
zasadnie przypuszczaç, ˝e dezaktywizujàca rola zasi∏ków polega na obni˝eniu bodêców do poszuki-
wania zatrudnienia, a˝ do momentu, gdy utrata praw do zasi∏ku jest bliska w czasie.

Analizy dla krajów Êrodkowoeuropejskich wskazujà na analogiczne oddzia∏ywanie systemu
zasi∏kowego, jak uzyskane dla paƒstw Europy Zachodniej i USA – we wszystkich paƒstwach, gdzie
zosta∏y one przeprowadzone, uzyskiwano negatywny wp∏yw mo˝liwego okresu otrzymywania za-
si∏ku na prawdopodobieƒstwo podj´cia zatrudnienia, choç cz´Êç prac wskazywa∏a tak˝e na nieistot-
noÊç zasi∏ków dla poda˝y pracy jednostek (por. tablica 6.2). Zgodnie z doÊç uniwersalnà prawid∏o-
woÊcià, stopy przep∏ywów do zatrudnienia wzrastajà w tzw. gospodarkach transformujàcych si´
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Tablica 6.2: Wp∏yw zasi∏ków dla bezrobotnych na poda˝ pracy w krajach Europy Ârodkowej.

èród∏o: Vodopiec et al. (2003).

Autorzy Metodologia Wnioski
Bułgaria

Jones i Kotzeva (1998) Funkcje przeżycia, 
model logitowy 

Stopa odpływów do zatrudnienia wzrasta pomiędzy 18 a 
26 miesiącem pobierania świadczeń z pomocy społecznej, 
czyli w końcowym okresie uprawnień. Potwierdzone „ocze-
kiwanie’’ do zaniku uprawnień.

Cazes i Scarpetta (1998) Estymacja funkcji 
ryzyka 

Przepływy do zatrudnienia wyraźnie wzrastają pod koniec 
okresu pobierania zasiłku. Zasiłkobiorcy dłużej pozostają 
bezrobotnymi i częściej stają się bierne zawodowo niż 
osoby bez prawa do zasiłku.

Czechy
Ham, Svejnar i Terrell 
(1998) 

Model ryzyka Elastyczność długości okresu bezrobocia względem stopy 
zastąpienia równa 0.34, a względem długości okresu 
zasiłkowego 0.4. 

Estonia
Vodopivec, Wörgötter i 
Raju  (2003)

Empiryczna funkcja 
ryzyka

Przepływy do zatrudnienie wyraźnie wzrastają w momen-
cie utraty prawa do zasiłku.

Polska
Adamchik (1999) Proporcjonalna funkcja 

ryzyka
Negatywny wpływ pobierania zasiłku na prawdopodo-
bieństwo podjęcia pracy, znaczny wzrost odpływów z 
bezrobocia w okresie utraty praw do zasiłku.

Puhani (1996) Model ryzyka Uprawnienie do zasiłku istotnie wydłuża okres bezrobocia.

Boeri i Steiner (1996) Model ryzyka Stopy odpływów z bezrobocia wzrastają w miarę przybli-
żania się końca okresu zasiłkowego, mężczyźni częściej 
podejmują zatrudnienie, kobiety przechodzą do bierności. 
Najwyższy odpływ do bierności następuje w miesiącu 
bezpośrednio po utracie zasiłku.

Cazes i Scarpetta (1998) Estymacja funkcji 
ryzyka

Prawdopodobieństwo odpływu z bezrobocia powiązane 
z maksymalnym okresem pobierania zasiłku. Zasiłkobiorcy 
pozostają bezrobotnymi dłużej niż osoby bez prawa do za-
siłku, przy czym często ulegają dezaktywizacji zawodowej. 

Słowacja
Lubyova and van Ours 
(1999) 

Proporcjonalna funkcja 
ryzyka

Brak wpływu zasiłków na prawdopodobieństwo podjęcia 
pracy.

Ham, Svejnar i Terrell 
(1998) 

Model ryzyka Elastyczność długości okresu bezrobocia względem stopy 
zastąpienia równa 0.06, a względem długości okresu 
zasiłkowego 0.41. 

Słowenia
Vodopivec (1995) Semi-parametryczna 

proporcjonalna funkcja 
ryzyka

Odpływy z bezrobocia wzrastają tuż przed momentem 
utraty uprawnień do zasiłku.

Węgry
Micklewright i Nagy 
(1998) 

Nieparametryczna i 
parametryczna funkcja 
ryzyka, dyskretny 
model przepływów w 
zależności od długości 
bezrobocia 

Znaczny odsetek zasiłkobiorców 
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w obliczu zbli˝ajàcego si´ wygaÊni´cia uprawnieƒ.16 Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ przep∏ywy do bier-
noÊci zawodowej wykazujà w niektórych przypadkach (Bu∏garia, Polska) analogicznà tendencj´.
Znacznie mniej dowodów wskazuje na dezaktywizujàcy wp∏yw wysokoÊci Êwiadczeƒ, gdy˝ Ham et
al. (1999) nie znaleêli potwierdzenia dla takiego wp∏ywu w Czechach, a Vodopivec (1995) tak˝e
w S∏owenii. Na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ mo˝na wnioskowaç, i˝ wp∏yw systemu
zasi∏kowego w tzw. krajach transformujàcych si´ jest zbli˝ony do wp∏ywu w krajach zachodnioeu-
ropejskich, przy czym znacznie wi´ksze znaczenie ma d∏ugoÊç okresu zasi∏kowego, a nie wysokoÊç
Êwiadczeƒ, która w paƒstwach tych jest relatywnie niska w kontekÊcie stopy zastàpienia i odniesie-
nia jej do stóp zastàpienia w Europie Zachodniej.

Szeroki zakres oszacowaƒ oddzia∏ywania stopy zastàpienia na d∏ugoÊç okresu bezrobocia i in-
tensywnoÊç poszukiwaƒ wskazuje, i˝ jest to dalece niewystarczajàcy sposób kwantyfikacji cech sys-
temu zasi∏kowego. Fundamentalne znaczenie dla wp∏ywu stopy zastàpienia majà bowiem inne ele-
menty tego systemu, jak zmiany wysokoÊci zasi∏ku w czasie, zale˝noÊç od monitoringu
poszukiwania pracy przez zatrudnionego, poÊrednictwa pracy, nak∏adanych na niego sankcji i obo-
wiàzku udzia∏u w programach aktywnych polityk rynku pracy. W szczególnoÊci kluczowe sà interak-
cje zachodzàce mi´dzy politykà pasywnà a aktywnà.

Do poszukiwania pracy zniech´ca wi´c przede wszystkim mo˝liwoÊç uzyskania stabilnego
êród∏a dochodu, a jak ilustruje to omówiony w ramce przyk∏ad S∏owenii, skrócenie okresu pobiera-
nia zasi∏ku prowadziç mo˝e do szybszego znajdowania pracy przez bezrobotnych. Analogiczny
wp∏yw ma te˝ redukcja zasi∏ku, gdy˝ przep∏ywy do zatrudnienia najwy˝sze sà zazwyczaj zaraz
po utracie pracy i w momentach determinowanych instytucjonalnie – obni˝ki zasi∏ku lub jego utra-
ty. Uogólniajàc doÊwiadczenia s∏oweƒskie mo˝na powiedzieç, ˝e im wi´ksza redukcja d∏ugoÊci
uprawnienia do zasi∏ku, tym wi´kszy wzrost prawdopodobieƒstwa znalezienia pracy w ciàgu pierw-
szego roku jego otrzymywania. Poniewa˝ w S∏owenii w porównaniu do okresu sprzed reformy, nie
uleg∏y zmianie wynagrodzenia zasi∏kobiorców podejmujàcych prac´, mo˝na przypuszczaç, i˝ wy˝-
sze odp∏ywy z bezrobocia nie wynika∏y z obni˝enia si´ p∏acy progowej, lecz z intensywniejszych po-
szukiwaƒ zatrudnienia.

16 Przyk∏adowo, na W´grzech oko∏o 8 procent bezrobotnych podejmujàcych prac´ uczyni∏o to w momencie utraty pra-
wa do zasi∏ku, w S∏owenii oko∏o 6, natomiast w Estonii nawet 32 procent (Vodopivec et al. (2003).

Reforma zasi∏ków dla bezrobotnych w S∏owenii

System ubezpieczeƒ od bezrobocia w S∏owenii nale˝a∏ do jednych za najbardziej hoj-
nych spoÊród wyst´pujàcych w krajach podlegajàcych transformacji, zarówno dzi´ki wyso-
kim Êwiadczeniom jak i d∏ugiemu czasowi ich pobierania przez bezrobotnych. Reforma prze-
prowadzona w roku 1998 znacznie obni˝y∏a okres uprawnieƒ do zasi∏ku, przy równoczesnej
poprawie jakoÊci poÊrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oferowanych przez s∏u˝by
zatrudnienia, rozszerzenia zakresu aktywnych polityk rynku pracy oraz intensyfikacji nadzo-
ru poszukiwania pracy przez bezrobotnych. W S∏owenii wyst´pujà zasi∏ki dla bezrobotnych
oraz Êwiadczenia dla bezrobotnych. Zasi∏ki powiàzane sà z poziomem wczeÊniejszych wyna-
grodzeƒ, wynoszà 70 procent poprzedniego wynagrodzenia brutto przez pierwsze 3 miesià-
ce pobierania zasi∏ku, nast´pnie 60 procent, przy czym Êwiadczeniobiorcy mogà otrzymaç
dodatek wyrównujàcy dochód na cz∏onka rodziny do poziomu 80 procent wynagrodzenia
minimalnego brutto. D∏ugoÊç okresu ich wyp∏acania zale˝y od sta˝u pracy, przy czym okre-
Êlone sà minimalna i maksymalna d∏ugoÊç oraz wysokoÊç zasi∏ków. Âwiadczenia dla bezro-
botnych sà formà pomocy spo∏ecznej wyp∏acanej po spe∏nieniu kryterium dochodowego
osobom bezrobotnym nie uprawnionym do zasi∏ków. W obliczu wzrastajàcej liczby bezro-
botnych, zasi∏kobiorców i bezrobotnych d∏ugookresowo, w paêdzierniku 1998 system zosta∏
zreformowany.
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6.8 Aktywna polityka rynku pracy

O ile celem pasywnych polityk rynku pracy jest ∏agodzenie dolegliwoÊci bezrobocia poprzez wy-
równywanie dochodów, to polityki aktywne (ALMP – active labour market policies) ukierunkowane sà
na zwi´kszenie szans bezrobotnego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Podstawowymi forma-
mi aktywnych polityk rynku pracy jest poÊrednictwo pracy (zmniejszajàce koszty poszukiwaƒ), doradz-
two zawodowe, szkolenia oraz praktyki zawodowe (zmierzajàce do lepszego dopasowania kwalifika-
cji bezrobotnego do popytu na prac´), subsydiowane zatrudnienie (w sektorze publicznym lub
prywatnym) oraz pomoc w rozpocz´ciu w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Specyficznà rol´ pe∏nià tak-
˝e odr´bne programy adresowane do tzw. grup ryzyka na rynku pracy (bezrobotni m∏odzi bez wy-
kszta∏cenia zawodowego, w wieku niemobilnym, niepe∏nosprawni, bezrobotni d∏ugookresowo).17

Ze wzgl´du na znaczne zró˝nicowanie struktury i efektywnoÊci polityk prowadzonych w po-
szczególnych paƒstwach nie ma podstaw, by uznaç, ˝e rozszerzenie skali prowadzonych polityki ak-
tywnych wià˝e si´ z obni˝eniem strukturalnych stóp bezrobocia.18 Znaczne zró˝nicowanie ekono-

Najwa˝niejszà zmianà by∏o skrócenie okresu wyp∏acania zasi∏ków. Zmieniono tak˝e pro-
gi wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych na 100 i 300 procent minimalnego wynagrodzenia, nie
zmieniajàc jednak relacji mi´dzy zasi∏kiem a wczeÊniejszym wynagrodzeniem. Reforma zmie-
rza∏a tak˝e w kierunku poprawy dzia∏ania s∏u˝b zatrudnienia poprzez intensyfikacj´ i indywidu-
alizacj´ kontaktów mi´dzy bezrobotnymi oraz pracownikami urz´dów pracy, zwi´kszono za-
kres kontroli przebiegu poszukiwania pracy przez bezrobotnych. Rozszerzono definicj´ pracy,
którà bezrobotny powinien zaakceptowaç – bezrobotny pozostajàcy bez pracy przez co naj-
mniej 4 miesiàce zobowiàzany jest podjàç prac´ gorzej p∏atnà ni˝ posiadana wczeÊniej lub wià-
˝àcà si´ z dalekimi dojazdami do pracy. Zaostrzono sankcje w sytuacji odrzucenia ofert pracy.
RównoczeÊnie zwi´kszono skal´ prowadzonych aktywnych polityk rynku pracy, tak˝e poprzez
zwi´kszenie ich atrakcyjnoÊci (uczestnicy robót publicznych uzyskali dost´p do urlopów i obj´-
ci zostali ubezpieczeniem emerytalnym). Rozszerzono wysokoÊç i zakres refundacji sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne (d∏ugotrwale bezrobotni, osoby wchodzàce na rynek pracy, osoby
starsze).

W wyniku reformy wzros∏y przep∏ywy z bezrobocia do zatrudnienia dla ró˝nych grup bez-
robotnych wyró˝nionych ze wzgl´du na d∏ugoÊç okresu bezrobocia lub sta˝u, który okreÊla gór-
nà granic´ okresu pobierania zasi∏ku. Przyk∏adowo, obni˝ka wysokoÊci Êwiadczenia po 3 miesià-
cach jego pobierania wywo∏a∏a wzrost odsetka bezrobotnych podejmujàcych prac´ w∏aÊnie
w tym miesiàcu – ponad 20 procent wi´cej m´˝czyzn podejmowa∏o zatrudnienie w 3 miesiàcu
otrzymywania zasi∏ku ni˝ w 2 lub 4 miesiàcu. Generalnie, niezale˝nie od maksymalnej d∏ugoÊci
uprawnieƒ do zasi∏ku, podwy˝szeniu uleg∏y odp∏ywy do zatrudnienia w ciàgu pierwszych 12
miesi´cy jego pobierania. Ponadto, najwy˝sze odp∏ywy z bezrobocia, zarówno przed jak i po re-
formie, mia∏y miejsce dla ka˝dej z tych grup w ciàgu ostatniego miesiàca przys∏ugiwania zasi∏ku
i w miesiàcu nast´pnym, zatem w wyniku skrócenia okresu wyp∏at zasi∏ku wzros∏a liczba osób
znajdujàcych zatrudnienie w ciàgu roku bezrobocia. Powy˝sze wyniki wskazujà na pozytywne
skutki reformy systemu – skrócenia okresu przys∏ugiwania zasi∏ków, zaostrzenia kontroli bezro-
botnych i powiàzania polityki pasywnej z programami ALMP. Odrzucono natomiast hipotez´, i˝
zmiany te wynika∏y ze zmiany sytuacji gospodarczej na poziomie makro.

17 W niniejszym opracowaniu poszczególne polityki zostanà poddane ocenie pod kàtem ich oddzia∏ywania na rynek pra-
cy. Prezentacj´ ALMP pod kàtem implementacji oraz wzgl´dnej wagi przywiàzywanej do ka˝dej z nich w paƒstwach
OECD znaleêç mo˝na w pracy Lewandowski et al. (2005).
18 Poglàd o generalnej skutecznoÊci aktywnych polityk i ich przewadze nad politykami pasywnymi w kategoriach obni-
˝ania strukturalnych stóp bezrobocia rozpowszechniony by∏ na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, co znalaz∏o odzwiercie-
dleniach rekomendacji np. OECD (por. OECD (1994)) i Komisji Europejskiej. Wzrost wydatków na programy aktywne i ich
skali pociàgnà∏ za sobà wzrost liczby analiz ich skutecznoÊci i rewizj´ tego, nazbyt optymistycznego, poglàdu na skutecz-
noÊç polityk aktywnych.
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micznego sensu poszczególnych polityk sprawia, ˝e nie wszystkie z nich i w nie jednakowym stop-
niu przyczyniajà si´ do wzrostu zatrudnienia. Z tego wzgl´du, analogicznie jak w przypadku poli-
tyk pasywnych, ocena na poziomie makro poprzez estymacj´ wp∏ywu ALMP na strukturalne stopy
bezrobocia i zatrudnienia nie jest wystarczajàca i musi byç poparta analizà mikroekonometrycznà.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ znaczne zró˝nicowanie mi´dzynarodowe dzia∏aƒ podejmowanych w ramach
ALMP ogranicza wag´ wniosków wyciàganych na podstawie analiz przekrojowych. Bardziej warto-
Êciowe dla zrozumienia znaczenia polityk aktywnych dla funkcjonowania rynku pracy jest porówny-
wanie poszczególnych programów lub ich zestawów implementowanych przez ró˝ne paƒstwa.

W analizach na poziomie makro wp∏yw ALMP starano si´ ujàç w sposób zbli˝ony do zasi∏ków
dla bezrobotnych, poprzez wydatki na ALMP przypadajàce na jednego bezrobotnego.19 Pierwsze ar-
tyku∏y wskazywa∏y na znaczny wp∏yw ALMP na stopy bezrobocia – wzrost wydatków na bezrobotne-
go o 10 punktów procentowych przek∏ada si´ na redukcj´ stopy bezrobocia o 1.5 (Elmeskov et al.
(1997)), lub nawet 1.9 punktu procentowego (Nickel (1997)). Ze wzgl´du na du˝e problemy z endo-
genicznoÊcià u˝ywanej miary ALMP i, co nawet wa˝niejsze, nik∏ego jej powiàzania z efektywnoÊcià
prowadzonych aktywnych polityk,20 póêniejsze prace nie uwzgl´dniajà ALMP wÊród zmiennych obja-
Êniajàcych, gdy˝ ró˝nice polityk preferowanych przez poszczególne paƒstwa sprawiajà, ˝e zbli˝ona
skala wydatków na ALMP oznaczaç mo˝e jakoÊciowo zupe∏nie inne dzia∏ania. DoÊwiadczenia mi´dzy-
narodowe wskazujà bowiem, i˝ wysoki wolumen wydatków na programy aktywne nie zapewnia ob-
ni˝enia strukturalnego bezrobocia, ze wzgl´du na obecnoÊç efektów zewn´trznych, które w ró˝nym
stopniu niwelujà na poziomie makro potencjalnie pozytywny wp∏yw poszczególnych dzia∏aƒ na szan-
se podj´cia pracy przez danà osob´.

Koniecznie zatem jest zidentyfikowanie g∏ównych rodzajów negatywnych efektów zewn´trz-
nych, w ró˝nym stopniu zwiàzanych z konkretnymi dzia∏aniami i sprawiajàcych, ˝e na poziomie za-
gregowanym sà one w wzgl´dnie nieskuteczne lub wr´cz majà niekorzystny wp∏yw na rynek pracy –
nawet je˝eli na poziomie indywidualnym sà efektywne. W literaturze (por. Martin 2000) wyró˝nia si´
efekty ,,ja∏owej straty’’ (deadweight loss), substytucji i wypierania. Przez efekt ja∏owej straty rozumie
si´ adresowanie ALMP do osób, które znalaz∏yby prac´ równie˝ bez udzia∏u w danym programie (ja-
∏owa strata mo˝e byç dodatkowo wzmocniona przez, opisany dalej, efekt locking-in). Efekt substytu-
cji wyst´puje, gdy osoby uczestniczàce w danym programie znajdujà prac´ kosztem bezrobotnych
programem nieobj´tych, natomiast efektem wypierania okreÊla si´ zatrudnienie osób obj´tych progra-
mem kosztem utraty pracy przez osoby dotychczas pracujàce.  W zwiàzku z mo˝liwoÊcià wystàpienia
wymienionych efektów kluczowe dla skutecznoÊci ALMP jest ich dok∏adne adresowanie tylko do tych
grup bezrobotnych, którym mogà one pomóc oraz dok∏adny monitoring przebiegu i wyników podej-
mowanych dzia∏aƒ. Za wy∏àczeniem poÊrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego, wi´kszà sku-
tecznoÊcià od zakrojonych na szerokà skal´, d∏ugotrwa∏ych programów obejmujàcych ró˝ne katego-
rie bezrobotnych, charakteryzujà si´ mniejsze projekty przeznaczone dla ÊciÊle zdefiniowanego,
wàskiego kr´gu odbiorców, którym dana polityka mo˝e pomóc.21 W szczególnoÊci istotne jest, by da-
ny program aplikowany by∏ osobom zagro˝onym d∏ugotrwa∏ym bezrobociem wzgl´dnie pr´dko
po momencie utraty pracy, z pomini´ciem bezrobotnych b´dàcych w stanie samodzielnie znaleêç
i utrzymaç prac´ – co minimalizuje efekty ja∏owej straty i substytucji.22

Na podstawie tej obszernej literatury mo˝na tak˝e dokonaç oceny skutecznoÊci konkretnych
programów aktywnej polityki i wskazaç efekty zewn´trzne w∏aÊciwe ka˝demu z nich. Nale˝y pod-
kreÊliç, i˝ szczególnie wa˝nym z punktu widzenia finansów publicznych kryterium oceny ALMP,

19 Zmiennà objaÊniajàcà jest w takim przypadku iloraz udzia∏u wydatków na ALMP w PKB danego kraju i stopy bezro-
bocia. Ze wzgl´du na endogenicznoÊç takiej zmiennej – wraz ze wzrostem bezrobocia wydatki na bezrobotnego spada-
jà przy tak zdefiniowanej zmiennej, w regresjach by∏a ona instrumentowana wartoÊciami przesz∏ymi.
20 Pod terminem efektywnoÊç na poziomie indywidualnym, w odniesieniu do ALMP, rozumiana jest zmiana prawdopo-
dobieƒstwa znalezienia przez bezrobotnego niesubsydiowanej pracy w wyniku uczestnictwa w programie, natomiast
na poziomie zagregowanym – wp∏yw na bezrobocie lub zatrudnienie ogó∏em.
21 Z tego wzgl´du w niektórych paƒstwach u˝ywane sà sformalizowane metody ,,profilowania’’ bezrobotnych pod kà-
tem przydatnoÊci dla nich poszczególnych rodzajów polityk.
22 Konkluzja taka p∏ynie z szeregu prac mikroekonometrycznych oraz monitoringu programów wprowadzanych w ró˝-
nych krajach, których przeglàd mo˝na znaleêç w pracach Martina (2000), Calmforsa et al. (2002), oraz Betchermana et
al. (2004).
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oprócz oddzia∏ywania na indywidualne szanse znalezienia zatrudnienia oraz sytuacj´ na rynku pra-
cy ogó∏em, jest tak˝e koszt danej polityki. W tym kontekÊcie, tanim i skutecznym dzia∏aniem jest
poÊredniczenie w znalezieniu zatrudnienia oraz doradztwo zawodowe. PoÊrednictwo i doradztwo
sà metodà skutecznà w stosunku do wi´kszoÊci bezrobotnych, stosowane powszechnie umo˝liwia-
jà te˝ szybkà identyfikacj´ osób zagro˝onych bezrobociem d∏ugotrwa∏ym, potencjalnych benefi-
cjentów innych aktywnych polityk. Szkolenia sà obok poÊrednictwa i doradztwa najszerzej u˝ywa-
nym narz´dziem ALMP. O ich skutecznoÊci przesàdzajà wczeÊniej wymienione czynniki – efektywne
sà szkolenia intensywne i ÊciÊle adresowane, oparte o praktyki w miejscu pracy, natomiast szkole-
nia obejmujàce znaczny odsetek bezrobotnych generujà ryzyko wyst´powania efektu ja∏owej stra-
ty.23 Niew∏aÊciwe adresowanie szkoleƒ mo˝e równie˝ doprowadziç do efektu substytucji. Najwi´k-
sze korzyÊci – w postaci wzrostu szans znalezienia pracy – przynoszà one kobietom oraz osobom
d∏ugotrwale bezrobotnym.

Subsydiowane zatrudnienie w sektorze prywatnym zwiàzane jest z mo˝liwoÊcià wystàpienia
wszystkich wymienionych efektów zewn´trznych i to na znacznà skal´.24 JednoczeÊnie jednak jest
ono skutecznym Êrodkiem umo˝liwiajàcym wejÊcie na rynek pracy (lub zapobiegajàcym ca∏kowitej
deprecjacji kwalifikacji) d∏ugotrwale bezrobotnym i osobom powracajàcym na rynek pracy po okre-
sie biernoÊci zawodowej, wywo∏anej np. niezdolnoÊcià do pracy lub macierzyƒstwem. W zwiàzku
z tym subsydiowanie zatrudnienia mo˝e przynosiç pozytywne efekty w kategoriach zarówno indy-
widualnych szans podj´cia pracy, jak i obni˝enia bezrobocia strukturalnego, poprzez redukcj´ jego
d∏ugookresowego sk∏adnika, a tak˝e aktywizacji osób biernych. Jest to jednak warunkowane ogra-
niczonà skalà stosowania tego narz´dzia – jedynie w stosunku do specyficznych grup. Poniewa˝ sà
one generalnie ma∏o liczne,25 subsydiowanie zatrudnienia odgrywaç mo˝e pozytywnà rol´ na po-
ziomie indywidualnym, lecz oddzia∏ywanie makro jest niewielkie. Za nieefektywne uznaje si´ nato-
miast subsydiowanie zatrudnienia osób m∏odych, je˝eli nie jest ono powiàzane z dzia∏aniami
na rzecz wzrostu kwalifikacji uczestnika. W krajach transformujàcych si´ subsydiowane zatrudnie-
nie jest nieskuteczne, a nawet obni˝a indywidualne szanse na rynku pracy (Betcherman et al.
(2004)). Subsydiowane zatrudnienie w sektorze publicznym (roboty publiczne, prace interwencyj-
ne) jest cz´sto narz´dziem umo˝liwiajàcym uzyskanie dodatkowego dochodu osobom d∏ugotrwa-
le bezrobotnym i jako takie pe∏ni funkcje socjalne, ∏agodzàc skutki bezrobocia, zw∏aszcza w trakcie
spowolnienia gospodarczego. Udzia∏ w robotach publicznych i pracach interwencyjnych nie pod-
nosi natomiast indywidualnych szans na rynku pracy, a w niektórych wypadkach mo˝e je nawet
zmniejszaç (Martin (2000)). Nale˝y podkreÊliç, ˝e zarówno subsydiowanie zatrudnienia jak i roboty
publiczne u˝ywane by∏y w paƒstwach OECD na szerokà skal´, wywo∏ujàc znaczne efekty substytu-
cji i wypierania. W rezultacie oceny na poziomie zagregowanym wskazujà na ich nieskutecznoÊç. 

Powszechne ryzyko negatywnych efektów zewn´trznych aktywnych polityk rynku pracy, któ-
re nie wyst´pujà w∏aÊciwie jedynie w przypadku poÊrednictwa pracy i doradztwa zawodowego,
sprawia, i˝ ocena ich efektywnoÊci warunkowana musi byç rozpoznaniem zakresu tych polityk i gru-
py docelowej. Je˝eli sà one ÊciÊle adresowane i ciàgle dostosowywane do popytu na prac´, wywie-
raç mogà istotnie pozytywny wp∏yw na zatrudnialnoÊç osób nale˝àcych do grup o wzgl´dnie gor-
szej pozycji na rynku pracy, przy jednoczesnym unikni´ciu efektów zewn´trznych. Z tego te˝
wzgl´du, ostatnie lata przynios∏y w krajach OECD tendencj´ do zintegrowania polityk aktywnych
i pasywnych, co pozwala na zniwelowanie bodêców zniech´cajàcych do podj´cia zatrudnienia, wy-
magajàc jednoczeÊnie uwa˝nej selekcji uczestników programów oraz sankcjonowania nadu˝yç.
Znaczne zró˝nicowanie mi´dzynarodowe strategii implementacji ALMP nie pozwala na wysuwanie
wniosków odnoÊnie relacji mi´dzy wolumenem wydatków na ten cel a sytuacjà na rynku pracy ogó-
∏em. W literaturze ukszta∏towa∏ si´ jednak konsensus, ˝e polityki aktywne mogà wyraênie przyczy-
niç si´ do u∏atwienia absorpcji na rynku pracy skutków zaburzeƒ zewn´trznych, choç nie sà w sta-
nie istotnie ograniczyç bezrobocia w czasie recesji.

23 Zw∏aszcza, jeÊli jedynym kryterium doboru uczestników jest maksymalizacja odsetka uczestników znajdujàcych zatrud-
nienie w nast´pstwie programu.
24 Formà zbli˝onà do subsydiowanego zatrudnienia jest pomoc finansowa w za∏o˝eniu w∏asnej firmy – polityka ta ma
jednak niewielki zasi´g i uczestniczy w niej nieznaczny odsetek bezrobotnych.
25 Choç w niektórych przypadkach kràg osób, w stosunku do których subsydiowanie zatrudnienia mo˝e byç uzasadnio-
ne, mo˝e byç relatywnie liczny, np. w przypadku znacznej dezaktywizacji osób w wieku przedemerytalnym.
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6.9 Pasywna i aktywna polityka rynku pracy – interakcje

Ze wzgl´du na akceleracj´ wydatków na pasywne polityki rynku pracy (por. Cz´Êç II)
na poczàtku lat osiemdziesiàtych i utrzymujàcy si´ wzrost stóp bezrobocia, w wielu krajach eu-
ropejskich obni˝ono wysokoÊç zasi∏ków dla bezrobotnych (co motywowane by∏o g∏ównie
wzgl´dami bud˝etowymi), a systemy zasi∏kowe powiàzano z tak zwanymi strategiami aktywiza-
cyjnymi – wyp∏aty zasi∏ków uwarunkowano spe∏nieniem przez bezrobotnych szeregu warun-
ków, jak koniecznoÊç udowodnienia poszukiwania pracy, regularne kontakty z urz´dami pracy,
podejmowanie zatrudnienia oferowanego przez s∏u˝by zatrudnienia lub udzia∏u w programach
ALMP (Martin (2000)). Konsekwencjà niewywiàzania si´ z tych warunków jest zazwyczaj ogra-
niczenie wysokoÊci zasi∏ku lub wr´cz utrata uprawnieƒ. Reformy te mia∏y zapobiegaç tak˝e tzw.
„pu∏apce bezrobocia”, gdy cz´Êç aktywnych zawodowo rotuje pomi´dzy pobieraniem zasi∏ku
a krótkimi okresami zatrudnienia, umo˝liwiajàcymi im odnowienie uprawnieƒ do zasi∏ku. Wy-
st´powanie tego zjawiska stwierdzono w wielu krajach europejskich (OECD (1996)). Dlatego ju˝
od poczàtku lat osiemdziesiàtych mia∏y miejsce zmiany w systemach zasi∏kowych, w celu ogra-
niczenia tego typu nadu˝yç, przede wszystkim poprzez wyd∏u˝anie minimalnego okresu zatrud-
nienia wymaganego do uzyskania uprawnieƒ do zasi∏ku.26 W tym kontekÊcie, uzyskiwane dla
wielu paƒstw europejskich oszacowania pozytywnego lub co przynajmniej nieistotnego wp∏ywu
zasi∏ków na szanse podj´cia zatrudnienia, co mia∏oby odró˝niaç sytuacj´ w Europie kontynen-
talnej od krajów anglosaskich (Komisja Europejska 2004a), nale˝y traktowaç ze znacznà rezer-
wà, gdy˝ nie uwzgl´dniajà one trwa∏oÊci podejmowanego zatrudnienia i w znacznej mierze wy-
nikaç mogà z wyst´powania pu∏apki bezrobocia. Nale˝y podkreÊliç, i˝ upowszechnienie dzia∏aƒ
aktywizacyjnych w ramach systemu zasi∏kowego nie jest uniwersalnym sposobem na zwi´ksze-
nie odp∏ywów bezrobotnych do zatrudnienia, gdy˝ powszechnoÊç uczestnictwa w programach
ALMP prowadzi do tzw. „efektu karuzeli”, czyli przeplatania si´ w przypadku pewnych jedno-
stek okresów zasi∏kowych i aktywizacyjnych (Calmfors et al. (2002)), co stanowi pewnà analo-
gi´ do pu∏apki bezrobocia.

Wydaje si´, i˝ ze wzgl´du na mo˝liwoÊci nadu˝yç i koniecznoÊç Êcis∏ego adresowania pro-
gramów ALMP, strategie aktywizacyjne najbardziej efektywne sà w po∏àczeniu z sankcjami dla
bezrobotnych nie wywiàzujàcych si´ ze stawianych wobec nich wymagaƒ. Jak zosta∏o zaobser-
wowane empirycznie (Calmfors et al. (2002)), uczestnictwo w ALMP, które prowadziç ma
do zwi´kszenia zatrudnialnoÊci bezrobotnych, wywo∏uje te˝ tzw. efekt locking-in – w trakcie
trwania programu poszukujà pracy znacznie mniej intensywnie. RównoczeÊnie jednak na∏o˝enie
na zasi∏kobiorców obowiàzku uczestnictwa w ALMP wywo∏uje bodziec do wczeÊniejszego pod-
j´cia zatrudnienia, pozwalajàc w ten sposób dokonaç w pewien sposób autoselekcji osób b´dà-
cych w stanie podjàç zatrudnienie i potrzebujàcych wsparcia. Szereg analiz wskazuje na istot-
noÊç takiego efektu ,,odstraszania’’ i nak∏adanych sankcji w postaci obni˝ki zasi∏ku. Black et al.
(2003) analizujàc wp∏yw adresowania aktywnych polityk w Stanach Zjednoczonych wnioskujà,
i˝ obowiàzek udzia∏u w nich wp∏ywa na skrócenie okresów bezrobocia silniej ni˝ programy sa-
me w sobie, gdy˝ znaczna cz´Êç bezrobotnych, których s∏u˝by zatrudnienia kwalifikujà do dzia-
∏aƒ pomocowych, stara si´ znaleêç prac´ zanim rozpocznie si´ okres intensywnego kontaktu
z urz´dami pracy. Lalive et al. (2002) oszacowali dla Szwajcarii, i˝ prawdopodobieƒstwo podj´-
cia pracy przez bezrobotnych wzrasta w momencie otrzymania ostrze˝enia o utracie prawa
do zasi∏ku w wyniku niewystarczajàcego poszukiwania pracy a˝ o 28 procent w porównaniu
do okresu bezpoÊrednio poprzedzajàcego zawiadomienie. W Danii, gdzie powiàzanie polityki
pasywnej z aktywnà jest najszerzej praktykowane (por. Cz´Êç II), zgodnie z estymacjami Roshol-
ma i Svarera (2004), okresy bezrobocia ulegajà skróceniu o oko∏o 3 tygodnie jedynie w wyniku
efektu „odstraszania”.

Reformy s∏u˝b zatrudnienia, w wyniku których bezrobotni zostali zmuszeni do znacznie
cz´stszych kontaktów ze urz´dami pracy, pozytywnie i trwale wp∏yn´∏y na przep∏ywy z bezrobocia
do zatrudnienia w Holandii (Gorter, Kalb (1996)) i w Wielkiej Brytanii (Dolton, O’Neill (1996)).

26 Od roku 1979 d∏ugoÊç okresu zatrudnienia koniecznego do uzyskania uprawnieƒ do zasi∏ku podniesiono w Belgii, Da-
nii, Francji, Grecji, Holandii, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
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Holandia jest obok Szwajcarii przyk∏adem kraju, gdzie sankcje w postaci redukcji zasi∏ków skracajà
okresy bezrobocia i istotnie podwy˝szajà przep∏ywy do zatrudnienia.27 Jak wykazali Abbring et al.
(1998), okresy bezrobocia osób stojàcych w obliczu obni˝ki zasi∏ku sà znacznie krótsze ni˝ pozo-
sta∏ych, a na∏o˝enie sankcji zwi´ksza przep∏ywy do zatrudnienia prawie dwukrotnie. Van der Berg
et al. (2000) uzyskali analogiczne efekty dla osób pobierajàcych Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej,
co wskazuje, ˝e nawet w przypadku osób o s∏abej pozycji na rynku pracy, sankcje zwi´kszaç mogà
przep∏ywy do zatrudnienia. Ciekawym wnioskiem z doÊwiadczeƒ holenderskich jest tak˝e, i˝ wa˝-
niejszy od wysokoÊci sankcji jest sam fakt jej na∏o˝enia. Tablica 6.3 ukazuje oddzia∏ywujàce w ten
sposób elementy konstrukcji systemów zasi∏kowych wybranych krajów europejskich.

Z literatury analizujàcej rol´ ALMP i sankcji nak∏adanych na zasi∏kobiorców dla odp∏ywów
z bezrobocia i d∏ugoÊç jego trwania wyp∏ywa wi´c wniosek, i˝ najbardziej efektywne po∏àczenie po-
lityki aktywnej i pasywnej polega na Êcis∏ym monitorowaniu bezrobotnych, ich cz´stych, zindywi-
dualizowanych kontaktach ze s∏u˝bami zatrudnienia po∏àczonych z intensywnym doradztwem i po-
Êrednictwem pracy oraz weryfikacjà gotowoÊci do podj´cia pracy. SkutecznoÊç integracji polityki

27 Bezrobotny nie wywiàzujàcy si´ z warunków pobierania zasi∏ku podlega redukcji Êwiadczenia, zazwyczaj cz´Êcio-
wej i okresowej, rz´du 5 procent przez 4 do 25 tygodni lub 30 procent przez 13 tygodni. W latach 1987-1994 na-
p∏yw do systemu zasi∏kowego w Holandii wzrós∏ z oko∏o 300 do 600 tysi´cy osób, a liczba na∏o˝onych sankcji z 27
do 104 tysi´cy.

Tablica 6.3: Sankcje w systemach zasi∏kowych wybranych paƒstw europejskich.

èród∏o: Komisja Europejska (2004a).

Kraj Rodzaj sankcji

Dania Bezrobotni odmawiający udziału w ALMP tracą prawo do zasiłku. Jeżeli odmawiają pracy 
oferowanej przez służby zatrudnienia, zasiłek ulega zawieszeniu do momentu przepraco-
wania 300 godzin w przeciągu 10 tygodni. Analogiczne zasady dotyczą osób nie objętych 
ubezpieczeniem od bezrobocia i otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

Niemcy Zasiłek ulega redukcji o 30 procent przez trzy miesiące w przypadku osób odmawiających 
udziału w programach oferowanych przez służby zatrudnienia. Kolejne przypadki wiążą się 
z większą obniżką.

Hiszpania Sankcje za odmowę podjęcia zatrudnienia lub udziału w ALMP wahają się od zawieszenia 
zasiłku na miesiąc, po jego utratę.

Finlandia Odmowa podjęcia pracy trwającej do 5 dni oznacza zawieszenie zasiłku na miesiąc, a pracy 
na dłuższy okres lub udziału w szkoleniu - na 60 dni. Drugi przypadek odmowy równo-
znaczny jest z utratą prawa do zasiłku, które może być ponownie uzyskane po przynajmniej 
3 miesiącach pracy lub szkolenia.

Francja Bezrobotni muszą co 6 miesięcy odbyć rozmowę z pracownikami służb zatrudnienia i zobo-
wiązani są do udziału w szkoleniach, w przeciwnym wypadku tracą zasiłek przejściowo lub 
na stałe.

Irlandia Zasiłek może być zawieszony, jeżeli służby zatrudnienia stwierdzą podczas wywiadów z 
bezrobotnym, że unika on pracy.

Włochy Bezrobotni muszą pozostawać w kontakcie z urzędem pracy, który co 6 miesięcy zobowią-
zany jest zaoferować zatrudnienie lub szkolenie. Odmowa pociąga za sobą nawet utratę 
statusu bezrobotnego, np. w przypadku odmowy podjęcia pracy w miejscu oddalonym o 
mniej niż 50 km od miejsca zamieszkania.

Holandia W zależności od wieku bezrobotnego i warunku, który nie został spełniony, zasiłek ulega 
jest obniżany lub odbierany. Dominują redukcje rzędu kilkunastu procent.

Szwecja Pierwsze złamanie zasad pobierana zasiłku (udział w ALMP, podjęcie zatrudnienia) prowa-
dzi do obniżki zasiłku o 25 procent przez 40 dni, drugie o 50 procent przez 40 dni, trzecie 
oznacza utratę praw.

Wielka Brytania W zależności od wykroczenia, prawo do zasiłku zawieszane jest na okres od 2, 4 lub 26 
tygodni, w zależności od tego, który raz miało to miejsce i czy bezrobotny uczestniczy w 
którymś ze spejcalnych programów aktywizacyjnych.
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aktywnej i pasywnej zale˝y tak˝e od warunku, ˝e niespe∏nienie tych wymagaƒ prowadzi do obni˝-
ki wysokoÊci zasi∏ku lub wr´cz jego utraty. W ten sposób, w programach ALMP biorà udzia∏ osoby,
których szanse na zatrudnienie mogà wzrosnàç w wyniku uczestnictwa w nim, a ryzyko efektu ,,loc-
king-in’’ jest niwelowane przez efekt odstraszania. DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà tak-
˝e, i˝ pozostawanie bezrobotnych w kontakcie ze s∏u˝bami zatrudnienia nie tylko pozwala na zin-
dywidualizowanie strategii aktywizacji i efektywniejsze dopasowanie osób poszukujàcych prac´
do istniejàcych wakatów, lecz umo˝liwia tak˝e weryfikacj´ staraƒ o podj´cie pracy i na∏o˝enie ewen-
tualnych sankcji, które znacznie zmniejszajà atrakcyjnoÊç pozostawania w bezrobociu i pobierania
zasi∏ku. Na podstawie przedstawionych analiz ekonometrycznych, przeprowadzonych dla szeregu
paƒstw, wnioskowaç mo˝na, i˝ wykorzystanie interakcji polityki pasywnej i aktywnej pozwala
na wzrost skutecznoÊci ka˝dej z nich, w kategoriach wp∏ywu na prawdopodobieƒstwo podj´cia
pracy przez bezrobotnych, sytuacj´ na rynku pracy ogó∏em i efektywnoÊç wydatkowanych na te ce-
le Êrodków publicznych. 

6.10 Podsumowanie

Rozwój teorii rynku pracy uwypuklajàcych jego niewalrasowski charakter, zaprezentowanych
w Rozdziale 3, zwróci∏ uwag´ ekonomistów na instytucjonalne uwarunkowania poszczególnych
rynków, co poczàwszy od lat dziewi´çdziesiàtych zaowocowa∏o szeregiem prac ekonometrycznych
badajàcych wp∏yw instytucji i regulacji rynku pracy na kszta∏towanie si´ zatrudnienia i bezrobocia
w paƒstwach OECD. Okazuje si´, ˝e ze wzgl´du na ró˝nice metodologiczne i wra˝liwoÊç uzyskiwa-
nych wyników na zmiany zbioru zmiennych objaÊniajàcych, sposobu konstrukcji indeksów lub roz-
szerzanie zbioru obserwacji o kolejne paƒstwa lub lata, nie uda∏o si´ w ramach tego nurtu ekono-
mii osiàgnàç szerokiego konsensusu, choç dokonywanie pewnych generalizacji jest mo˝liwe.
Uwzgl´dniajàc niejednoznacznoÊç analiz elastycznoÊci wynagrodzeƒ wzgl´dem opodatkowania na-
le˝y uznaç, ˝e dalece nieuprawnione jest wyciàganie wniosków na temat jego wp∏ywu na rynek pra-
cy w oderwaniu od ca∏oÊciowej struktury otoczenia instytucjonalnego. Jak zauwa˝ono w rozdziale
czwartym, przyczyny natury ekonometrycznej sprawiajà, ˝e wiarygodne oszacowania wp∏ywu po-
datków na zmienne makroekonomiczne osiàgnàç mo˝na jedynie kontrolujàc tak˝e stron´ wydatko-
wà rzàdu, który to warunek nie zosta∏ spe∏niony w przytoczonej literaturze. W tym Êwietle, mo˝na
zasadnie przypuszczaç, i˝ klin podatkowy odgrywa rol´ zmiennej instrumentalnej dla wp∏ywajàcych
na rynek pracy wydatków rzàdowych. Co wi´cej, nawet przyjmujàc za bliskà rzeczywistoÊci prze-
ci´tnà elastycznoÊç poziomu zatrudnienia wzgl´dem klina podatkowego uzyskiwanà w literaturze
przedmiotu, ró˝nicà w klinie wyt∏umaczyç mo˝na jedynie oko∏o 1/4 zró˝nicowania wskaêników za-
trudnienia w Stanach Zjednoczonych i UE15.

Za istotne zaniedbanie w ramach literatury instytucji rynku pracy nale˝y uznaç przede wszyst-
kim ignorowanie systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, umo˝liwiajàcego dezaktywizacj´ osób star-
szych, gdy˝ w tym przypadku istotny wp∏yw na agregaty rynku pracy zosta∏ potwierdzony w bada-
niach makro oraz spójnych z nimi analizach mikroekonometrycznych poda˝y pracy. Obserwacje
empiryczne pozwalajà stwierdziç, ˝e dost´pnoÊç Êwiadczeƒ dla osób w wieku przedemerytalnym
nale˝y do tych obszarów, gdzie interwencja publiczna wywiera najsilniej negatywny wp∏yw na za-
trudnienie. W odniesieniu do pozosta∏ych jej rodzajów, poczàtkowy poglàd, i˝ zasi∏ki dla bezrobot-
nych istotnie obni˝ajà poda˝ pracy zosta∏ wraz z rozwojem badaƒ s∏usznie zrewidowany. Ze wzgl´-
du na interakcje zachodzàce pomi´dzy poszczególnymi instytucjami wydaje si´, i˝ wi´kszy wp∏yw
na rynek pracy wywierajà pewne kombinacje polityk ni˝ poszczególne polityki, analizowane w ode-
rwaniu od otoczenia. W szczególnoÊci dotyczy to relacji mi´dzy opodatkowaniem pracy a pasywnà
politykà rynku pracy, opodatkowaniem a modelem negocjacji p∏acowych, prawnà ochronà pracow-
nika a zwiàzkami zawodowymi oraz pomi´dzy aktywnymi i pasywnymi politykami rynku pracy. Po-
parcie znajduje te˝ teza o wp∏ywie pewnych rozwiàzaƒ na pozycj´ na rynku pracy konkretnych grup
spo∏ecznych.

Poniewa˝ analiza pasywnej i aktywnej polityki na szczeblu agregatów jest daleko niewystar-
czajàca dla zrozumienia roli, jakà dla rynku pracy odgrywa ten szczególny rodzaj interwencji pu-
blicznej, konieczne jest odwo∏anie si´ do analiz mikro i badaƒ poszczególnych rodzajów polityk
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bàdê ich kombinacji wyst´pujàcych w danych paƒstwach. Na tej podstawie wyznaczyç mo˝na sze-
reg warunków determinujàcych efektywnoÊç prowadzonych polityk zarówno na poziomie indywi-
dualnym, jak i zagregowanym. Jak pokazano, wià˝e si´ ona z minimalizacjà negatywnych efektów
zewn´trznych i ograniczeniem dezaktywizujàcego wp∏ywu Êwiadczeƒ wyp∏acanych bezrobotnym.
Kluczowe dla skutecznoÊci polityki rynku pracy jest jej profilowanie i implementowanie w nawiàza-
niu do potrzeb lokalnego rynku pracy, a szczególnie du˝e znaczenie ma organizacja s∏u˝b zatrud-
nienia. W przypadku spe∏nienia tych warunków, mo˝e ona odegraç wa˝nà rol´ dla poprawy sytu-
acji na rynku pracy grup wzmo˝onego ryzyka, wp∏ywajàc na redukcj´ bezrobocia strukturalnego
i przyczyniajàc si´ w ten sposób do aktywizacji osób zagro˝onych wykluczeniem z rynku.
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Wnioski

Omówiony w niniejszej cz´Êci dorobek teoretyczny i empiryczny ekonomii z zakresu badaƒ
nad wzrostem gospodarczym, cyklem koniunkturalnym i rynkiem pracy pozwala na wyciàgni´cie
ogólnych wniosków co do si∏y i trwa∏oÊci oddzia∏ywania, jakie polityka fiskalna mo˝e wywrzeç
na poziom i dynamik´ produktu, czy zatrudnienie w krótkim i d∏ugim okresie. Wydaje si´, ˝e wp∏yw
ten mo˝na podsumowaç w nast´pujàcych dziesi´ciu punktach:

Po pierwsze, teoria i empiria wzrostu gospodarczego oraz cyklu koniunkturalnego dostarcza-
jà silnych argumentów, ˝e jakiekolwiek zmiany w polityce fiskalnej, czy to po stronie dochodów pu-
blicznych, czy wydatków oddzia∏ujà jedynie przejÊciowo na dynamik´ produktu per capita. Innymi
s∏owy zwi´kszajàc, bàdê zmniejszajàc podatki, czy te˝ zmieniajàc poziom albo struktur´ wydatków
publicznych, rzàd mo˝e oczekiwaç, ˝e wp∏ynie na poziom dochodu, lecz nie na jego d∏ugookreso-
wà stop´ wzrostu. JednoczeÊnie g∏ówne oddzia∏ywanie impulsów fiskalnych koncentruje si´ w sto-
sunkowo krótkim, obejmujàcym kilka lat, okresie, a tym samym efekty ekspansji lub kontrakcji fi-
skalnej sà szybko widoczne w koniunkturze gospodarczej.

Po drugie, struktura wydatków publicznych mo˝e mieç pozytywny wp∏yw na tempo konwer-
gencji realnej krajów rozwijajàcych si´, o ile wydatki publiczne przeznaczane sà na cele podnoszàce
produktywnoÊç kapita∏u prywatnego. Badania empirycznie wskazujà, ˝e szczególnie du˝y zwrot spo-
∏eczny przynoszà wydatki na edukacj´, infrastruktur´ i badania naukowe. Zidentyfikowane zwiàzki
przyczynowo skutkowe sà jednak stosunkowo z∏o˝one, a tym samym zarówno wy˝sze wydatki
w pewnych obszarach mogà (przejÊciowo) przyczyniaç si´ do szybszego wzrostu, jak i szybszy wzrost
mo˝e przek∏adaç si´ na wi´kszà skal´ wydatków. JednoczeÊnie kluczowe znaczenie dla efektywnoÊci
wymienionych kategorii wydatków publicznych ma warunkowana instytucjonalnie i strukturalnie
produktywnoÊç w sektorach odpowiedzialnych za tworzenie kapita∏u ludzkiego i innowacji. 

Po trzecie, oddzia∏ywanie polityki fiskalnej na poziom produktu jest stosunkowo du˝e, istot-
nie modyfikujàc dobrobyt spo∏eczny. Podstawowym kana∏em transmisji sà przy tym kana∏y docho-
dowy i substytucyjny, w tym przede wszystkim oddzia∏ywanie, jakie sektor finansów publicznych
wywiera na poda˝ pracy i kapita∏u. Dlatego szczególnie du˝e znaczenie dla poziomu aktywnoÊci
gospodarczej majà transfery do gospodarstw domowych, w tym zw∏aszcza te, które subsydiujà do-
chody osób potencjalnie aktywnych na rynku pracy. Niezale˝nie od tego czy wzrost transferów fi-
nansowany jest spadkiem konsumpcji publicznej, czy zwi´kszeniem podatków, efekt jest jakoÊcio-
wo podobny – spada poda˝ pracy, inwestycje i poziom produktu w równowadze. Zniekszta∏cajàce
opodatkowanie obni˝a zarówno poziom zatrudnienia jak i kapita∏u prywatnego zaanga˝owanego
w produkcj´, wzmacniajàc negatywny wp∏yw transferów.

Po czwarte, implikowane teoretyczne odst´pstwa od ekwiwalencji ricardiaƒskiej sà prawdo-
podobnie zaniedbywalnie ma∏e, a dowody empiryczne sà w tym wzgl´dzie bardzo niejednoznacz-
ne. Nie pozwala to wiarygodnie twierdziç, ˝e np. wzrost d∏ugu publicznego, w wyniku zmniejsze-
nia bie˝àcego opodatkowania przy sta∏ych wydatkach, zwi´kszy produkt. Podobnie, sp∏ata d∏ugu
wynikajàca z przejÊciowego zmniejszenia wydatków, bez wiarygodnych szans na zmniejszenie opo-
datkowania w przysz∏oÊci, nie ma znaczenia realnego. Poniewa˝ prawdopodobna si∏a efektu wy-
pierania jest niewielka, dla skutecznoÊci polityki fiskalnej wa˝na jest wi´c jej wiarygodnoÊç, a przede
wszystkim trwa∏oÊç obni˝ek transferów i podatków zniekszta∏cajàcych. JednoczeÊnie przewidywa-
ny przez teori´ ekonomii kszta∏t krzywych Laffera dla poszczególnych typów podatków wskazuje,
˝e w zakresie wspó∏czeÊnie spotykanych stawek podatkowych nie nale˝y oczekiwaç, by zmniejsze-
nie opodatkowania by∏o samofinansujàce si´. Wr´cz przeciwnie, obni˝ajàc podatki nale˝y spodzie-
waç si´ tak˝e spadku dochodów publicznych. Innymi s∏owy, osiàgni´cie równowagi fiskalnej wyma-
ga zawsze dostosowania dochodów do zak∏adanego poziomu wydatków. Tym samym to zakres



164

Wnioski

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

interwencji publicznej determinuje wielkoÊç zniekszta∏cenia wywo∏anego przez opodatkowanie.
Zmniejszenie tego zniekszta∏cenia nie jest mo˝liwe bez zmian po stronie wydatkowej. 

Po piàte, oddzia∏ywanie finansów publicznych na rynek pracy odbywa si´ w pierwszej kolej-
noÊci przez system zabezpieczenia spo∏ecznego, a w drugiej przez podatki. Poniewa˝ transfery spo-
∏eczne stanowià êród∏o dochodu osób niepracujàcych, poda˝ pracy maleje w ka˝dym przypadku
gdy roÊnie dost´pnoÊç i wysokoÊç tych Êwiadczeƒ. Do poszukiwania pracy zniech´ca przede wszyst-
kim mo˝liwoÊç uzyskania stabilnego êród∏a dochodu, a w nieco mniejszym stopniu tak˝e stopa za-
stàpienia, a wi´c relacja mi´dzy dochodem ze Êwiadczeƒ a dochodem z pracy. Dlatego w∏aÊnie, do-
st´pnoÊç permanentnych transferów do osób w wieku niemobilnym nale˝y do tych obszarów, gdzie
interwencja publiczna najsilniej zniekszta∏ca poda˝ pracy.

Po szóste, w danym otoczeniu instytucjonalnym to ca∏kowity zakres fiskalizmu (wyznaczony
przez wolumen wydatków publicznych), a nie roz∏o˝enie opodatkowania mi´dzy podatki poÊrednie
i bezpoÊrednie, albo podatki p∏acone przez pracownika i pracodawc´, okreÊla wywo∏any przez opo-
datkowanie rozmiar ja∏owej straty na rynku pracy w d∏ugim okresie. Zarówno podatki bezpoÊrednie
jak i poÊrednie zmniejszajà poda˝ pracy, a ró˝na si∏a ich wynika co najwy˝ej z odmiennych rozmiarów
ich baz podatkowych. Struktura opodatkowania odgrywa pewnà rol´ dla rynku pracy tylko w wypad-
ku, gdy odmiennie traktuje dochody z pracy oraz z innych ni˝ praca êróde∏. JeÊli system podatkowy
jest w tym wzgl´dzie neutralny, oddzia∏ywanie struktury opodatkowania na zatrudnienie jest widocz-
ne tylko w krótkim okresie. W rezultacie, fiskalnie neutralne zmiany w opodatkowaniu, przesuwajàce
np. ci´˝ar podatkowy z podatku PIT na podatek VAT, muszà przynieÊç znacznie mniejsze korzyÊci dla
zatrudnienia ni˝ permanentne obni˝ki opodatkowania finansujàce spadek transferów.

Po siódme, si∏a wp∏ywu opodatkowania na rynek pracy zale˝y przede wszystkim od stopnia
podatkowej elastycznoÊci poda˝y pracy. Czym bardziej poda˝ pracy jest elastyczna, tym wp∏yw ten
jest silniejszy. Poniewa˝ elastycznoÊç indywidualnej poda˝y pracy w du˝ym stopniu warunkowana
jest mo˝liwoÊcià uzyskania alternatywnego dochodu, opodatkowanie oddzia∏uje negatywnie
na poda˝ pracy tylko niektórych grup spo∏ecznych. Dotyczy to zw∏aszcza osób starszych (mogàcych
liczyç na transfery), kobiet (ze wzgl´du na podzia∏ pracy w gospodarstwie domowym) i osób m∏o-
dych (utrzymywanych przez rodziców), lecz nie m´˝czyzn w prime-age, których poda˝ pracy jest
w zasadzie nieelastyczna. 

Po ósme, wp∏yw opodatkowania na popyt na prac´ ograniczony jest do sytuacji, gdy nie mo-
˝e byç ono w pe∏ni przerzucone na wynagrodzenia, a wi´c do sytuacji, gdy (m.in. za sprawà instytu-
cjonalnej obudowy rynku pracy) si∏a przetargowa pracowników jest wysoka lub gdy barier´ tworzy
wysoka p∏aca minimalna. W sytuacji gdy wynagrodzenie minimalne usztywnia p∏ace od do∏u, opodat-
kowanie zmniejsza popyt na nisko produktywnych pracowników, dla których obni˝ka p∏ac poni˝ej
pewnego poziomu nie jest mo˝liwa, a z drugiej strony zmniejsza atrakcyjnoÊç wejÊcia na rynek pracy
osób otrzymujàcych transfery spo∏eczne (z regu∏y ni˝sze od p∏acy minimalnej). Osoby najmniej pro-
duktywne, majàce mo˝liwoÊç pracy w szarej strefie reagujà, na impulsy podatkowe nie tyle zmienia-
jàc swojà poda˝ pracy (o ile nie mogà liczyç na dochody z transferów), co raczej poda˝ pracy legal-
nej.

Po dziewiàte, aktywna polityka rynku pracy nie jest uniwersalnà receptà na wysoki poziom
bezrobocia i niski poziom zatrudnienia. Znaczenie ma przede wszystkim ca∏y kompleks podejmo-
wanych w jej ramach dzia∏aƒ oraz ich interakcja z politykami pasywnymi, zaÊ sam wolumen wydat-
ków ma mniejsze znaczenie. Rolà polityk aktywnych jest przede wszystkim u∏atwienie przyspiesze-
nia, w momencie o˝ywienia koniunktury, absorpcji na rynku pracy skutków zaburzeƒ zewn´trznych.
ALMP nie sà w stanie istotnie ograniczyç bezrobocia w czasie recesji. Zakres potencjalnego oddzia-
∏ywania dotyczy przede wszystkim redukcji bezrobocia strukturalnego i aktywizacji osób zagro˝o-
nych wykluczeniem z rynku. Kluczowe dla skutecznoÊci ALMP jest ich Êcis∏e adresowanie i dostoso-
wywanie do potrzeb rynku lokalnego.

Po dziesiàte, poszczególne elementy instytucjonalnej struktury rynku pracy, wchodzàc ze so-
bà we wzajemne interakcje, mogà odciskaç si´ z ró˝nà intensywnoÊcià na poda˝y i popycie na pra-
c´ w ró˝nych krajach i w obecnoÊci ró˝nych szoków agregatowych. Oznacza to, ˝e na rynek pracy
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silniejszy wp∏yw wywierajà kombinacje polityka nie poszczególne polityki z osobna. Dotyczy to
w szczególnoÊci relacji mi´dzy opodatkowaniem a pasywnà politykà rynku pracy, opodatkowaniem
a modelem negocjacji p∏acowych, a tak˝e mi´dzy aktywnymi i pasywnymi politykami rynku pracy.
W szczególnoÊci ró˝nicami w opodatkowaniu mo˝na wyt∏umaczyç jedynie oko∏o 1/4 zró˝nicowa-
nia wskaêników zatrudnienia mi´dzy USA a UE15. Pozosta∏à cz´Êç nale˝y przypisaç innym instytu-
cjom rynku pracy, a zw∏aszcza transferom spo∏ecznym do osób poni˝ej wieku emerytalnego. 
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Wprowadzenie

Przeglàd prawid∏owoÊci empirycznych, przeprowadzony w cz´Êci pierwszej, pozwala na okre-
Êlenie tych obszarów interwencji publicznej, które wywierajà najwi´kszy wp∏yw na poziom produk-
tu, tempo jego wzrostu (przejÊciowo) oraz na równowag´ na rynku pracy. Wiedza, które z teorii
sprawdzajà si´ w konfrontacji z rzeczywistoÊcià gospodarczà na tyle dobrze, by móc odwo∏aç si´
do nich w sposób wzgl´dnie uniwersalny, jest punktem wyjÊcia do zrozumienia zwiàzków pomi´dzy
rynkiem pracy a interwencjà publicznà w paƒstwach OECD na przestrzeni ostatnich kilku dekad.

W pierwszym rozdziale niniejszej cz´Êci skupiamy si´ zatem na doÊwiadczeniach krajów
OECD w zakresie rozmiaru i struktury wydatków i dochodów publicznych na przestrzeni ostatnich
dekad. Nacisk po∏o˝ony jest na ilustracj´ uniwersalnych wniosków wyp∏ywajàcych z analiz przyto-
czonych w cz´Êci I, z uwzgl´dnieniem jednak specyfik poszczególnych paƒstw. Pozwala to zarów-
no na wypracowanie punktu odniesienia dla sytuacji w Polsce, jak i na zidentyfikowanie tzw. do-
brych praktyk, wskazujàcych na skutecznoÊç poszczególnych dzia∏aƒ, podejmowanych w celu
optymalizacji wp∏ywu wywieranego przez finanse publiczne na rynek pracy.

Zadaniem kolejnego rozdzia∏u jest przedstawienie najwa˝niejszych ró˝nic mi´dzy rynkiem pra-
cy w Polsce i innych paƒstwach OECD. DoÊwiadczenia paƒstw OECD stanowià kontekst, w którym
analizujemy gospodark´ polskà, odnoszàc struktur´ wydatków publicznych i sytuacj´ na rynku pra-
cy w Polsce do sytuacji w innych krajach. Zadaniem rozdzia∏u nie jest detaliczny opisu obecnego sta-
nu sektora finansów publicznych w Polsce w jego ekonomicznej i instytucjonalnej warstwie. Ma on
na celu, przyjmujàc poczàtkowo perspektyw´ ÊciÊle makroekonomicznà, pokazanie najwa˝niejszych
przyczyn powstania dzisiejszej sytuacji na rynku pracy w odniesieniu do kompozycji wydatków i do-
chodów publicznych, w tym zw∏aszcza rol´, jakà odgrywajà dla niej pozycje zwiàzane z transferami
spo∏ecznymi. Poniewa˝ polityka rzàdu nie mo˝e funkcjonowaç w oderwaniu od sytuacji spo∏eczno-
-gospodarczej, a pewne rozwiàzania, które w danym otoczeniu wywar∏yby znikomy wp∏yw na rynek
pracy, w innym mogà okazaç si´ niezwykle szkodliwe, kolejnym problemem poruszanym w rozdzia-
le drugim jest identyfikacja grup spo∏ecznych b´dàcych w gorszej sytuacji zarówno w odniesieniu
do polskiego rynku pracy, jak i w porównaniu z analogicznymi grupami w innych paƒstwach rozwi-
ni´tych. Elementem analizy jest opis czynników idiosynkratycznych, takich jak cechy zasobów pracy
lub struktura gospodarki w Polsce, majàcych istotny wp∏yw na sytuacj´ na rynku pracy.

Ze wzgl´du na wysokà heterogenicznoÊç polskiego rynku pracy, widocznà ju˝ na poziomie
analiz makroekonomicznych, pe∏en obraz relacji mi´dzy wydatkami publicznymi oraz opodatkowa-
niem a rynkiem pracy w Polsce uzyskaç mo˝na jedynie rozszerzajàc badanie o perspektyw´ mikro-
ekonomicznà – elementy takiej analizy zamykajà niniejszà cz´Êç.

Rozdzia∏ 9 poÊwi´cony jest detalicznej ocenie wp∏ywu na rynek pracy poszczególnych sk∏ado-
wych systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, z uwzgl´dnieniem celu istnienia danego Êwiadczenia
i grup, które sà jego adresatami. W nawiàzaniu do analiz z rozdzia∏u 7. oraz 8. dokonano identy-
fikacji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy elementów systemu, szczegó∏owo przedstawia-
jàc natur´ ich interakcji z sytuacjà na rynku pracy. Wyniki tej analizy stanowià podstaw´ reform, pro-
ponowanych w cz´Êci III.

Wprowadzenie
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Finanse publiczne w Polsce a wzrost gospodarczy i rynek pracy

7.1 Wprowadzenie

Badania empiryczne, poddane krytycznej prezentacji w Cz´Êci I, pozwalajà na ustalenie
zwiàzków mi´dzy poszczególnymi aspektami interwencji publicznej a podstawowymi zmiennymi
makroekonomicznymi, przy uwzgl´dnieniu struktury instytucjonalnej rynku pracy. Zadaniem pierw-
szego podrozdzia∏u jest ilustracja tych prawid∏owoÊci oraz procesu, który doprowadzi∏ do uformo-
wania si´ w paƒstwach OECD sektorów finansów publicznych w ich obecnym kszta∏cie. Rozmiar
sektora rzàdowego w wi´kszoÊci paƒstw OECD wyraênie zwi´kszy∏ si´ bowiem w drugiej po∏owie
dwudziestego wieku, lecz zmiany te mia∏y nieco odmienny charakter w poszczególnych krajach.
Podj´ta zostanie tak˝e próba okreÊlenia, które z wydatków wydajà si´ byç wzgl´dem siebie kom-
plementarne, a które substytucyjne. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na doÊwiadczenia mi´-
dzynarodowe odnoÊnie reform fiskalnych, a zw∏aszcza prób ograniczenia udzia∏u sektora finansów
publicznych w PKB.

Pozwoli to na odniesienie skali i struktury wydatków publicznych w Polsce do doÊwiadczeƒ
mi´dzynarodowych i ogólnà ocen´ ich znaczenia dla zmian zatrudnienia oraz aktywnoÊci zawodo-
wej w ostatnich latach. Udzia∏ sektora publicznego w PKB jest najszerszà miarà ca∏kowitego opo-
datkowania, lecz wa˝ne jest równie˝ opodatkowanie pracy grup ró˝niàcych si´ produktywnoÊcià
i wysokoÊcià wynagrodzeƒ – analizie zostanie poddany wi´c tak˝e wp∏yw klina podatkowego i wy-
nagrodzenia minimalnego na zmiany na rynku pracy w Polsce.

7.2 DoÊwiadczenia krajów OECD

7.2.1 Finanse publiczne i wzrost w latach 1970-2003

Zgodnie z hipotezà Wagnera, dobra publiczne sà dobrami luksusowymi, a tym samym sk∏on-
noÊç do ich konsumpcji powinna wzrastaç wraz z dochodem. Obserwacja ewolucji wydatków pu-
blicznych w paƒstwach cz∏onkowskich OECD na przestrzeni ostatnich kilkudziesi´ciu lat zdaje si´
w ogólnych zarysach potwierdzaç t´ tez´. O ile w roku 1970 w ˝adnym z nich rozmiary sektora fi-
nansów publicznych nie przekracza∏y 45 procent produktu krajowego brutto, to trzydzieÊci lat póê-
niej zaledwie w jednej trzeciej by∏y one mniejsze od tej granicy, a jedynie w Irlandii obni˝y∏y si´.1

Skokowe zwi´kszenie poziomu wydatków publicznych nastàpi∏o w wi´kszoÊci paƒstw OECD w po-
∏owie lat siedemdziesiàtych, w nast´pstwie negatywnego szoku poda˝owego, wywo∏anego gwa∏-
townym wzrostem cen surowców energetycznych, zw∏aszcza ropy naftowej. W wi´kszoÊci krajów
europejskich (za wyjàtkiem Niemiec i Wielkiej Brytanii), lecz tak˝e w USA i Japonii, podwy˝szone
wydatki publiczne utrzyma∏y si´ do po∏owy lat osiemdziesiàtych.

Szczyt aktywnoÊci paƒstwa w gospodarce przypad∏ na poczàtek ostatniej dekady XX wieku.
Od tego czasu w niemal wszystkich2 krajach OECD, a zw∏aszcza w tych, w których interwencja pu-

1 Z oceny tej wy∏àczamy kraje postkomunistyczne b´dàce obecnie cz∏onkami tej organizacji.
2 Wyjàtki to Korea, Japonia i Szwajcaria, w których wyjÊciowy poziom wydatków by∏ bardzo niski. W mniejszej fiskali do-
tyczy to tak˝e Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Z kolei w Belgii, Holandii i Szwecji wydatki publiczne mi´dzy ro-
kiem 1985 a 2004 obni˝y∏y si´ o oko∏o 10, a w Irlandii a˝ o 20 punktów procentowych.
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bliczna przybra∏a najwi´kszà skal´, dosz∏o do jej wyraênego zmniejszenia. JednoczeÊnie trzeba pa-
mi´taç, ˝e roz∏o˝enie w czasie zmian w wysokoÊci i strukturze wydatków paƒstwa zale˝a∏o tak˝e
od wyjàtkowych i niespotykanych gdzie indziej idiosynkratycznych szoków, zmuszajàcych cz´Êç rzà-
dów do przejÊciowej zmiany skali lub struktury podejmowanej interwencji publicznej. Dotyczy∏o to
np. Finlandii i Szwecji na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, kiedy gospodarki tych krajów, poprzez
za∏amanie eksportu, dotkni´te zosta∏y skutkami kryzysu gospodarczego w by∏ym ZSRR, albo Nie-
miec, które po roku 1990 zwi´kszy∏y znacznie swoje wydatki publiczne, ze wzgl´du na koniecznoÊç

Rysunek 7.1: Ca∏kowite wydatki i konsumpcja publiczna w krajach OECD w latach 1970-2003
èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005 i Economic Outlook 77.

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005 i Economic Outlook.
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Rysunek 7.2: Zmiany w wydatkach publicznych w krajach OECD w latach 1970-2003

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005, SOCX Database oraz OECD Economic Outlook

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

AUS

AUT BEL

CAN

DNK

FIN

FRA

DEU

GRC

ISL

IRL

ITA

JAP

LUX

NLDNOR

PRT

ESP

SWE

CHE

GBR

USA

EUR

Całkowite wydatki publiczne w roku 1970 [% PKB]

C
ał

ko
w

it
e 

w
yd

at
ki

 p
ub

lic
zn

e 
w

 r
ok

u 
20

03
 [

%
 P

K
B

]

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

AUSAUT

BEL

CAN

DNK

FIN

FRA

DEU

GRC

ISL

IRL

ITA

JAP

KOR

LUX

MEX

NLD

NZL

NOR

PRT

ESP

SWE

CHE

GBR

USA

EUR

Konsumpcja rz dowa w roku 1970 [% PKB]

K
on

su
m

pc
ja

 r
z

do
w

a 
w

 r
ok

u 
20

03
 [%

 P
K

B
]

8 10 12 14 16 18 20 22 24
12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

AUT

CAN

FIN

FRA

DEU

GRC

IRL

ITA

JAP

LUX

NZL

NOR

PRT

ESP

CHE

GBR

USA

Transfery społeczne w roku 1980 [% PKB]

T
ra

ns
fe

ry
 s

po
łe

cz
ne

 w
 r

ok
u 

20
01

 [
%

 P
K

B
]

2 4 6 8 10
0

2

4

6

AUT

BEL

CAN

CHE

DEU

FIN

FRA

GBR

GRC

IRL

ISL

ITA

JAP

NLD

NOR

NZL

SWE

USA

Inwestycje publiczne w roku 1970 [% PKB]

In
w

es
ty

cj
e 

pu
bl

ic
zn

e 
w

 r
ok

u 
20

01
 [%

 P
K

B
]



172

7

Finanse publiczne w Polsce a wzrost gospodarczy i rynek pracy

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

poniesienia tzw. kosztów zjednoczenia. Za ka˝dym razem jednak tego typu wyjàtkowe wzrosty wy-
datków mia∏y charakter przejÊciowy, a co za tym idzie, w ostatnich kilkudziesi´ciu latach, wydatki
publiczne w paƒstwach cz∏onkowskich OECD wzros∏y generalnie rzecz bioràc w podobnej skali.
O ile jednak w roku 1970 mo˝na by∏o dostrzec wyraêna korelacj´ mi´dzy dochodem per capita,
a udzia∏em konsumpcji publicznej lub ca∏kowitymi wydatkami publicznymi w PKB, to w roku 2003
by∏y ju˝ one znacznie s∏absze (por. Rysunek 7.1).

Sta∏o si´ tak z dwóch powodów. Po pierwsze, do organizacji przystàpi∏y paƒstwa Êrodkowo-
europejskie, w których rozmiary dzia∏alnoÊci paƒstwa, ze wzgl´du na dziedzictwo gospodarki so-
cjalistycznej, sà wyjàtkowo du˝e. Po drugie, mi´dzy rokiem 1970 a 2003 dosz∏o do znacznej kon-
wergencji poziomów dochodu per capita wÊród europejskich i azjatyckich cz∏onków OECD
(i pewnej ich dywergencji wobec USA), której nie towarzyszy∏y adekwatne ró˝nice dynamiki wydat-
ków publicznych. Innymi s∏owy, bezwzgl´dny wzrost rozmiarów sektora publicznego by∏ w wi´k-
szoÊci krajów podobny, a tym samym ró˝nica mi´dzy krajem redystrybuujàcym najwi´kszà cz´Êç PKB
za poÊrednictwem rzàdu (Szwecja), a tym który robi to w najmniejszym stopniu (Korea) zmieni∏a si´
jedynie nieznacznie. W rezultacie, obecne, si´gajàce niemal 30 punktów procentowych, rozpi´toÊci
we wzgl´dnych rozmiarach sektora finansów publicznych, w gospodarkach paƒstw zrzeszonych
w OECD sà bardzo podobne do tych sprzed trzydziestu lat.3

Tablica 7.1: Udzia∏ wydatków publicznych w PKB 1970-2003 w krajach OECD

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005, SOCX Database oraz OECD Economic Outlook

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003
Australia 27 34 35 40 37 39 37 36
Austria 41 48 50 53 51 56 51 51
Belgia 42 50 56 60 53 53 49 49
Czechy - - - - - 54 42 45
Dania 42 46 54 57 57 60 55 56
Finlandia 34 39 41 47 49 60 49 51
Francja 40 45 46 53 50 54 52 53
Grecja 22 26 30 43 50 51 52 52
Hiszpania 23 25 33 42 43 44 39 39
Holandia 43 51 56 58 55 56 45 49
Irlandia 42 49 53 54 43 42 32 34
Islandia 34 40 37 40 43 44 43 48
Japonia 20 28 33 33 32 36 38 38
Kanada 36 42 42 49 49 49 42 41
Korea - 19 21 20 20 21 24 31
Luksemburg - - - - 43 45 39 46
Niemcy 40 50 50 49 47 55 45 47
Norwegia 43 48 46 44 54 52 43 46
Nowa Zelandia - - - - - 42 39 37
Polska - - - - - 51 45 45
Portugalia 22 31 35 41 42 45 45 48
Słowacja - - - - - 54 60 49
Szwajcaria 21 28 29 31 30 35 34 35
Szwecja 48 53 65 68 64 68 57 57
USA 32 35 34 37 37 37 34 37
Węgry - - - - - - 48 49
Wielka Brytania 42 49 46 47 42 45 40 44
Włochy 36 45 42 51 54 53 47 49

3 Wyjàtkiem jest Irlandia, gdzie relacja wydatków publicznych do produktu bardzo si´ obni˝y∏a w ostatnich kilkunastu
latach.
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Struktura wydatków publicznych w paƒstwach OECD

W zdecydowanej wi´kszoÊci krajów rozwini´tych za ponad 50-60 procent ca∏kowitego wzro-
stu wydatków publicznych bezpoÊrednio po wystàpieniu kryzysu naftowego, odpowiada∏o znacz-
ne zwi´kszenie konsumpcji publicznej, odzwierciedlajàce zastosowanie keynesowskiej recepty ste-
rowania popytem, której celem by∏o przezwyci´˝enie wywo∏anej kryzysem recesji. Pozosta∏a cz´Êç
zmian wysokoÊci wydatków publicznych by∏a z jednej strony wynikiem spadku inwestycji rzàdo-
wych, z drugiej zaÊ zwi´kszenia skali transferów socjalnych. Wzrost wydatków spo∏ecznych by∏ bez-
poÊrednio zwiàzany z przyj´tà w tym okresie politykà rynku pracy. Poniewa˝ w wi´kszoÊci paƒstw
OECD dosz∏o do znacznego wzrostu stopy bezrobocia, wyraênie zwi´kszy∏y si´ tak˝e wydatki na za-
si∏ki dla bezrobotnych. JednoczeÊnie w wielu z nich nastàpi∏a znaczna intensyfikacja odp∏ywu osób
zagro˝onych utratà pracy na wczeÊniejsze emerytury, a w niektórych (Holandia i W∏ochy) tak˝e
na renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, w efekcie czego wzros∏y wydatki emerytalne i rentowe.

Zmiany w transferach socjalnych okaza∏y si´ znacznie trwalsze ni˝ zmiany w konsumpcji pu-
blicznej. O ile przyrost udzia∏u konsumpcji publicznej w PKB, si´gajàcy mi´dzy rokiem 1970 a 1980
oko∏o 4-6 punktów procentowych, by∏ w nast´pnej dekadzie w wi´kszoÊci paƒstw OECD znacznie
wolniejszy, a w niektórych (Belgia, Dania, Holandia, Szwecja, Irlandia) cz´Êciowo bàdê ca∏kowicie
odwrócony, to wy˝sze wydatki spo∏eczne nie tylko utrzyma∏y si´, lecz dalej ros∏y. W latach 1980-
2001 w krajach OECD dosz∏o wi´c Êrednio rzecz bioràc do zwi´kszenia udzia∏u transferów socjal-
nych w PKB o 4 punkty procentowe, przy czym wi´kszoÊç tego wzrostu wynika∏a ze zwi´kszonych

Tablica 7.2: Udzia∏ dochodów publicznych w PKB 1970-2003 w krajach OECD

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005 i Economic Outlook 77.

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003
Australia 26 29 31 35 34 35 36 36
Austria 42 46 50 52 51 52 51 51
Belgia 40 45 47 50 47 48 50 50
Czechy - - - - - 48 38 42
Dania - 45 52 56 56 58 57 57
Finlandia 36 45 45 50 54 55 56 53
Francja 40 42 47 50 49 50 51 50
Grecja 29 29 32 35 35 39 48 44
Hiszpania 24 26 32 36 40 38 39 40
Holandia 41 49 52 54 50 47 48 46
Irlandia - - 39 44 40 39 36 34
Islandia 32 35 37 37 39 41 46 44
Japonia 21 24 28 30 34 31 31 30
Kanada - - - 39 43 43 44 44
Korea - 18 21 21 23 25 29 30
Luksemburg - - - - 48 48 45 46
Niemcy 40 44 45 45 42 46 47 45
Norwegia 44 49 54 56 57 55 58 56
Nowa Zelandia - - - - - 41 38 38
Polska - - - - - 45 42 44
Portugalia - - 28 32 35 40 42 45
Słowacja - - - - - 54 48 45
Szwajcaria - - - - - 33 35 36
Szwecja 50 54 57 60 63 60 62 58
USA 30 30 31 31 32 33 36 32
Węgry - - - - 48 49 45 44
Wielka Brytania 43 42 41 43 41 39 41 40
Włochy 30 30 35 38 43 46 46 46
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wydatków na emerytury i ochron´ zdrowia, a w mniejszym stopniu tak˝e na pasywne i aktywne
polityki rynku pracy. 

W konsekwencji, w chwili obecnej transfery sà wyraênie dominujàcà kategorià wydatków publicz-
nych wszystkich paƒstw rozwini´tych. Sà tak˝e jedynà pozycjà, której udzia∏ w finansach publicznych ko-
reluje si´ jednoznacznie ujemnie z wszystkimi pozosta∏ymi kategoriami wydatków.4 Dzieje si´ tak dlate-
go, ˝e kraje wydajàce wi´cej na transfery wydajà na ogó∏ mniej na niemal wszystkie pozosta∏e obszary
zadaniowe (por. Rysunek 7.4 oraz 7.3), tak˝e w kategoriach bezwzgl´dnych.5 Wyjàtkiem sà wydatki
na edukacj´, w przypadku których brak jest (ujemnej lub dodatniej) korelacji z poziomem transferów
oraz, korelujàce si´ dodatnio z transferami, wydatki finansujàce dostarczanie us∏ug publicznych. Mo˝na
wi´c podejrzewaç, ˝e kraje decydujàce si´ na wy˝sze wydatki transferowe akceptujà ni˝sze nak∏ady m.in.
na bezpieczeƒstwo publiczne, obronnoÊç i inwestycje, lecz niekoniecznie na oÊwiat´. JednoczeÊnie, wi´k-

Tablica 7.3: Zmiany udzia∏u transferów spo∏ecznych w PKB 1980-2001 w krajach OECD

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD baza SOCX 1980-2001. Dla Polski i niektórych innych paƒstw porównano pierwszy
dost´pny rok z 2001. E – emerytury, RR- renty rodzinne, ‘dN – Êwiadczenia dla osób niepe∏nosprawnych (w tym renty), WnZ – wydatki
na ochron´ zdrowia, ‘R- Êwiadczenia rodzinne, ZdB- zasi∏ki dla bezrobotnych, I – inne; * – OECD bez Austrii, Czech, W´gier, Islandii, Korei,
Meksyku, Norwegii, Polski i S∏owacji.

E RR ŚdN WnZ ŚR ZdB I
Razem 
1980-
-2001

1990-
-2001

Australia 1.5 -0.3 1.3 1.8 1.9 0.3 0.3 6.7 3.8
Austria 2.1 -0.4 0.6 0.0 -0.2 0.8 0.7 3.5 1.9
Belgia 2.6 -0.4 -0.5 1.1 -0.8 -0.2 1.4 3.1 0.3
Czechy 1.2 0.1 0.4 -0.1 -0.5 0.1 0.1 1.2 1.2
Dania 0.2 -0.1 -0.4 -0.9 0.9 -1.9 2.4 0.2 -0.1
Finlandia 2.7 0.1 0.3 0.2 1.1 1.3 0.4 6.3 0.0
Francja 2.9 -0.4 -0.7 1.4 0.3 1.6 2.1 7.3 1.8
Grecja 7.6 0.0 0.7 1.6 1.5 0.1 1.5 12.9 3.4
Hiszpania 3.6 -1.1 -0.1 1.0 0.0 -0.7 0.9 3.7 0.0
Holandia -0.7 -0.5 -3.0 0.4 -1.4 -0.4 0.4 -5.2 -5.9
Irlandia -1.8 -0.4 -1.0 -1.9 0.5 0.7 0.8 -3.2 -4.9
Islandia 1.0 0.1 1.2 0.6 0.4 -0.1 0.2 3.4 3.4
Japonia 4.3 0.2 0.1 1.8 0.1 0.0 0.3 6.7 5.7
Kanada 1.7 0.2 0.1 1.5 0.1 -0.4 0.3 3.5 -0.8
Luksemburg 0.8 -3.3 -1.0 -0.8 1.5 0.1 0.0 -2.7 -1.0
Niemcy 1.6 -0.4 0.1 0.6 -0.7 0.0 1.1 2.3 2.5
Norwegia 1.7 -0.3 1.4 0.9 1.4 0.1 0.8 6.0 -0.8
Nowa Zelandia -1.2 -0.2 1.3 0.3 -0.1 0.2 0.3 0.7 -3.4
Polska 4.2 1.0 2.0 -0.3 -0.8 1.0 0.4 7.5 7.5
Portugalia 4.5 0.8 0.4 2.8 0.4 0.6 0.8 10.2 7.2
Szwajcaria 6.1 1.1 1.5 2.7 0.2 0.4 0.2 12.2 8.5
Szwecja 1.4 0.0 0.3 -1.0 -1.1 0.6 -0.1 0.1 -1.9
USA 0.0 -0.2 0.0 2.5 -0.4 -0.4 -0.1 1.5 1.3
Wielka Brytania 2.6 -1.2 1.5 1.2 -0.1 -0.8 0.7 3.9 2.3
Włochy 3.9 0.9 0.1 0.7 -0.1 0.0 0.5 6.0 1.2
OECD-21* 2.2 -0.2 0.1 1.0 0.2 0.1 0.8 4.2 1.3

4 W oczywisty sposób wy˝szy udzia∏ procentowy transferów w wydatkach ogó∏em musi powodowaç ni˝szy przeci´tny
udzia∏ pozosta∏ych kategorii wydatkowych, takich jak np. wydatki na edukacj´ czy bezpieczeƒstwo publiczne. Nie ozna-
cza to jednak, ˝e ujemna korelacja musia∏aby dotyczyç ka˝dej z nich z osobna. Udzia∏y niektórych kategorii wydatków
mog∏yby byç potencjalnie nieskorelowane lub nawet skorelowane dodatnio z wydatkami spo∏ecznymi, gdyby korelacja
ta by∏a silnie ujemna w przypadku pozosta∏ych pozycji.
5 Mierzonych w tym wypadku udzia∏em danej kategorii wydatkowej w PKB, w celu zapewnienia porównywalnoÊci mi´-
dzy krajami.
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szy zakres transferów spo∏ecznych wià˝e si´ tak˝e z szerszym zakresem us∏ug publicznych, prawdopo-
dobnie ze wzgl´du na us∏ugi Êwiadczone w ramach systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.

Warto tak˝e zwróciç uwag´ na wyraênà wymiennoÊç mi´dzy wydatkami na zdrowie a pozosta∏y-
mi wydatkami transferowymi, która jednak nie jest tak silna jak w wypadku wydatków na bezpieczeƒstwo
i obronnoÊç (por. Rysunek 7.3). Sugeruje to, ˝e kraje decydujàce si´ na wy˝szy zakres pieni´˝nych transfe-
rów socjalnych muszà, z nielicznymi wyjàtkami (jak np. Francja), akceptowaç ni˝szy poziom transferów

Rysunek 7.3: Wydatki spo∏eczne a inne kategorie wydatków publicznych w latach 1990-2003

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD General Government Expenditures Database. Zaprezentowano wielkoÊci przeci´tne
w okresie obj´tym przez baz´ danych.
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6 Nale˝y podkreÊliç, ˝e wydatki publiczne na ochron´ zdrowia w USA, w odró˝nieniu od pozosta∏ych krajów OECD, stano-
wià mniej ni˝ po∏ow´ ca∏kowitych wydatków na ten cel w gospodarce. Z tego wzgl´du ca∏kowity wzrost wydatków zdrowot-
nych by∏ w ostatnich kilkudziesi´ciu latach w Stanach Zjednoczonych wyraênie wy˝szy ni˝ w innych krajach rozwini´tych.
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spo∏ecznych przekazywanych w naturze, w tym zw∏aszcza na ochron´ zdrowia.6 Oznacza to, ˝e w kra-
jach OECD wyst´puje pewien efekt wypierania poszczególnych kategorii wydatków publicznych przez
transfery spo∏eczne i zwiàzane z nimi wydatki finansujàce us∏ugi publiczne, przy czym jest on generalnie
silniejszy w krajach wzgl´dnie ubo˝szych, w tym tak˝e w paƒstwach Europy Ârodkowej i Wschodniej.

Deficyt oraz d∏ug publiczny w paƒstwach OECD

Wzrost udzia∏u wydatków publicznych w PKB, jaki mia∏ miejsce w paƒstwach OECD po-
czàwszy od po∏owy lat siedemdziesiàtych, finansowany by∏ przede wszystkim wzrostem docho-
dów sektora finansów publicznych, a w mniejszym stopniu deficytem. Wzrost deficytu i jego póê-
niejszà inercj´ mo˝na przewa˝nie wyjaÊniç wzrostem wydatków zarówno na konsumpcj´
publicznà, jak i na transfery spo∏eczne, przy czym wzgl´dna rola konsumpcji publicznej by∏a nie-
co wy˝sza w latach siedemdziesiàtych i w pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych, gdy˝, jak za-
uwa˝ono wczeÊniej, zosta∏a póêniej w wi´kszoÊci przypadków ograniczona. Taki charakter mia∏
wzrost deficytu w Belgii, Grecji, Holandii, Irlandii, Szwecji, w mniejszym stopniu tak˝e w Kana-
dzie. Przypadki znacznego wzrostu deficytu po roku 1985 by∏y w Europie znacznie rzadsze
i w wi´kszej mierze zwiàzane by∏y ze wzrostem wydatków transferowych, jak w Grecji, Portuga-
lii czy tak˝e we W∏oszech.7 Mo˝na uznaç, i˝ jedynie w Stanach Zjednoczonych trwa∏e utrzymy-
wanie si´ deficytu zwiàzane jest ze stabilizacjà konsumpcji publicznej na wy˝szym poziomie
(przy braku adekwatnego dostosowania dochodów), a w Australii wahania deficytu zale˝ne by-
∏y od wahaƒ konsumpcji publicznej – oba te paƒstwa cechujà si´ poza tym ni˝szym od przeci´t-
nej udzia∏em w PKB wydatków na transfery spo∏eczne.

W niektórych przypadkach wzrostowi deficytu towarzyszy∏o równoczesne podniesienie do-
chodów rzàdowych, które jednak nie kompensowa∏o wzrostu wydatków (Belgia, Hiszpania, Niem-
cy), natomiast w innych, wysokoÊç dochodów dostosowywana by∏a z wyraênym opóênieniem (Gre-
cja, Portugalia, W∏ochy). Z drugiej strony, w takich paƒstwach jak Finlandia, Korea i Norwegia
wyst´powa∏y przez d∏ugi okres czasu nadwy˝ki bud˝etowe.8

Kszta∏towanie si´ d∏ugu publicznego wskazuje na jego szybki i wyraêny wzrost przede
wszystkim w tych paƒstwach, gdzie utrzymywanie si´ deficytu powiàzaç mo˝na z inercjà wydatków
na transfery spo∏eczne (por. Tablica 7.4). Znaczne podniesienie si´ d∏ugu publicznego w relatywnie
krótkim okresie nastàpi∏o bowiem w Belgii, Grecji, we W∏oszech, a tak˝e w Japonii, gdzie w prze-
ciwieƒstwie do lat siedemdziesiàtych, w ostatniej dekadzie XX wieku wzrost deficytu zwiàzany by∏
ze wzrostem transferów.9 Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ trwa∏e utrzymywanie si´ deficytu w Sta-

Rysunek 7.4: Wydatki spo∏eczne a inwestycje publiczne w latach 1990-2003

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD General Government Expenditures Database. Zaprezentowano wielkoÊci przeci´tne
w okresie obj´tym przez baz´ danych.
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7 Choç deficyt bud˝etowy we W∏oszech utrzymywa∏ si´ na wysokim poziomie ju˝ od poczàtku lat siedemdziesiàtych.
8 Ewolucja bilansu sektora finansów publicznych w Finlandii wskazuje na znaczenie, jakie mia∏ dla tego paƒstwa szok
zwiàzany z rozpadem Zwiàzku Radzieckiego, obrazowany wzrostem deficytu na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych.
W przypadku Norwegii kluczowe znaczenie dla bilansu majà dochody ze sprzeda˝y ropy naftowej.
9 Choç równoczeÊnie wzrasta∏a konsumpcja publiczna, jako przejaw ekspansywnej polityki fiskalnej prowadzonej w ce-
lu przezwyci´˝enia spowolnienia gospodarczego.
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nach Zjednoczonych i jego wzrost w latach osiemdziesiàtych doprowadzi∏y do szybkiego przyrostu
d∏ugu publicznego, który si´gnà∏ 75 procent PKB na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych i choç po na-
st´pujàcej w rezultacie konsolidacji obni˝y∏ si´, od roku 2000 ponownie wzrasta. Ewolucja deficy-
tu i d∏ugu w USA wynika g∏ównie ze wzrostu konsumpcji publicznej przy stabilizacji lub nawet re-
dukcji dochodów, co wskazuje na jej odmienny ni˝ w krajach europejskich charakter.

W latach dziewi´çdziesiàtych znacznie poprawi∏y si´ Êrednie salda bud˝etowe w krajach
europejskich, co w wi´kszoÊci przypadków wiàza∏o si´ z poprawà sald pierwotnych. Poczàtkowo
spowodowane by∏o to cz´Êciowo wzrostem podatków, zw∏aszcza w krajach o szczególnie wyso-
kich relacjach d∏ugu do PKB, jednak póêniej akcent konsolidacji przesunà∏ si´ wyraênie na ogra-
niczenie wydatków. Abstrahujàc od paƒstw, gdzie zmiany deficytu wydajà si´ mieç charakter cy-
kliczny (Australia, Stany Zjednoczone) lub zale˝ne sà od czynników idiosynkratycznych (Finlandia,
Niemcy, Szwecja), ograniczanie deficytu w nast´pstwie celowych konsolidacji nast´powa∏o w wy-
niku redukcji wydatków publicznych, któremu w niekiedy towarzyszy∏ wzrost dochodów (Belgia,
W∏ochy). Jedynie w Grecji obni˝enie deficytu w pe∏ni finansowane by∏o wzrostem dochodów.
Zwraca uwag´, ˝e w paƒstwach, gdzie zmniejszenie deficytu mia∏o charakter trwa∏y, wiàza∏o si´
ono w du˝ej mierze z redukcjà wydatków na transfery (Belgia, Dania, Irlandia). G∏ównym czyn-
nikiem ograniczenia d∏ugu publicznego w krajach UE by∏a zatem znaczna poprawa sald pierwot-
nych, szczególnie w Belgii, Grecji, Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Warto zauwa˝yç, ˝e znacz-
na redukcja d∏ugu mia∏a miejsce jedynie w Irlandii i na mniejszà skal´ w krajach skandynawskich,
przy czym spadek jego relacji do PKB w Irlandii wynika z utrzymywania jego sta∏ej realnej warto-
Êci i wzrostu PKB.

Tablica 7.4: D∏ug sektora finansów publicznych jako procent PKB 1970-2003 w krajach OECD

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005 i Economic Outlook 77.

1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2003
Australia - 25 33 22
Austria 23 48 63 67
Belgia 62 111 129 106
Dania - 71 75 53
Finlandia 11 17 52 49
Francja 30 36 57 67
Grecja 20 43 101 105
Hiszpania 14 40 68 68
Holandia 43 64 74 53
Irlandia - - 80 35
Islandia - 30 50 45
Japonia 26 68 87 144
Kanada 48 62 93 81
Korea 21 15 9 18
Luksemburg - - 5 6
Niemcy 22 39 52 62
Norwegia 43 34 31 25
Nowa Zelandia - - 56 42
Polska - - 46 44
Portugalia 21 50 59 56
Słowacja - - 27 38
Szwecja 30 61 74 62
USA 47 56 71 61
Wielka Brytania 65 54 55 51
Włochy 57 84 128 122
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Epizody konsolidacji fiskalnych w paƒstwach OECD

Przedstawione w poni˝szym punkcie dane na temat konsolidacji10 pochodzà z pracy Alesin-
da, Argadna (1998). Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ makroekonomiczne skutki dostosowaƒ fiskalnych
w znacznej mierze zale˝à od zmian konkurencyjnoÊci zagranicznej, powiàzanych nie tylko ze zmia-
nami kosztu pracy, ale te˝ kszta∏towaniem si´ inflacji i kursu walutowego. Konsolidacje prowadzà-
ce do przyspieszenia tempa wzrostu produktu cz´sto poprzedzone by∏y realnà deprecjacjà. W sze-
regu paƒstw równolegle podejmowano reformy o charakterze strukturalnym, które w znacznej
mierze determinujà konsekwencje konsolidacji dla zmian produktu i rynku pracy. Z tego te˝ wzgl´-
du uznaç mo˝na, ˝e dostosowania zwiàzane z redukcjà wydatków spo∏ecznych, szczególnie subsy-
diów do czasu wolnego, wiàza∏y si´ przeci´tnie z bardziej pozytywnà reakcjà zatrudnienia ni˝ opar-
te na ograniczeniu inwestycji publicznych, konsumpcji lub zwi´kszeniu dochodów.

W przypadku szeregu paƒstw konsolidacja przebiega∏a g∏ównie po stronie przychodów; zo-
stanà one omówione w pierwszej kolejnoÊci. W Grecji, gdzie w roku 1985 ca∏kowity deficyt bud˝e-
towy osiàgnà∏ poziom 11.5 procent PKB, a inflacja – 25 procent, w czasie procesu dostosowania
fiskalnego opartego na wzroÊcie dochodów, podstawowy deficyt bud˝etowy skorygowany o cykl
koniunkturalny spad∏ o 2 procent PKB, ale ju˝ dwa lata póêniej wzrós∏ o 1 procent PKB. Konieczne
jest dokonanie wyraênego rozró˝nienia pomi´dzy latami 1986-87 oraz 1988-89. W tym drugim
okresie polityka fiskalna sta∏a si´ silnie ekspansywna. W czasie konsolidacji wzrost PKB spad∏ w po-
równaniu do krajów G7. Inwestycje prywatne obni˝y∏y si´ znacznie, a podniesienie si´ tempa wzro-
stu konsumpcji wynika∏o g∏ównie z silnej redukcji stopy oszcz´dnoÊci prywatnych.

W Irlandii na poczàtku lat osiemdziesiàtych mia∏a miejsce tak˝e konsolidacja – dochodowa ,
zwiàzana z podniesienem podatków, gdy˝ w roku 1982 deficyt bud˝etowy przekroczy∏ 16 procent
PKB a d∏ug publiczny osiàgnà∏ poziom prawie 82 procent PKB. Podstawowy deficyt bud˝etowy do-
stosowany cyklicznie uleg∏ poprawie o 3.6 procent w wyniku konsolidacji, jednak d∏ug publiczny
wzrós∏ o ponad 30 punktów procentowych PKB w tym samym okresie. Redukcja deficytu przebie-
ga∏a niemal wy∏àcznie przez wzrost przychodów. Po stronie wydatków najwi´kszy spadek zanoto-
wa∏y inwestycje publiczne, w niewielkim stopniu, w zwiàzku z wolniejszym wzrostem p∏ac, spad∏y
te˝ wydatki na wynagrodzenia w sektorze publicznym. Nastàpi∏ jednak wzrost transferów. Przycho-
dy bud˝etu wzros∏y o 2.6 procent PKB pomi´dzy okresem przed i po konsolidacji, przy czym naj-
wi´kszy wzrost dotyczy∏ podatków bezpoÊrednich od gospodarstw domowych. Wysoka inflacja wy-
wo∏a∏a spadek konkurencyjnoÊci mi´dzynarodowej. Konsolidacja w latach 1983-84 doprowadzi∏a
zatem do spadku tempa wzrostu PKB, zarówno w jednostkach bezwzgl´dnych jak i relatywnie
do krajów G7. Inwestycje prywatne obni˝y∏y si´ wyraênie, podczas gdy zmiana konsumpcji by∏a tyl-
ko w niewielkim stopniu pozytywna. Zatrudnienie ogó∏em stale obni˝a∏o si´ w pracoch∏onnych
i tradycyjnych sektorach, podczas gdy wzrost zatrudnienia w nowych przedsi´biorstwach (z du˝ym
udzia∏em kapita∏u zagranicznego) by∏ niewielki. Stopa bezrobocia wzros∏a z przeci´tnego poziomu
10.6 procent dwa lata przed dostosowaniem, do poziomu 17.3 procent. D∏ugoterminowe realne
stopy procentowe wzros∏y wzgl´dem krajów G7. Kilka lat póêniej w Irlandii przeprowadzono kolej-
nà konsolidacj´, o odmiennym charakterze.

Podobnie konsolidacja fiskalna rozpocz´ta w Holandii w roku 1991 doprowadzi∏a do spadku
produktu. W roku 1990 poziom d∏ugu publicznego przekroczy∏ 76 procent PKB, a deficyt bud˝eto-
wy si´gnà∏ 5.6 procent PKB.11 Deficyt podstawowy dostosowany cyklicznie poprawi∏ si´ o 2.2 pro-
cent PKB pomi´dzy okresem przed i po konsolidacji, jednak poziom zad∏u˝enia nadal si´ zwi´ksza∏.
Dostosowanie zwiàzane by∏o wy∏àcznie ze wzrostem przychodów bud˝etu – dochody bud˝etu
wzros∏y o 2.9 procent PKB – a udzia∏ wydatków w PKB w tym samym czasie wzrós∏. Jedynà obni-
˝onà pozycjà wydatków by∏y p∏ace w sektorze publicznym, co jednak wynika∏o ze spadku liczebno-

10 Konsolidacje te spe∏niajà kryterium wykorzystane przez Alesin´ i Perottiego (1995) – okres dostosowania fiskalnego
jest to rok, w którym dostosowany cyklicznie deficyt pierwotny spad∏ o przynajmniej 2 procent PKB lub okres dwóch ko-
lejnych lat, w których tak zdefiniowany deficyt ulega poprawie o co najmniej 1.5 procent rocznie w ciàgu dwóch lat.
11 Dodatkowo sytuacj´ gospodarczà komplikowa∏ wysoki udzia∏ podatków w kosztach pracy, wysokie sk∏adki na ubez-
pieczenie spo∏eczne, du˝y udzia∏ zysków ze sprzeda˝y gazu w przychodach bud˝etu, oraz wysoki poziom transferów
spo∏ecznych do osób zatrudnionych, w szczególnoÊci pobierajàcych renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy.
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Êci armii. Z drugiej strony, wydatki na zasi∏ki dla bezrobotnych, wydatki rentowe oraz na Êwiadcze-
nia chorobowe w dalszym ciàgu ros∏y, w rezultacie wzrostu liczby Êwiadczeniobiorców. Przeci´tne
opodatkowanie wzrasta∏o, gdy˝ progi podatkowe podatków bezpoÊrednich nie by∏y korygowane
o stop´ inflacji. W okresie konsolidacji, a tak˝e po niej obni˝y∏a si´ zarówno konsumpcja prywatna
jak i inwestycje prywatne. Obni˝ka inwestycji wynika∏a ze spadku zysków przedsi´biorstw, wysokiej
realnej stopy procentowej i czynników popytowych. Tempo wzrostu PKB tak˝e spad∏o. Waluta ho-
lenderska zwiàzana by∏a w tym czasie sta∏ym kursem z markà niemieckà, nominalny kurs walutowy
by∏ wi´c bardzo stabilny, jednak˝e nastàpi∏a aprecjacja kursu realnego, co spowodowa∏o zmniejsze-
nie mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci gospodarki Holandii. Obni˝y∏a si´ jednak stopa bezrobocia,
przy wzroÊcie zatrudnienia i aktywnoÊci, co jednak wiàzaç mo˝na z reformà polityki rynku pracy, nie
znajdujàcà bezpoÊredniego odzwierciedlenia w wydatkach, a tak˝e upowszechnieniem si´ pracy
w niepe∏nym wymiarze godzin.

Obraz makroekonomicznych nast´pstw konsolidacji w Szwecji jest niejednoznaczny. Szeroki
plan konsolidacji fiskalnej zosta∏ wprowadzony w ˝ycie w roku 1982. Deficyt bud˝etowy powoli
spada∏, tak ˝e w roku 1985 osiàgnà∏ poziom 3.3 procent, co prze∏o˝y∏o si´ na relacj´ d∏ugu publicz-
nego do PKB która wynios∏a 74.3 procent. Deficyt podstawowy dostosowany cyklicznie spad∏ o po-
nad 5 procent PKB pomi´dzy okresem przed i po konsolidacji, a d∏ug publiczny zosta∏ zredukowa-
ny o 17.4 procent PKB. Wzrost przychodów bud˝etowych odegra∏ wi´kszà rol´ ni˝ spadek
wydatków publicznych. Po stronie wydatków, udzia∏ transferów w PKB nadal wzrasta∏ w zwiàzku
z wy˝szymi wydatkami na emerytury; zasi∏ki dla bezrobotnych, wzros∏y równie˝ nak∏ady na s∏u˝b´
zdrowia. Nastàpi∏ jednak spadek wydatków na p∏ace w sektorze publicznym oraz na inwestycje pu-
bliczne. Z drugiej strony, ca∏kowite przychody z podatków wzros∏y o 4.3 procent PKB w okresie
1984-89. Sta∏o si´ to dzi´ki wzrostowi podatków bezpoÊrednich, oraz na∏o˝enie od roku 1987 po-
datku kapita∏owego na firmy sektora ubezpieczeniowego oraz fundusze emerytalne, co, zgodnie
z estymacjami OECD, zwi´kszy∏o przychody o 1.5 procent PKB. Brak silnej dewaluacji przed okre-
sem konsolidacji oraz dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczenia wzrostu wynagrodzeƒ doprowadzi∏y
do wzrostu relatywnych kosztów pracy, co zmniejszy∏o mi´dzynarodowà konkurencyjnoÊç gospo-
darki w okresie 1984-89. W czasie dostosowania tempo wzrostu PKB spad∏o, ale z drugiej strony
poprawi∏o si´ wzgl´dem tempa wzrostu w krajach G7. W okresie póêniejszym, tempo wzrostu PKB
spad∏o natomiast zarówno w wielkoÊciach bezwzgl´dnych jak i relatywnie do krajów G7. Tempo
wzrostu konsumpcji prywatnej wzros∏o w okresie dostosowania, w zwiàzku ze wzrostem dochodu
do dyspozycji, ale spad∏o po jego zakoƒczeniu. Tempo wzrostu inwestycji kszta∏towa∏o si´ w od-
wrotny sposób.

W odniesieniu do konsolidacji bazujàcych na zmianach po stronie wydatkowej, podkreÊliç
nale˝y, i˝ wi´kszoÊç z nich uwzgl´dnia∏a znaczne redukcje wydatków na wynagrodzenia w sekto-
rze publicznym, czy to w wyniku obni˝enia zatrudnienia, czy w wyniku zamro˝enia poziomu wy-
nagrodzeƒ. Jednoznacznym przyk∏adem ekspansywnej konsolidacji fiskalnej jest Australia. PKB ro-
s∏o szybciej w czasie oraz po dostosowaniu fiskalnym, zarówno w wielkoÊciach bezwzgl´dnych,
jak i w porównaniu do Êredniego tempa wzrostu krajów G7. Wzrost inwestycji prywatnych powià-
zany by∏ ze spadkiem stóp procentowych, wy˝szymi zyskami przedsi´biorstw oraz ∏atwiejszym do-
st´pem do kredytu, w rezultacie deregulacji rynku finansowego w latach 1985-86. Spadek kraƒ-
cowych stóp podatkowych przyczyni∏ si´ do do wzrostu popytu konsumpcyjnego. Zatrudnienie
w sektorze prywatnym wzros∏o oraz stopa bezrobocia spad∏a w porównaniu z okresem przed do-
stosowaniem fiskalnym. W porównaniu do Êrednich stóp w krajach G7, obni˝y∏y si´ zarówno no-
minalne jak i realne stopy procentowe. Skorygowany o wahania cykliczne deficyt podstawowy
uleg∏ poprawie o 4 procent PKB z poziomu – 2.5 procent w latach 1985-86 do nadwy˝ki 1.3 pro-
cent dwa lata po okresie dostosowania, które prawie w ca∏oÊci dotyczy∏o stony wydatkowej,
przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia w sektorze publicznym (o 1.3 procent PKB) oraz
transferów (przede wszystkim zasi∏ków dla bezrobotnych). Stosunek dochodów z podatków
do PKB pozosta∏ natomiast niemal niezmieniony w okresie 1985-89, choç dochody z tytu∏u podat-
ków bezpoÊrednich wzros∏y o 0.4 procent PKB, co wynika∏o g∏ównie ze wzrostu bazy podatkowej.
W tym czasie najwy˝sza stopa podatkowa zosta∏a obni˝ona z 60 procent do 55 procent w roku
1986 oraz z 55 procent do 49 procent w roku 1987.



180

7

Finanse publiczne w Polsce a wzrost gospodarczy i rynek pracy

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Warto przyjrzeç si´ tak˝e znaczàcej konsolidacji w Danii. W roku 1982 deficyt bud˝etowy
osiàgnà∏ poziom 8.9 procent, a d∏ug publiczny – 53 procent PKB. Deficyt bud˝etowy dostosowany
cyklicznie spad∏ o prawie 10 procent PKB w ciàgu oko∏o pi´ciu lat. Dostosowanie w porównywal-
nym stopniu dotyczy∏o ograniczenia wydatków oraz wzrostu dochodów podatkowych. Po stronie
wydatków, najwi´kszà rol´ odegra∏o ograniczenie transferów oraz wydatków na p∏ace w sektorze
publicznym. Redukcja transferów wiàza∏a si´ g∏ównie z ograniczeniem zasi∏ków dla bezrobotnych
oraz reformà systemu emerytalnego. Zatrudnienie w sektorze publicznym, które szybko ros∏o a˝
do roku 1982 zosta∏o utrzymane na sta∏ym poziomie, a indeksacja wynagrodzeƒ zosta∏a wstrzyma-
na a˝ do roku 1987. Po stronie przychodów, najwi´kszy wzrost generowany by∏ przez wzrost opo-
datkowania pracy oraz zysków przedsi´biorstw. Wzros∏y tak˝e sk∏adki emerytalne. Wynikiem zmian
po stronie dochodów by∏ wzrost ∏àcznego obcià˝enia podatkowego o prawie 7 procent PKB.

W przypadku duƒskim nale˝y wyraênie rozró˝niç mi´dzy okresem dostosowania oraz bezpo-
Êrednio po nim. W czasie konsolidacji wzrost PKB pozostawa∏ wy˝szy ni˝ w krajach G7, bezrobocie
spad∏o, a zarówno konsumpcja prywatna, jak i inwestycje prywatne wzros∏y silnie w wyniku spad-
ku stóp procentowych (realnie o prawie 3 punkty procentowe) oraz rosnàcej konkurencyjnoÊci mi´-
dzynarodowej (relatywne koszty pracy spad∏y o prawie 15 procent w latach 1981-82). Sytuacja go-
spodarcza uleg∏a jednak gwa∏townemu pogorszeniu bezpoÊrednio po dostosowaniu. W latach
1988-89 wzrost PKB w Danii by∏ o ponad 3 punkty procentowe ni˝szy ni˝ w krajach G7, a bezro-
bocie wzros∏o o w tym okresie z 7.9 procent do 9 procent. Przyczyn recesji nale˝y szukaç we wzro-
Êcie wynagrodzeƒ, prowadzàcym do wzrostu relatywnych kosztów pracy. T∏umaczy si´ go zmianà
nastawienia zwiàzków zawodowych, broniàcych poziomu dochodów, który spad∏ w wyniku wzro-
stu podatków. Wskazuje to na kluczowe znaczenie elastycznoÊci wynagrodzeƒ netto oraz ca∏kowi-
tego kosztu pracy dla skutków reform podatkowych.

Ostatnim zaprezentowanym przyk∏adem jest druga w latach osiemdziesiàtych konsolidacja ir-
landzka, w czasie której ca∏e dostosowanie przeprowadzono po stronie wydatków. W roku 1987
d∏ug publiczny osiàgnà∏ poziom 116 procent PKB. Dostosowany cyklicznie podstawowy deficyt bu-
d˝etowy uleg∏ zmniejszeniu dzi´ki drugiej konsolidacji prawie o 8 procent PKB. Najwi´kszy spadek
wydatków dotyczy∏ transferów, które spad∏y o 2.6 procent PKB mi´dzy okresem po i przed dostoso-
waniem fiskalnym, oraz wydatków na p∏ace w sektorze publicznym, które spad∏y o 1.5 procent PKB.
Spadek wydatków na wynagrodzenia wynika∏ z ograniczenia wzrostu p∏ac oraz du˝ego spadku za-
trudnienia w sektorze publicznym (w okresie 1987-89 o prawie 7 procent). Przychody bud˝etu spa-
d∏y w czasie dostosowania o 1.3 procent PKB, a jedynà rosnàcà pozycjà przychodów by∏y przychody
z tytu∏u podatku CIT, których wzrost mia∏ jednak charakter cykliczny, gdy˝ stawka podatku CIT zosta-
∏a ograniczona z 47 do 43 procent. W 1986 nastàpi∏a nominalna dewaluacja waluty o 8 procent.
W po∏àczeniu ze spadkiem wynagrodzeƒ doprowadzi∏o to do spadku o ok. 12-15 procent relatyw-
nego kosztu pracy, a przez to zwi´kszenia mi´dzynarodowej konkurencyjnoÊci gospodarki.

Po roku 1987 sytuacja makroekonomiczna Irlandii uleg∏a odwróceniu. O ile od 1960 roku
do po∏owy lat 80-tych gospodarka rozwija∏a si´ w wolnym tempie (ze stopy wzrostu PKB prawie
o 2 punkty procentowe poni˝ej Êredniej w krajach G7), to w okresie póêniejszym wzrost gospodar-
czy zwi´kszy∏ si´ do 3.6 punktów procentowych ponad Êrednià w krajach G7. Bezrobocie zacz´∏o
spadaç, co oznacza∏o odwrócenie trwajàcego ponad 20 lat negatywnego trendu na rynku pracy.
Du˝y wzrost eksportu i inwestycji by∏ podstawowym êród∏em wzrostu produktu w czasie trwania
konsolidacji i po jej zakoƒczeniu. Sprawia to, ˝e konsolidacja irlandzka jest obok duƒskiej najbar-
dziej wyraênym przyk∏adem tzw. konsolidacji ekspansywnej.

Przedstawione przyk∏ady konsolidacji pokazujà, ˝e ograniczenie deficytu i d∏ugu publicznego
nie przek∏ada si´ automatycznie na wzrost produktu i popraw´ sytuacji na rynku pracy. Skutki kon-
solidacji zale˝à zarówno od tego, czy dokonywana jest po stronie dochodów, czy wydatków sekto-
ra finansów publicznych, jak i tego jakie kategorie dochodów i wydatków sà modyfikowane. Bar-
dzo wa˝ne jest równie˝ otoczenie instytucjonalne rynku pracy i wp∏yw konsolidacji na koszty pracy.
Na marginesie warto zauwa˝yç za Alesinà i Perottim (1995), ˝e konsolidacje by∏y dokonywane ra-
czej przez rzàdy niekoalicyjne, przy czym nie mia∏o wi´kszego znaczenia czy by∏y to rzàdy lewico-
we czy prawicowe.
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Finanse publiczne a konwergencja w paƒstwach OECD

Nale˝y podkreÊliç, ̋ e w Êwietle przytoczonych w Cz´Êci I argumentów teoretycznych i badaƒ em-
pirycznych nie jest uzasadnione stwierdzenie, ˝e wzrost wydatków publicznych w krajach OECD,
a w szczególnoÊci w Europie, w sposób trwa∏y obni˝y∏ stop´ wzrostu gospodarczego. W istocie rzeczy
(por. Tablica 7.5), stopy wzrostu produktu na jednego mieszkaƒca sà w krajach OECD w d∏ugim okre-
sie w zasadzie stacjonarne,12 niezale˝nie od tego jak du˝y jest w nich sektor finansów publicznych.

Dzieje si´ tak dlatego, ˝e (por. Cz´Êç I) dla d∏ugookresowego wzrostu gospodarczego funda-
mentalne znaczenie ma przede wszystkim polityka strukturalna, decydujàca o rozwiàzaniach regu-
lacyjnych i instytucjonalnych nie zawsze znajdujàcych bezpoÊrednie odbicie w dochodach i wydat-
kach publicznych, a nie polityka fiskalna, której oddzia∏ywanie na wzrost gospodarczy jest na ogó∏
przejÊciowe. W efekcie zarówno kraje o du˝ych, jak i o ma∏ych rzàdach mogà odnotowywaç w d∏u-
gim okresie podobne (wysokie lub niskie) tempo wzrostu gospodarczego, o ile funkcjonujàce
w nich rozwiàzania instytucjonalne sà podobnie efektywne.

Dlatego w∏aÊnie utrzymujàcy si´ szybki wzrost gospodarczy w Norwegii i Korei (por. Rysunek 7.5)
wiàzaç nale˝y z instytucjonalnà zdolnoÊcià tych gospodarek do ciàg∏ego podnoszenia produktywnoÊci
i ∏atwej absorpcji szoków zewn´trznych, wyraênie niezale˝nà od skali wydatków publicznych w obu
tych krajach, która na przestrzeni lat znacznie wzros∏a. Podobnie, w przypadku Szwecji i Finlandii przej-
Êciowe os∏abienie dynamiki wzrostu w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, z którego obie gospo-
darki (a zw∏aszcza fiƒska) wysz∏y stosunkowo szybko, nale˝y przypisaç zewn´trznemu szokowi popyto-
wemu w postaci rozpadu gospodarki Zwiàzku Radzieckiego, b´dàcego wa˝nym partnerem handlowym
tych krajów, a nie wzrostowi wydatków publicznych w okresie wczeÊniejszym.13 Tak˝e zupe∏nie od-
mienne kszta∏towanie si´ stóp wzrostu gospodarczego w Irlandii i Szwajcarii po roku 1990 trudno jest

12 Nie mo˝na odrzuciç hipotezy o stacjonarnoÊci szeregów czasowych wyznaczonych przez roczne lub kwartalne (odse-
zonowane) stopy wzrostu PKB w ˝adnym z krajów OECD na bardzo wysokim poziomie istotnoÊci. Dotyczy to tak˝e Ja-
ponii i Korei – krajów, które po roku 1950 prze˝ywa∏y konwergencj´ realnà.
13 Mimo to nale˝y zaznaczyç, ˝e stopa wzrostu gospodarczego per capita w Szwecji jest od kilkudziesi´ciu lat systema-
tycznie ni˝sza ni˝ w USA, co jest argumentem przemawiajàcym za istnieniem pewnych strukturalnych problemów jakie
gospodarka szwedzka (lecz ju˝ nie fiƒska) ma ze wzrostem produktywnoÊci.

Rysunek 7.5: Konwergencja realna w krajach OECD w latach 1950-2000

èród∏o: Penn World Tables 6.1
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powiàzaç z ró˝nà fiskalà fiskalizmu – oba te kraje charakteryzujà si´ bowiem podobnym poziomem wy-
datków publicznych, który przez d∏ugi czas by∏ nawet wyraênie ni˝szy w Szwajcarii – lecz raczej z od-
miennà zdolnoÊcià do realokacji zasobów do bardziej produktywnych bran˝ gospodarki.

Mimo ˝e wp∏yw polityki fiskalnej na d∏ugookresowe tempo wzrostu jest znikomy, to, jak po-
kazano w Cz´Êci I i poprzednim punkcie, szoki fiskalne w postaci np. zwi´kszenia/zmniejszenia kon-
sumpcji publicznej, wzrostu/spadku transferów spo∏ecznych lub podwy˝szenia/obni˝ki podatków
mogà, oddzia∏ujàc przejÊciowo na dynamik´ wzrostu produktu, trwale zmieniaç jego poziom
za sprawà wp∏ywu na poda˝ czynników produkcji. Wydaje si´, ˝e znaczne zwi´kszenie po roku
1975 skali transferów spo∏ecznych w krajach europejskich14 spowodowa∏o trwa∏y15 spadek zarów-
no ekstensywnej, jak i intensywnej poda˝y pracy, negatywnie wp∏ywajàc na dynamik´ wzrostu go-

Tablica 7.5: Ârednioroczne stopy wzrostu PKB na mieszkaƒca w latach 1970-2004 w krajach
OECD

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD National Accounts 2005. (i) – W przypadku Czech, Polski, S∏owacji i W´gier poda-
wana stopa wzrostu dotyczy lat 1992-2000 (ii) – ze wzgl´du na dost´pnoÊç danych w przypadku cz´Êci krajów pokazano Êrednià stop´
wzrostu za okres 2000-2003

1970-1980 1980-1990 1990-2000i 2000-2004ii

Australia 1.5 1.5 2.4 2.4
Austria 3.5 2.1 2.1 0.7
Belgia 3.1 1.9 1.9 1.0
Czechy n.d n.d 2.0 3.3
Dania 1.5 1.5 1.9 0.9
Finlandia 3.3 2.6 1.5 2.1
Francja 2.7 2.0 1.7 1.0
Grecja 3.6 0.2 1.8 3.9
Hiszpania 2.6 2.6 2.4 1.6
Holandia 2.1 1.7 2.3 2.4
Irlandia 3.3 3.3 6.3 3.4
Islandia 5.2 1.6 1.7 1.4
Japonia 3.2 3.4 1.1 2.4
Kanada 2.7 1.5 1.9 2.4
Korea 5.5 7.5 5.1 4.0
Luksemburg 1.9 4.5 4.0 2.4
Meksyk 3.3 -0.3 1.5 2.4
Niemcy 2.7 2.2 1.7 0.6
Norwegia 4.3 2.2 3.1 1.2
Nowa Zelandia 0.7 1.1 1.5 2.4
Polska n.d n.d 5.2 2.9
Portugalia 3.6 3.1 2.5 2.4
Słowacja n.d n.d 3.8 4.7
Szwajcaria 1.1 1.6 0.5 2.4
Szwecja 1.6 1.9 1.6 1.7
Turcja 1.8 2.8 1.7 2.0
USA 2.2 2.3 2.1 2.4
Węgry n.d n.d 3.1 3.9
Wielka Brytania 1.8 2.5 2.1 2.4
Włochy 3.1 2.2 1.4 2.4

14 Tu˝ po szoku naftowym by∏o ono szczególnie intensywne w Belgii, Grecji i Holandii. Wokresie póêniejszym nastàpi∏o
tak˝e Szwajcarii w latach dziewi´çdziesiàtych, oraz Portugalii w ostatnim dziesi´cioleciu.
15 OkreÊleƒ „trwa∏y” i „przejÊciowy” u˝ywamy tutaj dla perspektywy wykraczajàcej poza horyzont kilkuletni w∏aÊciwy dla
cyklu koniunkturalnego. W oczywisty sposób prawdziwie „trwa∏ych” szoków na rynku pracy nie ma ze wzgl´du na pro-
cesy demograficzne.
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spodarczego. W Europie dosz∏o po kryzysie naftowym do znacznie g∏´bszego ni˝ w USA spadku
przeci´tnej tygodniowej liczby godzin, jakie typowa osoba zatrudniona poÊwi´ca na prac´,
przy jeszcze wyraêniejszym relatywnym obni˝eniu si´ liczby osób pracujàcych, co by∏o g∏ównym po-
wodem praktycznego ustania konwergencji realnej mi´dzy USA a UE15 po roku 1975.

Sta∏o si´ tak mimo znacznie szybszego – a˝ do po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych – wzrostu pro-
duktywnoÊci pracy w Europie ni˝ w USA. Zdo∏a∏ on jednak jedynie zrekompensowaç spadek eksten-
sywnych i intensywnych nak∏adów pracy (por. Rysunek 7.6). W rezultacie, w chwili obecnej ni˝sza
przeci´tna produktywnoÊç pracy odpowiada jedynie za 1/3, zaÊ ni˝sza intensywnoÊç jej wykorzysta-
nia za 2/3 ca∏kowitej ró˝nicy w poziomach produktu per capita dzielàcej UE15 od USA (por. Rysu-
nek 7.6 oraz Denis et al. (2005)).16

16 Nale˝y podkreÊliç, ˝e o ile od oko∏o 10 lat w USA nastàpi∏o ponowne przyspieszenie dynamiki produktywnoÊci pracy,
to w wielu krajach Europy spada ona nadal. Mo˝na sàdziç, ˝e jest to zwiàzane z niedokonaniem w nich realokacji kapi-
ta∏u do sektorów o wy˝szym potencjale wzrostu. W krajach, które zdo∏a∏y to osiàgnàç (m.in. Irlandia, Holandia, Norwe-
gia, Luksemburg, Finlandia), dynamika wzrostu jest wyraênie wy˝sza.

Rysunek 7.6: Dekompozycja ró˝nic w poziomie produktu mi´dzy UE15 a USA 1970-2000

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych OECD, Labour Force Statistic
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Warto podkreÊliç, ˝e o ile stopniowe skracanie czasu pracy jest tendencjà w∏aÊciwà wszystkim
krajom rozwini´tym, a Europ´ od USA czy Japonii odró˝nia przede wszystkim jego skala, to ju˝ spa-
dek ekstensywnej poda˝y pracy jest zjawiskiem przede wszystkim europejskim, szczególnie widocz-
nym w takich krajach jak Grecja, Hiszpania, Francja czy W∏ochy, w których dost´pnoÊç szeroko rozu-
mianych17 pasywnych polityk rynku pracy by∏a od lat siedemdziesiàtych najwi´ksza, a efektywny wiek
emerytalny najni˝szy. Spostrze˝enie to obrazuje du˝à wag´, jakà zastosowany w Europie model po-
lityki rynku pracy mia∏ dla zatrzymania si´ dynamiki konwergencji wobec USA.18

7.2.2 Finanse publiczne i rynek pracy

Od lat siedemdziesiàtych mo˝na obserwowaç w krajach OECD wyraêny spadek aktywnoÊci
(i co za tym idzie zatrudnienia) m´˝czyzn w wieku 55-64 lat. JednoczeÊnie aktywnoÊç zawodowa
i zatrudnienie kobiet w tej grupie wiekowej wzros∏y, pozostajàc jednak znacznie poni˝ej poziomu
w∏aÊciwego dla m´˝czyzn. Zjawiska te wynika∏y z jednej strony ze zmian spo∏eczno-kulturowych,

17 Czyli obejmujàcych nie tylko tradycyjnie rozumiane pod tym poj´ciem zasi∏ki dla bezrobotnych, ale te˝ Êwiadczenia
przedemerytalne, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz wczeÊniejsze emerytury.
18 Co nie oznacza, ˝e znacznej roli nie odegra∏a tak˝e niedostatecznie silna i s∏abnàca z roku na rok dynamika wzrostu
produktywnoÊci. O ile bowiem w Norwegii obni˝enie si´ ca∏kowitych nak∏adów pracy w porównaniu z USA by∏o w oma-
wianym okresie zbli˝one do UE15 (co wynika∏o jednak ze spadku d∏ugoÊci tygodnia pracy, a nie wskaênika zatrudnienia),
to wzrost produktywnoÊci by∏ znacznie szybszy, co pozwoli∏o temu krajowi na niemal ca∏kowità konwergencj´ realnà
wzgl´dem USA.

Tablica 7.6: Rzeczywisty i ustawowy wiek emerytalny kobiet i m´˝czyzn w paƒstwach OECD.

èród∏o: Dane OECD.

Mężczyźni Kobiety
1970 1980 1990 2000 WE 1970 1980 1990 2000 WE

Australia 65.0 62.7 62.4 63.2 65 60.3 58.2 57.6 60.6 62
Austria 62.7 60.1 58.7 59.6 65 60.6 59.3 56.7 58.9 60
Belgia 62.6 61.1 58.3 58.5 65 59.1 57.5 54.7 56.8 62
Dania 66.3 64.5 63.3 65.3 67 62.0 61.0 59.9 62.1 67
Finlandia 62.7 60.1 59.6 60.8 65 60.6 59.6 59.4 59.8 65
Francja 63.5 61.3 59.6 59.3 60 64.0 60.9 59.0 59.4 60
Grecja 65.6 64.9 62.3 62.4 58 64.3 62.5 60.6 60.9 58
Hiszpania 65.2 63.4 61.6 61.6 65 64.7 63.6 59.7 61.3 65
Holandia 63.8 61.4 59.3 61.0 65 62.9 58.4 55.8 59.1 65
Islandia 66.7 69.3 68.9 69.6 67 69.6 65.8 66.4 67.8 67
Irlandia 67.5 66.2 64.0 65.2 66 69.8 66.0 61.8 66.2 66
Japonia 67.7 67.2 66.5 69.6 60 64.6 63.9 63.9 65.7 60
Kanada 65.0 63.8 62.8 63.1 65 63.0 60.5 59.3 61.4 65
Luksemburg 62.5 59.0 57.6 59.8 65 62.3 60.8 56.0 59.8 65
Niemcy 65.3 62.2 60.3 60.9 65 62.2 60.7 58.2 60.2 65
Nowa Zelandia 64.7 62.9 62.2 64.3 65 60.9 58.7 59.2 61.3 65
Norwegia 66.5 66.0 64.6 63.7 67 66.2 61.5 63.0 62.3 67
Polska 73.6 68.0 68.0 60.9 65 72.2 65.1 63.4 58.8 60
Portugalia 67.2 64.7 63.9 65.8 65 65.3 62.9 61.0 63.5 65
Stany 
Zjednoczone 65.4 64.2 64.1 65.0 65 64.8 62.8 62.2 62.9 65

Szwecja 65.3 64.6 63.9 63.5 65 62.5 62.0 62.4 62.0 65
Szwajcaria 66.7 65.5 64.8 66.6 65 65.4 62.4 61.1 63.2 63
Turcja 68.0 64.9 63.5 62.5 60 68.3 67.6 68.3 61.9 58
Węgry 69.3 65.2 63.0 57.8 62 67.6 61.7 59.0 56.0 58
WielkaBrytania 65.4 64.6 63.2 63.1 65 62.4 62.0 60.5 61.2 60
Włochy 62.6 61.6 60.9 61.2 65 60.7 59.5 57.5 60.5 60
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sk∏aniajàcych wi´kszà liczb´ kobiet w prime-age do podj´cia aktywnoÊci zawodowej, której ∏àcze-
nie z pracà w gospodarstwie domowym stawa∏o si´ coraz bardziej cenione w spo∏eczeƒstwie
i wspierane przez polityk´, a z drugiej, ze znacznie ∏atwiejszego dost´pu dla osób po 50 roku ˝ycia
do instrumentów pasywnej polityki rynku pracy. Efekt netto by∏ ostatecznie negatywny – od po∏o-
wy lat siedemdziesiàtych do roku 1990 znacznie obni˝y∏ si´ efektywny wiek zakoƒczenia aktywno-
Êci zawodowej zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn (por. Tablica 7.6), a odsetek biernych w populacji
powy˝ej 55 roku ˝ycia znacznie wzrós∏.

Wydatki publiczne a aktywnoÊç osób starszych

Wspó∏wyst´powanie wzrostu aktywnoÊci kobiet i spadku przeci´tnego wieku opuszczania
rynku pracy wskazuje, i˝ aktywnoÊç zawodowa osób starszych nabra∏a po roku 1975 odmiennego
charakteru ni˝ wczeÊniej. Poczàtkowo aktywnych by∏o relatywnie mniej osób, ale pozostajàcych
na rynku pracy a˝ do momentu, gdy wiek nie pozwala∏ im na kontynuowanie aktywnoÊci, nato-
miast w latach osiemdziesiàtych, równolegle z coraz powszechniejszà aktywnoÊcià osób poni˝ej 55
roku ˝ycia, intensyfikacji uleg∏y odp∏ywy z rynku pracy osób w wieku emerytalnym i przedemerytal-
nym. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ustawowy wiek emerytalny tylko w kilku krajach uleg∏ w mi´dzyczasie
obni˝eniu, powszechniejsze by∏o umo˝liwienie przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´ w przypadku
spe∏nienia warunków zwiàzanych ze sta˝em pracy. Dezaktywizacja uwarunkowana by∏a zatem
dwoma czynnikami instytucjonalnymi, których istotnoÊç dla wyt∏umaczenia mi´dzynarodowych
ró˝nic aktywnoÊci zawodowej oraz jej zmiennoÊci w czasie wykazano w Rozdziale 6 Cz´Êci I:

• konstrukcjà systemów emerytalnych, sk∏aniajàcà do koƒczenia aktywnoÊci zawodowej
w momencie osiàgni´cia minimalnego wieku uprawniajàcego do przejÊcia na emerytur´,

• zwi´kszeniem mo˝liwoÊci przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´ lub uzyskania, majàcych de
facto identyczny sens ekonomiczny, specjalnych zasi∏ków dla bezrobotnych w wieku przed-
emerytalnym albo rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy (przez osoby zdolne do pracy).

W zestawieniu ze zmianami demograficznymi, implikujàcymi znaczny wzrost wskaênika ob-
cià˝enia,19 który w wi´kszoÊci paƒstw OECD przekroczy∏ 20, w niektórych przypadkach si´gajàc 30
(Szwecja, Belgia, Francja, Wielka Brytania), oraz ze stabilnà ewolucjà wysokoÊci wyp∏acanych Êwiad-
czeƒ emerytalnych, obni˝ka faktycznego wieku emerytalnego w latach osiemdziesiàtych wiàza∏a si´
ze wzrostem udzia∏u wydatków na emerytury w PKB wszystkich paƒstw OECD (por. Tablica 7.7).

Poniewa˝ wskaênik obcià˝enia w wi´kszoÊci paƒstw OECD wykazuje tendencj´ rosnàcà,20

w szeregu paƒstw podj´to dzia∏ania majàce na celu zwi´kszenie aktywnoÊci zawodowej osób star-
szych i obni˝enie wydatków emerytalnych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e reformy systemowe, wià˝àce si´

19 Wskaênik obcià˝enia definiowany jest jako iloraz liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku pro-
dukcyjnym.
20 Prognozowany na rok 2050 wskaênik obcià˝enia wynosiç b´dzie w krajach OECD przeci´tnie 49.9 (wobec 23.8 w ro-
ku 2000), a najwy˝szy b´dzie we W∏oszech (66.8), Hiszpanii (65.7) i Japonii (64.6), natomiast najsilniejszy wzrost wskaê-
nika obcià˝enia prognozowany jest dla W∏och (o 38.0 punktu procentowego) oraz w Polsce (o 34.8 punktu procento-
wego) (Casey et al., 2003).

Rysunek 7.8: Odsetek biernych w populacji 55-64 w wybranych krajach europejskich

èród∏o: Eurostat
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z wprowadzeniem systemu emerytalnego o zindywidualizowanym uczestnictwie i aktuarialnie spra-
wiedliwego, który nie sk∏ania do obni˝ania poda˝y pracy i nie generuje niesp∏acalnego d∏ugu eme-
rytalnego (Góra 2003), przeprowadzono do tej pory jedynie w Szwecji, Polsce, ¸otwie i w pewnym
stopniu na W´grzech i we W∏oszech. W przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków podejmowane dzia-
∏ania polega∏y na modyfikacji parametrów istniejàcego systemu emerytalnego. W Grecji, W∏oszech,
Portugalii i na W´grzech obni˝ano nominalne wartoÊci Êwiadczeƒ poprzez redukcj´ liniowej, nieza-
le˝nej od przebiegu kariery zawodowej cz´Êci emerytury lub obowiàzujàcej stopy zastàpienia. Sto-
sowano tak˝e selektywne redukcje Êwiadczeƒ jedynie pewnych, wczeÊniej uprzywilejowanych, grup
spo∏ecznych. W Belgii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych podniesiono liczb´ lat pracy wymaga-
nych do obj´cia powszechnym systemem, Islandia i W∏ochy dokona∏y takiej zmiany w odniesieniu
do pracowników sektora publicznego. Modyfikowano tak˝e zasady indeksacji, przyjmujàc za jej
podstaw´, zamiast p∏ac brutto, p∏ace netto lub inflacj´ (Szwecja, Niemcy, Japonia). Próby podnie-
sienia wieku emerytalnego podj´to w Niemczech, W∏oszech, Japonii, Stanach Zjednoczonych oraz
w Nowej Zelandii, której przypadek omówiono w Ramce. Inne paƒstwa podnios∏y wiek emerytalny
kobiet (Wielka Brytania, Belgia) lub pracowników sektora publicznego (W∏ochy). W Niemczech
i W∏oszech starano si´ ograniczyç wczeÊniejsze przechodzenie na emerytur´. W rezultacie, tenden-
cja zni˝kowa wieku opuszczania rynku pracy zosta∏a w wi´kszoÊci paƒstw odwrócona – w okresie
1999-2000 rzeczywisty wiek emerytalny obni˝y∏ si´ jedynie we Francji, Norwegii, Polsce, Turcji
i na W´grzech.

Tablica 7.7: Udzia∏ wydatków na emerytury w PKB wybranych paƒstw OECD.

èród∏o: SOCX OECD.

1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2001
Australia 3.3 3.1 3.5 4.8 5.0
Austria 8.6 9.5 9.9 10.5 10.6
Belgia 6.5 6.6 8.1 8.6 8.6
Czechy - - 5.8 6.1 6.8
Dania 8.2 8.1 8.9 9.1 8.3
Finlandia 5.9 7.1 8.5 8.3 7.8
Francja 8.2 8.8 9.9 10.8 10.6
Grecja 6.5 8.3 10.5 11.3 12.3
Hiszpania 5.3 5.8 7.9 8.5 8.4
Holandia 7.2 7.4 7.6 6.8 6.4
Irlandia - - 4.9 5.3 5.5
Islandia 4.8 4.6 4.2 3.1 2.6
Japonia 3.4 4.1 4.4 5.6 7.0
Kanada 3.4 3.9 4.7 4.9 4.8
Korea - - 0.8 1.6 1.3
Luksemburg 6.8 6.2 8.6 8.7 7.3
Niemcy 10.1 10.0 10.3 11.3 11.6
Nowa Zelandia 7.2 6.8 6.9 5.4 4.9
Norwegia 5.1 7.3 7.3 7.1 6.7
Polska - - 7.0 7.8 8.3
Portugalia 3.6 3.9 5.2 6.8 7.7
Słowacja - - - 6.3 6.7
Stany Zjednoczone 5.5 5.3 5.4 5.3 5.2
Szwecja 8.3 8.5 9.9 9.8 9.2
Szwajcaria 5.7 5.9 9.2 11.0 11.6
Turcja 1.4 1.6 2.7 3.9 -
Węgry - - - 8.1 7.9
Wielka Brytania 6.0 5.7 7.9 8.0 8.2
Włochy 8.3 9.3 10.4 11.1 11.3
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Jak zaznaczono powy˝ej i wykazano w Rozdziale 6 Cz´Êci I, obni˝enie si´ aktywnoÊci zawo-
dowej osób starszych zwiàzane jest tak˝e z dost´pnoÊcià Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo-
∏ecznego, to˝samych z wczeÊniejszymi emeryturami. W przypadku niektórych paƒstw by∏y to
przede wszystkim zasi∏ki dla d∏ugotrwale bezrobotnych lub Êwiadczenia przedemerytalne, które
stopniowo wycofano w takich paƒstwach jak np. Dania, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania. W in-
nych krajach kluczowà rol´ odegra∏y renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. W poni˝szej Ramce omó-
wiono, w jaki sposób renty umo˝liwia∏y dezaktywizacj´ w Holandii i we W∏oszech.

Podniesienie wieku emerytalnego w Nowej Zelandii

Nowa Zelandia posiada jeden z najstarszych systemów emerytalnych na Êwiecie, wprowa-
dzony jeszcze w XIX wieku, przy czym charakter powszechny i w rzeczywistoÊci obejmujàcy pra-
wie wszystkich obywateli, nadano mu w roku 1972. Jest on elementem doÊç rozbudowanego
systemu zabezpieczenia spo∏ecznego (wydatki na transfery spo∏eczne w Nowej Zelandii przewy˝-
szajà wydatki na te cele w innych krajach anglosaskich, sà jednak ni˝sze ni˝ w wi´kszoÊci paƒstw
Unii Europejskiej). Od roku 1977 emerytury majà liniowy charakter (poczàtkowo by∏o to 48 pro-
cent przeci´tnego wynagrodzenia brutto dla osób samotnych i 80 procent dla ma∏˝eƒstw), pod-
legajà opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a finansowane sà z bud˝etu – nie wyst´puje
sk∏adka emerytalna. Wiek emerytalny, wraz z wprowadzeniem tego programu, zwanego Natio-
nal Superannuation, ustalono na 60 lat dla obu p∏ci. Poniewa˝ emerytura mog∏a byç pobierana
równoczeÊnie z kontynuowaniem pracy, faktyczny wiek emerytalny m´˝czyzn pozosta∏ wy˝szy
od 60 lat, jednak w porównaniu do lat 70-tych nastàpi∏ jego spadek z 64.7 do 62.9 lat w latach
80-tych dla m´˝czyzn oraz z 60.9 do 59.2 lat dla kobiet. Mo˝liwoÊç wczeÊniejszej emerytury nie
istnia∏a, ale faktycznie dawa∏ jà system zasi∏ków dla bezrobotnych, gdy˝ bezrobotni powy˝ej 55
roku ˝ycia zwolnieni sà z wymogu podj´cia pracy oferowanej przez s∏u˝by zatrudnienia.

W wyniku wysokich wydatków na inwestycje publiczne (przeci´tnie 7.5 procenta PKB
rocznie w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych), i akceleracji wydatków spo∏ecznych
(z poziomu 6 procent PKB na poczàtku lat 60-tych do 12.5 procenta w latach 90-tych), w po-
∏owie lat 70-tych i ponownie w po∏owie lat 80-tych, deficyt strukturalny wzrós∏ do oko∏o 8 pro-
cent PKB. Ze wzgl´du na wzrost bezrobocia próby jego ograniczenia nie powiod∏y si´. Dopiero
na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych rozpocz´to ograniczanie wydatków publicznych. Jednym
z jego elementów by∏o stopniowe podniesienie wieku emerytalnego z 60 do 65 lat w okresie
1991-2001. Ponadto, w latach 1986-1998 emerytury przyznawano z uwzgl´dnieniem kryterium
dochodowego, wy∏àczajàc z systemu powszechnego osoby zamo˝ne, posiadajàce znaczny ma-
jàtek lub ubezpieczenie prywatne. Nowa Zelandia pozostaje jednym z nielicznych paƒstw, gdzie
mo˝na oceniç skutki podniesienia wieku emerytalnego dla rynku pracy – nastàpi∏ znaczny wzrost
aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia osób starszych, a tak˝e kilkuprocentowy wzrost tych
wskaêników w grupie wiekowej 15-64. RównoczeÊnie w ciàgu dekady (1990-2000) udzia∏ wy-
datków publicznych na emerytury w PKB zmala∏ o przesz∏o 2 punkty procentowe, umo˝liwiajàc
wygenerowanie w ciàgu kilku kolejnych lat nadwy˝ki w systemie emerytalnym i przyczyniajàc si´
do obni˝enia o 0.5 procenta PKB deficytu w latach 1995-2000, a tak˝e prognozowanej obni˝-
ki w okresie 2000-2005 o 2.4 procenta PKB (po uwzgl´dnieniu zmian cyklicznych).

Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy we W∏oszech

We W∏oszech w roku 1980 oko∏o 15 procent populacji w wieku 15-64 pobiera∏o renty
inwalidzkie. Poniewa˝ Êwiadczenia te przyznawano w latach siedemdziesiàtych g∏ównie
na podstawie oceny szans na podj´cie zatrudnienia, a nie niepe∏nosprawnoÊci biologicznej,
charakter rent zmieni∏ si´ z ubezpieczeniowego na socjalny, o czym Êwiadczy∏a wysoka liczba
pobierajàcych relatywnie niskie Êwiadczenia. Najwy˝sze nap∏ywy do systemu rentowego mia∏y
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miejsce w regionach o wysokim bezrobociu, co tak˝e wynika∏o z obowiàzujàcych zapisów le-
gislacyjnych, u∏atwiajàcych uzyskanie uprawnieƒ w tych regionach.

Podniesienie minimalnego poziomu niepe∏nosprawnoÊci, uprawniajàcego do uzyskania
renty, do poziomu 66 procent, który nadal obowiàzuje, nastàpi∏o w po∏owie lat siedemdziesià-
tych i mia∏o na celu przywrócenie rentom ubezpieczeniowego charakteru. Kolejnym krokiem
w tym celu by∏o zredefiniowanie poj´cia niepe∏nosprawnoÊci dla celów rentowych w roku
1984. Od tego czasu przy ustalaniu prawa do renty zwraca si´ uwag´ na zdolnoÊç do pracy,
a nie jak wczeÊniej – do uzyskania dochodu. Zwi´kszono tak˝e zró˝nicowanie wysokoÊci Êwiad-
czeƒ przys∏ugujàcych osobom cz´Êciowo i w pe∏ni niepe∏nosprawnym. Podj´ta w roku 1992
zmiana indeksacji rent z cenowo-p∏acowej na cenowà przyczyni∏a si´ do spadku finansowej
atrakcyjnoÊci Êwiadczeƒ, natomiast wraz z reformà emerytalnà w roku 1995, aktuarialnym do-
stosowaniom podlegajà emerytury, tak˝e otrzymywane przez rencistów, co obni˝a atrakcyjnoÊç
rent w perspektywie wielookresowej.

Zaw´˝enie grupy potencjalnych Êwiadczeniobiorców, które mia∏o miejsce w latach osiem-
dziesiàtych oraz obni˝ka realnej wartoÊci rent w latach dziewi´çdziesiàtych, doprowadzi∏y
do znacznego spadku zarówno nap∏ywu, jak i zasobu rencistów. Liczba osób pobierajàcych ren-
ty w roku 1998 by∏a pi´ciokrotnie ni˝sza ni˝ w roku 1980, natomiast nap∏yw zmala∏ z poziomu
przesz∏o 200 tysi´cy osób rocznie w po∏owie lat siedemdziesiàtych, do 5 tysi´cy w roku 1998.

Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w Holandii

W latach siedemdziesiàtych w Holandii znacznie wzros∏a liczba osób pobierajàcych ren-
ty inwalidzkie. Proces ten mia∏ miejsce równolegle ze wzrostem bezrobocia, a nap∏yw do sys-
temu rentowego spowodowany by∏ przede wszystkim przyznawaniem Êwiadczeƒ na czas nie-
okreÊlony, które by∏y atrakcyjniejsze dla osób tracàcych prac´ ni˝ zasi∏ki dla bezrobotnych –
przyznawane na czas okreÊlony, a których pobieranie wiàza∏o si´ z obowiàzkiem poszukiwania
pracy. Znaczenie mia∏ tak˝e aspekt finansowy, gdy˝ wysokoÊç rent i generalnie Êwiadczeƒ spo-
∏ecznych wzrasta∏a w uj´ciu realnym w latach 1972-1980, a stopa zastàpienia ustalona by∏a
ustawowo na wysokim poziomie 80 procent (Hoopengardner 2000). Znaczne nap∏ywy do sys-
temu rentowego wywo∏ane by∏y nie tylko presjà ze strony potencjalnych Êwiadczeniobiorców,
lecz tak˝e ∏agodnymi kryteriami przyznawania rent i brakiem kontroli procesu orzecznictwa.
W rezultacie powszechnie wyst´pujàcego ryzyka nadu˝ycia, cz´Êç osób uprawnionych do rent,
a zatem niepe∏nosprawnych w Êwietle prawa, nie odczuwa∏a niepe∏nosprawnoÊci biologicznej.
W efekcie znacznych nap∏ywów, odsetek osób pobierajàcych renty na 1000 osób obj´tych
ubezpieczeniem w roku 1980 by∏ dwukrotnie wy˝szy ni˝ w roku 1970.

W latach 1982-83 podj´to próby obni˝enia nap∏ywów do systemu rentowego poprzez
redukcj´ finansowej atrakcyjnoÊci rent – wysokoÊç rent oraz innych Êwiadczeƒ zosta∏a ustalo-
na na poziomie nominalnym, w wyniku czego ich wartoÊç realna spad∏a w ciàgu dwóch lat
o przesz∏o 10 procent, a stop´ zastàpienia nowoprzyznawanych rent obni˝ono z 80 do 70 pro-
cent. Poniewa˝ zmiany te obj´∏y wszelkie Êwiadczenia spo∏eczne, w tym zasi∏ki dla bezrobot-
nych, a tak˝e p∏ac´ minimalnà, wi´c relatywna atrakcyjnoÊç rent jako trwa∏ego dochodu nie
uleg∏a zmianie. W rezultacie w latach 1983-1986 obni˝y∏y si´ co prawda wydatki na renty in-
walidzkie, lecz ze wzgl´du na utrzymujàcy si´ wysoki nap∏yw do systemu, ponownie wzros∏y
one na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych, do poziomu 4 procent PKB w ro-
ku 1992. W latach 1992-1993 reformie poddano wi´c system orzecznictwa, zarówno odno-
Ênie przyznawania nowych rent, jak i przed∏u˝ania uprawnieƒ ju˝ nabytych. Niepe∏nospraw-
noÊç orzekano na podstawie oceny zdolnoÊci do jakiejkolwiek pracy, którà dana osoba mog∏aby
podjàç, a nie jedynie do pracy wykonywanej w momencie ubiegania si´ o rent´. Zniesiono przy-
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Zarówno reformy systemów emerytalnych, jak i stopniowe ograniczanie innych dróg dezak-
tywizacji osób starszych sprawi∏y, i˝ zni˝kowa tendencja aktywnoÊci i zatrudnienia m´˝czyzn powy-
˝ej 55 roku ˝ycia zosta∏a w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych odwrócona w wi´kszoÊci paƒstw OECD,
a odsetek osób biernych w grupie wiekowej 55-64, obni˝y∏ si´ w tym okresie w szeregu krajów eu-
ropejskich (por. Rysunek 7.8). Generalnà tendencjà jest wi´c zatem wycofywanie si´ z polityki pole-
gajàcej na ograniczaniu problemu bezrobocia poprzez dezaktywizacj´, którà wprowadzono w od-
powiedzi na wzrost bezrobocia w latach siedemdziesiàtych. Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ wzrost
aktywnoÊci i zatrudnienia kobiet, jaki ma miejsce nieprzerwanie od poczàtku lat siedemdziesiàtych,
w grupie wiekowej 15-64 by∏ w latach dziewi´çdziesiàtych znaczniej mniej dynamiczny ni˝ w gru-
pie wiekowej 55-64.

Wydatki publiczne a polityka rynku pracy

Podniesienie si´ stóp bezrobocia w latach siedemdziesiàtych pociàgn´∏o za sobà wzrost wy-
datków na polityk´ rynku pracy w wi´kszoÊci paƒstw OECD, poczàtkowo praktycznie w ca∏oÊci
przeznaczanych na zasi∏ki i Êwiadczenia dla bezrobotnych.21 Nale˝y jednak podkreÊliç znaczne
zró˝nicowanie wysokoÊci wydatków pomi´dzy poszczególnymi paƒstwami, co z jednej strony wy-

znawanie rent na czas nieokreÊlony w przypadku osób starajàcych si´ o nabycie uprawnieƒ, na-
k∏adajàc tak˝e obowiàzek regularnej weryfikacji stopnia niepe∏nosprawnoÊci. Weryfikacja obj´-
∏a tak˝e wszystkie osoby uprawnione do rent w wieku poni˝ej 50 lat. Poniewa˝ przesz∏o 40
procent osób poddanych weryfikacji posiada∏o w jej momencie prac´, mo˝na sàdziç, i˝ jej prze-
prowadzenie by∏o w pe∏ni uzasadnione z punktu widzenia adresowania kompensacyjnej funk-
cji systemu. Zwi´kszono tak˝e wymagania wobec lekarzy orzeczników, równoczeÊnie podno-
szàc ich wynagrodzenia i zakazujàc pracy poza instytucjà ubezpieczeniowà. RównoczeÊnie mia∏
miejsce wzrost wydatków na aktywizacj´ zawodowà osób niepe∏nosprawnych.

Weryfikacja oraz regu∏a przyznawania rent na czas okreÊlony znalaz∏y odzwierciedlenie
w spadku liczby Êwiadczeniobiorców, który w latach 1993-1996 wyniós∏ 10 procent. Natych-
miastowym skutkiem weryfikacji by∏o te˝ przekwalifikowanie 24 procent osób do ni˝szej kate-
gorii niepe∏nosprawnoÊci, w kolejnych 3 latach dotyczy∏o to 28 procent osób poddanych we-
ryfikacji, co wiàza∏o si´ z obni˝eniem ich Êwiadczeƒ. RównoczeÊnie 7 procent osób uzyska∏o
wy˝szà kategori´ niepe∏nosprawnoÊci. W nast´pstwie reformy wydatki rentowe obni˝y∏y si´
o prawie 20 procent w okresie 1993-1996, a ich udzia∏ w PKB od roku 1998 kszta∏tuje si´
na poziomie 2.7 procenta.

Rysunek 7.9: Wskaênik aktywnoÊci zawodowej w grupie wiekowej 55-64 w paƒstwach OECD

èród∏o: OECD.
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21 Âwiadczenia dla bezrobotnych, b´dàce formà pomocy spo∏ecznej dla bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasi∏ku,
wyst´pujà w wielu paƒstwach europejskich (Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Portugalia,
Szwecja i Wielka Brytania).
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nika z faktu, ˝e stagnacja bezrobocia dotyczy∏a przede wszystkim krajów europejskich, a z drugiej
strony odzwierciedla odmienne modele polityki rynku pracy. 

Najwy˝sze wydatki na polityk´ rynku pracy tradycyjnie dokonywane sà w krajach skandynaw-
skich oraz w Europie kontynentalnej, natomiast wyraênie ni˝szy jest ich udzia∏ w PKB krajów anglo-
saskich22 i po∏udniowoeuropejskich. W wyniku histerezy bezrobocia w latach osiemdziesiàtych, t∏u-
maczonej mi´dzy innymi negatywnym oddzia∏ywaniem tych Êwiadczeƒ na poda˝ pracy, w wielu
paƒstwach europejskich podj´to próby reform systemów zasi∏kowych. Niemniej jednak nie dopro-
wadzi∏y one do spadku udzia∏u wydatków na pasywne polityki rynku pracy w PKB, które najwy˝sze
wartoÊci osiàgn´∏y w czasie spowolnienia wzrostu gospodarczego na poczàtku lat dziewi´çdziesià-
tych, przyczyniajàc si´ do kulminacji udzia∏u wydatków publicznych w PKB wi´kszoÊci krajów OECD,
jaka mia∏a miejsce w∏aÊnie w tym okresie (por. Tablica 7.1).

Wydatki na ALMP wykazujà znacznie ni˝sze wahania w cyklu koniunkturalnym ni˝ wydatki
na dzia∏ania pasywne (zob. Rysunek 7.10) i dlatego ich udzia∏ w ogóle wydatków na polityk´ ryn-
ku pracy jest silnie procykliczny. W ostatnich dwóch dekadach znaczenie tych polityk w paƒstwach

22 Jednak o ile udzia∏ wydatków na polityki pasywne w Wielkiej Brytanii spad∏ wyraênie w porównaniu do lat osiemdzie-
siàtych, o tyle w Kanadzie i Nowej Zelandii wzrós∏. W odniesieniu do Êrodków przeznaczanych na dzia∏ania aktywne, we
wszystkich z tych paƒstw nastàpi∏ ich nieznaczny wzrost.

Tablica 7.8: Udzia∏ wydatków na polityk´ rynku pracy w PKB wybranych paƒstw OECD.

èród∏o: SOCX OECD.

1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-2001
Australia 1.1 1.4 2.1 1.8 1.4
Austria - - 1.4 1.4 1.3
Belgia - 4.4 4.0 3.9 3.5
Czechy - 0.4 0.3 0.5
Dania 5.8 5.1 6.2 5.6 4.5
Finlandia 1.8 2.3 4.8 4.6 3.0
Francja 0.0 2.9 3.0 3.1 2.9
Grecja - 0.6 0.8 0.7 0.6
Hiszpania 2.4 3.1 3.5 2.4 2.2
Holandia 3.7 4.2 3.9 3.6 2.8
Irlandia - - 0.5 0.6 0.3
Islandia - 4.6 4.3 3.3 1.5
Japonia - - 0.6 0.7 0.8
Kanada 2.1 2.3 2.6 1.5 1.2
Korea - - - - 0.5
Luksemburg 1.5 1.2 0.8 0.8 0.7
Niemcy - 1.9 2.9 2.7 2.4
Norwegia - 1.1 2.4 1.7 1.2
Nowa Zelandia 1.3 2.0 2.6 2.1 1.8
Polska - - 1.7 1.5 1.1
Portugalia - - 1.4 1.6 1.5
Sowacja - - - 1.3 1.0
Stany Zjednoczone 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4
Szwajcaria 0.3 0.4 1.1 1.7 0.9
Szwecja 2.1 2.6 4.5 4.0 2.5
Turcja 0.4 0.5 0.7 0.9 -
Węgry - - 2.5 1.1 0.9
Wielka Brytania 2.2 2.0 1.6 1.0 0.6
Włochy - - 1.2 1.3 1.1
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OECD wyraênie wzros∏o.23 O ile w pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych przeznaczano na ten cel
przeci´tnie ok. 0.48 procenta PKB, to w latach 1986-90 wydatki na aktywnà polityk´ wzros∏y
do 0.54 procenta, w okresie 1991-95 wynios∏y 0.70 procenta, 0.66 procenta w latach 1996-99
oraz 0.81 procenta w latach 2000-2002.24

JednoczeÊnie znaczenie ALMP jest bardzo ró˝ne w poszczególnych przypadkach, dlatego
w Tablicy 7.9 przedstawiono wydatki na ALMP w grupach paƒstw OECD ró˝niàcych si´ modelem
polityki rynku pracy. Wydatki na te polityki – tak pasywne, jak i aktywne – najwy˝sze sà w krajach
skandynawskich oraz w Europie Zachodniej. Na same ALMP najwi´cej wydajà kraje skandynawskie
(a tak˝e Holandia) – nawet do 1.5 procenta PKB, najni˝sze sà wydatki w Meksyku, Japonii, Islandii
i Stanach Zjednoczonych, gdzie wynoszà zaledwie ok. 0.1-0.2 procent PKB. Z kolei w Europie (z wy-
∏àczeniem paƒstw skandynawskich) wydatki na ALMP si´gajà oko∏o 0.9 procent PKB.

Wydatki na polityki rynku pracy sensu stricto wywierajà jednak odmienny wp∏yw na rynek pra-
cy ni˝ wydatki na Êwiadczenia subsydiujàce czas wolny i teza o ich generalnie negatywnym wp∏y-
wie na rynek pracy jest nieuzasadniona (por. Rozdzia∏ 6 Cz´Êci I opracowania). Jak wskazuje przy-
k∏ad Danii (por. Ramka) znacznemu udzia∏owi w PKB wydatków na zasi∏ki dla bezrobotnych mo˝e
towarzyszyç niski poziom bezrobocia i wysokie zatrudnienie, je˝eli w otoczeniu sprzyjàcych czynni-
ków instytucjonalnych (jak stopieƒ regulacji prawnej stosunku pracy lub model dialogu spo∏eczne-
go) kompleksowo zorganizowana polityka rynku pracy sk∏ania do poszukiwania pracy i u∏atwia pro-
ces dostosowaƒ struktury popytu i poda˝y na rynku pracy.

23 Na poczàtku lat osiemdziesiàtych polityki aktywne prowadzone w∏aÊciwie jedynie w krajach skandynawskich, anglo-
saskich i w Holandii.
24 Ârednie niewa˝one podawane za: OECD SOCX, Calmfors et al. (2002), Betcherman et al. (2004).

Rysunek 7.10: Wydatki na aktywne i pasywne polityki rynku pracy w OECD (w proc. PKB).

èród∏o: SOCX OECD.
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Tablica 7.9: Wydatki na polityk´ rynku pracy w latach 1996, 1999 i 2002 w paƒstwach OECD.

èród∏o: Lewandowski et al. (2005).

Wydatki całkowite 
(w proc. PKB)a

Wydatki na ALMP 
(w proc. PKB)a

Udział ALMP w całości 
wydatków (proc.)b

1996 1999 2002 1996 1999 2002 1996 1999 2002
Azja 0.39 0.84 0.59 0.18 0.50 0.28 0.72 0.58 0.52
Pozaeuropejskie 
kraje anglosaskie 1.47 1.32 1.27c 0.36 0.34 0.39c 0.4 0.33 0.29c

Europa Południowa 1.84 1.75 1.64c 0.53 0.70 0.56c 0.34 0.45 0.37c

Europa Zachodnia 3.00 2.60 2.49 0.88 0.93 0.92 0.30 0.38 0.42
Skandynawia 4.48 3.29 2.71c 1.75 1.40 1.17c 0.42 0.47 0.60c

Europa Środkowa 0.92 0.90 0.76 0.42 0.27 0.38 0.55 0.25 0.44
Polska 2.05 0.96 1.10c 0.46 0.35 0.13c 0.22 0.36 0.12c
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Polityka rynku pracy w Danii

Na przestrzeni lat dziewi´çdziesiàtych odnotowano w Danii znaczny spadek stopy bez-
robocia, z 10.2 procenta w roku 1993 do 5.2 procenta w 1999, co by∏o najni˝szym poziomem
bezrobocia w tym kraju od roku 1976. RównoczeÊnie wskaênik zatrudnienia wzrós∏ do najwy˝-
szego poziomu w Unii Europejskiej, osiàgajàc 76.5 procenta. Szereg prac analizujàcych rynek
pracy w Danii wskazuje, i˝ jego ewolucja zwiàzana jest z przyj´tà strategià zarzàdzania tym ryn-
kiem, cechujàcym si´ wysokà elastycznoÊcià prawa pracy, porównywalnà z paƒstwami anglo-
saskimi (OECD 2004), umo˝liwiajàcà dzi´ki niskim kosztom zatrudniania i zwalniania wysokie
stopy kreacji i destrukcji miejsc pracy, znacznie przewy˝szajàce zmiany netto poziomu zatrud-
nienia (Bingley et al., 2000).

Udzia∏ wydatków na polityk´ rynku pracy w PKB w Danii jest najwy˝szy w OECD, prze-
kroczy∏ 7 procent w roku 1993, kiedy bezrobocie osiàgn´∏o najwy˝szy poziom, po czym obni-
˝y∏ si´ do oko∏o 4.5 procenta pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych, co by∏o nadal udzia∏em dwu-
ipó∏krotnie wy˝szym ni˝ przeci´tna w Unii Europejskiej i OECD. Na aktywne polityki rynku pracy
wydatkowano w tym czasie od 1.7 procenta PKB w latach 1993 i 1994 przez 1.8 procenta PKB
w roku 1995, do 1.5 procenta PKB w roku 2001, co tak˝e jest poziomem najwy˝szym w OECD,
porównywalnym jedynie z wydatkami w i innych krajach skandynawskich i Holandii. Dania ce-
chuje si´ jednak wy˝szym ni˝ te kraje udzia∏em wydatków na pasywne polityki (tak˝e najwy˝-
szym w OECD), czyli przede wszystkim na zasi∏ki dla bezrobotnych. W rezultacie Dania wyró˝-
nia si´ wysokimi przep∏ywami mi´dzy zatrudnieniem i bezrobociem, relatywnie krótkimi
przeci´tnymi okresami sta˝u w danym miejscu pracy, ale tak˝e wzgl´dnie krótkimi okresami
bezrobocia. W latach dziewi´çdziesiàtych obni˝eniu uleg∏y tak˝e odsetki osób d∏ugotrwale
bezrobotnych oraz stopa bezrobocia wÊród m∏odzie˝y.

Przewa˝ajàca wi´kszoÊç bezrobotnych jest uprawniona do zasi∏ku, stanowiàcego 90 pro-
cent p∏acy z ostatnich 12 tygodni zatrudnienia, nie wi´cej jednak ni˝ 400 Euro tygodniowo (da-
ne za 2004 rok). Bezrobotni nie posiadajàcy prawa do zasi∏ku mogà ubiegaç si´ o Êwiadczenia
z pomocy spo∏ecznej, warunkowane kryteriami dochodowymi, których pobieranie nie jest ogra-
niczone czasowo. System zasi∏kowy oferujàcy wysokie stopy zastàpienia i anga˝ujàcy tak znacz-
ne Êrodki publiczne nie prowadzi jednak do pu∏apki bezrobocia , gdy˝ powiàzany jest z rozbu-
dowanymi programami aktywnej polityki rynku pracy. W latach 1979-1993 g∏ównymi
programami ALMP by∏y szkolenia oraz wsparcie finansowe dla bezrobotnych rozpoczynajàcych
w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, których efektywnoÊç by∏a jednak niska.

W roku 1994, w nast´pstwie znacznego wzrostu bezrobocia, przeprowadzono reform´
polityki rynku pracy, której g∏ównymi aspektami by∏y:

• Wprowadzenie dwuetapowego okresu zasi∏kowego – w czasie pierwszej fazy trwajà-
cej 4 lata bezrobotny uprawniony jest do zasi∏ku i ma prawo do uczestnictwa w pro-
gramach ALMP przez 12 miesi´cy, po czym nast´puje 3 letni etap aktywizacyjny.
Uczestnicy programów aktywnej polityki otrzymujà zasi∏ek.

• Zwi´kszenie wymogów odnoÊnie poszukiwania zatrudnienia, nacisk na poÊrednictwo
pracy i doradztwo zawodowe oferowane przez s∏u˝by zatrudnienia.

• Zmiana strategii pomocy osobom d∏ugotrwale bezrobotnym – w miejsce ogólnie funk-
cjonujàcych zasad wprowadzono zindywidualizowany system oparty na planach akty-
wizacji opracowywanych przez urz´dy pracy odr´bnie dla ka˝dego zainteresowanego.

• Decentralizacja prowadzenia polityki rynku pracy z naciskiem na dzia∏anie lokalnych
komisji trójstronnych.

• Zniesienie przepisu przed∏u˝ajàcego okres uprawnienia do zasi∏ku o czas zatrudnienia
subsydiowanego i prac interwencyjnych.
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• Wprowadzenie trzech rodzajów p∏atnych urlopów (dost´pnych pracujàcym i bezrobot-
nym) w celu opieki nad dzieckiem, kontynuowania edukacji oraz bez specjalnej przyczyny,
które u∏atwiaç mia∏y tzw. rotacj´ zatrudnienia . Podczas urlopu wyp∏acane jest Êwiadcze-
nie zale˝ne od wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobotnych przys∏ugujàcego danej osobie.

Cechà duƒskiej polityki rynku pracy sà dostosowania legislacji na podstawie ocen efek-
tywnoÊci prowadzonej polityki. W roku 1996 okres pobierania zasi∏ku w pierwszej fazie bezro-
bocia skrócono z 4 do 2 lat (6 miesi´cy w przypadku osób m∏odych bez wykszta∏cenia zawo-
dowego), a w roku 1999 do 12 miesi´cy. W roku 2003 mia∏a miejsce kolejna reforma, o nazwie
„Zatrudnienie dla wi´kszej liczby osób”, w wyniku której zniesiono rozró˝nienie pomi´dzy okre-
sem pasywnym a aktywnym pobierania zasi∏ku. Przys∏uguje on przez 4 lata, lecz dzia∏ania ak-
tywizacyjne mogà byç podejmowane ju˝ od pierwszego dnia po rejestracji w urz´dzie pracy.
Wi´kszy nacisk k∏adziony jest na poÊrednictwo pracy oraz pomoc w poszukiwaniu zatrudnie-
nia ni˝ na programy obejmujàce wi´kszà liczb´ uczestników, co zwi´kszy∏o jeszcze zindywidu-
alizowanie kontaktów mi´dzy s∏u˝bami zatrudnienia a bezrobotnymi, dla których w wi´kszo-
Êci przypadków opracowywany jest indywidualny plan dzia∏aƒ (OECD 2004).

P∏atne urlopy (tzw. leave schemes) sà rozwiàzaniem specyficznym dla Danii. Trwajà one
do 12 miesi´cy, po up∏ywie których dana osoba mo˝e wróciç do wczeÊniejszej pracy. Urlopy
przys∏ugujà w celu opieki nad dzieckiem, kontynuowania edukacji, lecz tak˝e bez specjalnej
przyczyny. W wypadku urlopu bez przyczyny, pracodawca zatrudniç musi pracownika na za-
st´pstwo. Do dwóch pierwszych z urlopów uprawnione sà tak˝e osoby bezrobotne, które
w czasie urlopu nie muszà spe∏niaç wymogów urz´du pracy. Urlop w celu opieki nad dzieckiem
mo˝e byç przed∏u˝ony. Wczasie urlopu wyp∏acane sà Êwiadczenia w wysokoÊci przys∏ugujàce-
go danej osobie zasi∏ku dla bezrobotnych (urlop edukacyjny) lub 60 procent zasi∏ku (urlop
w celu opieki nad dzieckiem lub bez przyczyny). Umo˝liwienie takich urlopów zintensyfikowaç
mia∏o przep∏ywy na rynku pracy i zmniejszyç ryzyko d∏ugotrwa∏ego bezrobocia. 

Ewaluacje efektywnoÊci duƒskiej polityki rynku pracy wskazujà, ˝e zasadniczne znaczenie
ma poÊrednictwo pracy prowadzone przez s∏u˝by zatrudnienia. Pozytywne efekty w kategoriach
wzrostu prawdopodobieƒstwa podj´cia pracy przynoszà szkolenia w miejsu pracy i praktyki za-
wodowe, a szkolenia inkorporujàce elementy praktyk skuteczniejsze sà od kursów tradycyjnych,
których efektywnoÊç jest niska. Programy adresowane do osób d∏ugotrwale bezrobotnych mo-
gà przynieÊç pozytywne skutki, pod warunkiem ich dopasowania do potrzeb danej osoby i lo-
kalnego rynku pracy, wymagajà tak˝e wzgl´dnie d∏ugiego okresu pozostawania w programie.
Zindywidualizowane programy aktywizacyjne istotnie podnoszà szanse znalezienia zatrudnienia
zarówno w przypadku osób d∏ugotrwale bezrobotnych, jak i m∏odych (Madsen 2002a).

Kluczowymi dla sukcesu duƒskiej polityki rynku pracy sà jednak szczegó∏y jej implemen-
tacji, w szczególnoÊci (Madsen 1999):

• integracja polityki pasywnej z aktywnà, zarówno na poziomie operacyjnym poprzez prowa-
dzenie obu rodzajów polityk przez urz´dy pracy, jak i na poziomie indywidualnym poprzez
na∏o˝enie wymogu uczestnictwa w programach aktywizacyjnych i sankcje wobec bezrobot-
nych nie wywiàzujàcych si´ z tego obowiàzku, co doprowadzi∏o do wzrostu poda˝y pracy,

• intensywne przep∏ywy na rynku pracy, zwiàzane z niskim stopniem ochrony prawnej
pracownika i wynikajàcymi stàd niskimi kosztami zwolnieƒ, a tak˝e wspierajàcymi ro-
tacj´ miejsc pracy programami urlopów,

• decentralizacja polityki rynku pracy, w szczególnoÊci poprzez ustalanie jej priorytetów
na szczeblu lokalnym,

• zaanga˝owanie partnerów spo∏ecznych,

• szereg czynników zewn´trznych wobec rynku pracy, jak przewaga ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw wÊród pracodawców, dobrze rozwini´ty system edukacji publicznej,
tak˝e dla osób ju˝ pracujàcych.
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Opodatkowanie pracy w latach 1970-2000

Wzrost wydatków publicznych spowodowa∏ w krajach OECD koniecznoÊç wzrostu przeci´t-
nego opodatkowania pracy, gdy˝ jak to zosta∏o powiedziane, wi´kszoÊç paƒstw cz∏onkowskich pro-
wadzi∏a w tym okresie polityk´ zrównowa˝onego bud˝etu, jedynie przez krótkie okresy dopuszcza-
jàc do powstania znacznych deficytów i wzrostu zad∏u˝enia. Zaprezentowany w Tablicy 7.2 udzia∏
dochodów publicznych w PKB jest najszerszà miarà ca∏kowitego opodatkowania, nale˝y jednak roz-
wa˝yç tak˝e skal´ obcià˝enia podatkowego pracy. Poniewa˝ g∏ównym czynnikiem trwa∏ego pod-
niesienia si´ wydatków publicznych by∏ wzrost wydatków na emerytury i inne Êwiadczenia o cha-
rakterze pasywnych polityk rynku pracy, od roku 1975 w krajach uprzemys∏owionych nastàpi∏
znaczny wzrost zarówno ca∏kowitego klina podatkowego, obejmujàcego podatki bezpoÊrednie
i poÊrednie,25 (Tablica 7.10) jak i opodatkowania pracy podatkiem dochodowym i sk∏adkami
na ubezpieczenia spo∏eczne (Tablica 7.11). Poczàwszy od drugiej po∏owy lat osiemdziesiàtych, wraz
ze spadkiem intensywnoÊci wczesnej dezaktywizacji i ograniczeniem wzrostu wydatków emerytal-
no-rentowych, w wi´kszoÊci paƒstw OECD zauwa˝alna jest tendencja do stabilizacji obu prezento-
wanych miar opodatkowania, choç ich wyraêny spadek mia∏ miejsce jedynie w Irlandii i Nowej Ze-
landii, a w mniejszym stopniu w Wielkiej Brytanii (por Tablica 7.11). Uwzgl´dnienie podatków
konsumpcyjnych sprawia, i˝ tak˝e Norwegi´ nale˝y zaliczyç do krajów, gdzie ca∏kowite obcià˝enie
pracy zmala∏o (por. Tablica 7.10). Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e generalnà prawid∏owoÊcià jest wy˝-
sze opodatkowanie osób samotnych ni˝ zam´˝nych, które cechujà si´ tak˝e ni˝szà elastycznoÊcià

25 Jak wykazano w Rozdziale 3 Cz´Êci I i jak podkreÊla tak˝e Nickell (Nickell, 2004), na klin podatkowy sk∏adajà si´ po-
datek dochodowy, sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne (niezale˝nie od zapisanego w prawie ich podzia∏u mi´dzy praco-
dawc´ a pracownika) oraz podatki nak∏adane na konsumpcj´.

Tablica 7.10: Ca∏kowity klin podatkowy w krajach OECD w latach 1960-2002 (w procentach).

Ca∏kowity klin podatkowy zdefiniowany jest jako suma: ilorazu sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne p∏aconych przez pracodawców
do wynagrodzenie netto, ilorazu sumy podatku dochodowego i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne p∏aconych przez pracowników przez
wynagrodzenia netto po uwzgl´dnieniu transferów, ilorazu ró˝nicy mi´dzy podatkami poÊrednimi a subsydiami przez wydatki prywat-
ne na konsumpcj´. Prezentowane dane oznaczajà wi´c ca∏kowite obcià˝enia pracy w danej gospodarce, a nie klin da danego poziomu
dochodu.
èród∏o: Nickell (2004).

1960-64 1965-72 1973-79 1980-87 1988-95 1996-2000
Australia 28 31 36 39 - -
Austria 47 52 55 58 59 66
Belgia 38 43 44 46 49 51
Dania 32 46 53 59 60 61
Finlandia 38 46 55 58 64 62
Francja 55 57 60 65 67 68
Hiszpania 19 23 29 40 46 45
Holandia 45 54 57 55 47 43
Irlandia 23 30 30 37 41 33
Japonia 25 25 26 33 33 37
Kanada 31 39 41 42 50 53
Niemcy (zachodnie) 43 44 48 50 52 50
Norwegia - 52 61 65 61 60
Nowa Zelandia - - 29 30 - -
Portugalia 20 25 26 33 41 39
Szwecja 41 54 68 77 78 77
Szwajcaria 30 31 35 36 36 36
Wielka Brytania 34 43 45 51 47 44
Włochy 57 56 54 56 67 64
Stany Zjednoczone 34 37 42 44 45 45
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Tablica 7.11: Przeci´tny klin podatkowy w krajach OECD w latach 1980-2001 (w procentach).

Osoby zamężne
1981 1985 1989 1993 1995 1997 1999 2000

Australia 15.1 14.5 15.6 14.9 16.1 14.5 16.1 7.7
Austria 23.9 25.6 23.3 24.3 27.2 32.2 31.6 29.6
Belgia 36.0 38.4 36.1 38.6 40.3 40.8 41.2 40.4
Czechy - - - 23.1 28.5 31.2 24.4 24.8
Dania 33.6 37.7 32.4 32.5 30.9 31.3 31.1 31.2
Finlandia 33.2 35.6 34.8 38.1 42.1 40.8 39.6 39.8
Francja - - - - 39.5 39.5 38.9 39.0
Grecja 9.3 22.9 32.0 34.3 34.9 36.2 35.8 35.8
Hiszpania 32.7 32.4 31.6 32.9 33.3 33.7 30.4 30.6
Holandia 39.7 41.2 38.7 35.7 34.9 33.0 34.1 35.4
Irlandia 22.7 30.0 30.0 29.9 26.8 23.8 20.1 15.5
Islandia 6.2 -3.0 -11.4 -11.2 -10.9 -2.8 -1.7 -1.3
Japonia 11.9 16.0 14.8 16.0 15.1 15.6 19.8 20.1
Kanada 13.5 15.2 15.7 20.6 21.7 23.4 21.2 21.2
Luksemburg 19.5 18.1 14.0 12.5 12.7 13.0 10.7 10.9
Niemcy 30.9 34.2 34.0 33.6 37.3 35.6 34.4 33.1
Norwegia 30.1 28.0 28.0 23.0 24.4 24.9 26.2 27.3
Nowa Zelandia 16.8 15.5 18.0 22.2 22.4 16.2 14.1 15.2
Polska - - - 36.8 39.3 38.9 38.1 38.1
Portugalia 25.8 31.4 26.5 25.3 26.6 26.8 26.0 26.2
Stany Zjednoczone 26.8 26.7 24.7 24.7 24.4 24.1 21.1 21.6
Szwajcaria 20.6 19.0 18.6 17.3 18.9 17.7 17.8 18.1
Szwecja 42.9 42.5 45.5 37.7 42.2 45.2 44.4 42.8
Turcja 47.7 37.0 40.1 40.0 35.3 39.6 30.3 40.2
Węgry - - - - 37.4 40.8 35.9 37.0
Wielka Brytania 26.8 26.2 25.1 23.8 26.1 24.8 23.3 22.6
Włochy 41.1 43.9 43.9 42.4 44.9 43.3 37.0 36.3

Osoby samotne
1981 1985 1989 1993 1995 1997 1999 2000

Australia 23.3 22.9 23.5 23.0 24.0 24.8 25.9 22.6
Austria 38.6 40.3 38.1 40.0 41.2 45.6 45.9 45.1
Belgia 49.8 51.0 53.2 54.6 56.3 56.6 56.9 56.2
Czechy - - - 42.6 43.2 42.9 42.7 43.0
Dania 42.7 47.8 46.6 47.0 45.2 45.1 44.5 44.4
Finlandia 42.4 45.2 46.2 49.3 51.2 48.9 47.4 47.2
Francja - - - - 49.1 48.7 48.1 48.1
Grecja 25.5 31.4 33.8 35.3 35.6 35.8 35.7 35.7
Hiszpania 37.4 36.6 35.9 38.0 38.5 39.0 37.5 37.6
Holandia 48.3 49.9 47.0 45.7 44.8 43.6 44.3 45.0
Irlandia 34.7 42.4 40.6 40.0 36.9 33.9 32.4 28.8
Islandia 18.4 16.5 19.5 22.0 23.1 24.4 24.2 24.5
Japonia 17.3 21.6 20.4 21.2 19.5 20.7 24.0 24.0
Kanada 24.7 26.9 27.2 30.8 31.5 32.3 31.1 31.3
Luksemburg 38.2 38.4 35.5 34.9 34.3 35.2 34.6 35.2
Niemcy 41.9 44.5 45.5 46.4 50.2 52.3 51.9 51.3
Norwegia 43.1 41.8 42.7 36.8 37.5 37.4 37.3 37.3
Nowa Zelandia 26.8 27.9 23.4 24.0 24.5 21.6 19.4 19.4
Polska - - - 44.1 44.7 43.9 43.0 43.0
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poda˝y pracy. Preferencyjne opodatkowanie osób zam´˝nych jest wi´c jednym z czynników wzro-
stu ekstensywnej poda˝y pracy kobiet, jaki mia∏ miejsce w drugiej po∏owie ubieg∏ego wieku.26

Stabilne kszta∏towanie si´ klina pozostaje w kontraÊcie do spadku ca∏kowitego udzia∏u sek-
tora publicznego w PKB i wydatków na transfery spo∏eczne, jakie mia∏y miejsce od lat dziewi´çdzie-
siàtych XX wieku, a tak˝e wzrostu aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia w paƒstwach europejskich.
Zjawisko to ilustruje przedstawione w Rozdziale 6 Cz´Êci I wnioski z analiz determinant poda˝y pra-
cy zarówno na poziomie indywidualnym jak i zagregowanym, wskazujàce, i˝ wi´ksze znaczenie dla
aktywnoÊci zawodowej ma dost´pnoÊç Êwiadczeƒ i ich interakcja z opodatkowaniem, ni˝ klin na-
∏o˝ony na prac´ sam w sobie.

7.3 Wnioski dla Polski

7.3.1 Wydatki i dochody publiczne

Podobnie jak w Czechach, na W´grzech czy na S∏owacji, udzia∏ wydatków publicznych
w PKB Polski jest wysoki, zwa˝ywszy, ˝e dochód na jednego mieszkaƒca jest w krajach naszego
regionu wyraênie ni˝szy ni˝ w innych paƒstwach cz∏onkowskich OECD.27 Polsk´ odró˝nia jednak
od innych krajów regionu rola, jakà wÊród ca∏kowitych wydatków publicznych odgrywajà trans-
fery spo∏eczne. Udzia∏ w PKB finansowanych ze Êrodków publicznych wydatków socjalnych jest
w Polsce porównywalny z poziomem charakterystycznym dla wi´kszoÊci paƒstw rozwini´tych –
nieco wy˝szy ni˝ Êrednia OECD i nieco ni˝szy od Êredniej w UE15. JednoczeÊnie jednak udzia∏ ten
przekracza o kilka punktów procentowych poziom w∏aÊciwy dla innych paƒstw Êrodkowej
i wschodniej Europy. W konsekwencji, w Polsce odpowiednio mniej Êrodków ni˝ w innych kra-
jach regionu przeznaczanych jest na dostarczanie dóbr i us∏ug publicznych oraz rzàdowe wydat-
ki kapita∏owe,28 czego rezultatem, szczególnie widocznym w zakresie infrastruktury transporto-
wej, sà wyraênie wi´ksze rozmiary deficytów w infrastrukturze, jakoÊci edukacji, pracy
administracji czy policji.29

Tak˝e w warstwie samych wydatków spo∏ecznych mo˝na dostrzec wyraêne zró˝nicowanie
mi´dzy Polskà i innymi krajami UE oraz OECD, w tym tak˝e paƒstwami Europy Ârodkowowschod-
niej. W Polsce w wydatkach spo∏ecznych dominujà transfery dla osób z definicji biernych zawodo-
wo: emerytury (tak˝e wczeÊniejsze), renty rodzinne oraz wydatki zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià
stanowià a˝ 70 proc. wszystkich wydatków spo∏ecznych, w porównaniu z 53-54 proc. w OECD

Klin podatkowy zdefiniowany jest jako iloraz sumy podatku dochodowego i sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne przez ca∏kowity koszt pra-
cy. Nie uwzgl´dniono podatków poÊrednich.
èród∏o: Dane OECD.

Portugalia 29.9 34.9 33.9 33.3 33.7 33.9 33.4 33.5
Stany Zjednoczone 35.3 33.6 31.1 31.2 31.0 31.1 31.1 30.9
Szwajcaria 29.1 28.8 28.6 28.7 30.6 30.0 29.8 30.0
Szwecja 50.8 50.9 52.7 45.6 49.3 50.7 50.5 49.5
Turcja 47.7 37.0 40.1 40.0 35.3 39.6 30.3 40.2
Węgry - - - - 51.4 52.0 50.7 51.4
Wielka Brytania 37.6 37.8 34.2 32.6 33.4 32.0 30.8 30.3
Włochy 47.3 50.0 51.2 49.2 50.3 51.5 47.2 46.4

26 Jest to jednak dalece niewystarczajàce wyt∏umaczenie tego procesu, gdy˝ np. w Holandii, gdzie wzrost zatrudnienia
kobiet by∏ bardzo wyraêny, opodatkowanie osób zam´˝nych nale˝y do najwy˝szych w prezentowanej próbie.
27 Kraje Êrodkowoeuropejskie zdajà si´ wi´c z powodów historycznych naruszaç prawo Wagnera.
28 Polska ma tak˝e relatywnie mniejsze rzàdowe wydatki kapita∏owe ni˝ mia∏o to miejsce w krajach zachodnioeuropej-
skich przed 30 laty, gdy ich poziom bogactwa zbli˝ony by∏ do obecnego poziomu bogactwa Polski.
29 Nale˝y podkreÊliç, ˝e ró˝nica pomi´dzy Polskà a np. Czechami w jakoÊci infrastruktury (znacznie ni˝sza g´stoÊç sieci
autostrad) czy edukacji (wyraênie gorsze wyniki egzaminów PISA) jest tylko cz´Êciowo konsekwencjà niedofinansowania
s∏u˝b publicznych i wydatków na konsumpcj´ publicznà i inwestycje w tym zakresie.
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i UE15.30 JednoczeÊnie udzia∏ wydatków zwiàzanych z politykami rynku pracy – pasywnymi i ak-
tywnymi – jest znaczàco ni˝szy. W szczególnoÊci wydatki na ALMP sà – w porównaniu z pozosta-
∏ymi wydatkami spo∏ecznymi – blisko pi´ciokrotnie ni˝sze ni˝ w OECD i szeÊciokrotnie ni˝sze ni˝
w UE15. Wyraênie ni˝szy jest tak˝e udzia∏ wydatków na ochron´ zdrowia oraz pomoc spo∏ecznà.

Taka struktura wydatków jest w du˝ej mierze dziedzictwem wyboru publicznego dokonane-
go na samym poczàtku transformacji od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynko-
wej. O ile bowiem ju˝ w latach siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych wprowadzono szereg rozwià-
zaƒ instytucjonalnych o silnie dezaktywizujàcym charakterze (np. wczeÊniejsze emerytury dla
licznych grup zawodowych), to gdy jednoczeÊnie z poczàtkiem zmian ustrojowych dosz∏o do ujaw-
nienia znacznej skali ukrytego bezrobocia, system emerytalno-rentowy potraktowano jako rodzaj
spo∏ecznego amortyzatora podejmowanych dzia∏aƒ reformatorskich. W rezultacie, w latach 1990-
1992 dosz∏o do szybkiego wzrostu liczby Êwiadczeniobiorców oraz wydatków na emerytury i ren-
ty. Odp∏yw na Êwiadczenia by∏ na tyle wysoki tak˝e w latach nast´pnych, ˝e pomimo przyj´tych me-
chanizmów indeksacyjnych, w wyniku których relacja przeci´tnego Êwiadczenia do Êredniej p∏acy
w gospodarce narodowej systematycznie mala∏a, osiàgni´ty poczàtkowo pu∏ap wydatków emery-
talno-rentowych zosta∏ utrzymany przez ca∏e lata dziewi´çdziesiàte (por. Rysunek 7.11).

30 Nie wszystkie wydatki na niepe∏nosprawnoÊç stanowià bezpoÊrednie transfery do osób niepe∏nosprawnych (niewiel-
ka ich cz´Êç stanowi wydatki na rehabilitacj´ zawodowà osób niepe∏nosprawnych) oraz nie wszystkie osoby niepe∏no-
sprawne sà bierne zawodowo. Mimo bardzo wysokich wydatków zwiàzanych z niepe∏nosprawnoÊcià w Polsce, wskaê-
nik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych jest najni˝szy wÊród paƒstw OECD.

Tablica 7.12: Publiczne wydatki spo∏eczne w Polsce, OECD i UE15 w 2001 r.

Dla Polski zasi∏ki dla bezrobotnych zawierajà zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne.
èród∏o: OECD, SOCX.

procent PKB struktura
Polska OECD UE15 Polska OECD UE15

Razem 23.0 21.2 24.0 100.0 100.0 100.0
Emerytury 8.5 7.6 8.8 37.0 36 36.7
Renty rodzinne 2.1 0.9 1.1 9.2 4.3 4.7
Niepełnosprawność 5.5 2.6 2.9 24.1 12.5 12.1
Zdrowie 4.4 5.9 6.1 19.0 27.7 25.4
Zasiłki rodzinne 0.9 1.8 2.2 4.1 8.7 9.1
ALMP 0.1 0.6 0.9 0.6 2.8 3.6
Zasiłki dla bezrobot-
nych 1.0 0.9 1.2 4.2 4.2 4.9

Zasiłki mieszkaniowe 0.2 0.4 0.4 0.9 1.8 1.8
Pozostałe 0.2 0.5 0.4 1.0 2.4 1.8

Rysunek 7.11: Transfery spo∏eczne w Polsce w latach 1990-2001 (w proc. PKB)

èród∏o: OECD SOCX.
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Wskazuje to na odmiennà funkcj´ polskiej polityki zabezpieczenia spo∏ecznego ni˝ obecnie
dominujàca w pozosta∏ych krajach OECD. Jest ona w znacznie wi´kszym stopniu ukierunkowana
na transfery zmniejszajàce aktywnoÊç zawodowà, przy wzgl´dnie mniejszej roli wydatków proro-
dzinnych, zdrowotnych czy eliminujàcych ubóstwo i zwi´kszajàcych spójnoÊç spo∏ecznà.

Model ten w znacznym stopniu przypomina model przyj´ty powszechnie w Europie na prze-
∏omie lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych, a póêniej odrzucony ze wzgl´du na swoje negatyw-
ne konsekwencje dla sytuacji na rynku pracy i poziomu dobrobytu spo∏ecznego.

Reperkusje dla rynku pracy w Polsce sà bardzo zbli˝one do tych, jakich doÊwiadczy∏y kraje
OECD stosujàce podobnà polityk´ w przesz∏oÊci (m.in. Belgia, Holandia, W∏ochy, Grecja). Przede
wszystkim widoczne sà one w sposobie, w jaki polski rynek pracy absorbuje dotykajàce go szoki we-
wn´trzne i zewn´trzne. W ostatnich kilkunastu latach mo˝na wyró˝niç trzy tego typu zdarzenia.
Pierwszym by∏ sam poczàtek transformacji po∏àczony z ujawnieniem kilkumilionowego bezrobocia
ukrytego, drugim szok rosyjski, który wywo∏a∏ fal´ zwolnieƒ na prze∏omie lat 1998 i 1999, a trze-
cim spowolnienie gospodarcze lat 2001-2002 (por. Bukowski et al. (2005)). W ka˝dym z tych okre-
sów nasila∏a si´ presja dezaktywizacyjna wÊród osób zgro˝onych utratà pracy. W rezultacie rós∏ na-
p∏yw do systemu emerytalno-rentowego, przy czym g∏owny kierunek odp∏ywu z zatrudnienia
warunkowany by∏ instytucjonalnà dost´pnoÊcià Êwiadczeƒ (por. Lewandowski et al. (2005) oraz
Rozdzia∏ 2), co w pe∏ni równowa˝y∏o spadek wydatków warunkowany wolniejszà indeksacjà.
W konsekwencji, w polskich warunkach wysoki poziom wydatków spo∏ecznych, przy dodatkowo
ich niekorzystnej strukturze, wyst´puje przy znacznie ni˝szym poziomie zatrudnienia ni˝ w krajach
OECD (w tym tak˝e innych krajach Êrodkowoeuropejskich), w których system zabezpieczenia spo-
∏ecznego nie oferowa∏ tak ∏atwo dost´pnych Êwiadczeƒ. WyjaÊnieniu mechanizmu przek∏adania si´
transferów na ni˝szà aktywnoÊç zawodowà i identyfikacji g∏ównych dróg dezaktywizacji poÊwi´co-
ny jest kolejny rozdzia∏ opracowania.

Warto zauwa˝yç, ˝e taka struktura wydatków utrudnia reformy systemowe, gdy˝ jakikolwiek
efekt zmian staje si´ wyraêny po co najmniej kilku latach – beneficjenci istotnej cz´Êci Êwiadczeƒ
uzyskujà do nich prawo bezterminowo (nawet gdy sà znacznie poni˝ej wieku emerytalnego),
a w konsekwencji ewentualne reformy dotyczyç mogà na ogó∏ jedynie osób nap∏ywajàcych do sys-
temu, a nie ju˝ w nim obecnych. Niewàtpliwie utrudnia to uzyskanie niezb´dnej akceptacji politycz-
nej dla reform, u∏atwiajàc jednoczeÊnie dzia∏ania przeciwstawne, gdy˝ skutki kosztownych dla fi-
nansów publicznych i rynku pracy rozwiàzaƒ tak˝e nawarstwiajà si´ stopniowo, nie b´dàc od razu
widoczne w wydatkach SFP.

7.3.2 Poda˝ i popyt na prac´

Porównanie struktury wydatków publicznych w Polsce oraz innych krajach OECD pozwala
przypuszczaç, i˝ zmiany na polskim rynku pracy w ostatnich latach zwiàzane sà ze skalà wydatków
dezaktywizujàcych szerokie grupy spo∏eczne i, b´dàcych w pewnym stopniu konsekwencjà powy˝-
szego, niskich wydatków prozatrudnieniowych. Podejrzewaç mo˝na, i˝ oddzia∏ywanie opodatko-
wania na rynek pracy w Polsce zachodzi g∏ównie przez wp∏yw na atrakcyjnoÊç pracy osób o wyna-
grodzeniach bliskich wysokoÊci dost´pnych Êwiadczeƒ, a tak˝e przez wp∏yw na ca∏kowity koszt ich
pracy. Z tego wzgl´du nale˝y wraz z opodatkowaniem rozwa˝aç znaczenie wynagrodzenia mini-
malnego. Poniewa˝ w d∏ugim okresie poszczególne rodzaje podatków sà sobie to˝same i zachodzi
mi´dzy nimi ekwiwalencja (por. Rozdzia∏ 3 oraz 6 Cz´Êci I), dla oceny, jakà rol´ odegra∏o opodatko-
wanie dla zmian na polskim rynku pracy w ostatnich kilku latach, konieczne jest rozpatrywanie kli-
na podatkowego w ca∏oÊci, z uwzgl´dnieniem podatków dochodowych, parapodatków oraz po-
datków poÊrednich nak∏adanych na konsumpcj´.

Konstrukcja klina podatkowego w Polsce

Na klin podatkowy w Polsce sk∏adajà si´ przede wszystkim sk∏adki na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne, które ∏àcznie stanowià blisko 1/3 kosztów pracy. Ich op∏acanie zapewnia dost´p do ubezpieczeƒ
od ró˝nego rodzaju ryzyk (jak ryzyko niezdolnoÊci do pracy, choroby, wypadku przy pracy). Ponie-
wa˝, co zostanie rozwini´te w rozdziale trzecim, Êwiadczenia z systemu zabezpieczenia spo∏eczne-
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go sà w znikomym stopniu powiàzane z op∏acanymi sk∏adkami, mo˝na uznaç, i˝ sk∏adki spo∏eczne
w Polsce majà charakter obcià˝eƒ podatkowych. Wyjàtkiem jest sk∏adka na ubezpieczenie emery-
talne w tzw. nowym systemie, gdy˝ jest on aktuarialnie sprawiedliwy na poziomie jednostki, wi´c
ma ona charakter oszcz´dnoÊci. Analizujàc klin podatkowy uwzgl´dniç nale˝y tak˝e podatki nak∏a-
dane na konsumpcj´, czyli VAT i akcyz´, których efektywnà stawk´ podatkowà dla 2004 roku osza-
cowano na 15.1 procent (Lewandowski et al. 2005).

Cechà opodatkowania pracy w Polsce jest relatywnie wysoka skala obcià˝eƒ, wahajàca si´
od 49 do 55 procent w zale˝noÊci od wysokoÊci wynagrodzenia, przy czym bardzo wa˝ne jest, i˝
udzia∏ podatków i parapodatków w koszcie pracy ulega niewielkim zmianom wraz ze zmianami do-
chodu, co wskazuje, i˝ kraƒcowa stopa podatkowa jest jednolita dla wi´kszoÊci pracujàcych. Nie-
znaczna progresja ma miejsce dla wynagrodzeƒ poni˝ej 2⁄3 Êredniego wynagrodzenia oraz dla prze-
dzia∏u wynagrodzeƒ mi´dzy dolnym progiem drugiej stawki podatkowej a dwuipó∏krotnoÊcià
Êredniego wynagrodzenia.31 W rezultacie Polska wyró˝nia si´ na tle innych paƒstw OECD podatka-
mi nieco powy˝ej Êredniej oraz najni˝szà skalà progresji podatkowej (por. Rysunek 7.12), mierzonej
ró˝nicà pomi´dzy klinem podatkowym nak∏adanym na osoby zarabiajàce 2/3 a 5/3 przeci´tnego
wynagrodzenia (przy uwzgl´dnieniu transferów spo∏ecznych trafiajàcych do osób pracujàcych i uza-
le˝nionych od poziomu dochodu). Co wi´cej, skala obcià˝eƒ jest najwi´ksza dla dochodów z pra-
cy, a atrakcyjnoÊç Êwiadczeƒ spo∏ecznych wy˝sza jest w kategoriach netto ni˝ brutto, gdy˝ na∏o˝o-
ny na nie jest jedynie podatek dochodowy (wraz ze sk∏adkà NFZ).

Klin podatkowy a zmiany na rynku pracy w latach 1999-2004

Klin podatkowy obliczany przez Eurostat wynosi w Polsce 41.9 procenta dla wynagrodzenia
równego 2/3 przeci´tnego, co jest poziomem porównywalnym z innymi paƒstwami Êrodkowoeu-
ropejskimi, jak Czechy, S∏owacja i W´gry.32 Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e jest wy˝szy od Êredniej dla
UE, przy czym w ciàgu ostatniej dekady nie ulega∏ on zmianom – wynosi∏ 41.9 procenta zarówno
w roku 2004 jak i w 1999, a w roku 1996 by∏ nawet nieznacznie wy˝szy. Najwa˝niejszà modyfika-
cjà klina podatkowego jest zatem zmiana sensu ekonomicznego sk∏adki emerytalnej, która wraz
z reformà roku 1999 sta∏a si´ oszcz´dnoÊcià, przyczyniajàc si´ wr´cz do znaczàcej obni˝ki obcià˝eƒ

Rysunek 7.12: Wzrost obcià˝eƒ podatkowych – ró˝nica mi´dzy klinem podatkowym dla 5/3
przeci´tnego wynagrodzenia a 2/3 przeci´tnego wynagrodzenia oraz klin podatkowy dla
przeci´tnego wynagrodzenia w 2004 r.

èród∏o: Lewandowski et al. (2005).
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31 Dotyczy to wynagrodzeƒ netto, lecz skoro sk∏adki spo∏eczne majà w znacznej mierze charakter podatku, mo˝na za-
∏o˝yç, ˝e z punktu widzenia poda˝y pracy uzasadnione jest rozwa˝anie wynagrodzenia netto.
32 Eurostat nie uwzgl´dnia podatków poÊrednich.
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podatkowych, je˝eli oczywiÊcie pracownicy Êwiadomi sà aktuarialnej sprawiedliwoÊci systemu eme-
rytalnego. Brak istotnych wahaƒ klina podatkowego w ostatnich latach sprawia, i˝ nieliczne anali-
zy ekonometryczne wp∏ywu opodatkowania na agregaty rynku pracy w Polsce wskazujà na jego
nieistotnoÊç.33 

Podatki wp∏ywajà na poda˝ pracy poprzez modyfikacj´ relacji pomi´dzy dochodem z pracy
i z innych êróde∏, wi´c ich stabilnoÊç w czasie wskazuje, ˝e nie mog∏y one wywieraç wp∏ywu
na zmiany poda˝y pracy w okresie 1999-2004. Wp∏yw podatków na popyt na prac´ przejawia si´
w zwi´kszaniu ca∏kowitego kosztu pracy przy danej produktywnoÊci. Poniewa˝ od 1999 roku pro-
duktywnoÊç pracy w Polsce roÊnie znacznie szybciej od kosztów pracy – mi´dzy 1999 a 2004 ro-
kiem przeci´tne wynagrodzenie brutto wzros∏o realnie o oko∏o 8 procent, a wartoÊç dodana na pra-
cujàcego – o oko∏o 21 procent, to przy sta∏ym obcià˝eniu pracodawców (w wymiarze zapisanym
w legislacji), ca∏kowity realny koszt pracy w Polsce wykazuje tendencj´ spadkowà. Zgodnie z tà ob-
serwacjà, od roku 2003 wzrasta liczba ofert pracy i zatrudnienie (Bukowski et al. 2005). Ponadto,
jak wykazano w Cz´Êci I, wp∏yw opodatkowania na rynek pracy wi´kszy jest w przypadku silnych
zwiàzków zawodowych dzia∏ajàcych na poziomie bran˝owym, ale nie internalizujàcych konsekwen-
cji swoich nieskoordynowanych ˝àdaƒ p∏acowych dla rynku pracy. Za optymalne uznaje si´ nego-
cjacje na poziomie przedsi´biorstwa, lub te˝ na szczeblu zcentralizowanym. Jak podkreÊlajà Boni et
al. (CASE 2004b), negocjacje zbiorowe w Polsce sà kombinacjà tych dwóch optymalnych, z punk-
tu widzenia minimalizacji negatywnego wp∏ywu opodatkowania na rynek pracy, modeli.

Zmiany zatrudnienia i aktywnoÊci zawodowej w Polsce wynikajà z dwóch okresów ich spad-
ku, w konsekwencji negatywnego przejÊciowego szoku popytowego i poda˝owego.34 Wysokie po-
datki mog∏y w interakcji z innymi czynnikami o charakterze instytucjonalnym i strukturalnym przy-
czyniç si´ do utrudnionej absorpcji szoków w Polsce, w porównaniu z innymi krajami regionu.
Jednak˝e kluczowy wydaje si´ byç nie sam poziom opodatkowania, lecz jego wysokoÊç w zestawie-
niu z dost´pnoÊcià Êwiadczeƒ spo∏ecznych i znacznà heterogenicznoÊcià poda˝y pracy, szczególnie
w kontekÊcie struktury klina podatkowego, w którym dominujà parapodatki nie obcià˝ajàce docho-
dów z innych êróde∏. Znaczenie opodatkowania dochodów z pracy dla absorpcji nag∏ych zmian za-
trudnienia polega bowiem g∏ównie na zró˝nicowaniu ca∏kowitego kosztu zatrudnienia osób o ni˝-
szych kwalifikacjach czy te˝ z niewielkim doÊwiadczeniem zawodowym oraz otrzymywanej przez
nich p∏acy netto, sytuacja na rynku pracy osób o w∏aÊnie takich charakterystykach uleg∏a najwi´k-
szym zmianom w latach 1999-2004.

Teza, i˝ podatki odgrywajà zasadniczà rol´ dla spadku zatrudnienia w okresie 1999-2002 nie
znajduje poparcia w obserwacjach empirycznych. Znacznie bardziej uzasadniona jest koncepcja ne-
gatywnego wp∏ywu podatków i przede wszystkim parapodatków na mo˝liwoÊci podj´cia pracy
w sferze oficjalnej przez osoby o niskiej produktywnoÊci. W ten sposób wysoki klin podatkowy
utrudni∏ absorpcj´ przez rynek pracy skutków wahaƒ cyklicznych, które najmocniej wp∏yn´∏y na sy-
tuacj´ w∏aÊnie osób o niskiej produktywnoÊci. Klin podatkowy na∏o˝ony na t´ grup´ z jednej stro-
ny obni˝a popyt na prac´ osób niskoproduktywnych, a z drugiej ogranicza ich poda˝ pracy, gdy˝
podzia∏ ca∏kowitego klina podatkowego mi´dzy podatki dochodowe, parapodatki i podatki poÊred-
nie prowadzi do wy˝szego opodatkowania dochodów z pracy ni˝ ze Êwiadczeƒ.

Wynagrodzenie minimalne a rynek pracy w latach 1999-2004

Uzasadnieniem istnienia wynagrodzenia minimalnego jest zagwarantowanie pracownikom
poziomu zarobków, które w danym spo∏eczeƒstwie uznawany jest za najni˝szy poziom nale˝ny
osobie podejmujàcej prac´ i b´dàcy zadoÊçuczynieniem za podj´ty wysi∏ek. JednoczeÊnie regulacja
taka usztywnia od do∏u wynagrodzenia i mo˝e ograniczaç szanse na znalezienie zatrudnienia przez
osoby, których produktywnoÊç nie równowa˝y ca∏kowitego kosztu ich pracy przy danym wynagro-
dzeniu minimalnym. Badania empiryczne nad wp∏ywem wynagrodzenia minimalnego na sytuacj´
na rynku pracy w krajach rozwini´tych nie przynoszà jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jego
si∏´ i kierunek, co wynika z faktu, i˝ zazwyczaj nie jest ono na tyle wysokie, by ograniczaç wzrost

33 Niektóre prace wskazujà na znaczenie klina podatkowego dla zmian bezrobocia w Polsce, jak np. World Bank (2005).
Powa˝ne b∏´dy ekonometryczne i metodologiczne nie pozwalajà jednak uznaç tych wyników za wiarygodne.
34 Zagadnienie to zostanie omówione szerzej w kolejnym rozdziale.
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zatrudnienia ogó∏em. Niemniej jednak badania panelowe wskazujà na negatywnà relacj´ mi´dzy
wysokoÊcià wynagrodzenia minimalnego a zatrudnieniem osób m∏odych,35 co zgodne jest z obser-
wacjà, ˝e wp∏yw wynagrodzenia minimalnego na zatrudnienie i zarobki dotyczy przede wszystkim
osób o niskiej produktywnoÊci i takich te˝ zarobkach, jak osoby bez doÊwiadczenia zawodowego
lub o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z Konstytucjà RP, wysokoÊç minimalnego wynagrodzenia w Polsce lub sposób wy-
znaczania jego wysokoÊci reguluje ustawa. Od 1 stycznia roku 2003 by∏a to ustawa o minimalnym
wynagrodzeniu za prac´ z dnia 10 paêdziernika 2002 r., zgodnie z którà wynagrodzenie jest co-
rocznie ustalane przez Komisj´ Trójstronnà ds. Spo∏eczno-Gospodarczych lub rzàd, jeÊli komisja nie
jest w stanie okreÊliç jego poziomu w wymaganym terminie. Wzrost p∏acy minimalnej nie mo˝e byç
ni˝szy ni˝ wskaênik inflacji. W ustawie zapisano tak˝e mo˝liwoÊç obni˝enia p∏acy do 80 procent wy-
nagrodzenia minimalnego w pierwszym roku pracy, oraz 90 procent w drugim. Sejm ustawà z dnia
1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym uchwali∏ jednak, i˝ wzrost wyna-
grodzenia minimalnego b´dzie nast´powa∏ o wskaênik inflacji oraz 2/3 prognozowanego wzrostu
PKB, o ile wynagrodzenie minimalne jest ni˝sze od 50 procent przeci´tnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej. Zasady ustalania wysokoÊci przez Komisj´ Trójstronnà ds. Spo∏eczno-Gospo-
darczych lub rzàd nie uleg∏y zmianie.

Wpraktyce wynagrodzenie minimalne indeksowane by∏o w ostatnich latach wed∏ug wskaê-
nika wzrostu cen, a nie wzrostu przeci´tnego wynagrodzenia, dzi´ki czemu sta∏a by∏a jego real-
na wartoÊç. Przes∏ankà ku temu jest obserwacja, i˝ zmiany wynagrodzenia przeci´tnego odzwier-
ciedlajà zmiany produktywnoÊci pracy, które dotyczà osób najni˝ej produktywnych jedynie
w znikomym stopniu. Powiàzanie wynagrodzenia minimalnego z przeci´tnym powodowa∏oby
wi´c wzrost liczby osób, których produktywnoÊç nie odzwierciedla ca∏kowitego kosztu pracy,
zwiàzanego z wynagradzaniem pracownika ustawowym minimum. Ze wzgl´du na niskà inflacj´,
poziom wynagrodzenia minimalnego w Polsce kszta∏tuje si´ stabilnie na poziomie 37-38 procent
przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce brutto oraz 40-41 procent netto. Na podstawie da-
nych Eurostatu mo˝na uznaç, i˝ jest to poziom zbli˝ony do paƒstw Europy Ârodkowej i ni˝szy
od przeci´tnej dla tych paƒstw UE15, gdzie istnieje wynagrodzenie minimalne ustalane na szcze-
blu centralnym.36

Wp∏yw wynagrodzenia minimalnego na sytuacj´ na rynku pracy przejawia si´ jednak nie w je-
go relacji do wynagrodzenia przeci´tnego, lecz ograniczeniu od do∏u rozk∏adu wynagrodzeƒ.
Na podstawie danych GUS mo˝na oceniç, i˝ ograniczenie to nie jest wià˝àce dla du˝ej grupy pra-
cowników – jedynie oko∏o 4 procent zatrudnionych w Polsce w roku 2002 otrzymywa∏o wynagro-
dzenie minimalne. RównoczeÊnie rozk∏ad wynagrodzeƒ by∏ silnie prawostronnie asymetryczny, gdy˝

35 W krajach OECD, wzrost p∏acy minimalnej o 10 procent wià˝e si´ przeci´tnie ze spadkiem stopy zatrudnienia osób
w wieku 15-19 lat o 4 procent, a osób w wieku 20-25 o 1 procent (OECD 1998).
36 W niektórych paƒstwach UE (Austria, Cypr, Finlandia, Niemcy, Szwecja, W∏ochy) nie funkcjonuje ustawowe wynagro-
dzenie minimalne, jest ono ustalane na poziomie bran˝owym. W szeregu pozaeuropejskich paƒstw OECD (Stany Zjed-
noczone, Kanada, Meksyk, Japonia) wynagrodzenie minimalne jest zró˝nicowane regionalnie.

Rysunek 7.13: Struktura wynagrodzeƒ w roku 2002

èród∏o: GUS (2003).
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17.4 procenta zatrudnionych zarabia∏o nie wi´cej ni˝ 1/2 wynagrodzenia przeci´tnego w gospo-
darce narodowej, 43.5 nie wi´cej ni˝ 3/4 wynagrodzenia przeci´tnego a 64.7 procenta – nie wi´-
cej ni˝ wynagrodzenie przeci´tne (por. Rysunek 7.13).37

Poniewa˝ niewielki odsetek pracujàcych otrzymuje wynagrodzenie minimalne, przypuszczaç
mo˝na, i˝ poziom wynagrodzenia minimalnego nie stanowi∏ przeszkody dla wzrostu zatrudnienia
w latach 2002-2004. W przeciwnym wypadku mo˝naby oczekiwaç, ˝e dolne ograniczenie wysoko-
Êci wynagrodzeƒ jest wià˝àce dla wy˝szego odsetka pracujàcych. Z drugiej strony, prawostronna
asymetria rozk∏adu wynagrodzeƒ wskazuje, ˝e potencjalny wzrost wynagrodzenia minimalnego
móg∏by prowadziç albo do wzrostu odsetka zatrudnionych wynagradzanych ustawowym mini-
mum, je˝eli osoby zarabiajàce minimum w okresie wyjÊciowym pozosta∏yby zatrudnione, albo
do stabilnoÊci tego odsetka przy spadku zatrudnienia. Wydaje si´, i˝ do tej pory ˝aden z tych pro-
cesów nie mia∏ w Polsce miejsca.

Relatywnie wysokie jest natomiast zró˝nicowanie wynagrodzeƒ pomi´dzy województwami
– wspó∏czynnik zmiennoÊci przeci´tnych wynagrodzeƒ w województwach w pierwszym kwartale
2005 roku wyniós∏ 11 procent. ZmiennoÊç ta w znaczej mierze wynika z wysokich wynagrodzeƒ
w województwie mazowieckim, gdzie przeci´tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej rów-
ne by∏o 137 procent Êredniej krajowej, a w szeregu województw ni˝sze by∏o ono od 95 procent
Êredniej krajowej.38 W rezultacie relacja mi´dzy wynagrodzeniem minimalnym a przeci´tnym
w danym województwie waha si´ od 26 procent w województwie mazowieckim i 32 w Êlàskim,
do niemal 40 procent w województwach ∏ódzkim, lubuskim, warmiƒsko-mazurskim i podkarpac-
kim (por. tablica 7.13).

Z drugiej strony, w województwach o ni˝szym poziomie wynagrodzeƒ znacznie cz´Êciej za-
trudnia si´ pracowników za wynagrodzenie bliskie wynagrodzeniu minimalnemu (CASE 2004a).

37 Wynagrodzenie minimalne stanowi∏o w 2002 roku 37 procent przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
38 Wy∏àczenie województwa mazowieckiego z próby sprawia, ˝e przeci´tne wynagrodzenie obni˝a si´ do 2354 PLN
a wspó∏czynnik zmiennoÊci do 6 procent.

Tablica 7.13: Przeci´tne wynagrodzenie i jego relacja do wynagrodzenia minimalnego
w województwach w pierwszym kwartale roku 2005.

Przeci´tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej bez wyp∏at z zysku.
èród∏o: Dane GUS.

Przeciętne wynagro-
dzenie (w PLN)

Przeciętne wynagro-
dzenie jako procent-

średniej krajowej

Płaca minimalna jako-
procent przeciętnego 

wynagrodzenia
Polska 2415.5 100 35
Podkarpackie 2169.9 90 39
Warmińsko - mazurskie 2206.4 91 38
Lubuskie 2241.2 93 38
Łódzkie 2263.8 94 38
Kujawsko - pomorskie 2264.4 94 37
Lubelskie 2266.8 94 37
Świętokrzyskie 2282.5 94 37
Podlaskie 2324.2 96 37
Wielkopolskie 2340.9 97 36
Opolskie 2385.3 99 36
Małopolskie 2409.6 100 35
Zachodniopomorskie 2417.0 100 35
Dolnośląskie 2507.8 104 34
Pomorskie 2592.1 107 33
Śląskie 2637.0 109 32
Mazowieckie 3306.6 137 26
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Pozwala to na wyciàgni´cie dwóch wniosków: wynagrodzenie minimalne ustalane w jednakowej
wysokoÊci dla ca∏ego kraju mo˝e ograniczaç mo˝liwoÊci zatrudnienia osób o niskiej produktyw-
noÊci w regionach ubo˝szych, ponadto powiàzanie wynagrodzenia minimalnego z przeci´tnym
wynagrodzeniem sprawia, i˝ mo˝e ono rosnàç w kategoriach realnych w wyniku wzrostu pro-
duktywnoÊci i wynagrodzeƒ, które majà miejsce g∏ównie w regionach rozwijajàcych si´ wzgl´d-
nie szybciej, jak i w sektorach gospodarki o szybkim wzroÊcie produktywnoÊci. Co wi´cej, w od-
niesieniu do wynagrodzeƒ jeszcze wi´ksze zró˝nicowanie wyst´puje prawdopodobnie wewnàtrz
poszczególnych województw ni˝ mi´dzy nimi, tak jak ma to miejsce w przypadku np. bezrobo-
cia. Brak danych na temat rozk∏adu wynagrodzeƒ na poziomie powiatów nie pozwala jednak
na zweryfikowanie tej hipotezy.

Znaczenie ma tak˝e rozk∏ad p∏acy progowej bezrobotnych. Zgodnie z deklarowanymi przez
bezrobotnych uczestników badania BAEL w 2004 roku poziomami wynagrodzenia, za jakie go-
towi byliby oni podjàç zatrudnienie, 1/4 bezrobotnych rozpocz´∏aby prac´ za wynagrodzenie po-
ni˝ej ustawowego minimum, a 3/4 za wynagrodzenie poni˝ej 50 procent przeci´tnego wynagro-
dzenia. Dane te wskazujà, i˝ ustawowe minimum mo˝e stanowiç przeszkod´ w wejÊciu na rynek
pracy dla relatywnie znacznej grupy bezrobotnych,39 uniemo˝liwiajàc równoczeÊnie zrealizowa-
nie przez nich presji na obni˝enie p∏ac, prowadzàcej do wzrostu zatrudnienia.40 Z drugiej stro-
ny jednak, skoro niemal po∏owa zatrudnionych zarabia pomi´dzy 50 a 100 procent przeci´tne-
go wynagrodzenia i jedynie 4 procent jest wynagradzanych ustawowym minimum, wnioskowaç
mo˝na, i˝ podstawowym czynnikiem t∏umaczàcym niemo˝noÊç znalezienia pracy przez bezro-
botnych deklarujàcych ch´ç pracy za wynagrodzenie ni˝sze od minimum jest odmienna struktu-
ra popytu na prac´ i jej poda˝y – w szczególnoÊci brak popytu na pewne rodzaje pracy niskokwa-
lifikowanej. Ponadto, wysoki klin podatkowy dla osób nisko produktywnych zwi´ksza
zró˝nicowanie wynagrodzenia netto oraz ca∏kowitego kosztu pracy – w roku 2004 wynagrodze-
nie minimalne netto wynosi∏o 602.8 PLN, a ca∏kowity koszt pracy pracownika otrzymujàcego
ustawowe minimum – 995.9 PLN.

Na podstawie dost´pnych danych trudne jest rozstrzygni´cie, czy poziom wynagrodzenia mi-
nimalnego, czy klin podatkowy odgrywa wi´kszà rol´ w przypadku poda˝y pracy osób o niskiej pro-
duktywnoÊci, a tak˝e popytu na nià. Wydaje si´ jednak, ˝e znaczenie wynagrodzenia minimalnego
dla kszta∏towania si´ zatrudnienia i bezrobocia w ostatnich latach by∏o w Polsce niewielkie, za wy-
jàtkiem prawdopodobnie regionów, gdzie struktura lokalnej gospodarki zdominowana jest przez
sektory niskoproduktywne. Poda˝ pracy jest wypadkowà dost´pnoÊci Êwiadczeƒ spo∏ecznych, wy-
sokoÊci wynagrodzenia minimalnego i klina podatkowego. Âwiadczenia spo∏eczne cz´sto zbli˝one
sà do ustawowego minimum wysokoÊcià brutto, a tym bardziej netto, co wskazuje na kluczowe
znaczenie klina podatkowego dla zatrudnienia osób niskoproduktywnych. Potencjalnie negatywny
wp∏yw wynagrodzenia minimalnego na poda˝ pracy osób niskoproduktywnych wynika zatem z je-
go interakcji z wysokim klinem podatkowym i dost´pnoÊcià Êwiadczeƒ, natomiast wp∏yw na popyt
przejawia si´ w ca∏kowitym koszcie pracy, tak˝e zale˝nym od klina podatkowego. W obliczu znacz-
nej heterogenicznoÊci zasobów pracy i relatywnie niskiego poziomu kapita∏u ludzkiego oraz pro-
duktywnoÊci osób niepracujàcych, które to czynniki, jak zostanie przedstawione w kolejnym roz-
dziale, sà kluczowe dla pozycji jednostek na rynku pracy w Polsce, wzrost wynagrodzenia
minimalnego w stosunku do przeci´tnego wynagrodzenia mo˝e jednak istotnie utrudniç tym oso-
bom podj´cie zatrudnienia.

9 Poniewa˝ wynagrodzenie minimalne wynosi 80 procent w pierwszym i 90 procent ustawowego minimum w drugim
roku pracy, ograniczenie to dotyczy mniej ni˝ 25 procent bezrobotnych.
40 Nale˝y uwzgl´dniç, i˝ sà to wielkoÊci deklarowane przez ankietowanych, którzy pytani sà o wysokoÊç zarobków brut-
to. Podejrzewaç mo˝na, i˝ znaczna cz´Êç bezrobotnych podaje zarobki netto, za które gotowa by∏aby podjàç prac´ –
w takim wypadku wynagrodzenie minimalne nie stanowi ju˝ istotnej bariery dla zatrudnienia tych osób, gdy˝ netto wy-
nosi∏o ono w roku 2004 602.8 PLN. Za takà interpretacjà deklaracji bezrobotnych przemawia obserwacja, i˝ cz´Êci
osób, szczególnie bezrobotnych, relacja mi´dzy wynagrodzeniem brutto i netto nie musi byç znana i nie potrafià one
oceniç wielkoÊci ró˝nicy mi´dzy nimi. Dane dotyczàce wynagrodzeƒ uzyskane na podstawie BAEL nale˝y traktowaç z re-
zerwà, gdy˝ Êrednie wynagrodzenia z BAEL sà regularnie ni˝sze ni˝ publikowane przez GUS – równie˝ po uwzgl´dnie-
niu tego, ˝e wynagrodzenia BAEL podawane sà w wysokoÊci netto, nie brutto – co mo˝e Êwiadczyç o systematycznie
pope∏nianym b∏´dzie.
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7.4 Podsumowanie

Pomi´dzy rokiem 1975 a 1995, praktycznie we wszystkich paƒstwach OECD dosz∏o do znacznego
zwi´kszenia rozmiaru sektora publicznego, pierwotnie wywo∏anego wzrostem udzia∏u konsumpcji publicz-
nej w PKB w reakcji na kryzys naftowy. Inercja tych zmian by∏a jednak bardziej zró˝nicowana ni˝ wyjÊciowy
impuls i w znacznie wi´kszym stopniu wiàza∏a si´ z intensyfikacjà wydatków na transfery spo∏eczne. W sze-
regu paƒstw – po przejÊciowym wzroÊcie – ograniczono konsumpcj´ publicznà i od lat dziewi´çdziesiàtych
transfery spo∏eczne sà przewa˝ajàcà kategorià wydatków paƒstw rozwini´tych. Tendencja wzrostu udzia∏u
sektora finansów publicznych w PKB zosta∏a natomiast odwrócona w po∏owie lat dziewi´dziesiàtych.

Na wydatki transferowe sk∏adajà si´ w du˝ej mierze Êwiadczenia o charakterze pasywnych polityk
rynku pracy, jednak nie sà to tylko zasi∏ki dla bezrobotnych, lecz przede wszystkim Êwiadczenia dost´pne
osobom w wieku niemobilnym i umo˝liwiajàce ich dezaktywizacj´. W latach siedemdziesiàtych i osiem-
dziesiàtych nastàpi∏o bowiem w krajach OECD znaczne rozszerzenie mo˝liwoÊci zakoƒczenia aktywnoÊci
zawodowej przed osiàgni´ciem ustawowego wieku emerytalnego, co znalaz∏o odzwierciedlenie w spad-
ku aktywnoÊci zawodowej m´˝czyzn powy˝ej 55 roku ˝ycia oraz obni˝eniu si´ faktycznego wieku wyco-
fywania si´ z rynku pracy zarówno kobiet, jak i m´˝czyzn. Czynniki te odpowiadajà w znacznej mierze
za spadek aktywnoÊci zawodowej ogó∏em, jaki mia∏ miejsce w latach 1970-1995 i nastàpi∏ mimo wyraê-
nego (o oko∏o 10 punktów procentowych) wzrostu aktywnoÊci zawodowej kobiet w wieku 15-64 lat.

Obserwacje empiryczne potwierdzajà tak˝e, ̋ e d∏ugookresowe stopy wzrostu produktu niezale˝-
ne sà od skali interwencji publicznej, która wywieraç mo˝e wp∏yw na poziom produktu i, w zwiàzku
z tym, jedynie przejÊciowo na tempo jego zmian. Tempo wzrostu okreÊlane jest przez polityki struktu-
ralne i wzrost produktywnoÊci, które nie sà zwiàzane ze skalà wydatków publicznych. Znaczne zró˝ni-
cowanie tempa wzrostu w krajach o zbli˝onym udziale sektora publicznego w PKB potwierdza t´ za-
sad´. Niemniej jednak, polityka rzàdu jest w stanie oddzia∏ywaç na zmiany produktu w krótkim okresie,
o czym Êwiadczà z jednej strony przyk∏ady paƒstw podejmujàcych konsolidacje fiskalne prowadzàce
do o˝ywienia gospodarczego, a z drugiej strony zatrzymanie si´ konwergencji realnej mi´dzy paƒstwa-
mi UE15 a Stanami Zjednoczonymi, które wynika ze spadku przeci´tnego nak∏adu pracy w Europie.

Spadek ten mo˝na z du˝ym stopniem pewnoÊci powiàzaç z europejskim modelem pasywnej
polityki rynku pracy. Z tego wzgl´du obserwuje si´ stopniowe ograniczanie bodêców dezaktywiza-
cyjnych wynikajàcych z tej polityki w szeregu paƒstw europejskich. Dzia∏ania te obejmujà reformy
systemów emerytalnych, tak by ich finansowy aspekt nie sk∏ania∏ do wczeÊniejszego opuszczania
rynku pracy, ograniczane sà mo˝liwoÊci podj´cia wczeÊniejszych emerytur oraz Êwiadczeƒ z nimi
równowa˝nych, podnoszony jest wiek emerytalny. W szeregu paƒstw dzia∏aniom tym towarzyszà
programy aktywnych polityk rynku pracy, gdy˝ wÊród paƒstw rozwini´tych wyró˝niç mo˝na obec-
nie kilka modeli polityki rynku pracy. Tak˝e z tego wzgl´du, podobna skala wydatków na cele zwià-
zane z rynkiem pracy mo˝e w krajach realizujàcych odmienne polityki prowadziç do zupe∏nie innych
poziomów aktywnoÊci, zatrudnienia i bezrobocia. Wzrost aktywnoÊci i zatrudnienia, który ma miej-
sce od po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych w wielu krajach OECD, powiàzaç mo˝na zatem z ogranicze-
niem polityk dezaktywizujàcych i wzrostem znaczenia aktywnych polityk rynku pracy. 

Skonfrontowanie struktury i skali wydatków publicznych w Polsce wskazuje, i˝ po pierwsze ich
udzia∏ w PKB jest zbli˝ony do przeci´tnej w OECD i UE, a po drugie, udzia∏ wydatków spo∏ecznych jest
znacznie wy˝szy ni˝ w paƒstwach o zbli˝onym poziomie rozwoju spo∏ecznogospodarczego. W odniesie-
niu do wydatków o charakterze stricte pasywnym, jakimi sà transfery do osób biernych zawodowo, ró˝-
nica ta jest relatywnie jeszcze wi´ksza. W rezultacie, w obliczu ograniczonych zasobów, skala interwencji
publicznej jest wzgl´dnie niska w innych obszarach zadaniowych, jak wydatki na ochron´ zdrowia, aktyw-
nà polityk´ rynku pracy, dobra i us∏ugi publiczne czy wydatki kapita∏owe. Poniewa˝ taka struktura wydat-
ków ma swoje poczàtki we wczesnym okresie transformacji, mo˝na uznaç, i˝ w Polsce przyj´to model po-
lityki rynku pracy zbli˝ony do tego, jakim w krajach zachodnioeuropejskich odpowiedziano na pogorszenie
si´ sytuacji na rynku pracy w latach siedemdziesiàtych. Wydaje si´ zatem, ˝e jest to g∏ówny czynnik od-
miennego kszta∏towania si´ wskaêników rynku pracy w Polsce i innych krajach OECD oraz naszego regio-
nu, szczególnie, ˝e zmiany i wielkoÊç opodatkowania pracy oraz wynagrodzenia minimalnego, wydajà si´
mieç znaczenie marginalne, je˝eli analizuje si´ je w oderwaniu od wydatków publicznych.
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8
Wczesna dezaktywizacja na rynku pracy w Polsce

8.1 Wprowadzenie

W niniejszym rozdziale zaprezentowana zostanie najpierw makroekonomiczna charakterysty-
ka rynku pracy w Polsce i zmian, jakie na nim zasz∏y w ciàgu ostatnich lat. Pozwoli ona opisaç przy-
czyny stojàce za dzisiejszymi poziomami aktywnoÊci, zatrudnienia i bezrobocia. Poniewa˝ nale˝à
do nich zarówno czynniki egzogeniczne, jak i strukturalne cechy zasobów pracy w Polsce, nacisk
zostanie po∏o˝ony na znaczenie wieku, p∏ci i wykszta∏cenia dla pozycji na tym rynku. OdmiennoÊç
sytuacji na rynku pracy w Polsce a w OECD oraz UE tak˝e zostanie zinterpretowana pod kàtem
g∏ównych przyczyn luki w zatrudnieniu mi´dzy tymi gospodarkami. Poniewa˝ kluczowe znaczenie
ma dla niej ni˝sza aktywnoÊç zawodowa w Polsce, zw∏aszcza wÊród osób starszych, w kolejnym
podrozdziale przeprowadzona zostanie analiza ewolucji wp∏ywu systemu zabezpieczenia spo∏ecz-
nego na rynek pracy na poziomie zagregowanym, czyli obrazowanym nap∏ywami do tego systemu
osób w wieku przedemerytalnym.

Nast´pnie ukazane zostanà wnioski z kilku rodzajów analiz na poziomie mikro. Pierwszà
z nich jest ekonometryczna analiza przep∏ywów na podstawie danych BAEL, pozwalajàca okreÊliç,
jak charakterystyki indywidualne i instytucjonalne wp∏ywa∏y na prawdopodobieƒstwa utraty pracy,
jej znalezienia lub te˝ dezaktywizacji. Kolejnym etapem jest analiza dochodów osób biernych zawo-
dowo i przyczyn takiego stanu rzeczy na podstawie Badania Bud˝etów Gospodarstw Domowych.
Ostatnim etapem analizy jest obliczenie stóp zastàpienia w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego.
Rozdzia∏ wieƒczy podsumowanie. 

8.2 Polski rynek pracy

8.2.1 G∏ówne tendencje na polskim rynku pracy

Polska wyró˝nia si´ zarówno w Unii Europejskiej jak i wÊród paƒstw OECD najwy˝szà stopà
bezrobocia i jednymi z najni˝szych wskaêników aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia (por. Tablica
8.1). Analogiczne ró˝nice, choç na nieco mniejszà skal´, wyst´pujà w porównaniu Polski z dziewi´-

Tablica 8.1: Wskaêniki zatrudnienia, aktywnoÊci i bezrobocia w grupie wiekowej 15-64
w Polsce, UE15 i NMS9 (nowe paƒstwa cz∏onkowskie bez Polski) w 1998 i 2003 r.

èród∏o: Komisja Europejska (2004b).

Polska UE15 NMS9
1998

Wskaźnik aktywności zawodowej 65.7 68.1 68.2
Wskaźnik zatrudnienia 59.0 61.4 61.6
Stopa bezrobocia 10.2 9.8 9.8

2003
Wskaźnik aktywności zawodowej 63.9 70.0 67.8
Wskaźnik zatrudnienia 51.2 64.3 60.9
Stopa bezrobocia 19.9 8.1 10.2
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cioma paƒstwami, które w 2004 r. tak˝e przystàpi∏y do UE. Jeszcze w 1998 r. ró˝nice te by∏y znacz-
nie mniejsze, a sytuacja na rynku pracy w Polsce i innych paƒstwach UE porównywalna w katego-
riach wskaêników zatrudnienia, aktywnoÊci i bezrobocia. 

Ni˝sza, w porównaniu z UE15, aktywnoÊç zawodowa w Polsce wyst´puje jednak tylko w nie-
których grupach wiekowych. Jak pokazano na Rysunku 8.1, za niski wskaênik ogó∏em odpowiada
przede wszystkim aktywnoÊç osób po 45 roku ˝ycia i w wi´kszym stopniu dotyczy to m´˝czyzn ni˝
kobiet (kobiety w Polsce sà relatywnie – w porównaniu do m´˝czyzn – bardziej aktywne ni˝
w UE15). Niska aktywnoÊç zawodowa osób m∏odych jest odmiennym fenomenem, nie jest zwiàza-
na z transferami i ma mniejsze znaczenie dla kszta∏towania si´ ogólnego wskaênika aktywnoÊci.1

Odmienna sytuacja na rynku pracy, równie˝ w porównaniu z krajami Europy Ârodkowo-
-Wschodniej jest rezultatem wystàpienia dwóch okresów znacznego spadku zatrudnienia i wzrostu
bezrobocia, których wyznacznikami sà prze∏om lat 1998 i 1999 oraz lata 2001-2002. Dynamika ne-
gatywnych przeobra˝eƒ na rynku pracy by∏a jednak w pierwszym przypadku znacznie wy˝sza,
przy czym towarzyszàce jej spowolnienie gospodarcze by∏o znacznie krótsze – trwa∏o 3 kwarta∏y wo-
bec 8 w latach 2001-2002 – a tempo wzrostu PKB wynios∏o w roku 1998 4 punkty procentowe, wo-
bec tylko 1 procent rocznie w latach 2001-2002. Szok roku 1999 mia∏ charakter popytowy i dotknà∏,
choç na nieco mniejszà skal´, tak˝e inne paƒstwa regionu. Wywo∏any by∏ spadkiem popytu na ryn-
ku produktów w efekcie kryzysu walutowego w Rosji i obni˝eniu si´ importu tego paƒstwa. Jak su-
gerujà rozwa˝ania teoretyczne i doÊwiadczenia mi´dzynarodowe (por. Cz´Êç I), skutki szoku popyto-
wego powinny jednak zaniknàç relatywnie pr´dko, co w istocie mia∏o miejsce w przypadku innych
paƒstw. Spowolnienie gospodarcze lat 2001-2002 jest jednym z czynników warunkujàcych odmien-
nà absorpcj´ w Polsce i w krajach oÊciennych wczeÊniejszego szoku popytowego. Zmiany wk∏adu po-
szczególnych czynników we wzrost PKB (w szczególnoÊci spadek kontrybucji konsumpcji oraz inwe-
stycji), jakie mia∏y miejsce w tym czasie, poluênienie polityki fiskalnej wraz z zaostrzeniem polityki
monetarnej oraz zró˝nicowanie przebiegu sytuacji gospodarczej w Polsce i innych paƒstwach wska-
zujà, i˝ recesj´ lat 2001-2002 zaklasyfikowaç mo˝na jako przejÊciowy szok poda˝owy.

Odwrócenie negatywnych trendów na polskim rynku pracy, zapoczàtkowanych na prze∏o-
mie 1998 i 1999 roku, nastàpi∏o w 2003 roku, kiedy to po poczàtkowej stabilizacji wskaêników
aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia, od drugiej po∏owy roku liczba aktywnych zawodowo i pra-
cujàcych roÊnie. Spadek liczby bezrobotnych, obserwowany od poczàtku roku 2004, znajduje od-
zwierciedlenie w zmniejszeniu si´ stopy bezrobocia, która na koniec roku 2004 wynios∏a 18.4 pro-
cent. RównoczeÊnie nastàpi∏ wzrost wskaênika zatrudnienia do 52.4 procent, czyli poziomu
najwy˝szego od roku 2001, jednak˝e wskaênik aktywnoÊci zawodowej kszta∏tuje si´ stabilnie
na poziomie 64.2-64.3 procenta. Decydujàce dla przeobra˝eƒ na rynku pracy okresy zmian ma-
kroekonomicznych mia∏y wi´c charakter przejÊciowy. O ile w pe∏ni zrozumia∏y jest ich wp∏yw na sy-

Rysunek 8.1: Ró˝nica mi´dzy wskaênikiem aktywnoÊci zawodowej w UE15 i Polsce w 2003 r.

èród∏o: Eurostat.
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1 Wynika to z ogólnie doÊç niskich wskaêników aktywnoÊci wÊród osób w wieku 15-24 zarówno w UE15 jak i w Polsce,
zwiàzanych z edukacjà. Niemniej jednak ró˝nice w zatrudnieniu osób m∏odych sà doÊç znaczne i wynikajà m.in. z niskie-
go stopnia rozwoju sektora us∏ugowego w Polsce. Nie stanowi to jednak g∏ównego przedmiotu zainteresowania niniej-
szego opracowania.
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tuacj´ na rynku pracy w krótkim okresie i wyst´pujàce na nim wahania cykliczne, o tyle wyró˝nia-
jàcy Polsk´ stopieƒ inercji ich skutków, w szczególnoÊci wzrostu stopy bezrobocia i spadku wskaê-
nika zatrudnienia, wskazuje, ˝e zaistnienie nag∏ych impulsów zewn´trznych wobec rynku pracy
ujawni∏o znaczenie czynników strukturalnych tego rynku, le˝àcych po stronie poda˝y pracy oraz
jego instytucjonalnego otoczenia.

Znaczenie instytucjonalnej obudowy rynku wydaje si´ byç tak˝e potwierdzone przez zmiany
aktywnoÊci zawodowej w Polsce, w nast´pstwie przejÊciowych szoków – w przypadku nieobecno-
Êci czynników zewn´trznych wobec rynku pracy i wp∏ywajàcych na decyzj´ o aktywnoÊci zawodo-
wej, cykliczne zmiany popytu na prac´ powinny wywo∏ywaç cykliczne wahania zatrudnienia i bez-
robocia, bez wi´kszego wp∏ywu na aktywnoÊç zawodowà. Jednak˝e szczególnie w latach
2001-2002 mo˝na by∏o zaobserwowaç w Polsce zjawisko odmienne – reakcja na szok wiàza∏a si´
ze znacznymi zmianami aktywnoÊci zawodowej pewnych grup spo∏ecznych. Wiele cech polskiego
rynku pracy, takich jak wczesna dezaktywizacja, przeci´tnie niski poziom kapita∏u ludzkiego, znacz-
ne zatrudnienie w rolnictwie itp. ma jednak charakter strukturalny, ujawniajàcy si´ zarówno przed,
jak i po roku 1999 (Socha, Sztanderska, 1999). Jednak po roku 1999 ich znaczenie wzros∏o, a pro-
blemy wczeÊniej ukryte sta∏y si´ widoczne. Czynnikami szczególnie ró˝nicujàcymi indywidualnà re-
akcj´ na zmiany sytuacji na rynku pracy by∏y wiek oraz wykszta∏cenie.

Znaczenie wieku i wykszta∏cenia dla sytuacji na rynku pracy

Cechà charakterystycznà wahaƒ cyklicznych na rynku pracy jest ich odmienne oddzia∏ywanie
na ró˝ne grupy wiekowe. Wiek jednostek ma tak˝e znaczenie w d∏ugim okresie, gdy˝ nale˝y on
do najwa˝niejszych czynników okreÊlajàcych poziom kapita∏u ludzkiego, umiej´tnoÊç adaptacji
do zmieniajàcych si´ warunków i wymagaƒ na rynku, a z drugiej strony silnie skorelowany jest z do-
Êwiadczeniem zawodowym. W rezultacie, relatywna pozycja osób m∏odych oraz starszych jest s∏ab-
sza ni˝ osób w okresie najwy˝szej aktywnoÊci zawodowej (tzw. prime-age), choç czynniki decydu-
jàce o ich handicapie sà innej natury. 

Kryterium wieku pozwala wyró˝niç w krajach OECD trzy grupy na rynku pracy: osoby w wie-
ku do 24 lat, w wieku 25-54 lat i powy˝ej 55 roku ˝ycia, które ró˝nià si´ elastycznoÊciami poda˝y
pracy, stabilnoÊcià zatrudnienia i doÊwiadczeniem zawodowym, a ich decyzje o poda˝y pracy sà
ograniczone innymi warunkami brzegowymi i zale˝ne od innych czynników instytucjonalnych (por.
Rozdzia∏ 6 Cz´Êci I). Procesy zachodzàce na rynku pracy w Polsce wpisujà si´ w t´ prawid∏owoÊç,
jednak specyficzna dla Polski wydaje si´ byç pozycja osób w wieku 45-55 lat, która pod wieloma
wzgl´dami przypomina sytuacj´ osób powy˝ej 55 ˝ycia ni˝ w prime-age.

Wskaênik aktywnoÊci zawodowej osób w wieku 55-64 obni˝a∏ si´ przez ca∏à dekad´ lat dzie-
wi´çdziesiàtych (por. Tablica 8.2), jednak najwi´kszy spadek mia∏ miejsce w∏aÊnie w roku 1999 –
osoby w tym wieku traci∏y prac´ cz´Êciej ni˝ osoby m∏odsze, przy czym liczba osób biernych w wie-
ku 55-64 wzros∏a w tym roku o oko∏o 70 tysi´cy, a bezrobotnych o 35 tysi´cy. Póêniejsza stabiliza-
cja wskaênika zatrudnienia tej grupy wokó∏ 32 procent i relatywnie niewielki jego spadek w latach
2001-2002 wynika w znacznej mierze z tego, i˝ w latach dziewi´çdziesiàtych uleg∏ on ju˝ znaczà-
cemu zmniejszeniu, które na poziomie indywidualnym oznacza dezaktywizacj´ trwa∏à – a nie przej-
Êciowà, w odpowiedzi na cykliczne zmiany na rynku pracy. Jedynie oko∏o 3 procent osób biernych
w tej grupie wiekowej powraca∏o do aktywnoÊci w przeciàgu roku. Ponadto, osoby bezrobotne
w tym wieku znacznie rzadziej ni˝ osoby m∏odsze znajdowa∏y zatrudnienie, wzgl´dnie krócej pozo-
stajàc bezrobotnymi – w latach 2000 i 2001 ponad po∏owa bezrobotnych w przeciàgu roku zakoƒ-

Tablica 8.2: Wskaênik aktywnoÊci zawodowej wed∏ug wieku w 2004 r. i jego zmiany w sto-
sunku do 1998 i 1993 r.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie BAEL GUS.

18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
2004 13.8 55.7 83.9 87.4 88.8 90.4 81.9 65.9 39.7 18.8
2004-1998 -7.0 -7.1 1.2 1.4 0.6 3.8 0.2 -3.2 -4.4 -6.2
2004-1993 -21.2 -15.3 0.2 0.2 -1.0 1.4 -2.0 -3.6 -6.9 -9.6
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czy∏a aktywnoÊç zawodowà.2 Niska aktywnoÊç zawodowa tej grupy osób ma jednak nieco odmien-
ny charakter dla obu p∏ci, co zostanie omówione w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.

Drugà grupà o s∏abszej pozycji na rynku pracy sà osoby m∏ode, których zatrudnienie spada-
∏o w sposób ciàg∏y w okresie 1999-2003. Poczàtkowo wynika∏o to ze wzmo˝onych przep∏ywów
z zatrudnienia do bezrobocia i bezpoÊrednio do bezrobocia po zakoƒczeniu edukacji – w roku 1999
odsetek bezrobotnych wÊród osób m∏odych wzrós∏ o 60 procent przy stabilnym wskaêniku aktyw-
noÊci zawodowej. Ograniczenie aktywnoÊci zawodowej tej grupy nastàpi∏o dopiero w roku 2002,
g∏ównie za sprawà wyd∏u˝enia przeci´tnego okresu kontynuowania edukacji. W rezultacie, pomi´-
dzy rokiem 1998 a 2004 liczba zatrudnionych w tej grupie wiekowej obni˝y∏a si´ o 480 tysi´cy, cze-
mu towarzyszy∏ wzrost liczby bezrobotnych o 300 tysi´cy i biernych o 215 tysi´cy (Bukowski et al.,
2005). Wzrost bezrobocia osób m∏odych nale˝y uznaç za konsekwencj´ wzrostu ogólnego pozio-
mu bezrobocia, gdy˝ jak wskazujà doÊwiadczenia mi´dzynarodowe, bezrobocie wÊród osób m∏o-
dych z regu∏y jest znacznie wy˝sze ni˝ bezrobocie ogó∏em, co odzwierciedla frykcje zwiàzane z wej-
Êciem na rynek pracy osób nie posiadajàcych doÊwiadczenia zawodowego.

W szczególny sposób kszta∏towa∏a si´ sytuacja pracujàcych w wieku 45-54 lat, którà to gru-
p´ nale˝y rozwa˝aç oddzielnie. Spadek wskaênika zatrudnienia by∏ wprawdzie ni˝szy ni˝ wÊród
osób wchodzàcych na rynek pracy i w wieku przedemerytalnym, ale towarzyszy∏ mu wzrost bierno-
Êci zawodowej na znacznie wi´kszà skal´ ni˝ w pozosta∏ych grupach wiekowych (por. Tablica 8.3).
Analizy przep∏ywów na rynku pracy wskazujà, i˝ w porównaniu do osób w wieku 35-44 lat, zarów-
no pracujàcy jak i bezrobotni w wieku 45-54 lat ponad dwukrotnie cz´Êciej ulegali dezaktywizacji.
Zgodnie z oszacowaniami elastycznoÊci poda˝y pracy, zaprezentowanymi w Rozdziale 6 Cz´Êci I,
elastycznoÊç poda˝y pracy m´˝czyzn w wieku 25-54 lat oraz samotnych kobiet bliska jest zeru i wy-
soka w przypadku zam´˝nych kobiet, wi´c spadek aktywnoÊci zawodowej m´˝czyzn w tym wieku
wynikajàcy ze zmian wynagrodzeƒ wymaga∏by znaczàcego spadku wynagrodzeƒ lub wzrostu opo-
datkowania, co jednak nie mia∏o miejsca.

Spadek aktywnoÊci zawodowej i wzrost liczby osób biernych grupie wiekowej 45-54 nie mo-
˝e byç tak˝e wyt∏umaczony wycofaniem si´ z rynku pracy kobiet poni˝ej 50 roku ˝ycia, gdy˝, jak
wskazujà dane BAEL, w ich wypadku wskaênik aktywnoÊci obni˝y∏ si´ jedynie w roku 1999, by na-
st´pnie wzrosnàç. Wzmo˝one przep∏ywy do biernoÊci zawodowej osób w wieku 45-54 wynikajà za-
tem w równej mierze ze spadku aktywnoÊci m´˝czyzn i kobiet po 50 roku ˝ycia, a kluczowe dla te-
go procesu wydaje si´ byç instytucjonalnie uwarunkowana dost´pnoÊç dochodów innych ni˝
z pracy. Nale˝y podkreÊliç, i˝ spadek aktywnoÊci zawodowej obserwowany w grupie wiekowej 50-
54 oraz znaczna wra˝liwoÊç aktywnoÊci tych osób na wahania cykliczne na rynku pracy wyró˝nia-
jà Polsk´ spoÊród paƒstw OECD, gdzie prawid∏owoÊci takie dotyczà dopiero osób po 55 roku ˝ycia.
Omówiony spadek aktywnoÊci zawodowej osób w wieku 50-54 przyczynia si´ do niskiego pozio-
mu tego wskaênika wÊród osób w wieku 55-64 (i wyjaÊnia te˝ cz´Êciowo jego stabilnoÊç).

Kluczowe znaczenie wieku dla sytuacji na rynku pracy znajduje wyraz w zró˝nicowaniu przep∏y-
wów na rynku pracy poszczególnych grup wiekowych. Znaczny wzrost bezrobocia wÊród osób m∏o-
dych, w koƒcu lat dziewi´çdziesiàtych, w znacznej mierze ma charakter frykcyjny, gdy˝ osoby poni˝ej
25 roku ˝ycia relatywnie najcz´Êciej znajdujà prac´. Jak jednak zauwa˝ajà Bukowski et al. (2005), oso-
by wchodzàce na rynek pracy wykazujà znacznà heterogenicznoÊç zwiàzanà z poziomem uzyskane-
go wykszta∏cenia. Grupa wiekowa 25-44 doÊwiadcza bezrobocia na mniejszà skal´ ni˝ osoby m∏ode,
wykazuje zbli˝one intensywnoÊci przep∏ywów do zatrudnienia, wyró˝nia si´ jednak najbardziej stabil-
nà pozycjà w zatrudnieniu. Przep∏ywy do biernoÊci zawodowej ulegajà natomiast intensyfikacji ju˝
wÊród osób powy˝ej 45 roku ˝ycia, co zgodne jest z przedstawionymi powy˝ej prawid∏owoÊciami
na poziomie zagregowanym. Co wi´cej, znaczàcy spadek odsetka osób biernych powracajàcych
do aktywnoÊci wÊród osób po 45 roku ˝ycia potwierdza trwa∏y charakter ich dezaktywizacji.

Analiza na poziomie mikro prowadzi zatem do identycznych wniosków jak danych zagrego-
wanych – znacznà cz´Êç spadku zatrudnienia w Polsce, w porównaniu do drugiej po∏owy lat dzie-
wi´çdziesiàtych, nale˝y przypisaç obni˝ce aktywnoÊci zawodowej, przede wszystkim osób powy˝ej

2 Obliczenia w∏asne na podstawie BAEL.
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45 roku ˝ycia, przy czym rynek pracy w Polsce opuszczajà osoby o kilka lat m∏odsze ni˝ w pozosta-
∏ych krajach OECD. Zagadnienie niskiej aktywnoÊci zawodowej osób m∏odych jest problemem jako-
Êciowo innym, gdy˝ wynika ona z wyd∏u˝ania okresu aktywnoÊci edukacyjnej i niskiej aktywnoÊci za-
wodowej osób uczàcych si´. Wiek, b´dàc czynnikiem niezwykle istotnym dla zró˝nicowania pozycji
na rynku pracy poszczególnych grup spo∏ecznych i zawodowych (nie tylko przez wp∏yw na poziom
kapita∏u ludzkiego jednostek i ich doÊwiadczenie zawodowe, lecz tak˝e poprzez konstrukcj´ syste-
mu zabezpieczenia spo∏ecznego w którym uzyskanie szeregu Êwiadczeƒ warunkowane jest osiàgni´-
ciem odpowiedniego wieku), nie jest jednak jedynym elementem decydujàcym o sytuacji danej oso-
by na rynku pracy. Równie istotne sà wykszta∏cenie i p∏eç, gdy˝ zmienne te ró˝nicujà jednostki
wewnàtrz praktycznie wszystkich grup wiekowych, co znajduje tak˝e odzwierciedlenie w Tablicy 8.4
– wyraênie najwy˝sze odp∏ywy z biernoÊci majà miejsce wÊród osób w wieku 25-44, co zgodne jest
ze wzrostem aktywnoÊci zawodowej kobiet pomi´dzy 25 a 45 rokiem ˝ycia (Bukowski et al. 2005).

Tablica 8.3: Wskaêniki zatrudnienia, aktywnoÊci i bezrobocia w zale˝noÊci od wieku

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie BAEL GUS.

Wskaźnik aktywności zawodowej
15-24 25-44 45-54 55-64 15-64

1994 41.5 87.3 77.3 37.0 68.4
1995 39.7 86.6 77.4 35.9 67.3
1996 38.9 86.1 77.6 35.2 66.9
1997 38.2 85.8 76.4 35.4 66.4
1998 37.2 86.3 76.2 34.4 66.1
1999 37.9 85.7 75.8 32.9 65.7
2000 38.0 86.6 74.7 31.6 65.7
2001 37.3 86.9 74.0 32.1 65.4
2002 35.0 86.7 73.3 31.3 64.4
2003 34.4 86.5 73.5 32.0 64.2
2004 33.9 86.8 74.0 31.7 64.2

Wskaźnik zatrudnienia
1994 28.1 75.2 70.1 34.4 58.3
1995 27.4 75.6 70.6 33.8 58.1
1996 27.8 76.0 71.2 33.1 58.4
1997 28.7 76.6 70.5 33.6 58.8
1998 28.5 77.5 70.5 32.3 58.9
1999 26.5 74.9 68.9 30.2 56.7
2000 24.6 73.5 66.2 28.5 54.9
2001 22.1 72.2 64.2 29.0 53.3
2002 19.7 70.6 62.2 27.9 51.4
2003 19.5 70.6 62.2 28.5 51.4
2004 20.0 71.6 62.5 28.0 51.9

Stopa bezrobocia
1994 32.4 13.9 9.3 7.0 14.8
1995 31.1 12.7 8.8 5.8 13.7
1996 28.6 11.7 8.3 6.0 12.7
1997 24.7 10.7 7.8 5.2 11.4
1998 23.4 10.1 7.5 6.0 10.9
1999 30.1 12.6 9.1 8.3 13.7
2000 35.2 15.1 11.4 9.8 16.5
2001 40.7 16.9 13.2 9.6 18.5
2002 43.8 18.6 15.1 10.7 20.2
2003 43.2 18.4 15.4 10.9 20
2004 41.0 17.5 15.6 11.5 19.3
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Polska wpisuje si´ w generalnà prawid∏owoÊç, i˝ kobiety wczeÊniej od m´˝czyzn koƒczà ak-
tywnoÊç zawodowà, w wielu przypadkach póêniej jà rozpoczynajà i cechujà si´ ni˝szymi wskaêni-
kami zatrudnienia i aktywnoÊci niezale˝nie od wieku. Jak wynika z danych BAEL, najwi´ksze zró˝-
nicowanie wskaêników aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia ma miejsce mi´dzy 25 a 30 rokiem
˝ycia, przy czym dla kolejnych grup wiekowych nast´puje wzrost aktywnoÊci zawodowej kobiet,
która najwy˝szy poziom osiàga wÊród kobiet w wieku 40-44 lat, co ukazuje Rysunek 8.2. Aktyw-
noÊç zawodowa i zatrudnienie kobiet w Polsce jest jednak relatywnie (w porównaniu do m´˝czyzn)
wysokie, szczególnie w zestawieniu z paƒstwami UE, co jest typowe dla krajów post-komunistycz-
nych (Wóycicka et al., 2003). Stopa bezrobocia kobiet jest co prawda wy˝sza ni˝ m´˝czyzn, ale ze
wzgl´du na ró˝nice w aktywnoÊci zawodowej, liczba bezrobotnych m´˝czyzn stale przewy˝sza licz-
b´ bezrobotnych kobiet.

Wa˝ne dla oceny strukturalnych cech rynku pracy w Polsce, wydaje si´ byç odmienne kszta∏-
towanie si´ wskaêników aktywnoÊci i zatrudnienia w cyklu ˝ycia dla m´˝czyzn i kobiet. Wskaênik
aktywnoÊci zawodowej m´˝czyzn osiàga najwy˝szà wartoÊç w grupie wiekowej 25-35 lat, po czym
obni˝a si´ ju˝ powy˝ej 40 roku ˝ycia, natomiast wskaênik aktywnoÊci zawodowej kobiet wzrasta
do 40-45 roku ˝ycia, by potem ulec gwa∏townemu zmniejszeniu pomi´dzy grupà wieku 50-54
a 55-59 lat. OdmiennoÊç przebiegu aktywnoÊci zawodowej obu p∏ci w zale˝noÊci od wieku wska-
zuje, i˝ determinowana jest ona nieco innymi czynnikami. W Êwietle bliskiej zeru p∏acowej elastycz-
noÊci poda˝y pracy m´˝czyzn, spadek aktywnoÊci zawodowej m´˝czyzn w wieku oko∏o 45 lat wy-
nikaç mo˝e jedynie z podniesienia si´ ich p∏acy progowej, w reakcji na mo˝liwoÊç uzyskania
trwa∏ego dochodu ze Êwiadczeƒ innych ni˝ praca.

Obok wieku i p∏ci, podstawowym wyró˝nikiem indywidualnej pozycji na rynku pracy we
wszystkich krajach OECD jest wykszta∏cenie. Polska nie jest w tym wzgl´dzie wyjàtkiem. Szok rosyj-
ski wywo∏a∏ wzmo˝one przep∏ywy z zatrudnienia do bezrobocia, których struktura by∏a bardzo zbli-
˝ona do struktury sprzed wystàpienia szoku. Ró˝nice wyst´pujà natomiast w absorpcji szoku przez
poszczególne grupy w latach 2000-2004 oraz w ich odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze lat
2001-2002. Poniewa˝ osoby dobrze wykszta∏cone lub m∏ode z wi´kszà ∏atwoÊcià dostosowujà si´
do sytuacji na rynku pracy, jej ogólne pogorszenie si´, a w szczególnoÊci gwa∏towny spadek liczby
pracujàcych w 1999 r. prowadzi∏ do znacznego zwi´kszenia si´ prawdopodobieƒstwa trwa∏ej utra-

Tablica 8.4: Cz´stotliwoÊci przep∏ywów na rynku pracy wed∏ug wieku w latach 2000-2004
(w procentach).

èród∏o: Bukowski et al. (2005).

Stan wyjściowy Stan wyjściowy
15-24

Zatrudnienie Bezrobocie Bierność
Zatrudnienie 84.8 10.2 5.0
Bezrobocie 22.4 66.3 11.3
Bierność 5.0 6.1 88.9

25-44
Zatrudnienie 94.4 3.7 1.8
Bezrobocie 20.7 68.0 11.3
Bierność 8.2 12.8 79.0

45-54
Zatrudnienie 93.4 2.5 4.1
Bezrobocie 13.2 67.8 19.0
Bierność 3.1 3.8 93.1

55-64
Zatrudnienie 86.1 1.3 12.1
Bezrobocie 7.1 54.1 38.8
Bierność 2.3 0.9 96.8
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ty pracy przede wszystkim osób s∏abiej wykszta∏conych. Wraz z obni˝aniem si´ poziomu wykszta∏-
cenia, zwi´kszeniu ulega skala spadku wskaêników zatrudnienia. Uwzgl´dnienie zmian liczebnoÊci
poszczególnych grup wskazuje, i˝ pozycja osób z wy˝szym wykszta∏ceniem by∏a niezmiennie lepsza
ni˝ pozosta∏ych, gdy˝ wzrost liczby aktywnych zawodowo znacznie przewy˝sza∏ przyrost liczby bez-
robotnych o tym poziomie wykszta∏cenia. Podobnie ewoluowa∏y liczebnoÊci w przypadku osób
o wykszta∏ceniu Êrednim ogólnokszta∏càcym, choç w ich wypadku wzrost liczby bezrobotnych w la-
tach 1998-2003 dwukrotnie przewy˝sza∏ wzrost liczby pracujàcych. We wszystkich pozosta∏ych
grupach wykszta∏cenia nastàpi∏ jednak spadek liczby pracujàcych i wzrost liczby bezrobotnych, co
doprowadzi∏o do zmiany struktury zatrudnionych, bezrobotnych i biernych wzgl´dem wykszta∏ce-
nia (por. Tablica 8.5).

Wzrost udzia∏u osób o wykszta∏ceniu wy˝szym w populacji w wieku 20-64 prze∏o˝y∏ si´ naj-
mocniej na wzrost udzia∏u tych osób wÊród pracujàcych, natomiast w przypadku osób o wykszta∏-
ceniu Êrednim, wy˝szy udzia∏ tej grupy w populacji równomiernie rozk∏ada si´ pomi´dzy wszystkie
stany na rynku pracy. Wraz ze stabilizacjà udzia∏u w populacji osób o wykszta∏ceniu zawodowym
mia∏ miejsce zauwa˝alny wzrost udzia∏u tych osób w zasobie bezrobotnych, gdy˝ zatrudnienie
w tym przypadku skoncentrowane jest zarówno w sekcjach podlegajàcych restrukturyzacji, jak
i wra˝liwych na wahania cykliczne. Spadek odsetka osób o wykszta∏ceniu co najwy˝ej podstawo-
wym w populacji wynika w znacznej mierze z czynników demograficznych – udzia∏ osób s∏abo wy-
kszta∏conych w populacji jest znacznie wy˝szy w starszych grupach wiekowych – t∏umaczy zmniej-
szanie si´ udzia∏u tych osób wÊród biernych zawodowo. Natomiast stabilnoÊç udzia∏u osób
najs∏abiej wykszta∏conych wÊród bezrobotnych odzwierciedla nap∏yw osób m∏odszych o niskim wy-
kszta∏ceniu, majàcych szczególne trudnoÊci z wejÊciem na rynek pracy. Oba te czynniki wià˝à si´ ze
znaczàcym obni˝eniem si´ wskaênika zatrudnienia osób o wykszta∏ceniu podstawowym.

Jednym z efektów pogorszenia si´ ogólnej sytuacji na rynku pracy by∏o wi´c wzmocnienie
przewagi osób lepiej wykszta∏conych. Niezwykle istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na aktywnoÊç
zawodowà i wskaênik zatrudnienia wÊród osób m∏odych by∏ równie˝ znaczny wzrost skolaryzacji
w ciàgu ostatnich lat – zw∏aszcza na poziomie wy˝szym, co znajduje odzwierciedlenie w s∏abszym
wp∏ywie spowolnienia gospodarczego lat 2001-2002 na bezrobocie osób poni˝ej 25 roku ˝ycia
i wi´kszym na ich aktywnoÊç zawodowà, odwrotnie ni˝ mia∏o to miejsce w roku 1999. Z drugiej
strony, wystàpienie negatywnych szoków o charakterze zewn´trznym, w po∏àczeniu z czynnikami
demograficznymi utrudni∏o wejÊcie na rynek pracy absolwentów, jednak m∏ode osoby bezrobotne
przez ca∏y omawiany okres podejmowa∏y zatrudnienie relatywnie cz´Êciej ni˝ osoby starsze, co
wskazuje na frykcyjny charakter ich bezrobocia. 

Poniewa˝ decyzje o poda˝y pracy majà charakter wielookresowy, problemy ze znalezieniem
pracy sk∏aniajà do poszukiwania innych êróde∏ dochodu, szczególnie w przypadku osób, których
szanse na znalezienie pracy ulegajà szybkiemu obni˝eniu w wyniku deprecjacji umiej´tnoÊci. Dlate-
go osoby s∏abo wykszta∏cone sà bardziej sk∏onne do opuszczenia rynku pracy, ich potencjalne za-
robki sà relatywnie ni˝sze i w rezultacie Êwiadczenia z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego sà dla

Rysunek 8.2: Wskaênik aktywnoÊci i zatrudnienia dla kobiet i m´˝czyzn w Polsce w 2004 r.

èród∏o: BAEL GUS.
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osób s∏abiej wykszta∏conych wzgl´dnie bardziej atrakcyjne, zw∏aszcza gdy zapewniajà sta∏y dochód
(Góra 2003). Potwierdzajà to analizy przep∏ywowe, wskazujàce i˝ wraz z obni˝aniem si´ poziomu
wykszta∏cenia, wzrasta odsetek osób opuszczajàcych rynek pracy, a dezaktywizacja ma w wi´kszym
stopniu charakter trwa∏y (Bukowski et al. 2005). Efekt ten ulega intensyfikacji w wyniku oddzia∏y-
wania wieku, gdy˝ przeci´tny poziom wykszta∏cenia w Polsce roÊnie w kolejnych m∏odszych kohor-
tach wiekowych. Niski poziom kapita∏u ludzkiego osób w wieku niemobilnym jest wi´c podstawo-
wym czynnikiem zwi´kszajàcym podatnoÊç na dezaktywizacj´ zwiàzanà z dost´pnoÊcià transferów
finansujàcych konsumpcj´ osób niepracujàcych.

8.2.2 Luka zatrudnieniowa mi´dzy Polskà i krajami UE15

Kluczowymi charakterystykami poda˝y pracy w Polsce sà wiek, p∏eç oraz wykszta∏cenie. Te sa-
me czynniki wp∏ywajà jednak na zatrudnienie i aktywnoÊç zawodowà w innych paƒstwach, dlate-
go skonfrontowanie ze sobà struktury polskiego rynku pracy i krajów Unii Europejskiej, pozwala
oceniç, jak du˝à rol´ dla ni˝szego w Polsce wskaênika zatrudnienia majà ró˝nice w nominalnym po-
ziomie wykszta∏cenia, jakà ró˝nice w intensywnoÊci wykorzystania zasobów pracy, a jakà odmien-
na struktura demograficzna.3

Bukowski et al. (2005) dokonali roz∏o˝enia wp∏ywu wywieranego na ni˝szy poziom wskaêni-
ka zatrudnienia w Polsce ni˝ w krajach UE15 przez odmiennà struktur´ demograficznà, przez ró˝ni-
ce w jakoÊci kapita∏u ludzkiego oraz przez ró˝nice w intensywnoÊci wykorzystania zasobów pracy,
odzwierciedlane w odmiennych wskaênikach zatrudnienia poszczególnych podgrup. Dekompozycja
ta wskazuje, i˝ najwi´kszy wp∏yw na niski poziom zatrudnienia w Polsce wywierajà ni˝sze wskaêniki
zatrudnienia – tak zdefiniowana intensywnoÊç wykorzystania zasobów pracy wyjaÊnia 10.5 punktu

Tablica 8.5: Struktura populacji, pracujàcych, bezrobotnych i biernych w wieku 20-64 we-
d∏ug poziomu wykszta∏cenia.

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie BAEL GUS.

Ogółem
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Wyższe 9.2 9.9 10.0 10.3 11.0 12.1 13.5 14.7
Średnie 35.4 35.6 37.4 37.2 36.7 37.2 37.4 38.1
Zasadniczezawodowe 33.4 33.5 33.0 33.5 34.1 33.4 33.0 32.2
Podstawowe 22.0 21.0 19.6 18.9 18.2 17.3 16.1 15.0

Pracujący
Wyższe 12.2 13.2 13.6 14.3 15.6 17.2 19.3 20.8
Średnie 36.2 36.7 39.3 38.6 37.8 38.3 37.7 37.9
Zasadnicze zawodowe 35.2 35.2 33.8 34.2 34.4 33.3 32.7 31.8
Podstawowe 16.3 14.9 13.3 13.0 12.1 11.2 10.3 9.4

Bezrobotni
Wyższe 3.3 3.7 3.7 4.8 5.7 5.7 6.7 6.8
Średnie 36.2 35.1 34.7 34.3 35.3 35.3 34.5 34.7
Zasadnicze zawodowe 35.2 40.9 41.4 42.7 41.2 41.2 41.2 41.2
Podstawowe 16.3 20.3 20.2 18.2 17.8 17.8 17.6 17.3

Biernizawodowo
Wyższe 3.8 3.9 4.5 4.5 4.4 5.2 5.7 6.3
Średnie 34.0 33.9 34.1 35.4 35.5 36.0 38.2 40.0
Zasadnicze zawodowe 27.0 27.3 27.8 28.6 29.2 29.8 29.5 28.7
Podstawowe 35.2 34.9 33.6 31.5 30.9 29.0 26.6 24.9

3 Czynniki demograficzne okreÊlajà w pewnym stopniu wskaênik zatrudnienia, gdy˝ osoby m∏ode lub w wieku przed-
emerytalnym cechujà si´ ni˝szymi wskaênikami aktywnoÊci i zatrudnienia, wi´c przy za∏o˝eniu identycznych wskaêników
aktywnoÊci czy zatrudnienia w danych podgrupach, wskaêniki te dla ca∏ej populacji b´dà ni˝sze w kraju o wy˝szym
udziale tych grup.
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procentowego z ogólnej ró˝nicy, wynoszàcej w 2003 roku 13.0 punktów procentowych. Tym sa-
mym, ni˝szej jakoÊci kapita∏u ludzkiego i czynnikom demograficznym autorzy ci przypisujà jedynie 20
procent, przy czym na samo zró˝nicowanie poziomu wykszta∏cenia przypada jedynie 8 procent zró˝-
nicowania wskaênika zatrudnienia mi´dzy Polskà a UE15.

Warto zauwa˝yç, ˝e wzrost luki zatrudnieniowej w okresie 1998-2003 wynika∏ przede wszyst-
kim ze zmian intensywnoÊci wykorzystania zasobów pracy (por. Tablica 8.6). Poniewa˝ czynnik de-
mograficzny i jakoÊci kapita∏u ludzkiego wykazujà znacznà inercj´ w czasie, przyrost luki w ponad 90
procentach wynika ze spadku wskaêników zatrudnienia w poszczególnych podgrupach.

O ile wk∏ad intensywnoÊci wykorzystania zasobów pracy do luki zatrudnieniowej jest
istotny we wszystkich grupach wiekowych, najwy˝szy jest wÊród osób m∏odych i starszych
(zob. Rysunek 8.3), co potwierdza obserwacje, ˝e w∏aÊnie te dwie grupy zosta∏y szczególnie
dotkni´te zmianami na rynku pracy po 1998 r. W szczególnoÊci luka zatrudnieniowa wÊród
osób starszych jest problemem polskiego rynku pracy. O ile ni˝szy wskaênik aktywnoÊci zawo-
dowej osób m∏odych oznacza jedynie opóênianie wejÊcia na rynek pracy, to osoby starsze
opuszczajà rynek pracy permanentnie. Zjawisko wczesnej dezaktywizacji jest charakterystyczne
dla polskiego rynku pracy, stanowi jeden z jego najwi´kszych problemów i w ciàgu ostatnich
lat ulega pog∏´bieniu.

8.3 Przyczyny wyst´powania luki zatrudnieniowej wÊród osób starszych

Jak wykazano w rozdziale pierwszym, spadek aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia w kra-
jach OECD, który mia∏ miejsce od poczàtku lat siedemdziesiàtych, w znacznej mierze wynika∏ ze
spadku aktywnoÊci zawodowej m´˝czyzn powy˝ej 55 roku ˝ycia i obni˝enia si´ faktycznego wieku
opuszczania rynku pracy zarówno przez kobiety jak i m´˝czyzn. W ciàgu ostatnich pi´tnastu lat
mo˝na zaobserwowaç w Polsce zjawiska analogiczne, choç na wi´kszà skal´, gdy˝ z jednej strony
wskaênik zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym i faktyczny wiek emerytalny dla obu p∏ci sà
w Polsce znacznie ni˝sze ni˝ w innych krajach OECD, a z drugiej strony wydatki na transfery spo-

Tablica 8.6: Dekompozycja luki zatrudnieniowej Polska-UE15 wed∏ug p∏ci. 

èród∏o: Bukowski et al. (2005).

 1998 2003
Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem 

Intensywność -0.96 1.95 0.99 3.63 6.87 10.51 
Jakość 0.53 0.16 0.69 0.58 0.40 0.98 
Efekt demograficzny -0.37 0.68 0.31 0.31 1.23 1.54 
Ogółem -0.80 2.79 2.00 4.52 8.50 13.02 

Rysunek 8.3: Dekompozycja luki zatrudnieniowej Polska-UE15 w 2003 r.

èród∏o: Bukowski et al. (2005).
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∏eczne stanowià wi´kszà cz´Êç wydatków publicznych ni˝ w paƒstwach o zbli˝onym do Polski po-
ziomie rozwoju spo∏eczno-gospodarczego. 

Przyczyn konstrukcji systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, umo˝liwiajàcej dezaktywizacj´
wzgl´dnie szerokiej grupie osób, szukaç nale˝y w dzia∏aniach podejmowanych we wczesnej fazie
transformacji. Ówczesna polityka wobec osób w wieku niemobilnym (czyli powy˝ej 45 roku ˝ycia),
tracàcych prac´ w wyniku restrukturyzacji i ujawnienia ukrytego bezrobocia, ukierunkowana by∏a
na ich dezaktywizacj´. Preferencje takie mo˝na uznaç za przejaw wyboru publicznego w warun-
kach transformacji systemowej. Niemniej jednak gospodark´ polskà w latach 1999-2004 nie spo-
sób uznaç za identycznà jak w np. latach 1990-1997, natomiast funkcjonowanie systemu zabez-
pieczenia spo∏ecznego w okresie 1999-2004 jest w znacznym stopniu analogiczne
do obserwowanego w poprzedniej dekadzie, je˝eli uwzgl´dni si´ wp∏yw na aktywnoÊç zawodowà
wszystkich jego sk∏adowych.

Niniejszy podrozdzia∏ jest poÊwi´cony opisowi zmian, jakie zachodzi∏y w ostatnich latach
w kwestii bezpoÊredniego wp∏ywu systemu zabezpieczenia spo∏ecznego na rynek pracy, majàcego
odzwierciedlenie w liczbie osób poni˝ej wieku emerytalnego, nabywajàcych uprawnienia do po-
szczególnych Êwiadczeƒ. Nap∏ywy te ulega∏y zmianom wraz ze zmianami legislacyjnymi, okreÊlajàcy-
mi dost´pnoÊç ró˝nego rodzaju transferów. Zarysowanie ogólnych prawid∏owoÊci jest punktem wyj-
Êcia do analizy oddzia∏ywania poszczególnych sk∏adowych systemu zabezpieczenia spo∏ecznego
na aktywnoÊç zawodowà na poziomie indywidualnym, przeprowadzonej w dalszej cz´Êci rozdzia∏u.

Nap∏ywy osób poni˝ej ustawowego wieku emerytalnego do systemu zabezpieczenia spo∏ecz-
nego w latach 1999-2004 najwy˝sze by∏y na poczàtku tego okresu, co zgodne jest z obserwacja-
mi na temat zmiany aktywnoÊci zawodowej osób starszych w nast´pstwie szoku rosyjskiego.4 W ro-
ku 1999 najwi´kszà liczb´ nowych Êwiadczeƒ – oko∏o 150 tysi´cy – stanowi∏y renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy w FUS. By∏ to ostatni rok tak wysokiego nap∏ywu do tego systemu, w latach
dziewi´çdziesiàtych znacznie wy˝szego i stanowiàcego najszerzej dost´pny sposób uzyskania do-

Tablica 8.7: Nap∏yw i liczba beneficjentów w wieku przedemerytalnym do najwa˝niejszych
Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych (w tysiàcach osób)

Bez rent rodzinnych. Dla KRUS podano wszystkie renty, niezale˝nie od wieku (w danych KRUS brak struktury beneficjentów wed∏ug wieku).
Brak dok∏adnych danych co do struktur wiekowych niektórych Êwiadczeƒ przed 1999 r. uniemo˝liwia oszacowanie nap∏ywu i zasobu Êwiad-
czeniobiorców w wieku poni˝ej ustawowego wieku emerytalnego.
èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych ZUS, KRUS.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
  Napływ

Emerytury FUS 83 66 78 94 96 120 
Renta FUS 153 102 86 71 68 60 
Świadczenia przedemerytalne 29 43 45 55 113 149 
Zasiłki przedemerytalne 69 81 103 - - -
Emerytury KRUS 13 12 13 15 15 15 
Renty KRUS 38 28 25 25 26 33 
RAZEM 385 332 351 259 317 377 
 Zasób 
Emerytury FUS 854 808 780 799 928 999 
Renty FUS 2098 2021 1900 1778 1676 1565 
Świadczenia przedemerytalne 32 73 114 163 245 316 
Zasiłki przedemerytalne 196 271 366 334 302 276 
Emerytury KRUS 85 85 85 81 83 66 
Renty KRUS 796 794 788 782 776 702 
RAZEM 4061 4052 4032 3937 4010 3923 

4 Ze wzgl´du na brak danych nie jest mo˝liwe oszacowanie liczby osób w wieku przedemerytalnym nabywajàcych
uprawnienia do Êwiadczeƒ przed rokiem 1999, a tak˝e oszacowanie nap∏ywu i zasobu Êwiadczeniobiorców poni˝ej wie-
ku emerytalnego w systemie KRUS. W zwiàzku z tym, w przypadku KRUS prezentowane sà dane ogó∏em.
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chodu zast´pujàcego prac´ (Golinowska, 2001), (MGPiPS 2003). Jak wskazujà dane w Tablicy 8.7,
od roku 1999 nap∏yw do systemu rentowego stopniowo mala∏,5 jednak ros∏a liczba przyznawanych
Êwiadczeƒ i zasi∏ków przedemerytalnych.

Zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne zosta∏y wprowadzone w 1997 roku i zastàpi∏y zasi∏ki
dla bezrobotnych przys∏ugujàce na czas nieokreÊlony osobom w wieku przedemerytalnym. Zniesie-
nie w roku 2002 mo˝liwoÊci przyznawania zasi∏ków przedemerytalnych zadecydowa∏o o spadku
liczby nowo przyznawanych Êwiadczeƒ ogó∏em, jednak jednoczeÊnie wzros∏a liczba osób, które
uzyskiwa∏y prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego lub do wczeÊniejszej emerytury – Êwiadcze-
nia te odegra∏y rol´ zast´pczà. W rezultacie skumulowany nap∏yw w roku 2003 by∏ wyraênie wy˝-
szy ni˝ w roku 2002, co sugeruje, i˝ cz´Êç potencjalnych Êwiadczeniobiorców zasi∏ków przedeme-
rytalnych podj´∏a inne Êwiadczenia w roku kolejnym. Liczba rent inwalidzkich i emerytur
przyznawanych w KRUS spada∏a od 1997 do 2000 roku, g∏ównie za sprawà redukcji liczby przy-
znawanych rent inwalidzkich, jednak w póêniejszym okresie nastàpi∏o odwrócenie tej tendencji,
a liczba przyznanych rent inwalidzkich zauwa˝alnie zwi´kszy∏a si´ w roku 2004.

Konfrontacja nap∏ywów osób w wieku przedemerytalnym do poszczególnych cz´Êci systemu
zabezpieczenia spo∏ecznego sugeruje, i˝ wczeÊniejsze emerytury i zasi∏ki przedemerytalne sà swoisty-
mi substytutami – zniesienie w roku 2001 przyznawania zasi∏ków, do których nabycie praw by∏o re-
latywnie ∏atwe, poprzedza∏o intensyfikacj´ odp∏ywu osób aktywnych zawodowo na wczeÊniejsze
emerytury. W rezultacie Polska nale˝y do paƒstw OECD o najni˝szym przeci´tnym faktycznym wieku
wycofywania si´ z rynku pracy (zob. Rozdzia∏ 3), na co sk∏adajà si´ dwa aspekty – niski ustawowy
wiek emerytalny kobiet i powszechnoÊç przechodzenia na emerytur´ przed jego osiàgni´ciem.

Charakterystyczna dla polskiego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego jako ca∏oÊci jest, wi-
doczna na poziomie zagregowanych statystyk, zast´powalnoÊç poszczególnych Êwiadczeƒ kolejny-
mi, która prowadzi do stabilnoÊci zakumulowanego nap∏ywu do systemu zabezpieczenia spo∏ecz-
nego i Êwiadczy o wymiennoÊci poszczególnych z nich na poziomie jednostkowym. Wydaje si´
tak˝e, i˝ malejàcy z roku na rok nap∏yw do systemu rentowego pozwala wnioskowaç o coraz ni˝-
szym znaczeniu tego sposobu dezaktywizacji. W obliczu znacznego wzrostu bezrobocia w roku
1999 i jego póêniejszej trwa∏oÊci, kluczowe dla dezaktywizacji w ostatnich latach sà transfery adre-
sowane do starszych osób bezrobotnych, co zgodne jest z omówionymi w poprzednim podrozdzia-
le intensywnymi przep∏ywami do biernoÊci zawodowej osób po 50 roku ˝ycia, a tak˝e wczeÊniejsze
emerytury, których dost´pnoÊç dla kobiet po 55 roku ˝ycia pozostaje w silnym zwiàzku ze spadkiem
wskaênika aktywnoÊci zawodowej kobiet po przekroczeniu 55 roku ˝ycia o ponad 30 punktów pro-
centowych (por. Rysunek 8.2). 

Wi´kszoÊç Êwiadczeƒ przyznawanych w ramach sk∏adowych systemu zabezpieczenia spo-
∏ecznego, uwzgl´dnionych w Tablicy 8.7, ma charakter permanentny, co w odniesieniu do osób
w wieku przedemerytalnym oznacza, i˝ wyp∏acane sà one do osiàgni´cia wieku emerytalnego (ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne) lub do koƒca ˝ycia (wcze-
Êniejsze emerytury). Z tego wzgl´du, wahania skumulowanego nap∏ywu do systemu zabezpiecze-
nia spo∏ecznego wywierajà znikomy wp∏yw na liczb´ wszystkich Êwiadczeniobiorców. W okresie
1999-2004 liczba osób poni˝ej wieku emerytalnego pobierajàcych wyró˝nione Êwiadczenia utrzy-
mywa∏a si´ do 2003 roku na poziomie oko∏o 4 mln osób,6 jednak ze wzgl´du na wkraczanie w wiek
powy˝ej 45 lat osób z wy˝u demograficznego, stanowi∏o to malejàcy odsetek populacji w wieku
pomi´dzy 45 rokiem ˝ycia a ustawowym wiekiem emerytalnym. Przez ca∏y okres renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy oraz wczeÊniejsze emerytury w FUS stanowi∏y najliczniej wyp∏acane Êwiadczenia
(por. Tablica 8.7), co wynika z bardzo wysokiego nap∏ywu w latach dziewi´çdziesiàtych, a w przy-
padku wczeÊniejszych emerytur tak˝e wzrostu liczby przyznawanych Êwiadczeƒ w miar´ zmian
w innych cz´Êciach systemu. Spadek liczby osób uprawnionych do rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pra-
cy wydaje si´ byç prawie w ca∏oÊci równowa˝ony wzrostem wyp∏acanych zasi∏ków i Êwiadczeƒ

5 Spadek tego nap∏ywu nale˝y wiàzaç ze reformà orzecznictwa na temat niezdolnoÊci do pracy, której celem by∏o ogra-
niczenie przyznawania rent osobom, których prawna niezdolnoÊç do pracy nie musi oznaczaç niezdolnoÊci faktycznej.
6 WrzeczywistoÊci liczba ta jest ni˝sza o liczb´ osób pobierajàcych renty inwalidzkie KRUS po przekroczeniu ustawowe-
go wieku emerytalnego. Dane na koniec roku 2004 wskazujà, ˝e oko∏o 34 procent rent inwalidzkich KRUS wyp∏acanych
by∏o osobom powy˝ej ustawowego wieku emerytalnego.
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przedemerytalnych – w roku 2004 stanowi∏y one odpowiednio 7.0 procent i 8.1 procent wszyst-
kich Êwiadczeƒ wyp∏acanych osobom w wieku przedemerytalnym.

Przeobra˝enia te sà odbiciem wspomnianych zmian legislacyjnych – widoczny jest szybki spa-
dek znaczenia rent (których beneficjenci stanowià jednak w dalszym ciàgu najwi´kszà cz´Êç Êwiad-
czeniobiorców), przy wzroÊcie udzia∏u najpierw zasi∏ków, a nast´pnie Êwiadczeƒ przedemerytal-
nych. Wzros∏o równie˝ znaczenie wczeÊniejszych emerytur – prawdopodobnie by∏o to poczàtkowo
zwiàzane z mniejszà dost´pnoÊcià rent, a nast´pnie ze zniesieniem zasi∏ków przedemerytalnych. Po-
dobnie jak w przypadku nap∏ywów, tak˝e struktura Êwiadczeniobiorców wskazuje na wymiennoÊç
w czasie kolejnych typów Êwiadczeƒ, prowadzàcà do utrzymywania si´ dezaktywizujàcego oddzia-
∏ywania systemu jako ca∏oÊci. W rezultacie, w roku 2004 17.4 procenta populacji w pomi´dzy 45
rokiem ˝ycia a ustawowym wiekiem emerytalnym pobiera∏o renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
FUS, 11.1 procenta otrzymywa∏o wczeÊniejsze emerytury, 3.5 procenta – Êwiadczenia, a 3.1 pro-
centa – zasi∏ki przedemerytalne. Uwzgl´dniajàc Êwiadczeniobiorców w KRUS, do transferów spo-
∏ecznych uprawnionych by∏o 43.7 procenta osób pomi´dzy 45 rokiem ˝ycia a ustawowym wiekiem
emerytalnym.

Oprócz wymienionych transferów istotne – choç o mniejszej skali oddzia∏ywania – z punktu
widzenia rynku pracy sà tak˝e: renty rodzinne, zasi∏ki dla bezrobotnych oraz Êwiadczenia z pomo-
cy spo∏ecznej. Wszystkie te transfery zosta∏y wzi´te pod uwag´ podczas analizy postaw beneficjen-
tów na rynku pracy, przeprowadzonej w kolejnych podrozdzia∏ach.

8.4 Mikroekonometryczna analiza przep∏ywów na polskim rynku pracy

Do najwa˝niejszych czynników okreÊlajàcych pozycj´ na rynku pracy nale˝à wiek, wykszta∏ce-
nie oraz p∏eç – grupy wyró˝nione na podstawie tych charakterystyk ró˝nià si´ wskaênikami aktyw-
noÊci zawodowej, zatrudnienia i stopà bezrobocia. Dekompozycja luki zatrudnieniowej wskazuje,
i˝ najwi´kszy wk∏ad w odmiennoÊç wskaêników zatrudnienia w Polsce i krajach UE15 wnosi ni˝sza
intensywnoÊç wykorzystania zasobów pracy. RównoczeÊnie jednak, aktywnoÊç zawodowa kobiet
w Polsce wy˝sza jest w grupie wiekowej 35-45 lat ni˝ w przeci´tna w UE15. Zadaniem niniejszego
podrozdzia∏u jest ocena, które z czynników determinujàcych luk´ zatrudnieniowà na poziomie ma-
kro znajdujà odzwierciedlenie na poziomie indywidualnym, w odmiennej sytuacji jednostek ró˝nià-
cych si´ wykszta∏ceniem, wiekiem czy doÊwiadczeniem zawodowym na polskim rynku pracy, a tak-
˝e jaka jest wzgl´dna si∏a tego oddzia∏ywania.

8.4.1 Prezentacja modelu

Analiza przep∏ywów na rynku pracy, której elementy zaprezentowano w podrozdziale dru-
gim, wskazuje, i˝ wzrost bezrobocia i/lub spadek zatrudnienia oraz aktywnoÊci pewnych grup
na rynku pracy w ró˝nej mierze wynika∏ ze wzrostu ryzyka utraty pracy, obni˝enia szans podj´cia
zatrudnienia, czy te˝ wzrostu ryzyka dezaktywizacji. Ocena istotnoÊci poszczególnych z tych czyn-
ników jest jednak niemo˝liwa na podstawie statystyk opisowych, ze wzgl´du na ich wzajemne ko-
relacje. W celu odseparowania wp∏ywu indywidualnych charakterystyk oraz zmiennych egzogenicz-
nych wobec jednostek na prawdopodobieƒstwo wystàpienia danego przep∏ywu na rynku pracy,
pos∏u˝yç mo˝na si´ wielomianowym modelem logitowym przep∏ywów na rynku pracy, skonstrowa-
nym na podstawie danych BAEL (Bukowski, Lewandowski 2005a), (Bukowski, Lewandowski
2005b). Zgodnie z metodologià przyj´tà w tym badaniu, wyró˝niono trzy stany rynku pracy: pra-
cujàcy, bezrobotny oraz bierny zawodowo, a analizowane sà przep∏ywy roczne, co pozwala na ana-
liz´ zmian na rynku pracy o wzgl´dnie trwa∏ym, a nie frykcyjnym, charakterze.7 W ramach odr´b-
nych modeli oszacowano wp∏yw zmiennych objaÊniajàcych na prawdopodobieƒstwo wystàpienia
przep∏ywów z bezrobocia do zatrudnienia lub biernoÊci, oraz z zatrudnienia do bezrobocia lub bier-
noÊci. W obu modelach opcjà wyjÊciowà jest brak odp∏ywu ze stanu deklarowanego w pierwszym

7 Porównywany jest stan na rynku pracy w pierwszym i trzecim badaniu BAEL, w którym bierze udzia∏ dana osoba, czy-
li w analogicznych kwarta∏ach dwóch kolejnych lat.
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badaniu BAEL, a oszacowania parametrów modelu odzwierciedlajà wp∏yw danej zmiennej na praw-
dopodobieƒstwo wystàpienia konkretnego odp∏ywu. Próba sk∏ada si´ z obserwacji pochodzàcych
z badania BAEL w okresach 1997/1998, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, oraz
pierwsze kwarta∏y 1998/1999; liczebnoÊç próby w modelu przep∏ywów z zatrudnienia wynosi
78960 obserwacji, w modelu przep∏ywów z bezrobocia – 15181 obserwacji. Uwzgl´dniono osoby
w wieku przedemerytalnym, czyli kobiety w wieku 15-59 lat oraz m´˝czyzn w wieku 15-64 lat.

Bazowe sformu∏owanie obu modeli obejmuje nast´pujàce zmienne objaÊniajàce (w nawia-
sach podano grupy odniesienia):

• p∏eç (m´˝czyêni),

• stan cywilny (osoby pozostajàce w zwiàzku ma∏˝eƒskim),

• zbiór zmiennych binarnych dla grup wiekowych o szerokoÊci 10-letniej (25-34 lata),

• zbiór zmiennych binarnych dla wykszta∏cenia (osoby o wykszta∏ceniu Êrednim lub policeal-
nym),

• zbiór zmiennych binarnych dla wielkoÊci miejsca zamieszkania (mieszkaƒcy miast o 20-50
tysiàcach mieszkaƒców),

• zbiór zmiennych binarnych dla g∏ównego dochodu gospodarstwa domowego (cz∏onkowie
gospodarstw osiàgajàcych g∏ówny dochód z pracy najemnej lub w∏asnej pozarolniczej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej),

• zbiór zmiennych binarnych dla okresów, z których pochodzà panele (panel 2000/2001),

• stopa bezrobocia w danym województwie.

Pierwsza grupa zmiennych pozwala uchwyciç wp∏yw charakterystyk indywidualnych, które
okazujà si´ byç kluczowe dla wyró˝nienia najwa˝niejszych podgrup na polskim rynku pracy.
Uwzgl´dnienie wielkoÊci miejsca zamieszkania i stopy bezrobocia w danym województwie pozwa-
la na kontrol´ czynników egzogenicznych, cech lokalnego rynku pracy, natomiast zmienne binarne
dla efektów czasowych pozwalajà uchwyciç wp∏yw zmian otoczenia instytucjonalnego, przekszta∏-
ceƒ strukturalnych i zró˝nicowania intensywnoÊci przep∏ywów, nie znajdujàcych wyt∏umaczenia
w zmiennoÊci podstawowych zmiennych objaÊniajàcych. Ze wzgl´du na charakter badania BAEL,
nie jest mo˝liwe sprecyzowanie poszczególnych êróde∏ dochodu cz∏onków gospodarstwa domowe-
go, do którego nale˝y dana osoba. Poniewa˝ indywidualne êród∏a dochodu nie sà informacjà wy-
starczajàcà do uchwycenia wp∏ywu transferów spo∏ecznych na przep∏ywy na rynku pracy, gdy˝ ba-
za BAEL nie pozwala oceniç struktury dochodów danej osoby mi´dzy ró˝ne êród∏a, a decyzje
o poda˝y pracy podejmowane sà wewnàtrz gospodarstwa domowego, jako zmiennà objaÊniajàcà
u˝yto g∏ówne êród∏o dochodu gospodarstwa domowego. Wi´kszoÊç osób pracujàcych deklaruje ja-
ko g∏ówne êród∏o dochodu gospodarstwa dochód z pracy, wi´c uwzgl´dniç nale˝y tak˝e dodatko-
we êród∏o dochodu gospodarstwa domowego. W ten sposób oceniç mo˝na, jak poszczególne do-
chody otrzymywane przez gospodarstwa wp∏ywajà na prawdopodobieƒstwo przep∏ywu na rynku
pracy, w szczególnoÊci na prawdopodobieƒstwo dezaktywizacji. Ponadto, autorzy modelu u˝ywa-
jà tak˝e szeregu zmiennych w∏aÊciwych dla konkretnych podmodeli, przy czym w niniejszym opra-
cowaniu zaprezentowane zostanà oszacowania prawdopodobieƒstw przep∏ywów w zale˝noÊci
od charakterystyk, które na podstawie podrozdzia∏u drugiego uznaç mo˝na za kluczowe dla dez-
aktywizacji w Polsce. Szersza prezentacja wyników znajduje si´ w pracach Bukowski i Lewandowski
(2005a), (2005b).

8.4.2 Determinanty przep∏ywów na rynku pracy

Ze wzgl´du na odmienne kszta∏towanie si´ aktywnoÊci zawodowej kobiet i m´˝czyzn w cy-
klu ˝ycia, w celu oszacowania znaczenia poszczególnych zmiennych na prawdopodobieƒstwa prze-
p∏ywów do biernoÊci, modele oszacowano na ca∏ej próbie oraz oddzielnie dla kobiet i m´˝czyzn.
Estymacja modelu na pe∏nym zbiorze informacji jest w∏aÊciwa w kontekÊcie analizy rynku pracy
w ogólnoÊci i pozwala uchwyciç zró˝nicowanie na nim mi´dzy kobietami a m´˝czyznami, nato-
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miast oszacowanie modelu na podpróbach dostarcza informacji komplementarnych wzgl´dem mo-
delu ogólnego i jest konieczne w Êwietle odmiennych elastycznoÊci poda˝y pracy dla obu p∏ci oraz
nieco odmiennych mo˝liwoÊci wycofania si´ z rynku pracy kobiet i m´˝czyzn.

Oszacowanie podstawowego modelu wskazuje, i˝ kobiety wykazujà ceteris paribus o 9
procent ni˝sze prawdopodobieƒstwo przep∏ywu z zatrudnienia do bezrobocia i o 81 procent
wy˝sze prawdopodobieƒstwo przep∏ywu do biernoÊci zawodowej ni˝ m´˝czyêni.8 Bezrobotne
kobiety cechujà si´ prawdopodobieƒstwem podj´cia pracy ni˝szym o niemal 30 procent, nato-
miast w przypadku biernoÊci prawdopodobieƒstwo przep∏ywu ulega podwy˝szeniu o 57 pro-
cent. Wynika stàd, ˝e m´˝czyêni charakteryzujà si´ znacznie wy˝szà rotacjà mi´dzy zatrudnie-
niem a bezrobociem, a kobiety cz´Êciej opuszczajà rynek pracy. Jak jednak wykazujà Bukowski
i Lewandowski (2005a), ni˝sze prawdopodobieƒstwo przep∏ywu kobiet do bezrobocia wywo∏a-
ne jest w znacznej mierze ró˝nicami w sektorowej strukturze zatrudnienia obu p∏ci. Poniewa˝
m´˝czyêni cz´Êciej pracujà w sektorach gospodarki podlegajàcych restrukturyzacji oraz bardziej
zale˝nych od zmian koniunktury ni˝ sektory gospodarki zdominowane przez kobiety, uwzgl´d-
nienie w modelu sektorowych zmiennych binarnych sprawia, i˝ prawdopodobieƒstwo przep∏ywu
z zatrudnienia do bezrobocia nie ró˝ni si´ istotnie mi´dzy kobietami i m´˝czyznami. Jednak˝e ko-
biety, szczególnie w grupie wiekowej 25-35 lat, cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni powracajà do aktywnoÊci
zawodowej. Dlatego te˝, analiza zró˝nicowania prawdopodobieƒstw przep∏ywów pomi´dzy gru-
pami wyró˝nionymi ze wzgl´du na wiek zostanie przeprowadzona na podstawie modelu osza-
cowanego oddzielnie dla obu p∏ci. 

Model przep∏ywów wskazuje, ˝e uzyskany poziom wykszta∏cenia silnie wp∏ywa na ryzyko
utraty zatrudnienia, przy czym mocniej oddzia∏uje na odp∏yw do bezrobocia. Istotnie determinu-
je on tak˝e szanse podj´cia pracy przez bezrobotnych. Ró˝nice w wykszta∏ceniu sà jednak nie-
istotne dla prawdopodobieƒstwa dezaktywizacji bezrobotnych. Zgodnie z oszacowaniami dla ca-
∏ej próby, w porównaniu do grupy odniesienia jakà sà jednostki o wykszta∏ceniu Êrednim lub
policealnym, pracujàcy o wykszta∏ceniu wy˝szym cechujà si´ ni˝szymi prawdopodobieƒstwami
odp∏ywu do bezrobocia i biernoÊci o odpowiednio 63 procent i 52 procent, osoby o wykszta∏ce-
niu zasadniczym zawodowym – prawdopodobieƒstwami wy˝szymi o odpowiednio 56 i 22 pro-
cent, natomiast osoby o wykszta∏ceniu co najwy˝ej podstawowym – o 79 i 86 procent. Tak˝e i te
ró˝nice wynikajà po cz´Êci z innej struktury sektorowej zatrudnienia poszczególnych grup, jed-
nak w tym wypadku kontrola zró˝nicowania sektorowego nie zmienia wniosków – odmiennoÊci
zwiàzane z wykszta∏ceniem pozostajà statystycznie istotne. W przypadku bezrobocia wa˝ne sà
przede wszystkim du˝o wy˝sze ró˝nice szans podj´cia zatrudnienia mi´dzy bezrobotnymi o wy-
kszta∏ceniu wy˝szym a grupà odniesienia, ni˝ pomi´dzy jednostkami o wykszta∏ceniu co najwy-
˝ej zasadniczym zawodowym a grupà odniesienia. Rezultaty te potwierdzajà wnioski z analiz
na poziomie agregatów – choç kolejne poziomy ukoƒczonego wykszta∏cenia poprawiajà sytuacj´
jednostek na rynku pracy, najwi´ksze zró˝nicowanie wyst´puje mi´dzy osobami o wykszta∏ceniu
wy˝szym i pozosta∏ymi.

Powy˝sze obserwacje zgodne sà z prawid∏owoÊciami na poziomie zagregowanym, przedsta-
wionymi w podrozdziale drugim. Prezentowane poni˝ej oszacowania modelu przep∏ywów z za-
trudnienia, przeprowadzone oddzielnie dla m´˝czyzn i kobiet, wskazujà na odmienny wzorzec
przep∏ywów na rynku pracy obu p∏ci w zale˝noÊci od wieku. W Tablicy 8.8 zawarte sà oszacowania
wzgl´dnych prawdopodobieƒstw wystàpienia danego przep∏ywu w porównaniu do grup odniesie-
nia. Ich zró˝nicowanie w zale˝noÊci od wieku ma w przypadku przep∏ywu do bezrobocia zbli˝ony
charakter dla obu p∏ci (oprócz grupy w wieku 45-54 lat, gdy˝ kobiety w tym wieku nie ró˝nià si´
istotnie od kobiet w wieku 25-34 lat pod kàtem omawianego prawdopodobieƒstwa, a w przypad-
ku m´˝czyzn ryzyko obu odp∏ywów istotnie wzrasta). Kluczowe jednak sà ró˝nice w przebiegu dez-
aktywizacji. M´˝czyêni opuszczajà rynek pracy istotnie cz´Êciej ju˝ po 35 roku ˝ycia, a osoby w wie-
ku 15-24 lat tak˝e cechujà sie prawdopodobieƒstwem przep∏ywu do biernoÊci istotnie wy˝szym ni˝
grupa kontrolna w wieku 25-34 lat. WÊród kobiet wiek odgrywa rol´ znacznie mniej istotnà. Naj-

8 Wnioski modeli oszacowanych na pe∏nej próbie omówiono w tekÊcie. W Tablicy 8.8 zaprezentowane sà oszacowania
przeprowadzone odr´bnie dla kobiet i m´˝czyzn.
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m∏odsza grupa wprawdzie wykazuje ni˝sze prawdopodobieƒstwo pozostania w zatrudnieniu ni˝
grupa odniesienia, lecz wÊród m´˝czyzn zró˝nicowanie to jest wi´ksze. Relatywnie ni˝sza, powià-
zana z macierzyƒstwem, aktywnoÊç zawodowa kobiet w wieku 25-34, podniesienie si´ aktywnoÊci
w grupie wiekowej 35-44 lat oraz jej stabilizacja wÊród kobiet w wieku 45-54 lat znajdujà potwier-
dzenie w oszacowaniach modelu.

Dezaktywizacja kobiet ulega intensyfikacji po przekroczeniu 55 roku ˝ycia, jednak, w porów-
naniu do osób w wieku 35-44 lat, ma wzgl´dnie mniejszà skal´ ni˝ wÊród m´˝czyzn, którzy roz-
poczynajà aktywnoÊç zawodowà z regu∏y wczeÊniej ni˝ kobiety i pracujà zazwyczaj warunkach
o wy˝szym ryzyku utraty zdolnoÊci do pracy. Z tego wzgl´du opuszczajà oni rynek pracy w mo-
mencie nabycia uprawnieƒ do Êwiadczeƒ, co ma miejsce przeci´tnie wczeÊniej ni˝ w przypadku
kobiet. Z tego wzgl´du wiek pe∏ni wÊród m´˝czyzn silnie dezaktywizujàcà rol´. Natomiast kobie-
ty cz´sto powracajà na rynek pracy po 35 roku ˝ycia, zatem Êwiadczenia uzale˝nione od okresów

Tablica 8.8: Wielomianowy model logitowy odp∏ywów z zatrudnienia m´˝czyzn i kobiet.

Kobiety w wieku 15-59, m´˝czyêni w wieku 15-64. Porównywany jest status na rynku pracy w rocznych interwa∏ach. Grupa odniesienia:
wiek 25-34 lat, wykszta∏cenie Êrednie lub policealne, w zwiàzku ma∏˝eƒskim, mieszkajàcy w mieÊcie o 20000-50000 mieszkaƒców, g∏ówne
êród∏o dochodu gospodarstwa domowego – praca najemna lub samozatrudnienie, dodatkowe êród∏o dochodu gospodarstwa domowego
– brak, praca najemna lub samozatrudnienie, rok 2000/1. (*), (**), (***) oznacza istotnoÊç przy odpowiednio 10, 5 i 1 procentowym po-
ziomie istotnoÊci. Iloraz wzgl´dnych prawdopodobieƒstw (RRR) wskazuje jak zmienia si´ prawdopodobieƒstwo wystàpienia Y=1, gdy
X przyjmuje wartoÊç 1 (dla zmiennych binarnych). B∏´dy standardowe obliczono za pomocà estymatora Huber/White/sandwich.
èród∏o: Bukowski, Lewandowski (2005a)

 Mężczyźni Kobiety 
Bezrobocie Bierność Bezrobocie Bierność 

Stan wolny 1.52*** 1.35*** 1.31*** 0.56*** 
Wiek 15–24 1.34*** 4.51*** 1.60*** 2.22*** 
Wiek 35–44 1.10 2.26*** 0.92 0.41*** 
Wiek 45–54 1.26** 5.31*** 0.82* 1.08 
Wiek 55–64 0.76 16.33*** 0.92 3.81*** 
Wyższe 0.37*** 0.47*** 0.36*** 0.47*** 
Zawodowe 1.67*** 1.26*** 1.56*** 1.27*** 
Podstawowe lub niższe 2.15*** 2.17*** 1.69*** 1.82*** 
Staż 0.90*** 0.99*** 0.88*** 0.99* 
Miasto powyżej 100 1.04 1.08 0.70*** 0.89 
Wieś 1.13 0.94 0.76** 0.85* 
Główne źródło utrzymania 
– gospodarstwo rolne 0.30*** 0.40*** 0.29*** 0.41*** 

Główne źródło utrzymania 
– renta lub emerytura  1.11 1.34*** 0.92 1,18* 

Główne źródło utrzymania 
– zasiłek dla bezrobotnych 1.07 1.37 2.15* 1,16 

Główne źródło utrzymania – inne 1.60** 1.4 0.63 1.60** 
Dodatkowe źródło utrzymania 
– gospodarstwo rolne 0.35*** 0.58*** 0.64*** 0.55*** 

Dodatkowe źródło utrzymania 
– renta lub emerytura 0.89 1.46*** 0.86 1,04 

Dodatkowe źródło utrzymania 
zasiłek dla bezrobotnych 1.30** 1.32* 1.71*** 1,09 

Dodatkowe źródło utrzymania 
źródło utrzymania – inne 1.20 1.36*** 1.25 1.64*** 

Stopa bezrobocia bezrobocia 1.02*** 1.03*** 1.01 1.03*** 
Panel 1997/1998 0.47*** 0.83** 0.47*** 1.06 
Panel 1998/1999 0.66*** 0.86 0.61*** 0.90 
Panel 2001/2002 1.03 0.84* 0.94 0.86* 
Panel 2002/2003 0.78*** 0.54*** 0.84* 0.79** 
Panel 2003/2004 0.92 0.86 0.87 1.18* 
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sta˝owych sà w ich przypadku powszechnie dost´pne w wieku przynajmniej 55 lat. Ponadto, sto-
pa bezrobocia istotnie podwy˝sza ryzyko odp∏ywu do bezrobocia wÊród m´˝czyzn i nieistotna jest
wÊród kobiet.9

G∏ówny i dodatkowy dochód gospodarstwa domowego jest przybli˝eniem uprawnieƒ cz∏on-
ków gospodarstwa domowego do Êwiadczeƒ spo∏ecznych. Grup´ kontrolnà stanowià osoby za-
mieszkujàce gospodarstwa osiàgajàce g∏ówny dochód z pracy najemnej bàdê na w∏asny rachunek
oraz analogiczny dochód dodatkowy lub te˝ nie posiadajàcych dodatkowego dochodu. Tylko do-
chód z indywidualnego gospodarstwa rolnego okreÊla prawdopodobieƒstwa przep∏ywów identycz-
nie dla obu p∏ci, obni˝ajàc istotnie odp∏ywy z zatrudnienia. Renty lub emerytury pe∏nià istotnie dez-
aktywizujàcà rol´ wÊród m´˝czyzn, przy czym dodatkowy dochód z tego êród∏a zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo dezaktywizacji wzgl´dnie mocniej ni˝ dochód g∏ówny. Przypuszczalnie, je˝e-
li pracujàcy m´˝czyzna otrzymuje rent´, opuszcza on rynek pracy w momencie, gdy praca przesta-
je byç dla niego atrakcyjna, natomiast je˝eli to kobieta otrzymuje Êwiadczenie, jest bardziej praw-
dopodobne, i˝ jej mà˝ opuÊci rynek pracy. Renty i emerytury sà jednak nieistotne wÊród kobiet, wi´c
podobna prawid∏owoÊç nie ma miejsca. Poniewa˝ charakter badania BAEL nie pozwala na dekom-
pozycj´ dochodu ze Êwiadczeƒ na poszczególne ich rodzaje, powy˝sze wyniki nale˝y traktowaç ja-
ko wst´pne. Niemniej jednak uwypuklajà one zró˝nicowanie przebiegu aktywnoÊci zawodowej
w cyklu ˝ycia m´˝czyzn i kobiet, zgodne sà tak˝e z próbami wyt∏umaczenia tych ró˝nic odmiennà
strukturà instytucjonalnych impulsów do dezaktywizacji w odpowiedzi na dost´pnoÊç transferów
spo∏ecznych. Nale˝y podkreÊliç, i˝ przedstawiony model s∏u˝y do analizy przep∏ywów na rynku pra-
cy. Zaprezentowana w kolejnym rozdziale analiza danych indywidualnych na podstawie Badania
Bud˝etów Gospodarstw Domowych uwzgl´dnia wp∏yw poszczególnych Êwiadczeƒ spo∏ecznych
na aktywnoÊç zawodowà, jednak jej przedmiotem sà stany na rynku pracy, a nie przep∏ywy jak w ni-
niejszym podrozdziale.

8.5 Identyfikacja g∏ównych dróg dezaktywizacji

Poniewa˝ w centrum zainteresowania niniejszego opracowania sà transfery majàce wp∏yw
na rynek pracy, punktem wyjÊcia do dalszej analizy jest identyfikacja g∏ównych êróde∏ dochodu
i przyczyn biernoÊci osób niezg∏aszajàcych poda˝y pracy, b´dàcych w wieku przedemerytalnym. Za-
równo dane gromadzone w ramach programu badaƒ statystycznych, jak i êród∏a administracyjne
nie dostarczajà wyczerpujàcej informacji o charakterystykach beneficjentów, zbiegach Êwiadczeƒ
wewnàtrz gospodarstw domowych, czy faktycznych stanach beneficjentów na rynku pracy.
W zwiàzku z tym w podrozdziale niniejszym przeprowadzona zostanie analiza z wykorzystaniem
danych mikroekonomicznych.

8.5.1 Charakterystyka Badania Bud˝etów Gospodarstw Domowych

Do analizy postaw na rynku pracy beneficjentów transferów spo∏ecznych wykorzystano dane
jednostkowe Badania Bud˝etów Gospodarstw Domowych (BBGD) z 2003 r.10 Badaniem w 2003 r.
obj´to ponad 32 tys. gospodarstw domowych, w których mieszka∏o blisko 100 tys. osób (struktu-
r´ gospodarstw bioràcych udzia∏ w badaniu wed∏ug liczby osób w gospodarstwie oraz dok∏adnà li-
czebnoÊç próby przedstawiono w Tablicy 8.9). Dane jednostkowe umo˝liwiajà m.in. precyzyjne
okreÊlenie êróde∏ dochodu netto ka˝dego gospodarstwa domowego, a tak˝e stanu na rynku pracy
oraz indywidualnych charakterystyk (p∏eç, wiek, wykszta∏cenie, g∏ówne i dodatkowe êród∏o docho-
du itp.) wszystkich jego cz∏onków. W analizie wykorzystano dane niewa˝one.11 Uwzgl´dniono do-
chody z pracy (najemnej lub na w∏asny rachunek), Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych i z pomo-

9 Jest to zgodne z obserwacjà, i˝ konwergencja wskaêników zatrudnienia i bezrobocia obu p∏ci wynika∏a ze wzgl´dne-
go pogorszenia si´ sytuacji m´˝czyzn, bardziej dotkni´tych szokiem roku 1999 i jego trwa∏oÊcià.
10 W trakcie prac nad niniejszym opracowaniem GUS udost´pni∏ dane jednostkowe za 2004 r. W zwiàzku z zaawanso-
wanymi pracami nad danymi z 2003 r. oraz tym, ˝e dane udost´pniane sà w formie surowej, wymagajàcej przetworze-
nia przed przystàpieniem do analizy, oparcie si´ na danych za 2004 r. nie by∏o mo˝liwe.
11 Przeprowadzone eksperymenty z wa˝eniem próby nie wp∏yn´∏y jakoÊciowo na otrzymane rezultaty.
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cy spo∏ecznej oraz z prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pomini´to dochody kapita∏owe, ze sprze-
da˝y majàtku, odszkodowaƒ, darów od osób prywatnych itp. Wszystkie podawane dochody sà do-
chodami netto.

Wed∏ug metodologii badania, Êwiadczenia z ubezpieczeƒ spo∏ecznych oznaczajà: emerytury,
renty inwalidzkie, renty rodzinne, zasi∏ki macierzyƒskie, zasi∏ki pogrzebowe, chorobowe i Êwiadcze-
nia rehabilitacyjne. Sà to generalnie Êwiadczenia ubezpieczeniowe FUS i KRUS, przy czym w bada-
niu nie wprowadzono rozró˝nienia mi´dzy transferami z tych dwóch instytucji (funkcjonuje ono tyl-
ko na poziomie jednostek, przy okreÊlaniu êród∏a utrzymania). Przez Êwiadczenia z pomocy
spo∏ecznej w badaniu rozumie si´: zasi∏ki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, zasi∏ki pomocy spo∏ecz-
nej, zasi∏ki dla bezrobotnych oraz inne Êwiadczenia z FP (które stanowià g∏ównie Êwiadczenia i za-
si∏ki przedemerytalne).

8.5.2 èród∏a dochodów gospodarstw a postawy na rynku pracy

W roku 2003 przeci´tny miesi´czny dochód gospodarstwa wyniós∏ wed∏ug badania 2089
PLN (681 PLN na osob´). Zagregowane dochody wszystkich gospodarstw w 56 proc. pochodzi∏y
z pracy (najemnej bàdêna w∏asny rachunek) a w 9 proc. z prowadzenia gospodarstwa rolnego (wli-
czono tak˝e produkty produkowane i konsumowane przez gospodarstwa rolne, które stanowi∏y ok.
22 proc. tych dochodów). Pozosta∏e 35 proc. dochodu pochodzi∏o z transferów z ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz pomocy spo∏ecznej (zob. Tablica 8.10). Udzia∏ dochodów z ubezpieczeƒ spo∏eczne-
go jest najwy˝szy w gospodarstwach jedno- i dwuosobowych, co jest zwiàzane z tym, ˝e gospo-
darstwa tego typu cz´sto tworzà osoby starsze. Najwy˝szy udzia∏ dochodów z pracy
w gospodarstwach 3, 4 i 5 osobowych wynika z powszechnego wyst´powania w nich osób pracu-
jàcych w prime-age. Gospodarstwa o najwi´kszej liczbie osób (5 oraz 6 i wi´cej) znacznà cz´Êç do-
chodów uzyskujà z rolnictwa oraz pomocy spo∏ecznej.

Generalnie nast´puje spadek wskaênika zatrudnienia wraz ze wzrostem dochodów z ubez-
pieczeƒ i pomocy spo∏ecznej. Gospodarstwa, w których wyst´powa∏y osoby pracujàce w wieku 18-
59/64 lat, przeci´tnie osiàga∏y z transferów 19 proc. dochodów, gospodarstwa z osobami bezro-
botnymi w tym samym wieku – 51 proc., z osobami biernymi – 54 proc. Poniewa˝ znacznà cz´Êç
transferów stanowià transfery przys∏ugujàce ex definitione osobom niezdolnym do pracy (np. eme-

Tablica 8.9: Gospodarstwa domowe i osoby w BBGD wed∏ug liczby osób w gospodarstwie

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 1 2 3 4 5 6+ Suma
Liczba gospodarstw 5 222 8 200 7 099 6 700 3 031 2200 32 452 
Liczba osób 5 222 16 400 21 297 26 800 15 155 14680 99 554 
Rozkład gospodarstw 16.1 25.3 21.9 20.6 9.3 6.8 100.0 
Rozkład osób 5.2 16.5 21.4 26.9 15.2 14.7 100.0 

Tablica 8.10: Dochody gospodarstw, dochody per capita (w PLN) oraz struktura dochodu
(w proc. ca∏kowitego dochodu) wg liczby osób w gospodarstwie.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 1 2 3 4 5 6+ Suma  
Dochód gospodarstwa 1 012 1 911 2 284 2 439 2 541 3 000 2 089 
Dochód per capita 1 012 955 761 610 508 450 681 
Praca najemna 25.7 34.2 56.8 61.6 51.2 35.4 47.6 
Praca na własny rachunek 4.6 5.9 9.8 10.9 8.1 6.0 8.2 
Ubezpieczenia społeczne 63.5 51.9 21.9 12.7 16.3 20.6 29.1 
Pomoc społeczna 4.0 4.3 5.4 6.0 7.8 10.1 5.9 
Rolnictwo 2.1 3.8 6.2 8.7 16.6 27.9 9.2 
Razem 100 100 100 100 100 100 100 
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rytury i renty) lub osobom bezrobotnym (zasi∏ki dla bezrobotnych, niektóre inne Êwiadczenia po-
mocy spo∏ecznej), nie jest to obserwacja zaskakujàca. 

W celu zbadania zwiàzków mi´dzy êród∏ami dochodu gospodarstwa jako ca∏oÊci a postawa-
mi na rynku pracy poszczególnych jego cz∏onków, porównano aktywnoÊç zawodowà osób w go-
spodarstwach domowych wed∏ug liczby êróde∏ osiàganych dochodów z transferów.12 Jak pokaza-
no na Rysunku 8.4, nawet wÊród osób majàcych wszystkie predyspozycje ku temu, by aktywnie
poszukiwaç zatrudnienia (tzn. pe∏nosprawnych13 osób w gospodarstwach bez dzieci do lat 6), wy-
st´powanie transferów spo∏ecznych istotnie zwi´ksza wskaênik biernoÊci. O ile w grupie wiekowej
25-44 efekt ten dotyczy przede wszystkim kobiet, to wÊród osób starszych wyst´puje zarówno
wÊród kobiet, jak i m´˝czyzn. Ponadto, choç wÊród kobiet poni˝ej 55 roku ˝ycia drugi i trzeci trans-
fer w rodzinie zwi´kszajà nieco prawdopodobieƒstwo biernoÊci, to wÊród kobiet po 55 roku ˝ycia
liczba transferów nie jest ju˝ ró˝nicujàca – jeden wp∏ywa na szans´ dezaktywizacji tak samo silnie
jak dwa lub trzy. W przypadku m´˝czyzn efekt ten wyst´puje z mniejszà si∏à. Obserwacje te zgod-
ne sà z oszacowaniami modelu logitowego wp∏ywu dochodu z rent lub emerytur na prawdopodo-
bieƒstwo przep∏ywu z zatrudnienia do bezrobocia, silniejszego wÊród m´˝czyzn, którzy opuszcza-
jà rynek pracy uzyskujàc Êwiadczenia. Prawdopodobnie kobiety otrzymujàce Êwiadczenia wzgl´dnie
cz´Êciej ∏àczà ich otrzymywanie z pracà i cz´Êç z nich dezaktywizuje si´ wraz z uzyskaniem Êwiad-
czenia przez ich ma∏˝onka. 

Trzeba podkreÊliç, ˝e ni˝sze zatrudnienie w gospodarstwach, które osiàgajà wi´kszà cz´Êç
swoich dochodów z transferów jest tylko z pozoru oczywiste. Poniewa˝ na Rysunku 8.4 uwzgl´d-
niono tylko osoby pe∏nosprawne, b´dàce w wieku produkcyjnym i nieposiadajàce ma∏ych dzieci, to
wzrost prawdopodobieƒstwa ich biernoÊci wraz ze wzrostem liczby transferów w gospodarstwie
domowym (niekoniecznie w∏asnych) nale˝y przypisaç dezaktywizujàcemu oddzia∏ywaniu samych
Êwiadczeƒ. Wycofanie si´ z rynku pracy jest wi´c spowodowane wyst´powaniem transferów, a a nie
obiektywnych czynników prac´ uniemo˝liwiajàcych lub utrudniajàcych (jak niepe∏nosprawnoÊç,
wiek, dzieci). Spadek wskaênika zatrudnienia, skorelowany z uzyskiwaniem transferów, w∏aÊciwie
tylko wÊród m´˝czyzn w wieku 25-44 przek∏ada si´ w znacznie wi´kszym stopniu na wzrost wskaê-
nika bezrobocia ni˝ biernoÊci. WÊród m´˝czyzn w wieku 45-54 i kobiet 25-44 wzrost wskaêników
bezrobocia jest porównywalny ze wzrostem biernoÊci, w pozosta∏ych grupach dominuje dezakty-
wizacja. Dane te sà zbie˝ne z wczeÊniejszymi obserwacjami przedstawionymi w poprzednich pod-
rozdzia∏ach, wskazujàcymi na najwi´kszy stopieƒ biernoÊci wÊród osób starszych, w szczególnoÊci
ju˝ powy˝ej 50 roku ˝ycia.

Rysunek 8.4: Wskaênik biernoÊci wg wieku w zale˝noÊci od liczby êróde∏ transferów w go-
spodarstwie (tylko osoby pe∏nosprawne w gospodarstwach bez dzieci do lat 6)

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.
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12 Uwzgl´dniono: emerytury (w tym wczeÊniejsze emerytury), renty inwalidzkie i rodzinne, zasi∏ki rodzinne, dodatki
mieszkaniowe, zasi∏ki sta∏e i okresowe z pomocy spo∏ecznej oraz zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne. Pomini´to zasi∏-
ki chorobowe i macierzyƒskie, poniewa˝ sà si∏à rzeczy zwiàzane z czasowà biernoÊcià, zasi∏ki dla bezrobotnych, które
z definicji zwiàzane sà z aktywnoÊcià oraz zasi∏ki piel´gnacyjne i alimenty z funduszu alimentacyjnego.
13 W BBGD kryterium okreÊlajàcym niepe∏nosprawnoÊç jest posiadanie orzeczenia o inwalidztwie, niepe∏nosprawnoÊci
czy niezdolnoÊci do pracy – badana jest wi´c niepe∏nosprawnoÊç prawna, a nie biologiczna.
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Szczegó∏owa analiza êróde∏ dochodów gospodarstw, w których wyst´pujà pe∏nosprawne
osoby bierne w wieku 25-44 lat, pokazuje, ˝e sà to zwykle dochody z emerytur i rent (przypuszczal-
nie przede wszystkim starszych cz∏onków gospodarstw), choç w gospodarstwach uzyskujàcych do-
chód z dwóch lub trzech i wi´cej êróde∏ transferów, znacznie wy˝sze ni˝ w ca∏ej populacji jest zna-
czenie transferów z pomocy spo∏ecznej (jest to odpowiednio 14 i 25 proc., zobacz Tablica 8.11).
Najistotniejszymi transferami w ramach pomocy spo∏ecznej kierowanej do tej grupy sà zasi∏ki ro-
dzinne, Êwiadczenia i zasi∏ki przedemerytalne, a tak˝e zasi∏ki sta∏e z pomocy spo∏ecznej oraz dodat-
ki mieszkaniowe; w mniejszym stopniu – zasi∏ki dla bezrobotnych i alimenty z funduszu alimenta-
cyjnego (obecnie nieistniejàcego – wyp∏aty z tego funduszu zosta∏y zastàpione zmodyfikowanymi
dodatkami do zasi∏ków rodzinnych).

O ile dochody osiàgane przez ca∏e gospodarstwo majà znaczenie dla decyzji o aktywnoÊci
wszystkich jego cz∏onków, to dla poda˝y pracy poszczególnych osób co najmniej równie wa˝ne sà ta-
kie czynniki jak obowiàzki domowe, niepe∏nosprawnoÊç oraz indywidualne uprawnienia do transferów. 

W próbie badanych gospodarstw, biernych zawodowo by∏o blisko 45 proc. osób w wieku po-
wy˝ej 15 lat, przy czym powodami biernoÊci by∏y najcz´Êciej: pobieranie emerytury lub renty (49
proc.) oraz nauka (30 proc.). Pozosta∏e przyczyny przypada∏y na obowiàzki domowe, chorob´ lub
niepe∏noprawnoÊç oraz inne, nieokreÊlone w badaniu. WÊród pe∏nosprawnych osób w wieku 25-
59 lat (kobiety) lub 25-65 (m´˝czyêni) wskaênik biernoÊci wyniós∏ niemal 18 proc., a g∏ównymi
przyczynami biernoÊci by∏y: obowiàzki domowe (38 proc. grupy), pobieranie emerytury (33 proc.)
oraz inne (24 proc.).14

W Tablicy 8.12 przedstawiono struktur´ deklarowanych przyczyn biernoÊci w poszczególnych
grupach wiekowych wed∏ug p∏ci i wyst´powania niepe∏nosprawnoÊci. Osoby niepe∏nosprawne cha-
rakteryzujà si´ wysokim wskaênikiem biernoÊci i jako powód pozostawania poza rynkiem pracy
wskazujà, niezale˝nie od p∏ci, zwykle otrzymywanie emerytury lub renty. Inaczej kszta∏tujà si´ te po-
wody dla osób pe∏nosprawnych, wÊród których p∏eç i wiek silnie ró˝nicujà przyczyny biernoÊci. Dla
pe∏nosprawnych kobiet do 55 roku ˝ycia stosunkowo istotne sà obowiàzki domowe, a tak˝e inne
przyczyny, które – jak wspomniano – oznaczajà przede wszystkim uprawnienia do zasi∏ków lub
Êwiadczeƒ przedemerytalnych. Deklaracje badanych pe∏nosprawnych kobiet w wieku 55-59 lat po-

14 Przy czym kategoria inne w zestawieniu przyczyn biernoÊci dla osób starszych oznacza przede wszystkim zasi∏ki
i Êwiadczenia przedemerytalne, dla m∏odszych w pewnym stopniu tak˝e pozostawanie na utrzymaniu. Niestety, w BBGD
nie uwzgl´dniono mo˝liwoÊci okreÊlenia zasi∏ku bàdêÊwiadczenia przedemerytalnego jako przyczyny biernoÊci. Zobacz
te˝ uwagi do Tablicy 8.13.

Tablica 8.11: Struktura dochodów gospodarstw domowych wed∏ug liczby êróde∏ transferów
w procentach ∏àcznych dochodów (tylko gospodarstwa bez dzieci do lat 6 z biernymi oso-
bami pe∏nosprawnymi w wieku 25-44, 45-54 lub 55-64 lat)

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 25-44  45-54 55-64 
0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 0 1 2 3+ 

Praca 90 52 36 26 85 50 35 24 79 29 16 16 
Ubezpieczenia 
społeczne 0 28 36 41 0 31 37 45 0 59 69 53 

Świadczenia 
socjalne 2 6 14 25 5 7 15 25 10 5 7 18 

Gospodarstwo 
rolne 8 14 13 8 9 11 13 5 10 7 7 12 

Dochód per 
capita (PLN) 826 606 489 416 840 661 495 405 986 910 688 526 

Osób w gospo-
darstwie 3.1 2.7 4.3 4.7 3.0 3.3 4.1 4.3 2.6 2.3 3 4.3 

Gospodarstw 
w próbie 4874    4383   1487 301 4457 3587 926 177 1207   3523 920 110
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zostajà wi´c w pe∏nej zgodzie z obserwacjami zmian aktywnoÊci zawodowej na poziomie makro
(por. Rysunek 8.2) – dowodzàc, ˝e podstawowym powodem ich biernoÊci jest fakt pobierania eme-
rytury lub renty.15 Warto tak˝e zwróciç uwag´ na to, ˝e zarówno wskaênik biernoÊci jak liczba de-

Tablica 8.12: Wskaênik biernoÊci (proc. biernych w populacji) i struktura przyczyn biernoÊci
(proc. przyczyny w ogóle biernych) wed∏ug p∏ci, wieku i wyst´powania niepe∏nosprawnoÊci.

Dla osób niepe∏nosprawnych pomini´to „nauk´” w zwiàzku z minimalnym znaczeniem tej przyczyny biernoÊci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 15+ 15-64 25-59/64 
Niepełnosprawni mężczyźni 

Wskaźnik bierności 64.7 68.1 71.8 74.3 88.1 74.6 70.6 69.5 
Emeryt, rencista 81.4 80.0 86.3 87.4 92.6 80.1 75.5 80.5 
Obowiązki domowe 0.0 0.2 0.7 0.2 0.5 0.4 0.3 0.4 
Choroba, niesprawność 17.8 19.2 12.7 11.5 6.9 16.5 20.0 18.4 
Inne 0.8 0.7 0.3 0.8 0.0 0.5 0.7 0.7 
Niepełnosprawne kobiety  
Wskaźnik bierności 75.5 75.9 80.5 86.7 94.2 83.7 78.5 76.3 
Emeryt, rencista 75.1 78.9 82.6 90.0 91.1 80.7 74.6 75.5 
Obowiązki domowe 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 1.1 1.3 1.4 
Choroba, niesprawność 23.9 18.7 15.9 9.3 7.5 15.8 20.7 22.0 
Inne 0.2 1.6 1.0 0.0 0.6 0.8 0.9 1.1 

Pełnosprawni mężczyźni  
Wskaźnik bierności 5.4 13.8 32.4 68.4 85.7 31.5 25.5 10.5 
Emeryt, rencista 46.8 35.7 34.9 86.1 98.9 37.4 14.8 50.3 
Nauka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.6 69.3 4.4 
Obowiązki domowe 7.5 2.1 0.4 0.4 0.2 0.7 0.9 2.7 
Choroba, niesprawność 10.8 5.4 3.5 0.8 0.7 1.2 1.4 4.1 
Inne 34.9 56.8 61.2 12.8 0.2 10.0 13.6 38.5 

Pełnosprawne kobiety  
Wskaźnik bierności 16.3 32.6 65.3 85.5 93.1 47.2 40.1 24.9 
Emeryt, rencista 7.3 16.7 84.0 91.4 93.4 40.7 21.7 26.0 
Nauka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 41.3 1.4 
Obowiązki domowe 60.6 28.9 10.1 5.8 3.0 20.4 26.6 52.2 
Choroba, niesprawność 6.6 4.0 1.4 1.1 1.8 1.5 1.4 2.8 
Inne 25.5 50.4 4.5 1.7 1.8 7.1 9.0 17.6 

Razem pełnosprawni
Wskaźnik bierności 11.2 23.8 51.5 78.7 90.2 39.8 33.1 17.9 
Emeryt, rencista 16.1 21.8 71.1 89.6 95.4 39.5 19.2 33.0 
Nauka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.9 51.7 2.3 
Dom, rodzina 48.7 21.6 7.5 3.9 2.0 13.1 17.1 38.0 
Choroba, niesprawność 7.6 4.4 2.0 1.0 1.4 1.4 1.4 3.1 
Inne 27.6 52.2 19.5 5.5 1.2 8.2 10.7 23.6 

Razem niepełnoprawni i pełnosprawni 
Wskaźnik bierności 18.9 34.8 58.9 79.0 90.6 44.8 37.5 25.0 
Emeryt, rencista 46.2 48.9 76.3 89.3 94.5 48.7 31.0 50.1 
Nauka 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 41.4 1.4 
Dom, rodzina 25.2 11.7 4.8 2.9 1.6 10.3 13.7 24.0 
Choroba, niesprawność 14.1 11.2 6.8 3.7 2.9 4.7 5.4 9.5 
Inne 14.4 28.2 12.1 4.0 1.0 6.5 8.6 15.0 

15 Konstrukcja BBGD wyklucza sytuacj´, w której osoba pe∏nosprawna pobiera rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Nie-
mniej pod nazwà renty wyst´pujà – dotyczy to w zasadzie wy∏àcznie kobiet – równie˝ renty rodzinne.
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klaracji wskazujàcych na emerytur´ lub rent´ jako jej g∏ównà przyczyn´, znacznie wzrasta z chwilà
przekroczenia 55 roku ˝ycia tj. granicy, po przekroczeniu której wed∏ug obowiàzujàcych przepisów
znaczna cz´Êç kobiet mo˝e ubiegaç si´ o wczeÊniejszà emerytur´.

Dezaktywizacja m´˝czyzn wyst´puje w podobnej skali, jednak o oko∏o 5 lat póêniej ni˝ w wy-
padku kobiet, co wiàzaç nale˝y z wy˝szym w∏aÊnie o lat 5 ustawowym wiekiem emerytalnym m´˝-
czyzn i wymaganiami sta˝owo-wiekowymi w przypadku zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych.
Dane te sugerujà, ˝e m´˝czyêni praktycznie nie sà bierni z powodów zwiàzanych z obowiàzkami
domowymi, oraz, ˝e relatywnie wczeÊniej (w porównaniu do kobiet) dla ich dezaktywizacji nabie-
rajà znaczenia emerytury, przy istotnej wadze innych przyczyn. Powodem zró˝nicowania wagi po-
szczególnych Êwiadczeƒ jest ich odmiennie okreÊlona w legislacji dost´pnoÊç dla kobiet i m´˝czyzn
(por. Rozdzia∏ 3).

Uzupe∏nieniem danych na temat przyczyn biernoÊci sà informacje odnoÊnie g∏ównych êróde∏
dochodu pe∏nosprawnych osób biernych.16 Jak przedstawiono w Tablicy 8.13, dla pe∏nosprawnych
osób biernych w wieku 25-59/64 podstawowym êród∏em dochodu jest pozostawanie na utrzyma-
niu (38.9 proc.), co niemal dok∏adnie odpowiada udzia∏owi osób biernych z powodu obowiàzków
domowych (zob. Tablica 8.12) i dotyczy przede wszystkim kobiet. Kolejnym istotnym czynnikiem sà

Tablica 8.13: Struktura osób biernych wed∏ug deklarowanych g∏ównych êróde∏ utrzymania
wed∏ug p∏ci i i wieku (proc. osób biernych w danej grupie)

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 15+ 15-64 25-59/64 
Mężczyźni 

Emerytura FUS 45.8 34.9 34.0 81.1 84.7 33.0 14.0 47.5 
Emerytura KRUS 0.0 0.0 0.4 5.4 14.8 4.4 0.6 2.0 
Renta rodzinna 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 3.3 4.5 0.3 
Zasiłek dla bezrobotnych 2.1 3.5 0.8 0.0 0.0 0.5 0.7 1.8 
Inne FP 12.0 40.8 56.4 11.3 0.0 5.4 7.4 25.1 
Świadczenia z pomocy społ. 2.6 2.5 1.2 0.3 0.1 2.4 3.3 2.3 
Pozostawanie na utrzymaniu 29.2 13.4 5.6 1.6 0.2 47.0 64.1 17.5 
Pozostałe dochody 8.3 4.8 1.2 0.4 0.0 3.9 5.4 3.5 

Kobiety
Emerytura FUS 5.8 11.1 73.7 74.9 57.3 28.3 18.0 21.7 
Emerytura KRUS 0.0 0.1 5.1 9.6 19.6 6.4 1.7 1.3 
Renta rodzinna 5.3 6.8 7.0 9.4 19.0 9.3 5.9 4.2 
Zasiłek dla bezrobotnych 1.5 0.8 0.3 0.0 0.0 0.6 0.8 1.6 
Inne FP 15.8 45.2 2.0 0.0 0.0 3.5 4.8 11.1 
Świadczenia z pomocy społ. 4.5 2.5 0.6 0.4 0.2 5.1 6.9 9.5 
Pozostawanie na utrzymaniu 62.7 31.9 10.9 5.5 3.9 43.1 57.1 47.5 
Pozostałe dochody 4.4 1.6 0.5 0.1 0.0 3.6 4.9 3.2 

Razem 
Emerytura FUS 14.8 17.6 63.2 77.0 67.6 30.0 16.5 29.1 
Emerytura KRUS 0.0 0.1 3.8 8.2 17.8 5.7 1.3 1.5 
Renta rodzinna 4.1 5.0 5.2 6.2 11.9 7.1 5.4 3.1 
Zasiłek dla bezrobotnych 1.6 1.5 0.4 0.0 0.0 0.6 0.8 1.6 
Inne FP 14.9 44.0 16.4 3.9 0.0 4.2 5.7 15.1 
Świadczenia z pomocy społ. 4.1 2.5 0.8 0.3 0.2 4.1 5.6 7.4 
Pozostawanie na utrzymaniu 55.2 26.9 9.5 4.2 2.5 44.5 59.7 38.9 
Pozostałe dochody 5.3 2.5 0.7 0.2 0.0 3.8 5.1 3.3 

16 (Osoby niepe∏nosprawne w dalszej analizie pomini´to, poniewa˝ w ich przypadku zachodzi du˝a jednorodno Êç g∏ów-
nych êróde∏ dochodu. Sà to przede wszystkim renty (72.0 proc. niepe∏nosprawnych osób biernych, wliczono FUS, KRUS
oraz rodzinne) oraz emerytury (FUS i KRUS ∏àcznie 19.4 proc.).
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emerytury, które sà êród∏em dochodu 30.6 proc. osób biernych (∏àcznie z FUS i KRUS) oraz inne
Êwiadczenia z Funduszu Pracy – 15.1 proc. Znaczenie emerytur i Êwiadczeƒ FP dla biernoÊci jest
znacznie wi´ksze w wypadku m´˝czyzn ni˝ kobiet i relacja ta utrzymuje si´ równie˝ po wy∏àczeniu
z obu grup osób biernych pozostajàcych na utrzymaniu – w takim przypadku emerytury sà g∏ów-
nym êród∏em dochodu 57.5 proc. m´˝czyzn i 41.3 proc. kobiet, a inne dochody z FP odpowiednio
30.5 i 21.1 proc. Nale˝y jednak poczyniç dwa zastrze˝enia. Po pierwsze, m´˝czyêni w wieku przed-
emerytalnym charakteryzujà si´ wi´kszà aktywnoÊcià, w zwiàzku z tym w poni˝szym zestawieniu
stanowià zaledwie ok. 29 proc. próby, a po drugie z próby tej wy∏àczono osoby posiadajàce zaÊwia-
dzenie o niezdolnoÊci do pracy, a zatem pobierajàce renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, których
beneficjentami cz´Êciej sà m´˝czyêni. Tak wi´c wzgl´dnie wi´ksze znaczenie emerytur dla m´˝czyzn
nie oznacza ich ∏atwiejszej dost´pnoÊci dla tej grupy, a jedynie, ˝e jest to – wraz z Êwiadczeniami
z FP – istotny czynnik wp∏ywajàcy na dezaktywizacj´ m´˝czyzn, która zachodzi jednak na mniejszà
skal´ (a przede wszystkim póêniej) ni˝ wÊród kobiet, co zosta∏o pokazane w poprzednim rozdziale,
a tak˝e w Tablicy 8.12.

Warto spostrzec wzgl´dnie wysokà wag´ rent rodzinnych jako determinanty biernoÊci kobiet,
a tak˝e niewielkie znaczenie dochodów z pomocy spo∏ecznej dla wszystkich grup.17 Ocena znacze-
nia poszczególnych Êwiadczeƒ dla dezaktywizacji wed∏ug p∏ci i wieku prowadzi do wniosków spój-
nych z wynikajàcymi z analizy wielkoÊci nap∏ywów i zasobów Êwiadczeniobiorców poszczególnych
transferów spo∏ecznych. Pozwala ona jednak wyró˝niç, które Êwiadczenia oddzia∏ujà relatywnie
mocniej na aktywnoÊç zawodowà ró˝nych typów gospodarstw domowych.

8.5.3 Dochody z pracy versus dochody z transferów dla wybranych grup

O decyzji odnoÊnie korzystania ze Êwiadczeƒ spo∏ecznych i opuszczenia rynku pracy decydu-
je nie tylko dost´pnoÊç Êwiadczeƒ, ale tak˝e zapewniany przez nie dochód, czy te˝ raczej stosunek
dochodów z transferów do wczeÊniej uzyskiwanych dochodów z pracy. Relacja ta wp∏ywa na decy-
zje o aktywnoÊci i kszta∏tuje elastycznoÊç poda˝y pracy, gdy˝ determinuje relatywne poziomy kon-
sumpcji mo˝liwe do osiàgni´cia w przypadku podj´cia pracy i biernoÊci zawodowej (szerzej pro-
blem ten omówiony jest w Cz´Êci I). Jak wykazano wczeÊniej, dezaktywizacji w Polsce ulegajà
przede wszystkim osoby starsze, lecz w wi´kszym stopniu dotyczy ona osób gorzej wykszta∏conych,
o ni˝szych (potencjalnych) dochodach i bardziej zagro˝onych utratà pracy.

Na podstawie danych BBGD dokonano zatem porównania dochodów dwuosobowych go-
spodarstw domowych z obiema osobami pracujàcymi lub niepracujàcymi (bezrobotnymi i bierny-
mi), rozró˝nionych wed∏ug wykszta∏cenia osoby o ni˝szym poziomie wykszta∏cenia.18 Badanà pró-
b´ zaw´˝ono do gospodarstw, w których obie osoby majà powy˝ej 44 i poni˝ej 60 (w wypadku
kobiet) lub 65 lat (w wypadku m´˝czyzn), ta grupa jest bowiem (jak to wynika z poprzednio prze-
prowadzonej analizy) najbardziej nara˝ona na opuszczenie rynku pracy. SpoÊród gospodarstw pra-
cujàcych wy∏àczono gospodarstwa ∏àczàce dochody z pracy z dochodami z transferów, z próby wy-
kluczono tak˝e gospodarstwa osiàgajàce dochody z rolnictwa.19 Dla ka˝dego typu gospodarstw
okreÊlono Êredni dochód i dokonano porównania dochodu gospodarstw niepracujàcych z docho-
dem gospodarstw pracujàcych (zob. Tablica 8.14).

Prezentowany w Tablicy stosunek wynagrodzeƒ osób niepracujàcych do wynagrodzeƒ osób
pracujàcych okreÊliç mo˝na quasi stopà zastàpienia – ukazano, jakie sà dochody zbli˝onych typów
gospodarstw w zale˝noÊci od stanu na rynku pracy. Osoby lepiej wykszta∏cone osiàgajà wy˝sze do-
chody zarówno z pracy, jak i z transferów, jednak zró˝nicowanie dochodów z pracy jest znacznie
wy˝sze od zró˝nicowania dochodów z transferów – w zwiàzku z tym quasi stopy zastàpienia sà
znacznie wy˝sze dla gospodarstw osób o ni˝szym wykszta∏ceniu, dla których dezaktywizacja jest

17 Co nie znaczy, ˝e nie odgrywajà one roli jako êród∏o dochodu osób biernych – nie stanowià jednak ich g∏ównego êró-
d∏a utrzymania.
18 Przyk∏adowo, grupa wy˝sze oznacza dwie osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem, grupa Êrednie – osob´ z wykszta∏ceniem
Êrednim i osob´ o wykszta∏ceniu Êrednim lub ni˝szym.
19 Tak skonstruowana próba liczy 850 gospodarstw, w tym 273 gospodarstwa pracowników i 577 gospodarstw osób
niepracujàcych.
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stosunkowo atrakcyjniejsza. Cz´Êciowo mo˝e wynikaç to z konstrukcji formu∏ emerytalno-rento-
wych, które prowadzà do istotnej redystrybucji pomi´dzy beneficjentami i ograniczajà wariancj´
rozk∏adu wysokoÊci Êwiadczeƒ, w porównaniu do wariancji rozk∏adu wynagrodzeƒ.20 Najistotniej-
szymi êród∏ami dochodów gospodarstw niepracujàcych sà bowiem w rozpatrywanej próbie emery-
tury (53 proc. dochodów), renty (27 proc.) oraz zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne (13 proc.),
co potwierdza wczeÊniejsze spostrze˝enia o wysokiej istotnoÊci tych transferów jako determinant
biernoÊci. O wi´kszej atrakcyjnoÊci dezaktywizacji dla gospodarstw s∏abiej wykszta∏conych Êwiadczy
te˝ rosnàcy wraz z quasi stopà zastàpienia stosunek liczby gospodarstw osób niepracujàcych
do pracujàcych. 

Powy˝sze zestawienie pozwala porównaç relatywny poziom dochodu tak zdefiniowanych, hi-
potetycznych gospodarstw domowych. Jednak˝e w ramach ka˝dej z wyró˝nionych grup, gospodar-
stwa „pracujàce” mogà ró˝niç si´ od gospodarstw „niepracujàcych” charakterystykami decydujàcy-
mi o produktywnoÊci, wysokoÊci zarobków, stabilnoÊci zatrudnienia i perspektywach na rynku
pracy. Potencjalna autoselekcja w ramach obu podgrup sprawia, i˝ hipotetyczne gospodarstwo
„niepracujàce”, w przypadku podj´cia zatrudnienia mo˝e osiàgnàç dochody ni˝sze ni˝ gospodar-
stwo „pracujàce” i tak˝e z tego wzgl´du jego cz∏onkowie sà bezrobotni lub bierni. Zw∏aszcza wÊród
osób z wykszta∏ceniem wy˝szym na zakoƒczenie aktywnoÊci zawodowej mogà decydowaç si´ go-
spodarstwa doÊwiadczajàce w rzeczywistoÊci znacznie wy˝szej stopy zastàpienia ni˝ ukazana w Ta-
blicy. Dlatego powy˝sze wyniki nale˝y traktowaç ostro˝nie i jako komplementarne zarówno wobec
wczeÊniejszych analiz, jak i wobec stanowiàcych przedmiot kolejnego podrozdzia∏u stóp zastàpie-
nia w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego.

8.6 Stopy zastàpienia w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego

Do porównania relacji mi´dzy dochodami z pracy i mo˝liwymi do osiàgni´cia z innych êró-
de∏, jak renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zasi∏ki lub Êwiadczenia przedemerytalne, czy te˝ wcze-
Êniejsze emerytury nale˝y pos∏u˝yç si´ stopami zastàpienia dla danej jednostki. Pozwalajà one
uchwyciç relacj´ mi´dzy dochodem ze Êwiadczeƒ a z dochodem z pracy, przy uwzgl´dnieniu wie-
ku i sta˝u pracy danej osoby, które to czynniki uwzgl´dniane sà w formu∏ach okreÊlajàcych wyso-
koÊç nale˝nych Êwiadczeƒ. Ocena finansowych bodêców do dezaktywizacji ró˝nego typu gospo-
darstw domowych, wynikajàca z uprawnieƒ do wymienionych transferów oraz interakcji pomi´dzy
poszczególnymi sk∏adowymi systemu zabezpieczenia spo∏ecznego jest ostatnim punktem analizy
znaczenia, jakie ma on dla niskiej aktywnoÊci zawodowej w Polsce. Analiza ta umo˝liwia detalicz-
nà ocenà funkcjonowania poszczególnych transferów, co jest zadaniem kolejnego rozdzia∏u.

Tablica 8.14: Miesi´czny dochód (w PLN) dwuosobowych gospodarstw z dwoma osobami
pracujàcymi lub niepracujàcymi wed∏ug wykszta∏cenia osoby gorzej wykszta∏conej

Tylko osoby w wieku 45-59/64. Z próby usuni´to gospodarstwa osiàgajàce dochody z rolnictwa (wszystkie gospodarstwa) oraz osiàgajàce
dochody z innych ni˝ praca êróde∏ (dla gospodarstw osób pracujàcych).
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 Pracujący  Niepracujący 
Relacja dochodów (w proc.) 

Dochód Liczba Dochód Liczba 
Wyższe 4 319 107 2 306 56 53.4 
Policealne 2 804 15 1 781 20 63.5 
Średnie zawodowe 2 805 88 1 634 154 58.3 
Średnie 2 821 18 1 515 43 53.7 
Zawodowe 1 914 41 1 359 227 71.0 
Podstawowe 1 297 4 1 131 77 87.1 
Razem 3 244 273 1 520 577 46.9 

20 Nale˝y jednak pami´taç, ˝e wÊród osób o wykszta∏ceniu wy˝szym zró˝nicowanie dochodów jest znacznie wy˝sze ni˝
w grupie gorzej wykwalifikowanej, a przez to osoby pozostajàce w zatrudnieniu mogà byç relatywnie lepiej wynagradzane.
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Zgodnie z metodologià przyj´tà przez OECD,21 wyznaczono stopy zastàpienia dla 6 typów
gospodarstw domowych wyró˝nionych na podstawie osiàganych zarobków, stanu cywilnego i licz-
by posiadanych dzieci:

• osoba samotna osiàgajàca wynagrodzenie równe Êredniej krajowej,22

• ma∏˝eƒstwo bezdzietne z jednà osobà pracujàcà i osiàgajàcà wynagrodzenie równe Êred-
niej krajowej,

• ma∏˝eƒstwo z dwójkà dzieci, jednà osobà pracujàcà i osiàgajàcà wynagrodzenie równe
Êredniej krajowej,

• osoba samotna z dwójkà dzieci osiàgajàca wynagrodzenie równe Êredniej krajowej,

• ma∏˝eƒstwo bezdzietne z dwiema osobami pracujàcymi i osiàgajàcymi wynagrodzenie
równe 2/3 Êredniej krajowej,

• ma∏˝eƒstwo z dwójkà dzieci z dwiema osobami pracujàcymi i osiàgajàcymi wynagrodzenie
równe 2/3 Êredniej krajowej.

Pewne Êwiadczenia, jak zasi∏ki rodzinne oraz dodatki mieszkaniowe, przyznawane sà w przy-
padku spe∏nienia okreÊlonych legislacyjnie kryteriów odnoÊnie dochodu per capita gospodarstwa lub
liczby dzieci (w przypadku zasi∏ków rodzinnych) i dost´pne sà zarówno pracujàcym, bezrobotnym
i biernym zawodowo. Wp∏ywajà wi´c one na relacje netto pomi´dzy sumà dochodów osiàganych
w przypadku podj´cia pracy i pozostawania poza zatrudnieniem. Uwzgl´dniono tak˝e Êwiadczenia
z pomocy spo∏ecznej, w szczególnoÊci zasi∏ki okresowe, b´dàce êród∏em dochodu na przyk∏ad osób
pozostajàcych bez pracy i nie uprawnionych do zasi∏ku dla bezrobotnych. Poniewa˝ zasi∏ki okresowe
przyznawane sà zazwyczaj na okresy kilkumiesi´czne, a ich wysokoÊç zale˝y od dyskrecjonalnej de-
cyzji oÊrodka pomocy spo∏ecznej przyznajàcego Êwiadczenie danej osobie,23 konieczne jest przyj´cie
pewnych za∏o˝eƒ odnoÊnie wysokoÊci tych Êwiadczeƒ i d∏ugoÊci ich wyp∏acania. 

Analizowane sà stopy zastàpienia w kategoriach rocznych, zatem zak∏ada si´, i˝ osoby niepracujà-
ce nie podejmujà zatrudnienia w przeciàgu roku i w zwiàzku z tym otrzymujà zasi∏ek okresowy przez ca-
∏y rok. WysokoÊç Êwiadczeƒ zale˝y od sytuacji finansowej danego oÊrodka pomocy spo∏ecznej, przy czym
w gminach bogatszych wyp∏acane sà z regu∏y zasi∏ki wy˝sze. Dokonano zatem za∏o˝enia, i˝ przybli˝eniem
sytuacji bud˝etowej gmin jest stopa bezrobocia – gminy, w których stopa bezrobocia ni˝sza jest od 125
procent Êredniej krajowej uznane sà za gminy wzgl´dnie „bogate”, te, w których stopa bezrobocia kszta∏-
tuje si´ mi´dzy 125 procent Êredniej krajowej a jej dwukrotnoÊcià uznano za gminy „Êrednio zamo˝ne”,
a te, gdzie stopa bezrobocia przewy˝sza dwukrotnie Êrednià krajowà – za gminy „biedne”. Podzia∏ ten
zgodny jest z ró˝nicowaniem d∏ugoÊci okresu uprawnienia do zasi∏ku dla bezrobotnych, który przys∏ugu-
je co najwy˝ej przez 6 miesi´cy w tak zdefiniowanych gminach „bogatych”, przez 12 miesi´cy w gminach
„Êrednio zamo˝nych” i przez 18 w gminach „biednych”. Za∏o˝ono, i˝ w gminach „biednych” zasi∏ki okre-
sowe wyp∏acane sà w wysokoÊci 0.5, w gminach „Êrednio zamo˝nych” w wysokoÊci 0.6, a w gminach
„bogatych” – 0.75 maksymalnej kwoty.24 WysokoÊç dodatku mieszkaniowego zale˝y od wielkoÊci miesz-
kania, wi´c zgodnie jest z metodologià OECD przyj´to, i˝ ka˝de gospodarstwo otrzymuje dodatek równy
przeci´tnemu dodatkowi wyp∏aconemu w danym roku. W celu skrócenia zapisu, w prezentowanych Ta-
blicach przeci´tne wynagrodzenie oznaczane b´dzie skrótem „APW”. Przedstawione zostanà stopy zastà-
pienia netto po uwzgl´dnieniu transferów w roku 2004.25

21 Metodologi´ obliczania stóp zastàpienia znaleêç mo˝na w cyklicznych publikacjach OECD Benefits and Wages.
22 W obliczeniach u˝yto Êredniego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsi´biorstw bez wyp∏at z zysku, publikowane-
go przez GUS.
23 Ustawowo okreÊlona jest jedynie dolna i górna granica wysokoÊci Êwiadczenia, które wyp∏acane jest w wysokoÊci
do ró˝nicy mi´dzy kryterium dochodowym uprawnieƒ do Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej a dochodem per capita go-
spodarstwa domowego.
24 Przyj´cie takich parametrów pozwala uzyskaç wysokoÊci Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych hipotetycznym gospodarstwom,
które przeci´tnie zbli˝one sà do Êredniej wysokoÊci zasi∏ku okresowego przyznanego z powodu braku mo˝liwoÊci zatrud-
nienia wyp∏acanego w roku 2002 i 2003.
25 Obliczono stopy zastàpienia dla okresu 1997-2004. Ze wzgl´du na ich stabilnoÊç w czasie prezentowane sà stopy dla roku
2004. Je˝eli dla danego typu gospodarstwa zachodziç b´dà istotne zmiany stopy zastàpienia, zostanie to zaznaczone w tekÊcie.
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Zasi∏ki dla bezrobotnych oraz Êwiadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku

Tablica 8.15 prezentuje stopy zastàpienia w roku 2004 dla bezrobotnych, w podziale na 6 ty-
pów gospodarstw, 3 rodzaje gmin oraz osoby uprawnione do zasi∏ku dla bezrobotnych i bez pra-
wa do zasi∏ku. Prawo do zasi∏ku nie przys∏uguje bezrobotnym, którzy nie spe∏niajà warunku odpro-
wadzania sk∏adek na ubezpieczenie od bezrobocia ∏àcznie przez okres co najmniej 365 dni,
w przeciàgu 18 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ zarejestrowania (np. osoby m∏ode, bez doÊwiad-
czenia zawodowego), ale te˝ osobom, którym prawo do zasi∏ku wygas∏o (czyli np. d∏ugotrwale bez-
robotnym) lub pozbawionym prawa do zasi∏ku. Zak∏ada si´ ponadto, i˝ je˝eli oboje ma∏˝onków
pracuje, to tak˝e oboje tracà oni prac´. 

G∏ównym êród∏em dochodu osób bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku jest zasi∏ek okresowy
z pomocy spo∏ecznej, który stanowi od 60 do 70 procent dochodu hipotetycznych gospodarstw,
oraz dodatek mieszkaniowy, który przys∏uguje wszystkim 6 typom gospodarstw. Ponadto gospodar-
stwa, w których sà dzieci, otrzymujà zgodnie z modelem zasi∏ek rodzinny niezale˝nie od stanu
na rynku pracy. Stopy zastàpienia dla osób bez praw do zasi∏ku nale˝y uznaç za niskie, gdy˝ kszta∏-
tujà si´ one pomi´dzy 23 procent (bezdzietne ma∏˝eƒstwo, oboje ma∏˝onków pracuje zarabiajàc
2/3 przeci´tnego wynagrodzenia) a 44 procent (ma∏˝eƒstwo z dwójkà dzieci, jedna osoba pracuje
zarabiajàc przeci´tne wynagrodzenie) w przypadku regionów „biednych” oraz pomi´dzy 31 a 59
procent dla tych samych typów gospodarstw w regionach „bogatych”. Kluczowe znaczenie dla sto-
py zastàpienia ma potencjalna wysokoÊç zasi∏ku z pomocy spo∏ecznej – im wy˝szy udzia∏ tego za-
si∏ku w ca∏oÊci dochodów gospodarstwa, tym wy˝sza stopa zastàpienia.

Stopy zastàpienia wy˝sze sà w przypadku gospodarstw, gdzie uprzednio pracowa∏a jedna
osoba, co wskazuje, i˝ w ich przypadku dezaktywizacyjne oddzia∏ywanie otrzymywanych Êwiadczeƒ
mo˝e byç mocniejsze. Wydaje si´ zatem mo˝liwe, ˝e w niektórych przypadkach pomoc spo∏eczna
odgrywa dezaktywizujàcà rol´, szczególnie w przypadku rodzin majàcych dzieci, gdy˝ stopy zastà-
pienia najwy˝sze sà w∏aÊnie w przypadku gospodarstw rodziców. Si´gajà one 60 procent w gmi-
nach „bogatych”, gdy˝ zale˝à silnie od wysokoÊci przyznanych zasi∏ków okresowych z pomocy spo-
∏ecznej. Z drugiej strony, system zabezpieczenia spo∏ecznego nie wp∏ywa raczej negatywnie
na poda˝ pracy osób samotnych i bezdzietnych ma∏˝eƒstw.26 W Êwietle faktu, i˝ zasi∏ki okresowe
wyp∏acane sà w znaczàcej wi´kszoÊci osobom nale˝àcych do gospodarstw domowych plasujàcych
si´ w pierwszym decylu rozk∏adu dochodów ogó∏em, podejrzewaç mo˝na, ˝e ich dezaktywizujàce
znaczenie ograniczone jest do szczególnych wypadków. W przypadku dodatków mieszkaniowych
oraz rodzinnych utrata dochodu z tego êród∏a w wyniku podj´cia pracy mo˝e mieç miejsce wzgl´d-
nie cz´Êciej, gdy˝ wyp∏acane sà one gospodarstwom mieszczàcym si´ g∏ównie w pierwszych trzech
decylach tego rozk∏adu (por. podrozdzia∏ 3.10).

Powy˝sze analizy dotyczy∏y osób bez uprawnieƒ do zasi∏ku. Stopy zastàpienia dla bezrobot-
nych pobierajàcych zasi∏ek sà w ka˝dym przypadku wy˝sze ni˝ stopy zastàpienia osób bez takich
uprawnieƒ, a zró˝nicowanie tych wielkoÊci najwi´ksze jest w regionach o stopie bezrobocia dwu-
krotnie przekraczajàcej Êrednià krajowà. Wynika to z jednolitej wysokoÊci zasi∏ku we wszystkich ty-
pach gmin i ni˝szych Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej w gminach „biednych”.

Poniewa˝ w regionach o stopie bezrobocia poni˝ej Êredniej krajowej zasi∏ek przys∏uguje przez
6 miesi´cy, stopa zastàpienia jest w nich ni˝sza regionach ni˝ w pozosta∏ych, gdzie zasi∏ek wyp∏a-
cany jest przez 12 lub 18 miesi´cy. Jednak˝e uwzgl´dnienie dochodów w przeciàgu ca∏ego roku
sprawia, ˝e bezrobotni otrzymujàcy zasi∏ek przez 6 miesi´cy otrzymujà wy˝sze potencjalne Êwiad-
czenia z pomocy spo∏ecznej i z tego wzgl´du stopy zastàpienia w niektórych przypadkach sà jed-
nolite pomi´dzy wyró˝nionymi gminami (por. Tablica 8.15).

Stopy zastàpienia w przypadku osoby samotnej oraz bezdzietnego ma∏˝eƒstwa z jednà oso-
bà pracujàcà, sà znacznie ni˝sze ni˝ w pozosta∏ych przypadkach, poniewa˝ gospodarstwa tego ty-
pu osiàgajà dochody jedynie z zasi∏ku dla bezrobotnych i dodatków mieszkaniowych. Pozosta∏e ty-
py gospodarstw otrzymujà tak˝e zasi∏ki rodzinne i ewentualnie zasi∏ki okresowe z pomocy

26 Niskie stopy zastàpienia w przypadku bezdzietnego ma∏˝eƒstwa zarabiajàcego 2/3 wynagrodzenia przeci´tnego ozna-
czajà dochód per capita w wysokoÊci 475 PLN miesi´cznie.
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spo∏ecznej. Wskazuje to, ˝e o ile stopa zastàpienia dla zasi∏ku dla bezrobotnych jest relatywnie ni-
ska, rz´du 40 procent, to wzrasta ona istotnie w przypadku uprawnieƒ do innych transferów, któ-
rych otrzymywanie powiàzane jest z dochodem per capita, co znacznie podnosi stopy zastàpienia
gospodarstw posiadajàcych dzieci, nawet do poziomu 60 procent. W rezultacie kluczowy dla dez-
aktywizacyjnego wp∏ywu otrzymywanych transferów mo˝e nie byç zasi∏ek dla bezrobotnych, lecz
utrata Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej lub dodatków mieszkaniowych, w przypadku podj´cia za-
trudnienia i wzrostu dochodu ponad poziom uprawniajàcy do tych Êwiadczeƒ. Zasi∏ki rodzinne wy-
dajà si´ mieç znikomy wp∏yw, poniewa˝ uprawnione sà do nich zarówno gospodarstwa „pracujà-
ce”, jak i „niepracujàce”.

Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

Stopy zastàpienia dla rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy obliczono dla analogicznych gospo-
darstw jak poprzednio oraz dla osoby samotnej zarabiajàcej 2/3 przeci´tnego wynagrodzenia. Wy-
sokoÊç renty zale˝na jest od sta˝u pracy oraz relacji pomi´dzy podstawà wymiaru renty a kwotà ba-
zowà (czyli dochodami jednostki a przeci´tnym wynagrodzeniem po odj´ciu sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne). Rozpatrzono wi´c trzy poziomu sta˝u sk∏adkowego (15, 20 oraz 30
lat),27 zak∏adajàc, i˝ ka˝da z jednostek posiada 5 lat sta˝u niesk∏adkowego lub hipotetycznego,
a relacja mi´dzy podstawà jej renty i kwotà bazowà by∏a w przesz∏oÊci identyczna jak w ostatnim
roku pracy. Rozpatrywane sà renty z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy. Wprzypadku ma∏-
˝eƒstw, w których oboje ma∏˝onków pracuje, za∏o˝ono, i˝ oboje ubiegajà si´ o rent´ i majà iden-
tyczny sta˝ sk∏adkowy. Poniewa˝ formu∏a determinujàca wysokoÊç emerytury jest analogiczna
do formu∏y rentowej, stopy zastàpienia dla wczeÊniejszych emerytur sà takie same jak rozwa˝ane
w odniesieniu do rent w przypadku osób o identycznym okresie sk∏adkowym, natomiast w przypad-
ku osób o d∏u˝szym okresie sk∏adkowym – wy˝sze.

Stopy zastàpienia dla rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy wy˝sze sà dla ka˝dego typu gospo-
darstwa od stóp dla zasi∏ków dla bezrobotnych i Êwiadczeƒ otrzymywanych przez osoby bezrobot-
ne bez prawa do zasi∏ku (por. Tablice 8.15 oraz 8.16). Âwiadczy to o silnie dezaktywizujàcym od-
dzia∏ywaniu systemu rentowego na aktywnoÊç zawodowà osób starszych, które mogà ubiegaç si´
o rent´, zw∏aszcza w przypadku ma∏˝eƒstw. Stopy zastàpienia rosnà oczywiÊcie wraz z wyd∏u˝a-
niem okresu sta˝owego, jednak konstrukcja formu∏y emerytalno-rentowej, sprawiajàca, i˝ wraz
z wyd∏u˝aniem si´ okresu sta˝owego emerytura wzrasta mniej ni˝ proporcjonalnie oraz uwzgl´d-

Tablica 8.15: Stopy zastàpienia dla osób bezrobotnych w zale˝noÊci od prawa do zasi∏ku
w roku 2004.

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

 Wysoka stopa 
bezrobocia 

Przeciętna stopa 
bezrobocia  

Niska stopa
bezrobocia 

Bez 
prawa do 

zasiłku 
Zasiłek 

Bez 
prawa do 

zasiłku 
Zasiłek 

Bez 
prawa do 

zasiłku 
Zasiłek 

Osoba samotna, APW 25 40 28 35 32 37 
Małżeństwo bezdzietne, 
1 osoba pracująca, APW 30 46 35 47 41 46 

Małżeństwo, 2 dzieci, 
1 osoba pracująca, APW 44 58 50 61 59 64 

Osoba samotna, 2 dzieci, 
APW 37 50 41 52 49 53 

Małżeństwo bezdzietne, 
2 osoby pracujące, 2/3 APW 23 59 26 51 31 38 

Małżeństwo, 2 dzieci, 
2 osoby pracujące, 2/3 APW 34 57 39 55 46 52 

27 Przeci´tny sta˝ m´˝czyzn, którym przyznano renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy wynosi w ostatnich latach oko∏o 28
lat, w przypadku kobiet jest to oko∏o 22 lat (dane ZUS).
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nienie innych Êwiadczeƒ sprawiajà, i˝ wzrost stóp zastàpienia wraz z wyd∏u˝aniem si´ okresu sta-
˝owego jest wzgl´dnie niewielki – wzrost sta˝u o 10 lat podnosi stop´ zastàpienia o 10 punktów
procentowych. Poniewa˝ renta zapewnia dochód stabilny, mo˝na uznaç, i˝ sk∏ania do dezaktywi-
zacji ju˝ w momencie uzyskania oko∏o 20 letniego sta˝u (por. Tablica 8.16).

System rentowy odgrywa te˝ rol´ redystrybucyjnà, o czym Êwiadczy porównanie stóp zastà-
pienia pomi´dzy analogicznymi gospodarstwami ró˝niàcymi si´ wysokoÊcià zarobków – gospodar-
stwa zarabiajàce 66.7 przeci´tnego wynagrodzenia majà wy˝sze stopy zastàpienia od osiàgajàcych
przeci´tne wynagrodzenie, niezale˝nie od innych czynników. Ró˝nica pomi´dzy stopà zastàpienia
osób samotnych wynika jednak tak˝e z dodatku mieszkaniowego przys∏ugujàcego osobie o ni˝-
szych zarobkach. Uprawnieƒ do innych transferów spo∏ecznych, jak zasi∏ki rodzinne i dodatki miesz-
kaniowe wydajà si´ jednak wp∏ywaç na stopy zastàpienia w mniejszym stopniu ni˝ w poprzednim
przypadku, gdy˝ wszystkie gospodarstwa posiadajàce dzieci otrzymujà te Êwiadczenia zarówno po-
bierajàc rent´, jak i pracujàc.28 Co wi´cej, pracujàce bezdzietne ma∏˝eƒstwo zarabiajàce 2/3 prze-
ci´tnego wynagrodzenia, którego stopa zastàpienia nale˝y do najwy˝szych i si´ga 80 procent, nie
ma uprawnieƒ do ˝adnych innych Êwiadczeƒ. Wskazuje to na znaczne impulsy do dezaktywizacji
wywo∏ywane przez system rentowy wÊród osób o wzgl´dnie niskich zarobkach i przynajmniej kil-
kunastoletnim sta˝u pracy i majàcych szanse na uznanie ich za niezdolnych do pracy.29 Kluczowe
dla wp∏ywu systemu rentowego na aktywnoÊç zawodowà takich osób wydaje si´ byç orzecznictwo
o niezdolnoÊci do pracy, gdy˝ sam aspekt finansowy rent sk∏ania do opuszczenia rynku pracy.

Zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne

Dla lat 1997-2001 obliczono tak˝e stopy zastàpienia dla zasi∏ków przedemerytalnych, przyj-
mujàc i˝ wyp∏acane sà one w wysokoÊci 120 procent nale˝nego zasi∏ku dla bezrobotnych, co by∏o
minimalnà kwotà zasi∏ku. W przypadku przyznania zasi∏ku wy˝szego, stopy zastàpienia oczywiÊcie
rosnà. Poniewa˝ zró˝nicowanie wysokoÊci zasi∏ku przedemerytalnego i zasi∏ku dla bezrobotnych
wp∏ywa na zmian´ wysokoÊci Êwiadczeƒ z tytu∏u innych uprawnieƒ jedynie w przypadku wysoko-
Êci zasi∏ków okresowych z pomocy spo∏ecznej, wi´c w przypadku, gdy Êwiadczenia te ulegajà ob-
ni˝ce w porównaniu z gospodarstwami uprawnionymi do zasi∏ku dla bezrobotnych, stopa zastà-
pienia netto uwzgl´dniajàca wszystkie transfery nie ulega zmianie.30 Jednak˝e w przypadku
gospodarstw nie otrzymujàcych zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej, zasi∏ki przedemerytalne, wy˝sze
od zasi∏ków dla bezrobotnych o co najmniej 20 procent, generujà ju˝ dla najni˝szego mo˝liwego

Tablica 8.16: Stopy zastàpienia dla rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w roku 2004.

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

 15 lat sta»u 20 lat sta»u 30 lat sta»u 
Osoba samotna, APW 48 54 67 
Osoba samotna, 2/3 APW 74 80 78 
Małżeństwo bezdzietne, 1 osoba pracująca, APW 56 62 74 
Małżeństwo, 2 dzieci, 1 osoba pracująca, APW 64 67 72 
Osoba samotna, 2 dzieci, APW 58 60 71 
Małżeństwo bezdzietne, 2 osoby pracujące 2/3, APW 60 66 78 
Małżeństwo, 2 dzieci, 2 osoby pracujące 2/3, APW 64 70 81 

28 Nale˝y tak˝e podkreÊliç, i˝ w porównaniu do lat 2002 i 2003 stopy zastàpienia dla osoby samotnej zarabiajàcej 100
procent przeci´tnego wynagrodzenia obni˝y∏y si´ w roku 2004 o kilka punktów procentowych ze wzgl´du na utrat´
uprawnieƒ do dodatku mieszkaniowego. W przypadku ma∏˝eƒstw bezdzietnych, gdzie jedna osoba zarabia przeci´tne
wynagrodzenie, stopy zastàpienia wzros∏y o 3 punkty procentowe mimo identycznych uprawnieƒ do innych Êwiadczeƒ,
a w pozosta∏ych przypadkach sà stabilne w czasie.
29 Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ w roku 2003 oko∏o 35 procent zatrudnionych zarabia∏o poni˝ej 2/3 przeci´tnego wy-
nagrodzenia (GUS 2003).
30 Wynika to z za∏o˝enia, ˝e wraz ze wzrostem dochodu per capita gospodarstwa domowego maleje wysokoÊç zasi∏ku
okresowego z pomocy spo∏ecznej. Mo˝na jednak przypuszczaç, i˝ zasi∏ki wyp∏acane przez z tytu∏u braku mo˝liwoÊci za-
trudnienia w danej gminie sà wzgl´dnie jednolite i osoby, krórych dochód per capita ró˝ni si´ o kilkanaÊcie procent otrzy-
mujà identyczne zasi∏ki. W takiej sytuacji stopa zastàpienia dla zasi∏ków przedemerytalnych b´dzie wy˝sza od stopy za-
stàpienia dla zasi∏ków dla bezrobotnych o kilka punktów procentowych.
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poziomu zasi∏ku stop´ zastàpienia wy˝szà o kilka punktów procentowych. W rezultacie stopy te
kszta∏tujà si´ na poziomie 45-55 procent w zale˝noÊci od typu gospodarstwa. Podj´ta analiza nie
uwzgl´dnia jednak znaczenia d∏ugoÊci okresu uprawnieƒ, który w przypadku zasi∏ku dla bezrobot-
nych jest ograniczony do 6, 12 lub 18 miesi´cy, natomiast zasi∏ek przedemerytalny przys∏uguje
do osiàgni´cia ustawowego wieku emerytalnego. W zwiàzku z tym, d∏ugookresowa stopa zastàpie-
nia jest znacznie wy˝sza w przypadku zasi∏ku przedemerytalnego.

WysokoÊç Êwiadczenia przedemerytalnego wynosi∏a do 2004 roku 80 procent kwoty emery-
tury, nie mniej jednak ni˝ odpowiednia wysokoÊç zasi∏ku przedemerytalnego oraz mi´dzy 120 a 200
procent zasi∏ku dla bezrobotnych. Od roku 2004 wysokoÊç Êwiadczenia ustalona jest na 670 PLN.
Zmiana ta powoduje znaczny spadek stóp zastàpienia dla wszystkich gospodarstw. Tablica 8.17 za-
wiera zatem stopy zastàpienia obliczone dla analogicznych typów gospodarstw domowych jak dla
rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, rozwa˝ane sà jednak osoby o sta˝u 30-letnim (wymóg sta˝owy
dla kobiet) oraz 35-letnim (wymóg sta˝owy dla m´˝czyzn), czyli jednostki, które nabywajà upraw-
nienia do Êwiadczenia przedemerytalnego.31 Formu∏a determinujàca wysokoÊç emerytury jest ana-
logiczna jak w przypadku rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, a ˝adne z powy˝szych ograniczeƒ wy-
sokoÊci Êwiadczenia nie jest wià˝àce dla rozwa˝anych typów gospodarstw.

W zwiàzku z tym, stopy zastàpienia sà ni˝sze dla Êwiadczeƒ przedemerytalnych (w porówna-
niu ze stopami zastàpienia rent przys∏ugujàcych osobom o 30-letnim sta˝u) o oko∏o 10 punktów
procentowych, za wyjàtkiem ma∏˝eƒstw o niskich dochodach, gdy si´gajà 15 punktów procento-
wych, oraz z drugiej strony, osoby samotnej zarabiajàcej 2/3 przeci´tnego wynagrodzenia, dla któ-
rej stopy te sà sobie równe. W przypadku osoby samotnej zarabiajàcej przeci´tne wynagrodzenie,
ró˝nica stóp wynosi 13 punktów procentowych, co wynika z faktu, i˝ nie otrzymuje ona ˝adnych
innych Êwiadczeƒ.32

Od roku 2004 Êwiadczenia przedemerytalne wyp∏acane sà ka˝demu Êwiadczeniobiorcy
w wysokoÊci równej 670 PLN i dlatego stopy zastàpienia spadajà dla wszystkich typów gospo-
darstw (por. Tablica 8.17). Najwi´ksza obni˝ka atrakcyjnoÊci Êwiadczeƒ przedemerytalnych doty-
czy bezdzietnych ma∏˝eƒstw, w których pracowa∏a jedna osoba, gdy˝ poprzednia formu∏a gwa-
rantowa∏a takiemu gospodarstwu Êwiadczenie b´dàce quasi emeryturà i wysokà stop´
zastàpienia, natomiast Êwiadczenie okreÊlone liniowo powoduje znaczny spadek dochodu takiego
gospodarstwa, nawet po uwzgl´dnieniu, i˝ w roku 2004 gospodarstwo takie spe∏nia kryterium

31 Zak∏ada si´, i˝ kryterium wieku jest spe∏nione. Wiek nie wp∏ywa na wysokoÊç Êwiadczenia, jest wi´c nieistotny dla stóp
zastàpienia.
32 Ró˝nic´ t´ mo˝na wi´c traktowaç jako ró˝nic´ stóp zastàpienia Êwiadczenia przedemerytalnego i renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy dost´pnych danej jednostce przy za∏o˝eniu nie wyst´powania innych Êwiadczeƒ.Ró˝nica ta maleje
wraz z dochodem hipotetycznej samotnej jednostki.

Tablica 8.17: Stopy zastàpienia dla Êwiadczeƒ przedemerytalnych do roku 2004 i w roku 2004.

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

 30 lat stażu (kobiety)  35 lat stażu (mężczyźni) 
Przed rokiem 

2004 2004 Przed rokiem 
2004 2004 

Osoba samotna, APW 54 48 59 48 
Osoba samotna, 2/3 APW 78 71 83 71 
Małżeństwo bezdzietne, 1 osoba 
pracująca, APW 62 49 67 49 

Małżeństwo, 2 dzieci, 1 osoba 
pracująca, APW  64 60 66 60 

Osoba samotna, 2 dzieci, APW 60 54 65 54 
Małżeństwo bezdzietne, 2 osoby 
pracujące 2/3, APW 63 64 68 64 

Małżeństwo, 2 dzieci, 2 osoby 
pracujące 2/3, APW 67 61 72 61 
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dochodowe Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej. Obliczone stopy zastàpienia wskazujà, i˝ obecnie
Êwiadczenie przedemerytalne jest wzgl´dnie atrakcyjne dla osób zarabiajàcych poni˝ej 2/3 Êred-
niej krajowej, przy czym istotnà rol´ dla stopy zastàpienia ma fakt, i˝ gospodarstwa te uprawnio-
ne sà tak˝e do dodatków mieszkaniowych.

8.7 Podsumowanie

Polski rynek pracy wyró˝nia w OECD i UE nie tylko najwy˝sza stopa bezrobocia, lecz przede
wszystkim jedne z najni˝szych wskaêników zatrudnienia i aktywnoÊci zawodowej. Jeszcze w ro-
ku 1998 ró˝nice te nie by∏y tak wyraêne, lecz negatywny szok popytowy w roku 1999 i spowol-
nienie gospodarcze lat 2001/2002 przyczyni∏y si´ do znacznego wzrostu bezrobocia i jego póê-
niejszej stabilizacji. Oznaki poprawy na rynku pracy sà widoczne dopiero od po∏owy roku 2003.
Pewne grupy na rynku pracy zosta∏y w tym czasie w wi´kszej mierze dotkni´te bezrobociem, in-
ne – przede wszystkim spadkiem aktywnoÊci zawodowej. W nast´pstwie tych szoków ujawni∏y
si´ czynniki strukturalne i instytucjonalne rynku pracy, negatywnie na niego wp∏ywajàce. Nale˝y
do nich zw∏aszcza niski przeci´tnie poziom kapita∏u ludzkiego w Polsce, przejawiajàcy si´ w bra-
ku zdolnoÊci zasobów pracy do szybkiej adaptacji do zmieniajàcych si´ warunków. Dlatego te˝
dost´pnoÊç pasywnych polityk rynku pracy umo˝liwi∏a szerokim grupom spo∏ecznym wczeÊniej-
szà dezaktywizacj´.

W rezultacie, aktywnoÊç zawodowa kobiet, która w Polsce generalnie wy˝sza jest ni˝ w kra-
jach UE, wyraênie obni˝a si´ po 55 roku ˝ycia o 1/2 wskaênika aktywnoÊci, a odp∏ywy m´˝czyzn
z rynku pracy zachodzà ju˝ po 45 roku ˝ycia, czyli kilka lat wczeÊniej ni˝ w innych krajach OECD.
Dlatego niska aktywnoÊç osób starszych jest g∏ównà przyczynà luki zatrudnieniowej wzgl´dem
UE15. Zmiany aktywnoÊci i nap∏ywów Êwiadczeniobiorców Êwiadczeƒ spo∏ecznych wykazujà znacz-
nà zbie˝noÊç. Widoczna jest tak˝e zast´powalnoÊç w czasie poszczególnych transferów – o ile w la-
tach dziewi´çdziesiàtych g∏ównym sposobem dezaktywizacji by∏o uzyskanie renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy, to w póêniejszym okresie wzros∏o znaczenie kolejno wczeÊniejszych emerytur,
zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych. W rezultacie, w roku 2004 oko∏o 4 mln osób w wieku pro-
dukcyjnym otrzymywa∏o Êwiadczenia adresowane do osób biernych.

Znaczenie charakterystyk indywidualnych dla perspektyw na rynku pracy potwierdzone zosta-
∏o tak˝e w analizach na poziomie mikro – ryzyko wykluczenia z rynku pracy dotyczy przede wszyst-
kim osób s∏abo wykszta∏conych, a kobiety cz´Êciej opuszczajà rynek pracy ni˝ m´˝czyêni, którzy
w wi´kszej mierze doÊwiadczajà bezrobocia. Ró˝nice te zwiàzane sà cz´Êciowo z odmiennym cha-
rakterem prac wykonywanych zazwyczaj przez kobiety i m´˝czyzn. Dlatego te˝ pozosta∏e cechy,
zw∏aszcza wiek, wp∏ywajà na pozycj´ na rynku pracy obu p∏ci nieco inaczej. W szczególnoÊci, praw-
dopodobieƒstwo dezaktywizacji kobiet znacznie wzrasta dopiero po 55 roku ˝ycia, u m´˝czyzn na-
st´puje to nieco szybciej, choç na mniejszà skal´, co powiàzaç mo˝na z mo˝liwoÊciami uzyskania
innych Êwiadczeƒ przez ró˝ne grupy spo∏eczne. Zachodzi bowiem wyraêny wzrost biernoÊci wÊród
osób zamieszkujàcych gospodarstwa czerpiàce dochód ze Êwiadczeƒ, nawet wÊród osób majàcych
wszelkie dane ku temu, by by∏y one aktywne. Najwa˝niejszymi êród∏ami dochodu tych osób sà eme-
rytury i renty, a w dalszej kolejnoÊci zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne oraz renty rodzinne
w przypadku kobiet. 

G∏ówny impuls dezaktywizacyjny, jakim jest mo˝liwoÊç uzyskania trwa∏ego dochodu z inne-
go êród∏a ni˝ praca, intensyfikowany jest przez aspekt finansowy. Stopy zastàpienia generowane
przez poszczególne elementy systemu zabezpieczenia spo∏ecznego wskazujà na znacznà atrakcyj-
noÊç finansowà rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, wczeÊniejszych emerytur oraz – do roku 2004
– Êwiadczeƒ przedemerytalnych, ju˝ w przypadku osób zarabiajàcych oko∏o 2/3 przeci´tnego wy-
nagrodzenia i wykazujàcych 20-letni sta˝ pracy. Zasi∏ki dla bezrobotnych nie wydajà si´ natomiast
wywieraç istotnie negatywnego wp∏ywu na poda˝ pracy, przede wszystkim ze wzgl´du na ich ogra-
niczony okres wyp∏aty. Jednak w pewnych przypadkach, podj´cie pracy wiàzaç mo˝e si´ z utratà in-
nych Êwiadczeƒ, jak dodatki mieszkaniowe lub zasi∏ki rodzinne, co prowadzi do wysokiej kraƒcowej
stopy podatkowej i zniech´ca do poszukiwania pracy.



234

8

Wczesna dezaktywizacja na rynku pracy w Polsce

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

Przedstawione w rozdziale analizy wskazujà zatem, i˝ najwa˝niejszym problemem polskiego
rynku pracy jest niska aktywnoÊç zawodowa osób starszych, która, jak wykazano, bezpoÊrednio po-
wiàzana jest z konstrukcjà systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. Wydatki publiczne subsydiujàce
opuszczenie rynku pracy osób majàcych na nim trudnoÊci prowadzà do stabilnoÊci odp∏ywów z ryn-
ku pracy osób w wieku niemobilnym. Z tego wzgl´du kolejny rozdzia∏ poÊwi´cony zostanie szegó-
∏owej analizie sk∏adowych tego systemu, majàcej na celu okreÊlenie grup docelowych konkretnych
Êwiadczeƒ i porównanie ich z faktycznymi beneficjentami, gdy˝ jak wskazuje niniejszy rozdzia∏, po-
szczególne transfery wp∏ywajà na dezaktywizacj´ nieco odmiennych podgrup na rynku pracy.
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9
Opis poszczególnych transferów i charakterystyka ich beneficjentów

9.1 Wprowadzenie

Zadaniem niniejszego rozdzia∏u jest rozszerzenie analizy oddzia∏ywania systemu zabezpieczenia
na rynek pracy o detaliczny opis wp∏ywu poszczególnych transferów, zarówno w oparciu o dane za-
gregowane jak i indywidualne, poprzedzony jednak przedstawieniem celu spo∏ecznego, jaki realizo-
wany ma byç przez dane Êwiadczenie, a tak˝e legislacji okreÊlajàcej warunki nabycia do niego upraw-
nieƒ. Ocena znaczenia konkretnych Êwiadczeƒ na rynek pracy dokonana zostanie na podstawie
okreÊlenia grup, wyró˝nionych ze wzgl´du na wiek, p∏eç i status na rynku pracy, które sà beneficjen-
tami danego rozwiàzania, co pozwala na przypisanie ka˝demu ze Êwiadczeƒ istotnoÊci, jakà ma ono
dla niskiej aktywnoÊci zawodowej w Polsce. Dodatkowym jej elementem jest zestawienie relatywnej
sytuacji dochodowej Êwiadczeniobiorców poszczególnych transferów z sytuacjà osób pracujàcych, co
u∏atwia ocen´ adekwatnoÊci adresowania danego Êwiadczenia i jego finansowej atrakcyjnoÊci.

Poniewa˝ system zabezpieczenia spo∏ecznego sk∏ada si´ z szeregu elementów realizujàcych
ró˝ne cele spo∏eczne, punktem wyjÊcia rozdzia∏u jest dokonanie klasyfikacji transferów, warunkujà-
cej u˝ycie do ka˝dego z nich w∏aÊciwych kryteriów i metod analizy. Ta zostanie przeprowadzona
w kolejnych podrozdzia∏ach, przy czym uwzgl´dnione zostanà tak˝e te Êwiadczenia, którym w po-
przednim rozdziale poÊwi´cono znikomà uwag´. Rozdzia∏ koƒczy podsumowanie.

9.2 Typologia transferów spo∏ecznych

Transfery spo∏eczne do gospodarstw domowych na potrzeby niniejszej pracy dzielimy
na transfery wynikajàce z tytu∏u ubezpieczeniowego, transfery wynikajàce z tytu∏u ubezpieczenio-
wego, ale spe∏niajàce funkcje socjalne oraz „czyste” transfery socjalne (zob. Tablica 9.1).

Pod poj´ciem transferów spo∏ecznych zwiàzanych z tytu∏em ubezpieczeniowym rozumiemy
transfery z FUS i KRUS, wynikajàce z op∏acania przez okreÊlony czas sk∏adek na uzpieczenia spo∏ecz-
ne. Odpowiednio d∏ugi sta˝ ubezpieczeniowy jest warunkiem nabycia uprawnieƒ do Êwiadczenia
w razie realizacji ryzyka, uj´tego w ubezpieczeniu. Ryzyko wià˝e si´ przy tym z niemo˝liwoÊcià sa-
modzielnego uzyskania dochodu w wyniku staroÊci (ryzyko osiàgni´cia wieku emerytalnego), z cza-
sowym lub trwa∏ym uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku inwalidztwa (ryzyko niepe∏nosprawnoÊci),
choroby, macierzyƒstwa, wypadku przy pracy itp., skutkujàce odpowiednio uzyskaniem prawa
do emerytury, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, zasi∏ku chorobowego lub macierzyƒskiego oraz

Tablica 9.1: Klasy kacja transferów 

èród∏o: Opracowanie w∏asne.

Świadczenia o charakterze 
ubezpieczeniowym 

Świadczenia o charakterze 
socjalnym  ubezpieczeniowo

Świadczenia o charakterze 
socjalnym

Emerytury, wcześniejsze emerytury, 
renty z tytułu niezdolności do pracy 

(inwalidzka), zasiłki chorobowe, 
zasiłki macierzyńskie, świadczenia 
rehabilitacyjne, renty wypadkowe 

Renty rodzinne, zasiłki i świadcze-
nia przedemerytalne, zasiłki dla 

bezrobotnych, zasiłki pogrzebowe  

Renta socjalna, zasiłki rodzinne, 
dodatki do zasiłków rodzinnych, 

zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia 
pielęgnacyjne, zasiłki stałe, zasiłki 
okresowe, dodatki mieszkaniowe, 

dodatki do emerytur i rent 



236

9

Opis poszczególnych transferów i charakterystyka ich beneficjentów

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

renty wypadkowej. Âwiadczenia tego typu przys∏ugujà osobom czasowo (np. z racji choroby) lub
trwale (np. z racji wieku) niezdolnym do pracy.1 Najwa˝niejszymi (pod wzgl´dem iloÊci beneficjen-
tów i wydatków) Êwiadczeniami ubezpieczeniowymi sà emerytury i renty.

WczeÊniejsze emerytury i renty z systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych w Polsce spe∏niajà
po 1989 roku (a do pewnego stopnia tak˝e wczeÊniej) nie tylko funkcj´ ubezpieczeniowà, ale i so-
cjalnà, zast´pujàc ryzyko ubezpieczeniowe ryzykiem bezpoÊrednio zwiàzanym z indywidualnà sytu-
acjà na rynku pracy, rozszerzajàc grup´ beneficjentów o osoby zdolne do pracy. Âwiadczenia ubez-
pieczeniowo-socjalne stanowià zatem de facto form´ pasywnej polityki rynku pracy. Kosztem ich
wprowadzenia jest nie tylko obni˝enie aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia, ale tak˝e zaburzenie
czytelnej struktury systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. JeÊli bowiem np. renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy obok ochrony przed ryzykiem niepe∏nosprawnoÊci pe∏nià funkcj´ socjalnà, w systemie wy-
st´pujà dwie kategorie beneficjentów – niepe∏nosprawni oraz pe∏nosprawni „renciÊci socjalni”. Wy-
wo∏uje to ryzyko, ˝e wa˝ne funkcje systemu ubezpieczeniowego (w przypadku rent z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy jest to funkcja integracyjna i kompensacyjna (por. MGPiPS (2003)) przestanà byç
realizowane na w∏aÊciwym poziomie, ograniczone z koniecznoÊci zasoby zostanà bowiem „skonsu-
mowane” przez rencistów socjalnych kosztem rencistów ubezpieczeniowych.2

O ile funkcja socjalna rent i emerytur jest przejawem pewnego naruszenia konstrukcji systemu
ubezpieczeniewego, to istniejà w nim Êwiadczenia z definicji pe∏niàce funkcje socjalne. Do transferów za-
le˝àcych od op∏acania sk∏adek ubezpieczeniowych, ale noszàcych cechy Êwiadczeƒ socjalnych nale˝à ren-
ty rodzinne, zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne3 oraz zasi∏ki dla bezrobotnych. Podstawowà cechà od-
ró˝niajàcà je od Êwiadczeƒ ubezpieczeniowych jest brak kryterium niezdolnoÊci do pracy oraz
powiàzania ich wysokoÊci z wczeÊniejszymi dochodami Êwiadczeniobiorcy (i wysokoÊcià op∏acanych sk∏a-
dek).4 Brak powiàzania wysokoÊci Êwiadczeƒ z wczeÊniejszymi wp∏atami do systemu przesàdza o znacz-
nej skali redystrybucji mi´dzy ubezpieczonymi i beneficjentami, wzmacniajàc ich socjalny charakter. Trans-
fery te finansowane sà ze Êrodków FUS (przy znacznym udziale dotacji bud˝etowej) i Funduszu Pracy
(zasi∏ki dla bezrobotnych oraz – do 1 sierpnia 2004 r. – zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne).

Transfery z pomocy spo∏ecznej nie sà natomiast uzale˝nione od faktu bycia ubezpieczonym,
lecz od wysokoÊci osiàganego dochodu i w pewnych przypadkach od innych czynników, takich jak
posiadanie dzieci, niepe∏nosprawnoÊç czy bezrobocie. Najwa˝niejsze transfery tego typu w systemie
polskim to:5 renta socjalna, Êwiadczenia rodzinne (zasi∏ki rodzinne wraz z dodatkami oraz zasi∏ki
i Êwiadczenia piel´gnacyjne), zasi∏ki sta∏e i okresowe z pomocy spo∏ecznej oraz dodatki mieszkanio-
we. Cz´Êç Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej realizowana jest w naturze. Finansowanie opisywanych
transferów odbywa si´ z bud˝etu i Êrodków w∏asnych samorzàdów lokalnych. WysokoÊç niektórych
Êwiadczeƒ (zasi∏ków sta∏ych i okresowych oraz dodatków mieszkaniowych) jest te˝ do pewnego
stopnia uzale˝niona od decyzji danego samorzàdu lokalnego.

9.3 Emerytury i wczeÊniejsze emerytury

Emerytury sà Êwiadczeniem o charakterze ubezpieczeniowym. Prawo do nich nabywa si´
po osiàgni´ciu wieku emerytalnego oraz odpowiednio d∏ugiego sta˝u pracy (co zwiàzane jest z od-
prowadzaniem wp∏at do systemu w postaci sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne); stanowià one

1 Charakter ubezpieczeniowy majà tak˝e wyp∏aty z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych, nast´pujàce
w razie niewyp∏acalnoÊci pracodawcy. Dotyczà tylko pracowników i w zwiàzku z tym nie sà brane pod uwag´ w niniej-
szej analizie.
2 Pozosta∏e systemy ubezpieczeniowe a zw∏aszcza emerytalny obcià˝one sà podobnym ryzykiem
3 W tym miejscu u˝ywamy terminologii polskiej. Na Êwiecie spotyka si´ Êwiadczenia okreÊlane na ogó∏ jako „wczeÊniej-
sze emerytury z przyczyn le˝àcych po stronie rynku pracy”.
4 WysokoÊç renty rodzinnej jest uzale˝niona od Êwiadczenia osoby zmar∏ej, po której otrzymuje si´ rent´ (a ono z kolei
jest zwiàzane z wczeÊniejszym wynagrodzeniem). Nie wyst´puje jednak zwiàzek mi´dzy wp∏atami beneficjenta renty ro-
dzinnej a jej wysokoÊcià. Dla Êwiadczeƒ przedemerytalnych obecnie (od 1 sierpnia 2004 r.) obowiàzuje jedna stawka,
wczeÊniej ich wysokoÊç by∏a do pewnego stopnia uzale˝niona od wczeÊniejszych wp∏at – na zasadach zwiàzanych z za-
sadami starego systemu emerytalnego.
5 Analogiczne Êwiadczenia mo˝na znaleêç tak˝e w innych paƒstwach.
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ubezpieczenie od ryzyka staroÊci, czyli w za∏o˝eniu osiàgni´cia wieku, po przekroczeniu którego sa-
modzielne osiàgni´cie dochodu z pracy jest niemo˝liwe. Niezale˝nie od konstrukcji danego systemu
emerytalnego, jest on narz´dziem podzia∏u produktu mi´dzy osoby pracujàce a osoby niepracujàce
z racji wieku i sta˝u pracy (Góra 2003). Konkretna budowa systemu emerytalnego, czyli powiàzanie
wysokoÊci otrzymywanych Êwiadczeƒ z odprowadzonymi sk∏adkami, mo˝e wywieraç znaczny wp∏yw
na postawy na rynku pracy osób w wieku przedemerytalnym (por. Rozdzia∏ 6 Cz´Êci I).

System emerytalny obowiàzujàcy w Polsce do 1999 roku (tzw. stary system emerytalny) wy-
kazywa∏ cechy typowe dla systemów emerytalnych paƒstw rozwini´tych, które nie sà neutralne dla
rynku pracy.6 Wynika to z jedynie cz´Êciowego powiàzania wysokoÊci nale˝nej emerytury z wcze-
Êniejszymi wp∏atami oraz licznych mo˝liwoÊci uzyskania Êwiadczeƒ emerytalnych przed osiàgni´-
ciem ustawowego wieku emerytalnego. Brak aktuarialnego powiàzania wp∏at z póêniejszymi wy-
p∏atami w po∏àczeniu z przyznawaniem wczeÊniejszych emerytur, grozi w takich systemach,
zw∏aszcza w sytuacji zmian demograficznych obrazowanych wzrostem wskaênika obcià˝enia, po-
wstaniem nierównowagi mi´dzy wp∏atami sk∏adek oraz wyp∏atami Êwiadczeƒ. W Polsce zjawisko
tego typu, objawiajàce si´ rosnàcym deficytem FUS (wywo∏anym w du˝ej mierze spadkiem zatrud-
nienia i aktywnoÊci zawodowej), obserwowano od poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych.7 Wzrost wy-
datków na emerytury zwiàzany jest przede wszystkim ze wzrostem liczby emerytów, a nie wysoko-
Êci Êwiadczeƒ – w 2004 r. liczba emerytów FUS wynios∏a 3.8 mln osób, w porównaniu z 3.1 mln
w 1996 r. i zwi´ksza∏aby si´ ona w przypadku zachowania status quo.8

Poniewa˝ stary system nie by∏ w stanie realizowaç przyÊwiecajàcego mu celu spo∏ecznego,
w 1999 r. wprowadzono tzw. nowy system emerytalny, rozwiàzujàcy wymienione problemy dzi´-
ki aktuarialnemu zbilansowaniu wp∏aconych sk∏adek z wyp∏acanymi Êwiadczeniami. Równocze-
sne funkcjonowanie starego i nowego systemu emerytalnego jest jednak zwiàzane z krótkookre-
sowymi problemami p∏ynnoÊci sektora finansów publicznych, w szczególnoÊci FUS. Poniewa˝
cz´Êç sk∏adki emerytalnej jest w nowym systemie przekazywana do tzw. Otwartych Funduszy
Emerytalnych (OFE), nie trafia ona do funduszu emerytalnego FUS i nie mo˝e byç wykorzystana
do finansowania bie˝àcych Êwiadczeƒ emerytalnych. Powoduje to przejÊciowe pog∏´bienie defi-
cytu funduszu emerytalnego, które w 2004 r. si´ga∏o 2.6 proc. PKB. Wi´kszoÊç wzrostu deficytu
wynika∏a ze wzrostu kwot przekazywanych OFE, co jest widoczne w Tablicy 9.2 jako refundacja
z bud˝etu sk∏adek przekazanych OFE (wiersz refundacja w przybli˝eniu ukazuje, o ile wy˝sze by-
∏yby dochody ze sk∏adek, gdyby nie przekazywano ich cz´Êci do OFE).9 Poniewa˝ przesz∏o 60 pro-
cent aktywów OFE stanowià obligacje i bony emitowane przez Skarb Paƒstwa i Narodowy Bank
Polski, wi´c istotna cz´Êç sk∏adek emerytalnych przekazywanych OFE przep∏ywa w ten sposób

6 Pod poj´ciem systemu neutralny dla rynku pracy rozumiemy system nie wp∏ywajàcy na decyzje o poda˝y pracy w cyklu
˝ycia.
7 Nale˝y podkreÊliç, ˝e ju˝ w latach osiemdziesiàtych wyraêne by∏y oznaki ryzyka niezbilansowania si´ systemu ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, w okresie tym niepodzielonym na poszczególne cz´Êci, jak ma to miejsce obecnie. Sk∏adka na ubez-
pieczenia spo∏eczne, która w roku 1981 wynosi∏a 15.5 procent, w roku 1987 osiàgn´∏à ju˝ 43.0 procent (Góra, 2003).
8 Wskaênik obcià˝enia wyniós∏ w 2000 roku 20.4 procent, a jego prognozowany wzrost do roku 2050 o 34,8 punktu
procentowego wy˝szy jest wÊród paƒstw OECD jedynie we W∏oszech (Casey et al., 2003).
9 Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ w ten sposób widoczne staje si´ zad∏u˝enie systemu emerytalnego, które jest przesuni´-
ciem w czasie faktycznych zobowiàzaƒ starego systemu emerytalnego. PrzejÊcie to wynika z tego, i˝ w kilkunastoletniej
perspektywie czasowej nastàpi∏by znaczny wzrost zobowiàzaƒ starego systemu, wymagajàcy albo znacznego podniesie-
nia sk∏adek emerytalnych, albo obni˝ki Êwiadczeƒ emerytalnych (Góra 2003).

Tablica 9.2: Dochody sk∏adkowe i wydatki na Êwiadczenia funduszu emerytalnego FUS, defi-
cyt i refundacja bud˝etowa sk∏adek przekazanych OFE w proc. PKB.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych ZUS i MF.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dochody 4.3 4.0 4.4 4.0 4.2 3.9 
Wydatki 5.8 5.6 6.1 6.3 6.5 6.6 
Deficyt 1.5 1.6 1.6 2.2 2.3 2.6 
Refundacja 0.3 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 
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do bud˝etu, tezauryzujàc niejawne zobowiàzania emerytalne. Z makroekonomicznego punktu
widzenia, wzrost „widocznego” deficytu zwiàzany z reformà emerytalnà jest wi´c znacznie ni˝-
szy, ni˝ ukazany w Tablicy 9.2.

9.3.1 Stary i nowy system emerytalny

Reforma systemu emerytalnego, ze wzgl´du na samà jego natur´ i wieloletnie pozostawanie
w nim ubezpieczonych a nast´pnie beneficjentów, musi odbywaç si´ etapami, z zastosowaniem
ró˝nych rozwiàzaƒ dla ró˝nych grup pracujàcych w zale˝noÊci od wieku (i tym samym czasu dzie-
làcego ich od uzyskania emerytury). W zwiàzku z tym, reforma z 1999 r. w pe∏ni obj´∏a tylko oso-
by urodzone po 31 grudnia 1968 r., natomiast osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 a przed 1
stycznia 1969 pozostawiono mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy nowym a starym systemem. Osoby urodzo-
ne przed 1 stycznia 1949 pozostajà w starym systemie emerytalnym.

Urodzeni przed 1 stycznia 1949

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 nabywajà uprawnienia do Êwiadczeƒ na starych za-
sadach, podobnie ustalana jest równie˝ wysokoÊç nale˝nej emerytury. W szczególnoÊci zachowujà
one uprawnienia do wczeÊniejszego przejÊcia na emerytur´, tj. przed osiàgni´ciem powszechnie
obowiàzujàcego wieku emerytalnego, który zarówno w nowym, jak i starym systemie emerytalnym
wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m´˝czyzn. Uprawnienia do wczeÊniejszej emerytury w starym
systemie nale˝y uznaç za bardzo szerokie. 

Kobiety mogà przejÊç na emerytur´ po osiàgni´ciu 55 lat, je˝eli udowodni∏y co najmniej 30-
letni okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy lub te˝ po osiàgni´ciu 55 lat, je˝eli udowodni∏y co najmniej
20-letni okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy oraz jednoczeÊnie zosta∏y uznane za ca∏kowicie niezdolne
do pracy. M´˝czyêni sà uprawnieni do wczeÊniejszej emerytury po osiàgni´ciu 60 lat, je˝eli udo-
wodnili co najmniej 30-letni okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy oraz zostali uznani za ca∏kowicie nie-
zdolnych do pracy.10

WczeÊniejsze emerytury w starym systemie przys∏ugujà ponadto osobom, które pracowa∏y
w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Za pracowników zatrudnionych
w szczególnych warunkach uwa˝a si´ pracowników zatrudnionych przy pracach o znacznej szko-
dliwoÊci dla zdrowia oraz o znacznym stopniu ucià˝liwoÊci lub wymagajàcych wysokiej sprawnoÊci
psychofizycznej ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo w∏asne lub otoczenia. Katalog ten obejmuje wiele
zawodów, których znaczna cz´Êç wydaje si´ nie spe∏niaç powy˝szego kryterium.

W szczególnoÊci wczeÊniejsza emerytura przys∏uguje w przypadku zatrudnienia w górnic-
twie, a tak˝e energetyce, hutnictwie, przemyÊle metalowym, chemicznym, lekkim, drzewnym rol-
no-spo˝ywczym oraz w leÊnictwie, rolnictwie, budownictwie, transporcie i ∏àcznoÊci, s∏u˝bie zdro-
wia i opiece spo∏ecznej. Do pracujàcych w tzw. „szczególnym charakterze” zaliczono pracowników
organów kontroli paƒstwowej i administracji celnej, wykonujàcych dzia∏alnoÊç twórczà lub arty-
stycznà, dziennikarzy, nauczycieli (którzy mogà przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´ tak˝e na podsta-
wie zapisów Karty Nauczyciela), ˝o∏nierzy zawodowych, funkcjonariuszy m.in. Policji, UOP, ABW,
pracowników jednostek ochrony przeciwpo˝arowej. Generalnie osoby te mogà przejÊç na emerytu-
r´ w wieku 55/60 lat (kobiety/m´˝czyêni), o ile posiadajà 20/25 lat sta˝u ubezpieczeniowego, w tym
15 lat w szczególnych warunkach lub charakterze. Dla niektórych zawodów obni˝ony wiek emery-
talny mo˝e byç jeszcze ni˝szy ni˝ 55/60 lat. Bez wzgl´du na wiek przejÊç na emerytur´ mogà na-
uczyciele, górnicy i w pewnych sytuacjach pos∏owie i senatorowie.

WysokoÊç Êwiadczenia emerytalnego na starych zasadach zale˝y od wynagrodzeƒ (a w zasa-
dzie ich relacji do przeci´tnego wynagrodzenia) w ciàgu ostatnich 20 lat przed emeryturà oraz
od sta˝u pracy (czyli okresów sk∏adkowych, a tak˝e w mniejszym zakresie – niesk∏adkowych) oraz
wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia w roku poprzedzajàcym przejÊcie na emerytur´.

10 Nale˝y odnotowaç, ˝e przepisy dotyczàce wczeÊniejszych emerytur dla kobiet sà znacznie bardziej liberalne ni˝ dla
m´˝czyzn – wymóg ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy zwi´ksza nap∏yw m´˝czyzn – w stosunku do nap∏ywu kobiet –
do innych Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego.
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Urodzeni mi´dzy 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969

Osoby te mia∏y mo˝liwoÊç przystàpienia do OFE i pobierania emerytury na nowych zasadach.
Pierwotnie dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. zachowano tak-
˝e mo˝liwoÊç skorzystania z przejÊcia na emerytur´ na zasadach analogicznych jak dotychczasowe,
je˝eli zostanà spe∏nione ∏àcznie nast´pujàce warunki: osoby te nie przystàpià do otwartego fundu-
szu emerytalnego, warunki do uzyskania emerytury zostanà spe∏nione do 31 grudnia 2006 r. oraz
nastàpi rozwiàzanie stosunku pracy (jeÊli chodzi o pracowników), z tym ˝e rozwiàzanie stosunku
pracy mo˝e nastàpiç tak˝e po 31 grudnia 2006 r. W praktyce mo˝liwoÊç ta dotyczy przede wszyst-
kim kobiet – w przypadku m´˝czyzn ma znaczenie jedynie dla osób pracujàcych w zawodach
umo˝liwiajàcych nabycie uprawnieƒ przed 60 rokiem ˝ycia. Jednak˝e w lipcu 2005 Sejm wyd∏u˝y∏
okres przejÊciowy do koƒca 2007 r. oraz wprowadzi∏ odr´bne regulacje emerytalne dla górników.

WysokoÊç Êwiadczenia wyp∏acanego z FUS ustalana jest na nowych zasadach, niezale˝nie
od przystàpienia do OFE, czyli zale˝y od kwoty sk∏adek na indywidualnym koncie ubezpieczonego
oraz oczekiwanego dalszego ˝ycia, przy czym sk∏adki te podlegajà waloryzacji (zale˝nej od wzrostu
cen oraz wzrostu przypisu wszystkich sk∏adek emerytalnych wp∏acanych do FUS). Uwzgl´dnienie
w formule waloryzacji zmian przypisu sk∏adek odzwierciedla realny wzrost wynagrodzeƒ, ale tak˝e
zmiany w liczbie pracujàcych i stanowi zabezpieczenie przed destabilizacjà finansowà systemu w ra-
zie wzrostu wskaênika obcià˝enia demograficznego.

Urodzeni po 31 grudnia 1968

Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. muszà ulokowaç cz´Êç sk∏adki emerytalnej na indy-
widualnym koncie obs∏ugiwanym przez ZUS, a cz´Êç w jednym z otwartych funduszy emerytalnych
(obowiàzkowy podzia∏ sk∏adki mi´dzy tzw. I i II filar). Ubezpieczeni, po osiàgni´ciu wieku emerytal-
nego otrzymywaç b´dà emerytur´ wynikajàcà nie tylko z sumy waloryzowanych sk∏adek emerytal-
nych na indywidualnym koncie w FUS, ale tak˝e ze zgromadzonych w funduszu emerytalnym
oszcz´dnoÊci (dotyczy to tak˝e urodzonych mi´dzy 1949 a 1969, którzy zdecydujà si´ na przystà-
pienie do OFE). W nowym systemie emerytalnym nie przewidziano mo˝liwoÊci uzyskania emerytu-
ry przed ustawowym wiekiem emerytalnym, gdy˝ jest to warunkiem realizacji zdefiniowanego po-
wy˝ej ryzyka ubezpieczeniowego.

9.3.2 Problem wczeÊniejszych emerytur i emerytur pomostowych

Wraz z reformà emerytalnà nie uregulowano uprawnieƒ emerytalnych osób, które przed 1
stycznia 1999 (czyli przed wprowadzeniem reformy) pracowa∏y w zawodach uprawniajàcych
do wczeÊniejszych emerytur, a które urodzi∏y si´ po 31 grudnia 1948 i nie nab´dà praw emerytal-
nych w trakcie okresu przejÊciowego. Przyj´to wtedy, ˝e problem ten zostanie rozwiàzany przez
ustanowienie tzw. emerytur pomostowych, jednak nie zosta∏o to do tej pory uregulowane.

Projekt rzàdowy ustawy o emeryturach pomostowych11, przewiduje znaczne ograniczenie
liczby osób, które by∏yby nadal uprawnione do wczeÊniejszych emerytur, dla pozosta∏ych wprowa-
dzajàc rekompensat´ w postaci pewnego zwi´kszenia kapita∏u poczàtkowego. Planowane rozwià-
zanie ma generalnie charakter wygasajàcy – z wyjàtkiem górników pracujàcych pod ziemià, dla któ-
rych emerytura pomostowa ma byç w rozwiàzaniem sta∏ym – i stanowi form´ wywiàzania si´
paƒstwa ze zobowiàzaƒ podj´tych wobec niektórych grup zawodowych. W miejsce okreÊlenia za-
wodów i stanowisk pracy uprawniajàcych do specjalnego traktowania w ramach systemu emerytal-
nego, w projekcie ustawy opisano szczególne warunki pracy, stworzone zosta∏y wykazy rodzajów
prac wraz z opisem warunków pracy i czynników ryzyka, poniewa˝ pracownicy wykonujàcy taki sam
zawód w ró˝nych zak∏adach pracy mogà wykonywaç prace o ró˝nej intensywnoÊci i w ró˝nych wa-
runkach Êrodowiska. Pozwala to na obj´cie emeryturami pomostowymi osób faktycznie wykonujà-
cych prac´ o wy˝szym ryzyku zdrowotnym, w wyniku którego trwa∏a niezdolnoÊç do pracy pojawia
si´ z bardzo du˝ym prawdopodobieƒstwem przed osiàgni´ciem ogólnego wieku emerytalnego. Wg
Badania charakterystyk populacji osób wykonujàcych prace w szczególnych warunkach i o szcze-

11 Mowa tu o projekcie w jego kszta∏cie z 27 maja 2005 r. Obecnie (sierpieƒ 2006) wydaje si´, ˝e rzàd nie zamierza
w istotny sposób ograniczyç dost´pnoÊci wczeÊniejszych emerytur w ramach emerytur pomostowych.
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gólnym charakterze z 2003 r. przeprowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)
oko∏o 1800 tys. osób by∏o zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
w po∏owie 2002 roku. W grupie tej 68 procent (ok. 1200 tys. osób) nie b´dzie mog∏o przejÊç
na wczeÊniejszà emerytur´ wed∏ug starych zasad. Sà to osoby obj´te emeryturami pomostowymi
(nieco ponad 317 tys. wg szacunków CIOP) albo rekompensatami (pozosta∏e osoby). 

Obecnie projekt ten stoi w sprzecznoÊci z wyd∏u˝eniem okresu przejÊciowego do 2007 r.
i wprowadzeniem odr´bnych regulacji dla górników (równie˝ tych, którzy podj´li prac´ po 1998 ro-
ku). Ostatnie zmiany legislacyjne12 nie tylko niosà ze sobà powa˝ne skutki finansowe dla SFP i ryn-
ku pracy, ale stawiajà w niekorzystnej sytuacji osoby, które nie by∏yby uprawnione do emerytury
wczeÊniejszej do koƒca 2006 r. i w zwiàzku z tym zdecydowa∏y si´ na przystàpienie do OFE, zamy-
kajàc sobie tym samym drog´ do nabycia Êwiadczenia wynikajàcà z nowych regulacji. Ponadto,
wprowadzenie ca∏kowicie odr´bnych regulacji emerytalnych dla górników podwa˝a wszystkie za∏o-
˝enia nowego systemu emerytalnego – emerytury górników nie b´dà aktuarialnie sprawiedliwe oraz
nie b´dzie ich obowiàzywa∏ ustawowy wiek emerytalny.13

Wiek emerytalny kobiet i m´˝czyzn

Wiek emerytalny kobiet, okreÊlony w Ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. na 60 lat (dla m´˝czyzn jest to 65 lat), dotyczy zarówno osób
urodzonych po 31 grudnia 1969 jak i wczeÊniej. Zmiany oczekiwanej d∏ugoÊci ˝ycia, pozwalajà zasad-
nie przypuszczaç, ˝e wraz z rozwojem medycyny oraz obni˝aniem si´ odsetka osób zatrudnionych
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, nie tylko m´˝czyêni ale i kobiety w wieku 60 lat zdolne sà
do kontynuowania aktywnoÊci zawodowej i pracy (Robine, 1992).14 Ubezpieczeniowa funkcja syste-
mu emerytalnego ograniczana jest wi´c przez ustalenie wieku emerytalnego na poziomie sprzecznym
z definicjà ryzyka w∏aÊciwego dla tego systemu, czyli ryzyka staroÊci. Jeszcze bardziej wyraêne b´dzie
to w przysz∏oÊci, kiedy, zgodnie z prognozà demograficznà GUS, oczekiwana d∏ugoÊç ˝ycia kobiety
w wieku 60 lat wyd∏u˝y si´ w Polsce z obecnych 20 lat do 21.5 w roku 2020 i 26 w roku 2050.

Zró˝nicowanie wieku emerytalnego prowadziç b´dzie tak˝e do relatywnie ni˝szych emerytur
przys∏ugujàcych kobietom przechodzàcym na emerytur´ w momencie ukoƒczenia 60 roku ˝ycia, gdy˝
emerytury wszystkich osób urodzonych po 31 grudnia 1949 i nie posiadajàcych uprawnieƒ do wcze-
Êniejszych emerytur ustalane b´dà zgodnie z nowymi zasadami. Wy˝szy wiek emerytalny równoznacz-
ny jest z d∏u˝szym okresem akumulacji sk∏adek i krótszym okresem pobierania Êwiadczeƒ, a zatem
z wy˝szymi Êwiadczeniami wyp∏acanymi z systemu. Tablica 9.3 zawiera wielkoÊci annuitetów obliczo-
nych dla hipotetycznych jednostek urodzonych w roku 1985-ym, pracujàcych od dwudziestego trze-
ciego roku ˝ycia i zarabiajàcych przez ca∏y czas aktywnoÊci zawodowej Êrednie wynagrodzenie.15

Uwzgl´dniono tak˝e osoby osiàgajàce zarobki przeci´tne dla obu p∏ci – m´˝czyzna zarabia 112.9 pro-
centa, a kobieta 86.0 procent przeci´tnego wynagrodzenia.16 Annuitety wyra˝one sà w odniesieniu
do przeci´tnego wynagrodzenia w roku 2008, czyli w roku wejÊcia rozpatrywanych osób na rynek pra-
cy. Stopa zastàpienia jest ilorazem annuitetu i wynagrodzenia w ostatnim roku pracy. 

Hipotetyczna jednostka zarabiajàca przeci´tne wynagrodzenie przechodzàc na emerytur´
w wieku 65 lat otrzyma Êwiadczenie równe 1.79 Êredniego wynagrodzenia w roku 2008. W wieku
60 lat zgromadzi∏aby kapita∏ o 11 procent ni˝szy, co w po∏àczeniu z d∏u˝szym okresem pobierania
Êwiadczeƒ obni˝a annuitet o jednà czwartà do 1.33, natomiast stop´ zastàpienia z 0.465 do 0.400
wynagrodzenia w ostatnim roku aktywnoÊci zawodowej. Uwzgl´dnienie zró˝nicowania wynagro-

12 Wprowadzone ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela.
13 Wed∏ug szacunków MPS skutkiem przed∏u˝enia okresu przejÊciowego oraz wprowadzenia emerytur górniczych b´-
dzie wzrost wydatków FUS w Êrednim okresie o ok. 0.35 PKB. Ju˝ w 2006 r. koszty wyniosà ok. 1 mld PLN. Rzàdowy pro-
jekt emerytur pomostowych przewidywa∏ ∏àczne wydatki w latach 2006-2020 ni˝sze o ponad 80 proc.
14 W istocie, jak zaznaczono w rozdziale pierwszym, w szeregu paƒstw podniesiono wiek emerytalny kobiet (np. Belgia,
Czechy, Wielka Brytania), kobiet i m´˝czyzn (np. Nowa Zelandia) lub pewnych grup zawodowych (np. Niemcy, W∏ochy).
15 Za∏o˝enia odnoÊnie stóp zwrotu w obu cz´Êciach systemu sà identyczne jak dokonywane przez Ministerstwo Polityki
Spo∏ecznej. Nie zosta∏y uwzgl´dnione op∏aty pobierane przez fundusze emerytalne, gdy˝ sà one nieistotne dla rozpatry-
wanego problemu. Oczekiwane d∏ugoÊci ˝ycia kobiet i m´˝czyzn w roku 2050 pochodzà z prognozy demograficznej GUS.
16 Za∏o˝enia tego dokonano za Wóycickà et al. (2003).
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dzeƒ prowadzi do jeszcze wi´kszej dysproporcji annuitetów: przed∏u˝enie aktywnoÊci zawodowej
o 5 lat zwi´ksza miesi´czne Êwiadczenie osoby o ni˝szym wynagrodzeniu o 40 procent, a osoby
o wy˝szych zarobkach o 34 procent (por. Tablica 9.3). Aktuarialna sprawiedliwoÊç systemu na po-
ziomie indywidualnym, stwarza wi´c warunki do zwi´kszenia poda˝y pracy osób starszych, prowa-
dzi jednak do relatywnie niskich emerytur przys∏ugujàcych osobom rozpoczynajàcym pobieranie
emerytury w wieku 60 lat, szczególnie w przypadku osób zarabiajàcych poni˝ej przeci´tnego wy-
nagrodzenia, a tym bardziej wykazujàcych nieciàg∏e kariery zawodowe. Zró˝nicowanie wysokoÊci
annuitetów podkreÊla potrzeb´ podniesienia wieku emerytalnego kobiet.

9.3.3 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Konstrukcja systemu emerytalnego obejmujàcego osoby urodzone przed rokiem 1949,
w szczególnoÊci dost´pnoÊç wczeÊniejszych emerytur dla pracowników pewnych grup zawodów,
a tak˝e dla osób spe∏niajàcych warunki wieku i sta˝u ubezpieczeniowego, w po∏àczeniu z brakiem
aktuarialnych dostosowaƒ wysokoÊci Êwiadczenia wraz z ka˝dym kolejnym przepracowanym ro-
kiem, sk∏ania∏y, podobnie jak mia∏o to miejsce (a do pewnego stopnia ma nadal) w wielu innych
krajach OECD (por. Rozdzia∏ 1), do wycofywania si´ z rynku pracy przed osiàgni´ciem wieku eme-
rytalnego. Wymienione czynniki oddzia∏ujà jednak w nieco innym stopniu na m´˝czyzn i kobiety.
Ju˝ w latach dziewi´çdziesiàtych, wczeÊniejsze emerytury by∏y, obok rent z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, najwa˝niejszà przyczynà dezaktywizacji osób poni˝ej ustawowego wieku emerytalnego,
w ostatnich latach nadal odgrywajà takà rol´ (zob. Tablica 9.4 oraz 8.7).

Jak wykazano w podrozdziale 2.3 niniejszej cz´Êci opracowania, wzrost liczby emerytur,
do których uprawnienia nabywajà osoby poni˝ej wieku emerytalnego, jest od roku 2000 obok ro-
snàcej liczby przyznawanych Êwiadczeƒ przedemerytalnych najwa˝niejszym sposobem dezaktywi-
zacji osób starszych. W zestawieniu ze zmianami demograficznymi – spadkiem liczebnoÊci roczni-
ków osiàgajàcych wiek emerytalny – oraz w pewnym stopniu tak˝e z majàcym miejsce w latach
dziewi´çdziesiàtych znacznym nap∏ywem do systemu rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, przyczy-
niajàcym si´ do redukcji liczby osób ubiegajàcych si´ o wczeÊniejsze emerytury (por. kolejny podroz-
dzia∏), wzrost liczby osób przechodzàcych na emerytur´ ogó∏em w obecnej dekadzie w znacznej
mierze wynika ze wzrostu liczby przyznawanych wczeÊniejszych emerytur.

Udzia∏ wczeÊniejszych emerytur w ca∏oÊci nap∏ywu do systemu emerytalnego FUS zwi´kszy∏
si´ z 72.0 procent w roku 1999 do 83.6 procent w roku 2004,17 równoczeÊnie obni˝eniu uleg∏ od-
setek osób rozpoczynajàcych pobieranie emerytury po osiàgni´ciu ustawowego wieku emerytalne-

Tablica 9.3: Annuitety i stopy zastàpienia w polskim systemie emerytalnym dla jednostki
urodzonej w roku 1985-ym.

èród∏o: Obliczenia w∏asne.

 Zarobki Annuitet 
(60 lat) 

Stopa zastąpie-
nia (60 lat) 

Annuitet 
(65 lat) 

Stopa zastąpie-
nia (65 lat) 

Średnie wynagrodzenie 1.330 0.400 1.790 0.465 

112.9 procent średniego 
wynagrodzenia 1.500 0.400 2.020 0.465 

86.0 procent średniego 
wynagrodzenia- 0.620 0.218 0.875 0.264 

Tablica 9.4: Nap∏yw i liczba (w tys.) emerytów FUS w wieku przedemerytalnym.

èród∏o: Obliczenia w∏asne na podstawie danych ZUS.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Napływ beneficjentów 83 66 78 94 96 120 
Liczba beneficjentów 854 808 780 799 928 999 

17 Obliczenia w∏asne na podstawie danych ZUS.
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go. W rezultacie przeci´tny rzeczywisty wiek przechodzenia na emerytur´ kobiet spada, a w przy-
padku m´˝czyzn tendencja do jego nieznacznego wzrostu zosta∏a odwrócona w roku 2004, kiedy
odsetek emerytur przyznanych m´˝czyznom poni˝ej 50 roku ˝ycia wyniós∏ a˝ 15 procent.18

Analiza statystyk opisowych nap∏ywu m´˝czyzn i kobiet do systemu emerytalnego wskazuje,
i˝ w przypadku ka˝dej z p∏ci warunkowany jest on innym elementem konstrukcji systemu. Kobiety
korzystajà przede wszystkim z mo˝liwoÊci przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´ po spe∏nieniu kryte-
riów wieku i sta˝u pracy, natomiast m´˝czyêni rozpoczynajàcy pobieranie emerytur przed 65 rokiem
˝ycia czynià to zazwyczaj z tytu∏u pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Âwiadczà o tym
rozk∏ady osób przechodzàcych na emerytur´ wg wieku. Rozk∏ad ten w przypadku kobiet jest silnie
skoncentrowany w grupie wiekowej 55-59 lat, wÊród m´˝czyzn wyró˝niç mo˝na grup´ osób prze-
chodzàcych na emerytur´ ju˝ przed 50 rokiem ˝ycia, korzystajàcà z przywilejów dost´pnych wybra-
nym grupom zawodowym, jednak˝e znaczna cz´Êç m´˝czyzn przechodzi na emerytur´ po osià-
gni´ciu ustawowego wieku emerytalnego (28 proc. w 2004 r.).

Funkcje ryzyka przep∏ywu na emerytur´ (por. Rysunek 9.1) wskazujà na skokowy wzrost praw-
dopodobieƒstwa przejÊcia kobiet na emerytur´ po przekroczeniu 55 roku ˝ycia, czyli w momencie
spe∏nienia kryterium wieku uprawniajàcego do wczeÊniejszej emerytury. Poniewa˝ rozk∏ad sta˝u
pracy kobiet przechodzàcych na emerytur´ jest skupiony wokó∏ 35 lat sta˝u ze Êrednià oko∏o 33
i nie ulega znaczàcym zmianom w czasie, wskazuje to, i˝ kluczowe dla wczeÊniejszej dezaktywiza-
cji kobiet jest umo˝liwienie takiej decyzji ju˝ w 55 roku ˝ycia. Co wi´cej, poczàwszy od roku 1999,
obni˝a si´ odsetek kobiet przechodzàcych na emerytur´ w wieku 60 lub wi´cej lat – o ile w 1999

Rysunek 9.1: Funkcje ryzyka przep∏ywu na emerytur´ w 1996, 1999, 2001 oraz 2004 r.

èród∏o: Obliczenia w∏asne.
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Tablica 9.5: Przeci´tny rzeczywisty wiek emerytalny w latach 1999-2004.

èród∏o: Dane ZUS.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Kobiety 56.7 55.9 56.0 56.1 56.4 56.0 
Mężczyźni 59.2 58.9 59.4 59.4 60.5 58.7 

18 Mo˝na si´ domyÊlaç, ˝e by∏ to niezamierzony krókotrwa∏y efekt wy˝szego nap∏ywu do systemu nowych beneficjen-
tów wywo∏any zapowiedziamy reform w ramach tzw. Planu Hausnera.
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roku 25.2 procent kobiet nabywajàcych prawo do emerytury mia∏o 60 lub wi´cej lat, to w roku
2002 by∏o to 13.5 procent, a w 2004 jedynie 11.3 procent – pozosta∏e kobiety przesz∏y na emery-
tur´ wczeÊniej.

Coraz silniejsze skoncentrowanie wokó∏ 55 roku ˝ycia rozk∏adu wieku kobiet przechodzàcych
na emerytur´,19 odzwierciedlone zarówno w ewolucji w czasie funkcji ryzyka, jak i fakcie, ˝e w roku
2004 a˝ 81.5 procent kobiet nabywajàcych uprawnienia emerytalne mia∏o 50-55 lat, wskazuje, i˝ pro-
ces ten jest uwarunkowany instytucjonalnie. Uwzgl´dniajàc, i˝ kobiety stanowià wi´kszoÊç zarówno
wÊród osób nabywajàcych uprawnienia emerytalne – gdy˝ m´˝czyznom cz´Êciej przyznawane sà ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz Êwiadczenia i (w przesz∏oÊci) zasi∏ki przedemerytalne – a wiek
emerytalny w Polsce nale˝y do najni˝szych wÊród paƒstw rozwini´tych,20 dost´pnoÊç wczeÊniejszych
emerytur dla kobiet po 55 roku ˝ycia mo˝na uznaç za najwa˝niejszà przyczyn´ silnego spadku aktyw-
noÊci zawodowej, jaki ma miejsce po przekroczeniu przez kobiety 55 roku ˝ycia. Co prawda w wi´k-
szoÊci paƒstw OECD kobiety opuszczajà rynek pracy wczeÊniej, ni˝ teoretycznie okreÊla to ustawowy
wiek emerytalny, jednak niski w porównaniu mi´dzynarodowym wiek emerytalny kobiet w Polsce spra-
wia, i˝ jedynie w Belgii, Czechach, na S∏owacji i W´grzech jest on efektywnie ni˝szy. 

W przypadku m´˝czyzn dost´pnoÊç wczeÊniejszych emerytur dotyczy przede wszystkim osób
o uprawnieniach wynikajàcych z pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Mimo, i˝ m´˝czyêni
stanowià oko∏o 1/3 osób nabywajàcych uprawnienia emerytalne ogó∏em, w okresie 1999-2001 stano-
wili przesz∏o 60, a w okresie 2002-2004 przesz∏o 80 procent wÊród osób przechodzàcych na emerytury
w wieku poni˝ej 50 lat. W grupie wiekowej 50-54 lat udzia∏ m´˝czyzn wÊród osób nabywajàcych upraw-
nienia do emerytur wynosi∏ oko∏o 30 procent a w grupie 55-59 lat – jedynie kilka procent (Bukowski et
al. (2005)). Poniewa˝ równoczeÊnie wÊród m´˝czyzn rozpoczynajàcych pobieranie emerytury odsetek
osób w wieku 60-64 lata wzrasta∏ z 33 procent w roku 1999 do 47 w 2003 i 43 w 2004, mo˝na uznaç,
i˝ w ramach systemu emerytalnego funkcjonujà dwie podgrupy m´˝czyzn o odmiennych uprawnieniach
– wi´kszoÊç z nich rozpoczyna pobieranie emerytury nieco przed osiàgni´ciem 65 roku ˝ycia lub nawet
póêniej,21 a kilkanaÊcie procent m´˝czyzn nabywajàcych prawa do emerytur liczy sobie poni˝ej 50 lat.

Ze wzgl´du na wysokà liczebnoÊç grupy odniesienia dla m´˝czyzn przechodzàcych na eme-
rytur´ przed 50 rokiem ˝ycia, zjawisko to nie jest odzwierciedlone w funkcjach ryzyka, jednak jest
uchwycone przez dane w Tablicy 9.6. Funkcje ryzyka ilustrujà jednak, i˝ rozk∏ad m´˝czyzn nabywa-

Rysunek 9.2: Struktura gospodarstw osiàgajàcych dochody z emerytur oraz ze sta∏ej pracy
poza rolnictwem wg decyli rok∏adu dochodu ekwiwalentnego per capita gospodarstw do-
mowych w 2003 roku.

Dochody z uwzgl´dnieniem zmody kowanej skali ekwiwalencji OECD: 1 dla g∏owy gospodarstwa domowego, 0.5 dla ka˝dej kolejnej oso-
by doros∏ej oraz 0.3 dla dzieci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.
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19 W roku 1999 odchylenie standardowe tego rozk∏adu przekracza∏o 4, w ka˝dym kolejnym roku by∏o ni˝sze i w latach
2003 i 2004 wynosi∏o poni˝ej 3. Odchylenie standardowe rozk∏adu wieku m´˝czyzn przechodzàcych na emerytur´ sta-
le przekracza 7.
20 WÊród 30 paƒstw OECD jedynie w 12 wiek emerytalny kobiet nie jest wy˝szy ni˝ w Polsce.
21 Odsetek osób powy˝ej 65 roku ̋ ycia wÊród wszystkich m´˝czyzn rozpoczynajàcych pobieranie emerytury wynosi∏ w la-
tach 1999, 2002 i 2004 odpowiednio 33.0 procent, 28.7 procent i 28.0 procent (dane ZUS).
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jàcych uprawnienia emerytalne staje si´ dwumodalny, z tego powodu Êredni wiek przechodzenia
na emerytur´ jest w przypadku m´˝czyzn miarà mniej istotnà ni˝ w przypadku kobiet, które wyka-
zujà rozk∏ad silnie skoncentrowany. W przeciwieƒstwie do kobiet, przyczynà przedwczesnego na-
p∏ywu do systemu emerytalnego nie jest spe∏nienie kryteriów sta˝u i wieku, lecz szeroki zakres za-
wodów uprawnionych do wczeÊniejszych emerytur. 

W rezultacie emeryci stanowià ponad 15 procent biernych zawodowo m´˝czyzn w wieku 45-
49 lat, jednak ich udzia∏ w grupie wiekowej 50-54 jest ni˝szy, gdy˝ na nap∏yw do systemu emery-
talnego sk∏adajà si´ m´˝czyêni przed 50 rokiem ˝ycia, albo w okolicach 65 roku ˝ycia.

Tablica 9.6 potwierdza tak˝e kluczowe znaczenie wczeÊniejszych emerytur dla dezaktywiza-
cji kobiet w wieku 55 lat. Wysokie nap∏ywy do systemu emerytalnego wynikajà przede wszystkim
z mo˝liwoÊci uzyskania trwa∏ego êród∏a dochodu. Analiza danych BBGD pozwala tak˝e porównaç
rozk∏ady gospodarstw osiàgajàcych dochody z emerytur oraz ze sta∏ej pracy poza rolnictwem
wzgl´dem ca∏kowitego rozk∏adu dochodów per capita z uwzgl´dnieniem skal ekwiwalencji.22 Po-
równanie tych rozk∏adów wskazuje, ˝e emerytury trafiajà w najwi´kszej mierze do gospodarstw
mieszczàcych si´ w pomi´dzy 6 a 9 decylem rozk∏adu ogó∏em, a po∏owa gospodarstw emerytów
mieÊci si´ w pierwszych 6 decylach rozk∏adu. Sytuacja materialna gospodarstw osób pracujàcych
jest bardzo zbli˝ona, w∏aÊciwie jedynà ró˝nicà jest ich wy˝szy udzia∏ wÊród gospodarstw osiàgajà-
cych najwy˝sze dochody. Wynika stàd, i˝ dochody emerytów sà wzgl´dnie wysokie, szczególnie
w porównaniu do innych Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego.

9.4 Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy sà Êwiadczeniem ubezpieczeniowym dla osób, które
utraci∏y (potencjalnie okresowo) z przyczyn zdrowotnych zdolnoÊç do pracy.23 Pe∏nià funkcj´ kom-
pensacyjnà, tzn. majà wyrównywaç utrat´ dochodu ubezpieczonego zwiàzanà z niezdolnoÊcià
do pracy oraz integracyjnà, u∏atwiajàc rehabilitacj´ i powrót na rynek pracy. 

Wydatki na renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy malejà systematycznie od 2001 r. do pozio-
mu 3.4 proc. PKB w roku 2004, co pozwoli∏o na niewielkie zmniejszenie deficytu w funduszu ren-
towym, który w 2004 r. wyniós∏ 0.8 proc. PKB (zobacz Tablica 9.7). deficyt obni˝y∏ si´ mimo wzro-
stu w tym samym okresie wydatków na renty rodzinne (omówione w nast´pnym podrozdziale),
stanowiàcych znacznà cz´Êç wydatków funduszu ogó∏em. 

Tablica 9.6: Emeryci FUS – udzia∏ w populacji i populacji biernych wed∏ug p∏ci i wieku.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 45-49 50-54 55-59 60-64 65+ 50-59/64 
Udział emerytów w populacji  

Mężczyźni 3.1 5.9 10.8 46.7 72.6 16.6 
Kobiety 1.4 3.7 43.2 59.3 47.8 20.2 
Ogółem 2.2 4.7 28.5 53.8 57.5 18.3 

Udział biernych emerytów w populacji biernych  
Mężczyźni 15.8 15.1 17.3 55.6 74.8 31.0 
Kobiety 3.7 7.0 53.0 61.7 48.8 31.9 
Ogółem 7.9 9.9 40.3 59.3 58.5 31.4 

22 U˝yto tzw. zmodyfikowanych skal ekwiwalencji OECD, wynoszàcych 1 dla g∏owy gospodarstwa domowego, 0.5 dla
ka˝dej kolejnej osoby doros∏ej oraz 0.3 dla dzieci. Dochód na osob´ nie jest w∏aÊciwà miarà sytuacji materialnej gospo-
darstw domowych, ze wzgl´du na znaczny udzia∏ w ich wydatkach kosztów sta∏ych, jak op∏aty czynszowe lub za media,
w zwiàzku z czym gospodarstwa o wi´kszej liczbie cz∏onków mogà osiàgnàç analogiczny poziom konsumpcji przy ni˝-
szym dochodzie na osob´.
23 Nale˝y podkreÊliç, ˝e horyzont czasowy utraconej zdolnoÊci jest w tym wypadku wyraênie d∏u˝szy od zasi∏ku choro-
bowego.
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Spadek wydatków rentowych w ostatnich latach wià˝e si´ z reformà wprowadzonà z poczàt-
kiem 1997 r., dzi´ki której w wi´kszym stopniu ni˝ wczeÊniej, uzale˝niono przyznawanie renty
od faktu rzeczywistej utraty zdolnoÊci do pracy, gdy˝ jej elementem by∏a zmiana systemu orzeczni-
czego – w miejsce komisji lekarskich wprowadzono instytucj´ lekarza orzecznika ZUS, co zwi´ksza
indywidualnà odpowiedzialnoÊç orzekajàcego, u∏atwia kontrol´ i zmniejsza ryzyko nadu˝ycia.
W miejsce wczeÊniej funkcjonujàcej trzystopniowej skali inwalidztwa wprowadzono podzia∏ na oso-
by ca∏kowicie i cz´Êciowo niezdolne do pracy. Zmiany te znalaz∏y wyraz równie˝ w nazwie renty,
która z renty inwalidzkiej zosta∏a przemianowana na rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Obecnie
renty FUS przys∏ugujà osobom ubezpieczonym, spe∏niajàcym kryterium sta˝u pracy i uznanym
za niezdolne do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. 

Ca∏kowita niezdolnoÊç do pracy oznacza, ˝e niepe∏nosprawny nie jest zdolny do wykonywa-
nia jakiejkolwiek pracy, a cz´Êciowa, ˝e niepe∏nosprawny utraci∏ w znacznym stopniu zdolnoÊç
do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. W zale˝noÊci od decyzji ZUS, przy-
znawana jest renta sta∏a (je˝eli niepe∏nosprawnoÊç jest trwa∏a, tzn. nie jest mo˝liwe odzyskanie
sprawnoÊci), okresowa (jeÊli istnieje szansa na powrót do sprawnoÊci) lub szkoleniowa (majàca
umo˝liwiç zainteresowanemu przekwalifikowanie i podj´cie pracy w zawodzie, w którym stan zdro-
wia nie ogranicza zdolnoÊci do pracy).

Pozosta∏oÊcià po starym systemie emerytalnym jest natomiast formu∏a rentowa, s∏u˝àca
do okreÊlenia wysokoÊci Êwiadczenia i uzale˝niajàca wysokoÊç renty od kilku czynników, takich
jak relacja mi´dzy wynagrodzeniem danej osoby a Êrednim wynagrodzeniem w gospodarce,
liczba okresów sk∏adkowych i niesk∏adkowych oraz ustalana corocznie kwota bazowa. Jest ona
ÊciÊle zwiàzana z formu∏à emerytalnà w starym systemie, ró˝niàc si´ tylko sta˝em hipotetycz-
nym w przypadku rencistów o krótkich okresach sk∏adkowych. Renta nie mo˝e przekraczaç
emerytury, jakà dana osoba mog∏aby uzyskaç w oparciu o dotychczasowà karier´ zawodowà
gdyby by∏a w wieku emerytalnym, przy czym równoÊç zachodziç mo˝e tylko w sytuacji ca∏ko-
witej niezdolnoÊci do pracy. JednoczeÊnie Êrednia emerytura jest wyraênie wy˝sza od Êredniej
renty ze wzgl´du na to, ˝e w typowym wypadku liczba okresów sk∏adkowych rencisty jest ni˝-
sza ni˝ liczba okresów sk∏adkowych emeryta oraz znaczna cz´Êç rencistów pobiera rent´ z ty-
tu∏u cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy, o jednà czwartà ni˝szà od renty osoby z ca∏kowità nie-
zdolnoÊcià do pracy.

Obowiàzujàca obecnie formu∏a rentowa nie jest jednak w ˝aden sposób zwiàzana ze sposo-
bem okreÊlania annuitetu w nowym systemie emerytalnym, który zacznie obowiàzywaç od 2009 ro-
ku, gdy pierwsze roczniki osób urodzonych po 1948 roku zacznà przechodziç na emerytur´. Mo˝-
na zasadnie przypuszczaç, ˝e w przypadku utrzymania obecnej formu∏y rentowej, dla wielu osób
o relatywnie niskich zarobkach i obj´tych nowym systemem emerytalnym, Êwiadczenie z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy mo˝e byç atrakcyjniejsze ni˝ emerytura, poniewa˝ mo˝na spodziewaç si´ stop-
niowego spadku stóp zastàpienia w systemie emerytalnym, wynikajàcego z aktuarialnej sprawiedli-
woÊci systemu. Obecna formu∏a rentowa zapewnia natomiast Êwiadczenia odzwierciedlajàce
niemo˝liwe do zrealizowania obietnice starego systemu emerytalnego w odniesieniu do wysokoÊci
Êwiadczeƒ, które implikujà wy˝sze wyp∏aty z systemu ni˝ wp∏aty sk∏adek. Spadek stóp zastàpienia
w przypadku emerytur i ich utrzymanie na poziomie gwarantowanym przez obecny system, w przy-
padku rent spowoduje zbli˝enie si´ wysokoÊci obu tych Êwiadczeƒ, podnoszàc wzgl´dnà atrakcyj-
noÊç rent dla potencjalnych Êwiadczeniobiorców.

Tablica 9.7: Dochody sk∏adkowe i wydatki na Êwiadczenia oraz deficyt funduszu rentowego
FUS w proc. PKB.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych ZUS i MF, dla rent rodzinnych szacunek na podstawie danych ZUS.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dochody 4.3 4.1 3.8 3.7 3.5 3.4 
Wydatki 4.8 4.6 4.9 4.8 4.7 4.2 
     w tym renty rodzinne 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 
Deficyt 0.5 0.6 1.1 1.1 1.2 0.8 
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9.4.1 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy stanowi∏y najszerzej dost´pny sposób uzyskania docho-
du zast´pujàcego prac´ w poczàtkowym okresie transformacji (MGPiPS, 2003). Intensyfikacja na-
p∏ywu, jaka mia∏a miejsce w roku 1990 oraz szczególnie w roku 1991, kiedy liczba nowoprzyzna-
nych rent inwalidzkich wynios∏a oko∏o 319 tysi´cy, utrzyma∏a si´ tak˝e w kolejnych latach, ulegajàc
jednak stopniowej obni˝ce do poziomu oko∏o 150 tysi´cy rent przyznanych w roku 1996. Podj´ta
w roku 1997 reforma pozwoli∏a na utrzymanie nap∏ywu Êwiadczeniobiorców na poziomie oko∏o
150 tysi´cy do roku 1999. W rezultacie, zakumulowany nap∏yw w okresie 1990-1999 wyniós∏ 1.75
mln osób. Poczàwszy od roku 2000, liczba przyznawanych rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy ule-
ga istotnemu obni˝eniu (por. Tablica 9.8), osiàgajàc poziom 59.7 tysiàca nowoprzyznanych rent
w roku 2004.

Reforma w 1997 r. mia∏a ograniczyç zjawisko masowego wykorzystywania rent jako formy
wczeÊniejszej emerytury. Dysproporcja mi´dzy liczbà rent inwalidzkich przyznawanych corocznie
w pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, a obecnym poziomem wniosków uznawanych przez
lekarzy orzeczników za uzasadnione wskazuje, ˝e wÊród rencistów mo˝e byç nadal grupa osób
zdolnych do pracy, dla których renta jest formà nieuzasadnionej pomocy spo∏ecznej. Potwierdzajà
to wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2002, wedle których a˝ 1/3 osób pobierajàcych renty
inwalidzkie nie odczuwa niepe∏nosprawnoÊci biologicznej. 

O ile wi´kszoÊç rent przyznawanych po raz pierwszy w ciàgu ostatnich pi´tnastu lat by∏a ren-
tami na czas okreÊlony, jednak przy ponownym lub kolejnym orzeczeniu renta cz´sto stawa∏a si´ ren-
tà przyznanà na sta∏e. Dlatego wÊród Êwiadczeƒ wyp∏acanych w 2004 roku, 79 procent rent z tytu-
∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy i samodzielnej egzystencji, 73 procent rent z tytu∏u ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy i 55 procent rent z tytu∏u cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy stanowi∏y renty
przyznane na sta∏e. WÊród nowoprzyznawanych rent dominujà renty na czas okreÊlony (w roku 2004
roku zaledwie 6 procent przyznanych rent stanowi∏y renty sta∏e, jest to znacznie mniej ni˝ przed re-
formà). RenciÊci z rentà okresowà, w oko∏o 10-15 procent przypadków, podczas ponownej proce-
dury orzeczniczej uznani zostajà za zdolnych do pracy, jednoczeÊnie 10-15 procent z nich dostaje

Tablica 9.8: RenciÊci FUS – zasób i nap∏yw w tys. osób.

èród∏o: ZUS.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Renciści razem 2 704 2 640 2 526 2 400 2 284 2 119 
Renciści w wieku przedemerytalnym 2 098 2 021 1 900 1 778 1 676 1 565 
Napływ rencistów 153 102 86 71 68 60 

Tablica 9.9: Liczba osób, którym przyznano renty i pobierajàcych renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy na 1000 osób w poszczególnych grupach wieku w Polsce i OECD w roku 1999 i 2004.

a) Z wy∏àczeniem osób powy˝ej ustawowego wieku emerytalnego (kobiety i m´˝czyêni we Francji, kobiety w Australii,
Austrii, Polsce, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i we W∏oszech).

b) Ârednia dla 19 paƒstw OECD.

c) Ârednia dla 15 paƒstw OECD.

èród∏o: Lewandowski et al. (2005).

 Napływ  
20-34 35-44 55-59 60-64a 

Polska (2004) 1.6 5.8 9.1 3.3 
Polska (1999) 1.6 7.1 11.7 2.7 
OECD (1999)b 2.3 4.2 14.9 14.1 

Zasób 
Polska (2004) 8.0 43.5 240.1 83.7 
Polska (1999) 13.4 61.1 261.8 130.9 
OECD (1999)c 14.9 33.8 141.2 63.2 
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rent´ trwa∏à. Ponadto, renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy nie podlegajà automatycznej konwersji
na emerytury w momencie przekroczenia przez Êwiadczeniobiorców wieku emerytalnego,24 z tego
wzgl´du liczba rencistów obni˝a si´ w wolniejszym tempie ni˝ liczba osób nap∏ywajàcych do syste-
mu, lecz tak˝e wolniej ni˝ liczba osób w wieku przedemerytalnym pobierajàcych te Êwiadczenia. 

Ograniczeniu liczby nowoprzyznawanych rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, jakie mia∏o miejsce
od roku 1999, nie towarzyszy∏a jednak zmiana struktury wiekowej osób nap∏ywajàcych do systemu, co
ilustruje zarówno Tablica 9.9, jak i ukazane poni˝ej funkcje ryzyka. Prawdopodobieƒstwa uzyskania ren-
ty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w latach 2001 i 2004 sà w ka˝dej z wyró˝nionych grup wiekowych
wyraênie ni˝sze ni˝ w latach 1996 i 1999, niemniej jednak nadal osiàgajà one maksimum w grupach
wiekowych 50-54 i 55-59 w przypadku m´˝czyzn oraz 45-49 i 50-54 w przypadku kobiet (zob. Rysu-
nek 9.3). W porównaniu do przeci´tnej w OECD, uprawnienia do rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
nadal nabywajà w Polsce osoby przeci´tnie o 5-10 lat m∏odsze. W po∏àczeniu z dominacjà w zasobie
Êwiadczeƒ przyznanych na czas nieokreÊlony, niski wiek osób nabywajàcych prawa do Êwiadczeƒ de-
terminuje znacznà d∏ugoÊç pobierania Êwiadczeƒ i inercj´ liczebnoÊci zasobu rencistów.

W rezultacie, przeci´tny wiek osoby wchodzàcej do systemu kszta∏tuje si´ na poziomie oko∏o
47 lat i jest nieznacznie wy˝szy w przypadku m´˝czyzn, którzy stanowià przesz∏o 60 procent osób
nabywajàcych uprawnienia. Funkcje ryzyka wskazujà, i˝ podobnie jak w wypadku wczeÊniejszych
emerytur, kobiety nabywajà uprawnienia do Êwiadczeƒ nieco wczeÊniej ni˝ m´˝czyêni. W okresie
1999-2004 m´˝czyêni stanowili Êrednio ponad 55 procent osób nabywajàcych renty w wieku do 49
lat, ponad 60 procent w wieku 50-59 oraz ponad 80 procent w wieku 55-59. Z kolei przeci´tny wiek
osoby pobierajàcej rent´ uleg∏ w okresie 1999-2004 podwy˝szeniu z 55.0 lat do 57.2 i by∏ nieznacz-
nie ni˝szy dla m´˝czyzn (Lewandowski et al., 2005). Wynika to zarówno z wy˝szego dla kobiet od-
setka osób pobierajàcych renty po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego, jak te˝ z bardziej
ciàg∏ych karier zawodowych m´˝czyzn i wykonywaniu przez nich cz´Êciej prac o podwy˝szonym ry-
zyku utraty zdolnoÊci do pracy. W odniesieniu do kobiet, przeszkodà w uzyskaniu Êwiadczenia mo-
gà byç bowiem wymogi sta˝owe, wp∏ywajàce na wysokoÊç Êwiadczenia.

24 W roku 2004, 19 procent m´˝czyzn i 34 procent kobiet pobierajàcych renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy mia∏o wi´-
cej lat ni˝ ustawowy wiek emerytalny.

Rysunek 9.3: Funkcje ryzyka przep∏ywu na rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy (inwalidzkà)
w 1996, 1999, 2001 oraz 2004r.

èród∏o: Obliczenia w∏asne.
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Ze wzgl´du na funkcje rodzinne pe∏nione przez kobiety, kobiety wchodzi∏y na rynek pracy
póêniej ni˝ m´˝czyêni, ich kariery zawodowe charakteryzujà si´ nieciàg∏oÊcià (por. podrozdzia∏ 2.1),
wi´c przeci´tny sta˝ kobiet przed 50 rokiem ˝ycia jest krótszy ni˝ m´˝czyzn, co przyczynia si´
do ni˝szej atrakcyjnoÊci rent w przypadku kobiet, szczególnie po przekroczeniu 50 roku ˝ycia, kie-
dy to bardziej atrakcyjnà opcjà wycofania si´ z rynku pracy sà wczeÊniejsze emerytury. Z tego wzgl´-
du system rentowy staje si´ potencjalnym sposobem na otrzymanie Êwiadczenia kompensujàcego
dochody przede wszystkim dla m´˝czyzn, prawdopodobnie nadal tworzàc bodêce do wczeÊniejszej
dezaktywizacji wielu z nich. Spadek liczby przyznawanych Êwiadczeƒ, zarówno w kategoriach ab-
solutnych (por. Tablica 8.7) oraz w kategoriach wzgl´dnych, co wynika z analizy funkcji ryzyka,
wskazujà jednak, i˝ znaczenie rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy jako potencjalnej przyczyny dez-
aktywizacji znacznie zmala∏o w porównaniu z okresem 1990-1997, choç za niski nale˝y uznaç wiek
osób nabywajàcych uprawnienia.

Inwalidzi, zarówno ci pobierajàcy renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy jak i ci majàcy tylko sta-
tus osoby niepe∏nosprawnej sà znacznie mniejszym stopniu aktywni zawodowo ni˝ ma to miejsce
przeci´tnie w OECD (OECD 2003). Wskaênik aktywnoÊci zawodowej tej grupy osób w wieku 20-64
lata wyniós∏ 20.8 procenta wobec 43.9 przeci´tnie w OECD, co stanowi∏o odpowiednio 0.29 i 0.62
wskaêników zatrudnienia ogó∏em w grupie wiekowej 20-64 w Polsce i przeci´tnie w OECD (OECD
2003).25 Sytuacja ta jest pochodnà ogólnie gorszego stanu polskiego rynku pracy w porównaniu
do przeci´tnej krajów OECD. Osoby niepe∏nosprawne znajdujà si´ z natury rzeczy w gorszym po∏o-
˝eniu na otwartym rynku pracy ni˝ osoby sprawne. JednoczeÊnie jednak porównanie ró˝nicy mi´-
dzy wskaênikiem zatrudnienia w ca∏ej populacji w Polsce i OECD i podobnej relacji w przypadku
osób niepe∏nosprawnych przekonuje, ˝e tak˝e relatywna pozycja na rynku pracy tej grupy osób jest
w Polsce szczególnie z∏a. Tak˝e ewolucja wskaêników aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych na podstawie BAEL, które uleg∏y obni˝eniu zarówno w sensie absolutnym, jak
i relatywnie do wskaêników w populacji ogó∏em, wskazuje, i˝ wraz z pogorszeniem si´ sytuacji
na rynku pracy dezaktywizacja osób uznanych za niepe∏nosprawne ulega∏a intensyfikacji i opusz-
cza∏y one rynek pracy cz´Êciej ni˝ osoby pe∏nosprawne, a zatem nie majàce dost´pu do rent z ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy.

Niska aktywnoÊç i zatrudnienie osób niepe∏nosprawnych w Polsce w znacznej mierze wynika-
jà z silnie kompensacyjnego charakteru polskiego systemu rentowego (por. MGPiPS), którego funk-
cja integracyjna jest realizowana w znikomym stopniu. Nieskuteczny zdaje si´ tak˝e byç system re-
habilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych (por. Poznaƒska (2004), MGPiPS (2003)).
Dezaktywizujàcy wp∏yw kompensacyjnego wymiaru rent jest szczególnie silny w przypadku najgo-
rzej wykwalifikowanych rencistów. Porównanie rozk∏adów gospodarstw domowych osiàgajàcych

25 Dane za rok 1999.

Rysunek 9.4: Struktura gospodarstw osiàgajàcych dochody z rent z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy oraz ze sta∏ej pracy poza rolnictwem wg decyli rok∏adu dochodu ekwiwalentnego
per capita gospodarstw domowych w 2003 roku.

Dochody z uwzgl´dnieniem zmodyfikowanej skali ekwiwalencji OECD: 1 dla g∏owy gospodarstwa domowego, 0.5 dla ka˝dej kolejnej oso-
by doros∏ej oraz 0.3 dla dzieci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.
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dochody z rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz z pracy sta∏ej poza rolnictwem, wskazuje, ˝e go-
spodarstwa rencistów majà wzgl´dnie ni˝sze dochody ni˝ pracujàcych (zob. Rysunek 9.4) i ni˝ go-
spodarstwa emerytów, co odzwierciedla ni˝sze w porównaniu do emerytów okresy sta˝owe renci-
stów. Wskazuje to, ˝e renty pobierajà g∏ównie osoby o niskich wczeÊniejszych wynagrodzeniach,
gdy˝ przedstawione w poprzednim rozdziale stopy zastàpienia sugerujà ich atrakcyjnoÊç w∏aÊnie
dla takich grup pracowników. Potwierdza to, i˝ umo˝liwia∏y one dezaktywizacj´ osób o niskich kwa-
lifikacjach i majàcych trudnoÊci z adaptacjà do rynku pracy.

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e obok stosunkowo niskiego wieku nabywania Êwiadczeƒ
rentowych, wysokiego udzia∏u rent na czas sta∏y w ogóle wyp∏acanych Êwiadczeƒ oraz znacznego
zasobu rencistów przypuszczalnie zdolnych do pracy, którzy uzyskali prawo do Êwiadczeƒ rento-
wych przed 1997 r., nierozwiàzanymi problemami systemu rentowego FUS pozostajà stara formu-
∏a rentowa oraz przekszta∏canie rent w emerytury. Formu∏a rentowa w swoim obecnym kszta∏cie,
zwiàzanym ze starym systemem emerytalnym, nie jest dostosowana do sposobu ustalania wysoko-
Êci wyp∏at w nowym systemie. W zwiàzku z tym, istnieje ryzyko niespójnoÊci mi´dzy systemem ren-
towym i emerytalnym wraz z rozpocz´ciem wyp∏at emerytur z nowego systemu. Ewentualna wi´k-
sza atrakcyjnoÊç finansowa rent ni˝ emerytur mo˝e ponownie wzmocniç dezaktywizacyjne
dzia∏anie tego Êwiadczenia. Konwersja rent w emerytury jest konieczna dla wi´kszej przejrzystoÊci
systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Poszczególne Êwiadczenia w ramach tego systemu powinny
spe∏niaç ÊciÊle okreÊlonà rol´. O ile zadaniem emerytur jest zapewnienie dochodu osobom niezdol-
nym do pracy ze wzgl´du na wiek, to renty z definicji przys∏ugujà osobom niezdolnym do pracy
w wieku przedemerytalnym. 

9.5 Renty rodzinne

Renty rodzinne sà Êwiadczeniem ubezpieczeniowym, jednak o charakterze ubezpieczeniowo-
socjalnym. Ich zadaniem jest zapewnienie dochodu rodzinie, w której nastàpi∏a Êmierç g∏ównego
˝ywiciela. Renty rodzinne skierowane sà do dzieci (renta sieroca) oraz wspó∏ma∏˝onków (renta wdo-
wia) osób ubezpieczonych. Finansowane sà z funduszu rentowego FUS, przy czym w ostatnich la-
tach mo˝na obserwowaç zarówno wzrost wydatków na ten cel, jak i powolny, lecz stabilny wzrost
liczby wyp∏acanych Êwiadczeƒ.

Renty rodzinne z FUS przys∏ugujà dzieciom, przyj´tym na wychowanie i utrzymanie wnukom,
ma∏˝onkowi albo rodzicom osoby zmar∏ej, która w chwili Êmierci mia∏a ustalone prawo do emery-
tury lub renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub spe∏nia∏a warunki wymagane do uzyskania jedne-
go z tych Êwiadczeƒ. Podobnie jest w przypadku zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych – pod wa-
runkiem ˝e osoba zmar∏a by∏a w chwili Êmierci na zasi∏ku lub Êwiadczeniu przedemerytalnym. Dzieci
sà uprawnione do renty do ukoƒczenia 16 roku ˝ycia (do 25 roku jeÊli si´ uczà, ew. do 26 jeÊli jest
to ostatni rok studiów wy˝szych). Wdowa lub wdowiec majà prawo do renty, jeÊli ich wiek przekra-
cza 50 lat, lub gdy w chwili Êmierci m´˝a/˝ony byli niezdolni do pracy, wychowujà dziecko do 16
roku ˝ycia (do 18 w wypadku nauki) lub sprawujà piecz´ nad dzieckiem ca∏kowicie niezdolnym
do pracy i samodzielnej egzystencji. Wdowa/wdowiec mo˝e te˝ nabyç prawo do renty po Êmierci
wspó∏ma∏˝onka, nie póêniej jednak ni˝ 5 lat po niej, o ile w tym okresie osoba ta osiàgnie 50 lat
lub stanie si´ niezdolna do pracy. Do okresowej (rocznej lub maksymalnie 2-letniej, jeÊli wymaga te-

Tablica 9.10: Renty rodzinne – przeci´tna miesi´czna liczba wyp∏acanych Êwiadczeƒ (tys.)
oraz wydatki (proc. PKB).

èród∏o: ZUS, wydatki – szacunek w∏asny na podstawie danych ZUS.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Świadczenia 1 194 1 212 1 229 1 244 1 255 1 264 
Wydatki 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.8 
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go szkolenie zawodowe) renty rodzinnej ma równie˝ prawo wdowa m∏odsza nie spe∏niajàca pozo-
sta∏ych warunków – o ile nie ma niezb´dnych êróde∏ utrzymania. Przyznaje si´ jednà rent´ rodzin-
nà, która dzielona jest proporcjonalnie na wszystkich uprawnionych.

Renta rodzinna dla jednej osoby uprawnionej stanowi 85 proc. Êwiadczenia, które przys∏ugi-
wa∏o (lub przys∏ugiwa∏oby) zmar∏emu (90 proc. jeÊli do renty uprawnione sà dwie osoby oraz 95
proc. w wypadku uprawnienia 3 lub wi´cej osób). W wypadku, gdy zmar∏y uprawniony by∏ do ren-
ty z tytu∏u cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy, do obliczenia wysokoÊci renty rodzinnej przyjmuje si´,
˝e by∏a to renta z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci.

9.5.1 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Od kilkunastu lat nast´puje wzrost liczby wyp∏acanych rent rodzinnych. Wobec malejàcej licz-
by dzieci, a wi´c i malejàcej liczby sierot, wyst´puje on w ca∏oÊci za sprawà zwi´kszania si´ liczby
wdów pobierajàcych Êwiadczenia. Jak ukazano na Rysunku 9.5, wÊród osób pobierajàcych renty ro-
dzinne dominujà kobiety, sà to wdowy po 50 roku ˝ycia, które stanowià 57 proc. uprawnionych,
natomiast m´˝czyêni – wdowcy – w tym wieku stanowià jedynie 2 proc. rencistów. Osoby do 24
roku ˝ycia – pobierajàce renty sieroce – sk∏adajà si´ natomiast na 35 proc. ogó∏u uprawnionych.

Dominacja kobiet wÊród beneficjentów rent wdowich wynika z dwóch czynników. Po pierw-
sze, kobiety znacznie cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni prze˝ywajà swoich wspó∏ma∏˝onków, a tym samym
cz´Êciej majà mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy w∏asnym Êwiadczeniem, a Êwiadczeniem wspó∏ma∏˝onka.
Po drugie, renta rodzinna jest atrakcyjniejsza finansowo dla kobiet ni˝ m´˝czyzn, zarówno w przy-
padku wdów w wieku emerytalnym jak i m∏odszych, dla których jest formà wczeÊniejszej emerytu-
ry. Wynika to z przeci´tnie wy˝szych zarobków i d∏u˝szych okresów sk∏adkowych m´˝czyzn, przez
co ich emerytury i renty sà z regu∏y wy˝sze od tych samych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych kobietom.
Dodatkowym czynnikiem zwi´kszajàcym walor finansowy renty jest formu∏a ustalania jej wysokoÊci
w wypadku cz´Êciowej niepe∏nosprawnoÊci osoby zmar∏ej.

W efekcie, przeci´tna renta rodzinna wynosi oko∏o 1.17 przeci´tnej renty z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy, ok. 0.85 przeci´tnej emerytury i ok. 0.70 Êredniej emerytury m´˝czyzn. WÊród wyp∏a-
canych Êwiadczeƒ dominujà renty jednoosobowe – na jednà rent´ rodzinnà w 2004 r. przypada∏o
przeci´tnie 1.1 osoby. Liczba rent pobieranych przez wdowy powy˝ej 50 roku ˝ycia stanowi a˝ 40
procent liczby emerytur pobieranych przez kobiety w tym wieku. WÊród kobiet po 60 roku ˝ycia
proporcja ta wynosi niemal 50 proc., a wÊród kobiet po 70 roku ˝ycia – ponad 80 proc. Ponadto,
Êredni okres pobierania renty wdowiej przekracza 20 lat. Zestawiajàc te dane z proporcjami popu-
lacji kobiet do m´˝czyzn w odpowiednim wieku, mo˝na zasadnie twierdziç, ˝e niemal ka˝da wdo-
wa decyduje si´ na zamian´ w∏asnego Êwiadczenia na rent´ rodzinnà po zmar∏ym m´˝u. Tym sa-
mym, postawiç mo˝na tez´, ˝e w∏asne emerytury pobierajà w zasadzie tylko kobiety po 60 roku
˝ycia, których ma∏˝onkowie ˝yjà, lub które same przesz∏y na emerytur´ wyjàtkowo póêno
(i w zwiàzku z tym ich w∏asne Êwiadczenie jest stosunkowo wysokie).

Rysunek 9.5: Liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej w grudniu 2003 r. wed∏ug p∏ci
i wieku (w tysiàcach).

èród∏o: ZUS.
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Z obserwacjami tymi spójny jest rozk∏ad rent wed∏ug decyli dochodowych (zob. Rysunek 9.6)
jest symetryczny wzgl´dem Êredniej, ponadto wskazuje on, i˝ sytuacja materialna gospodarstw
otrzymujàcych renty rodzinne jest lepsza ni˝ w przypadku rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy i nie-
znacznie gorsza ni˝ w przypadku emerytur. Porównanie rozk∏adu dochodów na osob´ (tutaj nie
prezentowanych) oraz z uwzgl´dnieniem skal ekwiwalencji wskazuje, ˝e relatywnie wy˝sze renty ro-
dzinne otrzymywane sà przez osoby samotne, czyli wdowy.

Wydaje si´, ˝e obecna konstrukcja rent rodzinnych w zakresie rent wdowich jest rozwiàzaniem
niekorzystnym z punktu widzenia rynku pracy, dzia∏a bowiem dezaktywizujàco na wdowy mi´dzy 45
a 59 rokiem ˝ycia. W ich wypadku wp∏yw ten jest bezpoÊredni, ale system oddzia∏uje te˝ poÊrednio
na poda˝ pracy kobiet zam´˝nych, które nie majà bodêca do przed∏u˝ania swojej aktywnoÊci zawo-
dowej ponad 55 rok ˝ycia, mogàc w przysz∏oÊci liczyç na rent´ po zmar∏ym m´˝u, co najmniej tak sa-
mo atrakcyjnà finansowo jak w∏asna emerytura. W konsekwencji, obecna konstrukcja rent rodzinnych
jest niekorzystna dla finansów publicznych – choç Êredni okres pobierania emerytur przez m´˝czyzn
jest krótki, to ich Êwiadczenia zostajà przej´te przez kobiety. W rezultacie, w sensie fiskalnym w syste-
mie krócej wyp∏acane sà emerytury „kobiece” a d∏u˝ej „m´skie”. W roku 2003 a˝ 116.7 tysi´cy rent
by∏o wyp∏acanych osobom powy˝ej 50 roku ˝ycia lecz poni˝ej wieku emerytalnego. Przy przeci´tnej
wysokoÊci renty oko∏o 1090 PLN daje to ok. 1.5 mld PLN rocznie, czyli oko∏o 0.2 proc. PKB.

Obecna konstrukcja renty rodzinnej nie przystaje tak˝e do nowego systemu emerytalnego.
W nowym systemie emerytalnym za∏o˝eniem jest, aby cz´Êç kapita∏u emerytalnego zgromadzona
w tzw. I filarze nie by∏a dziedziczona. Wdowa lub wdowiec dziedziczy natomiast kapita∏ emerytal-
ny wspó∏ma∏˝onka zgromadzony w II filarze, jeÊli zmar∏ on przed osiàgni´ciem wieku emerytalne-
go. Z chwilà wykupienia annuitetu – przejÊcia na emerytur´ – nie jest mo˝liwe przed∏u˝enie prawa
do Êwiadczenia poza Êmierç wspó∏ma∏˝onka, chyba ˝e wykupiony zosta∏ tzw. annuitet ma∏˝eƒski,
ale w takim wypadku Êwiadczenie miesi´czne jest odpowiednio mniejsze, co wynika z aktuarialnej
sprawiedliwoÊci systemu na poziomie indywidualnym. Poniewa˝ do tej pory kwestia annuitetów do-
st´pnych w powszechnym systemie emerytalnym nie zosta∏a uregulowana, do zagadnienia tego
powrócimy w Cz´Êci III.

9.6 Zasi∏ki wyp∏acane z funduszu chorobowego.

Âwiadczenia z funduszu chorobowego pe∏nià rol´ os∏onowà wobec osób dotkni´tych choro-
bà. Zapewniajà utrzymanie dochodu na sta∏ym lub niewiele ni˝szym poziomie w okresie z definicji
czasowej niezdolnoÊci do pracy. Z ubezpieczenia tego pokrywane sà tak˝e zasi∏ki zwiàzane z ma-
cierzyƒstwem. Ubezpieczenia chorobowe w Polsce funkcjonujà w ramach ubezpieczeƒ pracowni-
czych w FUS. Osoby ubezpieczone nabywajà prawo do Êwiadczeƒ z funduszu chorobowego, wy-

Rysunek 9.6: Struktura gospodarstw osiàgajàcych dochody z rent rodzinnych oraz ze sta∏ej
pracy poza rolnictwem wg decyli rok∏adu dochodu ekwiwalentnego per capita gospo-
darstw domowych w 2003 roku.

Dochody z uwzgl´dnieniem zmodyfikowanej skali ekwiwalencji OECD: 1 dla g∏owy gospodarstwa domowego, 0.5 dla ka˝dej kolejnej oso-
by doros∏ej oraz 0.3 dla dzieci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.
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p∏acanych w razie niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby lub macierzyƒstwa. Sà nimi: zasi∏ek
chorobowy, macierzyƒski, opiekuƒczy, wyrównawczy oraz Êwiadczenie rehabilitacyjne.

Zasi∏ek chorobowy przys∏uguje niezdolnym do pracy z powodu choroby przez maksymal-
nie 182 dni (270 dni w wypadku gruêlicy), jego wyp∏acanie z FUS rozpoczyna si´ w 34 dniu (w da-
nym roku) niezdolnoÊci do pracy, wczeÊniej finansowany jest przez pracodawc´. Wynosi 80 proc.
wynagrodzenia (b´dàcego podstawà op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne), podczas po-
bytu w szpitalu – 70 proc., w czasie choroby w cià˝y – 100 proc.

Âwiadczenie rehabilitacyjne nale˝ne jest po wygaÊni´ciu prawa do zasi∏ku chorobowego
i jest przyznawane na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, nie d∏u˝ej ni˝ na 12 miesi´cy.
Âwiadczenie wynosi 90 proc. wynagrodzenia przez pierwsze trzy miesiàce i 75 proc. za pozosta∏y
okres, a 100 proc. jeÊli beneficjentka Êwiadczenia jest w cià˝y. 

Zasi∏ek macierzyƒski przys∏uguje przez 16 tygodni po pierwszym porodzie i przez 18 tygo-
dni po ka˝dym nast´pnym porodzie (oraz przez 26 tygodni, jeÊli urodzi si´ wi´cej ni˝ jedno dziec-
ko). Zasi∏ek wynosi 100 proc. wynagrodzenia. Zasi∏ek opiekuƒczy wyp∏aca si´ w razie choroby
cz∏onka rodziny, by ubezpieczony móg∏ sprawowaç nad nim opiek´.

Wydatki i dochody funduszu chorobowego utrzymujà si´ na poziomie ok. 0.6 proc. PKB,
przy czym jest to jedyny fundusz FUS, w którym nie wyst´puje znaczny deficyt (a w 2004 r. wystà-
pi∏a liczàca 219 mln PLN nadwy˝ka). Wciàgu ostatnich lat mo˝na obserwowaç niewielki realny spa-
dek wydatków funduszu chorobowego. Z jednej strony jest to zwiàzane ze zmianami w wysokoÊci
zasi∏ków chorobowych (ograniczenie wysokoÊci zasi∏ku osób przebywajàcych w szpitalu), z drugiej
ze spadkiem liczby pracujàcych oraz zmniejszaniem si´ liczby urodzeƒ. 

9.6.1 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Zasi∏ki chorobowe sà Êwiadczeniem o charakterze w pe∏ni ubezpieczeniowym, na co wskazu-
je Êcis∏e zwiàzanie wyp∏at z wczeÊniejszymi sk∏adkami oraz bilansowanie si´ wydatków i dochodów
funduszu chorobowego. Wp∏yw tych Êwiadczeƒ na rynek pracy jest zaniedbywalny. Istniejà przes∏an-
ki, ˝e ubezpieczenie chorobowe bywa nadu˝ywane przez osoby faktycznie zdolne do pracy, co jest
jednak spowodowane niewystarczajàcymi procedurami kontrolnymi, a nie samà konstrukcjà wyp∏at.

Wy˝sze stawki zasi∏ków chorobowych i Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych kobiet w cià˝y wydajà si´
jednak nie byç w pe∏ni uzasadnione, o ile choroba w cià˝y nie jest zwiàzana z wy˝szymi kosztami
ni˝ inne choroby. Podobnie mo˝na postrzegaç tak˝e stawk´ Êwiadczenia rehabilitacyjnego, wy˝szà
w ciàgu pierwszych trzech miesi´cy od stawki zasi∏ku chorobowego.

9.7 Âwiadczenia i zasi∏ki przedemerytalne

Âwiadczenia i zasi∏ki przedemerytalne sà formà pasywnej polityki rynku pracy adresowanej
do osób starszych, a zatem transferem o charakterze socjalnym, spotykanym cz´sto w paƒstwach
OECD (por. oraz Rozdzia∏ 1 niniejszej Cz´Êci oraz Rozdzia∏ 6 Cz´Êci I). W za∏o˝eniach majà one ∏a-
godziç problem spo∏eczny, jakim jest bezrobocie wÊród osób starszych, poprzez zapewnienie bez-

Tablica 9.11: Wydatki funduszu chorobowego w 2004 r. w mln PLN.

èród∏o: ZUS.

Świadczenie wydatki struktura 
Zasiłki chorobowe 3758 74.2 
Zasiłki opiekuńcze 164 3.2 
Zasiłki macierzyńskie 915 18.1 
Zasiłki wyrównawcze 1 0.0 
Świadczenie rehabilitacyjne 229 4.5 
Razem 5068 100.0 
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robotnym trwa∏ego dochodu do momentu uzyskania uprawnieƒ emerytalnych i w ten sposób znie-
ch´cajàc do poszukiwania pracy.26 Transfery te zastàpi∏y z poczàtkiem 1997 r. zasi∏ki dla bezrobot-
nych w wieku przedemerytalnym (zob. punkt o zasi∏kach dla bezrobotnych).

Zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne, obecnie pozostajàce w gestii ZUS, do 31 lipca 2004 r.
wyp∏acane by∏y z Funduszu Pracy i obs∏ugiwane przez Powiatowe Urz´dy Pracy. Ka˝dego roku fi-
nansowane by∏y one z dotacji bud˝etowej, przy czym dotacje bud˝etu paƒstwa dla Funduszu Pra-
cy na ten cel by∏y niewystarczajàce, co spowodowa∏o ograniczenie wydatków na polityki aktywne
oraz wywo∏a∏o deficyt w ramach funduszu. Wydatki na zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne oraz
liczba Êwiadczeniobiorców dynamicznie wzrasta∏y w ciàgu ostatnich lat, co ukazano w Tablicy 9.12.

9.7.1 Zasi∏ki przedemerytalne

Zasi∏ek przedemerytalny przys∏ugiwa∏ osobom bezrobotnym, wykazujàcym co najmniej 30 lat
sta˝u ubezpieczeniowego dla kobiet i 35 lat dla m´˝czyzn lub 25 (kobiety) i 30 (m´˝czyêni) w przypad-
ku osób przez co najmniej 15 lat pracujàcych w szczególnych warunkach. WysokoÊç zasi∏ku przedeme-
rytalnego wynosi∏a 120 procent zasi∏ku dla bezrobotnych. Zasi∏ki przedemerytalne przyznawane by∏y
od 1997 do 2001 r., poczàtkowo w wi´kszej liczbie ni˝ Êwiadczenia przedemerytalne, mimo ich ni˝szej
dost´pnoÊci. Wyp∏acane sà one nadal ponad 270 tys. osób, które naby∏y uprawnienia przed 2002 r.

9.7.2 Âwiadczenia przedemerytalne

Âwiadczenia, podobnie jak zasi∏ki, zosta∏y wprowadzone na poczàtku 1997 roku. Wed∏ug
pierwotnych regulacji osoba ubiegajàca si´ o prawo do Êwiadczenia musia∏a spe∏niaç warunki uzy-
skania prawa do zasi∏ku i mieç ukoƒczone 58 lat dla kobiet i 63 lata dla m´˝czyzn oraz posiadaç
okres ubezpieczeniowy uprawniajàcy do emerytury, czyli co najmniej 20 (kobiety) lub 25 (m´˝czyê-
ni) lat sta˝u sk∏adkowego. W przypadku osób, które utraci∏y prac´ z przyczyn dotyczàcych zak∏adu
pracy warunkiem by∏o ukoƒczenie 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla m´˝czyzn i posiadanie okresu od-
powiednio równego 30 i 35 lat. Âwiadczenie przys∏ugiwa∏o równie˝ osobom zwolnionym, je˝eli
do momentu utraty pracy osiàgn´∏y one okres uprawniajàcy do emerytury, równy 35 lat dla kobiet
i 40 lat dla m´˝czyzn. WysokoÊç Êwiadczenia przedemerytalnego wynosi∏a 80 procent kwoty eme-
rytury, jednak nie mniej ni˝ 120 proc. i nie wi´cej ni˝ 200 proc. zasi∏ku dla bezrobotnych.

Ustawa o Êwiadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 przynios∏a szereg zmian wa-
runków nabywania i utraty praw do tych Êwiadczeƒ, a tak˝e zasad ich wyp∏at (wi´kszoÊç zmian we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2004 r.). Âwiadczenia przys∏ugujà obecnie osobom zwolnionym
z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy po ukoƒczeniu 55 (kobiety) lub 60 (m´˝czyêni) lat i posiada-
jàcym okres uprawniajàcy do emerytury (odpowiednio 30 i 35 lat sk∏adkowych). Nadal aktualny po-
zosta∏ przepis przyznajàcy prawo do Êwiadczenia osobom wykazujàcym okres uprawniajàcy do eme-
rytury równy 35 lat dla kobiet oraz 40 dla m´˝czyzn, o ile rozwiàzanie umowy o prac´ nastàpi∏o
na skutek przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy. W przypadku upad∏oÊci lub niewyp∏acalnoÊci praco-
dawcy, o Êwiadczenie przedemerytalne mogà si´ tak˝e ubiegaç kobiety w wieku co najmniej 56 lat

26 OczywiÊcie beneficjent mo˝e podjàç zatrudnienie – tracàc jednoczeÊnie ca∏oÊç lub cz´Êç Êwiadczenia – jednak osoba
pobierajàca zasi∏ek lub Êwiadczenie nie mo˝e zarejestrowaç si´ jako bezrobotna.

Tablica 9.12: Âwiadczenia i zasi∏ki przedemerytalne – beneficjenci (w tysiàcach) oraz wydatki
(w proc. PKB).

èród∏o: MGiP, MF.

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Świadczenia przedemerytalne 1 5 32 73 114 163 245 316 
Zasiłki przedemerytalne 102 132 196 271 366 334 302 276 
Razem uprawnieni 104 136 229 344 479 497 547 592 
Wydatki 0.09 0.12 0.18 0.31 0.44 0.59 0.61 0.66 
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i o minimum 20 latach sk∏adkowych oraz m´˝czyêni w wieku przynajmniej 61 lat i o 25 latach sk∏ad-
kowych, jak i osoby o odpowiednio 34 i 39 latach sk∏adkowych. Okresy niesk∏adkowe uwzgl´dnia si´
w wymiarze nieprzekraczajàcym jednej trzeciej udowodnionych okresów sk∏adkowych.

Wprowadzono równie˝ wymóg co najmniej 6-miesi´cznego okresu pobierania zasi∏ku dla
bezrobotnych, w czasie którego nie nastàpi∏o nieuzasadnione odmówienie przyj´cia oferty odpo-
wiedniego zatrudnienia lub pracy w ramach prac interwencyjnych albo robót publicznych. Osoby
starajàce si´ o przyznanie Êwiadczenia zobowiàzane sà tak˝e z∏o˝yç w tej sprawie wniosek w ter-
minie 30 dni od potwierdzenia przez powiatowy urzàd pracy 6 miesi´cznego okresu pobierania za-
si∏ku lub w terminie 14 dni od zakoƒczenia zatrudnienia w ramach robót publicznych lub prac in-
terwencyjnych, które ustajà po up∏ywie 6-miesi´cznego okresu pobierania zasi∏ku.

WysokoÊç Êwiadczenia obecnie ustalona jest na 670 z∏otych a w przypadku osób pobierajà-
cych wczeÊniej rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, nie mo˝e jej przekroczyç.27 Bardzo wa˝nà
zmianà jest tak˝e wprowadzenie zasady zawieszania i zmniejszania wysokoÊci Êwiadczeƒ i zasi∏ków
przedemerytalnych w zale˝noÊci od osiàgania dochodów z pracy. Wprowadzono dwa progi zarob-
kowe. Dopuszczalna kwota przychodu równa jest 50 procent, natomiast graniczna kwota przycho-
du 70 procent przeci´tnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Przekroczenie kwoty granicznej
wià˝e si´ z zawieszeniem prawa do zasi∏ku lub Êwiadczenia, je˝eli natomiast dochód jest ni˝szy, ale
suma dochodu i Êwiadczenia (zasi∏ku) przekraczajà kwot´ dopuszczalnà, Êwiadczenie (zasi∏ek) ule-
gajà obni˝eniu o wielkoÊç równà ró˝nicy mi´dzy sumà dochodów a kwotà dopuszczalnà, przy czym
gwarantowana jest minimalna wysokoÊç Êwiadczenia lub zasi∏ku równa 335 z∏otych.

9.7.3 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Âwiadczenia i zasi∏ki przedemerytalne sà – obok wczeÊniejszych emerytur – g∏ównymi trans-
ferami decydujàcymi o niskiej aktywnoÊci zawodowej osób w wieku niemobilnym w Polsce. Skon-
struowane z za∏o˝enia jako pasywna polityka rynku pracy dla osób starszych okaza∏y si´ powszech-
nà i atrakcyjnà finansowo alternatywà do pracy. Przyj´te rozwiàzania odnoÊnie wieku i sta˝u pracy,
w interakcji z regulacjami emerytalnymi spowodowa∏y, ˝e zasi∏ki i Êwiadczenia by∏y bardziej atrak-
cyjne dla m´˝czyzn ni˝ dla kobiet – stàd relatywnie wi´ksze znaczenie tego Êwiadczenia dla m´˝-
czyzn (zob. Tablica 9.13). Struktura gospodarstw osiàgajàcych dochody z zasi∏ków i Êwiadczeƒ
przedemerytalnych wskazuje, ˝e zapewniajà one dochód zbli˝ony do rent z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy, co wynika ze sposóbów okreÊlania wysokoÊci tych transferów.28

W ostatnich miesiàcach obowiàzywania zasi∏ków przedemerytalnych nastàpi∏ znaczny wzrost
liczby beneficjentów, antycypujàcych zniesienie tego transferu. Wydaje si´, ˝e w kolejnych latach
nastàpi∏o przeniesienie nap∏ywu do Êwiadczeƒ przedemerytalnych oraz wczeÊniejszych emerytur.
Podobnie w roku 2004, bezpoÊrednio przed zmianà zasad nabywania uprawnieƒ do Êwiadczeƒ,
mo˝na by∏o obserwowaç znaczny wzrost liczby nowoprzyznanych Êwiadczeƒ. Funkcja ryzyka tego
nap∏ywu netto29 do Êwiadczeƒ przedemerytalnych w roku 2004 wskazujà, i˝ Êwiadczenie to
w wi´kszej mierze adresowane jest do m´˝czyzn, ale w przypadku obu p∏ci najbardziej intensywne
nap∏ywy nast´pujà na 3-4 lata przed osiàgni´ciem wieku uprawniajàcego do podj´cia wczeÊniejszej
emerytury na starych zasadach.30

Zmiany w regulacjach w roku 2004 mogà spowodowaç jednak zmniejszenie liczby osób naby-
wajàcych prawo do Êwiadczenia przedemerytalnego – zarówno przez ograniczenie kr´gu uprawnio-
nych, jak i zmniejszenie atrakcyjnoÊci finansowej Êwiadczenia, widoczne w istotnym spadku stóp zastà-
pienia dla Êwiadczeƒ przedemerytalnych (por. podrozdzia∏ 2.6). Trudno w chwili obecnej ostatecznie

27 Warto zauwa˝yç, i˝ takie sformu∏owanie przepisu umo˝liwia osobom uprawnionym do renty wy˝szej od 670 PLN na-
bycie prawa do Êwiadczenia przedemerytalnego wy˝szego ni˝ okreÊlone w ustawie.
28 Poniewa˝ rozk∏ady te sà zbli˝one, rozk∏ad gospodarstw osiàgajàcych dochody ze Êwiadczeƒ lub zasi∏ków jest nieco
bardziej skoncentrowany wokó∏ mediany, rozk∏ad ten nie jest prezentowany.
29 Poniewa˝ FP nie udost´pnia danych o nap∏ywach i zasobach beneficjentów zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych
wzgl´dem wieku i p∏ci, prezentowana funkcja ryzyka zosta∏a oszacowana na podstawie danych BBGD.
30 Mo˝liwoÊci uzyskania wczeÊniejszej emerytury sprawiajà, ˝e zmiana netto liczby osób w wieku powy˝ej 54 (kobiety)
lub 59 lat (m´˝czyêni) by∏a w roku 2004 ujemna.
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stwierdziç, jak silny b´dzie ten efekt.30 Niemniej jednak Êwiadczenia pozostawiajà mo˝liwoÊç odejÊcia
z rynku pracy na 5 lat (a w niektórych wypadkach nawet wczeÊniej) przed osiàgni´ciem ustawowego
wieku emerytalnego. Wydaje si´, i˝ szczególnie w momencie ograniczenia mo˝liwoÊci przechodzenia
na wczeÊniejsze emerytury z FUS w roku 2007, liczba osób ubiegajàcych si´ o Êwiadczenia przedeme-
rytalne mo˝e znacznie wzrosnàç. W porównaniu do sytuacji dotychczasowej, mo˝na oczekiwaç prze-
suni´cia si´ nap∏ywów do grupy wiekowej 55-59 w przypadku kobiet i 60-64 w przypadku m´˝czyzn.

9.8 Polityka rynku pracy

Jednym z transferów spo∏ecznych o charakterze ubezpieczeniowo-socjalnym sà zasi∏ki dla bez-
robotnych. Sà one instrumentem pasywnej polityki rynku pracy, jednak ich konstrukcja oraz adreso-
wanie sprawia, ˝e nie wywierajà one tak dezaktywizujàcego wp∏ywu na Êwiadczeniobiorców jak
Êwiadczenia i zasi∏ki przedemerytalne. Zasi∏ki dla bezrobotnych u∏atwiaç powinny Êwiadczeniobiorcom
znalezienie pracy. Identycznie uzasadnia si´ prowadzenie aktywnych polityk rynku pracy. Nie majà one
charakteru transferu spo∏ecznego, jednak wydatki na ten cel wywierajà zasadniczy wp∏yw na funkcjo-
nowanie rynku pracy, zatem nale˝y je uwzgl´dniç, by uzyskaç pe∏en obraz wp∏ywu interwencji publicz-
nej na rynek pracy w Polsce. DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà, ˝e programy polityk aktyw-
nych majà du˝e znaczenie dla absorpcji skutków egzogenicznych zaburzeƒ, a u˝ywane umiej´tnie
mogà istotnie poprawiç sytuacj´ osób o wy˝szym ryzyku bezrobocia. Z tego wzgl´du aktywne polity-
ki rynku pracy zostanà omówione w niniejszym podrozdziale wraz z zasi∏kami dla bezrobotnych.

9.8.1 Zasi∏ki dla bezrobotnych

Rolà finansowanych z Funduszu Pracy zasi∏ków dla bezrobotnych jest ∏agodzenie dochodo-
wych skutków bezrobocia i umo˝liwienie poszukiwania pracy zgodnej (o ile to mo˝liwe) z posiada-

Tablica 9.13: Bierni beneficjenci zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych jako procent
wszystkich biernych pe∏nosprawnych.

W Tablicy przedstawiono udzia∏ deklarujàcych êród∏o utrzymania z „innych Êwiadczeƒ FP”, co dla podanych grup wiekowych stanowi do-
bre przybli˝enie zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedmerytalnych.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.

 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 
Kobiety 15.8 45.2 2.0 0.0 
Mężczyźni x 40.8 56.4 11.3 
Ogółem 14.9 44.0 16.4 3.9 

31 Wed∏ug danych ZUS, nap∏yw Êwiadczeniobiorców jest w chwili obecnej znikomy. Jest to jednak efekt wprowadzenia
obowiàzku pobierania zasi∏ku dla bezrobotnych przez co najmniej szeÊç miesi´cy. Poniewa˝ potencjalni Êwiadczeniobior-
cy uprawnieni sà do zasi∏ków 12-miesi´cznych, których wysokoÊç jest porównywalna z wysokoÊcià Êwiadczenia przed-
emerytalnego, obecna sytuacja mo˝e oznaczaç opóênienie nap∏ywu, a nie jego zmniejszenie.

Rysunek 9.7: Funkcje ryzyka przep∏ywu na Êwiadczenie przedemerytalne w 2004r.

èród∏o: Obliczenia w∏asne.
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nymi kwalifikacjami. Zasi∏ki sà transferem o charakterze socjalnym, choç nabycie prawa do nich wy-
nika z op∏acania sk∏adki na Fundusz Pracy. O socjalnej roli zasi∏ku przesàdza brak jego powiàzania
z wczeÊniej uzyskiwanym wynagrodzeniem oraz redystrybucja w ramach Funduszu Pracy, zacho-
dzàca od osób o niskim ryzyku bezrobocia do osób o wysokim ryzyku. 

Dochody Funduszu Pracy pochodzà ze sk∏adki op∏acanej przez pracodawców (2.45 procent
podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) oraz dotacji z bud˝etu paƒ-
stwa.32 Wydatki na zasi∏ki dla bezrobotnych sà procykliczne wzgl´dem liczby bezrobotnych (zob.
Tablica 9.14). W ostatnich latach mo˝na zaobserwowaç spadek udzia∏u uprawnionych do zasi∏ków,
co jest z jednej strony zwiàzane z d∏ugimi okresami pozostawania w bezrobociu, z drugiej ze zmia-
nami w regulacjach odnoÊnie czasu przys∏ugiwania zasi∏ku.

Zasi∏ki przys∏ugujà obecnie zarejestrowanym bezrobotnym, którzy w ciàgu 18 miesi´cy po-
przedzajàcych rejestracj´ przepracowali minimum 12 miesi´cy. Przyznawane sà na 6, 12 lub 18 mie-
si´cy. Zasi∏ki 12 miesi´czne przys∏ugujà osobom ze sta˝em pracy 20 lat i wi´cej (jeÊli jednoczeÊnie
majà powy˝ej 50 lat) oraz w powiatach w których stopa bezrobocia jest powy˝ej 125 proc. Êred-
niej krajowej. Zasi∏ki 18 miesi´czne przys∏ugujà w powiatach o stopie bezrobocia wy˝ej od 200
proc. przeci´tnej w Polsce oraz rodzicowi dziecka do lat 15, o ile wspó∏ma∏˝onek jest bezrobotnym
bez prawa do zasi∏ku. Zasi∏ek dla bezrobotnych wynosi 521,90 PLN, z tym ˝e osoby o sta˝u pracy
do lat 5 otrzymujà 80 proc. tej kwoty, powy˝ej 20 lat sta˝u – 120 proc. tej kwoty.

Ostatnie zasadnicze zmiany w zakresie zasi∏ków dla bezrobotnych mia∏y miejsce na poczàtku
1997 r. Zniesiono wtedy zasi∏ki dla bezrobotnych w wieku przedemerytalnym, które przys∏ugiwa ∏y 55-
letnim kobietom lub 60-letnim m´˝czyznom, zwolnionym z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy i po-
siadajàcym sta˝ pracy uprawniajàcy do emerytury (wysokoÊç zasi∏ku by∏a zwiàzana z wysokoÊcià wcze-
Êniejszego wynagrodzenia). Zastàpiono je zasi∏kami i Êwiadczeniami przedemerytalnymi, opisanymi
w poprzednim punkcie. Okres zatrudnienia, uprawniajàcego do zasi∏ku, wyd∏u˝ono z 6 miesi´cy
(w ciàgu 12 miesi´cy poprzedzajàcych rejestracj´) do 12 miesi´cy (w ciàgu 18 miesi´cy poprzedzajà-
cych rejestracj´). Równie˝ z poczàtkiem 1997 r. wprowadzono ró˝nicowanie wysokoÊci zasi∏ku w za-
le˝noÊci od sta˝u pracy (na zasadach funkcjonujàcych do dziÊ) oraz wprowadzono zasi∏ki na okres 6,
12 i 18 miesi´cy, z tym ˝e zasi∏ek na 12 miesi´cy przys∏ugiwa∏ w powiatach o stopie bezrobocia wy˝-
szej od przeci´tnej w kraju (wczeÊniej podstawowym okresem by∏o 12 miesi´cy, z zasi∏kami 18 mie-
si´cznymi dla osób o sta˝u pracy powy˝ej 25 i 30 lat – odpowiednio dla kobiet i m´˝czyzn).

Ustawa z dnia 1 maja 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadzi-
∏a istotne zmiany w organizacji s∏u˝b zatrudnienia i aktywnej polityki rynku pracy nie wprowadzi∏a zmian
w organizacji zasi∏ków, poza podniesieniem progu, od którego w danym powiecie przys∏uguje zasi∏ek
na 12 miesi´cy, do 125 proc. przeci´tnej stopy bezrobocia w kraju oraz ograniczeniem z 18 do 12 mie-
si´cy okresu przys∏ugiwania zasi∏ków osobom w wieku powy˝ej 50 lat, posiadajàcych 20 letni sta˝ pracy.

9.8.2 Zasi∏ki dla bezrobotnych – ocena wp∏ywu na rynek pracy

Niewielkie w stosunku do PKB wydatki oraz wàski kràg uprawnionych – w roku 2004 zasi∏ki pobie-
ra∏o 14 procent bezrobotnych – wskazujà na umiarkowane oddzia∏ywanie zasi∏ków dla bezrobotnych na ry-

Tablica 9.14: Wydatki na zasi∏ki dla bezrobotnych, liczba bezrobotnych zarejestrowany oraz
udzia∏ bezrobotnych z prawem do zasi∏ku.

Liczba bezrobotnych i udzia∏ uprawnionych – stan na koniec roku.
èród∏o: MGiP.

 2000 2001 2002 2003 2004 
Wydatki jako proc. PKB 0.37 0.39 0.41 0.35 0.30 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (tys.) 2 703 3 115 3 217 3 176 3 000 
Udział uprawnionych do zasiłku (proc.) 20.3 20.0 16.7 15.1 14.2 

32 W latach 2000-2003 Fundusz wykazywa∏ rosnàcy deficyt, wynikajàcy g∏ównie ze wzrostu wydatków na zasi∏ki i Êwiad-
czenia przedemerytalne.
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nek pracy. Ewentualny negatywny wp∏yw zasi∏ków na intensywnoÊç poszukiwania pracy jest ograniczany
stosunkowo niskà stopà zastàpienia dla w∏aÊciwie wszystkich kategorii bezrobotnych (za wyjàtkiem bezro-
botnych uprawnionych do 120 proc. zasi∏ku, o potencjalnym wynagrodzeniu zbli˝onym do minimalnego).
Brak powiàzania zasi∏ku z wczeÊniejszym wynagrodzeniem powoduje znacznà skal´ redystrybucji mi´dzy
p∏atnikami sk∏adek i sprawia, ˝e rola socjalna Êwiadczenia dla osób lepiej zarabiajàcych jest ograniczona. 

Jak pokazano na Rysunku 9.8, zasi∏ki dla bezrobotnych trafiajà przede wszystkim do najmniej
zamo˝nych gospodarstw.33 Niemniej jednak, znaczne przesuni´cie rozk∏adu zasi∏ków do rozk∏adu
dochodów z pracy wskazuje, ˝e utrata pracy i przejÊcie na zasi∏ek dla bezrobotnych mo˝e oznaczaç
znaczny spadek dochodów. Zasi∏ki nie spe∏niajà bowiem funkcji ubezpieczeniowej.

Jak jednak zauwa˝ono w Rozdziale 6. Cz´Êci I, wi´ksze znaczenie dla postaw bezrobotnych ma
czas przys∏ugiwania zasi∏ku, a nie uzyskiwana stopa zastàpienia. Wprawdzie czas przys∏ugiwania zasi∏ku
w Polsce nie jest dla wi´kszoÊci grup bezrobotnych d∏ugi,34 jednak pewne negatywne skutki mo˝e mieç
uzale˝nianie d∏ugoÊci Êwiadczenia od stopy bezrobocia w regionie, co ma charakter czysto socjalny, ma-
jàcy ∏agodziç spo∏eczne efekty bezrobocia tam, gdzie jest ono najwy˝sze. Oznacza to jednak, ˝e zasi∏ki
majà najbardziej demotywujàcy wp∏ywy w∏aÊnie na te osoby, które dotkni´te sà najwi´kszymi trudnoÊcia-
mi w powrocie do zatrudnienia. Dodatkowo rozwiàzanie to mo˝e do pewnego stopnia ograniczaç mo-
bilnoÊç osób zagro˝onych utratà pracy mi´dzy regionami o wysokich i niskich stopach bezrobocia.

9.8.3 Aktywna polityka rynku pracy

Aktywnà polityk´ rynku pracy finansuje Fundusz Pracy a prowadzona jest ona przez Powiato-
we Urz´dy Pracy. Wydatki na aktywne polityki od poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych cechujà si´ pro-
cyklicznoÊcià – ich udzia∏ w PKB wzrasta∏ podczas szybkiego wzrostu gospodarczego mala∏ nato-
miast wraz z dynamikà produktu. W odwrotny sposób kszta∏towa∏y si´ wydatki na polityki pasywne
– zasi∏ki dla bezrobotnych i Êwiadczenia przedemerytalne, co Êwiadczy o wymiennoÊci obu katego-
rii polityk. Odró˝nia to polskà polityk´ rynku pracy od pozosta∏ych paƒstw OECD, gdzie wydatki
na ALMP kszta∏tujà si´ stabilnie, ich udzia∏ w PKB nie podlega istotnym wahaniom. Rosnàce wydat-
ki na polityki pasywne ogranicza∏y mo˝liwoÊç finansowania polityk aktywnych. Spadek wydatków
na programy aktywne w Polsce przejawia si´ tak˝e w tym, ˝e wraz ze wzrostem liczby bezrobot-

33 Nale˝y jednak podkreÊliç, i˝ uwzgl´dniono gospodarstwa osiàgajàce dochód z zasi∏ku dla bezrobotnych, ale bez do-
chodu z pracy.
34 Wobec braku danych co do d∏ugoÊci pobierania zasi∏ków i niskiej jakoÊci danych dotyczàcych nap∏ywów i odp∏ywów, pre-
cyzyjne oszacowanie czasu pobierania i momentu zmiany stanu na rynku pracy beneficjentów nie by∏o mo˝liwe. Uzyskane
dane wskazujà jednak na zbie˝noÊç odp∏ywów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce z obserwowanymi w innych krajach,
tzn. wysokà ich intensywnoÊç na poczàtku okresu zasi∏kowego oraz pod jego koniec, gdzie jest ono najdotkliwsze. 

Rysunek 9.8: Struktura gospodarstw osiàgajàcych dochody z zasi∏ków dla bezrobotnych
do pracy oraz ze sta∏ej pracy poza rolnictwem wg decyli rok∏adu dochodu ekwiwalentnego
per capita gospodarstw domowych w 2003 roku.

Dochody z uwzgl´dnieniem zmodyfikowanej skali ekwiwalencji OECD: 1 dla g∏owy gospodarstwa domowego, 0.5 dla ka˝dej kolejnej oso-
by doros∏ej oraz 0.3 dla dzieci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.
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nych o jednà trzecià po roku 1999, wydatki na programy aktywne przypadajàce na jednego bezro-
botnego obni˝y∏y si´ z 46 procent przeci´tnego wynagrodzenia w roku 1998, do zaledwie 8 pro-
cent przeci´tnego wynagrodzenia w roku 2002 (Lewandowski et al., 2005).

Wydatki na aktywne polityki rynku pracy wynios∏y w roku 2004 0.15 procent PKB. W porów-
naniu do koƒca lat dziewi´çdziesiàtych, zmala∏o znaczenie robót publicznych oraz prac interwen-
cyjnych, a wzros∏o programów adresowanych do absolwentów, które poch∏aniajà coraz wy˝szy od-
setek wydatków na ALMP, mimo ˝e udzia∏ osób m∏odych wÊród ogó∏u bezrobotnych maleje
od 2001 roku. Wydatki na projekty dla absolwentów stanowi∏y w roku 2004 40 procent ca∏oÊci wy-
datków na ALMP,35 na roboty publiczne 21 procent, a na prace interwencyjne – 18 procent. Nieco
poni˝ej 10 procent wydatków przeznaczanych jest na szkolenia zawodowe. Po˝yczki udzielane
na rozpocz´cie w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla
bezrobotnych stanowi∏y kilkanaÊcie procent ca∏kowitych wydatków na ALMP do roku 2003, w ro-
ku 2004 zamieniono je na bezzwrotne dotacje, a ich udzia∏ w wydatkach ogó∏em obni˝y∏ si´.

Kolejnym instrumentem aktywnej polityki rynku pracy jest poÊrednictwo pracy oraz doradz-
two zawodowe. Nie jest mo˝liwa ocena Êrodków wydatkowanych na ten cel, gdy˝ sà one wlicza-
ne w koszty operacyjne urz´dów pracy. Ich znaczenie w Polsce jest jednak niewielkie. Z danych
na koniec roku 2004 wynika, i˝ na jednego doradc´ zawodowego przypada 4930 bezrobotnych,
a na jednego poÊrednika zawodowego – 1903 bezrobotnych, co w praktyce uniemo˝liwia realiza-
cj´ tych us∏ug i wskazuje na ich drugoplanowe znaczenie w dzia∏aniach urz´dów pracy.

Od czasu reformy terytorialnej w roku 1999 wytyczne polityki rynku pracy ustalane by∏y
na szczeblu krajowym, ale ich realizacjà zajmowa∏y si´ powiatowe i wojewódzkie urz´dy pracy, ma-
jàce mo˝liwoÊci jej modyfikacji. Decentralizacja dotyczy∏a zatem struktur s∏u˝b zatrudnienia, jednak
ju˝ w znacznie mniejszym stopniu zarzàdzania rynkiem pracy i prowadzenia polityki zatrudnienia.

Szereg zmian w organizacji polityki rynku pracy wprowadzi∏a ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Do jej najwa˝niejszych elementów nale˝à okre-
Êlenie instytucji rynku pracy, us∏ug i instrumentów kierowanych do bezrobotnych oraz poszukujàcych
prac´ a tak˝e okreÊlenie wymagaƒ kwalifikacyjnych wobec pracowników publicznych s∏u˝b zatrud-
nienia,36 zmierzajace do ich profesjonalizacji. Zgodnie z ustawà, za instytucje rynku pracy uznano
nie tylko publiczne s∏u˝by zatrudnienia lecz tak˝e niepubliczne agencje zatrudnienia,37 oraz instytu-
cje szkoleniowe, dialogu spo∏ecznego, partnerstwa lokalnego i Ochotnicze Hufce Pracy. 

Do podstawowych us∏ug Êwiadczonymi przez s∏u˝by zatrudnienia na rzecz osób bezrobot-
nych nale˝à poÊrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pra-
cy organizacja szkoleƒ oraz us∏ugi EURES.38 Kluczowà zmianà jest zdefiniowanie nast´pujàcych
grup osób o szczególnej pozycji na rynku pracy, jakimi sà bezrobotni do 25 lub powy˝ej 50 roku
˝ycia, bezrobotni d∏ugotrwale, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujàcy co najmniej
jedno dziecko do 7 roku ˝ycia lub bezrobotni niepe∏nosprawni. W stosunku do tych grup s∏u˝by za-
trudnienia zobowiàzane sà podjàç dzia∏ania aktywizujàce. Wi´kszy nacisk po∏o˝ono tak˝e na roz-
wój zasobów ludzkich i szkolenia zawodowe, wprowadzajàc mi´dzy innymi przygotowania zawo-

35 Programy te, funkcjonujàce pod nazwami „Absolwent” w latach 1998-2001 oraz „Pierwsza praca” od 2002 roku, po-
legajà obecnie na organizacji sta˝y dla osób bez doÊwiadczenia zawodowego, przygotowania zawodowego dla osób
z doÊwiadczeniem zawodowym ale bez odpowiednich kwalifikacji, stypendiach na kontynuowanie nauki, stypendiach
szkoleniowych oraz refundacjach kosztu dojazdu do pracy oraz zakwaterowania. W okresie od czerwca 2002 r. do ma-
ja 2004 r. w programie „Pierwsza praca” uczestniczy∏o ponad 384 tys. osób, z których ponad 55 procent skorzysta∏o
z oferty sta˝y absolwenckich, 15 procent ze szkoleƒ, a w 14 procent przypadków pracodawcom refundowano wynagro-
dzenia i sk∏adki z tytu∏u zatrudnienia absolwenta.
36 W szczególnoÊci wobec doradców zawodowych i poÊredników pracy, a tak˝e wobec specjalistów do spraw rozwoju
zawodowego i szkoleƒ, specjalistów do spraw programów, liderów klubów pracy oraz krajowej kadry EURES. Uregulo-
wane zosta∏o tak˝e zatrudnienie kadr kierowniczych powiatowych i wojewódzkich urz´dów pracy celem stabilizacji dzia-
∏aƒ tych s∏u˝b.
37 Na niepubliczne agencje zatrudnienia sk∏adajà si´ agencje poÊrednictwa pracy w kraju i zagranicà, poradnictwa za-
wodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej.
38 Uzupe∏niane sà one przez instrumenty dzia∏ania, jak finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania, do finanso-
wanie wyposa˝enia miejsca pracy, podj´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej, refundowanie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne oraz finansowanie dodatków aktywizacyjnych.
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dowe w miejscu pracy a tak˝e mo˝liwoÊç utworzenia przez pracodawców funduszy szkoleniowych
w przedsi´biorstwie.

Zgodnie z aktualnym algorytmem podzia∏u Êrodków na ALMP mi´dzy województwa, udzia∏
danego województwa w ca∏oÊci Êrodków pochodzàcych z Funduszu Pracy zale˝y dodatnio od liczby
zarejestrowanych bezrobotnych powy˝ej 50 roku ˝ycia, poni˝ej 25 roku ˝ycia, w mniejszym stopniu
od liczby pozosta∏ych bezrobotnych a tak˝e od stopy bezrobocia w porównaniu do pozosta∏ych wo-
jewództw oraz stosunku liczby bezrobotnych, wyrejestrowanych do ich zasobu. Zrezygnowano na-
tomiast z uwzgl´dniania liczby osób d∏ugotrwale bezrobotnych (wczeÊniejszy algorytm móg∏ ogra-
niczaç pomoc osobom d∏ugotrwale bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, ze wzgl´du na korzyÊci
p∏ynàce z utrzymywania ich w rejestrze bezrobotnych), a wzi´to pod uwag´ udzia∏ bezrobotnych po-
wy˝ej 50 roku ˝ycia. Ponadto liczb´ bezrobotnych absolwentów w danym województwie zastàpi∏a
liczba bezrobotnych osób m∏odych. Uwzgl´dnienie odsetka odp∏ywów z rejestru, jako czynnika
zwi´kszajàcego Êrodki przys∏ugujàce urz´dom w danym województwie, jest przybli˝eniem skutecz-
noÊci dzia∏aƒ s∏u˝b zatrudnienia i ogranicza ryzyko utrzymywania bezrobotnych w rejestrze. W rezul-
tacie, wi´kszy odsetek Êrodków mo˝e byç przekazywany tym powiatom, gdzie potrzeba prowadze-
nia programów aktywizujàcych jest wi´ksza, a skutecznoÊç ich dzia∏aƒ wy˝sza.

9.8.4 Aktywna polityka rynku pracy – ocena wp∏ywu na rynek pracy

DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà, ˝e choç ALMP nie sà w stanie wp∏ynàç na zmiany
bezrobocia w nast´pstwie szokowych, egzogenicznych zmian na rynku pracy, to mogà potencjalnie
istotnie determinowaç póêniejszà absorpcj´ tych zaburzeƒ, mo˝na zatem zasadnie przypuszczaç, i˝
zmniejszenie zakresu prowadzonych polityk aktywnych wzmog∏o trwa∏oÊç skutków szoku rosyjskie-
go na polskim rynku pracy. Aktywna polityka rynku pracy nie wywiera∏a negatywnego wp∏ywu na ry-
nek pracy, ale nie spe∏nia∏a celów uzasadniajàcych jej prowadzenie. Wynika to z dwóch czynników:
zbyt niskich nak∏adów na nià i nieefektywnego doboru prowadzonych dzia∏aƒ.

Redukcja wydatków na roboty publiczne oraz prace interwencyjne, w porównaniu do lat dzie-
wi´çdziesiàtych, zgodna jest co prawda z tendencjà obserwowanà w innych paƒstwach OECD, gdy˝
programy te oceniane sà generalnie jako co najwy˝ej nieefektywne, w kategoriach wp∏ywu na praw-
dopodobieƒstwo podj´cia przez ich uczestników sta∏ej pracy po zakoƒczeniu programu, lecz jest ona
nieznaczna. Wydaje si´, ˝e przeznacza si´ na te dzia∏ania nadal znacznà cz´Êç Êrodków dost´pnych
na polityk´ aktywnà, które jak zauwa˝ono, sà wzl´dnie niskie. Prace interwencyjne, roboty publicz-
ne oraz subsydiowanie zatrudnienia wià˝à si´ ze znacznym ryzykiem wystàpienia efektów substytu-
cji oraz wypierania miejsc pracy.39 Ponadto, adresowane sà one g∏ównie do osób d∏ugotrwale bez-
robotnych, co jest uzasadnione, ale charakter subsydiowanego zatrudnienia w wielu przypadkach
wskazuje, i˝ pomoc ta nie prowadzi do poprawy szans na znalezienie przez uczestników sta∏ego za-
trudnienia. Nale˝y te˝ podkreÊliç, i˝ w programy te powinno si´ stosowaç przede wszystkim wobec
osób powracajàcych na rynek pracy lub podatnych na dezaktywizacj´, zw∏aszcza wobec osób star-
szych, jednak nie dzia∏ania te nie by∏y wykorzystywane do aktywizacji zawodowej osób biernych.

Cz´Êç po˝yczek dla bezrobotnych udzielana jest osobom m∏odym, stanowià one tak˝e wi´k-
szoÊç osób uczestniczàcych w szkoleniach. W rezultacie, przesz∏o 50 procent wydatków na ALMP
finansuje programy adresowane do osób m∏odych. Nale˝y podkreÊliç, ˝e co prawda sà oni grupà
tzw. podwy˝szonego ryzyka z powodu trudnoÊci z wejÊciem na rynek pracy, jednak jest to grupa
bardzo niejednorodna ze wzgl´du na uzyskane wykszta∏cenie. DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe
wskazujà bowiem, ˝e dzia∏ania ukierunkowane na osoby m∏ode mogà przyczyniç si´ do wzrostu za-
trudnialnoÊci osób s∏abo wykszta∏conych, nisko produktywnych, w szczególnoÊci bez wykszta∏cenia
zawodowego. Natomiast w Polsce, uczestnikami programów adresowanych do absolwentów,
zw∏aszcza sta˝y absolwenckich oraz szkoleƒ, sà w pierwszej kolejnoÊci osoby wykszta∏cone, zmoty-
wowane do znalezienia pracy i aktywne (CASE 2004b). Wnioskowaç mo˝na, ˝e wià˝à si´ one ze
znacznym ryzykiem ja∏owej straty, wyst´pujàcym, gdy w danym programie biorà udzia∏ osoby o re-

39 Efekt substytucji zachodzi, gdy osoby bioràce udzia∏ w danym programie podejmujà zatrudnienie kosztem innych
osób bezrobotnych w nim nie uczestniczàcych, natomiast efekt wypierania – gdy bezrobotni podejmujàcy prac´ w re-
zultacie danego programu uzyskujà jà kosztem osób wczeÊniej zatrudnionych, które prac´ tracà.
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latywnie wy˝szych szansach na podj´cie zatrudnienia. Wysokie odsetki osób znajdujàcych prac´
w nast´pstwie uczestnictwa w tych programach nie Êwiadczà zatem o ich skutecznoÊci, gdy˝ mo˝-
na przypuszczaç, ˝e osoby te z wysokim prawdopodobieƒstwem znalaz∏yby zatrudnienie samo-
dzielnie. Nale˝y uznaç to za znaczny b∏àd polskiej polityki rynku pracy, skoro tak du˝y odsetek Êrod-
ków przeznaczany jest na niwelowanie bezrobocia frykcyjnego, a nie strukturalnego.

Dla uzyskania poglàdu na aktywnà polityk´ rynku pracy w Polsce, kluczowe jest tak˝e rozpatrzenie
poÊrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego realizowanych przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia,
a konkretnie przez Powiatowe Urz´dy Pracy. DoÊwiadczenia paƒstw OECD wskazujà, i˝ sà to prawdopo-
dobnie najwa˝niejsze z dzia∏aƒ prowadzonych w ramach ALMP, ze wzgl´du na ich skutecznoÊç zarówno
na poziomie mikro jak i makroekonomicznym oraz niskie koszty w porównaniu do innych typów aktyw-
nych polityk. Jednak efektywnoÊç poÊrednictwa oraz doradztwa zale˝y w znacznej mierze od kwalifikacji
kadr s∏u˝b zatrudnienia i prowadzenia tych us∏ug w relacji z lokalnym rynkiem pracy i adekwatnie do zmian
popytu na prac´. Warunki te nie sà spe∏nione w Polsce. W rezultacie z us∏ug doradzców korzysta jedynie
5 procent bezrobotnych m´˝czyzn oraz 56 procent bezrobotnych kobiet. Co wi´cej, w 40 procentach
przypadków doradcami nie sà osoby o specjalistycznym wykszta∏ceniu (CASE 2004b).

Podobnie jak w przypadku polityk omówionych powy˝ej, postawiç mo˝na hipotez´, i˝ do-
radztwo zawodowe oraz poÊrednictwo pracy nie sà adresowane do grup o najni˝szej zatrudnialno-
Êci. Zgodnie z priorytetami deklarowanymi przez pracowników Publicznych S∏u˝b Zatrudnienia (czy-
li przede wszystkim powiatowych urz´dów pracy), doradztwo zawodowe obejmowaç ma osoby
zagro˝one d∏ugotrwa∏ym bezrobociem, lub ju˝ nim dotkni´te, jednak˝e z doradztwa korzysta tyl-
ko 16 procent osób d∏ugotrwale bezrobotnych oraz 19 procent bezrobotnych powy˝ej 25 roku ˝y-
cia. W przypadku osób krótkotrwale bezrobotnych i poni˝ej 25 roku ˝ycia odpowiednie odsetki wy-
noszà 42 procent oraz 46 procent (CASE 2004b). Sytuacja ta odzwierciedla s∏aboÊç s∏u˝b
zatrudnienia i niskà jakoÊç oferowanych przez nie us∏ug, lecz tak˝e instytucjonalnie uwarunkowa-
nà autoselekcj´ osób z nich korzystajàcych – je˝eli doradztwo nie jest obowiàzkowe, u˝ywane jest
przez osoby Êwiadome jego znaczenia, czyli osoby relatywnie lepiej wykszta∏cone, aktywne i samo-
dzielnie poszukujàce pracy. Niedostateczny kontakt z popytowà stronà rynku pracy tak˝e utrudnia
poÊrednictwo i doradztwo, bowiem znaczna cz´Êç wakatów mo˝e nie byç zg∏aszana w PUP-ach,
a brak informacji o lokalnym popycie na zawody, kwalifikacje oraz jego zmianach w czasie obni˝a
jakoÊç oferowanych przez s∏u˝by zatrudnienia us∏ug. Czynniki te sprawiajà, i˝ potencja∏ doradztwa
oraz poÊrednictwa nie jest w Polsce wykorzystywany.

Potencjalna skutecznoÊç polityki rynku pracy ograniczana jest przez ograniczenia finansowe
i kadrowe powiatowych urz´dów pracy, zw∏aszcza niestabilnoÊç zatrudnienia w urz´dach powiato-
wych. S∏u˝by zatrudnienia cechujà si´ niskim stopniem profesjonalizacji, o czym Êwiadczy fakt, i˝
oko∏o jednej trzeciej pracowników tych urz´dów stanowià osoby zatrudniane w ramach prac inter-
wencyjnych lub robót publicznych. Odsetek ten jest nawet wy˝szy w powiatach o wy˝szej stopie
bezrobocia, podobnie jak i rotacja zatrudnienia, si´gajàca 60 procent (Lewandowski et al., 2005).
Przypuszczalnie wynika to z trudnoÊci finansowych urz´dów pracy i z jednej strony znaczàco obni-
˝a jakoÊç oferowanych us∏ug, a z drugiej strony wskazuje na b∏´dne adresowanie prowadzonych
polityk – wydaje si´ ma∏o prawdopodobne, i˝ przejÊciowy okres zatrudnienia w urz´dzie pracy po-
prawia pozycj´ na rynku pracy danej osoby i zwi´ksza szanse znalezienia przez nià sta∏ej pracy. 

Ocena efektywnoÊci wymienionych dzia∏aƒ, w oparciu o rygorystyczne metody ekonome-
tryczne, nie jest mo˝liwa do przeprowadzenia, ze wzgl´du na brak niezb´dnych danych. Niemniej
jednak, poniewa˝ wydatki na ALMP stanowià w ostatnich latach nieznaczny odsetek PKB i ca∏oÊci
wydatków na polityk´ rynku pracy, dominujà programy wià˝àce si´ ze znacznym ryzykiem wystà-
pienia efektów substytucji, wypierania czy te˝ ja∏owej straty, skutecznoÊç podejmowanych dzia∏aƒ
w kategoriach zarówno zmiany indywidualnego prawdopodobieƒstwa znalezienia zatrudnienia, jak
i redukcji ogólnego poziomu bezrobocia, jest prawdopodobnie niewielka.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e adresowanie podejmowanych dzia∏aƒ do grup podwy˝szonego ry-
zyka na rynku pracy by∏o do tej pory raczej unikane przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia, co stoi
w sprzecznoÊci z doÊwiadczeniami mi´dzynarodowymi i sensem prowadzenia aktywnej polityki ryn-
ku pracy (Lewandowski et al., 2005). Dodatkowym utrudnieniem w prowadzeniu aktywnej polityki
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rynku pracy jest struktura organizacyjna s∏u˝b zatrudnienia i niestabilnoÊç finansowania tej polityki.
W rezultacie jest ona niedostosowana do lokalnych potrzeb, a dzia∏ania prewencyjne w stosunku
do grup zagro˝onych bezrobociem nie sà prowadzone w zakresie wystarczajàcym do ograniczenia
bezrobocia d∏ugookresowego. Powa˝nym zaniedbaniem jest brak programów nastawionych na ak-
tywizacj´ osób mogàcych ulec dezaktywizacji, szczególnie w wieku niemobilnym.

9.9 Âwiadczenia rodzinne

Âwiadczenia rodzinne sà formà pomocy spo∏ecznej, ukierunkowanej przede wszystkim na ro-
dziny z dzieçmi. Uzasadnieniem ich istnienia jest pomoc mniej zamo˝nym rodzicom (a w szczegól-
noÊci samotnym rodzicom i rodzicom dzieci niepe∏nosprawnych) w zapewnieniu w∏aÊciwych wa-
runków dla rozwoju i wychowania dzieci. Âwiadczenia rodzinne mogà byç podstawowym
narz´dziem polityki prorodzinnej w warunkach malejàcej dzietnoÊci.

Âwiadczenia rodzinne to w Polsce podstawowa pomoc paƒstwa dla rodzin o niskich docho-
dach i g∏ówne narz´dzie polityki spo∏ecznej (wydatki na Êwiadczenia rodzinne sà dwukrotnie wy˝-
sze od pozosta∏ych zasi∏ków pomocy spo∏ecznej ∏àcznie, zob. nast´pny podrozdzia∏). Âwiadczenia
rodzinne sà Êwiadczeniami pomocy spo∏ecznej, finansowanymi z bud˝etu paƒstwa. Obs∏ugà
uprawnionych, wyp∏atami itp. docelowo majà zajmowaç si´ samorzàdy. Âwiadczenia rodzinne dzie-
là si´ na zasi∏ki rodzinne i Êwiadczenia opiekuƒcze (których nie nale˝y myliç z zasi∏kami opiekuƒczy-
mi, finansowanymi z FUS w ramach ubezpieczenia chorobowego, przys∏ugujàcymi na opiek´
nad chorym cz∏onkiem rodziny). Do niedawna system Êwiadczeƒ rodzinnych by∏ w fazie przejÊcio-
wej – docelowe rozwiàzania, wprowadzone ustawà o Êwiadczeniach rodzinnych z 28 listopada
2003 r., wesz∏y w pe∏ni w ˝ycie 1 wrzeÊnia 2005 r. (wi´kszoÊç nowych zasad co do podzia∏u Êwiad-
czeƒ i tytu∏ów do nich obowiàzuje od 1 maja 2004 r.). WczeÊniej podobne Êwiadczenia funkcjono-
wa∏y na podstawie ustawy o zasi∏kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych. Zmodyfiko-
wano nie tylko dotychczas funkcjonujàce transfery w ramach zasi∏ków rodzinnych, piel´gnacyjnych
i wychowawczych, ale wprowadzono te˝ nowe Êwiadczenia zast´pujàce wyp∏aty ze zlikwidowane-
go Funduszu Alimentacyjnego (zapewniajàcego wyp∏aty samotnym rodzicom w razie braku mo˝li-
woÊci egzekucji nale˝nych alimentów).

Wszystkie Êwiadczenia rodzinne (za wyjàtkiem zasi∏ku piel´gnacyjnego) przys∏ugujà, jeÊli
spe∏nione jest kryterium dochodowe (dochód na osob´ w gospodarstwie co najwy˝ej 504 PLN; 583
PLN jeÊli w rodzinie jest dziecko niepe∏nosprawne), ponadto zasi∏ki rodzinne i dodatki z definicji
zwiàzane sà z wychowywaniem dziecka. ¸àczne wydatki na Êwiadczenia rodzinne (a przed 1 maja
2004 r. – na zasi∏ki rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze oraz Êwiadczenia alimentacyjne) kszta∏-
tujà si´ w ostatnich latach nieco poni˝ej 1 proc. PKB.

Tablica 9.15: Wydatki na poszczególne Êwiadczenia rodzinne i Êwiadczenie alimentacyjne
w latach 2001-2004 wed∏ug Êwiadczeƒ na starych i nowych zasadach.

èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych MPS.

 Do 30 kwietnia 2004 2001 2002 2003 2004 Od 1 maja 2004 
Zasiłek rodzinny 0.48 0.46 0.4 0.35 Zasiłek rodzinny 
Zasiłek pielęgnacyjny 0.19 0.17 0.13 0.12 Zasiłek pielęgnacyjny 
Zasiłek wychowawczy 0.08 0.09 0.09 0.08 Dodatek – urlop wychowawczy 

Świadczenie alimentacyjne 0.16 0.18 0.18 0.21 Dodatek – samotne wychowy-
wanie

Zasiłek stały 0.06 0.05 0.03 0.04 Świadczenie pielęgnacyjne 

Zasiłek okresowy gwarantowany 0.02 0.02 0.01 0.01 Dodatek – samotne bez prawa 
do zasiłku

Macierzyński zasiłek jednorazowy 0.00 0.00 0.00 0.07 Pozostałe dodatki 
Ogółem 1.00 0.97 0.85 0.88 Ogółem 
Ogółem mln PLN 7 582 7 546.6 6 930.5 7 767.3 Ogółem mln PLN 
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9.9.1 Zasi∏ki rodzinne i dodatki do zasi∏ków rodzinnych

Zasi∏ek rodzinny przys∏uguje osobom wychowujàcym dzieci lub m∏odym osobom uczàcym
si´, pod warunkiem spe∏nienia kryterium dochodowego. Zasi∏ek rodzinny wynosi 44 PLN (dziecko
do lat 5), 56 PLN (5-18) lub 65 PLN (18-24). Do zasi∏ku rodzinnego przys∏ugujà dodatki z tytu∏u:

• urodzenia dziecka – jednorazowo 500 PLN na ka˝de urodzone dziecko;

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 PLN miesi´cz-
nie, przez 24 miesi´cy (jedno dziecko), 36 miesi´cy (wi´cej ni˝ jedno w jednym porodzie) lub
72 miesiàce (dziecko niepe∏nosprawne); samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasi∏ku dla bezrobotnych na skutek up∏ywu ustawowego okresu jego pobierania – 400
PLN miesi´cznie, przys∏uguje do trzech lat, ale nie d∏u˝ej ni˝ do 7 roku ˝ycia dziecka;

• samotnego wychowywania dziecka – 170 PLN miesi´cznie na ka˝de dziecko (250 PLN w ra-
zie niepe∏nosprawnoÊci dziecka);

• kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka niepe∏nosprawnego – wynosi 50 PLN miesi´cznie do 5 ro-
ku ˝ycia, 70 PLN dla dzieci starszych;

• rozpocz´cia roku szkolnego – 90 PLN we wrzeÊniu;

• podj´cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 40 PLN, 80 PLN w wy-
padku dziecka niepe∏nosprawnego, przys∏uguje od wrzeÊnia do czerwca.

9.9.2 Âwiadczenia opiekuƒcze

Na Êwiadczenia opiekuƒcze sk∏adajà si´ zasi∏ek piel´gnacyjny i Êwiadczenie piel´gnacyjne.
Âwiadczenie opiekuƒcze, w wysokoÊci 144 PLN przys∏uguje niepe∏nosprawnym dzieciom, niepe∏no-
sprawnym o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci oraz osobom powy˝ej 75 roku ˝ycia. Dla zasi∏-
ku piel´gnacyjnego nie wyst´puje kryterium dochodowe. Jest on odpowiednikiem dodatku piel´-
gnacyjnego z FUS. Âwiadczenie piel´gnacyjne wynosi 420 PLN miesi´cznie. Przys∏uguje rodzicowi
(opiekunowi), który rezygnuje z pracy zawodowej w celu opieki nad niepe∏nosprawnym dzieckiem,
o ile dochód w rodzinie nie przekracza 583 PLN na osob´.

9.9.3 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Wydatki przeznaczane na Êwiadczenia rodzinne w porównaniu z wydatkami FUS nie sà du-
˝e. Przys∏ugujà one przede wszystkim osobom w prime-age,40 z tego te˝ wzgl´du wywieraç mogà
wp∏yw na poda˝ pracy. Poniewa˝ nowy system Êwiadczeƒ rodzinnych funkcjonuje od niedawna, nie
jest mo˝liwe dokonanie kompleksowej oceny wszystkich wprowadzonych rozwiàzaƒ. Niektóre
z wprowadzonych rozwiàzaƒ budzà jednak pewne wàtpliwoÊci co do zarówno skutecznoÊci przy-
j´tych rozwiàzaƒ, jak i ich wp∏ywu na rynek pracy. 

Po pierwsze, zasi∏ki rodzinne generujà wysokie kraƒcowe stopy podatkowe. Przekroczenie
kryterium dochodowego o kwot´ ni˝szà ni˝ najni˝szy zasi∏ek rodzinny nie skutkuje wprawdzie na-
tychmiastowà utratà prawa do Êwiadczenia (dzieje si´ tak dopiero, jeÊli wy˝szy dochód utrzyma si´
w roku kolejnym), jednak zw∏aszcza przy posiadaniu uprawnieƒ do wy˝szych dodatków (jak np. do-
datek z tytu∏u samotnego wychowywania dziecka), wzrost dochodu z pracy mo˝e oznaczaç spadek
ca∏kowitego dochodu gospodarstwa domowego.

Kolejne zastrze˝enie dotyczy dodatku z tytu∏u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego. Rozwiàzanie to wydaje si´ sprzeczne z politykà promocji aktywnoÊci za-
wodowej kobiet i ∏àczenia macierzyƒstwa z pracà. Poniewa˝ dodatek nie mo˝e byç ∏àczony z ˝ad-
nà pracà zarobkowà, wyd∏u˝a on okres biernoÊci po urodzeniu dziecka, w konsekwencji utrudnia-
jàc powrót rodzicowi na rynek pracy.

40 Wed∏ug BBGD w 2003 r. w gospodarstwach domowych uzyskujàcych dochody z zasi∏ku rodzinnego, Êwiadczenia ali-
mentacyjnego lub zasi∏ku wychowawczego 75 proc. stanowi∏y osoby w wieku poni˝ej 40 lat, a 42 proc. dzieci do lat 18.
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Zastàpienie Êwiadczeƒ funduszu alimentacyjnego dodatkiem z tytu∏u samotnego wychowy-
wania dziecka mia∏o w za∏o˝eniu zracjonalizowaç pomoc paƒstwa dla samotnych rodziców. Wyda-
je si´ jednak, ˝e przyj´te rozwiàzanie zach´ca do nadu˝yç poprzez branie fikcyjnych rozwodów, cze-
go konsekwencjà sà wy˝sze wydatki na dodatek ni˝ na Êwiadczenia alimentacyjne. Wchwili obecnej
rozwiàzanie to funkcjonuje jednak zbyt krótko, by móc wyciàgaç ostateczne wnioski.

9.10 Âwiadczenia pomocy spo∏ecznej

W punkcie tym zostanà omówione zarówno Êwiadczenia wynikajàce z ustawy o pomocy spo-
∏ecznej – czyli zasi∏ki sta∏e z pomocy spo∏ecznej – jak równie˝ dodatki mieszkaniowe i renta socjal-
na, które choç regulowane sà odr´bnymi przepisami, to pe∏nià funkcj´ Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecz-
nej. Pomoc spo∏eczna realizowana jest w formie transferów gotówkowych (renta socjalna, dodatek
mieszkaniowy, zasi∏ki z pomocy spo∏ecznej) oraz w naturze, w formie dóbr (np. darmowe posi∏ki,
ubrania) lub us∏ug (np. us∏ugi piel´gnacyjne) – takà form´ mogà te˝ przyjmowaç zasi∏ki okresowe
lub celowe. Generalnie pomoc spo∏eczna prowadzona jest przez samorzàd lokalny, z tym ˝e cz´Êç
Êwiadczeƒ finansowana jest z bud˝etu, cz´Êç ze Êrodków w∏asnych.

¸àczne wydatki na te Êwiadczenia wynios∏y w 2004 r. blisko 3.9 mld PLN, co stanowi∏o 0.44
proc. PKB, przy czym zasi∏ki pomocy spo∏ecznej stanowià ponad po∏ow´ tych wydatków (zob. Ta-
blica 9.16). Wydatki na pomoc spo∏ecznà w ciàgu ostatnich lat utrzymujà si´ na sta∏ym poziomie
wzgl´dem PKB, choç zmiany instytucjonalne powodujà istotne przesuni´cia w wydatkach na po-
szczególne transfery.

Wlatach 2003-2004 mia∏y miejsce instytucjonalne zmiany w organizacji pomocy spo∏ecznej,
m.in. obs∏uga rent socjalnych ( finansowanych z bud˝etu paƒstwa) zosta∏a przeniesiona do ZUS,
niektóre zasi∏ki pomocy spo∏ecznej zosta∏y zlikwidowane i w∏àczone do systemu Êwiadczeƒ rodzin-
nych. Pomoc spo∏eczna jest generalnie udzielana na wniosek zainteresowanego.

Poza rentà socjalnà, kryteria przyznania pomocy i jej wysokoÊç zale˝y w pewnym stopniu
od decyzji samorzàdu. Ustawowo wyznaczane sà progi dochodowe dla Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecz-
nej i dodatków mieszkaniowych oraz ich maksymalna i minimalna wysokoÊç. 

9.10.1 Zasi∏ki z pomocy spo∏ecznej

Âwiadczenia z pomocy spo∏ecznej obejmujà zasi∏ek sta∏y, okresowy, celowy i specjalny zasi∏ek
celowy na ekonomiczne usamodzielnienie si´ i pomoc dla rodzin zast´pczych. Pomoc spo∏eczna jest
udzielana osobom, które spe∏niajà tzw. kryterium dochodowe, to znaczy osiàgajà dochód ni˝szy ni˝
461 PLN w gospodarstwach jednoosobowych lub ni˝szy ni˝ 361 PLN na osob´ w gospodarstwie
wieloosobowym. Kryterium dochodowe nie ma zastosowania do zasi∏ków celowych oraz pomocy
dla rodzin zast´pczych i imigrantów. 

Tablica 9.16: Âwiadczenia pomocy spo∏ecznej w 2004 r. w mln PLN.

Nie uwzgl´dniono wszystkich zasi∏ków z pomocy spo∏ecznej, wi´kszoÊç niewymienionych Êwiadczeƒ to Êwiadczenia w naturze – us∏ugi opie-
kuƒcze, posi∏ki, ubrania – jak równie˝ zlikwidowany macierzyƒski zasi∏ek okresowy.
èród∏o: MPS, ZUS, MF.

 mln PLN struktura 
Świadczenia pomocy społecznej 2 024 52 
    zasiłki stałe 471 12 
    zasiłki okresowe 254 7 
    zasiłki celowe i w naturze 491 13 
Renta socjalna 1397 36 
Dodatki mieszkaniowe 459 12 
Razem 3 880 100 
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Zasi∏ek sta∏y przys∏uguje ca∏kowicie niezdolnej do pracy osobie, która spe∏nia kryterium do-
chodowe. Jego wysokoÊç równa si´ ró˝nicy mi´dzy dochodem a kryterium dochodowym. Zasi∏ek
okresowy przys∏uguje osobom spe∏niajàcym kryterium dochodowe, w szczególnoÊci dotkni´tych
d∏ugotrwa∏à chorobà, niepe∏nosprawnoÊcià lub bezrobociem. Jego wysokoÊç równa si´ co najwy-
˝ej ró˝nicy mi´dzy dochodem a kryterium dochodowym. Samorzàd lokalny mo˝e ustaliç wy˝szà ni˝
ustawowà kwot´ minimalnà zasi∏ku okresowego, nie mo˝e te˝ odmówiç przyznania pomocy z po-
wodu braku Êrodków. Okres, na który przyznawany jest zasi∏ek jest ustalany indywidualnie przez
oÊrodek pomoc spo∏ecznej.

Zasi∏ki celowe sà jednorazowymi zasi∏kami przyznawanymi na zaspokojenie „niezb´dnej” po-
trzeby bytowej i mo˝e byç przyznany w gotówce lub naturze, w szczególnoÊci na zakup odzie˝y,
leków, ˝ywnoÊci itp. Bywa tak˝e przyznawany rodzinom, które ponios∏y straty na skutek zdarzenia
losowego, kl´ski ˝ywio∏owej bàdê ekologicznej.

9.10.2 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe przys∏ugujà osobom posiadajàcym tytu∏ prawny do zajmowanego lo-
kalu i ponoszàcym wydatki w zwiàzku z jego utrzymaniem, których dochód na g∏ow´ w rodzinie
jest ni˝szy od 125 proc. najni˝szej emerytury (175 proc. w wypadku osoby samotnej). WysokoÊç do-
datku mieszkaniowego ustalana jest w zale˝noÊci od dochodu rodziny, warunków mieszkaniowych
i kosztów zwiàzanych z utrzymaniem mieszkania.

9.10.3 Renta socjalna

Renta socjalna jest rozwiàzaniem zbli˝onym do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy z FUS.
Przys∏uguje osobom ca∏kowicie niezdolnym do pracy, o ile niezdolnoÊç powsta∏a przed 18 rokiem
˝ycia (lub w trakcie nauki w szkole wy˝ej do 25. roku ˝ycia, studiów doktoranckich lub aspirantury
naukowej). Osoby takie, b´dàc ca∏kowicie niezdolnymi do pracy, nie majà jednoczeÊnie uprawnieƒ
do renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy z FUS, poniewa˝ nie spe∏niajà kryterium sta˝u pracy. Renta
socjalna wynosi 84 proc. kwoty najni˝ej renty z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy.

9.10.4 Ocena wp∏ywu na rynek pracy

Wydatki na zasi∏ki pomocy spo∏ecznej w Polsce sà na tyle niskie, ˝e nie mogà mieç istotnego
wp∏ywu na sytuacj´ na rynku pracy na poziomie makro. Równie˝ kryteria dochodowe sà przyj´te
na poziomie generujàcym niskie stopy zastàpienia, poza wyjàtkowymi wypadkami. Nale˝y te˝ za-
uwa˝yç, ˝e znaczna cz´Êç pomocy Êwiadczona jest w naturze, a o jej udzieleniu decyduje oÊrodek
pomocy spo∏ecznej, przy czym udzielenie pomocy poprzedza wywiad Êrodowiskowy oraz podpisa-

Rysunek 9.9: Struktura gospodarstw osiàgajàcych dochody z rent ze Êwiadczeƒ z pomocy
spo∏ecznej oraz ze sta∏ej pracy poza rolnictwem wg decyli rok∏adu dochodu ekwiwalentne-
go per capita gospodarstw domowych w 2003 roku.

Dochody z uwzgl´dnieniem zmodyfikowanej skali ekwiwalencji OECD: 1 dla g∏owy gospodarstwa domowego, 0.5 dla ka˝dej kolejnej oso-
by doros∏ej oraz 0.3 dla dzieci.
èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie danych jednostkowych BBGD.
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nie tzw. „kontraktu socjalnego”, stanowiàcego rodzaj planu wspó∏dzia∏ania w przezwyci´˝eniu
trudnej sytuacji materialnej i ˝yciowej. Dzi´ki temu pomoc udzielana jest w sposób zindywidualizo-
wany i zmniejszone jest ryzyko nadu˝yç. Renta socjalna jest Êwiadczeniem przeznaczonym dla osób
ca∏kowicie, biologicznie niezdolnych do pracy i jako taka jest formà polityki spo∏ecznej nie majàcej
wp∏yw na poda˝ pracy.

Kryteria dochodowe zasi∏ków rodzinnych sà wy˝sze od kryteriów dochodowych zasi∏ków po-
mocy spo∏ecznej, a z kolei kryterium dochodowe dodatku mieszkaniowego jest wy˝sze od wyst´-
pujàcego dla zasi∏ków rodzinnych. Decyduje to o tym, ˝e zasi∏ki pomocy spo∏ecznej w oko∏o 2/3
przypadków wyp∏acane sà gospodarstwom osiàgajàcych dochody w pierwszym decylu rozk∏adu
dochodów ogó∏em, czyli adresowane sà do osób zagro˝onych ubóstwem. Dodatki mieszkaniowe
tak˝e trafiajà do gospodarstw ubogich – mediana tego rozk∏adu mieÊci si´ w drugim decylu rozk∏a-
du ogó∏em, natomiast zasi∏ki rodzinne wzgl´dnie czeÊciej wyp∏acane sà gospodarstwom zamo˝niej-
szym, do oko∏o czwartego decyla, co wynika z faktu, i˝ kryterium dochodowe uwzgl´dnia dochód
na osob´, który w kategoriach ekwiwalentnych jest relatywnie wy˝szy (zob. Rysunek 9.9).

Poniewa˝ wymienione Êwiadczenia generalnie przyznawane sà osobom wzgl´dnie ubogim,
ich potencjalny wp∏yw na rynek pracy jest znikomy, choç w niektórych przypadkach polegaç mo˝e
na generowaniu wysokich kraƒcowych stóp podatkowych, je˝eli podj´cie pracy wià˝e si´ z nie-
znacznym przekroczeniem kryterium dochodowego i utratà uprawnieƒ. Wskazujà na to tak˝e sto-
py zastàpienia zaprezentowane w poprzednim rozdziale.

9.11 Podsumowanie

Opis transferów z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, celu ich funkcjonowania, zasad naby-
wania uprawnieƒ oraz charakterystyk beneficjentów pozwala na jakoÊciowà i iloÊciowà ocen´ ich
wp∏ywu na rynek pracy w ostatnich latach w Polsce. Najbardziej znaczàcy jest on w przypadku Êwiad-
czeƒ o charakterze ubezpieczeniowo-socjalnym, tzn. takich, które de jure sà ubezpieczeniem a de fac-
to Êwiadczeniem socjalnym, czyli przede wszystkim wczeÊniejszych emerytur i rent z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy. Stwierdzono daleko idàcà rozbie˝noÊç mi´dzy ryzykiem uzasadniajàcym ich istnienie
a grupà faktycznych beneficjentów – wyp∏acane sà one osobom podatnym na dezaktywizacj´, czyli
z przyczyn zwiàzanych z rynkiem pracy. Waga wczeÊniejszych emerytur wzrasta w ostatnich latach –
coraz wy˝szy jest odsetek osób nabywajàcych uprawnienia w wieku poni˝ej ustawowego wieku eme-
rytalnego, natomiast liczba przyznawanych rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy spada. Zmiany legisla-
cyjne w ramach danych transferów wp∏ywa∏y bowiem na zmiany liczby przyznawanych Êwiadczeƒ,
jednak generalnà prawid∏owoÊcià jest przesuwanie si´ nap∏ywów do innych cz´Êci systemu zabezpie-
czenia spo∏ecznego w nast´pstwie ograniczenia mo˝liwoÊci uzyskania danego Êwiadczenia.

Kolejne kluczowe dla dezaktywizacji transfery to zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne oraz
renty wdowie. Zasi∏ki i Êwiadczenia z definicji umo˝liwiaç mia∏y opuszczenie rynku pracy przez oso-
by bezrobotne, ograniczajàc dotkliwoÊç spo∏ecznà bezrobocia wÊród osób starszych i w istocie rze-
czy przyczyni∏y si´ do jego stabilnoÊci kosztem wzrostu biernoÊci zawodowej. Z kolei renty wdowie
zapewniajà przede wszystkim kobietom dochód w przypadku Êmierci wspó∏ma∏˝onka, obni˝ajàc ich
poda˝ pracy. Renty te sà przewa˝nie wy˝sze ni˝ Êwiadczenia (zw∏aszcza emerytury) nale˝ne kobie-
tom, wydatki na nie rosnà, przyczyniajàc si´ do wzrostu wydatków systemu zabezpieczenia spo-
∏ecznego ogó∏em.

Omówione Êwiadczenia trafiajà do ró˝nych grup spo∏ecznych. AktywnoÊç zawodowa m´˝-
czyzn jest wy˝sza ni˝ kobiet, ale obni˝a si´ ju˝ po 45 roku ˝ycia, gdy ulega intensyfikacji nap∏yw
m´˝czyzn na renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy oraz wczeÊniejsze emerytury. M´˝czyêni majà
wy˝sze ryzyko niezdolnoÊci do pracy i stanowià wi´kszoÊç beneficjentów rent z tego tytu∏u, co,
w obliczu przewagi funkcji kompensacyjnej nad integracyjnà tego systemu, obni˝a ich aktywnoÊç
zawodowà. WczeÊniejsze emerytury istotne sà wÊród m´˝czyzn do 50 roku ˝ycia, co wynika z sze-
rokiej, stworzonej na poczàtku lat osiemdziesiàtych, definicji prac w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze, z której korzystajà pewne uprzywilejowane grupy. 
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WÊród m´˝czyzn po 50 roku ˝ycia, najwa˝niejszymi sposobami na opuszczenie rynku pracy
sà renty (w wieku 50-54 lat) oraz Êwiadczenia przedemerytalne (w wieku 55-59 lat), a do 2002 ro-
ku tak˝e zasi∏ki przedemerytalne, które przyznawane by∏y osobom m∏odszym ni˝ ma to miejsce
w przypadku Êwiadczeƒ. Te przys∏ugujà m´˝czyznom po 55 roku ˝ycia i zazwyczaj pobierane sà po-
mi´dzy 56 a 59-60 rokiem ˝ycia. Po 60 roku ˝ycia ponownie stajà si´ dost´pne wi´kszej liczbie m´˝-
czyzn wczeÊniejsze emerytury, tym razem w wyniku spe∏nienia warunków wiekowych i sta˝owych.
Pozosta∏e Êwiadczenia nie wydajà si´ odgrywaç istotnej roli dla poda˝y pracy m´˝czyzn.

W odniesieniu do kobiet, aktywnoÊç zawodowa jest wzgl´dnie wysoka nawet do 55 roku ˝y-
cia, choç w grupie wiekowej 50-54 lat majà miejsce najwy˝sze nap∏ywy kobiet na renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, ale stanowià one mniejszà cz´Êç ca∏kowitego nap∏ywu. Podobnie rzecz ma si´
w przypadku zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych. Ze wzgl´du na nieciàg∏e kariery zawodowe,
kobiety uzyskujà bowiem masowo uprawnienia do Êwiadczeƒ po przekroczeniu 55 roku ˝ycia, gdy
dost´pne stajà si´ wczeÊniejsze emerytury. W rezultacie, jedynie kilkanaÊcie procent kobiet nabywa-
jàcych prawa do emerytur ka˝dego roku czyni to w wieku 60 lat, czyli okreÊlonym ustawowo. Po-
nadto, wiek ustawowy jest w kontekÊcie mi´dzynarodowym wzgl´dnie niski. Szczególne znaczenie
dla poda˝y pracy kobiet majà tak˝e renty wdowie, wp∏ywajàce na nià zarówno bezpoÊrednio – za-
pewniajàc wdowom relatywnie wysoki dochód – jak i poÊrednio, obni˝ajàc bodêce do przed∏u˝a-
nia aktywnoÊci zawodowej w celu uzyskania wy˝szego w∏asnego Êwiadczenia.

Pozosta∏e Êwiadczenia, jak zasi∏ki dla bezrobotnych, Êwiadczenia rodzinne oraz z pomocy
spo∏ecznej nie stanowià istotnego bodêca do dezaktywizacji, poza szczególnymi przypadkami.
W przypadku zasi∏ków dla bezrobotnych i generalnie polityki rynku pracy sensu stricto, mówiç mo˝-
na raczej o niewyst´powaniu pozytywnego wp∏ywu na rynek pracy, którego mo˝naby oczekiwaç
w sytuacji wysokiego bezrobocia. Zaniechania w obszarze aktywnej polityki rynku pracy przyczyni-
∏y si´ bowiem do jego znacznej trwa∏oÊci.
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Wnioski

W niniejszej cz´Êci omówiono doÊwiadczenia mi´dzynarodowe co do kszta∏towania si´ rela-
cji mi´dzy sektorem finansów publicznych, wzrostem gospodarczym a rynkiem pracy. Pozwalajà
one odnieÊç obecny kszta∏t finansów publicznych w Polsce do sytuacji w innych paƒstwach rozwi-
ni´tych. Przeprowadzona nast´pnie analiza cech polskiego rynku pracy i zmian, jakie zasz∏y na nim
w ostatnich latach, prowadzi do wniosku, ˝e kluczowy dla oddzia∏ywania na rynek pracy sektora fi-
nansów publicznych jest system zabezpieczenia spo∏ecznego. Podobnie jak w Cz´Êci I, g∏ówne
wnioski zawarte mogà byç w kilku punktach.

Po pierwsze, poczàwszy od lat siedemdziesiàtych nastàpi∏ znaczny wzrost udzia∏u sektora
publicznego w PKB wszystkich paƒstwach OECD, poczàtkowo zwiàzany z wy˝szà konsumpcjà pu-
blicznà, jednak w póêniejszym okresie z wydatkami na transfery spo∏eczne, które obecnie stanowià
g∏ównà kategori´ wydatków publicznych paƒstw rozwini´tych. Od po∏owy lat dziewi´çdziesiàtych
mia∏o jednak miejsce ograniczenie tych wydatków. W krajach europejskich proces ten zwiàzany by∏
m. in. ze zmianà modelu polityki rynku pracy przyj´tego w nast´pstwie szoku naftowego, prowa-
dzàcego do dezaktywizacji osób w wieku przedemerytalnym. Umo˝liwi∏o to stabilizacj´ wydatków
emerytalnych i spadek pozosta∏ych wydatków transferowych, idàce w parze z odwróceniem trendu
obni˝ania si´ aktywnoÊci zawodowej osób starszych.

Po drugie, w pewnych przypadkach redukcja wydatków umo˝liwiajàca konsolidacj´ – finan-
sów publicznych, w szczególnoÊci poprzez obni˝k´ transferów spo∏ecznych, prowadzi∏a do przej-
Êciowego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego oraz poprawy sytuacji na rynku pracy, co
jednak zale˝ne by∏o w znacznej mierze od cech instytucjonalnych i strukturalnych danej gospodar-
ki, a tak˝e od zmian konkurencyjnoÊci zewn´trznej.

Po trzecie, udzia∏ wydatków publicznych w PKB Polski jest zbli˝ony do innych paƒstw UE,
lecz wy˝sze sà wydatki spo∏eczne, zw∏aszcza w porównaniu do paƒstw naszego regionu. Ponad-
to dominujà w nich transfery do osób biernych zawodowo. Obecna struktura wydatków przypo-
mina model pasywnej polityki rynku pracy, który w przesz∏oÊci w szeregu paƒstw europejskich
przyczyni∏ si´ do obni˝enia poda˝y pracy, a w rezultacie poziomu produktu. Wskaênik aktywnoÊci
zawodowej w Polsce jest najni˝szy wÊród paƒstw OECD, co w znacznej mierze wynika z ni˝szej ak-
tywnoÊci osób starszych. Ponadto, podobnie jak mia∏o to miejsce w innych krajach o znacznych,
instytucjonalnie uwarunkowanych, mo˝liwoÊciach dezaktywizacji, rynek pracy w Polsce powoli ab-
sorbuje skutki szoków zewn´trznych, które mia∏y decydujàce znaczenie dla wzrostu i inercji bez-
robocia po roku 1998.

Po czwarte, zró˝nicowanie pozycji na rynku pracy ró˝nych grup spo∏ecznych wskazuje, ˝e
kluczowymi charakterystykami zasobów pracy w Polsce sà wiek, p∏eç oraz wykszta∏cenie. Osoby s∏a-
bo wykszta∏cone sà najbardziej zagro˝one utratà pracy i majà najwi´ksze problemy z jej znalezie-
niem, przy czym wraz z wiekiem wzrasta ich odp∏yw do biernoÊci. Bezrobocie dotyczy raczej m´˝-
czyzn ni˝ kobiet, które cz´Êciej ulegajà dezaktywizacji. AktywnoÊç zawodowa kobiet najwy˝sza jest
pomi´dzy 30 a 50 rokiem ˝ycia – wskaênik aktywnoÊci zawodowej w tej grupie wiekowej jest na-
wet wy˝szy ni˝ w krajach UE15 – jednak spada gwa∏townie po 55 roku ˝ycia. W przypadku m´˝-
czyzn charakterystyczne sà odp∏ywy do biernoÊci zawodowej ju˝ po 45 roku ˝ycia, podczas gdy
w paƒstwach OECD nast´puje to przynajmniej kilka lat póêniej. 

Po piàte, doÊwiadczenia ostatnich lat wskazujà, i˝ stabilnoÊç nap∏ywu osób w wieku przed-
emerytalnym do systemu zabezpieczenia spo∏ecznego wynika∏a z zast´powalnoÊci poszczególnych
Êwiadczeƒ w czasie – poczàtkowo najwa˝niejszy sposób dezaktywizacji stanowi∏y renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy, póêniej rol´ t´ przej´∏y wczeÊniejsze emerytury i zasi∏ki oraz Êwiadczenia przed-
emerytalne. Zmiany legislacyjne w którymÊ z tych obszarów, niwelowane by∏y dzia∏aniami w innym
– reforma systemu rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w roku 1997 poprzedzi∏a wprowadzenie za-
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si∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych, zniesienie zasi∏ków w roku 2002 zrekompensowane zosta-
∏o wzrostem liczby przyznawanych Êwiadczeƒ i wczeÊniejszych emerytur. Ograniczeniu w 2004 ro-
ku zakresu potencjalnych beneficjentów Êwiadczeƒ przedemerytalnych oraz ich finansowej atrakcyj-
noÊci, a tak˝e realizacji za∏o˝eƒ reformy emerytalnej, zaprzecza przed∏u˝enie okresu przejÊciowego
nabywania uprawnieƒ do wczeÊniejszych emerytur i wy∏àczenie górników z systemu powszechne-
go, które mia∏o miejsce w lipcu 2005 roku. Poniewa˝ transfery te przys∏ugujà na czas nieokreÊlony
lub do uzyskania uprawnieƒ emerytalnych, ograniczenie nap∏ywu w znikomym stopniu wp∏ywa
w krótkim okresie na zasób Êwiadczeniobiorców w wieku przedemerytalnym, w roku 2004 si´gajà-
cego 4 mln osób. Dla wolumenu wydatków najwa˝niejsze sà wi´c zasób Êwiadczeniobiorców i d∏u-
gie okresy pobierania poszczególnych Êwiadczeƒ.

Po szóste, niska aktywnoÊç zawodowa osób w wieku przedemerytalnym, zwiàzana jest
przede wszystkim z dost´pnoÊcià wczeÊniejszych emerytur oraz zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedeme-
rytalnych. Najwa˝niejszà dla dezaktywizacji m´˝czyzn cechà starego systemu emerytalnego sà
uprawnienia osób wykonujàcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakte-
rze. Dla kobiet kluczowa jest mo˝liwoÊç uzyskania emerytury w wieku 55 lat oraz ni˝szy usta-
wowy wiek emerytalny. W zreformowanym systemie nie wyst´pujà te mo˝liwoÊci a aktuarialna
sprawiedliwoÊç zwi´ksza bodêce do kontynuowania pracy do osiàgni´cia wieku ustawowego.
Nie rozwiàzanym zagadnieniem pozostaje jednak problem emerytur pomostowych. Równie
istotne dla przedwczesnej dezaktywizacji sà zasi∏ki i Êwiadczenia przedemerytalne. W przypad-
ku kobiet, szczególne znaczenie majà renty wdowie, obni˝ajàce poda˝ pracy bezpoÊrednio i po-
Êrednio. Przyczyniajà si´ one znacznie do niezbilansowania wp∏ywów sk∏adkowych i wyp∏at
Êwiadczeƒ z FUS.

Po siódme, obszarem wymagajàcym uwagi jest integracja zawodowa i spo∏eczna osób nie-
pe∏nosprawnych. Polska cechuje si´ z jednej strony jednym z najwy˝szych odsetków osób uznanych
za niezdolne do pracy w populacji w wieku produkcyjnym i jednymi z najwy˝szych w OECD wydat-
kami zwiàzanymi z niepe∏nosprawnoÊcià, a z drugiej bardzo niskimi wskaênikami aktywnoÊci zawo-
dowej i zatrudnienia tych osób. Co prawda od kilku lat liczba przyznawanych rent spada, ale zasób
rencistów jest stabilny, gdy˝ wi´kszoÊç z nich posiada renty przyznane na czas nieokreÊlony. Mo˝-
na zasadnie przypuszczaç, i˝ cz´Êç tych osób jest zdolna do pracy. Niska aktywnoÊç i zatrudnienie
odzwierciedla oparcie systemu o bezpoÊrednie transfery do osób uznanych za niezdolne do pracy
oraz nieefektywnoÊç systemu ich integracji zawodowej. 

Po ósme, polityka rynku pracy w Polsce nie spe∏nia swojej roli, jakà jest wspomaganie po-
szukiwania pracy przez osoby bezrobotne i zwi´kszanie ich szans na podj´cie zatrudnienia. Zasi∏ki
dla bezrobotnych generalnie nie zniech´cajà do poszukiwania pracy, mogà jednak w niektórych wy-
padkach mieç negatywny wp∏yw poprzez ograniczenie mobilnoÊci zawodowej i przestrzennej osób
zamieszkujàcych regiony o wysokiej stopie bezrobocia. Ich niski i jednolity poziom sprawia, ˝e nie
realizujà one funkcji ubezpieczeniowej i nie u∏atwiajà poszukiwania pracy. Znaczny odsetek niepra-
cujàcych w Polsce stanowià osoby, które powinny byç adresatami dzia∏aƒ s∏u˝b zatrudnienia,
w szczególnoÊci aktywnych polityk rynku pracy. Wraz ze wzrostem bezrobocia nastàpi∏ jednak spa-
dek wydatków na ALMP, a w Êwietle spo∏ecznej stopy zwrotu z wydatkowanych Êrodków nieade-
kwatna jest struktura prowadzonych polityk aktywnych. Unika si´ programów adresowanych
do grup o ni˝szej zatrudnialnoÊci, które powinny byç priorytetowym klientem s∏u˝b zatrudnienia.
Zaniedbania te przyczyni∏y si´ do inercji bezrobocia.

Po dziewiàte, Êwiadczenia z zakresu polityki spo∏ecznej, jak zasi∏ki rodzinne, opiekuƒcze,
z pomocy spo∏ecznej oraz dodatki mieszkaniowe, nie wywierajà znaczàcego wp∏ywu na poda˝ pra-
cy, choç mo˝e on wystàpiç poÊrednio, gdy podj´cie zatrudnienia prowadzi do wzrostu dochodów
i utraty tych Êwiadczeƒ. W konsekwencji, wysoka kraƒcowa stopa podatkowa, wynikajàca zarówno
z utraty Êwiadczeƒ jak i relatywnie wy˝szego opodatkowania dochodu z pracy (obcià˝onego tak˝e
sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne), zniech´ca do podj´cia pracy. Âwiadczenia te wyp∏acane sà
jednak przede wszystkim osobom zamieszkujàcych relatywnie ubogie gospodarstwa domowe a ry-
zyko nadu˝ycia jest niskie. 



Wnioski

STRUKTURA I POZIOM WYDATKÓW I DOCHODÓW SFP A SYTUACJA NA RYNKU PRACY 269

Po dziesiàte, oddzia∏ywanie ca∏kowitego opodatkowania pracy, którego poziom jest w Pol-
sce relatywnie wysoki przy bardzo niskiej progresji, polega przede wszystkim na znacznym zró˝ni-
cowaniu ca∏kowitego kosztu pracy i wynagrodzenia netto osób o zarobkach zbli˝onych do wyna-
grodzenia minimalnego. Klin podatkowy obcià˝ajàcy prac´ mocniej ni˝ dochody z innych êróde∏
przyczyniç móg∏ si´ do spadku aktywnoÊci zawodowej w obliczu szeregu Êwiadczeƒ zapewniajà-
cych trwa∏y dochód, jednak nie stanowi∏ przyczyny zmian na rynku pracy w Polsce. Wynagrodzenie
minimalne nie stanowi∏o do tej pory istotnej bariery wzrostu zatrudnienia, choç mog∏o odegraç ta-
kà rol´ w regionach o ni˝szej przeci´tnie produktywnoÊci.
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Wprowadzenie

W cz´Êci pierwszej niniejszego opracowania dokonano krytycznego przeglàdu teoretycznej
i empirycznej literatury ekonomicznej opisujàcej zwiàzki finansów publicznych ze wzrostem go-
spodarczym i sytuacjà na rynku pracy. Przeglàd ten pozwala na ogólnà jakoÊciowà i iloÊciowà
ocen´ potencjalnego krótko i d∏ugookresowego oddzia∏ywania reform fiskalnych w Polsce. Z ko-
lei cz´Êç druga zawiera analiz´ skutków, jakie, dokonywane za poÊrednictwem sektora finansów
publicznych, wybory polskiej polityki spo∏eczno-gospodarczej wywierajà na obserwowanà w na-
szym kraju, w ostatnich kilkunastu latach, ewolucj´ poziomów aktywnoÊci zawodowej, zatrud-
nienia i bezrobocia. Wraz z wnioskami z cz´Êci pierwszej umo˝liwia ona sformu∏owanie warun-
ków brzegowych, które powinna spe∏niaç optymalna z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy
reforma fiskalna w Polsce.

Ze wzgl´du na to, ˝e niski poziom zatrudnienia w Polsce jest w du˝ej mierze efektem bardzo
niskiej poda˝y pracy w najm∏odszych i najstarszych grupach wiekowych wydaje si´, ˝e reforma ta-
ka musi przede wszystkim doprowadziç do zwi´kszenia ich aktywnoÊci zawodowej. Przedstawione
argumenty przekonujà, ˝e skuteczne zwi´kszenie poda˝y pracy osób po 50 roku ˝ycia nie b´dzie
mo˝liwe, bez zmniejszenia skali transferów spo∏ecznych przekazywanych do tej grupy osób.1 Zmia-
ny podatkowe nie wystarczà. To w∏aÊnie ∏atwo dost´pne Êwiadczenia spo∏eczne by∏y g∏ównà przy-
czynà powstania w latach osiemdziesiàtych znacznej luki zatrudnieniowej mi´dzy UE15 a USA,
a w ostatnich kilkunastu latach tak˝e mi´dzy Polskà a UE15. Przedstawione w cz´Êci pierwszej ar-
gumenty teoretyczne i empiryczne przekonujà, ˝e zmniejszenie transferów spo∏ecznych b´dzie dzia-
∏a∏o stymulujàco na poziom produktu, zw∏aszcza w sytuacji, gdy b´dà mu towarzyszyç odpowied-
nie zmiany w innych wydatkach i dochodach publicznych.

Po stronie wydatkowej sektora finansów publicznych oznacza to przede wszystkim znaczne
zwi´kszenie nak∏adów w obszarach, które mogà szczególnie silnie podnieÊç produktywnoÊç sekto-
ra prywatnego. Dotyczy to zw∏aszcza infrastruktury, nauki i edukacji. Przedstawione argumenty teo-
retyczne i empiryczne przekonujà, ˝e mno˝niki wydatkowe sà w ich wypadku szczególnie wysokie.
Efekty zmian w strukturze wydatków publicznych, przesuwajàcych je w wi´kszym stopniu w kierun-
ku wydatków produktywnych, b´dà tym silniejsze im bardziej efektywne b´dà sektory odpowie-
dzialne za wytwarzanie innowacji i akumulacj´ kapita∏u ludzkiego. Reformom struktury wydatków
publicznych powinny wi´c towarzyszyç odpowiednie zmiany instytucjonalne, podnoszàce efektyw-
noÊç polskiej nauki i edukacji oraz instytucji odpowiedzialnych za budow´ infrastruktury publicznej.

JeÊli zmiany w skali transferów b´dà permanentne, mo˝liwe b´dzie tak˝e w Êrednim termi-
nie zmniejszenie skali zniekszta∏cajàcego opodatkowania, co dodatkowo wzmocni pozytywne od-
dzia∏ywanie zmian wydatkowych na poda˝ pracy. Przedstawione teoretyczne i empiryczne argu-
menty przekonujà, ˝e wp∏yw reform podatkowych na zatrudnienie b´dzie tym wi´kszy, im
w wi´kszym stopniu b´dzie on dotyczyç grup spo∏ecznych o du˝ej elastycznoÊci cenowej poda˝y
pracy. Innymi s∏owy, spoÊród przynoszàcych identyczny efekt fiskalny dwóch reform podatkowych,
wy˝szego wzrostu zatrudnienia nale˝y spodziewaç si´ po takiej, która w wi´kszym stopniu zmniej-
szy opodatkowanie dochodów z pracy grup spo∏ecznych, których poda˝ pracy jest obecnie niska,
a nie tych, których jest wysoka. Oznacza to tak˝e, ˝e najwi´ksze skutki dla zwi´kszenia zatrudnie-
nia powinna przynieÊç reforma podatkowa, preferujàca dochód z pracy wzgl´dem innych rodzajów
dochodów, zw∏aszcza dochodów ze Êwiadczeƒ pobieranych przez osoby w wieku roboczym. Po-
niewa˝ na klin podatkowy sk∏adajà si´ zarówno podatki bezpoÊrednie jak i poÊrednie, pierwszo-
rz´dne znaczenie ma zmniejszenie ca∏kowitej skali fiskalizmu, a nie przesuni´cia mi´dzy podatkiem
PIT a podatkiem VAT. Zmiany struktury dochodów podatkowych, przesuwajàce ci´˝ar opodatkowa-

Wprowadzenie

1 AktywnoÊç osób m∏odych jest odr´bnym problemem, którego nie rozwa˝aliÊmy w niniejszej pracy. Zagadnienie to po-
ruszyli np. Bukowski et al. (2005), zwracajàc uwag´ m.in. na instytucjonalne rozwiàzania w obszarze edukacji, oraz struk-
turalne zmiany w przemyÊle, jako warunki sine qua non wzrostu zatrudnienia i aktywnoÊci osób poni˝ej 25 roku ˝ycia.
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nia w kierunku podatków poÊrednich, mogà byç jednak pomocne o tyle, o ile podatki poÊrednie
majà wi´kszà baz´ od podatków na∏o˝onych na prac´ – p∏acà je bowiem zarówno osoby pracujà-
ce, jak i te, które utrzymujà si´ ze Êwiadczeƒ.

Wa˝ny warunek brzegowy ograniczajàcy mo˝liwoÊci zmian podatkowych wyznaczony jest
przez prawdopodobny kszta∏t krzywych Laffera. Przedstawione argumenty dowodzà, ˝e nie nale˝y
oczekiwaç, by jakiekolwiek rzeczywiste obni˝ki stawek podatkowych przynios∏y wzrost dochodów
sektora finansów publicznych, a wr´cz przeciwnie – obni˝enie podatków prawie na pewno wywo-
∏a spadek dochodów. Oznacza to w szczególnoÊci, ˝e zmiany w podatkach nie b´dà mo˝liwe bez
wczeÊniejszych zmian wydatkowych.

Zmianom w wydatkach i dochodach publicznych muszà towarzyszyç odpowiednie zmiany
w instytucjonalnym otoczeniu rynku pracy. Argumenty zaprezentowane w cz´Êci pierwszej przeko-
nujà, ˝e w∏aÊciwa konstrukcja systemu zasi∏kowego, aktywnych polityk rynku pracy, czy rozwiàzaƒ
decydujàcych o swobodzie kszta∏towania wynagrodzeƒ mogà w znacznym stopniu modyfikowaç
zdolnoÊç rynku pracy do absorpcji szoków zewn´trznych, b´dàcych w du˝ym stopniu bezpoÊred-
nià przyczynà skokowych zmian w bezrobociu, obserwowanych w krajach OECD w ostatnich kilku-
dziesi´ciu latach. Przeprowadzona w Cz´Êci II analiza rozwiàzaƒ polskich, wsparta doÊwiadczenia-
mi mi´dzynarodowymi opisanymi w Cz´Êci I, wskazuje, ˝e zarówno system zasi∏ków dla
bezrobotnych, jak i system aktywnych polityk rynku pracy wymagajà reform, które, choç fiskalnie
neutralne, mogà przynieÊç istotnà popraw´ efektywnoÊci wydatkowania Êrodków publicznych
w tych obszarach. Newralgicznà instytucjà rynku pracy, od której kszta∏tu w du˝ej mierze zale˝y sku-
tecznoÊç reform fiskalnych dla rynku pracy jest instytucja wynagrodzenia minimalnego, w której
w ostatnim czasie wprowadzono bardzo niekorzystne zmiany. Jak to wykazano, ich korekta jest klu-
czowa dla sukcesu prozatrudnieniowych reform w finansach publicznych.

W niniejszej cz´Êci wytyczamy najbardziej, naszym zdaniem, po˝àdane kierunki zmian w in-
terwencji publicznej na polskim rynku pracy. Przyjmujemy przy tym podejÊcie problemowe, porzàd-
kujàc szczegó∏owe propozycje reform wedle odr´bnych obszarów, z których ka˝dy dotyczy odmien-
nego wymiaru z∏o˝onej problematyki ekonomii pracy. Ka˝da z propozycji omówiona zosta∏a
w kontekÊcie spodziewanych skutków jakie powinna przynieÊç dla rynku pracy.
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10
Proponowany kszta∏t reform – prozatrudnieniowa 

reforma wydatków spo∏ecznych

10.1 Wprowadzenie

Krytyczna analiza polskiego systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, dokonana w rozdziale 3.
cz´Êci II, stanowi podstaw´ do szczegó∏owych rekomendacji zmian w organizacji tego systemu.
W niniejszym rozdziale proponowane zmiany opisano, dzielàc je na kluczowe obszary: dzia∏ania
zwiàzane z aktywnoÊcià zawodowà osób starszych, integracjà i aktywizacjà osób niepe∏nospraw-
nych oraz polityki ukierunkowane bezpoÊrednio na osoby bezrobotne. Wp∏ywajàce na popyt i po-
da˝ na prac´ czynniki zwiàzane z systemem podatkowym i wynagrodzeniem minimalnym, a tak˝e
grupà proponowanych zmian w pozosta∏ych obszarach, majàcych bardziej uniwersalny charakter
i zwiàzanych z rynkiem pracy tylko poÊrednio, zosta∏y opisane w kolejnym rozdziale.

W ka˝dym z obszarów przedstawiono krótki opis problemu, wyst´pujàcego w danej dziedzi-
nie, któremu towarzyszà szczegó∏owe propozycje reform oraz jakoÊciowa ocena wp∏ywu postulo-
wanych zmian na rynek pracy.

10.2 AktywnoÊç osób w wieku niemobilnym

10.2.1 Natura problemu

W cz´Êci drugiej pokazano, ˝e aktywnoÊç osób po 45, a zw∏aszcza po 50 roku ˝ycia nale˝y
w Polsce do najni˝szych w Unii Europejskiej i OECD, zaÊ przyczyny tego stanu rzeczy mo˝na jedno-
znacznie zidentyfikowaç w obecnym kszta∏cie instytucjonalnej obudowy polskiego rynku pracy. Jej
szczególnym, choç nie jedynym elementem jest system zabezpieczenia spo∏ecznego. Konstrukcja
znacznej cz´Êci Êwiadczeƒ wyp∏acanych w ramach tego systemu osobom poni˝ej wieku emerytal-
nego zawiera w sobie elementy bardzo szkodliwe z punktu widzenia rynku pracy, wp∏ywajàc przede
wszystkim na poda˝ pracy osób starszych i obni˝ajàc jà poprzez subsydiowanie czasu wolnego osób
po 45 roku ˝ycia. Dotyczy to zarówno wczeÊniejszych emerytur, jak i Êwiadczeƒ przedemertalnych
czy rent rodzinnych. Dodatkowo wzajemne interakcje zachodzàce mi´dzy Êwiadczeniami spo∏ecz-
nymi a innymi instytucjami rynku pracy prowadzà do pot´gowania ich negatywnego wp∏ywu. Pro-
pozycje dzia∏aƒ przedstawione w niniejszym punkcie uwa˝amy za najwa˝niejsze w ca∏ym prezen-
towanym pakiecie reform. Sà one w szczególnoÊci prerekwizytem do zmian po stronie podatkowej,
a ich zaniechanie istotnie obni˝y ewentualnà skutecznoÊç zmian w podatkach dla podniesienia po-
ziomu zatrudnienia i aktywnoÊci zawodowej.

Wa˝nym kontekstem wszystkich propozycji jest reforma emerytalna z roku 1998. Wprowa-
dzi∏a ona szereg pozytywnych zmian w systemie zabezpieczenia spo∏ecznego, których oddzia∏ywa-
nie na rynek pracy w d∏ugim okresie jest korzystne, jednak nie zosta∏y one doprowadzone do koƒ-
ca. Szczególne obszary zaniechaƒ dotyczà rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy (formu∏a rentowa),
rent rodzinnych (zakres uprawnionych i formu∏a rentowa) oraz samego systemu emerytalnego
(emerytury pomostowe, wiek emerytalny). Ich dokoƒczenie jest jednym z warunków tego, by pozy-
tywne oddzia∏ywanie reformy emerytalnej na rynek pracy zosta∏o spe∏nione.
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10.2.2 WczeÊniejsze emerytury oraz emerytury pomostowe

Uzasadnienie interwencji

Jednym z g∏ównych za∏o˝eƒ reformy emerytalnej w Polsce jest, obok zindywidualizowanego
uczestnictwa, brak mo˝liwoÊci przejÊcia na emerytur´ przed osiàgni´ciem ustawowego wieku emery-
talnego. Dzi´ki temu znosi ona szerokie uprawnienia do wczeÊniejszych emerytur, obecne w tzw. sta-
rym systemie, które, jak wykazano w cz´Êci drugiej, sà najwa˝niejszym czynnikiem dezaktywizujàcym
osoby w wieku niemobilnym. Ponadto, wa˝nym pozytywnym z punktu widzenia rynku pracy efektem
zewn´trznym reformy jest zmiana wp∏ywu na poda˝ pracy osób starszych. Aktuarialna sprawiedliwoÊç
nowego systemu niweluje bowiem bodêce do wczeÊniejszej dezaktywizacji, wyst´pujàce w systemie
starym, w którym formu∏a emerytalna de facto dyskryminowa∏a osoby pozostajàce d∏u˝ej w zatrud-
nieniu. Dzi´ki zastàpieniu systemu opartego o koncepcj´ zdefiniowanego Êwiadczenia systemem
o zdefiniowanej sk∏adce, reforma emerytalna odgraniczy∏a problem oszcz´dzania z myÊlà o emerytu-
rze od ochrony przed innymi rodzajami ryzyk ubezpieczeniowych. W szczególnoÊci uwzgl´dnia ona,
˝e wspó∏czeÊnie szansa do˝ycia wieku emerytalnego jest bardzo du˝a, a zadaniem systemu emerytal-
nego nie jest ró˝nicowanie jego uczestników na podstawie ucià˝liwoÊci dla zdrowia wykonywanej
pracy, lecz alokacja dochodu w cyklu ˝ycia w stopniu umo˝liwiajàcym osobom niemogàcym praco-
waç ze wzgl´du na osiàgni´ty wiek utrzymanie si´ ze zgromadzonego kapita∏u. Zobowiàzania nowe-
go systemu emerytalnego tworzone sà w sposób stricte oszcz´dnoÊciowy – ka˝dy jego uczestnik mo-
˝e oczekiwaç, ˝e otrzyma w formie wyp∏at dok∏adnie tyle, ile do niego wp∏aci∏. Niezbilansowane
aktuarialnie wczeÊniejsze emerytury sà sprzeczne z tym za∏o˝eniem reformy emerytalnej. WczeÊniejsza
emerytura pasujàca do nowego systemu emerytalnego musia∏aby byç aktuarialnie sprawiedliwa –
w takiej sytuacji jednak w wypadku osób 50-55 letnich (a takich dotyczà wczeÊniejsze emerytury
w obecnym kszta∏cie) jej wysokoÊç by∏aby niezwykle niska, ze wzgl´du na o kilkanaÊcie lat wy˝szà
oczekiwanà d∏ugoÊç ˝ycia i odpowiednio krótsze okresy sk∏adkowe. W wielu wypadkach by∏aby wi´c
ni˝sza nawet od emerytury minimalnej. Utrzymanie obecnej stopy zastàpienia w wypadku wczeÊniej-
szych emerytur wymaga∏oby wi´c ich finansowania z innych êróde∏ ni˝ sk∏adka emerytalna. Jest to ca∏-
kowicie sprzeczne z oszcz´dnoÊciowym i zindywidualizowanym charakterem systemu.

Poniewa˝ tzw. stary system generowa∏ wobec osób potencjalnie spe∏niajàcych kryteria uzy-
skania wczeÊniejszej emerytury obietnic´ jej uzyskania w przysz∏oÊci, wprowadzajàc reform´ eme-
rytalnà uznano, ˝e zobowiàzania te powinny zostaç odpowiednio zrekompensowane. Dlatego
w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 17 grudnia 1998 r.,
osobom urodzonym pomi´dzy 31 grudnia 1948 a 1 stycznia 1969 roku, które nie przystàpi∏y
do otwartego funduszu emerytalnego a spe∏nià warunki do uzyskania wczeÊniejszej emerytury
do koƒca roku 2006, przyznano uprawnienia do przejÊcia na nià na wczeÊniejszych zasadach. Roz-
wiàzanie to obejmuje przede wszystkim kobiety oraz tych m´˝czyzn, którzy pracujà w zawodach
umo˝liwiajàcych nabycie uprawnieƒ emerytalnych przed 60 rokiem ˝ycia. Zgodnie z Badaniem cha-
rakterystyk populacji osób wykonujàcych prace w szczególnych warunkach i o szczególnym charak-
terze przeprowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP), w roku 2002 oko∏o 1.8
mln osób by∏o zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Dwóm trze-
cim tej liczby, czyli oko∏o 1.2 mln osób, nie przys∏uguje wczeÊniejsza emerytura wed∏ug starych za-
sad. W myÊl za∏o˝eƒ reformy emerytalnej osoby te majà obj´te byç tzw. emeryturami pomostowy-
mi. Do chwili obecnej nie uregulowano jednak zasad ich przyznawania, wysokoÊci oraz nie
ustalono, jakim grupom zawodowym majà one przys∏ugiwaç, choç w Ministerstwie Polityki Spo-
∏ecznej przygotowany zosta∏ odpowiedni projekt ustawy. Ewentualne jej nieuchwalenie do koƒca
okresu przejÊciowego mo˝e skutkowaç przyznawaniem wczeÊniejszych emerytur na dotychczaso-
wych zasadach osobom, które pracowa∏y w szczególnym charakterze lub warunkach przed 1 stycz-
nia 1999. Dodatkowo problem emerytur pomostowych zosta∏ skomplikowany przez ustaw´ z dnia
27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
oraz ustawy – Karta Nauczyciela, którà Sejm wyd∏u˝y∏ okres przejÊciowy do koƒca 2007 roku oraz
wprowadzi∏ odr´bne regulacje emerytalne dla górników.

Zmiany powy˝szych ustaw wià˝à si´ ze skutkami finansowymi dla bud˝etu, gdy˝ wzrost wy-
datków, wywo∏any wyd∏u˝eniem okresu uprawnieƒ do wczeÊniejszych emerytur oraz wy∏àczenie
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górników z funkcjonowania powszechnego systemu, nie jest równowa˝ony dochodami sk∏adkowy-
mi FUS. Sà tak˝e sprzeczne z reformà wprowadzonà w roku 1999, nadajàcà uczestnictwu ka˝dej
osoby w systemie emerytalnym identyczny, zindywidualizowany charakter i zapewniajàcà bilanso-
wanie si´ wp∏at i wyp∏at z systemu w d∏ugim okresie. Sytuacja ta grozi destabilizacjà systemu eme-
rytalnego i zniweczeniem osiàgni´ç reformy emerytalnej oraz utrzymuje bodêce do wczeÊniejszej
dezaktywizacji, wywo∏ywane konstrukcjà tzw. starego systemu emerytalnego, co jest wysoce szko-
dliwe dla polskiego rynku pracy.

Proponowany kszta∏t interwencji

Ze wzgl´du na przedstawione przes∏anki proponuje si´ dotrzymanie kontraktu spo∏eczne-
go zawartego ustawà o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 17 grud-
nia 1998 r. polegajàcego na likwidacji wczeÊniejszych emerytur z dniem 31 grudnia 2006 oraz
dla niektórych osób budowy na okres przejÊciowy systemu emerytur pomostowych.

Uwa˝amy, ˝e z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i funkcjonowania systemu emerytalne-
go, rzàdowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych przygotowany w Ministerstwie Polityki
Spo∏ecznej jest znacznie bardziej korzystny od rozwiàzaƒ zwartych w ustawie z dnia 27 lipca 2005
r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy –
Karta Nauczyciela. Projekt rzàdowy skierowany jest do osób pracujàcych przed rokiem 1999 w za-
wodach uprawniajàcych do specjalnego traktowania w ramach systemu sprzed reformy. Zak∏ada
on, ˝e emerytury pomostowe majà mieç co do zasady charakter rozwiàzania przejÊciowego, a je-
dynie w odniesieniu do górników pracujàcych pod ziemià mia∏yby byç utrzymane permanentnie.
W projekcie opisano szczególne warunki pracy, sporzàdzono wykazy rodzajów prac, warunków
pracy i czynników ryzyka dla zdrowia, zamiast okreÊlenia zawodów i stanowisk pracy.2 W rezulta-
cie znacznie ograniczono liczb´ zawodów uprawniajàcych do szczególnego traktowania przez sys-
tem emerytalny.3 Wg Badania charakterystyk populacji osób wykonujàcych prace w szczególnych
warunkach i o szczególnym charakterze, emerytury pomostowe przys∏ugiwa∏yby niemal 320 tysiàc-
om osób. Pozosta∏e z 1.2 mln osób nie mogàcych przejÊç na wczeÊniejszà emerytur´, a uprawnio-
nych do tego w starym systemie, zgodnie z projektem otrzyma∏oby rekompensaty. Majà one cha-
rakter dodatku do kapita∏u poczàtkowego, ich wysokoÊç zale˝y od zakresu, w jakim dana osoba
spe∏ni∏a przed rokiem 2006 wymogi sta˝owe i wiekowe, które w systemie sprzed reformy okreÊla-
∏y uprawnienia do wczeÊniejszych emerytur. Projekt przewiduje wi´c wprowadzenie dwóch rodza-
jów Êwiadczeƒ:

• emerytury pomostowej,

• rekompensaty dla osób, które nie nab´dà prawa do emerytury pomostowej, a pracowa∏y
w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze w rozumieniu starych przepisów.

Wydaje si´, ˝e cechy projektu rzàdowego przemawiajà za jego jak najszybszym wprowadze-
niem w ˝ycie. Jest to naszym zdaniem jedno z najpilniejszych zadaƒ stojàcych przed polskà polity-
kà spo∏eczno-gospodarczà w obszarze zabezpieczenia spo∏ecznego. Postulujemy jednak wprowa-
dzenie w nim kilku modyfikacji, naszym zdaniem wzmacniajàcych jego prozatrudnieniowy
charakter. Optymalna z punktu widzenia rynku pracy i przeciwdzia∏ania wczesnej dezaktywizacji,
wydaje si´ przy tym nast´pujàca sekwencja dzia∏aƒ:

• uchylenie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela,

• uchwalenie ustawy o emeryturach pomostowych opartej na projekcie rzàdowym, z pewny-
mi modyfikacjami.

2 Wykaz prac powsta∏ na podstawie raportu Komisji Ekspertów Medycyny Pracy. PodejÊcie to jest rozwiàzaniem du˝o bar-
dziej adekwatnym systemowo ni˝ katalog prac zawarty w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w spra-
wie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
3 Najliczniejszà grupà zawodowà wÊród osób uprawnionych do emerytury pomostowej lub rekompensaty sà nauczycie-
le (300 tys. osób), górnicy (185 tys. osób), kolejarze (107 tys. osób), pracownicy transportu i ∏àcznoÊci (107 tys. osób)
oraz hutnictwa i przemys∏u metalowego (74 tys. osób).
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Uchylenie pierwszej ustawy powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ przyj´cie drugiej, przy czym
problem emerytur pomostowych musi zostaç uregulowany w trakcie roku 2006. Prawdopodobnie
∏àczne rozpatrzenie obu ustaw by∏oby rozwiàzaniem ∏atwiejszym z punktu widzenia pragmatyki po-
litycznej.

Pierwsza z proponowanych modyfikacji projektu rzàdowego dotyczy trwa∏oÊci instytucji
emerytury pomostowej. Proponujemy, by by∏a ona dla wszystkich grup osób wykonujàcych prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (wg wykazu znajdujàcego si´ w za∏àcz-
niku do projektu) rozwiàzaniem przejÊciowym. Tym samym proponujemy rezygnacj´ ze specjalne-
go traktowania przez ustaw´ zawodu górnika. Rozwiàzanie to zach´ca bowiem do przed∏u˝ania
pracy w górnictwie ponad okres bezpieczny dla zdrowia i zniech´ca górników do∏owych do prze-
kwalifikowania si´ do pracy w innych zawodach. Przekwalifikowanie takie jest mo˝liwe przy pomo-
cy instrumentów aktywnej polityki rynku pracy, jest tak˝e rozwiàzaniem znacznie lepszym z punktu
widzenia rynku pracy.

Druga z proponowanych modyfikacji dotyczy finansowania emerytur pomostowych.
Projekt rzàdowy okreÊla, ˝e emerytury pomostowe oraz rekompensaty finansowane b´dà z Fundu-
szu Emerytur Pomostowych, którego dochody pochodzà z dotacji bud˝etowej oraz ze sk∏adek op∏a-
canych przez pracodawców za pracowników wykonujàcych prac´ w szczególnych warunkach lub
charakterze.4 W przeciwieƒstwie do projektu rzàdowego, postuluje si´ finansowanie emerytur po-
mostowych i rekompensat w ca∏oÊci z dotacji bud˝etowej i nie wprowadzanie dodatkowej sk∏adki.
Podnosi ona bowiem koszty pracy pracowników obj´tych ustawà w porównaniu do osób wykonu-
jàcych identycznà prac´, którzy jednak rozpocz´li t´ prac´ po 1 stycznia roku 1999, wi´c nieupraw-
nionych do emerytur pomostowych lub rekompensat. Zwi´ksza to prawdopodobieƒstwo utraty
pracy przez osoby obcià˝one sk∏adkà na rzecz m∏odszych pracowników wykonujàcych identycznà
prac´, zw∏aszcza ˝e, jak mo˝na sàdziç, istotna cz´Êç osób obj´tych ustawà pracuje w sektorach,
w których funkcjonujà zbiorowe kontrakty pracy na poziomie bran˝, co utrudnia absorpcj´ wy˝-
szych podatków przez obni˝k´ wynagrodzeƒ netto.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e obcià˝enie sk∏adkà finansujàcà wyp∏at´ Êwiadczeƒ jest uzasadnione
w projekcie rzàdowym tylko w przypadku górników, gdy˝ ich emerytury mia∏yby mieç charakter roz-
wiàzania permanentnego. Natomiast propozycja, by zró˝nicowanie kosztu pracy dotyczy∏o tak˝e
pozosta∏ych pracowników obj´tych projektem ustawy jest naszym zdaniem b∏´dna. W zwiàzku
z pierwszà z proponowanych przez nas modyfikacji, proponujemy wi´c ca∏kowità rezygnacj´ z te-
go postulatu.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Wprowadzenie proponowanych rozwiàzaƒ oznacza wyrównanie faktycznego i ustawowego
wieku emerytalnego oraz zniesienie mo˝liwoÊci przechodzenia na wczeÊniejszà emerytur´, obecnie
nadal wyst´pujàcà ze wzgl´du na okres przejÊciowy. Poniewa˝ emerytury pomostowe w postulo-
wanym projekcie majà charakter tymczasowy dla wszystkich grup pracowników, liczba osób, które
po roku 2006 mog∏yby przejÊç na emerytur´ przed osiàgni´ciem ustawowego wieku emerytalnego
zosta∏aby ograniczona do 320 tys.5 Jak wykazano w cz´Êci drugiej, kobiety przechodzàce na wcze-
Êniejsze emerytury czynià to przede wszystkim ze wzgl´du na uprawnienia zwiàzane z wiekiem
i sta˝em pracy, czyli w 55-59 roku ˝ycia, natomiast m´˝czyêni nabywajà uprawnienia do wczeÊniej-
szych emerytur g∏ównie w rezultacie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub charakte-
rze. Taka konstrukcja powoduje, ˝e odp∏ywy z rynku pracy z tego tytu∏u najwy˝sze sà wÊród m´˝-
czyzn w wieku 45-50 lat.

W wyniku wprowadzenia proponowanych rozwiàzaƒ nale˝y wi´c oczekiwaç wzrostu aktyw-
noÊci zawodowej w pierwszej kolejnoÊci w tych w∏aÊnie grupach wiekowych dla kobiet i m´˝czyzn.
Niemniej jednak zamkni´cie, poczàwszy od roku 2007, mo˝liwoÊci podj´cia emerytury przed osià-

4 Prognozy Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej wskazujà, i˝ dochody ze sk∏adek pokryjà niewielkà cz´Êç wydatków Funduszu.
5 Z dok∏adnoÊcià do osób, które nab´dà do koƒca 2006 roku uprawnienia do wczeÊniejszych emerytur wynikajàce z okre-
su przejÊciowego zagwarantowanego w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia
17 grudnia 1998 r., lecz rozwià˝à stosunek pracy po roku 2006.
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gni´ciem ustawowego wieku emerytalnego, prowadziç b´dzie do wyd∏u˝enia aktywnoÊci zawodo-
wej do ustawowego wieku emerytalnego, co w rezultacie wià˝e si´ ze wzrostem wskaêników ak-
tywnoÊci zawodowej tak˝e dla m´˝czyzn w wieku 60-64 lat, a w d∏u˝szym okresie (w wypadku wy-
równania wieku emerytalnego dla kobiet i m´˝czyzn) równie˝ kobiet w tym przedziale wiekowym.
Kluczowe dla wystàpienia oczekiwanych zmian aktywnoÊci zawodowej jest tak˝e podniesienie efek-
tywnej poda˝y pracy osób w wieku niemobilnym, co mo˝e nastàpiç jedynie w wyniku komplekso-
wego ograniczenia mo˝liwoÊci dezaktywizacji tych osób, a wi´c wprowadzenia tak˝e pozosta∏ych
proponowanych rozwiàzaƒ w obszarze Êwiadczeƒ przedemerytalnych, rent rodzinnych i rent z ty-
tu∏u niezdolnoÊci do pracy.

10.2.3 Âwiadczenia przedemerytalne

Uzasadnienie interwencji

Âwiadczenia oraz zasi∏ki przedemerytalne sà formà wczeÊniejszej emerytury dla osób bezro-
botnych. Ich silnie dezaktywizacyjny wp∏yw na aktywnoÊç zawodowà osób starszych jest w pe∏ni
porównywalny z wp∏ywem wczeÊniejszych emerytur, choç dotyczy nieco innych grup osób. W przy-
padku Polski oznacza to przede wszystkim mo˝liwoÊç opuszczenia rynku pracy przez m´˝czyzn po-
wy˝ej 50 roku ˝ycia, gdy˝ jak wykazano w cz´Êci drugiej, ponad 40 procent biernych pe∏nospraw-
nych m´˝czyzn w wieku 50-54 lat oraz przesz∏o 50 procent w wieku 55-59 lat, otrzymuje
Êwiadczenia lub zasi∏ki przedemerytalne. W przypadku biernych, 50-54 letnich kobiet odsetek ten
wynosi 45 procent. Poniewa˝ w wieku 55 lat przechodzà one na ogó∏ na wczeÊniejszà emerytur´ –
w starszej o 5 lat grupie biernych kobiet Êwiadczenia lub zasi∏ki przedemerytalne sà êród∏em utrzy-
mania dla jedynie 2 procent z nich.6 Poniewa˝ nie istnia∏a nigdy mo˝liwoÊç uzyskania Êwiadczenia
przedemerytalnego przez kobiety przed 50 rokiem ˝ycia oraz m´˝czyzn przed 55 rokiem ˝ycia,
Êwiadczenia przedemerytalne wyp∏acane sà zatem przede wszystkim m´˝czyznom.

Ustawa o Êwiadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 zmieni∏a warunki nabywa-
nia i utraty praw do tych Êwiadczeƒ, a tak˝e zasady ich wyp∏aty, obni˝ajàc ich dost´pnoÊç i atrak-
cyjnoÊç finansowà dla potencjalnych beneficjentów. Ze wzgl´du na znaczne zmiany legislacyjne,
ocena liczby osób potencjalnie uprawnionych do Êwiadczenia przedemerytalnego w najbli˝szych la-
tach nie mo˝e byç wiarygodnie dokonana na podstawie dotychczasowych nap∏ywów, choç b´dzie
ona prawdopodobnie ceteris paribus ni˝sza ni˝ do roku 2004. Z chwilà gdy jednak zniesione zosta-
nà wczeÊniejsze emerytury7 mo˝na oczekiwaç, ˝e osoby, które by∏yby do nich uprawnione, b´dà
stara∏y si´ uzyskaç dost´p do Êwiadczeƒ alternatywnych, w tym tak˝e przedemerytalnych. W takiej
sytuacji mo˝na oczekiwaç wyst´powania na szerszà skal´ ryzyka nadu˝ycia i rozwiàzywania stosun-
ku pracy z tymi ze starszych pracowników, którzy mogliby potencjalnie skorzystaç ze Êwiadczeƒ
przedemerytalnych. Istnieje wi´c ryzyko, ˝e utrzymanie tego instrumentu pasywnej polityki rynku
pracy, w sytuacji zniesienia wczeÊniejszych emerytur, mo˝e zneutralizowaç pozytywny wp∏yw tego
dzia∏ania na aktywnoÊç zawodowà osób w wieku niemobilnym.

Proponowany kszta∏t interwencji

Ze wzgl´du na czynniki opisane powy˝ej, postuluje si´ mo˝liwie szybkie zniesienie przyzna-
wania Êwiadczeƒ przedemerytalnych, najpóêniej równolegle ze zniesieniem wczeÊniejszych emery-
tur, poprzez uchylenie ustawy o Êwiadczeniach przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004. Szybkie
wprowadzenie legislacji jest kluczowe ze wzgl´du na ryzyko nadu˝ycia i zwi´kszenia si´ nap∏ywu
do systemu nowych beneficjentów w reakcji na zapowiedê likwidacji tego instrumentu.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Wydatki na Êwiadczenia przedemerytalne przyczyniajà si´ do spadku liczby osób bezrobot-
nych w wieku niemobilnym, wià˝àc si´ jednoczeÊnie z kosztem w postaci obni˝enia zatrudnienia
i wzrostu biernoÊci zawodowej tej grupy osób. Z tego wzgl´du w wielu krajach obserwuje si´ stop-

6 Obliczenia w∏asne na podstawie Badania Bud˝etów Gospodarstw Domowych, na podstawie których nie jest mo˝liwe
rozró˝nienie uprawnieƒ do zasi∏ków i Êwiadczeƒ przedemerytalnych.
7 Zgodnie z przedstawionà propozycjà powinno to nastàpiç jak najszybciej tzn. 1 stycznia 2007.
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niowe zaostrzenie kryteriów ich przyznawania (W´gry) lub ich wycofywanie (Dania, Niemcy, Szwe-
cja, Wielka Brytania), dzi´ki czemu roÊnie liczba osób pracujàcych i aktywnych zawodowo. Analo-
gicznego procesu nale˝y oczekiwaç tak˝e w Polsce. Ze wzgl´du na grup´ docelowà tego instrumen-
tu, likwidacja wp∏ynie przede wszystkim na zmniejszenie odp∏ywu z rynku pracy m´˝czyzn i kobiet
w wieku przedemerytalnym. Poniewa˝ przys∏ugujà one osobom bezrobotnym, oczekiwaç mo˝na
pewnego wzrostu liczby bezrobotnych, na podstawie doÊwiadczeƒ mi´dzynarodowych mo˝na jed-
nak sàdziç, ˝e wzrost aktywnoÊci zawodowej osób starszych oraz obni˝enie subsydiów do czasu
wolnego prze∏o˝y si´ na wzrost zatrudnienia, o ile stworzone zostanie odpowiednie otoczenie in-
stytucjonalne rynku pracy. Postaç tych warunków brzegowych i po˝àdany kierunek ewolucji, omó-
wiono w podsumowaniu niniejszego podrozdzia∏u.

10.2.4 Renty rodzinne

Uzasadnienie interwencji

Renty rodzinne podzieliç mo˝na na renty sieroce, przeznaczone dla dzieci (wychowanków)
zmar∏ych osób uprawnionych do emerytury, renty lub Êwiadczenia przedemerytalnego, oraz renty
wdowie, przeznaczone dla wspó∏ma∏˝onków tych osób. Renty sieroce jako Êwiadczenia czysto
ubezpieczeniowe neutralne dla rynku pracy nie sà przedmiotem zainteresowania niniejszego opra-
cowania. Przeciwnie jest w przypadku rent wdowich. Sà one bowiem rozwiàzaniem adekwatnym
do sytuacji, gdy g∏ównym powodem rozpadu ma∏˝eƒstw jest Êmierç, a niski odsetek kobiet pracu-
je.8 Wyraêny trend w stron´ zwi´kszania aktywnoÊci zawodowej kobiet w prime age zmniejszy∏ po-
trzeb´ specjalnych Êwiadczeƒ dla wdów jako elementu polityki spo∏ecznej, uzasadnionych gdy ko-
biety powszechnie nie pracujà lub pracujà przez krótki okres ˝ycia, otrzymujàc bardzo niskie w∏asne
emerytury. Funkcjonowanie rent wdowich w otoczeniu nowego systemu emerytalnego zaprzecza
indywidualnemu uczestnictwu w tym systemie i prowadzi do nierównego traktowania wdów i ko-
biet samotnych uprawnionych do w∏asnego Êwiadczenia w identycznej wysokoÊci. Mo˝liwoÊç uzy-
skania sta∏ego, relatywnie wysokiego Êwiadczenia ju˝ w wieku 50 lat, a w niektórych wypadkach
nawet wczeÊniej (o czym przesàdzajà regulacje opisane szczegó∏owo w Rozdziale 3. Cz´Êci II.) sta-
nowi atrakcyjnà alternatyw´ dla pracy w przypadku kobiet w wieku przedemerytalnym, oddzia∏ujàc
negatywnie na ich aktywnoÊç zawodowà w sposób zarówno bezpoÊredni (w przypadku wdów po-
ni˝ej wieku emerytalnego), jak i poÊredni (w przypadku pozosta∏ych kobiet, zmniejszajàc ich moty-
wacj´ do wyd∏u˝ania aktywnoÊci zawodowej w celu osiàgni´cia wy˝szego indywidualnego Êwiad-
czenia emerytalnego, potencjalna renta po m´˝u jest bowiem wy˝sza od oczekiwanej w∏asnej
emerytury).

Istotnym zastrze˝eniem wobec rent wdowich w obecnym kszta∏cie jest ich niespójnoÊç z roz-
wiàzaniami przyj´tymi w nowym systemie emerytalnym, w którym zabezpieczenie interesów wdów
(lub wdowców) odbywa si´ poprzez dziedziczenie kapita∏u w II filarze, jeÊli osoba zmar∏a nie po-
biera∏a jeszcze Êwiadczenia emerytalnego, lub te˝ uprawnienie do wspólnego Êwiadczenia w razie
Êmierci osoby pobierajàcej emerytur´ w przypadku wykupienia annuitetu ma∏˝eƒskiego.9 Reforma
emerytalna wymusza wi´c tak˝e reform´ systemu rent rodzinnych, która jednak nie zosta∏a jak do-
tàd dokonana.

Proponowany kszta∏t interwencji

Ze wzgl´du na przedstawione argumenty proponuje si´ zniesienie, poprzez nowelizacj´ ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, co do zasady rent wdowich dla wszyst-
kich osób obj´tych nowym systemem emerytalnym, niezale˝nie od ich wieku. Renty sieroce, jako
Êwiadczenia pe∏niàce zupe∏nie innà rol´ i skierowane do innych beneficjentów funkcjonowa∏yby
na niezmienionych zasadach. Dodatkowo, w przypadku osób nieobj´tych reformà emerytalnà, propo-
nuje si´, by rent´ wdowià mog∏a otrzymaç tylko osoba, która osiàgn´∏a ustawowy wiek emerytalny.

8 Jak to zaznaczono w cz´Êci II beneficjentkami rent wdowich sà praktycznie wy∏àcznie kobiety, otrzymujàce niemal 100
procent wszystkich Êwiadczeƒ z tego tytu∏u.
9 Zasady wyp∏aty emerytur z tzw. drugiego filaru nie zosta∏y do tej pory uregulowane. W dalszej cz´Êci postulujemy jed-
nak wprowadzenie takiego annuitetu.
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Elementem reformy systemu rent rodzinnych zawartym w nowelizacji musi byç ostateczne
opracowanie zasad wyp∏at emerytur w nowym systemie emerytalnym. W chwili obecnej odpowied-
nie rozwiàzania ustawowe nie zosta∏y jeszcze przyj´te, poza zasadà dziedziczenia kapita∏u w II fila-
rze. Uregulowania wymagajà natomiast zasady wyp∏acania emerytur w nowym systemie. Rozwià-
zaniem alternatywnym do rent rodzinnych, a zgodnym z zasadami nowego systemu emerytalnego
jest tzw. annuitet ma∏˝eƒski, czyli emerytura wyp∏acana do Êmierci drugiego ma∏˝onka.10 Annuitet
ma∏˝eƒski stanowi zabezpieczenie przed biedà w okresie póênej staroÊci dla kobiet, których w∏asna
emerytura nie zapewnia akceptowalnego spo∏ecznie dochodu. Dlatego kluczowe jest, by w nowym
systemie emerytalnym dost´pny by∏ taki produkt, jednak powinien on byç przedmiotem dobrowol-
nego wykupu i indywidualnego ryzyka. 

W sytuacji gdy annuitet ma∏˝eƒski jest obligatoryjny, obni˝enie Êwiadczenia otrzymywanego
przez m´˝czyzn´, w porównaniu do annuitetu indywidualnego, jest na∏o˝onym na niego podat-
kiem (por. Lewandowski, 2005).

Wariant I

Proponuje si´ mo˝liwie szybkie zlikwidowanie co do zasady rent wdowich, najpóêniej wraz
z rozpocz´ciem wyp∏at z nowego systemu emerytalnego. Ze wzgl´du na wyst´powanie ró˝nych ty-
pów potencjalnych beneficjentów nowelizacja w okresie przejÊciowym odmiennie traktowa∏aby
ró˝ne przypadki.

Przypadek I – oboje ma∏˝onkowie nieobj´ci reformà emerytalnà, wdowa powy˝ej
wieku emerytalnego. Renta wdowia na starych zasadach (z modyfikacjami opisanymi poni˝ej)
mog∏aby byç przyznana tylko osobie, które nie zosta∏a obj´ta reformà emerytalnà (i której ma∏˝o-
nek by∏ w starym systemie) i osiàgn´∏a ustawowy wiek emerytalny. Przyznawane – w okresie przej-
Êciowym – renty wdowie stanowi∏yby nie 85 procent Êwiadczenia przys∏ugujàcego zmar∏emu, jak
to ma miejsce obecnie, ale Êrednià wa˝onà wagami (1/2 i 1/2) ze Êwiadczenia w∏asnego i ma∏˝on-
ka, nie wi´cej jednak ni˝ 85 procent Êwiadczenia, które przys∏ugiwa∏oby zmar∏emu. Rozwiàzanie to
zwi´kszy motywacj´ do przed∏u˝ania aktywnoÊci zawodowej wÊród kobiet w wieku niemobilnym.
W przypadku osób niespe∏niajàcych warunków sta˝owych do otrzymania w∏asnej emerytury propo-
nuje si´ wyznaczanie wysokoÊci teoretycznej w∏asnego Êwiadczenia bez uwzgl´dniania minimalne-
go sta˝u. Ewentualna dop∏ata ponad emerytur´ w∏asnà wyp∏acana by∏aby z funduszu rentowego.

Przypadek II – zmar∏y obj´ty reformà emerytalnà lecz wdowa (powy˝ej wieku eme-
rytalnego) nià nieobj´ta. W okresie przejÊciowym w sytuacji, gdy zmar∏y ma∏˝onek nie by∏ obj´-
ty reformà emerytalnà, a wdowa po nim by∏a, proponuje si´ utrzymanie zasady wedle której renta
rodzinna by∏aby finansowanà z funduszu rentowego dop∏atà do ró˝nicy mi´dzy ca∏kowità
(z I i II filaru) emeryturà wdowy, a Êrednià wa˝onà wagami (1/2 i 1/2) emeryturà zmar∏ego i wdo-
wy (z obu filarów), nie wi´cej jednak ni˝ do wysokoÊci 85 proc. Êwiadczenia zmar∏ego.

Przypadek III – oboje ma∏˝onkowie powy˝ej wieku emerytalnego i obj´ci reformà
emerytalnà Proponuje si´ ca∏kowite zniesienie rent wdowich w tym wypadku i zastàpienie ich
mo˝liwoÊcià wykupu odpowiedniego annuitetu (patrz wy˝ej).

Przypadek IV – wdowa poni˝ej wieku emerytalnego Proponuje si´ ca∏kowite zniesienie
mo˝liwoÊci uzyskania renty wdowiej dla osób poni˝ej wieku emerytalnego, z wyjàtkiem osób spra-
wujàcych piecz´ nad dzieçmi niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osób, które sa-
me sà ca∏kowicie niezdolne do pracy. WysokoÊç Êwiadczenia powinna uwzgl´dniaç Êwiadczenie ju˝

10 Annuitet ma∏˝eƒski (oznaczany AJ&S) obliczany jest na podstawie nast´pujàcej formu∏y:

gdzie W0 jest kapita∏em emerytalnym poddawanym annuityzacji, Pm,j i Pk,j sà odpowiednio prawdopodobieƒstwami
prze˝ycia m´˝czyzny i kobiety od chwili wykupu annuitetu do momentu j, r stopà procentowà, a jest para-
metrem okreÊlajàcym do jakiej cz´Êci annuitetu ma∏˝onka uprawniony jest wdowiec lub wdowa. Formu∏a obliczania wy-
sokoÊci takiego Êwiadczenia by∏aby analogiczna z formu∏à obliczania wysokoÊci Êwiadczenia indywidualnego, z tym ˝e
po uwag´ brana jest oczekiwane trwanie ˝ycia obojga ma∏˝onków.

φ ∈ (0, 1〉

W0 = AJ&S

T

j=1

Pm,jPk,j + φ[Pm,j(1 − Pk,j) + Pk,j(1 − Pm,j)]

(1 + r)j
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uzyskiwane przez osob´ niezdolnà do pracy lub, je˝eli takiego Êwiadczenia nie ma, rent´ minimal-
nà i byç wyznaczane podobnie jak to przedstawiono powy˝ej, tzn. jako Êrednia ze Êwiadczeƒ ma∏-
˝onków.

Wariant II

W wariancie drugim proponuje si´ ustalanie renty rodzinnej na poziomie 85 proc. Êwiadcze-
nia wynikajàcego z formu∏y w wariancie I (tzn. Êredniej wa˝onej równymi wagami Êwiadczenia
zmar∏ego i Êwiadczenia wdowy). Pozosta∏e propozycje sà analogiczne z zapisami wariantu I.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Likwidacja rent rodzinnych przyznawanych osobom w wieku przedemerytalnym (poza wyjàt-
kowymi przypadkami w wariancie I) wyeliminuje jeden z istotniejszych – jak pokazano w rozdziale
2. cz´Êci II. – kana∏ów wczesnej dezaktywizacji kobiet. Proponowane zmiany w zakresie rent rodzin-
nych sà jednak istotne nie tylko dla aktywnoÊci zawodowej wdów w wieku przedemerytalnym. Jak
podkreÊlono w rozdziale 3. cz´Êci II., obecnie funkcjonujàce rozwiàzania ograniczajà poda˝ pracy
wszystkich kobiet zam´˝nych, zmniejszajàc op∏acalnoÊç pozostawania w aktywnoÊci zawodowej
i tym samym zwi´kszania wysokoÊci przysz∏ego indywidualnego Êwiadczenia emerytalnego. Prze-
ci´tna d∏ugoÊç trwania ˝ycia kobiet jest znaczàco wy˝sza ni˝ m´˝czyzn, a uprawnienia emerytalne
nabywajà one wczeÊniej. W zwiàzku z tym, kobiety nie majà motywacji do pozostawania w aktyw-
noÊci, poniewa˝ mogà oczekiwaç dochodów ze Êwiadczeƒ m´˝a lub renty rodzinnej (której wyso-
koÊç obecnie nie zale˝y w ˝adnym stopniu od wysokoÊci w∏asnego Êwiadczenia) w wypadku jego
Êmierci, która w wi´kszoÊci przypadków jest wy˝sza od emerytury danej kobiety. Postulowane roz-
wiàzania ograniczajà to zjawisko, wià˝àc w okresie przejÊciowym wysokoÊç renty rodzinnej zarów-
no ze Êwiadczeniem wspó∏ma∏˝onka, jak i w∏asnym. Rozwiàzanie zaproponowane w wariancie dru-
gim, ze wzgl´du na ni˝sze Êwiadczenie w wi´kszym stopniu zach´ci kobiety do przed∏u˝ania
w∏asnej aktywnoÊci zawodowej ni˝ rozwiàzanie proponowane w wariancie pierwszym. Jest jednak
kosztowniejsze dla wdów, z powodu krótkiego czasu na dostosowanie do zmian w systemie. Funk-
cjonowanie rent rodzinnych jest niespójne ze zindywidualizowanym uczestnictwem w nowym sys-
temie emerytalnym, wprowadza∏oby tak˝e transfer od jednych gospodarstw domowych do dru-
gich, co jest sprzeczne z aktuarialnym zbilansowaniem nowego systemu emerytalnego, w którym
ka˝dy uczestnik mo˝e oczekiwaç, ˝e otrzyma z systemu tyle ile doƒ wp∏aci∏. Rol´ zabezpieczenia
przed ubóstwem osób starszych pe∏ni minimalna emerytura gwarantowana. W przypadku zam´˝-
nych kobiet, które decydujà si´ na wzgl´dnie ni˝szà poda˝ pracy, zabezpieczeniem ich dochodów
w okresie staroÊci b´dzie annuitet ma∏˝eƒski, a jego wykup – podobnie jak przypuszczalnie decyzja
o niskiej aktywnoÊci zawodowej – jest dobrowolny. Postulowane rozwiàzanie nie wp∏ywa wi´c ne-
gatywnie, jak ma to miejsce w obecnie, na poda˝ pracy osób w wieku produkcyjnym, znoszàc sub-
sydiowanie biernoÊci zam´˝nych kobiet.

10.2.5 Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn

Uzasadnienie interwencji

Utrzymywanie ró˝nego wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn jest wspó∏czeÊnie rzadkoÊcià.
W sytuacji gdy kobiety ˝yjà znacznie d∏u˝ej od m´˝czyzn, b´dàc g∏ównymi beneficjentkami syste-
mu emerytalnego i wykonujà powszechnie zawody, w których praca mo˝liwa jest do 65 roku ˝ycia,
jest ono tak˝e spo∏ecznie nieuzasadnione. Dlatego w ciàgu ostatnich kilkunastu lat dosz∏o do wy-
równania wieku emerytalnego obu p∏ci w niemal wszystkich krajach OECD. Polska nale˝y do nielicz-
nych paƒstw w których tak si´ nie sta∏o. Wiek emerytalny kobiet, okreÊlony w Ustawie o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. na 60 lat (dla
m´˝czyzn jest to 65 lat), dotyczy zarówno osób urodzonych po 31 grudnia 1969 jak i wczeÊniej.
Zgodnie z analizà przeprowadzonà w cz´Êci drugiej, mo˝liwoÊç przejÊcia na emerytur´ w wieku 60,
a de facto 55 lat, jest najwa˝niejszym powodem niezwykle niskiej aktywnoÊci zawodowej kobiet
po 55 roku ˝ycia – a˝ 84 procent kobiet biernych w wieku 55-59 lat uzasadnia biernoÊç pobiera-
niem emerytury, w grupie wiekowej 60-64 odsetek ten roÊnie do 91.4 procent. AktywnoÊç zawo-
dowa kobiet w tych grupach wiekowych wynosi odpowiednio oko∏o 30 oraz 14 procent; w roku
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2004 wÊród paƒstw OECD tylko na S∏owacji i w Turcji odnotowano ni˝szy poziom tych wskaêników,
a jedynie w trzech krajach faktyczny wiek emerytalny kobiet by∏ ni˝szy ni˝ w Polsce.

Potrzeba wzrostu aktywnoÊci zawodowej osób starszych jest jednym z kilku argumentów
za wyrównaniem wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn. W cz´Êci drugiej wykazano, i˝ zmiany d∏u-
goÊci ˝ycia pozwalajà uznaç, i˝ wiek, po przekroczeniu którego kontynuowanie pracy nie jest mo˝-
liwe ze wzgl´du na staroÊç jest obecnie wy˝szy ni˝ kilka dekad temu, a w przysz∏oÊci b´dzie on za-
pewne nadal wzrasta∏ – oczekiwana d∏ugoÊç ˝ycia roÊnie, a post´py medycyny i przekszta∏cenie
charakteru pracy na mniej ucià˝liwà dla zdrowia umo˝liwiajà wyd∏u˝enie okresu aktywnoÊci zawo-
dowej. W takiej sytuacji utrzymywanie granicy 60 lat jako emerytalnego wieku dla kobiet nie znaj-
duje uzasadnienia.

Reforma systemu emerytalnego wprowadza kolejny kontekst zagadnienia. Emerytury wszyst-
kich osób ubezpieczonych w FUS i urodzonych po 1 stycznia 1949 roku wyznaczone zostanà
w sposób aktuarialnie sprawiedliwy, niezale˝nie czy osoby te przystàpi∏y do OFE. W rezultacie, d∏u˝-
sza aktywnoÊç zawodowa zapewnia wy˝szy poziom annuitetu, dzi´ki wi´kszej sumie zakumulowa-
nych sk∏adek, d∏u˝szemu okresowi narastania odsetek od tych sk∏adek oraz krótszemu pobieraniu
Êwiadczeƒ. Annuitety osób przechodzàcych na emerytur´ w wieku 60 lat sà istotnie ni˝sze od przy-
s∏ugujàcych w wieku lat 65, a dla osób zarabiajàcych poni˝ej przeci´tnego wynagrodzenia mogà
byç one zbli˝one do minimum socjalnego. Zró˝nicowanie wieku emerytalnego prowadzi wi´c
do niskich Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych kobietom i znacznego zró˝nicowania wysokoÊci emerytur ko-
biet i m´˝czyzn.

Proponowany kszta∏t interwencji

Wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn wià˝e si´ z uchwaleniem ustawy zmie-
niajàcej ustaw´ o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 17 grudnia
1998 r. Proponuje si´ dwa warianty wyrównania wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn. W obu
przypadkach przyj´to, ˝e wiek emerytalny kobiet podnoszony b´dzie poczàwszy od roku 2009, czy-
li od momentu uzyskania uprawnieƒ emerytalnych przez kobiety urodzone po 31 grudnia 1948,
których wysokoÊci Êwiadczeƒ wyznaczane b´dà w sposób okreÊlony we wspomnianej ustawie, nie-
zale˝nie od przystàpienia do otwartego funduszu emerytalnego. W Tablicy 10.1 ukazano dwie po-
tencjalne Êcie˝ki dojÊcia do równego wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn. Wariant drugi, w któ-
rym wiek emerytalny kobiet podnoszony jest o rok co dwa lata, implikuje ni˝sze nap∏ywy
Êwiadczeniobiorców w latach parzystych, które jednak równowa˝one sà wy˝szymi nap∏ywami w la-
tach nieparzystych. Ponadto, wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn nast´puje w tym
wariancie o rok szybciej, w roku 2017.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Zrównanie ustawowego wieku emerytalnego jest warunkiem wst´pnym dla wzrostu aktyw-
noÊci zawodowej kobiet w wieku niemobilnym. Wystàpi on jednak pod warunkiem braku mo˝liwo-
Êci dezaktywizacji przed osiàgni´ciem wieku ustawowego, dlatego kluczowe dla wp∏ywu propono-
wanej zmiany na rynek pracy jest wprowadzenie reform postulowanych we wczeÊniejszej cz´Êci
podrozdzia∏u. Zak∏adajàc, i˝ postulaty te zostanà zrealizowane, oczekiwaç mo˝na wzrostu aktyw-
noÊci zawodowej kobiet w wieku powy˝ej 55 lat o kilkanaÊcie punktów procentowych. W Êrednim
okresie, oczekiwaç mo˝na, i˝ wskaênik ten powinien przekraczaç przeci´tny poziom w OECD, gdy˝
aktywnoÊç zawodowa kobiet w wieku poni˝ej 55 roku ˝ycia jest w Polsce generalnie wy˝sza i jej
znaczny spadek wÊród osób starszych warunkowany jest mo˝liwoÊcià podj´cia emerytur. W sytuacji
podniesienia ustawowego wieku emerytalnego i zamkni´cia opisanych w tym podrozdziale mo˝li-

Tablica 10.1: Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn – wiek emerytalny kobiet
w zale˝noÊci od wariantu.

 Wariant 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
I 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 
II 60.0 61.0 61.0 62.0 62.0 63.0 63.0 64.0 64.0 65.0 65.0 
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woÊci wczeÊniejszej dezaktywizacji, spodziewaç si´ mo˝na, i˝ wskaênik aktywnoÊci kobiet po 55 ro-
ku ˝ycia b´dzie zbli˝ony lub nieznacznie ni˝szy od wskaênika dla grupy wiekowej 50-55 lat tj.
od oko∏o 60 procent. DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà tak˝e, i˝ wzrostowi aktywnoÊci
w nast´pstwie podniesienia wieku emerytalnego towarzyszy równie du˝y wzrost zatrudnienia. Od-
powiedê na pytanie, w jakiej mierze mo˝e nastàpiç to w Polsce, zale˝y od potencja∏u rynku pracy
do prze∏o˝enia wy˝szej poda˝y pracy na wy˝sze zatrudnienie.

Proponowane wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn jest w zasadzie neutralne
dla wydatków na emerytury w d∏ugim okresie.11 W horyzoncie roku 2020 nastàpi jednak, w po-
równaniu do zachowania obecnego status quo, spadek wydatków FUS – gdy˝ mniej kobiet pobie-
raç b´dzie Êwiadczenia emerytalne – a tak˝e wzrost dochodów ze sk∏adek, poniewa˝ wy˝sze b´-
dzie zatrudnienie starszych kobiet. Z tego samego wzgl´du wariant drugi wià˝e si´ z przejÊciowo
wy˝szymi dochodami i ni˝szymi wydatkami FUS. Jednak w d∏ugim okresie, poniewa˝ emerytury
osób urodzonych po 1 stycznia 1949 ustalane b´dà w sposób aktuarialnie sprawiedliwy, podniesie-
nie wieku emerytalnego kobiet nie wià˝e si´ w zasadzie z oszcz´dnoÊciami dla sektora finansów pu-
blicznych. Ka˝dy uczestnik systemu uzyska z niego identycznà sum´ wyp∏at niezale˝nie od momen-
tu rozpocz´cia ich pobierania. WartoÊç oczekiwana strumienia wyp∏at równa jest bowiem sumie
wp∏aconych przez danà osob´ sk∏adek, czy te˝ sk∏adek oraz przys∏ugujàcego kapita∏u poczàtkowe-
go, powi´kszonych o waloryzacj´ ich wartoÊci.12 W rezultacie, osoba przechodzàca na emerytur´
póêniej, otrzymuje Êwiadczenia wy˝sze, które wyp∏acane sà przez krótszy okres, ale ich suma jest
identyczna. Nast´puje wi´c jedynie przesuni´cie wyp∏at w czasie. Z tego wzgl´du, wyrównywanie
wieku emerytalnego kobiet i m´˝czyzn obni˝a wydatki FUS w okresie realizacji postulowanej refor-
my, jednak póêniej wydatki te wy˝sze b´dà ni˝ w scenariuszu bazowym, gdy˝ zarówno nap∏ywy
Êwiadczeniobiorców, jak i wydatki przesuni´te zostajà w przysz∏oÊç. 

Jedyna istotna oszcz´dnoÊç d∏ugookresowa wià˝e si´ z funkcjonujàcà w ramach systemu
emerytalnego gwarancjà emerytury minimalnej. Polega ona na dofinansowaniu do poziomu gwa-
rantowanego Êwiadczeƒ osób, których annuitety sà od tego poziomu ni˝sze, b´dàc tym samym
zabezpieczeniem przed ryzykiem ubóstwa osób starszych. Gwarancje te finansowane sà z ogól-
nych dochodów bud˝etu. Wyrównanie wieku emerytalnego obni˝a ceteris paribus liczb´ kobiet,
których annuitety b´dà ni˝sze od emerytury minimalnej. Z tego wzgl´du, postulowana zmiana
prowadziç b´dzie do pewnego, jak mo˝na sàdziç stosunkowo niewielkiego, zmniejszenia dotacji
bud˝etowej koniecznej do realizacji gwarancji, obni˝ajàc w niewielkim stopniu wydatki publiczne
w d∏ugim okresie.

10.2.6 Dodatkowe uwarunkowania wzrostu zatrudnienia osób w wieku niemobilnym

Sytuacja osób starszych na rynku pracy jest pochodnà dwóch czynników: sytuacji ogólnej
– okreÊlanej przez strukturalne stopy zatrudnienia i bezrobocia – oraz relatywnej pozycji osób
w wieku przedemerytalnym. Na podstawie omówionych w cz´Êci pierwszej analiz ekonometrycz-
nych mo˝na powiedzieç, ˝e subsydiowanie czasu wolnego jednoznacznie obni˝a aktywnoÊç za-
wodowà i zatrudnienie niezale˝nie od innych czynników instytucjonalnych (aktywne polityki ryn-
ku pracy, opodatkowanie pracy, model negocjacji zbiorowych, stopieƒ prawnej ochrony stosunku
pracy etc.) oraz cech poda˝y pracy (wiek, wykszta∏cenie etc.). Dlatego w∏aÊnie likwidacja wcze-
Êniejszych emerytur, Êwiadczeƒ przedemerytalnych, rent wdowich dla osób w wieku przedeme-
rytalnym oraz podniesienie wieku emerytalnego kobiet tworzà pakiet zmian instytucjonalnych,
których podj´cie jest niezb´dne dla poprawy ogólnej sytuacji na rynku pracy w Polsce w d∏ugim
okresie, a które tak˝e b´dzie mia∏o istotny wp∏yw na poziom produktu i dobrobytu spo∏ecznego.
Konstrukcja nowego systemu emerytalnego stwarza dogodne warunki do wzrostu poda˝y pracy

11 W rozumieniu odsetka PKB wydawanego na emerytury, lecz nie w rozumieniu kwot pieni´˝nych. Ze wzgl´du
na wzrost nak∏adów pracy nale˝y spodziewaç si´ wzrostu poziomu PKB i proporcjonalnego wzrostu bogactwa gospo-
darstw domowych, w tym emeryckich.
12 Zatem podniesienie wieku emerytalnego kobiet prowadziç mo˝e w d∏ugim okresie do obni˝ki wydatków FUS tylko
w skali wyznaczanej przez prawdopobieƒstwo zgonu kobiety pomi´dzy 60 a 65 rokiem ˝ycia. Wydatki na emerytury ko-
biet mogà byç ni˝sze o oczekiwanà wartoÊç emerytur wyp∏acanych kobietom umierajàcym mi´dzy 60 a 65 rokiem ˝ycia.
W roku 2002 prawdopodobieƒstwo zgonu kobiety 60-letniej w ciàgu kolejnych 5 lat wynosi∏o zaledwie 0.048.
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osób starszych. Aby postulowane zmiany doprowadzi∏y nie tylko do wzrostu aktywnoÊci lecz tak-
˝e zatrudnienia, konieczne jest przeprowadzenie ich w sposób kompleksowy, tak by ogranicze-
niu jednego sposobu dezaktywizacji nie towarzyszy∏o utrzymanie innego, niwelujàce pozytywne
skutki wprowadzanych zmian.

Osoby starsze majà relatywnie wi´ksze problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy ni˝
osoby m∏odsze, zw∏aszcza te w prime-age. Rozwiàzanie tego problemu musi jednak polegaç
na dzia∏aniach nakierowanych na rzecz zwi´kszenia szans podj´cia pracy, a nie na ich zaniecha-
niu. U∏atwienie osobom starszym nie tylko utrzymania si´ na rynku pracy, lecz tak˝e powrotu
na niego po okresie biernoÊci zawodowej, wymaga zarówno wsparcia wzrostu popytu na prac´
osób w wieku niemobilnym, jak i dzia∏aƒ w sferze instytucjonalnej u∏atwiajàcych osobom starszym
adaptacj´ do zmieniajàcych si´ wymagaƒ rynku pracy. Muszà przebiegaç zarówno na poziomie re-
lacji mi´dzy pracodawcami a pracobiorcami, jak i na szczeblu zarzàdzania politykà rynku pracy.
W tym kontekÊcie po˝àdane jest upowszechnienie tzw. „zarzàdzania wiekiem” w przedsi´bior-
stwach, tak by starsi pracownicy nie stawali si´ kompetencyjnie s∏absi od m∏odszych, a ich pozy-
cja w przedsi´biorstwie ulega∏a zmianom adekwatnym do ich wzgl´dnych umiej´tnoÊci oraz pro-
duktywnoÊci. Wydaje si´, ˝e jest to ∏atwiejsze do zrealizowania w miar´ wzrostu przeci´tnego
poziomu kapita∏u ludzkiego, który obserwowany jest w m∏odszych kohortach. Wyzwaniem jest
jednak stworzenie systemu kszta∏cenia ustawicznego, który zw∏aszcza gorzej kwalifikowane oso-
by w prime-age przygotowywa∏by do wkroczenia w wiek niemobilny. DoÊwiadczenia krajów OECD
pokazujà, ˝e jest to w pe∏ni mo˝liwe.

Czynnikiem wspierajàcym utrzymywanie osób w wieku przedemerytalnym w zatrudnieniu
jest te˝ wieloÊç mo˝liwych form zatrudnienia, takich jak praca na czas okreÊlony, tymczasowa,
na zast´pstwo czy w niepe∏nym wymiarze godzin. Polski kodeks pracy przewiduje takie formy kon-
traktów zatrudnieniowych, które jednak dotyczà obecnie w zasadzie tylko osób m∏odych, wcho-
dzàcych na rynek pracy. O ile jednak w ich wypadku pozwalajà one im na zdobycie doÊwiadcze-
nia zawodowego, pomocnego w dalszej karierze, to równie istotnà rol´ mogà odegraç
w przypadku osób zbli˝ajàcych si´ do wieku zakoƒczenia aktywnoÊci zawodowej.

DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà tak˝e, ˝e do osób starszych adresowane powin-
ny byç specjalne programy aktywnej polityki rynku pracy, zwiàzane zarówno z procesem kszta∏ce-
nia ustawicznego i subsydiowania zatrudnienia, jak i przede wszystkim z poÊrednictwem pracy
i doradztwem zawodowym.13 W zwiàzku z wysokà dost´pnoÊcià Êwiadczeƒ spo∏ecznych stworze-
nie takiego systemu w Polsce do tej pory mija∏oby si´ z celem, jednak˝e w sytuacji postulowanej
likwidacji mo˝liwoÊci wczesnej dezaktywizacji jest niezwykle potrzebne. Szczególnie w odniesieniu
do osób powracajàcych na rynek pracy po okresie biernoÊci zawodowej lub d∏ugotrwa∏ego bezro-
bocia, konieczne jest aktywne wsparcie ich ponownej integracji z tym rynkiem, przyjmujàce tak˝e
form´ subsydiowania ich zatrudnienia – doÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà, i˝ ten rodzaj
polityki rynku pracy jest uzasadniony i skuteczny w∏aÊnie w stosunku do osób majàcych trudnoÊci
z powrotem na rynek pracy.

Wydaje si´, i˝ tego rodzaju interwencja publiczna pociàga za sobà pozytywne skutki dla ryn-
ku pracy, w przeciwieƒstwie do finansowania Êwiadczeƒ umo˝liwiajàcych dezaktywizacj´ osób
w wieku przedemerytalnym. Jest ona tak˝e konieczna, obok stworzenia warunków wspierajàcych
zatrudnianie osób w wieku niemobilnym, do tego by osoby starsze nie zosta∏y wykluczone z szyb-
ko zmieniajàcego si´ rynku pracy i by∏y w stanie na niego powracaç.

13 Przyk∏adem takiego programu jest brytyjski program New Deal 50+, adresowany do osób powy˝ej 50 roku ˝ycia, po-
bierajàcych uprzednio przez co najmniej 6 miesi´cy zasi∏ek dla bezrobotnych, rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej. Uczestnikom zapewnia si´ intensywne doradztwo zawodowe i poÊrednictwo pracy
oparte na zindywidualizowanym planie aktywizacji, oferuje si´ dost´p do szkoleƒ zawodowych i wolontariatów oraz po-
mocy w poszukiwaniu pracy. Osoby podejmujàce zatrudnienie otrzymujà tak˝e dodatkowà ulg´ odliczanà od podstawy
opodatkowania.
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10.3 Integracja zawodowa i aktywizacja osób niepe∏nosprawnych

10.3.1 Natura problemu

Polska charakteryzuje si´ na tle innych paƒstw wysokim udzia∏em osób niepe∏nosprawnych
w populacji w wieku produkcyjnym i jednoczeÊnie niezwykle niskimi wskaênikami aktywnoÊci zawo-
dowej i zatrudnienia tych osób. Ró˝nica wskaêników zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych wià˝e si´
cz´Êciowo z ogólnie gorszà sytuacjà na rynku pracy w Polsce, jednoczeÊnie jednak mo˝na podejrze-
waç, ˝e uwarunkowania instytucjonalne sà jednà z wa˝nych przyczyn jej bezprecedensowej skali.

Jeden z takich obszarów tworzà renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy. Odsetek rencistów FUS
pobierajàcych rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy wÊród osób w wieku niemobilnym jest w Polsce
szczególnie wysoki. Jest to efekt wykorzystywania Êwiadczeƒ rentowych FUS w latach dziewi´çdzie-
siàtych jako instrumentu polityki socjalnej, majàcej ∏agodziç spo∏eczne problemy wywo∏ane restruk-
turyzacjà zatrudnienia i ujawnieniem ukrytego bezrobocia. Nap∏yw rencistów zosta∏ w znacznym
stopniu ograniczony pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych, przede wszystkim dzi´ki g∏´bokim zmia-
nom zasad orzecznictwa do celów rentowych, w których po∏o˝ono nacisk na faktycznà niezdolnoÊç
do wykonywania pracy oraz mo˝liwoÊç rehabilitacji i przekwalifikowania zawodowego. W dalszym
ciàgu jednak – wed∏ug wyników Narodowego Spisu Powszechnego – ok. 1/3 osób posiadajàcych
prawne orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci uwa˝a si´ za osoby pe∏nosprawne biologicznie.

Wydatki rentowe nie majà charakteru integracyjnego lecz czysto kompensacyjny, zniech´ca-
jà rencistów do rehabilitacji i podejmowania aktywnoÊci zawodowej. Dominacja wydatków pasyw-
nych, w postaci subsydiujàcych czas wolny bezpoÊrednich transferów pieni´˝nych do osób niepe∏-
nosprawnych, odbywa si´ kosztem transferów w naturze, w tym zw∏aszcza wydatków na ich
aktywizacj´ zawodowà, rehabilitacj´ i integracj´ spo∏ecznà. JednoczeÊnie instrumenty polityki w za-
kresie aktywizacji zawodowej ukierunkowane sà w du˝ym stopniu na pomoc zak∏adom pracy chro-
nionej a nie indywidualnym osobom niepe∏nosprawnym. Wobec niezwykle niskiej stopy zatrudnie-
nia osób niepe∏nosprawnych, na którà w wi´kszoÊci sk∏adajà si´ osoby o lekkim stopniu
niepe∏nosprawnoÊci, jest ona prawdopodobnie ma∏o skuteczna.

10.3.2 Renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy

Uzasadnienie interwencji

Mimo znaczàcych zmian jakie mia∏y miejsce w regulacjach dotyczàcych rent z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy z FUS (dawnych rent inwalidzkich) w ostatnich latach, zidenty kowaç mo˝na dwa
powa˝ne problemy wyst´pujàce w polskim systemie rentowym, za sprawà których przeci´tny okres
pobierania Êwiadczenia rentowego jest w Polsce wyraênie d∏u˝szy ni˝ w innych paƒstwach OECD.

Po pierwsze, nadal w systemie istnieje mo˝liwoÊç przechodzenia na Êwiadczenia o charakte-
rze trwa∏ym, wykorzystywana na ogó∏ przy orzeczeniach ponownych,14 której konsekwencjà jest
wysoki udzia∏ rent przyznanych na sta∏e w ogóle wyp∏acanych Êwiadczeƒ. Jest to zwiàzane z d∏u-
gim pozostawaniem takich osób w systemie rentowym. Orzeczenia o niezdolnoÊci na czas sta∏y sà
o tyle problematyczne, ˝e stan zdrowia osoby z takim orzeczeniem nie jest weryfikowany – w zwiàz-
ku z tym mo˝e dojÊç do wyp∏acania Êwiadczenia osobie, która odzyska∏a sprawnoÊç, lub w zmie-
nionych warunkach osobistych lub gospodarczych jest zdolna podjàç prac´. Problem Êwiadczeƒ
przyznanych na sta∏e jest ÊciÊle zwiàzany z problemem beneficjentów sprawnych biologicznie, któ-
rzy uprawnienia rentowe uzyskali w latach dziewi´çdziesiàtych. W stosunku do cz´Êci tych osób po-
wstaje zasadne podejrzenie o pobieranie Êwiadczenia niezgodnego z faktycznym stanem zdrowia.

Po drugie, renty przyznawane sà osobom stosunkowo m∏odym, przeci´tnie rzecz bioràc
o oko∏o pi´ç lat m∏odszym ni˝ ma to miejsce w innych paƒstwach OECD. Przyczyny tego zjawiska
sà jak dotàd niezweryfikowane, mo˝na podejrzewaç, ˝e jednà z nich mo˝e byç obecna struktura

14 Zdecydowana wi´kszoÊç wydawanych obecnie orzeczeƒ pierwszorazowych to orzeczenia o okresowej niezdolnoÊci
do pracy.
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sektorowa gospodarki, w której dominujà sektory w wi´kszym stopniu urazowe oraz ogólnie ni˝-
szy stan bezpieczeƒstwa i higieny pracy w Polsce. Niewàtpliwie ten stan rzeczy pokazuje wyzwanie
stojàce przed systemem rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych, który ze wzgl´du na wspomnianà
dominacj´ wydatków pasywnych jest w Polsce ma∏o rozwini´ty.

Problemem nieco innego rodzaju jest funkcjonujàca obecnie formu∏a rentowa, s∏u˝àca
do okreÊlania wysokoÊci Êwiadczenia. Jest ona ÊciÊle zwiàzana z formu∏à emerytalnà w starym sys-
temie emerytalnym. Jej funkcjonowanie w sytuacji gdy do granicy 50 lat, po przekroczeniu której
ryzyko wystàpienia o rent´ gwa∏townie wzrasta, zbli˝aç si´ b´dà osoby obj´te nowym systemem
emerytalnym, jest wysoce ryzykowne. W ich przypadku, Êwiadczenie rentowe (obliczane wed∏ug
starej formu∏y) b´dzie wyraênie wy˝sze od Êwiadczenia emerytalnego z nowego systemu.15 Ponie-
wa˝ renta jest – podobnie jak emerytura – Êwiadczeniem o charakterze ubezpieczeniowym, powià-
zanym z wysokoÊcià wczeÊniejszych wp∏at, taka sytuacja z du˝ym prawdopodobieƒstwem prowa-
dziç b´dzie do powstania syndromu „ucieczki w rent´” i znacznego nap∏ywu osób ubiegajàcych si´
o przyznanie uprawnieƒ rentowych (wobec ich wi´kszej atrakcyjnoÊci finansowej), ale tak˝e nierów-
nego traktowania ubezpieczonych w ramach systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (inne traktowanie
osób przechodzàcych na emerytur´ z aktywnoÊci zawodowej i ze Êwiadczenia rentowego).

Ostatnià kwestà problematycznà jest brak automatycznego przekszta∏cania rent z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy w emerytury, wraz z osiàgni´ciem ustawowego wieku emerytalnego. Rozwiàza-
nie to nie ma bezpoÊredniego wp∏ywu na sytuacj´ na rynku pracy i marginalny wp∏yw na wysokoÊç
wydatków FUS, jednak nie odpowiada ono definicji renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy i celowi, ja-
kiemu ma s∏u˝yç to Êwiadczenie. Osoby na skutek niepe∏nosprawnoÊci niezdolne do pracy w wieku
produkcyjnym otrzymujà z tego tytu∏u renty, natomiast osoby w wieku emerytalnym – z za∏o˝enia
niezdolne do pracy z racji wieku – powinny otrzymywaç emerytury, a nie renty z tytu∏u niezdolno-
Êci do pracy. Sytuacja ta zaburza czytelnoÊç systemu z punktu widzenia finansów publicznych,
a tak˝e sprawia, ˝e postrzeganie rent w spo∏eczeƒstwie jako substytutu wczeÊniejszej emerytury jest
wy˝sze.

Proponowany kszta∏t interwencji

Wprowadzenie zasady orzekania wy∏àcznie na czas okreÊlony

W celu lepszego dopasowania stopnia orzeczonej niepe∏nosprawnoÊci do faktycznej niepe∏-
nosprawnoÊci beneficjenta Êwiadczenia, proponuje si´ poprzez nowelizacj´ ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych likwidacj´ rent przyznawanych na sta∏e i zastàpie-
nie ich co do zasady rentami okresowymi. Dodatkowo, proponuje si´ ustanowienie na 5 lat maksy-
malnego okresu, na który mo˝na orzec niezdolnoÊç do pracy. W takim wypadku osoba, która zo-
sta∏a uznana za niezdolnà do pracy w wieku 30 lat, poddawana by∏aby procedurze weryfikacyjnej
co najmniej 6 razy przed osiàgni´ciem wieku emerytalnego. Osoba, która zosta∏a rencistà w wieku
50 lat (bliskim Êredniemu wiekowi pozytywnego orzeczenia pierwszorazowego w chwili obecnej)
przechodzi∏aby ponownà weryfikacj´ minimum 2 razy. 

Szybki post´p wspó∏czesnej medycyny sprawia, ˝e mo˝liwoÊci powrotu zdolnoÊci do pracy
nie mo˝na ca∏kowicie wykluczyç, nawet w wypadku g∏´bokiej niepe∏nosprawnoÊci. Sama mo˝li-
woÊç otrzymania renty na sta∏e mo˝e obni˝aç zach´ty do podejmowania wysi∏ku rehabilitacyjnego,
wÊród osób otrzymujàcych rent´ okresowà. Dlatego wprowadzenie takiego rozwiàzania jest wyso-
ce uzasadnione dla wzmocnienia integracyjnej funkcji systemu rentowego. Z drugiej strony wydaje
si´, ˝e chocia˝ sama procedura ponownego orzeczenia jest kosztowna, to w wypadku szczególnie
ci´˝kiego inwalidztwa wystarczajàcym instrumentem w r´kach lekarzy orzeczników i obni˝ajàcym
koszty operacyjne ZUS b´dzie przyznawanie rent okresowych na 5 lat. Dodatkowo, w wypadku gdy
orzeczenie odbywa si´ w oparciu o dokumentacj´ koszt orzekania jest niewielki. W razie wyst´po-
wania nadmiernych kosztów operacyjnych mo˝na – w przypadkach bardzo znacznej niepe∏no-
sprawnoÊci – opcjonalnie dopuÊciç bezterminowoÊç renty po trzecim kolejnym orzeczeniu.

15 W przypadku osoby, której ca∏a kariera przebiega∏a po roku 1999. W poczàtkowym okresie, kiedy rencistami b´dà zo-
stawa∏y osoby pracujàce tak˝e przed tà datà, ró˝nica mi´dzy emeryturà, a rentà b´dzie mniejsza.
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Weryfikacja rent przyznanych na sta∏e 

W zwiàzku z likwidacjà rent trwa∏ych, w stosunku do osób obecnie pobierajàcych Êwiadczenia
rentowe na czas nieokreÊlony, proponuje si´ przeprowadziç na mocy nowelizacji ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych badania kontrolne dla wszystkich rencistów w wieku
ni˝szym ni˝ 5 lat od wieku emerytalnego, z uwzgl´dnieniem zasady orzekania o niepe∏nosprawnoÊci
na czas okreÊlony. Weryfikacja by∏aby roz∏o˝ona na 2 lata i obejmowa∏aby w pierwszym roku roczniki
najstarsze (45-55/60 lat), a w roku kolejnym osoby m∏odsze (20-44 lata). Poniewa˝ w wypadku wielu
rencistów od czasu przyznania renty stan zdrowia móg∏ si´ zmieniç, weryfikacja pozwoli na lepsze do-
pasowanie Êwiadczeƒ do rzeczywistego stopnia niezdolnoÊci do pracy osób niepe∏nosprawnych.

Dzi´ki weryfikacji szybszemu ujednoliceniu uleg∏yby zasady, na mocy których przyznano po-
szczególne renty. Proponuje si´, by weryfikacja – w razie utrzymania orzeczenia o niepe∏nospraw-
noÊci – skutkowa∏a zamianà Êwiadczenia przyznanego na sta∏e na Êwiadczenie na czas okreÊlony
wed∏ug zasad okreÊlonych w poprzednim punkcie. Z tego te˝ wzgl´du konieczna jest koordynacja
rozpocz´cia weryfikacji z likwidacjà orzekania rent sta∏ych.

Formu∏a rentowa

W celu zapewnienia spójnoÊci systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych w ramach nowego systemu
emerytalnego oraz wyeliminowania mo˝liwoÊci uzyskania Êwiadczenia rentowego wy˝szego ni˝
Êwiadczenie emerytalne, konieczne jest zmienienie formu∏y obliczania wysokoÊci Êwiadczenia ren-
towego.16 Dla osób b´dàcych w nowym systemie emerytalnym proponuje si´ wprowadzenie – naj-
póêniej wraz z rozpocz´ciem wyp∏at emerytur w nowym systemie – odr´bnej formu∏y rentowej,17

wyznaczajàcej wysokoÊç renty R analogicznie do formu∏y emerytalnej tzn. uwzgl´dniajàcej zgroma-
dzony na indywidualnym koncie emerytalnym kapita∏:

gdzie SKE oznacza kapita∏ emerytalny zgromadzony przez ubezpieczonego w pierwszym filarze
skorygowany o sk∏adki przekazane do OFE, KH kapita∏ hipotetyczny, a P oczekiwanà d∏ugoÊç ˝ycia
osoby w ustawowym wieku emerytalnym. Skorygowanie kapita∏u emerytalnego wynika z koniecz-
noÊci równego traktowania osób ubezpieczonych, niezale˝nie od ich przystàpienia do OFE (co jest
mo˝liwe w okresie poczàtkowym). Proponuje si´ aby korekta ta odbywa∏a si´ wed∏ug wzoru

gdzie KP oznacza kapita∏ poczàtkowy wyliczony zgodnie z artyku∏ami 173-175 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 o emeryturach i rentach z FUS, KE rzeczywisty kapita∏ emerytalny zgromadzony
na koncie w pierwszym filarze, zaÊ wspó∏czynnik korygujàcy wynikajàcy z proporcji mi´-
dzy pe∏nà sk∏adkà emerytalnà, a sk∏adkà zasilajàcà pierwszy filar. Kapita∏ hipotetyczny umo˝liwia
ustalenie wysokoÊci renty osób o krótkim – poni˝ej 25 lat – sta˝u zawodowym, które w zwiàzku
z tym nie zgromadzi∏y wi´kszego kapita∏u emerytalnego. Kapita∏ hipotetyczny ustalany by∏by wed∏ug
wzoru:

gdzie B oznacza przeci´tnà sk∏adk´ odprowadzanà do I filaru przez wszystkich ubezpieczonych
w roku poprzedzajàcym ustalenie prawa do renty, m liczb´ miesi´cy brakujàcych do 300 miesi´cy

KH = B
Ai

As
m

γ = 19.52
12.22

SKE = KP + γ ∗ (KE − KP )

R =
SKE + KH

P

16 Proponowane rozwiàzania sà bardzo bliskie rozwiàzaniom zaproponowanym w tzw. Planie Hausnera potem rozwi-
ni´tych w dokumentach wewn´trznych Ministerstwa Polityki Spo∏ecznej (Departamentu Prognoz i Analiz). Ró˝nià si´
od nich tylko w niektórych, stosunkowo drobnych, szczegó∏ach.
17 Rozpocz´cie przyznawania rent wed∏ug nowych zasad wià˝e si´ z ryzykiem, ˝e w tym samym roku dwie osoby prze-
chodzàce na rent´ otrzymajà Êwiadczenia obliczone za pomocà dwóch odr´bnych formu∏ (gdy jedna z nich nie b´dzie
obj´ta reformà emerytalnà). Jednak ju˝ w tym momencie w wieku podwy˝szonego ryzyka niepe∏nosprawnoÊci sà osoby
nabywajàce uprawnienia emerytalne w nowym systemie z poczàtkiem roku 2009 (kobiety) lub 2014 (m´˝czyêni). Wyda-
je si´, ˝e odsuwanie w czasie tej reformy do roku 2014 jest zbyt ryzykowne, a przesuwanie do roku 2009 mog∏oby byç
uzasadnione tylko wzgl´dami operacyjnymi (przygotowanie informatyczne ZUS).
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(25 lat) sta˝u pracy, Ai przeci´tnà sk∏adk´ odprowadzanà na I filar przez ubezpieczonego, As prze-
ci´tnà sk∏adk´ odprowadzanà na I filar przez wszystkich ubezpieczonych, w okresie w którym oso-
ba nabywajàca prawo do renty odprowadza∏a swoje sk∏adki. Kapita∏ hipotetyczny by∏by równy ze-
ro dla osób o sta˝u pracy wi´kszym ni˝ 25 lat. Wybór okresu 25 lat jest motywowany obecnym
kszta∏tem formu∏y rentowej w której sta˝ hipotetyczny wynosi w∏aÊnie 25 lat dla obu p∏ci. Nale˝y
jednak zaznaczyç, ˝e w nowym systemie istnieje mo˝liwoÊç skorzystania z minimalnej emerytury
przez kobiety o sta˝u 240 miesi´cy. Niesie to ryzyko, ˝e dla cz´Êci najmniej zarabiajàcych kobiet ren-
ta w nowym kszta∏cie stanie si´ atrakcyjnà alternatywà. Dlatego proponuje si´ podniesienie tego
minimalnego sta˝u do 300 miesi´cy – takiego samego jak w przypadku m´˝czyzn.18

Powy˝sza formu∏a dotyczy renty z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy; w wypadku rent
z tytu∏u cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy proponuje si´ utrzymanie ich obecnej relacji (tzn. 0.75)
do rent z tytu∏u ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy. 

Nowà formu∏´ rentowà proponuje si´ stosowaç od chwili jej wejÊcia w ˝ycie do wszystkich
orzeczeƒ pierwszorazowych. Wprzypadku orzeczeƒ ponownych, osób które wczeÊniej otrzymywa-
∏y rent´ na starych zasadach, ze wzgl´dów konstytucyjnych proponuje si´ niestosowanie nowej for-
mu∏y, chyba ˝e tytu∏ renty (schorzenie) zosta∏ zmieniony. W sytuacji ustalenia prawa do renty po-
nownego (np. po jego zawieszeniu na skutek podj´cia pracy, lub utraty niezdolnoÊci do pracy
na okres kilku miesi´cy itp.) proponuje si´ tak˝e u˝ywaç nowej formu∏y.

Przedstawiona konstrukcja gwarantuje, ˝e Êwiadczenia rentowe nie b´dà wy˝sze od emery-
tur. Wedle przedstawionej propozycji fundusz rentowy (zasilany sk∏adkà rentowà) finansowa ∏by
wyp∏at´ rent oraz do finansowanie cz´Êci emerytur (wynikajàcej z kapita∏u hipotetycznego) dla nie-
których by∏ych rencistów (zobacz nast´pny punkt). Sta∏by si´ on funduszem samofinansujàcym, tzn.
ewentualne zmniejszenie jego wyp∏at – np. w wyniku mniejszej liczby Êwiadczeniobiorców – wià-
za∏oby si´ ze zmniejszeniem sk∏adki rentowej i obni˝eniem kosztów pracy. Nale˝y jednak podkre-
Êliç, ˝e obok obni˝enia sk∏adki rentowej, w przysz∏oÊci powinno si´ tak˝e rozwa˝yç mo˝lwoÊç
spo˝ytkowania cz´Êci osiàgni´tych tà drogà oszcz´dnoÊci na zwi´kszenie pomocy w naturze, kie-
rowanej do osób niepe∏nosprawnych, a zw∏aszcza programów rehabilitacyjnych. Wa˝nym kontek-
stem tego wyboru jest wspomniany wczeÊniej niski przeci´tny wiek rencisty w Polsce19 w porów-
naniu do innych krajów OECD.

Przekszta∏cenie rent w emerytury

Proponuje si´ wprowadzenie nowelizacjà ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych w FUS rozwiàzania funkcjonujàcego w KRUS, tzn. automatycznego przekszta∏-
cania rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy w emerytur´, z chwilà osiàgni´cia przez rencist´ wieku eme-
rytalnego. Rozwiàzanie to ma charakter porzàdkujàcy system i nie przynosi skutków finansowych.

Odr´bnà kwestià jest problem wysokoÊci Êwiadczenia. W przypadku rencistów b´dàcych ju˝
w wieku emerytalnym oraz tych rencistów, którzy nie sà obj´ci nowym systemem emerytalnym pro-
ponuje si´ przekszta∏cenie rent w emerytury z zachowaniem wysokoÊci Êwiadczenia. W przypadku
osób obj´tych nowym systemem emerytalnym, dysponujàcych kapita∏em zgromadzonym na indy-
widualnych kontach emerytalnych, nale˝y wprowadziç takà formu∏´ wyliczania emerytury, by nie
by∏a ona wy˝sza ni˝ emerytura otrzymana przez osob´ o identycznym stanie kont emerytalnych
w I i II filarze, która jednak nie by∏a rencistà. W przeciwnym wypadku mog∏oby to zach´caç do sta-
raƒ o rent´ osoby, które w innym wypadku by tego nie zrobi∏y.

Proponuje si´ aby emerytura by∏ego rencisty wyznaczana by∏a na zasadach ogólnych, tzn. ja-
ko iloraz zgromadzonego kapita∏u emerytalnego i oczekiwanej d∏ugoÊci ˝ycia w chwili przejÊcia
na emerytur´, z uwzgl´dnieniem kapita∏u hipotetycznego, opisanego w poprzednim punkcie,
u rencistów o sta˝u pracy ni˝szym ni˝ 25 lat.

18 Poniewa˝ ustawowy wiek emerytalny kobiet jest równy 60 lat, a m´˝czyzn 65 lat, to obecny stan rzeczy wydaje si´
nieprawid∏owy. Proporcjonalne skrócenie minimalnego sta˝u dla kobiet wymaga∏oby, by wynosi∏ on 277 miesi´cy, a nie
jak to ma miejsce obecnie, 240. Ze wzgl´du na propozycj´ wyrównania wieku emerytalnego wydaje si´, ˝e najlepszym
rozwiàzaniem b´dzie zrównanie tego wymogu w przypadku obu p∏ci do 300 miesi´cy.
19 Tak˝e bez uwzgl´dnienia rencistów powy˝ej wieku emerytalnego, którzy w wi´kszoÊci krajów OECD nie wystepujà.
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Warianty proponowanych reform

Dla zmian proponowanych w ramach systemu rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy FUS nie
przewiduje si´ wariantów reform – zmiany te sà konieczne i nie jest mo˝liwe ich ró˝nicowanie.
W zwiàzku z niepewnoÊcià szacunków co do skutków finansowych likwidacji rent przyznawanych
na sta∏e oraz weryfikacji, przeprowadzono symulacj´ efektów przy za∏o˝eniu ró˝nej skali oddzia∏y-
wania tych zmian na liczb´ rencistów FUS (zob. rozdzia∏ 2. niniejszej cz´Êci opracowania).

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Przedstawione propozycje zmierzajà do uporzàdkowania systemu ubezpieczeƒ rentowych,
lepszego dopasowania Êwiadczeƒ do stopnia niezdolnoÊci do pracy danej osoby oraz eliminacji
przypadków, w których ubezpieczenie od niezdolnoÊci do pracy w wyniku niepe∏nosprawnoÊci wy-
korzystywane jest jako forma wczeÊniejszej emerytury przez osoby biologicznie pe∏nosprawne.
Istotnymi rozwiàzaniami, choç nie prowadzàcymi do mo˝liwych do oszacowania skutków finanso-
wych w najbli˝szych kilku latach,20 sà propozycje nowej formu∏y rentowej dla osób w nowym sys-
temie emerytalnym oraz przekszta∏cania rent w emerytury. Propozycje te majà przede wszystkim
charakter porzàdkujàcy system, dostosowujàc go do nowego systemu emerytalnego i eliminujàc
potencjalne ryzyko nadu˝ycia, co jest szczególnie wa˝ne w sytuacji likwidacji pozosta∏ych Êwiadczeƒ
o stricte dezaktywizujàcym charakterze (wczeÊniejsze emerytury, Êwiadczenia przedemerytalne)
i stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego. 

10.3.3 System rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych

Uzasadnienie interwencji

System rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nosprawnych obejmuje instrumenty
znajdujàce si´ przede wszystkim w dyspozycji Paƒstwowego Funduszu Osób Niepe∏nosprawnych
(PFRON) oraz jednostek samorzàdu terytorialnego. Ogólna kwota Êrodków publicznych przeznacza-
nych na rehabilitacj´ zawodowà wynosi oko∏o 4 mld z∏otych, tzn. prawie 0.5 procent PKB,
przy czym oko∏o 40 procent z niej przypada na ulgi podatkowe i ulgi w sk∏adkach na ubezpiecze-
nie spo∏eczne oraz PFRON, udzielane pracodawcom zatrudniajàcym osoby niepe∏nosprawne, w tym
zw∏aszcza zak∏adom pracy chronionej. Pozosta∏à cz´Êç tworzà Êrodki systemu kwotowego PFRON
oraz dotacje do wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych i refundacje z bud˝etu paƒstwa sk∏adek
na US osób niepe∏nosprawnych.

W Polsce funkcjonuje odr´bny od systemu orzecznictwa rentowego FUS i KRUS system
orzecznictwa o niepe∏nosprawnoÊci. Wyró˝nia si´ w nim trzy stopnie niepe∏nosprawnoÊci: lekki,
umiarkowany i znaczny, odpowiadajàce w pewnym zakresie (choç nierównowa˝ne i przyznawane
niezale˝nie) trzem stopniom niezdolnoÊci do pracy. Orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci wydajà po-
wiatowe zespo∏y ds. orzekania o niepe∏nosprawnoÊci. Podstawowym uprawnieniem wià˝àcym si´
z posiadaniem jednego ze stopni niepe∏nosprawnoÊci jest mo˝liwoÊç korzystania z ró˝nych form
wsparcia, przewidzianych w systemie rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób niepe∏nospraw-
nych. Odr´bnoÊç systemów orzeczniczych prowadzi do ró˝nic w ich orzeczeniach, a tak˝e kompli-
kacji systemu wsparcia osób niepe∏nosprawnych i jest cz´sto krytykowane. Wi´kszoÊç ulg podatko-
wych i pomocy publicznej trafia do zak∏adów pracy chronionej (ZPCHR), zatrudniajàcych zaledwie
1/3 z ogólnej liczby pracujàcych osób niepe∏nosprawnych. JednoczeÊnie w Polsce pracuje zaledwie
oko∏o 17 procent osób w wieku produkcyjnym posiadajàcych orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci. Jest
to oko∏o dwuipó∏krotnie mniej ni˝ w krajach UE15.

Wyjàtkowo niski poziom zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych wynika z jednej strony z fak-
tu wczesnej dezaktywizacji osób po 45 roku ˝ycia, tworzàcych znaczàcà cz´Êç osób niepe∏nospraw-
nych, z drugiej zaÊ z ogólnie z∏ej sytuacji na rynku pracy, w której grupy o obni˝onej produktywno-
Êci ze wzgl´du na wiek i niepe∏nosprawnoÊç sà szczególnie defaworyzowane.

20 Nie jest znana np. liczba osób, które ubiega∏yby si´ o rent´ gdyby utrzymano starà formu∏´ jej obliczania, a tego nie
zrobià po wprowadzeniu nowej. B´dzie ona jednak na pewno wi´ksza od zera, a co za tym idzie pojawià si´ pewne,
trudne do oszacowania, oszcz´dnoÊci dla sektora finansów publicznych. Ze wzgl´du na specyfik´ proponowanych roz-
wiàzaƒ b´dà one tak˝e stopniowo narastaç w horyzoncie kilkunastoletnim.
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Znacznie wi´ksza ni˝ w krajach UE15 ró˝nica w stopach zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych i pe∏nosprawnych pokazuje jednak, ˝e polski system rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej osób
niepe∏nosprawnych jest mniej skuteczny ni˝ jego odpowiedniki w krajach Europy Zachodniej. Szcze-
gólnie ma∏o efektywne wydaje si´ zdominowanie dotychczasowej polityki rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej przez zak∏ady pracy chronionej. W odró˝nieniu od tego typu instytucji w Europie, pol-
ska definicja ZPCHR pozwala na nadanie tego statusu przedsi´biorstwu zatrudniajàcemu stosunko-
wo niewielki odsetek osób nieope∏nosprawnych, wÊród których dominujà osoby o niepe∏nospraw-
noÊci lekkiej.

Proponowany kszta∏t interwencji

Proponuje21 si´ zwi´kszenie adekwatnoÊci orzekania o niepe∏nosprawnoÊci dzi´ki jego inte-
gracji z system orzekania dla celów rentowych w ZUS i KRUS. Operacja nie b´dzie mia∏a istotnego
skutku fiskalnego (choç wymaga pewnych wydatków poczàtkowych przede wszystkim szkolenio-
wych), jednak pozwoli na zwi´kszenie spójnoÊci wydawanych orzeczeƒ. Pewnà wadà tego rozwià-
zania jest zaanga˝owanie instytucji ubezpieczeniowych w orzekanie tak˝e wobec osób nieubezpie-
czonych. Zmiany powinny zostaç przygotowane i wprowadzana stopniowo. Ponadto, postulujemy
zniesienie refundacji sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, p∏aconych przez pracodawców za zatrud-
nione osoby niepe∏nosprawne w stopniu lekkim. Jedynym Êrodkiem dotacji pozosta∏aby dotacja
do wynagrodzeƒ osób niepe∏nosprawnych, ustalana w identycznej kwocie niezale˝nie od typu pra-
codawcy, przy braku preferencji dla ZPCHR. Jej wysokoÊç zale˝a∏aby od stopnia niepe∏nosprawno-
Êci i musia∏aby zostaç ustalona w oparciu o Êredni spadek produktywnoÊci osoby niepe∏nosprawnej
na danym typie stanowiska pracy. Zaletà takiego rozwiàzania – obok niedyskryminowania pracy
osób niepe∏nosprawnych u ró˝nych pracodawców – jest tak˝e to, ˝e kwota dotacji mo˝e byç uza-
le˝niona od rzeczywistego spadku produktywnoÊci osoby niepe∏nosprawnej. Dofinansowanie nie
dotyczy∏oby osób pobierajàcych renty i emerytów. Proponujemy tak˝e zniesienie dofinansowaƒ
do wynagrodzeƒ pracujàcych rencistów – gdy˝ w ich wypadku rol´ kompensacyjnà ubytek spraw-
noÊci pe∏ni ju˝ renta.

W odniesieniu do ZPCHR proponujemy rozpocz´cie reform od zniesienia zwolnieƒ i ulg podat-
kowych i innych systemów wsparcia w po∏àczeniu ze zniesieniem obowiàzku Êwiadczenia przez nie
us∏ug rehabilitacyjnych zatrudnianym osobom niepe∏nosprawnym. W kolejnym roku zmian proponu-
je si´ likwidacj´ statusu ZPCHR – dofinansowania do zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych otrzymy-
waliby w równym stopniu wszyscy pracodawcy niepodlegajàcy systemowi kwotowemu. Ponadto,
postulujemy likwidacj´ PFRON i przekazanie jego zadaƒ jednostkom samorzàdu terytorialnego oraz
(wraz z odpowiednià liczbà etatów) Ministrowi w∏aÊciwemu ds. Zabezpieczenia Spo∏ecznego.

Opisane dzia∏ania sk∏adajà si´ na wariant I proponowanych zmian. W wariancie II proponuje
si´ dodatkowo, by znieÊç tak˝e refundacj´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne p∏aconych przez pra-
codawców za zatrudnione osoby niepe∏nosprawne w stopniu umiarkowanym i w stopniu znacznym.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Proponowane rozwiàzania zmierzajà do lepszego adresowania pomocy publicznej w za-
trudnianiu osób niepe∏nosprawnych i uzale˝nienia jej jedynie od stopnia niepe∏nosprawnoÊci –
okreÊlanego w ramach orzecznictwa ZUS – i wykonywanej pracy. W szczególnoÊci ukierunkowa-
nie pomocy paƒstwa na bezpoÊrednià dotacj´ do pracy danego niepe∏nosprawnego powinno
przynieÊç zarówno wi´kszà przejrzystoÊç systemu rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nospraw-
nych, jak i usuni´cie dyskryminacji niepe∏nosprawnych w zale˝noÊci od typu zak∏adu pracy. Propo-
nowane zmiany zmierzajà do rezygnacji z instytucji zak∏adów pracy chronionej jako narz´dzia re-
habilitacji zawodowej, osób niepe∏nosprawnych, pozostawiajàc w systemie tylko zak∏ady
aktywnoÊci zawodowej przeznaczone dla osób o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Osoby
niepe∏nosprawne otrzymywa∏yby wsparcie niezale˝nie od typu pracodawcy, u którego pracujà.
W docelowym systemie wsparcie to przybiera∏oby form´ albo ulg w systemie kwotowym (dla pra-
codawców zatrudniajàcych poni˝ej 6 proc. osób niepe∏nosprawnych) albo dofinansowania wyna-

21 Propozycje te sà zbie˝ne z Raportem MGPiPS Racjonalizacja Wydatków Spo∏ecznych – Zielona Ksi´ga oraz pracà Do-
roty Poznaƒskiej pt. „Polityka wobec osób prawnie niepe∏nosprawnych w Polsce”.
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grodzeƒ zatrudnianych osób niepe∏nosprawnych. Z punktu widzenia przejrzystoÊci finansów pu-
blicznych korzyÊcià by∏aby likwidacja PFRON, którego funkcje przej´∏yby instytucje podlegajàce
wi´kszym rygorom kontroli publicznej.

10.4 Poszukiwanie pracy przez osoby bezrobotne

10.4.1 Natura problemu

Podstawowym obszarem interwencji rzàdu na rynku pracy wobec osób w prime-age jest od-
dzia∏ywanie na sytuacj´ materialnà bezrobotnych oraz proces poszukiwania przez nich pracy, po-
przez pasywne i aktywne polityki rynku pracy. Na pasywnà polityk´ sk∏adajà si´ zasi∏ki dla bezrobot-
nych.22 Ich zadaniem jest zabezpieczenie bezrobotnych przed znacznym spadkiem dochodu
w porównaniu z dochodem z pracy i umo˝liwienie poszukiwania zatrudnienia zgodnego z posia-
danymi kwalifikacjami. Z kolei polityki aktywne majà za zadanie usuwanie strukturalnych niedopa-
sowaƒ, utrudniajàcych ró˝nym grupom bezrobotnych znalezienie pracy.

Potencjalna sprzecznoÊç bodêców wywo∏ywanych wÊród osób bezrobotnych przez polityki
pasywne i aktywne nie musi zawsze zachodziç. Jak wykazano w rozdziale szóstym cz´Êci pierwszej,
konstrukcja systemu zasi∏kowego mo˝e zach´caç bezrobotnych do poszukiwania pracy, pod warun-
kiem wykorzystania pozytywnych sprz´˝eƒ wzajemnych mi´dzy politykà pasywnà a aktywnà. Z dru-
giej strony, aktywne polityki rynku pracy nie sà uniwersalnym rozwiàzaniem problemu bezrobocia,
poniewa˝ ich skutecznoÊç w kategoriach wy˝szej zatrudnialnoÊci uczestników lub wi´kszych umie-
j´tnoÊci znalezienia zatrudnienia zale˝y w znacznej mierze od ich Êcis∏ego adresowania do tych
grup bezrobotnych, którym dany program mo˝e pomóc. Dlatego samo spostrze˝enie, ˝e Polska ce-
chuje si´ ni˝szym ca∏kowitym udzia∏em wydatków na polityk´ rynku pracy w PKB ni˝ przeci´tnie ma
to miejsce w Europie, przy czym udzia∏ wydatków na polityki aktywne nale˝y do najni˝szych
w OECD, mimo najwy˝szej stopy bezrobocia wÊród paƒstw tej organizacji, nie daje w∏aÊciwego ob-
razu sytuacji. Znacznie istotniejsze jest to, czy obie formy polityki rynku pracy funkcjonujà odpo-
wiednio efektywnie, oraz czy ich wzajemne interakcje oddzia∏ujà pozytywnie, czy negatywnie na sy-
tuacj´ na rynku pracy w skali makro.

Wydaje si´, i˝ zasi∏ki dla bezrobotnych nie wywierajà w Polsce trwale dezaktywizujàcej roli,
gdy˝ ich wysokoÊç, czas pobierania, a tak˝e odsetek osób uprawnionych wÊród ogó∏u bezrobot-
nych sà relatywnie niskie. Niemniej jednak, pe∏nià one funkcj´ typowà dla transferu spo∏ecznego,
mimo ˝e sensem ich istnienia jest ubezpieczenie od ryzyka bezrobocia. Innymi s∏owy, system zasi∏-
kowy nie wspiera poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne, a w przypadku pewnych ich grup
mo˝e nawet czasowo do tego zniech´caç.

DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà na istotne znaczenie aktywnej polityki rynku pracy
dla absorpcji negatywnych szoków na rynku pracy, a tak˝e dla wspierania pozycji na tym rynku osób
nale˝àcych do grup o podwy˝szonym ryzyku bezrobocia. Szczególnie wa˝ne wydaje si´ to w Polsce,
bowiem wra˝liwoÊç polskiego rynku pracy na poda˝owe i popytowe szoki na rynku produktów jest
doÊç wysoka, zaÊ liczba potencjalnych klientów programów ALMP du˝a. Nale˝à do nich osoby s∏a-
bo wykszta∏cone, samotne kobiety, bezrobotni samotni rodzice i przede wszystkim osoby w wieku
niemobilnym, których powrót na rynek pracy mo˝e sprawiaç k∏opoty, a którym interwencja publicz-
nych s∏u˝b zatrudnienia mo˝e wydatnie pomóc. Jak zaznaczono w drugim podrozdziale, wzrost ak-
tywnoÊci osób starszych, w nast´pstwie ograniczenia mo˝liwoÊci wczeÊniejszej dezaktywizacji, pro-
wadziç mo˝e zarówno do wzrostu ich zatrudnienia, jak i bezrobocia, w zale˝noÊci od innych
czynników instytucjonalnych, wÊród których do najwa˝niejszych nale˝à w∏aÊnie programy aktywizu-
jàce te osoby i wspierajàce ich zatrudnienie. Propozycje zmian w systemie zasi∏ków dla bezrobotnych
oraz organizacji aktywnych polityk rynku pracy sà zatem przedmiotem niniejszego podrozdzia∏u.

22 Omówione wczeÊniej Êwiadczenia przedemerytalne, skierowane sà do bezrobotnych osób w wieku niemobilnym.
Ich permanentny charakter sprawia, ˝e sà one de facto formà wczeÊniejszej emerytury a nie zasi∏ku dla bezrobotnych
sensu stricto.
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10.4.2 Zasi∏ki dla bezrobotnych

Uzasadnienie interwencji

Zasi∏ki dla bezrobotnych sà Êwiadczeniem o charakterze ubezpieczeniowym, – uprawnienia
do nich zale˝à od wczeÊniejszego op∏acania sk∏adek, a w przypadku zrealizowania si´ ryzyka bez-
robocia zapewniç majà dochód umo˝liwiajàcy poszukiwanie pracy zgodnej z umiej´tnoÊciami i do-
Êwiadczeniem danej osoby – pe∏nià tak˝e rol´ socjalnà, przejawiajàcà si´ w zapewnieniu dochodu
osobie niepracujàcej. Wp∏yw zasi∏ków dla bezrobotnych na poda˝ pracy jest wypadkowà tych funk-
cji i je˝eli przewa˝a funkcja socjalna, obni˝yç mo˝e si´ intensywnoÊç poszukiwania zatrudnienia,
a p∏aca progowa wzrosnàç. Analizy mikroekonometryczne omówione w cz´Êci pierwszej opraco-
wania wskazujà, i˝ socjalny aspekt zasi∏ku zale˝y przede wszystkim od d∏ugoÊci okresu jego wyp∏a-
ty, a poda˝ pracy obni˝a si´ zazwyczaj w reakcji na mo˝liwoÊç uzyskania sta∏ego dochodu z syste-
mu zasi∏kowego. WysokoÊç zasi∏ku wp∏ywa natomiast zarówno na realizacj´ funkcji
ubezpieczeniowej, jak i socjalnej.

W cz´Êci drugiej opracowania zaznaczono, i˝ zasi∏ki w Polsce majà charakter socjalny. Relatyw-
nie niskie wydatki przeznaczane na ten cel, krótki okres wyp∏at oraz wzgl´dnie niska wysokoÊç zasi∏-
ku, sprawiajà, ˝e ich wp∏yw na sytuacj´ na rynku pracy w skali makro jest wzgl´dnie nieznaczny.23

Niemniej jednak, dla pewnych grup osób, na niektórych lokalnych rynkach pracy, sytuacja ta mo˝e
wyglàdaç inaczej. Zasi∏ek mo˝e bowiem pe∏niç rol´ relatywnie atrakcyjnego êród∏a dochodu dla osób
o oczekiwanych zarobkach bliskich wynagrodzeniu minimalnemu, uprawnionych do 120 procent za-
si∏ku i do pobierania Êwiadczenia przez 12 lub 18 miesi´cy. OkreÊlona w ten sposób grupa to bezro-
botni o sta˝u powy˝ej 20 lat, w wieku powy˝ej 50 lat lub zamieszkujàcy powiaty o stopie bezrobo-
cia przekraczajàcej 125 procent Êredniej krajowej (200 procent w przypadku 18-miesi´cznego okresu
uprawnieƒ). W rezultacie, demotywujàce oddzia∏ywanie zasi∏ków dotyczy prawdopodobnie osób,
których szanse podj´cia zatrudnienia sà relatywnie ni˝sze ze wzgl´du na wiek, poziom kapita∏u ludz-
kiego, czy czynniki zewn´trzne – sytuacj´ gospodarczà w regionie. Potencjalne zmiany systemu za-
si∏kowego powinny zatem braç pod uwag´ oddzia∏ywanie zasi∏ku na te osoby.

Obecnie obowiàzujàce zró˝nicowanie d∏ugoÊci okresu uprawnieƒ w zakresie 6, 12, 18 mie-
si´cy powoduje redystrybucj´ wewnàtrz systemu od osób mieszkajàcych w powiatach o stopie bez-
robocia poni˝ej 125 Êredniej krajowej do zamieszkujàcych powiaty o wy˝sze stopie bezrobocia.

W rezultacie, wyp∏aty z systemu zasi∏kowego, uzyskiwane przez osoby o zbli˝onych charak-
terystykach, a tym samym potencjalnie zbli˝onym ryzyku bezrobocia, sà znacznie zró˝nicowane
mi´dzy tak wyró˝nionymi powiatami. Za ró˝nymi uprawnieniami stoi za∏o˝enie, i˝ odmienna sytu-
acja w danym powiecie jest g∏ównà determinantà prawdopodobieƒstwa utraty i znalezienia pracy,
co pozostaje w sprzecznoÊci z empirycznymi badaniami czynników warunkujàcych przep∏ywy
na rynku pracy.24 Odmienne okresy uprawnieƒ, w zale˝noÊci od miejsca zamieszkania, niwelujà
wi´c ubezpieczeniowy charakter systemu. Ponadto, rozwiàzanie to mo˝e ograniczaç mobilnoÊç
osób bezrobotnych pomi´dzy regionami o ró˝nych stopach bezrobocia, w szczególnoÊci migracje
osób z powiatów o bezrobociu wysokim do powiatów o bezrobociu niskim.

Z drugiej strony, zasi∏ek przys∏ugujàcy wszystkim uprawnionym w identycznej wysokoÊci25

pociàga za sobà redystrybucj´ od osób o niskim ryzyku utraty pracy do osób o ryzyku wysokim
i sprawia, ˝e stopa zastàpienia jest malejàca wzgl´dem osiàganego wynagrodzenia – w przypadku
osoby zarabiajàcej przeci´tne wynagrodzenie wynosi ona 40 procent. Dlatego zasi∏ek nie spe∏nia
funkcji ubezpieczeniowej, a osoby relatywnie lepiej zarabiajàce doÊwiadczajà znacznego spadku
dochodu po utracie pracy. Tym samym, zasi∏ek pe∏niàc rol´ socjalnà w stosunku do osób o niskich
wynagrodzeniach, osobom lepiej zarabiajàcym nie zapewnia wyg∏adzenia dochodu w zale˝noÊci

23 Warto podkreÊliç, ˝e a˝ 85 procent zarejestrowanych bezrobotnych nie ma prawa do zasi∏ku.
24 Wskazujà one (por. np. Bukowski i Lewandowski (2005a, 2005b)), ˝e kluczowe znaczenie dla prawdopodobieƒstw
przep∏ywu majà wykszta∏cenie, wiek oraz sekcja, w której pracuje dana osoba, a nie np. wielkoÊç miejscowoÊci czy wo-
jewództwo w którym mieszka. W systemie powszechnym ró˝nicowanie jednostek na podstawie takich czynników nie
mo˝e mieç jednak miejsca.
25 Z dok∏adnoÊcià do zró˝nicowania wzgl´dem sta˝u pracy – osoby o sta˝u do 5 lat otrzymujà 80 procent, a powy˝ej
20 lat sta˝u – 120 procent zasi∏ku.
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od stanu na rynku pracy. Konstrukcja systemu nie sprzyja wi´c wystàpieniu aktywizujàcego wp∏ywu
zasi∏ku na bezrobotnych dla wszystkich grup uprawnionych. W celu nadania mu takiej w∏aÊciwoÊci,
konieczna jest realizacja funkcji ubezpieczeniowej i zró˝nicowanie wysokoÊci zasi∏ku w czasie, któ-
re z jednej strony wspierajà poszukiwanie pracy, a z drugiej ograniczajà ryzyko nadu˝yç.

Proponowany kszta∏t interwencji

Organizacja systemu zasi∏kowego zawarta jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., zatem proponowane zmiany wià˝à si´ z modyfikacjà
tej ustawy. Jak zaznaczono w cz´Êci pierwszej, wysokoÊç zasi∏ku jest znacznie mniej istotna ni˝ d∏u-
goÊç jego wyp∏at, dla wp∏ywu jaki wywiera on na poszukiwanie pracy. W zwiàzku z tym, kluczowe
jest wprowadzenie ogólnej zasady wyp∏acania zasi∏ków dla bezrobotnych przez 6 miesi´cy,
które postuluje si´ w obu proponowanych wariantach reformy systemu zasi∏kowego.

Propozycje te ró˝nià si´ jednak w kontekÊcie realizacji funkcji ubezpieczeniowej oraz skutków
fiskalnych ich wprowadzenia – o ile pierwsza polega na zwi´kszeniu ubezpieczeniowej roli systemu
i k∏adzie nacisk na wp∏yw Êcie˝ki wysokoÊci zasi∏ku w czasie dla intensywnoÊci poszukiwania pracy,
lecz jest neutralna fiskalnie, to druga przynosi oszcz´dnoÊci dla sektora finansów publicznych, nie
zmieniajàc ogólnej konstrukcji systemu zasi∏kowego i utrzymujàc socjalny charakter rozwiàzania,
choç w mniejszym zakresie.

Wariant I

O ile okres uprawnieƒ do zasi∏ku jest w Polsce w przypadku ogólnym wzgl´dnie krótki, to
identyczna dla wszystkich beneficjentów wysokoÊç Êwiadczenia zaburza jego funkcj´ ubezpiecze-
niowà. W zwiàzku z tym postuluje si´ wprowadzenie 6-miesi´cznego okresu pobierania zasi∏ku dla
wszystkich uprawnionych oraz powiàzanie wysokoÊci zasi∏ku z wczeÊniejszym wynagrodzeniem
zgodnie z formu∏à (10.4.1). Naszym zdaniem reforma ta jest fiskalnie neutralna.

gdzie UNBt oznacza zasi∏ek dla bezrobotnych w miesiàcu , W Êrednie wyna-
grodzenie brutto ubezpieczonego w okresie 12 miesi´cy sk∏adajàcych si´ na wymagany ustawà mi-
nimalny okres ubezpieczeniowy przed utratà pracy uprawniajàcy do ubiegania si´ o zasi∏ek.26

Proponujemy tak˝e, by modyfikacji uleg∏a d∏ugoÊç okresu pomi´dzy rejestracjà w urz´dzie pra-
cy a rozpocz´ciem pobierania zasi∏ku. Obecnie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. okreÊla, i˝ okres ten wynosi tydzieƒ w przypadku ogólnym, 90 dni
w przypadku osób, które rozwiàza∏y stosunek pracy lub s∏u˝bowy za wypowiedzeniem lub na mocy
porozumienia stron w przeciàgu 6 miesi´cy przed zarejestrowaniem si´ w urz´dzie pracy oraz 180 dni
w przypadku osób, które spowodowa∏y rozwiàzanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku s∏u˝-
bowego bez wypowiedzenia w przeciàgu 6 miesi´cy przed zarejestrowaniem. Postuluje si´ wyd∏u˝e-
nie okresu do 28 dni w przypadku ogólnym, w czasie których osoba pozostajàca bez pracy zaanga-
˝owana b´dzie w dzia∏ania publicznych s∏u˝b zatrudnienia, majàce doprowadziç do znalezienia pracy
przed rozpocz´ciem okresu zasi∏kowego (w tym zw∏aszcza doradztwo zawodowe i poÊrednictwo pra-
cy). W przypadku niemo˝liwoÊci znalezienia w tym czasie odpowiedniej pracy w rozumieniu ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. i spe∏nienia warunków
uprawniajàcych do zasi∏ku dla bezrobotnych okreÊlonych, tak˝e w tej ustawie, przyznawany b´dzie za-
si∏ek od pierwszego dnia piàtego tygodnia po rejestracji w urz´dzie pracy.

Proponuje si´ zatem, aby zasi∏ek wynosi∏ przez pierwsze dwa miesiàce jego pobierania 60
procent wynagrodzenia brutto osiàganego w czasie 12 miesi´cy najbli˝szych momentowi utraty

t ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

UNB1 = UNB2 = 0.6 × W

UNBt+1 = UNBt − 0.2 × UNB1 t ∈ {2, 3, 4, 5}

UNBt ∈ 〈400, 1340〉 t ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}

26 Jest to minimum 12 miesi´cy w ciàgu ostatnich 18 miesi´cy przed utratà pracy. Zak∏ada si´, ˝e p∏aca W wyznaczona
jest na podstawie okresów ubezpieczeniowych najbli˝szych momentowi utraty zasi∏ku.
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pracy, w których bezrobotny podlega∏ ubezpieczeniu, a które mieszczà si´ w 18 miesi´cznym okre-
sie poprzedzajàcym moment wystàpienia o zasi∏ek. W ka˝dym nast´pnym miesiàcu zasi∏ek b´dzie
ulega∏ obni˝ce o 20 procent wyjÊciowej kwoty wzgl´dem okresu poprzedniego. Zasi∏ek nie móg∏by
wynosiç jednak wi´cej ni˝ 1340 PLN, czyli oko∏o 60 procent przeci´tnego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsi´biorstw (bez wyp∏at z zysku) w roku 2004, oraz nie mniej ni˝ 400 PLN, czyli oko-
∏o 60 procent minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób bez doÊwiadczenia zawodowego
podczas pierwszego roku pracy, które w roku 2004 wynosi∏o 659 PLN a w roku 2005 – 679 PLN.27

Tablica 10.2 zawiera poziomy zasi∏ku dla ró˝nych wysokoÊci wynagrodzeƒ. Warto zauwa˝yç, ˝e
Êcie˝ka zasi∏ku nie zmienia si´ z chwilà przekroczenia poziomu przeci´tnego wynagrodzenia, a tak-
˝e, ˝e ka˝da osoba bezrobotna niezale˝nie od p∏acy otrzymywanej przed utratà pracy, w ostatnim
miesiàcu uprawnienia otrzyma zasi∏ek równy 400 PLN.

Powiàzanie zasi∏ku z wczeÊniejszym wynagrodzeniem jest wa˝ne dla u∏atwienia poszukiwa-
nia zgodnego z kwalifikacjami zatrudnienia ka˝demu bezrobotnemu, niezale˝nie od jego wcze-
Êniejszych zarobków. W momencie wprowadzenia rozwiàzania krótkookresowa stopa zastàpienia

27 Podczas pierwszego roku pracy przys∏uguje 80 a podczas drugiego – 90 procent wynagrodzenia minimalnego.

Tablica 10.2: WysokoÊç zasi∏ku dla bezrobotnych w zale˝noÊci od wczeÊniejszego wynagro-
dzenia – proponowany wariant I (w PLN).

679 PLN – minimalne wynagrodzenie w przypadku osób bez doÊwiadczenia zawodowego podczas pierwszego roku pracy.
849 PLN – minimalne wynagrodzenie.
2233 – wynagrodzenie, powy˝ej którego zasi∏ek nie ulega ju˝ podwy˝szeniu, o 8 PLN wy˝sze ni˝ przeci´tne wynagrodzenie w sektorze
przedsi´biorstw (bez wyp∏at z zysku) w roku 2004.
èród∏o: Obliczenia w∏asne.

 Wynagrodzenie 
brutto 679 849 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2233 2500 

Miesiąc wypłaty 
zasiłku Wysokość zasiłku 

1 407 509 600 720 840 960 1080 1200 1340 1340 
2 407 509 600 720 840 960 1080 1200 1340 1340 
3 400 408 480 576 672 768 864 960 1072 1072 
4 400 400 400 432 504 576 648 720 804 804 
5 400 400 400 400 400 400 432 480 536 536 
6 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 
Przeciętnie 402 438 480 541 609 677 751 827 915 915 

Tablica 10.3: Stopy zastàpienia dla zasi∏ku dla bezrobotnych w zale˝noÊci od wczeÊniejszego
wynagrodzenia – proponowany wariant I oraz stan obecny (w procentach).

Natychmiastowa stopa zastàpienia oznacza relacj´ wysokoÊci zasi∏ku przys∏ugujàcego w pierwszym miesiàcu jego pobierania do wcze-
Êniejszego wynagrodzenia. Przeci´tna stopa zastàpienia oznacza relacj´ przeci´tnej wysokoÊci zasi∏ku przys∏ugujàcego w ciàgu 6 miesi´cy
jego pobierania do wczeÊniejszego wynagrodzenia. W przypadku systemu obecnego stopa zastàpienia jest relacjà wysokoÊci zasi∏ku obo-
wiàzujàcego w roku 2005 (521.9 PLN) do wczeÊniejszego wynagrodzenia. Stopy zastàpienia netto oznaczajà relacj´ mi´dzy zasi∏kiem
a wynagrodzeniem pomniejszonych o nale˝ny podatek dochodowy oraz sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne.
èród∏o: Obliczenia w∏asne.

 Wynagrodzenie 
brutto 679 849 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2233 2500 

Natychmiastowa stopa zastąpienia  
Brutto 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Netto 70 68 67 67 66 66 66 66 66 48 

Przeciętna stopa zastąpienia  
Brutto 59 52 48 45 44 42 42 41 41 41 
Netto 69 60 55 51 49 48 47 46 46 34 

Stopa zastąpienia w obecnym systemie  
Brutto 77 61 52 43 37 33 29 26 23 23 
Netto 87 70 59 50 43 38 33 30 27 20 
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w bezpoÊrednim nast´pstwie utraty pracy wzroÊnie w przypadku wi´kszoÊci osób pobierajàcych za-
si∏ek, co ilustruje Tablica 10.3. Innymi s∏owy osoby otrzymujàce wynagrodzenie minimalne i wi´cej
otrzymajà w pierwszym miesiàcu obowiàzywania tego rozwiàzania wi´cej ni˝ dziÊ, gdy jednolita
stawka zasi∏ku wynosi 521.9 PLN. JednoczeÊnie jednak nie powstaje ryzyko nadu˝ycia, gdy˝ postu-
lowana stopniowa obni˝ka wysokoÊci zasi∏ku w miar´ jego pobierania powoduje, ˝e przeci´tna sto-
pa zastàpienia jest ni˝sza od natychmiastowej, a w przypadku osób szczególnie zagro˝onych bez-
robociem nawet (niewiele) ni˝sza od sytuacji obecnej.

Degresywna konstrukcja zasi∏ku uzasadniona jest obserwacjà empirycznà na temat powiàzaƒ
mi´dzy zmianami wysokoÊci zasi∏ku w czasie, a jego wp∏ywem na intensywnoÊç poszukiwania za-
trudnienia,28 mówiàcà, i˝ najwy˝sze odp∏ywy z bezrobocia do zatrudnienia zachodzà przede
wszystkim w bezpoÊrednim nast´pstwie utraty pracy, w obliczu obni˝enia si´ wysokoÊci otrzymy-
wanego zasi∏ku oraz, ostatecznie, wraz z utratà uprawnieƒ. W Polsce mo˝na oczekiwaç podobnej
zale˝noÊci.

Proponujemy, aby wysokoÊç górnego limitu poczàtkowej wysokoÊci zasi∏ku ustalona by∏a ja-
ko 60 procent wynagrodzenia przeci´tnego, natomiast wysokoÊç dolnego progu waloryzowana by-
∏a zmianami inflacji. Jest to podyktowane mechanizmem ustalania wynagrodzenia minimalnego za-
pisanym w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ z dnia 10 paêdziernika 2002 r. Nale˝y
jednak podkreÊliç, i˝ nowela tej ustawy z dnia 1 lipca 2005 r., zgodnie z którà wynagrodzenie mi-
nimalne waloryzowane ma byç sumà tempa zmian cen oraz 2/3 prognozowanego wzrostu PKB,
dopóki wynagrodzenie minimalne nie osiàgnie poziomu 50 procent wynagrodzenia przeci´tnego,
pozostaje w sprzecznoÊci z postulowanà konstrukcjà systemu zasi∏kowego.29 Indeksacja dolnego
progu zasi∏ku, zgodnie ze zmianami wynagrodzenia minimalnego uchwalonego tà nowelizacjà,
spowodowa∏aby wzrost jego realnej wartoÊci w czasie, zwi´kszajàc ryzyko nadu˝ycia i demotywu-
jàcy wp∏yw zasi∏ku na poszukiwanie zatrudnienia. RównoczeÊnie wiàza∏oby si´ to ze wzrostem wy-
datków Funduszu Pracy.

Wariant II

Drugi z proponowanych scenariuszy reformy systemu zasi∏kowego prowadzi do obni˝enia
wydatków Funduszu Pracy, rozmiar oszcz´dnoÊci przedstawiony jest w rozdziale (11) niniejszej cz´-
Êci. W tym wariancie postulujemy zniesienie uprawnieƒ do pobierania zasi∏ku przez okres d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, a tak˝e obni˝enie zasi∏ków w wysokoÊci 120 procent poziomu bazowego do 100
procent poziomu bazowego. W przypadku tych osób zasi∏ek mo˝e stanowiç atrakcyjne êród∏o do-
chodów.30 W celu ograniczenia negatywnego wp∏ywu na poda˝ pracy tych osób, których powrót
na rynek pracy jest relatywnie trudniejszy, proponuje si´ ujednolicenie uprawnieƒ do zasi∏ku, za wy-
jàtkiem osób o sta˝u pracy poni˝ej 5 lat, którym zasi∏ek nadal przys∏ugiwa∏by w wysokoÊci 80 pro-
cent kwoty bazowej. 

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Wprowadzenie jednego, szeÊciomiesi´cznego okresu pobierania zasi∏ku pozwoli ograniczyç
jego wp∏yw, demotywujàcy w niektórych przypadkach do poszukiwania pracy. Funkcjà zasi∏ku dla
bezrobotnych jest zapewnienie dochodu w czasie przejÊciowego okresu bezrobocia. W przypadku
niemo˝liwoÊci znalezienia zatrudnienia przez d∏u˝szy okres, osoby zagro˝one ubóstwem powinny
uzyskaç Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej, warunkowane sytuacjà dochodowà ca∏ego gospodar-
stwa domowego a nie tylko samego bezrobotnego. Identyczny dla wszystkich uprawnionych, sze-
Êciomiesi´czny okres zasi∏kowy umo˝liwia zapewnienie dochodu osobom poszukujàcym pracy,
zmniejszajàc, w porównaniu do obecnie funkcjonujàcych rozwiàzaƒ, prawdopodobieƒstwo, i˝ za-
si∏ek staje si´ êród∏em dochodu osób de facto biernych, szczególnie zamieszkujàcych w gospodar-
stwach domowych osiàgajàcych dochody z innych êróde∏. Jednolity i wzgl´dnie krótki okres przy-

28 Opisana prawid∏owoÊç, jak wykazano w rozdziale szóstym cz´Êci pierwszej, zosta∏a potwierdzona empirycznie dla sze-
regu paƒstw europejskich.
29 Zagadnienie wynagrodzenia minimalnego poruszone jest w innym punkcie.
30 Dotyczy to zw∏aszcza osób uprawnionych do pobierania zasi∏ku w wysokoÊci 120 procent poziomu bazowego przez
okres 12 lub 18 miesi´cy
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s∏ugiwania zasi∏ku pozwala na adresowanie tego Êwiadczenia zgodnie z celem jego istnienia, jakim
jest ubezpieczenie od ryzyka bezrobocia. Tego efektu mo˝na si´ spodziewaç w obu rozwa˝anych
wariantach zmian. 

Jednolity i wzgl´dnie krótki okres zasi∏kowy przyczynia si´ do selekcji osób rejestrujàcych si´
jako bezrobotne na aktywnych i biernych, a tym samym do lepszego adresowania instrumentów
aktywnej polityki rynku pracy realizowanych przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia. Tak˝e w tym celu
postuluje si´ wyd∏u˝enie okresu przed rozpocz´ciem wyp∏aty zasi∏ku do 4 tygodni, w czasie których
s∏u˝by zatrudnienia oferujà osobie bezrobotnej wszelkie dost´pne formy wsparcia poszukiwania
pracy, jak poÊrednictwo pracy, doradztwo zawodowe. Zasadniczym skutkiem wyd∏u˝enia okresu ka-
rencji jest wzrost odsetka osób, które podejmujà prac´ przed rozpocz´ciem pobierania zasi∏ku. Po-
niewa˝ postulowane warianty ró˝nià si´ co do finansowej strony zasi∏ku, mogà wp∏ynàç na rynek
pracy w nieco odmienny sposób.

Wzrost atrakcyjnoÊci finansowej zasi∏ku w bezpoÊrednim nast´pstwie utraty pracy, co ma
miejsce w wariancie pierwszym, mo˝e przyczyniç si´ do wy˝szych nap∏ywów do systemu zasi∏kowe-
go, gdy˝ obecnie cz´Êç osób tracàcych prac´ i nierejestrujàcych si´ jako bezrobotne post´puje tak
prawdopodobnie ze wzgl´du na niskà atrakcyjnoÊç finansowà zasi∏ku. Stopniowa redukcja zasi∏ku
od trzeciego miesiàca jego otrzymywania pozwala zmniejszyç ryzyko nadu˝ycia, mo˝na si´ te˝ spo-
dziewaç, ˝e antycypacja przysz∏ej obni˝ki Êwiadczenia wp∏ynie pozytywnie na intensywnoÊç poszu-
kiwania pracy ju˝ w pierwszych dwóch miesiàcach jego pobierania. Oczekiwanym efektem jest wi´c
wzrost przep∏ywów z bezrobocia do zatrudnienia w pierwszych miesiàcach przys∏ugiwania zasi∏ku,
wi´c w rezultacie skrócenie przeci´tnego okresu pozostawania bez pracy, co jest efektem iloÊcio-
wym. Rezultatem jakoÊciowym jest potencjalnie lepsze dopasowanie struktury poda˝y pracy osób
bezrobotnych do struktury wakatów, dzi´ki intensyfikacji wysi∏ku wk∏adanego przez nich bezpo-
Êrednio po utracie pracy w poszukiwanie pracy adekwatnej do posiadanych umiej´tnoÊci. W odnie-
sieniu do intensywnoÊci odp∏ywów z bezrobocia mo˝na spodziewaç si´ skumulowania odp∏ywów
w pierwszym i ostatnim miesiàcu okresu uprawnienia.

10.4.3 Aktywna polityka rynku pracy

Uzasadnienie interwencji

DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà, ˝e aktywne polityki rynku pracy nie pozwalajà
na redukcj´ bezrobocia w okresie recesji, choç mogà skutecznie oddzia∏ywaç na tempo jego póê-
niejszej obni˝ki, zw∏aszcza w przypadku osób o relatywnie wy˝szym ryzyku bezrobocia i ni˝szych
szansach na znalezienie zatrudnienia. Przedstawiona w cz´Êci drugiej analiza funkcjonowania ak-
tywnej polityki rynku pracy w Polsce wskazuje, i˝ w ostatnich latach nie spe∏nia∏a ona tej swojej pod-
stawowej roli. SkutecznoÊç pomocy osobom o s∏abszej pozycji na rynku pracy w znalezieniu zatrud-
nienia i adaptacji do zmieniajàcych si´ wymagaƒ rynku pracy wydaje si´ byç w Polsce bardzo
ograniczona, a grupy te jak dotàd jedynie w niewielkim stopniu korzystajà ze wzrostu zatrudnienia
obserwowanego od poczàtku 2004 roku. 

Podstawowym problemem aktywnej polityki rynku pracy w Polsce jest jej z∏e adresowanie.
Zbyt cz´sto trafia ona do osób, które potrafi∏yby same znaleêç prac´, a zbyt rzadko do tych którzy
tej pomocy potrzebujà. W szczególnoÊci nadmiernie powszechne i rozbudowane sà dzia∏ania skie-
rowane do osób m∏odych, a niemal nie istniejà programy których beneficjentami sà osoby po 45
roku ˝ycia, zagro˝one dezaktywizacjà. Marginalne znaczenie majà tak˝e dzia∏ania adresowane
do niskowykszta∏conych osób we wszystkich grupach wiekowych. Nadal istotnà cz´Êç wydatków
przeznacza si´ na prace interwencyjne i roboty publiczne, które w Êwietle doÊwiadczeƒ mi´dzyna-
rodowych sà bardzo ma∏o skutecznymi narz´dziami pomocy osobom bezrobotnym. S∏aboÊci insty-
tucjonalne publicznych s∏u˝b zatrudnienia przejawiajà si´ tak˝e w funkcjonowaniu poÊrednictwa
pracy i doradztwa zawodowego, które w literaturze przedmiotu uznawane sà za jednà najlepszych
i najtaƒszych metod pomocy bezrobotnym, nie tylko tym nale˝àcym do grup podwy˝szonego ryzy-
ka na rynku pracy, lecz tak˝e pozosta∏ym. Sytuacja ta jest w cz´Êci pochodnà stosunkowo niskiej
profesjonalizacji publicznych s∏u˝b zatrudnienia, w których znaczny odsetek pracowników zatrud-
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nionych jest na pracach interwencyjnych. Trzeba jednak zaznaczyç, ˝e dla precyzyjnego badania
efektywnoÊci poszczególnych aktywnych polityk rynku pracy konieczna jest nie tylko pe∏na wiedza
na temat ich beneficjentów (ich wieku, p∏ci, wykszta∏cenia, miejsca zamieszkania oraz przesz∏oÊci
zawodowej), ale tak˝e znajomoÊç charakterystyk osób nie bioràcych udzia∏u w programach (w ce-
lu skonstruowania grup kontrolnych) oraz mo˝liwoÊç okreÊlenia dalszych losów bezrobotnych
po opuszczeniu rejestru – nie tylko dok∏adnej przyczyny utraty statusu bezrobotnego, ale tak˝e
trwa∏oÊci znalezionego zatrudnienia w wypadku podj´cia pracy. W praktyce precyzyjne mierzenie
efektywnoÊci wydatków publicznych przeznaczanych na aktywne formy przeciwdzia∏ania bezrobo-
ciu mo˝liwe jest tylko na podstawie jednostkowych danych na temat osób bezrobotnych. Niemo˝-
noÊç ich wykorzystywania do celów statystycznych i analitycznych w Polsce – zwiàzana z niedosko-
na∏oÊcià systemów informatycznych u˝ywanych przez s∏u˝by zatrudnienia, jak te˝ sposobem
gromadzenia i przetwarzania danych – w praktyce uniemo˝liwia Êcis∏e ocenienie skutecznoÊci po-
szczególnych dzia∏aƒ publicznych s∏u˝b zatrudnienia i konkretnych programów, wychodzàce ponad
ogólne oceny jakoÊciowe. Wzwiàzku z tym prowadzona ocena efektywnoÊci jest z koniecznoÊci wy-
cinkowa, ograniczona do mikroanalizy dzia∏aƒ danego urz´du, a cz´sto niewiarygodna metodolo-
gicznie. W praktyce uniemo˝liwia to po pierwsze ocen´, czy Êrodki publiczne przeznaczane na ak-
tywizacj´ wydawane sà w danym powiecie efektywnie oraz po drugie, wyznaczenie spo∏ecznej
stopy zwrotu na poziomie krajowym z poszczególnych typów ALMP prowadzonych w Polsce.

Proponowany kszta∏t interwencji

Zmiany proponowane w tym punkcie nie majà, w odró˝nieniu od pozosta∏ych propozycji,
charakteru legislacyjnego, lecz stricte instytucjonalny. Poprawa jakoÊci aktywnych polityk rynku pra-
cy wià˝e si´ ÊciÊle z ocenà efektywnoÊci wydawania Êrodków publicznych w obszarze polityki ryn-
ku pracy i jako taka powinna byç cz´Êcià reformy finansów publicznych.

Problemem o szczególnej wadze jest brak odpowiedniej statystyki i rozwini´tej metodologii,
umo˝liwiajàcych ocen´ faktycznej skutecznoÊci prowadzonych dzia∏aƒ – obecnie stosowane kryte-
ria nie sà do tego w∏aÊciwe. Nawet modyfikacja obecnie istniejàcych systemów informatycznych pu-
blicznych s∏u˝b zatrudnienia nie umo˝liwi pe∏nego Êledzenia historii zawodowych poszczególnych
bezrobotnych. W zwiàzku z tym postuluje si´ integracj´ – wzorem np. Wielkiej Brytanii – systemów
statystycznych publicznych s∏u˝b zatrudnienia, FUS oraz pomocy spo∏ecznej w jeden system infor-
matyczny, umo˝liwiajàcy pe∏nà ocen´ skutecznoÊci dzia∏aƒ podejmowanych przez paƒstwo we
wszystkich aspektach polityki spo∏ecznej. Nale˝y podkreÊliç, ˝e stworzenie proponowanego syste-
mu nie zak∏ada gromadzenia danych obecnie nie zbieranych, a jedynie lepsze wykorzystanie i koor-
dynacj´ administracyjnych êróde∏ informacji.

Opracowanie takiej bazy danych jest warunkiem koniecznym skutecznej oceny rzeczywistej
efektywnoÊci prowadzonych dzia∏aƒ w skali makro i mikro, niezb´dnej do bie˝àcej modyfikacji po-
lityk prowadzonych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej. Konieczne jest rozpocz´cie analiz eko-
nometrycznych skutecznoÊci poszczególnych programów. W przysz∏oÊci, w Êlad z wprowadzeniem
takiego systemu oceny, algorytm przyznawania Êrodków z Funduszu Pracy móg∏by byç modyfiko-
wany, by w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu uwzgl´dnia∏ nieobcià˝one miary efektywnoÊci.

Ramy legislacyjne wprowadzone Ustawà o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. zapoczàtkowa∏y reform´ organizacji systemu aktywnej polityki rynku pra-
cy w Polsce, stwarzajàc podstawy zarówno dla podniesienia jakoÊci s∏u˝b zatrudnienia, d∏ugofalo-
wego planowania polityki rynku pracy, jak i partnerstwa oraz dialogu spo∏ecznego ju˝ na szczeblu
lokalnym. Podstawowym problemem pozostaje praktyka polityk rynku pracy na poziomie lokalnym.

Warunkiem skutecznoÊci ALMP jest ich Êcis∏e profilowanie. W zwiàzku z tym, ka˝dy bezro-
botny powinien byç w wi´kszym stopniu ni˝ obecnie postrzegany przez s∏u˝by zatrudnienia jako
odbiorca us∏ug, których przydatnoÊç zale˝y od rozpoznania przez urzàd pracy potrzeb danej oso-
by. Powinno mieç to miejsce w przeciàgu pierwszych 4 tygodni po rejestracji w urz´dzie pracy,
w czasie których ocenie podlegajà kwalifikacje danej osoby, zagro˝enie jej bezrobociem d∏ugookre-
sowym i oferowane jest jej intensywne poÊrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe. Jest to nie-
zb´dne, by (zgodnie z wariantem pierwszym reformy systemu zasi∏kowego) zasi∏ek przyznawany
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by∏ osobom, dla których utrata pracy nie prowadzi jedynie do krótkiego okresu bezrobocia frykcyj-
nego. Natomiast w przypadku osób o wyraênie gorszej pozycji na rynku pracy – przede wszystkim
osób w wieku niemobilnym, a tak˝e majàcych trudnoÊci ze zmianà charakteru pracy, powinny byç
opracowywane indywidualne plany dzia∏ania. PoÊrednictwo i doradztwo zatem, w najwi´kszym na-
t´˝eniu kierowaç nale˝y do osób nap∏ywajàcych do rejestrów bezrobocia oraz osób zdezaktywizo-
wanych. Zasadniczym elementem aktywnej polityki rynku pracy w Polsce powinny staç si´ dzia∏ania
wspierajàce zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym, szczególnie, ˝e ograniczenie mo˝liwo-
Êci wczeÊniejszej dezaktywizacji znaczàco zwi´kszy liczb´ osób po 50 roku ˝ycia, które mogà mieç
problemy ze znalezieniem, czy te˝ utrzymaniem zatrudnienia.

Ze wzgl´du na znacznà heterogenicznoÊç bezrobotnych i poszukujàcych pracy, s∏u˝by te ofe-
rowaç muszà szerokà gam´ us∏ug takich jak: doradztwo zawodowe i poÊrednictwo pracy, mo˝liwoÊç
korzystania z aktualnych baz danych na temat wakatów w regionie, szkolenia w zakresie poszukiwa-
nia pracy, przygotowania zawodowe w miejscu pracy, podejmowanie pracy na okresy próbne. Z ko-
lei prace interwencyjne, subsydiowanie zatrudnienia oraz dofinansowanie dojazdów do pracy, za-
kwaterowania czy sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne powinno mieç miejsce tylko wobec
wybranych grup beneficjentów. Sà to w pierwszej kolejnoÊci osoby powracajàce na rynek pracy (d∏u-
gotrwale bezrobotni, kobiety po urlopach macierzyƒskich), osoby m∏ode bez wykszta∏cenia zawodo-
wego i osoby w wieku niemobilnym. W ka˝dym z przypadków, a szczególnie w odniesieniu do osób
starszych, dobór charakteru subsydiowanej pracy powinien uwzgl´dniaç, ˝e ideà subsydium jest je-
go tymczasowoÊç, a po zakoƒczeniu okresu pracy subsydiowanej bezrobotny znajduje prac´ sta∏à.

Postulujemy, by szkolenia oferowane bezrobotnym w najwi´kszym mo˝liwym stopniu
uwzgl´dnia∏y praktyki w miejscu pracy. Porzàdane jest zwi´kszenie wspó∏pracy urz´dów pracy
z pracodawcami w dziedzinie szkoleƒ, tak by osoby bezrobotne odbywa∏y praktyki w danym przed-
si´biorstwie, którego pracownicy uczestniczà w zamian w szkoleniu organizowanym przez s∏u˝by
zatrudnienia. Ze wzgl´du na kluczowe znaczenie kapita∏u ludzkiego dla szans utrzymania zatrud-
nienia i rozwoju zawodowego, wspieraç nale˝y tworzenie w zak∏adach pracy funduszy szkolenio-
wych (ale nie poprzez obligatoryjne ich finansowanie za pomocà dodatkowej sk∏adki, zwi´kszajà-
cej pozap∏acowe koszty pracy). Obecnie obowiàzujàca ustawa daje mo˝liwoÊç ich kreacji – istnieje
jednak przestrzeƒ do rozwoju tego instrumentu w przedsi´biorstwach. 

Trzeba pami´taç, ˝e wdro˝enie postulowanych zmian przebiegaç musi na szczeblu lokalnym.
Zadaniem rzàdu jest przede wszystkim ich koordynacja oraz ocenianie efektywnoÊci wydatkowania
Êrodków publicznych w skali mikro i makro, a tak˝e promowanie dobrych praktyk wÊród podmio-
tów zajmujàcych si´ bie˝àcym wdra˝aniem ALMP w Polsce. Jest to o tyle wa˝ne, ˝e nale˝y spodzie-
waç si´ znacznego wzrostu Êrodków przeznaczonych na polityk´ rynku pracy dzi´ki Europejskiemu
Funduszowi Spo∏ecznemu.

Realizacja przedstawionych powy˝ej postulatów wymaga tak˝e prowadzenia polityki w Êcis∏ym
powiàzaniu z lokalnym rynkiem pracy, samorzàdem i pracodawcami. Ustawa o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. tworzy ramy prawne takiej wspó∏pracy. Wy-
daje si´, i˝ rozwój w ostatnich latach niepublicznych agencji zatrudnienia wskazuje na potrzeb´ wy-
korzystania potencja∏u tego sektora w ramach polityki rynku pracy, szczególnie w Êwietle
nieefektywnego poÊrednictwa i doradztwa oferowanego do tej pory przez powiatowe urz´dy pracy.
Publiczne s∏u˝by zatrudnienia i podmioty prywatne mogà dzia∏aç na zasadzie komplementarnoÊci
i obs∏ugiwaç nieco innych klientów. W ogólnym zarysie podzia∏ dzia∏aƒ powinien polegaç na skon-
centrowaniu si´ s∏u˝b zatrudnienia na bezrobotnych o najni˝szej zatrudnialnoÊci, natomiast osoby
doÊwiadczajàce bezrobocia frykcyjnego korzysta∏yby raczej z us∏ug agencji niepublicznych. Potencjal-
nym rozwiàzaniem jest te˝ zlecanie poÊrednictwa i doradztwa podmiotom prywatnym, co mo˝e byç
rozwiàzaniem wzgl´dnie taƒszym i bardziej skutecznym ni˝ budowa od podstaw publicznego po-
Êrednictwa w powiatach, gdzie obecnie znajduje si´ ono w szczególnie z∏ym stanie.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Podstawowe skutki zmiany modelu aktywnych polityk rynku pracy to intensyfikacja ich od-
dzia∏ywania na strukturalne stopy bezrobocia oraz wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób w wie-
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ku niemobilnym, które znajdujà si´ w centrum uwagi proponowanych zmian. Zgodnie z doÊwiad-
czeniami mi´dzynarodowymi, priorytetowe nastawienie s∏u˝b zatrudnienia na promocj´ zatrudnie-
nia, a nie jedynie ograniczanie skutków bezrobocia, prowadzi do nast´pujàcych zmian jakoÊcio-
wych na rynku pracy, które sà przejawami ograniczenia strukturalnego sk∏adnika bezrobocia:

• skrócenie przeci´tnych okresów bezrobocia,

• redukcja handicapu osób o ni˝szym poziomie zatrudnienia,

• wzrost przep∏ywów na rynku pracy – w szczególnoÊci z bezrobocia do zatrudnienia,

• ograniczenie deprecjacji kapita∏u ludzkiego bezrobotnych zagro˝onych bezrobociem d∏u-
gookresowym,

• akumulacja kapita∏u ludzkiego osób, które ju˝ zakoƒczy∏y edukacj´ szkolnà.

DoÊwiadczenia mi´dzynarodowe wskazujà, i˝ nacisk na adresowalnoÊç i bie˝àcà aktualizacj´
realizowanych programów w oparciu o ewaluacj´ ich skutecznoÊci przyczynia si´ do wzrostu za-
trudnienia i obni˝enia ryzyka trwa∏ego bezrobocia osób wyró˝nionych jako tzw. grupy o szczegól-
nej pozycji. Postulowane zmiany k∏adà nacisk na aktywizacj´ osób w wieku niemobilnym i ju˝ zdez-
aktywizowanych, które stanowià w znacznej mierze o luce zatrudnieniowej mi´dzy Polskà a OECD.
Wzmo˝one poÊrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz mo˝liwoÊci podejmowania pracy
na okresy próbne, a w przypadku osób o najni˝szej zatrudnialnoÊci tak˝e pracy subsydiowanej, sà
kluczowe dla reintegracji tych osób z rynkiem pracy. Mo˝na oczekiwaç, i˝ znaczàco u∏atwià one
osobom w wieku niemobilnym adaptacj´ do wymagaƒ rynku pracy i przyczynià si´ one do wzrostu
ich zatrudnienia. Nacisk na poÊrednictwo pracy pozwala ograniczyç koszt dzia∏aƒ prowadzàcych
do znalezienia pracy przez bezrobotnego.

Poniewa˝ zasadniczym elementem proponowanych zmian jest nacisk na dialog spo∏eczny
na poziomie lokalnym, stwarzajà one ramy, w których jakoÊç i struktura zasobu pracy ewoluujà
zgodnie z popytem na prac´ w danym regionie. Zwi´kszenie tempa adaptacji rynku pracy do zmian
w strukturze popytu na prac´ u∏atwia te˝ jego adaptacj´ do szoków egzogenicznych wobec tego
rynku, gdy˝ postulowany kierunek zmian polityki rynku pracy zmniejsza ryzyko marginalizacji grup
wra˝liwych na zmiany cykliczne i strukturalne na rynku pracy. 

Nale˝y podkreÊliç, i˝ zmiana modelu polskiej polityki rynku pracy musi wiàzaç si´ ze stabiliza-
cjà wydatków na ten cel na odpowiednim poziomie. Rezygnacja z finansowania polityk nieskutecz-
nych (roboty publiczne, prace interwencyjne) pozwoli wygospodarowaç Êrodki na narz´dzia sku-
teczne. JednoczeÊnie wzrost zatrudnienia, jaki ma miejsce od roku 2003, prowadzi do wzrostu
dochodów sk∏adkowych Funduszu Pracy, który ponadto od 1 sierpnia roku 2004 nie zarzàdza wy-
p∏atami oraz przyznawaniem Êwiadczeƒ przedemerytalnych, co zwi´ksza mo˝liwoÊci finansowania
ALMP. Istotny wzrost Êrodków publicznych przeznaczonych na dzia∏ania aktywizujàce b´dzie tak˝e
mo˝liwy dzi´ki Êrodkom z Europejskiego Systemu Spo∏ecznego.

10.5 Podsumowanie

Dzi´ki szczegó∏owemu opisowi sytuacji na rynku pracy w Polsce oraz czynników wp∏ywajà-
cych na obecnie obserwowane wskaêniki aktywnoÊci i zatrudnienia w cz´Êci II, oraz w zestawieniu
tej wiedzy z wnioskami p∏ynàcymi z cz´Êci I mo˝liwe by∏o sformu∏owanie szczegó∏owych rekomen-
dacji dla prozatrudnieniowej reformy finansów publicznych.

Najistotniejsze postulowane zmiany dotyczà ubezpieczeƒ spo∏ecznych finansowanych z FUS.
Proponuje si´ przede wszystkim dokoƒczenie zapoczàtkowanej w 1999 r. reformy emerytalnej, po-
przez uregulowanie zasad przyznawania emerytur pomostowych oraz dostosowanie do nowego
systemu rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy (poprzez zmian´ formu∏y rentowej i automatyczne
przekszta∏canie rent w emerytury wraz z osiàgni´ciem wieku emerytalnego) i rent rodzinnych (po-
przez zastàpienie ich annuitetem ma∏˝eƒskim w nowym systemie). Bardzo istotne jest równie˝
uchylenie wprowadzonych w ciàgu ostatnich miesi´cy niekorzystnych rozwiàzaƒ w zakresie wyd∏u-
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˝enia okresu przejÊciowego i emerytur górniczych, a tak˝e dodatków do emerytur i rent. Ostatecz-
nym elementem budowy nowego systemu emerytalnego powinno byç zrównanie wieku emerytal-
nego kobiet i m´˝czyzn.

Ponadto, w ramach ubezpieczeƒ spo∏ecznych FUS proponuje si´ istotne zmiany w zakresie
orzecznictwa rentowego, zmierzajàce do lepszego dopasowania tych Êwiadczeƒ do faktycznego stop-
nia niepe∏nosprawnoÊci beneficjentów – w tym celu proponuje si´ rezygnacj´ z rent przyznawanych
na sta∏e oraz weryfikacj´ obecnie funkcjonujàcych w systemie rent sta∏ych. JednoczeÊnie proponuje si´
reform´ systemu rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych, której kluczowym elementem po-
winna byç niedyskryminacja niepe∏nosprawnych ze wzgl´du na rodzaj zak∏adu pracy (tzn. rezygnacja
z pomocy publicznej dla zak∏adów pracy chronionej) i Êcis∏e uzale˝nianie pomocy udzielanej niepe∏no-
sprawnym tylko i wy∏àcznie od stopnia niepe∏nosprawnoÊci i rodzaju wykonywanej pracy. 

Reformy systemu ubezpieczeƒ spo∏ecznych zmierzajà do pe∏nego przywrócenia mu funkcji
ubezpieczeniowej i rezygnacj´ z pe∏nionej w chwili obecnej funkcji socjalnej. Przyniesie to popraw´
adresowania Êwiadczeƒ oraz wzrost aktywnoÊci osób w wieku niemobilnym. Aby nie nastàpi∏a ob-
serwowana w przesz∏oÊci zast´powalnoÊç likwidowanych Êwiadczeƒ transferami wcià˝ wyst´pujà-
cymi w systemie, konieczna jest likwidacja Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

W zakresie polityki ukierunkowanej bezpoÊrednio na osoby bezrobotne, proponuje si´ zmian´
systemu zasi∏ków, by w ten sposób ca∏kowicie wyeliminowaç potencjalne ryzyko ich demotywujàcego
oddzia∏ywania na osoby bezrobotne. Dzia∏aniu temu musi jednak towarzyszyç g∏´boka reorientacja
aktywnych polityk rynku pracy, które powinny byç kierowane przede wszystkim do osób znajdujàcych
si´ w szczególnej sytuacji na rynku pracy – w tym zw∏aszcza do osób starszych, których aktywnoÊç za-
wodowa b´dzie wzrastaç na skutek zmian zaproponowanych w systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
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11
Proponowany kszta∏t reform – poda˝, popyt, konsolidacja fiskalna

11.1 Wprowadzenie

Wymienione w rozdziale I dzia∏ania ukierunkowane sà przede wszystkim na racjonalizacj´ i po-
praw´ funkcjonowania systemu zabezpieczenia spo∏ecznego, a uzyskane oszcz´dnoÊci sà niejako
efektem ubocznym proponowanych zmian. Ich uzupe∏nieniem powinny byç po pierwsze dzia∏ania
wp∏ywajàce bezpoÊrednio na popyt i poda˝ na prac´ – w zakresie wynagrodzenia minimalnego
i opodatkowania – które wzmocnià prozatrudnienowe skutki zmian w systemie zabezpieczenia spo-
∏ecznego.

Zmiany podatkowe i w zasadach ustalania wynagrodzenia minimalnego stanowià g∏ówne
problemy poruszane w niniejszym rozdziale. Ponadto przedstawiono w nim dzia∏ania zmierzajàce
do zwi´kszenia rozmiarów konsolidacji, które nie majà bezpoÊredniego wp∏ywu na rynek pracy.
W tym punkcie proponuje si´ zmiany w trybie waloryzacji rent i emerytur oraz zasadach wyp∏aca-
nia zasi∏ków chorobowych i pogrzebowych.

11.2 Poda˝ i popyt na prac´

11.2.1 Natura problemu

Wynagrodzenia pe∏nià rol´ ceny równowa˝àcej popyt i poda˝ na rynku pracy. Zaburzenie
równoÊci kraƒcowego produktu pracownika, jego wynagrodzenia netto oraz ca∏kowitego kosztu
pracy ponoszonego przez pracodawc´ wynikaç mo˝e z opodatkowania na∏o˝onego na prac´, któ-
re wp∏ywa na poda˝ pracy, a w szczególnych okolicznoÊciach tak˝e na popyt. Przy za∏o˝eniu, i˝ klin
podatkowy mo˝e zostaç w pe∏ni przerzucony na wynagrodzenia netto, a wi´c jego koszt ponosi tyl-
ko pracownik,1 popyt na prac´ jest niewra˝liwy na zmiany opodatkowania, które wp∏ywajà tylko
na jej poda˝. JeÊli poda˝ pracy jest elastyczna p∏acowo, co zachodzi przede wszystkim w sytuacji
mo˝liwoÊci osiàgni´cia dochodu z innych ni˝ (legalna) praca êróde∏ – a z takim przypadkiem mamy
do czynienia w rzeczywistoÊci – wzrost opodatkowania obni˝a poda˝ pracy i w efekcie tak˝e po-
ziom zatrudnienia.

Zgodnie z przedstawionymi w cz´Êci pierwszej argumentami powiàzania mi´dzy elastycz-
noÊcià wynagrodzeƒ, zale˝nà od si∏y przetargowej pracowników oraz dochodów finansujàcych
konsumpcj´ osób niepracujàcych a sytuacjà na rynku pracy stajà si´ tym bardziej istotne, im wi´k-
sza jest heterogenicznoÊç si∏y roboczej, a klin podatkowy w ró˝nym stopniu obcià˝a dochody z pra-
cy i z innych êróde∏. O ile podatek konsumpcyjny ponoszony jest przez osoby pracujàce i niepracu-
jàce w niemal identycznym stopniu, o tyle sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne op∏acane sà jedynie
przez osoby pracujàce, a obcià˝enie podatkiem dochodowym mo˝e byç relatywnie ni˝sze w przy-
padku osób pracujàcych. Poniewa˝ kluczowe dla wp∏ywu klina podatkowego na poda˝ pracy jest
zró˝nicowanie opodatkowania osób osiàgajàcych dochody porównywalne z wysokoÊcià Êwiadczeƒ,
w wielu krajach OECD wyst´puje preferencyjne opodatkowanie podatkiem dochodowym wzgl´d-

1 Dotyczy to ekonomicznego sensu podzia∏u ca∏kowitego opodatkowania pomi´dzy obie strony stosunku pracy. Jak wy-
kazano w cz´Êci pierwszej opracowania, podzia∏ ten jest czymÊ odmiennym od okreÊlonych legislacyjnie obcià˝eƒ praco-
dawcy i pracobiorcy i zale˝y od instytucjonalnego otoczenia rynku pracy np. systemu negocjacji p∏acowych.



304

11

Proponowany kszta∏t reform – poda˝, popyt, konsolidacja fiskalna

N a r o d o w y  B a n k  P o l s k i

nie niskich dochodów z pracy, czy te˝ dochodów osób podejmujàcych prac´, w miejsce biernoÊci
zawodowej lub bezrobocia. Uzasadnieniem takiego post´powania jest wzrost atrakcyjnoÊci pracy
i zmniejszenie wysokiej kraƒcowej stopy podatkowej, przed jakà stojà osoby zamierzajàce podjàç
prac´.2

Wzrost popytu na prac´ osób o niskiej produktywnoÊci warunkowany jest spadkiem ca∏kowi-
tego kosztu ich zatrudnienia, co z kolei wymaga, by obni˝enie klina podatkowego nie pociàgn´∏o
za sobà wzrostu wynagrodzenia brutto w identycznej wielkoÊci. Je˝eli bowiem wynagrodzenia osób
nisko produktywnych sà sztywne od do∏u, co ma miejsce przede wszystkim ze wzgl´du na wyst´-
powanie wynagrodzenia minimalnego, redukcja klina podatkowego nie wp∏ynie na popyt na pra-
c´ w przypadku osób o produktywnoÊci poni˝ej poziomu równowa˝àcego koszt ich zatrudnienia
za ustawowe minimum. Co wi´cej, abstrahujàc od aspektów podatkowych, ustalenie p∏acy mini-
malnej na poziomie wy˝szym od p∏acy progowej osób bezrobotnych prowadzi do bezrobocia, któ-
re w stosunku do nich jest przymusowe ze wzgl´du na brak popytu na ich prac´ przy wynagrodze-
niu minimalnym. Wynagrodzenie minimalne wp∏ywa bowiem na popyt na prac´ poprzez ca∏kowity
koszt zatrudnienia, nie oddzia∏ujàc w∏aÊciwie na jej poda˝. Z tego wzgl´du, zagadnienie klina po-
datkowego oraz wynagrodzenia minimalnego, a tak˝e propozycje zmian w tych obszarach zawar-
te sà w jednym podrozdziale, gdy˝ dotyczà one przede wszystkim osób o niskiej produktywnoÊci,
czyli osób w najwi´kszym stopniu dotkni´tych bezrobociem i wykluczeniem z rynku pracy w Polsce.

11.2.2 Klin podatkowy

Uzasadnienie interwencji

W Polsce klin podatkowy (bez uwzgl´dnienia podatków poÊrednich) dla dochodów z pracy
najemnej waha si´ w przedziale 40-47 proc., przy czym blisko 90 proc. zatrudnionych osiàga wy-
nagrodzenie mieszczàce si´ w przedziale pomi´dzy wynagrodzeniem minimalnym (dla którego klin
wynosi blisko 40 proc.) a 3/2 przeci´tnego wynagrodzenia (klin w wysokoÊci ok. 44.5 proc.).3

G∏ównym êród∏em obcià˝eƒ pracy sà sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne, które stanowià ok. 30
proc. kosztów pracy, przy czym udzia∏ ten maleje na rzecz podatku dochodowego, wraz z przekro-
czeniem przez dochód stanowiàcy podstaw´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne tzw. trzydziesto-
krotnoÊci.4

Jak wykazano w cz´Êci drugiej, efektywna stawka podatkowa nak∏adana na prac´ najemnà
jest praktycznie p∏aska – ró˝nice rz´du 4.5 pkt. proc. w przedziale, w którym znajduje si´ wi´kszoÊç
zatrudnionych, sà w porównaniu mi´dzynarodowym bardzo nieznaczne, a obcià˝enia nak∏adane
w najni˝szych przedzia∏ach dochodowych – du˝e. Jest to efekt kombinacji obcià˝eƒ sk∏adkowych
i podatkowych – o ile w podatku dochodowym mamy do czynienia z progresjà podatkowà, to trzy-
dziestokrotnoÊç powoduje degresywny charakter obcià˝eƒ sk∏adkowych. Sprawia to, ˝e udzia∏ po-
datków i parapodatków w koszcie pracy jest de facto niezmienny dla ró˝nych poziomów dochodu
(przy istotnych zmianach struktury opodatkowania), a kraƒcowa stopa podatkowa jest zbli˝ona dla
wszystkich pracujàcych.5

Niewielkiej progresji towarzyszy znaczne zró˝nicowanie ca∏kowitego opodatkowania docho-
dów z pracy oraz ze Êwiadczeƒ spo∏ecznych (wynikajàce z braku sk∏adek na ubezpieczenia spo∏ecz-
ne dla dochodów z innych ni˝ praca êróde∏). Znajduje to odzwierciedlenie w znacznie wy˝szych sto-
pach zastàpienia netto ni˝ brutto dla Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. Wraz
z du˝à – na tle innych paƒstw OECD – dost´pnoÊcià Êwiadczeƒ spo∏ecznych, przyczynia si´ to do ich

2 Jak wykazano w rozdziale trzecim cz´Êci pierwszej, zmiana opodatkowania prowadzàca do wzrostu zró˝nicowania po-
mi´dzy dochodem z pracy a ze Êwiadczeƒ prowadzi do wzrostu poda˝y pracy i zatrudnienia, je˝eli natomiast zmiana
opodatkowania nie wp∏ywa na relacj´ pomi´dzy dochodem z pracy i ze Êwiadczeƒ, poda˝ pracy i zatrudnienie tak˝e nie
ulegajà zmianie.
3 Obliczenia w∏asne dla systemu podatkowego na rok 2005, przy czym przyj´to sk∏adk´ wypadkowà pracodawcy na po-
ziomie 1.93 proc. Rozk∏ad wynagrodzeƒ na podstawie GUS (2003).
4 Sk∏adka emerytalna i rentowa op∏acane sà w skali roku tylko od wynagrodzeƒ do wysokoÊci trzydziestokrotnoÊci prze-
ci´tnego wynagrodzenia (co odpowiada wynagrodzeniu w wysokoÊci 250 proc. przeci´tnego w skali miesiàca).
5 Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e ∏àczne opodatkowanie pracy jest w Polsce niemal liniowe.
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wysokiej atrakcyjnoÊci dla osób, które mogà z nich skorzystaç. Cechy te obni˝ajà poda˝ pracy i pod-
wy˝szajà p∏ac´ progowà osób o ni˝szych kwalifikacjach i ni˝szej produktywnoÊci, które w najwi´k-
szym stopniu dotkni´te zosta∏y zmianami na rynku pracy w ostatnich latach. Wskazuje to, i˝ obni˝-
ka klina podatkowego dla osób o najni˝szych wynagrodzeniach mo˝e przyczyniç si´ wzrostu
zatrudnienia, przede wszystkim w rezultacie wzrostu ich poda˝y pracy. Wzrost popytu na poziomie
makro uzale˝niony jest od koordynacji rozwiàzaƒ podatkowych z odpowiednimi dzia∏aniami w ob-
szarze p∏acy minimalnej.

Proponowany kszta∏t interwencji

Z przytoczonych powy˝ej argumentów oraz wniosków z cz´Êci I i II wynikajà nast´pujàce
przes∏anki dla, optymalnej z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy w Polsce, redukcji obcià˝eƒ
podatkowych i parapodatkowych:

• zmiany powinny dotyczyç tylko dochodów z pracy i byç neutralne dla dochodów z innych
êróde∏, co umo˝liwi obni˝enie p∏acy progowej, wzrost poda˝y oraz popytu na prac´;

• redukcja klina dotyczyç powinna przede wszystkim osób najmniej produktywnych, skala
obcià˝eƒ pozosta∏ych grup, o niskiej elastycznoÊci poda˝y pracy nie ma wi´kszego wp∏ywu
na ich sytuacj´ na rynku pracy;

• wprowadzane reformy muszà uwzgl´dniaç oczekiwanà ewolucj´ wynagrodzenia minimal-
nego, którego wzrost móg∏by ograniczyç pozytywne efekty zmian po stronie popytu
na prac´ (zagadnieniu temu poÊwi´cony jest kolejny podrozdzia∏).

Z punktu widzenia szybkoÊci przek∏adania si´ redukcji obcià˝eƒ na koszty pracy (tzn. jak szyb-
ko redukcja obcià˝eƒ b´dzie skutkowaç permanentnym obni˝eniem kosztów pracy, a jak d∏ugo
utrzymywaç si´ b´dzie przejÊciowy wzrost wynagrodzeƒ), najbardziej oczywistym rozwiàzaniem
jest obni˝enie sk∏adek pracodawcy na ubezpieczenia spo∏eczne. Skutkowa∏oby to bezpoÊrednim
obni˝eniem kosztów pracy, bez szybkich bezpoÊrednich zmian w wynagrodzeniach brutto i netto.
Wadà ograniczania wszelkich sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne jest jednak z jednej strony wyso-
ki koszt fiskalny ka˝dej istotnej redukcji obcià˝eƒ (wobec niemo˝noÊci wprowadzenia progresji
w sk∏adkach), z drugiej zaÊ to, ˝e nawet po uwzgl´dnieniu przynoszàcych oszcz´dnoÊci rozwiàzaƒ
proponowanych w niniejszym opracowaniu, w horyzoncie 2010 r. nale˝y spodziewaç si´ utrzymy-
wania znacznego deficytu w FUS.6 Dodatkowo, brak progresji sk∏adek uniemo˝liwia ukierunkowa-
nie redukcji na osoby najmniej produktywne, a wi´c te najbardziej zagro˝one bezrobociem. Obni-
˝enie „po równo” podatków wszystkim grupom podatników zosta∏oby wi´c w znacznej cz´Êci
skonsumowane przez wzrost wynagrodzeƒ netto osób lepiej zarabiajàcych, a nie wzrost zatrudnie-
nia osób o ni˝szych dochodach. W zwiàzku z tym, polem do prozatrudnieniowej reformy podatko-
wej jest podatek dochodowy od osób fizycznych (i powiàzana z nim sk∏adka NFZ), zaÊ reforma po-
winna uwzgl´dniaç progresj´ na poczàtku skali podatkowej.

Wariant I

Proponuje si´ zastàpienie stawek kosztu uzyskania przychodów z tytu∏u stosunku s∏u˝bowe-
go, stosunku pracy, spó∏dzielczego stosunku pracy oraz pracy nak∏adczej, okreÊlonych w ustawie
o podatku dochodowym od osób fizycznych jednà, wy˝szà stawkà. Koszt uzyskania przychodu po-
mniejsza podstaw´ opodatkowania podatkiem dochodowym. W zwiàzku z tym przy niezmienio-
nych stawkach podatkowych, progach, kwocie wolnej etc., podniesienie kosztu uzyskania docho-
du powoduje zmniejszenie opodatkowania dla wszystkich pracujàcych, jednak najmocniej dla osób
najmniej zarabiajàcych. Zmiany w koszcie uzyskania dochodu majà dwie podstawowe zalety: ukie-
runkowane sà tylko i wy∏àcznie na osoby pozostajàce w stosunku pracy oraz wprowadzajà postu-
lowanà progresj´ do systemu podatkowego na samym poczàtku skali dochodów.

6 Zgodnie z bazowà prognozà ZUS (2004) w 2010 roku deficyt FUS wyniesie blisko 33 mld PLN w 2010 r., a dochody
sk∏adkowe pokryjà jedynie 76 proc. wydatków. W d∏u˝szej perspektywie – w szczególnoÊci w razie implementacji propo-
nowanych rozwiàzaƒ – nale˝y spodziewaç si´ zrównowa˝enia dochodów i wydatków funduszu emerytalnego i spadku
wydatków pozosta∏ych funduszy, co umo˝liwi redukcje sk∏adek, w szczególnoÊci rentowej. Nie nastàpi to jednak w per-
spektywie 2010 r.
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W chwili obecnej podstawowa (tzn. dla osoby zatrudnionej w jednym zak∏adzie pracy,
w miejscowoÊci zamieszkania) stawka kosztu uzyskania przychodu wynosi 102.25 PLN miesi´cznie
(maksymalnie 1227 PLN rocznie), co przek∏ada si´ na podatek dochodowy mniejszy w skali miesià-
ca o 19.4 PLN (233.1 w skali roku) dla wszystkich pracujàcych. Postuluje si´ podniesienie tej staw-
ki do poziomu gwarantujàcego zerowà efektywnà stawk´ podatku PIT dla osób osiàgajàcych wy-
nagrodzenie minimalne. W warunkach 2005 r. proponowana stawka wynios∏aby ok. 460 PLN
miesi´cznie (5520 PLN rocznie), co przek∏ada∏oby si´ na zmniejszenie opodatkowania wszystkich
pracujàcych podatników o ok. 87.4 PLN miesi´cznie (1048.8 PLN rocznie). Zmiana taka oznacza
zmniejszenie klina podatkowego dla minimalnego wynagrodzenia o 7.1 pkt. proc., dla wynagro-
dzenia przeci´tnego o 2.5 pkt. proc., dla 250 proc. wynagrodzenia przeci´tnego o 1.6 pkt. proc.

Równolegle proponujemy reform´ stawek i progów podatku dochodowego. Rozwiàzanie to ma
na celu uproszczenie systemu podatkowego oraz wyeliminowanie w nim niewielkiej degresji podatkowej,
wyst´pujàcej obecnie w przedziale od dwuipó∏krotnoÊci przeci´tnego wynagrodzenia do poczàtku trze-
ciego progu podatkowego. Postuluje si´ zastàpienie II i III stawki jednà stawkà na poziomie 39 proc.,
przy progu na poziomie gwarantujàcym obj´cie stawkà osób, których wynagrodzenie przekracza tzw.
trzydziestokrotnoÊç. W warunkach 2005 r. próg ten wyniós∏by wi´c ok. 49 tys. PLN, wobec obecnych pro-
gów w wysokoÊci 37 tys. dla II i 74 tys. dla trzeciej stawki podatku dochodowego. Rozwiàzanie to ozna-
cza wi´c istotne (o 11 pkt proc.) zmniejszenie stawki podatku dla cz´Êci osób znajdujàcych si´ obecnie
w drugim progu, oraz podniesienie jej o o 9 pkt. proc. dla pozosta∏ych podatników w drugim progu. Na-
le˝y jednak podkreÊliç, ̋ e w po∏àczeniu z wy˝szym kosztem uzyskania przychodu, wÊród osób pracujàcych
nie b´dzie mia∏o miejsca zwi´kszenie opodatkowania w ˝adnej grupie dochodowej (zob. Rysunek 11.1).

Wariant II

W wariancie II zmiany sà identyczne z tymi w wariancie I, z tym ˝e proponuje si´ ni˝szy po-
ziom II stawki PIT, na poziomie 30 proc., co oznacza niewy˝szà ni˝ obecnie stawk´ nominalnà dla
wszystkich podatników w obecnym drugim przedziale.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e rozwiàzania w zakresie stawki i progów podatku PIT dotyczyç b´dà
wszystkich podatników rozliczajàcych si´ wed∏ug progresywnej skali podatku dochodowego od osób
zycznych, nie tylko tych osiàgajàcych dochody z pracy. JednoczeÊnie jednak, liczba osób osiàgajàcych
alternatywne do pracy dochody w najwy˝szych przedzia∏ach dochodowych jest niewielka. W zwiàz-
ku z tym mo˝na sàdziç, ˝e rozwiàzanie to w praktyce obejmie niemal wy∏àcznie osoby pracujàce.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Proponowane rozwiàzania wpisujà si´ w za∏o˝enia prozatrudnieniowej reformy systemu po-
datkowego. W szczególnoÊci nale˝y podkreÊliç, ˝e wprowadzajà one znacznà progresj´ na poczàt-
ku skali dochodowej oraz sp∏aszczajà klin w wy˝szych przedzia∏ach dochodów. Obejmujà tylko i wy-

Rysunek 11.1: WysokoÊç klina podatkowego (proc. kosztów pracy) w zale˝noÊci od wyna-
grodzenia brutto (przeci´tne wynagrodzenie=100) w chwili obecnej i po realizacji propono-
wanych zmian.

èród∏o: Obliczenia w∏asne.
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∏àcznie (w przypadku kosztu uzyskania przychodu) lub przede wszystkim (w wypadku zmiany sta-
wek) osoby pracujàce, nie wp∏ywajàc na dochody z alternatywnych do pracy êróde∏, co jest warun-
kiem koniecznym skutecznoÊci zmian dla sytuacji na rynku pracy.

Zmniejszenie skali opodatkowania dochodów osób najmniej zarabiajàcych, wed∏ug propozy-
cji wariantu I nie przek∏ada si´ na bezpoÊrednie, natychmiastowe zmniejszenie kosztów pracy. Po-
winno ono jednak prowadziç do zmniejszenia p∏acy progowej oraz presji na wzrost wynagrodzeƒ
brutto, co w konsekwencji spowoduje obni˝enie kosztów pracy. Procesom tym sprzyjaç b´dzie
z jednej strony zdecentralizowany system negocjacji p∏acowych, a z drugiej wcià˝ znaczny poziom
bezrobocia, ograniczajàcy wzrost wynagrodzeƒ. Pozytywny wp∏yw postulowanych zmian mo˝e byç
jednak mniejszy, jeÊli nie b´dà mu towarzyszyç odpowiednie dostosowania po stronie wynagrodze-
nia minimalnego. Problemowi temu poÊwi´cony jest kolejny punkt.

11.2.3 Wynagrodzenie minimalne

Uzasadnienie interwencji

Wynagrodzenie minimalne wywiera tym silniejszy wp∏yw na poziom zatrudnienia, im bardziej
heterogeniczna jest poda˝ pracy i wi´kszy jest odsetek w zasobie pracy osób o niskiej produktyw-
noÊci, dla których stanowiç mo˝e ono barier´ wejÊcia na rynek pracy. Jak wykazano w cz´Êci dru-
giej, wynagrodzenie minimalne nie wywiera∏o istotnego wp∏ywu na ewolucj´ zatrudnienia i bezro-
bocia w Polsce dzi´ki temu, ˝e jego relacja do przeci´tnego kszta∏towa∏a si´ stabilnie
na dostatecznie niskim poziomie. Sytuacja w tym obszarze w Polsce jest analogiczna do wi´kszoÊci
paƒstw OECD, w których wp∏yw p∏acy minimalnej (dzi´ki kontroli jej wysokoÊci) ograniczony jest
przede wszystkim do modyfikacji wzgl´dnej pozycji grup s∏abszych na rynku. Kluczowa dla oddzia-
∏ywania wynagrodzenia minimalnego na atrakcyjnoÊç zatrudnienia jest jego interakcja z klinem po-
datkowym – jeÊli wynagrodzenie jest stosunkowo wysokie (np. bliskie dominancie rozk∏adu wyna-
grodzeƒ) to obni˝enie opodatkowania pracy na poczàtku skali dochodowej, zwi´kszajàce poda˝
pracy osób gorzej wykwali kowanych napotka na barier´ popytowà – wynagrodzenia nie b´dà mo-
g∏y si´ dostosowaç i zatrudnienie nie wzroÊnie, wzroÊnie jednak bezrobocie.

W tym kontekÊcie, za niekorzystnà dla rynku pracy nale˝y uznaç ustaw´ z dnia 1 lipca 2005
r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, zak∏adajàcà, ˝e wzrost wynagrodzenia mini-
malnego b´dzie nast´powa∏ o wskaênik inflacji oraz 2/3 prognozowanego wzrostu PKB, o ile wy-
nagrodzenie minimalne jest ni˝sze od 50 procent przeci´tnego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej. Nale˝y podkreÊliç, i˝ rozwiàzanie to stwarza mo˝liwoÊç wzrostu relacji wynagrodzenia
minimalnego do wynagrodzenia przeci´tnego, ale go nie zapewnia, je˝eli tempo wzrostu realne-
go wynagrodzenia przeci´tnego wy˝sze b´dzie od 2/3 tempa wzrostu PKB. Wobec jednak tego,
˝e historycznie rzecz bioràc p∏ace w Polsce rosnà wolniej ni˝ produktywnoÊç pracy, oznacza to, i˝
nale˝y spodziewaç si´, ˝e wynagrodzenie minimalne b´dzie najbli˝szych latach rosnàç szybciej ni˝
przeci´tne.7

Na podstawie rozk∏adów p∏acy progowej osób bezrobotnych mo˝na oczekiwaç, i˝ utrudni to
wi´kszej liczbie bezrobotnych znalezienie pracy. Oznacza to, ˝e w najbli˝szych latach nale˝y spo-
dziewaç si´ wzrostu bezrobocia, zw∏aszcza w przypadku, gdy inne zmiany instytucjonalne dopro-
wadzà do wzrostu poda˝y pracy. Istotny jest tak˝e wp∏yw tej zmiany na zatrudnienie, który mo˝e
byç dwojaki. Je˝eli osoby osiàgajàce obecnie zarobki zbli˝one do wynagrodzenia minimalnego stra-
cà prac´ w wyniku wzrostu kosztu ich zatrudnienia powy˝ej ich produktywnoÊci, wtedy przeci´tne
wynagrodzenie w gospodarce tym bardziej wzroÊnie w wyniku „odci´cia” dolnych decyli rozk∏adu
wynagrodzeƒ, co pociàgnie za sobà spadek omawianej relacji i mo˝e wywo∏aç dalszy wzrost wyna-
grodzenia minimalnego w kategoriach nominalnych i realnych. Je˝eli osoby te pozostanà zatrud-
nione i otrzymajà wy˝sze wynagrodzenia, pogorszeniu ulegnie sytuacja bezrobotnych, nieb´dàcych
w stanie przelicytowaç wynagrodzeƒ w dó∏.

7 W d∏ugim okresie tak byç nie mo˝e, gdy˝ oznacza∏oby to spadek do zera udzia∏u funduszu p∏ac w produkcie. Nale˝y
si´ wi´c spodziewaç, ˝e udzia∏ ten za kilka lat ustabilizuje si´, tak jak ma to miejsce w innych paƒstwach OECD i tempo
wzrostu wynagrodzeƒ realnych b´dzie zbli˝one do tempa wzrostu PKB.
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W cz´Êci drugiej podkreÊlono, ˝e wynagrodzenie minimalne w niektórych paƒstwach wyzna-
czane sà w wyniku negocjacji na poziomie bran˝owym, w innych zaÊ ustalane sà na poziomie regio-
nalnym. W obu przypadkach podyktowane jest to zró˝nicowaniem produktywnoÊci, wi´c w efekcie
wynagrodzeƒ, które w przypadku regionów przejawia si´ nie tylko w ró˝nicach przeci´tnych pozio-
mów wynagrodzeƒ, lecz tak˝e poziomów cen. W przypadku Polski, zró˝nicowanie wynagrodzeƒ po-
mi´dzy województwami jest jest relatywnie wysokie, choç zmiennoÊç ta wynika przede wszystkim
z wysokich wynagrodzeƒ w województwie mazowieckim. W rezultacie, relacja mi´dzy wynagrodze-
niem minimalnym a przeci´tnym w danym województwie waha si´ od 26 procent w województwie
mazowieckim i 32 w Êlàskim, do niemal 40 procent w województwach ∏ódzkim, lubuskim, warmiƒ-
sko-mazurskim i podkarpackim. Jak zaznaczono w cz´Êci drugiej, wynagrodzenie minimalne ustala-
ne w jednakowej wysokoÊci dla ca∏ego kraju mo˝e ograniczaç mo˝liwoÊci zatrudnienia osób o niskiej
produktywnoÊci w regionach ubo˝szych, ponadto powiàzanie wynagrodzenia minimalnego z prze-
ci´tnym wynagrodzeniem sprawia, i˝ mo˝e ono rosnàç w kategoriach realnych w wyniku wzrostu
produktywnoÊci i wynagrodzeƒ, które majà miejsce g∏ównie w regionach rozwijajàcych si´ wzgl´d-
nie szybciej, jak i w sektorach gospodarki o szybkim wzroÊcie produktywnoÊci.

Proponowany kszta∏t interwencji

Wynagrodzenie minimalne nie odgrywa∏o do tej pory na polskim rynku pracy istotnej roli, ze
wzgl´du na swojà umiarkowanà wielkoÊç, lecz ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac´ z dnia 1 lipca 2005 r. zmienia ten stan rzeczy, pociàgajàc za sobà wzrost kosztów
pracy osób o niskiej produktywnoÊci, a tym samym gro˝àc w najbli˝szym czasie spadkiem zatrud-
nienia i wzrostem bezrobocia.8 Dlatego proponujemy uchylenie tej ustawy i powrót do mechani-
zmu kszta∏towania wysokoÊci wynagrodzenia minimalnego zapisanego w ustawie o minimalnym
wynagrodzeniu za prac´ z dnia 10 paêdziernika 2002 r. Proponujemy tak˝e, aby okres ró˝nicowa-
nia wysokoÊci wynagrodzenia minimalnego na podstawie sta˝u pracy, w postaci 80 procent wyso-
koÊci bazowej w pierwszym roku pracy oraz 90 procent w drugim roku pracy przed∏u˝yç na czas
nieokreÊlony.

Ponadto postulujemy dopuszczenie ró˝nicowania regionalnego wynagrodzenia minimalne-
go. Ze wzgl´du na zmiennoÊç sytuacji na rynku pracy wewnàtrz województw, za w∏aÊciwà jednost-
k´ terytorialnà dla takiego zró˝nicowania uznaje si´ powiat. Poniewa˝ celem takiej zmiany jest
umo˝liwienie wy˝szej elastycznoÊci wynagrodzeƒ osób niskoproduktywnych i w pierwszym rz´dzie
dotkni´tych ryzykiem bezrobocia, kluczowe jest uwzgl´dnienie specyfiki lokalnego rynku pracy. Po-
stuluje si´ zatem, by starosta mia∏ mo˝liwoÊç obni˝enia wynagrodzenia minimalnego w danym po-
wiecie do 80 procent wysokoÊci bazowej. Zró˝nicowanie w zale˝noÊci od sta˝u pracy odnosi∏oby
si´ w takiej sytuacji do poziomu wynagrodzenia minimalnego w danym powiecie.

Ze wzgl´du na proponowane zmiany w opodatkowaniu pracy w najni˝szych przedzia∏ach
dochodowych, powodujàce wzrost p∏acy netto osób najmniej zarabiajàcych postulujemy równole-
g∏e ze zmianami podatkowymi zamro˝enie p∏acy minimalnej na okres dwóch lat. Wzrost p∏acy mi-
nimalnej móg∏by spowodowaç, ˝e zmiany po stronie podatkowej zostanà w ca∏oÊci zaabsorbowa-
ne przez wzrost wynagrodzeƒ a nie wzrost zatrudnienia.

Oddzia∏ywanie na rynek pracy

Proponowane uchylenie noweli z 1 lipca 2005 roku oraz przed∏u˝enie na czas nieokreÊlony
ró˝nicowania wysokoÊci wynagrodzenia minimalnego w zale˝noÊci od sta˝u pracy oznaczajà za-
chowanie status quo, zarówno prawnego, jak i w odniesieniu do ekonomicznego oddzia∏ywania
wynagrodzenia minimalnego na polski rynek pracy. Jednoczesne zamro˝enie p∏acy minimalnej
przez dwa lata – bez szkody dla dochodów gospodarstw domowych dzi´ki obni˝eniu klina podat-
kowego pozwoli na wzrost popytu na prac´ osób najni˝ej kwalifikowanych. Skutkiem proponowa-
nej zmiany jest wi´c unikni´cie potencjalnie negatywnych nast´pstw nowelizacji z 1 lipca 2005 ro-
ku i wzmocnienie pozytywnego oddzia∏ywania zmian po stronie podatkowej. 

8 Nale˝y podkreÊliç, ˝e wzrostu relacji mi´dzy wynagrodzeniem minimalnym a przeci´tnym na podstawie tych przepi-
sów, mo˝na oczekiwaç tylko w najbli˝szych kilku latach. W tym czasie p∏aca minimalna wzroÊnie prawdopodobnie o 5-
10 punktów procentowych, wàtpliwe jest jednak, by pr´dko osiàgn´∏a postulowanà w legislacji wysokoÊç 50 procent ze
wzgl´du na ewolucj´ rozk∏adu wynagrodzeƒ oraz spodziewany szybszy wzrost p∏ac w przysz∏oÊci.
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Postulowane zmiany pozwalajà zatem uniknàç ryzyka wystàpienia procesu opisanego w uza-
sadnieniu, czyli wzrostu liczby osób, dla których wynagrodzenie minimalne jest barierà wejÊcia
na rynek pracy. Kluczowe dla rynku pracy jest bowiem, by wynagrodzenia minimalne odzwiercie-
dla∏y produktywnoÊç osób osiàgajàcych niskie zarobki, która roÊnie znacznie wolniej ni˝ produktyw-
noÊç ogó∏em. W odniesieniu do zró˝nicowania wynagrodzenia minimalnego wzgl´dem sta˝u pra-
cy, w porównaniu do rozwiàzania zawartego w nowelizacji z 1 lipca roku 2005, znaczenie
postulowanej mo˝liwoÊci obni˝enia wynagrodzenia w czasie drugiego roku pracy do 90 procent
wynagrodzenia minimalnego, polega na obni˝eniu kosztu pracy osób o niewielkim, bo co najwy˝ej
rocznym doÊwiadczeniu zawodowym. Jest to istotne nie tyle w przypadku osób kontynuujàcych
prac´ po roku zatrudnienia, lecz osób powracajàcych na rynek pracy a posiadajàcych ju˝ pewne do-
Êwiadczenie. 

Potencjalnie istotny wp∏yw mo˝e mieç jednak zró˝nicowanie wynagrodzenia minimalnego
na szczeblu lokalnym. Mo˝liwoÊç obni˝enia tego wynagrodzenia w wyniku decyzji starosty, umo˝-
liwi zwi´kszenie elastycznoÊci wynagrodzeƒ osób niskoproduktywnych w regionach o przeci´tnie
ni˝szym poziomie wynagrodzeƒ i/lub wysokim bezrobociu, czyli tam, gdzie jest to najbardziej po-
trzebne, gdy˝ ogólnokrajowy poziom wynagrodzenia minimalnego jest barierà wejÊcia na rynek
pracy wzgl´dnie wi´kszej liczby osób. Podejrzewaç mo˝na, i˝ decyzj´ takà poprzedzaç b´dzie dia-
log spo∏eczny na poziomie lokalnym, co przyczyniç mo˝e si´ tak˝e do wzrostu partnerstwa przy pla-
nowaniu i implementacji lokalnej polityki rynku pracy. Zwi´kszenie jej decentralizacji s∏u˝yç mo˝e
zwi´kszeniu jej adekwatnoÊci do lokalnych potrzeb.

11.3 Pozosta∏e dzia∏ania

11.3.1 Natura problemu

Reformy zaproponowane w poprzednich punktach majà charakter stricte strukturalny, tzn. sà
uzasadnione przede wszystkim przez swój pozytywny wp∏yw na zatrudnienie, integracj´ osób nie-
pe∏nosprawnych, czy efektywnoÊç wydatkowania Êrodków publicznych. Niektóre z nich dodatkowo
niosà ze sobà zmniejszenie wydatków publicznych, które jest efektem ubocznym racjonalizacji sys-
temu zabezpieczenia spo∏ecznego, pomocy osobom bezrobotnym, czy rehabilitacji zawodowej
osób niepe∏nosprawnych. JednoczeÊnie w polskich wydatkach publicznych na cele spo∏eczne istnie-
jà obszary niezwiàzane bezpoÊrednio z sytuacjà na rynku pracy, w których jest pole do zmniejsze-
nia wydatków publicznych i osiàgni´cia pewnych oszcz´dnoÊci. Zmiany te majà jednak przede
wszystkim charakter fiskalny i nale˝y je traktowaç w kategoriach kosztu, jaki nale˝y ponieÊç w kon-
sekwencji rozbudowania ponad miar´ liczby Êwiadczeniobiorców systemu zabezpieczenia spo∏ecz-
nego w przesz∏oÊci.

Rezygnacja z tych dzia∏aƒ wymagaç b´dzie prawdopodobnie podj´cia innych dzia∏aƒ konso-
lidacyjnych poza systemem transferów spo∏ecznych lub rezygnacji ze zmian podatkowych w propo-
nowanym kszta∏cie.9 Z drugiej strony, ich czysto fiskalny charakter oraz to, ˝e dotyczà one wydat-
ków transferowych nie majàcych silnego zwiàzku z ekstensywnà poda˝à pracy sprawia, ˝e ich
wp∏yw na gospodark´ realnà jest zaniedbywalnie ma∏y, jeÊli pominiemy ewentualne korzyÊci p∏ynà-
ce z samej konsolidacji, które mo˝na osiàgnàç te˝ w inny sposób (np. podnoszàc podatki na∏o˝o-
ne na sprzeda˝ dóbr o bliskiej zeru cenowej elastycznoÊci popytu lub redukujàc konsumpcj´ pu-
blicznà). Oznacza to, ˝e o ile realizacja wczeÊniejszych propozycji jest bardzo wa˝na dla
efektywnoÊci i racjonalnoÊci wydatków publicznych oraz rynku pracy, a rezygnacja z reform w wy-
mienionych obszarach by∏aby naszym zdaniem b∏´dna, to dzia∏ania proponowane w tym punkcie
nale˝y uwa˝aç za opcjonalne i zast´powalne innymi dzia∏aniami spoza systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego.

9 Ze wzgl´du na podobny do podatków bezpoÊrednich wp∏yw na poda˝ pracy ze strony podatków poÊrednich nie po-
winny byç one traktowane jako alternatywne êród∏o sfinansowania obni˝enia klina podatkowego dla osób najmniej za-
rabiajàcych.
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11.3.2 Waloryzacja rent i emerytur

W chwili obecnej, waloryzacja emerytur i rent z mocy ustawy odbywa si´ co dwa lata, lub
gdy skumulowana inflacja od czasu ostatniej waloryzacji przekroczy poziom 5 punktów procento-
wych. Waloryzacja co do zasady ma charakter cenowy, choç ostatnià nowelizacjà rozszerzona zo-
sta∏a mo˝liwoÊç dokonania waloryzacji na wy˝szym poziomie. Proponujemy dwa warianty zwi´k-
szenia skali oszcz´dnoÊci zawartych w bie˝àcych rozwiàzaniach.

W wariancie pierwszym, proponujemy zastàpienie za∏o˝enia o indeksowaniu Êwiadczeƒ w cy-
klu dwuletnim przez cykl trzyletni. Wydaje si´, ˝e w przedziale inflacyjnym typowym dla strefy euro,
do której Polska aspiruje w Êrednim okresie, przekroczenie pu∏apu 5 procentowej skumulowanej in-
flacji w horyzoncie dwuletnim jest stosunkowo ma∏o prawdopodobne, w przeciwieƒstwie do okre-
su trzyletniego. Waloryzacja w obecnym kszta∏cie odbywaç si´ musi w cyklu dwuletnim równie˝ wte-
dy, gdy inflacja jest bardzo niska, nawet jednoprocentowa. Proponowane przed∏u˝enie tego okresu
do lat trzech, naszym zdaniem w∏aÊciwiej oddaje ide´, wedle której waloryzacja powinna byç doko-
nywana dla zachowania realnej wysokoÊci Êwiadczeƒ. Ochron´ gospodarstw emerytów i rencistów
przed ryzykiem nadmiernej utraty wartoÊci Êwiadczeƒ w wyniku procesów inflacyjnych daje pu∏ap 5
punktów procentowych, po przekroczeniu którego waloryzacja odbywa si´ automatycznie. Limit
trzech lat jest w tym wypadku dodatkowà, wzmacniajàcà gwarancjà, zwi´kszajàcà pewnoÊç Êwiad-
czeniobiorców co do momentu kiedy taka waloryzacja nastàpi. Pozosta∏e szczegó∏y techniczne pro-
cedury waloryzacji proponujemy pozostawiç bez zmian wzgl´dem obowiàzujàcych przepisów. 

Wariant drugi jest modyfikacjà wariantu pierwszego, o wi´kszym efekcie fiskalnym. Proponu-
jemy w nim, aby waloryzacja odbywa∏a si´ co pi´ç lat, chyba ˝e skumulowana inflacja od ostatniej
waloryzacji przekroczy wczeÊniej poziom 8 punktów procentowych.

11.3.3 Dodatek do emerytur i rent

Dodatek do emerytur i rent zosta∏ wprowadzony ustawà z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku
pieni´˝nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierajàcych Êwiadczenie przedemerytalne
albo zasi∏ek przedemerytalny. Dodatek wyp∏acany jest wymienionym w tytule ustawy Êwiadczenio-
biorcom (równie˝ pobierajàcym Êwiadczenia z KRUS), w latach w których nie jest przeprowadzana
waloryzacja, o ile spe∏niajà oni kryterium dochodowe (w wysokoÊci 9600 PLN netto rocznie, czyli
800 PLN netto miesi´cznie). WysokoÊç dodatku wynosi 10 proc. ró˝nicy mi´dzy rocznym kryterium
dochodowym a rocznym dochodem per capita. 

Konstrukcj´ dodatku nale˝y oceniç jako osobliwà. Kryterium dochodowe jest bardzo wysokie,
znacznie wy˝sze ni˝ w wypadku Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, a nawet Êwiadczeƒ rodzinnych i do-
datku mieszkaniowego. Jego przyznawanie w latach, w których nie ma miejsca waloryzacja, mo˝e
spowodowaç w przypadku Êwiadczeniobiorców o najni˝szych Êwiadczeniach nieco wy˝sze docho-
dy ze Êwiadczeƒ ni˝ w latach w których waloryzacja ma miejsce. Co wi´cej, zastosowanie jednego
kryterium dochodowego, niezale˝nie od rodzaju i wysokoÊci Êwiadczenia sprawia, ˝e dodatek zwià-
zany z waloryzacjà Êwiadczeƒ (które sà celowo w systemie zró˝nicowane co do wysokoÊci, tak ˝e
przyk∏adowo emerytura jest znaczàco wy˝sza od renty z tytu∏u cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy)
ma wszelkie cechy Êwiadczenia pomocy spo∏ecznej.

Wydaje si´, ˝e dodatek jest konstrukcjà wprowadzonà do systemu zabezpieczenia spo∏ecz-
nego z powodów politycznych i nie ma do spe∏nienia ˝adnej roli w tym systemie – przeciwnie, po-
woduje jego komplikacj´, nielogiczny sposób podzia∏u Êrodków i nieuzasadniony wzrost wydatków.
W zwiàzku z tym, proponuje si´ jak najszybszà rezygnacj´ z dodatku, najlepiej przed 2007 r.
(w 2006 r. b´dzie mia∏a miejsce waloryzacja i w zwiàzku z tym wyp∏aty dodatków nie nastàpià).

11.3.4 Zasi∏ki wyp∏acane z funduszu chorobowego FUS

W ramach wyp∏at z ubezpieczenia chorobowego FUS funkcjonujà ró˝ne stawki zasi∏ków,
w zale˝noÊci od przyczyny niezdolnoÊci do pracy. Podstawowa wysokoÊç zasi∏ku chorobowego wy-
nosi 80 proc. wczeÊniejszego wynagrodzenia, 70 proc. w wypadku hospitalizacji, 100 proc. w ra-
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zie choroby podczas cià˝y lub powsta∏ej na skutek wypadku w drodze do lub z pracy. Âwiadczenie
rehabilitacyjne (przyznawane na maksymalnie 12 miesi´cy jeÊli choroba trwa d∏u˝ej ni˝ 182 dni) wy-
nosi 90 proc. wynagrodzenia w pierwszych trzech miesiàcach, 75 proc. w kolejnych dziewi´ciu, za-
si∏ek macierzyƒski natomiast – 100 proc.

W zakresie zasi∏ków chorobowych ró˝nicowanie ich wysokoÊci wydaje si´ nieuzasadnione, o ile
choroba podczas cià˝y nie jest zwiàzana z wi´kszymi kosztami ni˝ choroba osoby nie b´dàcej w cià-
˝y. Mo˝e to – jak równie˝ wy˝sza, 80 proc. stawka chorobowa w przypadku braku hospitalizacji – ge-
nerowaç wi´ksze zach´ty do nadu˝ywania zasi∏ku chorobowego. Wy˝sza – w pierwszych trzech mie-
siàcach – stawka Êwiadczenia rehabilitacyjnego ni˝ zasi∏ku chorobowego nie wydaje si´ uzasadniona.

Proponujemy ujednolicenie stawek ubezpieczenia chorobowego – niezale˝nie od jego tytu∏u
– oraz Êwiadczenia rehabilitacyjnego na poziomie 70 proc. Dodatkowo, dla zasi∏ku macierzyƒskie-
go proponuje si´ ró˝nicowanie jego stawki w zale˝noÊci od liczby dzieci – wynios∏aby ona 80 proc.
przy pierwszym dziecku, 100 proc. przy drugim oraz 120 proc. przy trzecim.

Przedstawione rozwiàzanie ma przede wszystkim charakter oszcz´dnoÊciowy, choç poprzez
zmniejszenie atrakcyjnoÊci Êwiadczeƒ chorobowych mo˝e ograniczyç ich nadu˝ywanie. Ró˝nicowa-
nie zasi∏ku macierzyƒskiego w zale˝noÊci od liczby dzieci, oprócz oszcz´dnoÊci ma tak˝e, poprzez
premiowanie posiadania wi´kszej iloÊci dzieci, charakter promocji macierzyƒstwa.

11.3.5 Zasi∏ki pogrzebowe

Wchwili obecnej na mocy ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasi∏ek pogrzebowy przys∏u-
guje wszystkim osobom ubezpieczonym, emerytom i rencistom oraz cz∏onkom ich rodzin, a tak˝e
osobom spe∏niajàcym warunki do uzyskania emerytury lub renty lecz ich niepobierajàcych. Zasi∏ek
wynosi 200 proc. przeci´tnego wynagrodzenia i nie jest warunkowany sytuacjà dochodowà rodzi-
ny osoby zmar∏ej. Wydaje si´, ˝e natura zasi∏ku pogrzebowego zbli˝a go raczej do Êwiadczeƒ o cha-
rakterze czysto socjalnym i jako takie powinien byç przyznawany wed∏ug kryteriów w∏aÊciwych dla
pomocy spo∏ecznej. Mo˝na podejrzewaç, ˝e sztywny i de facto obligatoryjny charakter zasi∏ku w sy-
tuacji nieelastycznego popytu na us∏ugi pogrzebowe zg∏aszanego przez rodziny zmar∏ych osób,
przede wszystkim podnosi ceny us∏ug pogrzebowych.10

Dlatego te˝ proponujemy likwidacj´ zasi∏ku pogrzebowego dla wszystkich, z wyjàtkiem ro-
dzin, w których dochód na g∏ow´ (bez osoby zmar∏ej) nie przekracza 50 procent wynagrodzenia
minimalnego tj. oko∏o 410 z∏otych miesi´cznie oraz rodzin, w których nie jest on wi´kszy od 75 pro-
cent wynagrodzenia minimalnego. W ich wypadku proponujemy by zasi∏ek pogrzebowy wynosi∏
odpowiednio 200 procent i 150 procent wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia. W przypadku wy-
mienionych w ustawie instytucji, które w wypadku pokrycia kosztów pogrzebu mogà liczyç na je-
go refundacj´, proponujemy utrzymanie ogólnych zasad w kszta∏cie dotychczasowym, ze zmianà
limitu refundacji na 150 procent przeci´tnego wynagrodzenia.

11.4 Podsumowanie

Oszcz´dnoÊci uzyskane dzi´ki proponowanym reformom umo˝liwià g∏´bokà redukcje obcià-
˝eƒ podatkowych. W celu zapewnienia maksymalnie pozytywnego wp∏ywu na rynek pracy, propo-
nuje si´ zwi´kszenie progresji na poczàtku skali dochodowej w obcià˝eniach nak∏adanych na oso-
by pracujàce, poprzez wprowadzenie znacznie wy˝szego ni˝ obecnie zrycza∏towanego kosztu
uzyskania przychodu. Niewielkie zmiany progów i stawek podatkowych proponowane sà w celu
uproszczenia i wi´kszej przejrzystoÊci systemu podatkowego.

Poniewa˝ proponowane zmiany w systemie podatkowym w krótkim okresie prze∏o˝à si´
w wi´kszym stopniu na wzrost wynagrodzeƒ netto ni˝ na zmniejszenie kosztów pracy (które doko-

10 Takiej sytuacji nale˝y oczekiwaç w sytuacji du˝ej asymetrii pozycji przetargowej stron kontraktu. Us∏ugi pogrzebowe
sà jednà z takich sytuacji, w której sprzedajàcy us∏ug´ ma silniejszà pozycj´ ni˝ kupujàcy.
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na si´ stopniowo, dzi´ki utrzymujàcej si´ presji na p∏ace wynikajàcej z wysokiego bezrobocia),
za niezb´dne uzupe∏nienie reformy podatkowej uznajemy zmiany w zasadach ustalania wynagro-
dzenia minimalnego. Po pierwsze, proponujemy powrót do regulacji sprzed 1 lipca 2005 r. w za-
kresie sposobu wyznaczania wynagrodzenia minimalnego, przy utrzymaniu ró˝nicowania jego wy-
sokoÊci w zale˝noÊci od sta˝u pracy. Ponadto uwa˝amy, ˝e w razie wprowadzenia proponowanych
zmian podatkowych celowe b´dzie równoczesne zamro˝enie wynagrodzenia minimalnego
na okres dwóch lat.

Aby zwi´kszyç rozmiary konsolidacji fiskalnej, proponuje si´ oszcz´dnoÊci osiàgni´te dzi´ki
prozatrudnieniowym reformom zaproponowanym w rozdziale I zwi´kszyç dzia∏aniami o charakte-
rze czysto oszcz´dnoÊciowym, pozostajàcymi bez bezpoÊredniego wp∏ywu na sytuacj´ na rynku
pracy, a zmierzajàcymi do zracjonalizowania systemu zabezpieczenia spo∏ecznego. Zmiany te mia-
∏yby dotyczyç sposobu przeprowadzania waloryzacji rent i emerytur, zmian w systemie zasi∏ków
chorobowych i pogrzebowych oraz zniesienia dodatków do emerytur i rent.
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W niniejszej cz´Êci, na podstawie wniosków wyp∏ywajàcych z cz´Êci I oraz II sformu∏owano
kompleksowà propozycje reformy dochodów i finansów publicznych w Polsce, ukierunkowanej
na wzrost aktywnoÊci zawodowej i zatrudnienia.

Po pierwsze, reforma musi byç ukierunkowana na przywrócenie funkcji ubezpieczeniowej
systemowi ubezpieczeƒ spo∏ecznych i wycofanie si´ z funkcji socjalnej. W ubezpieczeniu emerytal-
nym oznacza to ostateczne wdro˝enie nowego systemu emerytalnego, na co sk∏adajà si´: uchyle-
nie ostatnich zmian dotyczàcych okresu przejÊciowego i emerytur górniczych, wdro˝enie systemu
emerytur pomostowych, dostosowania w zakresie formu∏y rentowej renty z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy i wprowadzenie przekszta∏cania rent w emerytury wraz z osiàgni´ciem wieku emerytalne-
go oraz zastàpienie rent rodzinnych annuitetem ma∏˝eƒskim.

Po drugie, w systemie rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy przejÊcie do funkcji ubezpieczenio-
wej oznacza lepsze dopasowanie Êwiadczeƒ do faktycznej niepe∏nosprawnoÊci, dzi´ki zniesieniu
rent przyznawanych na sta∏e oraz weryfikacji obecnie wyp∏acanych Êwiadczeƒ sta∏ych.

Po trzecie, w zakresie rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych konieczne jest podniesienie sku-
tecznoÊci rozwiàzaƒ instytucjonalnych i prawnych s∏u˝àcych aktywizacji zawodowej osób niepe∏no-
sprawnych. W tym celu proponuje si´ niedyskryminacj´ niepe∏nosprawnych w zale˝noÊci od typu
pracodawcy, tzn. uzale˝nianie pomocy tylko i wy∏àcznie od stopnia niepe∏nosprawnoÊci i rodzaju
pracy oraz likwidacj´ systemu ulg i zwolnieƒ podatkowych dla pracodawców, a w szczególnoÊci re-
zygnacj´ z zak∏adów pracy chronionej.

Po czwarte, proponowane zmiany b´dà mia∏y pozytywny wp∏yw na poziom zatrudnienia
i aktywnoÊci osób starszych tylko pod warunkiem zamkni´cia wszystkich dróg wczeÊniejszej dezak-
tywizacji – dlatego te˝ konieczna jest likwidacja Êwiadczeƒ przedemerytalnych.

Po piàte, zmian wymagajà tak˝e rozwiàzania instytucjonalne w zakresie pasywnej i aktywnej
polityki rynku pracy. W ich ramach proponuje si´ skrócenie okresu pobierania zasi∏ków dla bezro-
botnych, przy jednoczesnym powiàzaniu ich z wczeÊniejszym wynagrodzeniem i zmniejszaniem si´
w czasie – w wariancie I – lub utrzymaniu ich obecnej wysokoÊci – w wariancie II.

Po szóste, w zakresie aktywnych polityk rynku pracy postuluje si´ po∏o˝enie wi´kszego naci-
sku na dzia∏ania dla osób w szczególnie trudnej sytuacji oraz popraw´ oceny skutecznoÊci prowa-
dzonych dzia∏aƒ.

Po siódme, dodatkowe oszcz´dnoÊci proponuje si´ uzyskaç przez zmian´ sposobu waloryza-
cji rent i emerytur, modyfikacj´ systemu zasi∏ków chorobowych i pogrzebowych oraz zniesienie do-
datków do rent i emerytur. Dzia∏ania te majà przede wszystkim charakter fiskalny i nale˝y je rozu-
mieç jako koszt rozbudowanego w przesz∏oÊci systemu Êwiadczeƒ spo∏ecznych.

Po ósme, osiàgni´te oszcz´dnoÊci, oprócz zmniejszenia de cytu SFP, powinny prze∏o˝yç si´
na obni˝enie podatków nak∏adanych na prac´, w sposób maksymalizujàcy skutki dla rynku pracy
i minimalizujàcy koszt dla finansów publicznych. W zwiàzku z tym, postuluje si´ znaczne podnie-
sienie obecnie funkcjonujàcego zrycza∏towanego kosztu uzyskania przychodu, tak by najwi´ksze
obni˝enie podatków dotyczy∏o najmniej zarabiajàcych osób pracujàcych. Pewne zmiany w progach
i stawkach zmierzajà ponadto do uproszczenia systemu podatkowego, przy zachowaniu 39 proc.
(lub 30 proc.) drugiej stawki podatkowej.

Po dziewiàte, prozatrudnienieniowy wp∏yw zmian podatkowych powinien byç wzmocniony
przez zmiany w wynagrodzeniu minimalnym, zmierzajàce do przywrócenia wczeÊniejszych zasad
ustalania jego wysokoÊci z zachowaniem zró˝nicowania w zale˝noÊci od sta˝u pracy i ewentualnym
wprowadzeniem zró˝nicowania regionalnego. Zamro˝enie wynagrodzenia minimalnego na okres
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dwóch lat, mo˝liwe dzi´ki zmianom podatkowym prowadzàcym do wzrostu wynagrodzenia mini-
malnego netto, dodatkowo przyczyni si´ do wzrostu popytu na prac´ osób najni˝ej kwalifkowanych.

Po dziesiàte, proponowane zmiany muszà byç wprowadzane kompleksowo – o skali pozy-
tywnego wp∏ywu reform na rynek pracy decydowaç b´dzie nie tylko ich zakres, ale te˝ w∏aÊciwa se-
kwencja i koordynacja dzia∏aƒ.
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