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Europejski model społeczny – czy istnieje? Czy warto go chronić?

Zastanawiając się nad tym, czym jest  europejski model społeczny wydaje mi się, że 

można wyróżnić dwa podejścia do tego zagadnienia.  Pierwsze związane jest z analizą tego co 

różni poszczególne państwa opiekuńcze (welfare state) od siebie w Europie i/lub co je łączy. W 

tym kontekście badane są i  wyróżniane  różnorodne modele socjalne w Europie, takie jak: 

model  anglosaski,  kontynentalny,  skandynawski  lub  śródziemnomorski (Księżpolski  1999) 

Drugie podejście dotyczy kontekstu ponadnarodowego, czyli jaki model społeczny realizuje 

Unia Europejska jako wspólnota pewnych wartości, praw i zasad (Kleinhenz 1996). Zarówno 

pierwsze jak i drugie ujęcie można odnosić do innych modeli społecznych, istniejących w USA 

czy w państwach azjatyckich. Z pewnością to co wyróżnia model „europejski” związane jest z 

większym zainteresowaniem poszczególnych państw europejskich, jak i samej UE, sprawami 

socjalnymi i prowadzeniem aktywnej polityki w tym zakresie, co przekłada się na większa 

równość  dochodową obywateli  aniżeli  w  innych  regionach świata,  lepszą  dostępność  do 

różnorodnych  usług  socjalnych,  mniejsze  różnice  w  statusie  pomiędzy  kobietami  i 

mężczyznami czy wreszcie wyższe wydatki publiczne na cele społeczne (Anioł 2003). Region 

europejski,  jak  twierdzi  wielu  badaczy,  ma  opinię  najbardziej egalitarnego terytorium na 

świecie (Golinowska 2002). 

1

http://www.mirek.grewinski.pl/


Na poziomie ogólnym dosyć łatwo jest wskazać, że europejski model społeczny istnieje. 

Większość  państw  europejskich  akceptuje  podstawowe  wartości  socjalne  takie  jak 

sprawiedliwość,  równość,  subsydiarność,  partnerstwo czy  samorządność (Głąbicka 2001). 

Większość akceptuje i  respektuje także obywatelskie  prawa socjalne, które były  rozwijane 

przez ostatnie dziesięciolecia w ramach ponadnarodowych organizacji takich jak Wspólnota 

Europejska czy Rada Europy.  Związane jest to także z genezą powojennego welfare state i 

rozwojem  zbliżonego  prawodawstwa  socjalnego  i  rozwiązań   w  poszczególnych krajach 

Europy  Zachodniej.   Należy  pamiętać,  że  duża  część  państw  europejskich  czerpała  w 

pierwszych latach  po  II  wojnie  światowej  z  rozwiązań  brytyjskich,  kiedy  powszechnie 

akceptowana doktryna Keynesa, została dowartościowana przez Raport Beveridge’a i koncepcję 

socjalnych praw  obywatelskich  T.H.  Marshalla (Grewiński  2007,  Kaźmierczak 2006).  Z 

pewnością, szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu, na ujednolicanie rozwiązań socjalnych w 

poszczególnych  krajach,  wpływ  miała  szczególnie  integracja  europejska  i  pogłębianie 

współpracy  socjalnej  od  połowy  lat  80  XX  wieku.  Wprawdzie  polityka  kreowania 

ponadnarodowych przepisów socjalnych w ramach UE wydaje się być raczej w odwrocie, to 

jednak wprowadzenie  metody otwartej koordynacji w podstawowych politykach socjalnych 

daje szanse na rozwój tzw. europejskiego modelu społecznego. To właśnie z tym instrumentem 

polityczno-koordynującym  wiąże  się  w  UE  największe  nadzieje.    Dziesięcioletnie 

doświadczenia z  koordynacji np.  wspólnotowej  polityki  zatrudnienia  przez  instytucje  UE 

pozwalają napawać optymizmem co do dalszego rozwoju  tego  instrumentu, którym są już 

objęte inne polityki socjalne Wspólnoty. 

Europejski model społeczny oczywiście ewoluuje. Tradycyjnie model ten, rozumiany 

jako działalność UE, a opierający się głównie na instrumentach prawnych, sprowadzał się do 

zabezpieczania społecznego pracowników migrujących i  ich  rodzin  w  obrębie Wspólnoty, 

ujednolicania przepisów dotyczących warunków, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu 

pracy,  prowadzenia polityki  równości  i  zwalczania dyskryminacji (m.in.  gender i  inne), 

prowadzenia dialogu społecznego i obywatelskiego. W ostatnich dziesięciu latach, europejski 

model społeczny został przekonstruowany w taki sposób, że zbliżył się bardziej do polityki 

gospodarczej i  regionalnej, prowadzonej przez UE. Miało  to  związek z  rozszerzeniem się 

Wspólnoty  o  nowe kraje,  presją  globalizacji  i  internacjonalizacji  stosunków gospodarczo-

handlowych i przyjęciem nowej, bardziej konkurencyjnej strategii rozwoju dla Wspólnoty w 

ramach procesu lizbońskiego. Strategia Lizbońska, szczególnie po reformie z 2005 r., została 

bardziej  zintegrowana  z  polityką  spójności  społeczno-gospodarczej  na  obszarze  państw 

członkowskich. Wprawdzie nie należy traktować, jak chcieliby niektórzy,  polityki spójności 

społecznej  jako  synonimu  polityki  społecznej  UE,  to  jednak  większe  zainteresowanie 
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spójnością  w  tej  chwili  ma  związek  z  ogromnymi  transferami  w  ramach  funduszy 

strukturalnych do państw biedniejszych w ramach Wspólnoty  (Głąbicka, Grewiński  2005). 

Europejski  Fundusz  Społeczny  stał  się  zatem  szczególnie  w  ostatnich  latach,  obok 

instrumentów  prawnych  i  koordynujących  w  UE,  poważnym  instrumentem  wspierania 

„rozwiązań  w  duchu  europejskim”  (Grewiński  2001,  2006).  To  właśnie  w  ramach  tego 

funduszu stosuje się całe spektrum nowoczesnych instrumentów, takich jak: benchmarki, dobre 

praktyki  czy  mainstreaming.  Poszukuje  się  także  nowych,  innowacyjnych rozwiązań   w 

zakresie społecznym i  dokonuje  wymiany międzynarodowych doświadczeń (np. w ramach 

Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL). 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że obok realizacji wspólnych celów i  priorytetów w 

ramach programów UE, poszczególne państwa europejskie wyraźnie różnią się od siebie w 

rozwiązaniach systemowych i  instytucjonalnych z  zakresu polityki  społecznej. Pluralizacja 

rozwiązań, instytucji  i  instrumentów, a także sposobów dostarczania usług społecznych jest 

dosyć duża i wynika z różnorodnych tradycji systemów zabezpieczenia społecznego. Z tego 

powodu,  moim  zdaniem,  raczej  nie  należy  się  spodziewać  powstania  jakiegoś 

ponadnarodowego modelu społecznego, oprócz oczywiście  tego  co  proponuje  dla  swoich 

członków Unia Europejska.  Poszczególne państwa różnią  się  od  siebie  tradycją i  kulturą, 

strukturą  społeczną,  potencjałem  kapitału  społecznego  i  obywatelskiego,  systemami 

politycznymi, stąd też  wprowadzanie identycznych szczegółowych rozwiązań raczej nie będzie 

możliwe w najbliższej perspektywie. Wcześniej musiałoby powstać europejskie społeczeństwo, 

ale jak twierdzą eksperci, nawet przy masowych migracjach, idea ta jest póki co bardzo dalekim 

celem albo realną utopią (Kleinhenz 1994). Trudności ujednolicania rozwiązań socjalnych w 

ramach poszczególnych państw europejskich pojawiają się bardzo często już na etapie transferu 

idei, a co tu dopiero mówić o implementacji tych idei do praktyki. Można posłużyć się tutaj 

przykładem idei gospodarki społecznej, która w wielu państwach europejskich spowodowała 

znaczące ograniczenie kwestii społecznych przez obywatelskie i prywatne zaangażowanie, ale 

która napotyka poważne trudności w zastosowaniu np. w Polsce, pomimo, że wiąże się  z nią 

ogromne nadzieje (Grewiński, Kamiński 2007). 

Wydaje  mi  się,  że  problemem  z  europejskim  modelem  społecznym  jest  to,  że 

dotychczas był on przedmiotem analizy z punktu widzenia tradycyjnego welfare state. Być 

może  należałoby  prowadzić  analizę  takiego  modelu  z  punktu  widzenia  welfare  system. 

Gdybyśmy się bowiem zastanowili na  przykładach Szwecji, czy Północnych Włoch, to być 

może doszlibyśmy do wniosku, że już dawno powinniśmy nazywać te państwa opiekuńczymi 

społeczeństwami (welfare society) a nie państwami opiekuńczymi (welfare state). W obu tych 

państwach kluczowe znaczenie mają bowiem występujące tam silne więzi społeczne i zaufanie 
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(Hausner 2007). W analizie systemowej można byłoby poszukiwać także europejskich modeli 

lub  modelu  wielosektorowej  polityki  społecznej  (welfare  pluralism),  polegającej  na 

dostarczaniu usług społecznych przez różnorodne sektory - publiczny, obywatelski, komercyjny 

i  nieformalny (Grewiński  2006,  2007).  Analizy europejskiego modelu  welfare  mix można 

napotkać coraz częściej w nowszej literaturze przedmiotu ( Ranci 2002). 

Europejski  model  społeczny,  pomimo licznych  krytyk,  w  mojej  opinii  ma  swoją 

przyszłość.  Wpływ na  to  ma  po  pierwsze pogłębianie  i  poszerzanie  procesów  integracji 

europejskiej,  po  drugie  bliska  współpraca  państw  i  regionów  oraz  transfer  idei  w 

rozwiązywaniu problemów społecznych, wreszcie podobne problemy socjalne, z którymi musi 

sobie radzić cała Wspólnota (migracje i wielokulturowość, starzenie się społeczeństwa, zmiany 

na rynku pracy, zmiany modelu rodziny). Najważniejszym elementem jest jednak chyba to, że 

państwa europejskie w prowadzeniu polityki społecznej różnią się od innych regionów świata, 

zarówno od USA jak i państw azjatyckich. Wysokie nakłady na edukację (gospodarka oparta na 

wiedzy),  przywiązywanie  dużej  wagi  do  działań  równościowych,  wyważona  polityka 

flexicurity,  rozbudowany  dialog  obywatelski  powodują,  że  obywatele w  wielu  państwach 

europejskich są  bardziej  szczęśliwi,  aniżeli  w  innych regionach świata,  a  przy okazji  ich 

gospodarki uważane są za najbardziej innowacyjne na świecie (np. państwa skandynawskie). 

Może to oznaczać, że Europa będzie poszukiwała dalej swojego własnego modelu socjalnego i 

nie ugnie się presji „amerykanizacji” (Albert 1992). Szczególnie istotne dla dalszego rozwoju 

europejskiego modelu społecznego mogą mieć wyzwania przyszłości, do których zaliczyć z 

pewnością należy: bezrobocie, demografię, migracje i wykluczenie społeczne. 

Wydaje  mi  się,  że  cechami wspólnymi europejskiego modelu  społecznego, które  będą 

charakteryzować  w  przyszłości  zarówno  działania  UE  jak  i  w  wewnętrzne  polityki 

poszczególnych państw europejskich będą: 

1. Dalsza  decentralizacja  i  dowartościowanie  regionalnego  i  lokalnego  szczebla 

samorządu terytorialnego. 

2. Reforma instytucji państwa i sektora publicznego w kierunku nowego zarządzania 

publicznego.

3. Demonopolizacja  dostarczania  usług  socjalnych  z  sektora  publicznego  na  inne 

sektory.

4. Coraz większe urynkowienie i komercjalizacja usług.

5. Rozwijanie dialogu obywatelskiego i społecznego.

6. Zgoda  większości  środowisk decyzyjnych  co  do  ograniczenia transferów stricte 

socjalnych.

7. Kontynuowanie polityki workfare przez programy aktywizacji i przedsiębiorczości, 
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8. Rozwijanie  koncepcji  społeczeństwa  /  gospodarki  opartej  na  wiedzy  z 

ukierunkowaniem na innowacyjność i adaptacyjność zasobów ludzkich.

9. Położenie  większego  nacisku  na  integrację  społeczną  (osób  starszych, 

niepełnosprawnych, wykluczonych, migrujących) poprze aktywną pracę socjalną i 

środowiskową.

10. Większe  zaangażowanie  społeczności  lokalnych  i  wykorzystanie  potencjału 

podmiotów gospodarki społecznej i grup nieformalnych. 

Nie ulega wątpliwości, że Polska jako były kraj bloku socjalistycznego, skorzystała na 

dorobku europejskiego modelu społecznego, po akcesji do Unii  Europejskiej.  Przez ostanie 

kilka  lat  wiele  zmieniło się  w  Polsce jeśli  chodzi  o  problematykę społeczną.  Wspólnota 

wymusiła  na  nas  wiele  rozwiązań, ale  także  sami dojrzewaliśmy do  reform społecznych, 

obserwując niewydolność systemu społecznego w latach 90 XX wieku. Z pewnością objęcie 

nas  metodą  otwartej  koordynacji w  ramach  polityk  socjalnych  UE,  polityką  spójności  z 

transferem środków finansowych, jak również konieczność implementacji socjalnego dorobku 

prawnego Wspólnoty, spowodowało, że sytuacja społeczna Polaków znacznie się poprawiła –

oczywiście nie tylko dlatego (Diagnoza Społeczna 2007).  Wzmocniliśmy, po akcesji,  nasze 

instytucje i służby społeczne, wprowadziliśmy nowoczesne rozwiązania prawne i finansowe. 

Tym niemniej  należy podkreślić,  że wiele jest  jeszcze do zrobienia. Nie spełniamy jeszcze 

wielu standardów socjalnych, które są stosowane w „starych” państwach UE. Warto w tym 

miejscu także zauważyć, że nie wszystkie  programy i strategie europejskie są pisane „pod” 

Polskę. Pojawiają się nawet głosy, że nowe państwa członkowskie UE nie są w stanie osiągnąć 

zakładanych celów Strategii Lizbońskiej, bo ta jest kierowana do państw o innym poziomie 

rozwoju  (Radło  2003).  Kwestionowane  jest  także  nienajlepsze  adresowanie  środków 

pomocowych Wspólnoty, co może poważnie ograniczyć rzeczywiste efekty tych inwestycji, 

także w zakresie społecznym (Tyrowicz 2007). 

Polska jako stosunkowo nowy członek UE powinna aktywnie włączyć się  w rozwój 

europejskiego modelu społecznego. Nasze doświadczenia po transformacji ustrojowej i droga 

jaką przeszliśmy w ostatnich 17 latach może w tej chwili być bardzo przydatna takim krajom 

jak  Rumunia,  Bułgaria,  czy  Ukraina.  Potrzeba  tu  jednak  wizji  dzielenia  się  naszymi 

doświadczeniami i dalszego rozwoju polityki społecznej, nie tylko w kontekście UE, ale także 

w kontaktach bilateralnych.  Tymczasem wydaje się, że w Polsce brakuje publicznej debaty na 

temat przyszłości modelu społecznego w wymiarze krajowych, jak  i  europejskim. Dlatego 

należy wyrazić podziękowanie Redakcji „Problemów Polityki Społecznej” za zainicjowanie 

dyskursu naukowego w tym zakresie. 
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