
R������� �

Mirosław Grewiński
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

Inwestycyjna polityka społeczna oparta na 
usługach – w kierunku nowego modelu 

welfare state?1

1. WPROWADZENIE – DLACZEGO POSZUKUJEMY 

NOWEGO PARADYGMATU W POLITYCE SPOŁECZNEJ?

W Europie poszukiwania nowego modelu/paradygmatu w realizowanej 
polityce społecznej trwają już od co najmniej trzech dekad. Rozczarowanie tra-
dycyjnym, pasywnym państwem opiekuńczym na przełomie lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku, a następnie przyjęcie i dosyć szybkie rozczarowanie 
neoliberalną wizją państwa – co obserwujemy od końca lat 90. ubiegłego stulecia 
– sprawiło, że eksperci próbowali znaleźć model, który bardziej przyczyniałby się 
przede wszystkim do zwiększania dobrobytu społecznego ogółu społeczeństwa, 
a nie tylko niektórych grup społecznych. Stawianie pytań dlaczego państwo opie-
kuńcze nie jest w stanie poradzić sobie ze współczesnymi problemami bezrobocia 
i niskiego zatrudnienia; ubóstwa i wykluczenia społecznego; deficytu kapitału spo-
łecznego i kreatywnego; niedostosowanej do współczesności edukacji; problemów 
migracji i wielokulturowości; kryzysu rodziny i demograficznego; nasiliło tylko 
zainteresowanie próbą znalezienia alternatywnego modelu społecznego, który 
byłby bardziej skuteczny i dostosowany do aktualnych oczekiwań społecznych. 

1 Inspiracją do napisania poniższego artykułu i potraktowania tematu inwestycyjnej 
polityki społecznej jako systemowej innowacji w modelowaniu polityki była z jednej strony 
lektura książki pod redakcją Nathalie Morel, Bruno Paliera, Joakima Palme pt. Towards 
a Social Investment Welfare State (Bristol 2012), a z drugiej strony debata, jaką odbyłem 
z prof. Joakimem Palme w tygodniku „Polityka” (06.09.2012 r.), moderowana przez 
redaktora Jacka Żakowskiego, a dotycząca przyszłości europejskiego modelu welfare state.
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Dodatkowym impulsem, szczególnie w ostatnich kilku latach, był światowy kryzys 
ekonomiczny i finansowy, który wpłynął na konieczność zredefiniowania modeli 
gospodarczych w ramach klasycznej ekonomii głównego nurtu i poszukiwania 
rozwiązań w ramach ekonomii złożoności, która czerpie inspiracje z ekonomii 
behawioralnej, ekonomii niedoskonałości czy ekonomii instytucjonalnej2. Na 
gruncie kryzysu gospodarczego pojawiły się również pytania o kształt i model 
polityki społecznej w czasach kryzysu i po kryzysie3.

Z uwagi na powyższe dylematy związane z jednej strony z nierozwiązanymi 
problemami społecznymi, a z drugiej strony z kryzysem modeli ekonomicznych 
i welfare state, stawiane są dzisiaj pytania o najlepszy model i paradygmat reali-
zowanej polityki społecznej, o rolę państwa i samorządów w realizacji funkcji 
socjalnych oraz o znaczenie innych sektorów np. pozarządowego, rynkowego 
czy nieformalnego lub ekonomii społecznej i CSR4. Pytamy też o skuteczność 
i przeciwskuteczność konkretnych polityk i instrumentów oraz o stan świadomości 
decydentów odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej – czy mają oni 
wiedzę lub zaplecze intelektualne, które wskazuje na nowe trendy i koncepcje 
realizowanej polityki społecznej? Nieodzownym pytaniem w kontekście polityki 
inwestycji społecznych jest to, czy polityka społeczna ma mieć funkcje kompensa-
cyjne, doraźnie zabezpieczając socjalnie społeczeństwa przed różnymi ryzykami, 
ale „tu i teraz”, czy też ma mieć funkcje produktywistyczne i wyprzedzające, aby 
przyszłe pokolenia mogły korzystać z dobrobytu społecznego. Powyższe pytania 
wskazują na to, że poszukujemy zatem innowacji w znalezieniu lepszego modelu/
paradygmatu realizowanej polityki społecznej. 

1.1. Trzy dominujące paradygmaty?

Generalnie można przyjąć pewne uogólnienie, że po drugiej wojnie świa-
towej mieliśmy w Europie do czynienia z trzema głównymi paradygmatami 
realizowanej polityki społecznej. W latach 1940-1970 XX wieku mieliśmy do 
czynienia z modelem klasycznego państwa opiekuńczego z rozbudowanymi 
pasywnymi instrumentami polityki społecznej opierającymi się przede wszystkim 
na świadczeniach finansowych i rzeczowych, ze słabo rozwiniętymi usługami 
społecznymi. Dominował wówczas model męskiego żywiciela rodziny, gdzie 

2 Więcej na ten temat m.in. E. Mączyńska Nie ma jedynie słusznych teorii ekonomii w: 
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1/2014 s. 21-23. 

3 W Polsce ciekawe analizy w tym nurcie można znaleźć m.in. w: M. Księżopolski, B. 
Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Aspra-Jr, Warszawa 2009. 

4 Zobacz np. Mirosław Grewiński, Wielosektorowa polityka społeczna – o przeobrażeniach 
państwa opiekuńczego, Warszawa 2009; M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka 
społeczna, WSP TWP, Warszawa 2007; M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Usługi społeczne 
odpowiedzialnego biznesu, WSP TWP, Warszawa 2011.
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to mężczyzna pracował i utrzymywał całą rodzinę a kobieta przede wszystkim 
zajmowała się domem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz sprawami 
gospodarstwa domowego. Ekonomia była zdominowana przez koncepcję keyn-
sizmu, w ramach której preferowano rozbudowane wydatki publiczne, także 
w kryzysie, które miały funkcje stymulujące dla rozwoju gospodarki i powsta-
wania nowych miejsc pracy. Niestety w modelu pasywnego welfare state – „tu 
i teraz” było najważniejszym celem polityki społecznej. Nie zastanawiano się 
specjalnie nad długofalowymi skutkami polityki gospodarczej i/lub społecznej, 
ale przede wszystkim na doraźnych rozwiązaniach problemów. Państwo pełniło 
przede wszystkim funkcję redystrybutora środków finansowych na poszczególne 
segmenty realizowanej polityki społecznej. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, 
że zdominowanie Europy podejściem tradycyjnego, pasywnego welfare state jest 
związane z przyjęciem w Wielkiej Brytanii Planu Beveridge’a oraz zaakcepto-
waniem koncepcji praw socjalnych i obywatelskich T. Marshalla w latach 40. 
XX wieku, bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej. Większość 
państw Europy Zachodniej przyjęła podobne rozwiązania w duchu tradycyjnego, 
pasywnego państwa opiekuńczego5. Tym samym nie przyjęła się w Europie inna 
koncepcja, wypracowana przez Alvę i Gunnara Myrdal ze Szwecji już w latach lat 
30. XX wieku, która stanowiła zalążek do inwestycyjnego traktowania polityki 
społecznej. Mowa tu o koncepcji produktywnej polityki społecznej, która wywar-
ła silny wpływ we wczesnych latach kształtowania się socjaldemokratycznego, 
szwedzkiego państwa opiekuńczego6. 

Na czym polegała ówczesna koncepcja polityki społecznej Myrdalów i dlaczego 
nie przebiła się ona w głównym nurcie welfare state w Europie po zakończeniu 
drugiej wojny światowej? Otóż produktywna polityka społeczna (ang. producti-

ve social policy), bo tak ją wówczas nazywano, była przedstawiana wówczas nie 
tylko jako środek służący zapewnieniu ochrony socjalnej i redystrybucji, ale 
także jako instrument kształtujący wydajną organizację produkcji. To podejście 
„produktywistyczne” było pod pewnym względem podobne do keynesowskiego 
rozumienia wzrostu gospodarczego i polityki społecznej. W tym sensie, pojawie-
nie się keynesizmu w krajach rozwiniętych w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia 
stanowiło dodatkowy bodziec dla koncepcji produktywnej polityki społecznej 
w Szwecji. Z różnych powodów jednak w innych krajach zaczęła dominować 
keynesowska antycykliczna makroekonomia popytowa obejmująca polityki, 
które były bardziej zorientowane na „pasywne strategie społeczne” promujące 
i zachowujące popyt w kontekście aktualnych problemów aniżeli na rozwój 

5  Zobacz z perspektywy niemieckiej: Ch. Butterwegge, Krise und Zukunft des Sozialstaates, 
Wiesbaden 2006, s. 63 i nast. lub M. Schmidt, Sozialpolitik in Deutschland – historische 
Entwicklung und internationaler Vergleich, Wiesbaden 2005, s. 76 i nast. 

6  N. Morel, B. Palier, J. Palme (ed.), Towards a Social Investment Welfare State, University 
of Bristol 2012.
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„aktywnych i wyprzedzających strategii” ukazujących potencjał ludzki i społeczny 
jako inwestycję w przyszłość.

Keynesizm i koncepcja związana z produktywną polityką społeczną Myrdalów 
podzielały wiarę we wzajemnie wzmacniające się właściwości polityki społecznej 
i wzrostu gospodarczego, to jednak te dwa podejścia różniły się także pod wieloma 
względami. W odróżnieniu od nacisku położonego przez Myrdalów na wspieranie 
uczestnictwa kobiet w rynku pracy oraz równości płci, a także na promowaniu 
dobrostanu dzieci i praw socjalnych, keynesowskie polityki dotyczące zatrudnie-
nia i spraw społecznych w dużym stopniu wspierały tradycyjny model męskiego 
żywiciela rodziny, w którym uwaga skupiała się na możliwościach zatrudnienia 
dla mężczyzn, a przy tym na prawach socjalnych mężczyzn. Ponadto strategie 
społeczne opracowywane w epoce keynesizmu były w głównej mierze „pasyw-
nymi” politykami społecznymi mającymi na celu promowanie i utrzymywanie 
popytu, szczególnie w kontekście rozwijania programów transferu środków 
pieniężnych w postaci ubezpieczeń społecznych. Inwestycyjna, produktywna 
polityka społeczna zakładała aktywizm państwa, rozwój usług społecznych w tym 
integracji społecznej a nie świadczeń finansowych czy rzeczowych. Były to głów-
ne powody, dla których dominujący wówczas model ekonomiczny „keynsizmu” 
bardziej przyczynił się do upowszechnienia tradycyjnego, pasywnego państwa 
opiekuńczego w Europie aniżeli do podejścia do polityki społecznej jako do 
inwestycji w przyszłość7. 

W następstwie kryzysu gospodarczego lat 70. ubiegłego wieku i niezdolności 
keynesowskiej teorii ekonomicznej do wyjaśnienia przyczyn wzrostu bezrobocia 
i inflacji, keynesowskie strategie ekonomiczne spotkały się z ostrym atakiem ze 
strony zwolenników neoliberalizmu, ostatecznie doprowadzając do paradygma-
tycznej zmiany welfare states z keynesizmu do monetaryzmu. A zatem od prze-
łomu lat 70. i 80. aż do połowy lat 90. XX wieku polityka społeczna w Europie 
została poddana licznym zmianom w kontekście dominującego paradygmatu 
neoliberalnego, który do Polski przyszedł po roku 1989 roku wraz z przyjęciem 
przez Polskę programu reform Leszka Balcerowicza. Generalnie neoliberalizm 
zakładał przede wszystkim deregulację i prywatyzację wielu obszarów gospodar-
czych, ale także społecznych, które tradycyjnie były domeną sektora publicznego 
lub pozarządowego. Ponadto promował ścisły rygor budżetowy i zaciskania pasa, 
szczególnie w okresie kryzysu, ale nie tylko, ograniczania wysokości płac, w tym 
płacy minimalnej, stymulowanie konkurencyjności przedsiębiorstw przez zmia-
ny praw pracowniczych, większą elastyczność zatrudnienia i organizacji pracy, 
cięcia socjalne, ograniczania roli państwa na rzecz rynku. Polityka społeczna 
w neoliberalizmie traktowana była jako koszt, często zbyteczny, a nie jako inwe-
stycja, stymulująca rozwój społeczno-gospodarczy poprzez podniesienie jakości 

7 Ibidem.
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kapitałów: ludzkiego, społecznego, kulturowego, czy kreatywnego. Dominującym 
podejściem w neoliberalizmie była forma, że każda praca jest lepsza niż zasiłek. 
Orientacja prozatrudnieniowa zdominowała w neoliberalizmie wszystkie inne 
ważne, ale mniej produktywne polityki społeczne, które nie miały bezpośred-
niej styczności z rynkiem pracy. Można zaryzykować stwierdzenie, że polityka 
aktywizacji została wtłoczona w obszar „emloyability”8. Dla neoliberałów nierów-
ności stanowiły nieodłączny aspekt rynków i w rzeczywistości były niezbędnym 
czynnikiem motywującym podmioty sfery ekonomicznej. Towarzyszyło temu 
procesowi rosnące zapotrzebowanie na to, aby ograniczać rolę państwa, jako 
że postrzegano ją jako zbyt kosztowną i nieskuteczną, a także na relokację 
obowiązków społecznych w kierunku innych podmiotów społecznych, takich 
jak rynek, rodzina czy stowarzyszenia w obrębie wspólnot. Upowszechnianie 
neoliberalizmu miało swoje skutki także dla organizacji i zarządzania polityką 
społeczną poprzez wprowadzanie do instytucji sektora publicznego wielu metod 
sprawdzonych w biznesie pod płaszczykiem koncepcji „new public management”, 
a także w finansowaniu polityki społecznej, w kierunku upowszechniania kultury 
przetargów i większej dostępności środków publicznych dla sektora rynkowego 
(urynkowienie usług). Jak twierdzi wielu autorów w gruncie rzeczy neoliberalizm 
nie zmniejszył w większości państw nakładów na politykę społeczną jako procent 
PKB to jednak znacznie zmienił strukturę dostawców usług w kierunku podmio-
tów rynkowych9. Kryzys globalny z 2008 roku i jego konsekwencje spowodowały 
poszukiwanie nowego ładu ekonomicznego oraz społecznego, a także wzmożoną 
krytykę tego modelu, która była akcentowana już wcześniej przed kryzysem10.

Od połowy lat 90 XX wieku możemy mówić o początkach inwestycyjnej poli-
tyki społecznej. Duży wpływ na kształtowanie się tego modelu miały instytucje 
Unii Europejskiej oraz dorobek państw skandynawskich11. Paradygmat inwestycji 
społecznych stał się podwaliną do zaprojektowania i realizacji najpierw Euro-
pejskiej Strategii Zatrudnienia w 1997 roku a następnie bardziej kompleksowej 
Strategii Lizbońskiej, która została przyjęta przez Radę Europejską w 2000 r. 
W przypadku Europejskiej Strategii Zatrudnienia wyznaczono cztery główne 
filary w ramach których prowadzi się otwartą koordynację polityk zatrudnienia 
poszczególnych państw członkowskich. Są to zatrudnialność, przedsiębiorczość, 

8 Porównaj z: M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej – w stornę rekonstrukcji europejskich 
welfare states, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2013.

9 Clarke, Changing Welfare, Changing States – New Directions in Social Policy, London 
2004, s. 16.

10 Zobacz m.in. książkę: N. Klein, Doktryna szoku – jak współczesny kapitalizm wykorzystuje 
klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Wyd. Muza, Warszawa 2008. 

11 Więcej na ten temat zobacz: W. Anioł, Europejska polityka społeczna – implikacje dla 
Polski, Wyd. Aspra, Warszawa 2003; W. Anioł, Szlak Norden – modernizacja po skandynawsku, 
Wyd. Elipsa, Warszawa 2013.
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adaptacyjność i równość szans12. Państwa UE przygotowują swoje strategie 
zatrudnienia w oparciu o wytyczne UE, a głównym instrumentem finansowym 
aktywnej polityki rynku pracy jest Europejski Fundusz Społeczny13. Głównym 
celem Strategii Lizbońskiej było to, aby UE stała się do roku 2010 …najbardziej 

dynamiczną i konkurencyjną światową gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do zrów-

noważonego wzrostu gospodarczego z większą liczbą lepszych miejsc pracy oraz z większą 

spójnością społeczną, a także poszanowaniem dla środowiska. Wprawdzie Strategia 
Lizbońska nie osiągnęła swoich celów i zamierzeń, to jednak obiektywnie trze-
ba ocenić, że wyznaczyła koleinę dla inwestycyjnego postrzegania nakładów na 
politykę społeczną poprzez działania aktywizacyjne i związane z kształceniem 
ustawicznym14. W tej chwili kolejna dziesięcioletnia Strategia Europa 2020 także 
wspiera inwestycyjny wymiar nowej polityki społecznej łącząc ją z innowacjami 
społecznymi i inteligentnym, zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym 
i przestrzennym. Idee inwestycyjnej polityki społecznej rozwinęły się także na 
bazie doświadczeń państw skandynawskich w realizacji funkcji socjalnych państwa 
i sektora publicznego (np. implementacja na poziomie UE duńskiej polityki 
flexicurity) oraz częściowo jako krytyka neoliberalizmu, ale w pewien sposób 
także na krytyce tradycyjnego powojennego modelu państwa opiekuńczego, 
opartego na męskim żywicielu rodzinnym i pasywnych formach interwencji. 
W tym obszarze można mówić o podobieństwie do liberalizmu. Perspektywę 
inwestycji społecznych łączy z neoliberalizmem także to, że wydatki na cele 
społeczne powinny być kierowane na aktywację osób, aby umożliwić jednostkom 
i rodzinom zachowanie odpowiedzialności za swój dobrostan za pomocą docho-
dów osiąganych w drodze uczestnictwa w rynku pracy, aniżeli na świadczenia 
o charakterze pasywnym. Jednak, mimo że perspektywa inwestycji społecznych 
koncentruje się na aktywizacji, którą wprowadził neoliberalizm, zachodzi tu 
zmiana podejścia dotycząca tego, że „każde miejsca pracy są dobre” i, że świad-
czenia socjalne powinny być obniżane tak, aby „praca się opłacała”. Zamiast 
tego pojawia się tu idea związana z tym, że polityka społeczna powinna poma-
gać w tym, aby „praca się opłacała” poprzez pozytywne ekonomiczne czynniki 
motywujące (zwiększając dochód netto w przypadku osób pracujących, przede 
wszystkim tych znajdujących się na samym dole struktury wynagrodzeń) oraz 
że powinna wspomagać promowanie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości15.

12 I. Boruta, Strategie zatrudnienia organizacji międzynarodowych UE, MOP, OECD, 
Warszawa 2002.

13 Analizę Europejskiej Strategii Zatrudnienia zobacz w: M. Grewiński, K. Malinowski, 
Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej, WSP TWP, Warszawa 1999.

14 Zobacz m.in. M. Radło, Wyzwanie konkurencyjności – Strategia Lizbońska w poszerzonej 
UE, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2003 lub: M. Radło, Strategia Lizbońska 
– konkluzje dla Polski, ISP, Warszawa 2002.

15 N. Molier, B. Paliera, J. Palme (red.), Towards a Social Investment Welfare State …, op.cit.
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Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że model inwestycyjnej polity-
ki społecznej bazuje w mocny sposób na aktywizacji i rozwiniętych usługach 
integracji i reintegracji społeczno-zawodowej16, wysokich jakościowo miejscach 
pracy, pozytywnej roli państwa, które jest aktywne i odgrywa znaczącą rolę 
regulatora i finansującego wiele zadań społecznych oraz gwaranta godzenia 
wydajności ze sprawiedliwością społeczną oraz większą inkluzją i spójnością 
społeczną. Niezwykle istotne znaczenie mają inwestycje we wczesną edukację 
dzieci i długoterminowe efekty tych działań, także w kontekście transferów 
międzypokoleniowych. Ten ostatni priorytet wskazuje się jako jeden z głównych 
celów podejścia inwestycyjnego w polityce społecznej, za który należy uznać 
zminimalizowanie międzypokoleniowego transferu ubóstwa oraz promowanie 
międzypokoleniowego przekazu wiedzy. Organizacja polityki społecznej w nowym 
paradygmacie bazuje na modelu dwojga żywicieli rodziny, stąd też konieczny jest 
rozwój instytucjonalnych form wspierania rodzin w wychowaniu dzieci i opiece 
nad osobami zależnymi. 

Należy podkreślić, że perspektywa inwestycji społecznych, uwzględniając 
przekonanie o skuteczności systemu rynkowego17, modyfikuje jednak w ważnych 
aspektach neoliberalne przekonanie o tym, że nieskrępowane rynki są nieodzownie 
najwłaściwszą i najbardziej efektywną zasadą organizacji we wszystkich okolicz-
nościach. Perspektywa inwestycji społecznych docenia wagę nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu rynku oraz potrzeby interwencji państwa i kierowania siłami 
rynku w celu polepszenia wyników zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. 
W przeciwieństwie do neoliberalizmu, perspektywa inwestycji społecznych opiera 
się na bardziej pozytywnej teorii państwa. Choć państwo w dalszym ciągu jest 
przedstawiane jako dynamiczny przedsiębiorca, oczekuje się, że będzie mieć 
na uwadze interes publiczny18. Ponadto państwu przypisuje się kluczową rolę 
w kwestii wspierania rozwoju kapitału ludzkiego (poprzez inwestycje w edukację 
i szkolenia) oraz w zapewnianiu niezbędnych usług i świadczeń w celu zwiększania 
efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego i społecznego19.

16 A. Evers, R. Heinze, T. Olk, Handbuch Soziale Dienste, VS Verlag 2011.
17 D. Perkins, L. Nelms, P. Smyth, (2004), Beyond Neo-liberalism: the Social Investment 

State, Social Policy 3/2004, Centre for Public Policy University of Melbourne.
18 A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Warszawa 2009, s. 122 i nast.
19 N. Molier, B. Paliera, J. Palme (red.), Towards a Social Investment Welfare State …, 

op.cit. 
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2. DWIE WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY INWESTYCYJNEJ 
POLITYKI SPOŁECZNEJ W KONTEKŚCIE JEJ 

DEFINIOWANIA – ANTHONY GIDDENS 
I GØSTA ESPING ANDERSEN 

W literaturze przedmiotu nie ma jednej definicji inwestycyjnej polityki spo-
łecznej. Raczej mamy do czynienia z różnorodnym nazewnictwem, Można spotkać 
się z takimi terminami jak „rozwój społeczny” (ang. social development), „państwo 
opiekuńcze nastawione na rozwój” (ang. the developmental welfare state), „państwo 
inwestycji społecznych” (ang. the social investment state), „państwo usamodzielnia-
jące” (ang. the enabling state), „liberalizm inkluzywny” (ang. inclusive liberalism), 
„produktywna polityka społeczna” (ang. productive social policy). Perspektywa 
inwestycji społecznych ma na celu wspieranie nowego systemu gospodarczego 
– gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Jak twierdzą autorzy książki „Towards 
a Social Investment Welfare State” gospodarka oparta na wiedzy bazuje na 
wykwalifikowanej i elastycznej sile roboczej, która z łatwością może przystoso-
wywać się do stale zmieniających się potrzeb tego systemu gospodarczego, ale 
także być motorem tych zmian. Kapitał ludzki i intelektualny stanowi tutaj siłę 
napędową rozwoju społecznego. W modelu tym uznaje się, że strategie i progra-
my społeczne powinny być postrzegane jako czynnik produktywny, niezbędny 
dla rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia20. 

Inwestycyjną politykę społeczną można zdefiniować jako działanie nastawione 
przede wszystkim na tworzenie kapitału ludzkiego (i społecznego) wśród poko-
lenia młodych. Inwestycja w przyszłość dokonuje się przede wszystkim poprzez 
aktywną politykę na rzecz rodziny i aktywną politykę rynku pracy oraz przez 
edukację i permanentne szkolenia. Edukacja pełni rolę najistotniejszą, gdyż to 
przez nią można przygotować społeczeństwo do konkurowania na globalnym 
rynku gospodarki wiedzy. Kapitał ekonomiczny oraz finansowy ustępują kapitałowi 
ludzkiemu, gdyż to ten ostatni decyduje o przewadze konkurencyjnej państw. 

Współcześnie możemy mówić o dwóch podobnych, ale i różnych perspekty-
wach inwestycyjnej polityki społecznej. Jedną z nich przedstawił znany, brytyjski 
socjolog Anthony Giddens, jeden z głównych twórców koncepcji „Trzeciej Drogi” 
Tonego Blaira. Drugą zarysował w swoich publikacjach Gøsta Esping Andersen. 

W swojej głośnej pracy „Trzecia Droga – odnowa socjaldemokracji”21, Giddens 
sformułował kilka ważnych postulatów zmian jakie należy wprowadzić w polityce 
społecznej, szczególnie w kontekście rządów lewicy w Wielkiej Brytanii. Brytyjski 
socjolog wskazywał, że istnieje konieczność demokratyzacji demokracji, a więc 

20 Ibidem.
21 A. Giddens, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Cambridge: Polity Press 

1998.
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większej decentralizacji polityki społecznej, stworzenia bardziej przejrzystych 
struktur instytucjonalnych, poprawy skuteczności i efektywności działań admi-
nistracji publicznej i lepszego zarządzania ryzykami socjalnymi. Administracja 
publiczna powinna w większym stopniu wykorzystywać aktywne społeczeństwo 
obywatelskie poprzez tworzenie partnerskich relacji między państwem a orga-
nizacjami pozarządowymi. Na styku rynku i polityki społecznej należy rozwijać 
przedsiębiorczość społeczną i spółdzielczość. Państwo należy traktować jako pod-
miot inwestycji społecznych, które redystrybuuje możliwości i szanse, a nie tylko 
finansowe świadczenia socjalne. Giddens zauważał także konieczność rozwoju 
„demokratycznej rodziny” z równym podziałem ról między współmałżonkami, 
aktywnie uczestniczącej w życiu społeczności lokalnej. Odrodzenie więzi wśród 
społeczności lokalnych, harmonijne zagospodarowanie przestrzeni publicznej, 
aktywne włączanie wykluczonych społecznie (aktywizacja i spójność społeczna), 
pluralizm kulturowy – to tylko niektóre priorytety nowej polityki społecznej 
według Giddensa, formułowane pod koniec lat 90. XX wieku22. 

W swojej książce z 2007 r. – „Europe in the Global Age”23, Giddens wskazuje 
kolejne ciekawe propozycje zmian, które powiązane są z inwestycyjnym trakto-
waniem polityki społecznej. Po pierwsze za R. Floridą wskazuje, że o konkuren-
cyjności gospodarki nie decyduje dzisiaj już tylko kapitał ludzki czy społeczny, 
ale coraz częściej kapitał kreatywny, który trzeba wspierać także w działaniach 
społecznych. Ponadto autor ten twierdzi, że należy rozwijać aktywną politykę 
społeczną, która pomimo różnych niedoskonałości, sprawdziła się i należy ją 
kontynuować w przyszłości. Zamiast starego „negatywnego państwa opiekuń-
czego”, Giddens w epoce „postindustrialnego stylu życia i pracy” proponuje 
wprowadzenie „nowego, pozytywnego państwa opiekuńczego”, które charak-
teryzuje się następującymi cechami: rozłożenie ryzyka socjalnego na państwo 
i inne podmioty, w tym na samego obywatela, wyprzedzające podejście do 
rozwiązywania problemów społecznych (prewencja a nie zajmowanie się skut-
kami), zastosowanie „aktywizmu” zamiast „pasywizmu”, rozwijanie usług spo-
łecznych zamiast świadczeń, aktywna społeczność lokalna i aktywni obywatele, 
zamiast pasywnych odbiorców. Ponadto Giddens twierdzi, że sfera publiczna 
nie oznacza tylko państwa – powinna istnieć równowaga pomiędzy sektorami 
– a system polityki społecznej powinien służyć klientom a nie instytucjom, jak 
jest bardzo często przy okazji realizacji państwowej polityki społecznej. Według 
niego w wielu państwach przecenia się i zbytnio idealizuje sektor publiczny jako 
profesjonalny, lepszy od innych, w którym występuje etos pracy itd. Tymczasem 
polityka społeczna potrzebuje personalizacji usług z rozwiniętym pluralistycznym 
ładem instytucjonalnym. To, co może zdaniem Giddensa stanowić w przyszłości 

22 Ibidem.
23 A. Giddens, Europa w epoce globalnej …, op.cit.
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o europejskim modelu społecznym to takie nowe podejście do polityki społecz-
nej jako pluralistycznej, aktywnej działalności różnorodnych podmiotów, które 
uwzględniają zróżnicowane i zmieniające się potrzeby indywidualne i zbiorowe, 
oferując obywatelom zindywidualizowane usługi społeczne zamiast świadczeń24. 

Koncepcja nowej, aktywnej i inwestycyjnej polityki społecznej A. Giddensa 
to przykład poszukiwania nowego paradygmatu, który zastąpiłby tradycyjne 
podejście w polityce społecznej skoncentrowane na zapewnieniu bezpieczeństwa 
socjalnego. W poniższej tabeli zestawiano główne postulaty Giddensa w kontek-
ście zmian w polityce społecznej.

Tabela 1.  Transformacja tradycyjnego państwa opiekuńczego w kierunku nowego 
welfare state według A. Giddensa 

Tradycyjne państwo opiekuńcze Nowe państwo opiekuńcze

Przenoszenie ryzyka z jednostki na pań-
stwo (welfare state)

Ryzyko przeniesione z jednostki na społe-
czeństwo (welfare state)

Państwo asekuracji ryzyk społecznych Państwo inwestycji społecznych

Tradycyjny styl pracy i życia Postindustrialny styl pracy i życia

Państwo praw socjalnych Państwo praw i obowiązków socjalnych

Państwo fordowskie Państwo różnorodności i zindywidualizo-
wanych potrzeb

Naprawcze podejście do problemów Wyprzedzające podejście do problemów

Sektor publiczny jako sieć 
bezpieczeństwa

Różnorodne instytucje bezpieczeństwa

Government jako styl rządzenia Governance jako współrządzenie i NPM

Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Giddens, Europe in the Global Age, Cambridge 2007.

Z kolei drugi z wielkich ekspertów od polityki społecznej – Gøsta Esping 
Andersen wyłożył swoją koncepcję w dwóch ważnych pracach – książce pod 
swoją redakcją „Why we need a new welfare state?”25 oraz wcześniejszej autorskiej 
pracy „Social Foundations of Postindustrial Economies”26. Pierwsza z publikacji 
napisana została przez zespół ekspertów pod kierownictwem Espinga-Andersena 
na zlecenie belgijskiego ministra pracy i polityki społecznej nt. nowego modelu 
polityki społecznej w XXI wieku. Główną tezą książki jest to, że tradycyjny system 
państw opiekuńczych jest nieadekwatny do nowych ryzyk, problemów i potrzeb 
socjalnych a pasywny model polityki społecznej oparty o model jednego żywi-
ciela rodziny nie odpowiada wymaganiom współczesności. W obu publikacjach 

24 Ibidem.
25 G. Esping Andersen (ed.) Why we Need a New Welfare State?, Oxford 2002.
26 Polskie wydanie tej książki ukazało się pod tytułem: Społeczne podstawy gospodarki 

postindustrialnej, WSP im. Janusza Korczaka, Warszawa 2010. 
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przewija się wątek konieczności zmian welfare state ze względu na przemiany 
w obrębie rodziny i masowej, nowej roli zawodowej kobiet, które weszły na 
rynek pracy. Stworzenie i upowszechnienie się modelu dwojga żywicieli rodziny 
według Espinga-Andersena ma kluczowe znaczenie dla reorganizacji polityki 
społecznej, gdyż spowodowało ono wyzwolenie i niezależność ekonomiczną 
kobiet, powstanie nowych form gospodarstw domowych, bazujących w większym 
niż dotychczas stopniu na partnerstwie, konieczność kreacji nowych usług spo-
łecznych. Wszystkie te elementy świadczą o powstaniu społeczeństwa postindu-
strialnego, które wymaga nowej formy polityki społecznej. Nowe ujęcie modeli 
państw opiekuńczych należałoby zoptymalizować według Espinga-Andersena 
w następujący sposób27:

1. Rynek pracy wymaga większej elastyczności i zwiększenia popytu na usługi 
(w tym społeczne i socjalne), które powinny powstać głównie w trzecim 
sektorze, co oznacza nowe otwarcie się na społeczeństwo obywatelskie. 

2. Państwo opiekuńcze musi wzmocnić swoją bazę podatkową a do tego mogą 
przyczynić się wyłącznie rodziny (najlepiej duże) i rynek pracy. Istnieje 
pilna potrzeba powrotu do dużej, wielodzietnej rodziny i stymulowania 
rozwoju usług na rzecz rodziny.

3. Rodzina potrzebuje przede wszystkim godnego dochodu i pracy a to 
umożliwi jej jedynie dostęp do usług społecznych w rozsądnej cenie. 
Ponieważ rynek pracy wymaga jednak nierówności dlatego koniecznym 
jest istnienie systemów zabezpieczenia socjalnego. 

Tabela 2.  Różnice w podejściu do inwestycyjnej polityki społecznej pomiędzy 
głównymi autorami

Anthony Giddens Gøsta Esping-Andersen

Hojne świadczenia są przeciwskuteczne 
i zwiększają chęć nadużywania

Hojne świadczenia pozwalają zapobiegać 
ubóstwu

Więcej obowiązków obywatelskich 
a mniej praw

Więcej praw socjalnych obywateli

Nierówności są niezbędnym składnikiem 
gospodarki rynkowej 

Egalitaryzm to główny cel polityki 
społecznej

Celem polityki społecznej jest rozwój 
i zmiana społeczna

Celem polityki społecznej jest rozwój 
i bezpieczeństwo socjalne

Źródło: Opracowanie własne na bazie: A. Giddens, Europa w obliczu zmian, Warszawa 2008; G. Esping 
Andersen (ed), Why We Need a New Welfare State?, 2002. 

27 G. Esping-Andersen, Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, WSP im. Janusza 
Korczaka, Warszawa 2010, s. 212 i nast. 
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Warto w tym miejscu podkreślić, że w podejściu zaproponowanym przez 
Esping-Andersena nowa struktura państwa opiekuńczego musi opierać się zarów-
no na „strategii inwestycji” jak i na „strategii ochrony”, co w mniejszym stopniu 
akcentował A. Giddens. Esping-Andersen wyraźnie zajmuje nawet stanowisko 
opozycyjne wobec koncepcji Giddensa twierdząc, że: …Koncepcja Trzeciej Drogi 

ma tendencję do tego, aby wierzyć, że aktywizacja może zastąpić konwencjonalne gwarancje 

utrzymania dochodu. Można to postrzegać jako naiwny optymizm, ale, co gorsza, może to 

także przynieść skutki odwrotne do zamierzonych (...) Ograniczanie ubóstwa i bezpieczeństwo 

dochodu stanowi warunek wstępny dla efektywnej strategii inwestycji społecznych (…)28.

3. ROZWINIĘTE USŁUGI SPOŁECZNE JAKO BAZA 
DLA INWESTYCYJNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rozwinięte i zindywidualizowane usługi społeczne są podstawą i przyszłoś-
cią inwestycyjnej polityki społecznej. W literaturze przedmiotu ma to liczne 
uzasadnienia29. Po pierwsze należy podkreślić, że społeczeństwo XXI wieku to 
społeczeństwo usługowe, które głównie pracuje w szeroko rozumianych usługach 
ale także, które korzysta jako konsumenci z licznych usług, w tym publicznych 
i społecznych. Społeczeństwo usługowe coraz częściej domaga się nowych usług 
społecznych, odpowiadających na nowe potrzeby i problemy, które jednak często 
nie mogą być dostarczane przez państwo i sektor publiczny, stąd też powstają 
coraz liczniej usługi komercyjne i rynkowe jako odpowiedź na nowe zapotrze-
bowanie społeczne. Ludzie coraz częściej partycypują w kosztach otrzymywania 
usług, stają się też coraz częściej także koproducentami usług społecznych. 
Społeczeństwo usługowe to społeczeństwo pracujące głównie w sektorze usług 
(80% populacji), ale także społeczeństwo, które w sektorze usług tworzy nowe 
możliwości zatrudnienia, szczególnie dla kobiet, które aktywizują się coraz 
częściej na rynku pracy. Inwestycyjna polityka społeczna bazuje na rozwiniętych 
usługach społecznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu dochodu.

Po drugie, rozwój usług społecznych ściśle skorelowany jest z dynamicznym 
postępem nie tylko inwestycyjnej polityki społecznej, ale też polityki aktywiza-
cji i wielosektorowej polityki społecznej, które balansują pomiędzy modelem 
neoliberalnym a inwestycyjnym. Niewątpliwie rozwój usług aktywizacyjnych, 
reintegracji społecznej i zawodowej, wyprzedzające podejście do rozwiązywania 
problemów, pomimo istniejącej krytyki, zdominowało współczesną debatę 

28 Cytat za: N. Morel, B. Palier, J. Palme w rozdziale 1. książki Towards a Social Investment 
Welfare State …, op.cit. 

29 Przegląd literatury na ten temat m.in w: M. Grewiński., Czy „Social Services Mix 
State” może być przyszłościowym modelem polityki społecznej w Polsce?, Praca Socjalna 2/2014.
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nad innym, w stosunku do przeszłości, postrzeganiem roli polityki społecznej, 
nie jako instytucji redystrybucji transferów finansowych, ale redystrybucji 
szans i usług społecznych. Aktywizujące usługi społeczne mogą w najbliższej 
przyszłości wyrównać nierównowagę, która jest w wielu państwach w dalszym 
ciągu po stronie polityki redystrybucji świadczeń finansowych a nie po stronie 
redystrybucji usług. 

Na dynamiczny rozwój usług wpływ ma także obserwowany w Europie od co 
najmniej dwóch dekad proces ekonomizacji i urynkowienia polityki społecznej, 
który jest związany bardziej z neoliberalnym podejściem do polityki społecznej 
aniżeli inwestycjami społecznymi. Niewydolna w dużej części biurokracja rządowa 
i samorządowa paraliżuje instytucje i służby, które potrzebują większego wsparcia 
rynku i społeczeństwa obywatelskiego w produkcji i dostarczaniu usług społecz-
nych. Państwo w modelu inwestycyjnym (ale także w modelu neoliberalnym) 
nadal będzie odgrywać istotną rolę w programowaniu, koordynacji i zarządzaniu 
usługami, ale już nie w produkcji i dostarczaniu usług, które to procesy powin-
ny być powierzane NGO’s i coraz częściej podmiotom rynkowym. Koncepcja 
inwestycyjnego modelu polityki społecznej, opartego na usługach, jest koncepcją 
pragmatyczną, odnoszącą się do łączenie funkcji socjalnych państwa z lokalnym 
i regionalnym osadzeniem polityki społecznej jako działalności w konkretnym 
środowisku społecznym, bliższym obywatelowi. Usługi społeczne są produkowa-
ne i dostarczane przez lokalne instytucje różnych sektorów a w przypadku ich 
finansowania coraz częściej dominuje model finance mix. 

Inwestycyjna polityka społeczna poprzez rozwinięte usługi społeczne i socjalne 
uznaje włączanie różnorodnych interesariuszy, w tym społeczności lokalnych 
w proces programowania, realizacji i współodpowiedzialności za dobrobyt spo-
łeczny i jakość życia społeczeństwa. Państwo i sektor publiczny ma tu zasadnicze 
znaczenie, ale poprzez partycypację różnych interesariuszy rozkłada się ryzyka 
socjalne na różnych aktorów społecznych, którzy poprzez coraz bardziej zindywi-
dualizowane i profesjonalne usługi rozwiązują stare i nowe problemy społeczne. 
Jest to system bardziej elastyczny i bardziej adaptacyjny, chociaż znacznie trud-
niejszy do zarządzania i koordynacji. Z tego też powodu na poziomie lokalnym 
preferowane jest tutaj wypracowanie modelu uwzględniającego governance jako 
koncepcję analizy horyzontalnych struktur instytucjonalnych a nie wertykalnych 
z pozycji paternalizmu centralnych instytucji państwa (government). 

Niewątpliwie za rozwojem modelu inwestycji społecznych opartych na 
usługach przemawia fakt, że rosnący potencjał klasy średniej (np. w Polsce), 
skutkuje liczebnym zwiększaniem się grup społecznych mogących partycypować 
w kosztach otrzymywanych usług społecznych. Ponieważ funkcje inwestycyjnej 
polityki społecznej powinny dotyczyć całego społeczeństwa a nie tylko grup 
ryzyka socjalnego lub osób zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem, nowy 
model jest wiązany nie tylko z asekuracyjną funkcją państwa w stosunku do grup 
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defaworyzowanych, ale z aktywizmem na rzecz całego społeczeństwa co przybliża 
go do koncepcji welfare system30.

4. PERSPEKTYWY I KRYTYKA INWESTYCYJNEJ 
POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Wydaje się, że na podstawie literatury przedmiotu, ale także autorefleksji 
można przyjąć następujące argumenty świadczące o konieczności rozwoju inwe-
stycyjnej polityki społecznej jako nowego paradygmatu welfare state31:

1. Globalny kryzys ekonomiczny w 2008 r. poważnie podważył doktrynę neoli-
beralną jako najbardziej skuteczną koncepcję rozwoju gospodarczego i spo-
łecznego. Interwencja państwa w rynki finansowe na nowo zredefiniowała 
funkcje państwa, także w kontekście realizowanej polityki społecznej. Z tego 
powodu istnieje konieczność redefinicji modelu gospodarczo-społecznego, 
a także roli państwa i sektora publicznego w podejmowaniu interwencji 
i prowadzenia polityki społecznej. 

2. Strategie Unii Europejskiej od połowy lat 90. XX wieku i ich upowszechnianie 
w ramach metody otwartej koordynacji idą w kierunku inwestycyjnej, aktywnej 
i wielosektorowej polityki społecznej bazującej na rozwiniętych usługach społecz-
nych i socjalnych. Wprawdzie niektóre z tych strategii nie osiągnęły zamierzonych 
rezultatów (np. Strategia Lizbońska) to inne ocenia się jako pozytywne z punktu 
widzenia osiąganych rezultatów (np. Europejska Strategia Zatrudnienia).

3. Rozwój i dyskurs związany z aktywną polityką społeczną i jej wyprzedzającym 
i prewencyjnym podejściu w stosunku do potencjalnie mogących wystąpić 
problemów socjalnych łączy podejście neoliberalne z inwestycyjnym i sprzeci-
wia się traktowaniu polityki społecznej jako działań pasywnych i osłonowych 
opartych o zasadę dekomodyfikacji. 

4. Silne tradycje i strategie inwestycyjne w państwach skandynawskich, które 
są traktowane jako źródło inspiracji w realizowanej polityce inwestycji 
społecznych są dobrym przykładem łączenia rozbudowanych funkcji pub-
licznych państwa w realizacji usług społecznych z innowacyjnie działającą 
gospodarką, będącą niezwykle konkurencyjną na szczeblu europejskim 
przy zachowaniu wysokich wskaźników społecznych (np. HDI).

30 Porównaj też: Grewiński M., Lizut J., Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług 
socjalnych, ROPS, Toruń 2013.

31 Porównaj z: Perkins, D., Nelms, L. i Smyth, P. (2004), Beyond Neo-liberalism: the 
Social Investment State?’ Social Policy, Centre for Public Policy University of Melbourne 
lub z: Andersson, J. (2005), Investment or Cost? The Role of the Metaphor of Productive Social 
Policies in Welfare State Formation in Europe and the US 1850-2000 – referat zaprezentowany 
na World Congress in Historical Sciences, Sydney, lipiec 2005.
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5. Strategia inwestycji społecznych otwiera politykę społeczną w większym 
stopniu na klasę średnią, a nie tylko na ubogich i wykluczonych, co 
w większym stopniu legitymizuje działania sektora publicznego i państwa 
oraz zaspokaja potrzeby większej grupy społeczeństwa co ma także wymiar 
polityczny z punktu widzenia wyborczego. Tym samym polityka społeczna 
w tym paradygmacie nie dotyczy tylko osób ryzyka socjalnego, ale szerszych 
grup społecznych, a nawet całego społeczeństwa. 

6. Polityka inwestycji społecznych uwzględnia konieczność międzygeneracyj-
nego transferu dobrobytu społecznego, jest pomyślana jako długofalowa 
strategia a nie doraźny program polityczny „od wyborów do wyborów” czy 
„od budżetu do budżetu”. Daje ona perspektywę długofalową myślenia 
o polityce społecznej jako strategii na przyszłe pokolenia. 

7. Polityka społeczna jako inwestycja w sposób szczególny traktuje eduka-
cję wczesnego dzieciństwa i jej funkcje socjalizacyjne – stosując wczesną 
profilaktykę i prewencję zamiast późniejszej interwencji. W ten sposób 
poprzez odpowiedzialną edukację najmłodszych inwestuje się w postawy 
przyszłego pokolenia dorosłych.

Wydaje się, że aby widzieć inwestycyjną politykę społeczną jako przyszłość 
myślenia o welfare state należałoby32:

1. Traktować politykę społeczną nie jako koszt/wydatek z budżetu państwa lub 
samorządu terytorialnego, ale jako inwestycję w dobrobyt społeczny i w przy-
szłe pokolenia obywateli (także pracowników, podatników, konsumentów).

2. W znaczącym stopniu rozwijać nowe, spersonalizowane usługi społeczne 
jako mechanizm inwestycyjnej polityki społecznej33. Rozwinięte usługi 
stanowią kluczowe zagadnienie inwestycji społecznych. 

3. W alternatywny sposób mierzyć dobrobyt społeczny poprzez kreację 
nowych wskaźników inwestycji społecznych (zobacz np. innowacyjny 
projekt „Kalkulator kosztów zaniechania” realizowany przez MCPS).

4. Poszukiwać sprawdzonych innowacji społecznych i dokonywać prób ich 
implementowania. Innowacje powinny stać się istotnym zagadnieniem 
poszukiwania nowatorskich rozwiązań w modelowaniu systemów polityki, 
organizowania instytucji, kształtowania służb i usług społecznych. 

5. Wielosektorowa polityka społeczna powinna być realizowana z dominującą 
rolą państwa i sektora publicznego przy ważnym udziale innych interesa-
riuszy (prywatny rynek, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe, 
podmioty ekonomii społecznej, sektor nieformalny).

6. W socjalnym budżecie zadaniowym, który powinien agregować wszystkie źród-
ła finansowania polityki społecznej (zarówno te budżetowe jak i z funduszy 

32 Porównaj z: M. Grewiński, Czy „Social Services Mix State” może być…op.cit.
33 Więcej o tym: M. Grewiński, J. Lizut, Pomoc społeczna jako realizator … op. cit.
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celowych i składkowych oraz agencji wyspecjalizowanych) powinno mie-
rzyć się zarówno wydatki jak i wpływy z wydatków na politykę społeczną. 

7. Szczególne nakłady powinny iść w kierunku edukacji ustawicznej i zawo-
dowej oraz na usługi aktywizacyjne, integracyjne, zdrowotne i opiekuńcze.

8. Koniecznym jest zwiększanie nakładów na rodzinę i zróżnicowane usługi 
społeczne na rzecz rodziny ze względu na poważny kryzys demograficzny.

Ten ostatni punkt można zresztą rozwinąć także w kontekście problematyki 
gender i konieczności godzenia ról społeczno-zawodowych. Jako przykłady roz-
wiązań rekomendowanych w tym obszarze w kontekście inwestycyjnej polityki 
społecznej można wymienić34:

1. Godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym i własnym rozwojem jest 
bardzo ważne aby w sposób harmonijny zapewnić pełne szczęście obywateli.

2. Rozwój instrumentów na rzecz równości płci poprzez m.in. zachęcanie kobiet 
do wejścia/powrotu na rynek pracy lub podejmowania samozatrudnienia. 

3. Rozwój szeregu usług i zniżek dla rodzin wielodzietnych, w tym karty dużej 
rodziny itp35.

4. Wspieranie opieki instytucjonalnej i środowiskowej nad dziećmi i rozwój 
usług na rzecz rodziny.

5.  Wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy dla 
kobiet, szczególnie tych posiadających dzieci.

6. Zapewnienie więcej czasu dla rodziny i odpoczynek poprzez dzielenie się 
pracą i redukcję tygodniowego czasu pracy. 

Prowadzenie polityki wspierającej godzenie ról kobiet i mężczyzn, łączenie 
balansu pomiędzy życiem rodzinnym, zawodowym a prywatną sferą (np. rozwo-
jem osobistym) stanowi ważne wyzwanie dla inwestycyjnej polityki społecznej. 
Poświęcanie większego budżetu czasu na wychowanie i rozwój dzieci będzie 
sprzyjać w przyszłości jakością społeczeństwa w wymiarze kapitałów: ludzkiego, 
społecznego, kulturowego i kreatywnego. 

Należy podkreślić, że w podejściu opartym na inwestycjach społecznych za 
najważniejszych aktorów uznaje się36:

1. Silne państwo z rozbudowanymi funkcjami socjalnymi i rozbudowanymi 
instytucjami.

2. Uprawnione do realizacji zadań socjalnych samorządy lokalne jako insty-
tucje kreujące usługi publiczne i budujące potencjał governance.

3. Organizacje pozarządowe (rzadziej biznes) jako ważnych partnerów sek-
tora publicznego w realizacji usług społecznych.

34 Porównaj: G. Firlit-Fesnak, Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn, 
Aspra-Jr, Warszawa 2005.

35 Porównaj z: A. Durasiewicz, Efektywność polskiej polityki rodzinnej na tle niektórych 
krajów UE, PTPS, Radom 2012.

36 N. Morel, B. Palier, J. Palme, „Towards a Social Investment Welfare State …, op.cit.
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4. Ministrów finansów i ministrów ds. polityki społecznej, którzy analizują 
nie tylko wydatki na politykę społeczną, ale także zwroty nakładów na 
politykę społeczną (tak jest np. w Niemczech).

5. Aktywnych obywateli partycypujących w procesach społecznych.
Warto w tym miejscu zauważyć, że oprócz afirmowania inwestycyjnej polityki 

społecznej należy mieć na uwadze, że w literaturze przedmiotu istnieje także 
jej krytyka. Poniżej przedstawiono w punktach główne niedoskonałości polityki 
inwestycji społecznych:

1. Główny zarzut dotyczy tego, że polityka inwestycji społecznych przekiero-
wuje strategię na przyszłość i przyszłe pokolenia a gubi aktualne problemy 
społeczne do rozwiązania.

2. Krytyka dotyczy też zbyt dużego nacisku jaki kładzie się na aktywizację 
i skłanianie do pracy, także tych, którzy pracować nie są w stanie, np. ze 
względu na stan zdrowia lub dysfunkcje psycho-społeczne. 

3. Niektórzy twierdzą, że polityka inwestycji społecznych to deklaracje bez 
pokrycia – tak było np. ze Strategią Lizbońską, która nie osiągnęła założo-
nych rezultatów. Istnieje duże ryzyko, że również Strategia Europa 2020 
nie odniesie sukcesu. 

4. Zarzuca się, że kobiety i dzieci są traktowani w paradygmacie inwestycyj-
nym jako przyszły zasób pracowników i podatników a nie jak pełnoprawni 
obywatele. 

5. W gruncie rzeczy problematyczne jest ustalenie tego, co jest a co nie jest 
produktywnym (inwestycyjnym) wydatkiem np. czy jest nim zasiłek dla 
bezrobotnych?

5. ZAKOŃCZENIE

Wokół koncepcji inwestycyjnej polityki społecznej trwa dyskurs, zarówno 
naukowy jak i wśród decydentów, szczególnie na poziomie wysokich urzędników 
Unii Europejskiej. Być może za wcześnie jest na to, aby stwierdzić, że inwestycyjna 
polityka społeczna to nowy paradygmat welfare state albo nowy model socjalny 
UE, ale z pewnością jest to w miarę nowa i atrakcyjna koncepcja rozwojowa, któ-
ra może w niedalekiej przyszłości zmienić oblicze tradycyjnych modeli polityki 
społecznej. Koncepcja traktowania polityki społecznej jako inwestycji ma bardzo 
duży potencjał i co istotne w większym stopniu jest powiązana ze współczesnymi 
modelami gospodarki opartej na wiedzy, czy elastycznością rynków pracy oraz 
polityką rodzinną. Przyszłość pokaże na ile tworzący się właśnie paradygmat „zado-
mowi” się w Polsce, która wydaje się być w tym obszarze wyraźnie zapóźniona. 
Jak wynika z analiz międzynarodowych w Europie tylko państwa skandynawskie 
realizują model inwestycyjnej polityki społecznej, Holandia i Wielka Brytania 
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podążają tą drogą, państwa południowej i wschodniej Europy nie wkroczyły 
jeszcze w erę inwestycji społecznych, natomiast Polska jest na jednym z ostatnich 
miejsc w UE jeśli chodzi o inwestycje społeczne 

Na zakończenie warto podkreślić, że, perspektywa inwestycji społecznych 
opartych na usługach wykazuje wiele ciągłości i zbieżności względem neolibe-
ralizmu, nawet jeśli w niektórych kluczowych kwestiach faktycznie odbiega od 
neoliberalnej teorii ekonomicznej i politycznej. Wiele ma też wspólnego z refor-
matorskim ruchem socjaldemokratycznym, poszukującym nowej perspektywy 
dla programów polityk społecznych lewicy. Z tego też powodu polityka inwesty-
cji społecznych przenika przez tradycyjne doktryny i korzysta z nich w tym, co 
pozytywne, co stanowi o jej innowacyjności.
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