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BENEFICJENCI I DONATORZY PASTWA OPIEKUCZEGO
O BRAKU SPÓJNO CI OPINII POLAKÓW
NA TEMAT OPIEKUCZYCH FUNKCJI PASTWA

WPROWADZENIE.
„RACJONALNO ” PASTWA OPIEKUCZEGO

Wspóczesne pa stwo opieku cze siga swoimi korzeniami rzdzonego przez
Ottona von Bismarcka Cesarstwa Niemieckiego, w którym to z pocztkiem lat
osiemdziesitych XIX wieku wprowadzono na znaczn skal system opieki spoecznej, oferujcy pracownikom ubezpieczenia od wypadków, choroby i na staro 1. Po niespena dwóch wiekach od momentu narodzin systemu opieki spoecznej, trudno dzisiaj wskaza pa stwa demokratyczne w wiatowym porzdku kapitalistycznym, które w mniejszym lub wikszym stopniu nie realizuj opieku czych funkcji wobec swoich obywateli. Róni si one ukadem praw socjalnych i
systemem nierównoci spoecznych, a co za tym idzie, odmiennymi rozwizaniami dotyczcymi struktury powiza pomidzy pa stwem, rynkiem i rodzin.
„Oznacza to, e rozmaite wersje pa stwa opieku czego nie s linearnie uporzdkowane na jednej skali, lecz skupiaj si w pewne charakterystyczne porzdki”2.
Wszystkie te porzdki stanowi jednak wytyczne projektów politycznych, które
s waciwe – odwoujc si do terminologii Giovanniego Sartoriego – dla racjonalizmu, a nie realizmu (empiryzmu) w myleniu o systemie demokratycznym.
„[…] rónica polega na tym, e umysowo empiryczna (empiryczno-pragmaDR TOMASZ MASYK – adiunkt Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Spoecznej Wydziau Humanistycznego AGH w Krakowie; e-mail: tomaslyk@wp.pl
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tyczna) mieci si w rodku rzeczy, in medias res, i tym samym blisko tego co
mona zobaczy , dotkn i wypróbowa , podczas gdy umysowo racjonalistyczna wznosi si na znacznie wyszy poziom abstrakcji, na poziom bardzo oddalony od faktów. […] Instynkt nakazuje empirykowi patrze jak si rzeczy maj,
racjonalista ma skonno do przebudowywania wszystkiego ab imis, zaczynajc
na nowo od tabula rasa. Dogmatem empiryka jest, e skoro program nie sprawdzi si w praktyce, to jaki bd musi tkwi w teorii. Dogmatem racjonalisty natomiast – e to, co jest suszne teoretycznie, musi by równie suszne w praktyce”3. Zderzaj si tutaj dwie wizje dotyczce porzdku spoecznego i ludzkiej
natury – „wizja tragiczna” i „wizja owiecona”. W pierwszej z nich na przyczynowo spoeczn patrzy si przez pryzmat immanentnych i czsto nierozpoznanych mechanizmów tkwicych w spoecze stwie, w drugiej – zmian mona dokonywa w sposób planowany, intencjonalnie. Tragicy podejmuj decyzje bazujce na dowiadczeniach i ujawnionych preferencjach ogóu, owieceni opieraj
si na wiadomych planach wykorzystujcych szczególne talenty i postpowe pogldy nielicznych. W pierwszym przypadku decyzje s stopniowalne, w drugim –
kategoryczne, „rozumowe”4. Jak podkrela Friedrich von Hayek odwoywanie si
do postulatów rozumu neguje istot i warto rozszerzonego adu (zwanego równie kapitalizmem), „który nie by rezultatem ludzkiego projektu czy zamiaru,
lecz powsta samorzutnie. Uksztatowa si dziki niewiadomemu podporzdkowaniu si pewnym tradycyjnym i w duym stopniu równie moralnym praktykom, którym ludzie s zazwyczaj niechtni”5. Wedug reprezentanta szkoy austriackiej, racjonalizm triumfuje poniewa broni stanowiska, e „nieracjonalne
jest to, co nie zostao naukowo dowiedzione, co nie jest w peni zrozumiae, czemu brakuje dokadnie okrelonego celu lub co moe wywoa nieznane skutki
(…)”6. Tak wic dowiadczenie ycia codziennego stoi nierzadko w sprzecznoci
z zaoeniami (trudno zaprzeczy , e czsto wzniosymi) projektów spoecznych
jako produktów spoecznej inynierii. Problem ten dotyczy równie pa stwa bezpiecze stwa socjalnego (welfare state), które u swoich podstaw realizuje funkcje,
przynajmniej w zaoeniu, moralnie waciwe. Mówic o pa stwie opieku czym
podkrela si bowiem wag redukcji nierównoci spoecznych poprzez zapewnienie minimum socjalnego kademu obywatelowi. Jednake dzisiaj suszno , czy
3
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owa modelowa racjonalno zaoe , stanowicych fundament dla pa stwa opieku czego, poddawana jest cikiej próbie. Ronie zaduenie pa stw, a tym samym pogbia si deficyt budetowy na skutek niemonoci zbilansowania przychodów z rosncymi wydatkami, co skutkuje, midzy innymi, przerzucaniem rosncego dugu na przysze pokolenia. Rozrasta si aparat biurokratyczny, który
„konsumuje” znaczn cze rodków budetowych. Rozrost biurokracji, a take
przerzucanie odpowiedzialnoci z obywatela na pa stwo przyczynia si do ograniczania wolnoci. Przymus stanowi bowiem (chociaby w postaci obcie fiskalnych) warunek sine qua non istnienia pa stwa opieku czego. Racjonalistyczna koncepcja pa stwa opieku czego zderza si z empirycznym stanem faktycznym, ujawniajc jej dysfunkcjonalny charakter. W krytyce pa stwa opieku czego akcentuje si wewntrzn sprzeczno samej koncepcji i tym samym
podaje w wtpliwo moliwo osignicia oczekiwanych rezultatów. „Gdy
idea etyczny jest w naturalny sposób «niepraktyczny», to znaczy nie moe znale zastosowania w praktyce, wówczas jest marnym kanonem postpowania
i powinien zosta niezwocznie odrzucony”7.
Wtpliwoci moe budzi tutaj nie tylko uzasadnienie zastosowanego przymusu i jego skala, ale równie efektywno i produktywno sektora publicznego,
który kieruje przepywem okrelonych dóbr i usug. O ile bowiem na wolnym
rynku dwie strony przystpujce do transakcji kupna-sprzeday uzyskuj subiektywn korzy , o tyle w sytuacji gdy pojawia si przymus, obopólna korzy staje
pod znakiem zapytania. „[…] konsumenci owoców sektora publicznego nawet nie
widzieli wikszoci zasobów zuytych przez rzd, nie mówic o ich wykorzystaniu […]. W sektorze prywatnym produktywno firmy mierzona jest iloci pienidzy dobrowolnie wydanych przez konsumentów na jej produkty. W sektorze
publicznym, pomiaru «produktywnoci» rzdu dokonuje si – mirabile dictu – w
zalenoci od iloci rodków jakie wydaje!”8. Problem niskiej efektywnoci dziaania sektora publicznego w przystpny sposób przedstawili Milton i Rose Friedman, odwoujc si do kwalifikacji wydatków, w zalenoci od róda finansowania i celu, na który rodki si przeznacza. Wydawane pienidze mog by
wasne lub cudze, mona je wyda na siebie bd na kogo innego9. Powizanie
tych dwóch par pozwala wyróni cztery warianty. W pierwszym z nich wydatkowanie wasnych pienidzy na siebie odznacza si zazwyczaj oszczdnoci
przy maksymalizacji korzyci. Wydawanie wasnych pienidzy na kogo innego
7
M.N. R o t h b a r d., Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze, Warszawa: Fijorr Publishing
2009, s. 34.
8
Tame, s. 188.
9
F r i e d m a n, F r i e d m a n, dz. cyt., s. 110.
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(wariant drugi),cechuje oszczdno przy braku maksymalizacji korzyci. W trzeciej sytuacji, wydatkowaniu cudzych pienidzy na zaspokojenie swoich potrzeb
towarzyszy rozrzutno , przy jednoczesnej chci maksymalizowania korzyci
wasnych. I wreszcie w wariancie czwartym, wydawanie cudzych pienidzy na
kogo innego czy si z brakiem skonnoci do oszczdzania, przy jednoczesnym
braku maksymalizacji korzyci. Programy opieki spoecznej stanowi albo realizacj wariantu trzeciego, albo czwartego. „W praktyce wyborcy, podobnie jak
ustawodawcy, maj skonno do uznawania, e to inni opacaj programy, na
które ci drudzy gosuj wprost a ci pierwsi porednio. Biurokraci zarzdzajcy
programami take wydaj nie swoje pienidze. Nic wic dziwnego, e czna
suma tych wydatków ronie w tempie przypominajcym eksplozj”10. Biorc te
wszystkie czynniki pod uwag, sprzeczno wizji i jej zaoe ze stanem faktycznym, przymus wywoujcy opór, subiektywne odczuwanie sprawiedliwoci, której nie da si uj w jeden ogólnie akceptowany wzorzec, nieustanne poczucie
deprywacji wród przedstawicieli rónych grup spoecznych, atwo wyobrazi
sobie sytuacj, w której postrzeganie i ocena opieku czych funkcji pa stwa przez
obywateli charakteryzuje si brakiem spójnoci sdów i czsto sprzecznymi oczekiwaniami i roszczeniami.

OPINIE POLAKÓW NA TEMAT OPIEKUCZYCH FUNKCJI PASTWA
– ILUSTRACJA EMPIRYCZNA

Poniewa spoecze stwo cakowitej równoci jest utopi, zawsze istnie bd
czynniki, które te nierównoci generuj. Odczuwanie niesprawiedliwoci jawi si
jako stan permanentny, którego gównym katalizatorem jest rozpowszechnione w
spoecze stwie poczucie deprywacji, przede wszystkim potrzeb materialnych11.
Co wicej, „kade ocenianie swojego miejsca lub miejsca innych w hierarchii nierównoci spoecznych wymaga odwoania si do jakiej zasady sprawiedliwoci.
W kadym spoecze stwie funkcjonuje przynajmniej kilka takich zasad, a niektóre z nich wzajemnie si wykluczaj. Ponadto wielo tych zasad powoduje, e
na ogó istnieje pozytywny zwizek pomidzy miejscem jednostki w ukadzie nierównoci a odwoywaniem si do takiej zasady nierównoci, która legitymizuje
roszczenia tej jednostki do poprawy swojej sytuacji. Innymi sowy, jednostki z
10

Tame, s. 112.
I. B i a  e c k i, W. Z a b o r o w s k i, Poczucie deprywacji potrzeb materialnych a cele yciowe jednostek, w: red. W. Adamski, Polacy ’95. Aktorzy i klienci transformacji, Warszawa: IFiS
PAN 1998, s. 99.
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niszych rejonów okrelonego wymiaru nierównoci maj tendencj do odwoywania si do takiej zasady, która pozwala zdefiniowa ich miejsce w tym konkretnym ukadzie nierównoci jako niesprawiedliwe”12.
Zmniejszanie spoecznych nierównoci ma si odbywa – przynajmniej w zaoeniu – dziki redystrybucyjnym mechanizmom pozwalajcym na wtórny podzia dochodów spoecze stwa za porednictwem budetu pa stwa. Wysoko
zaplanowanych w ostatniej dekadzie (2003-2013) podatków w Polsce, ustanawiaa symboliczn dat „Dnia Wolnoci Podatkowej” pomidzy 14 czerwca (w
roku 2008 i 2009) a 7 lipca (w roku 2011), co oznacza, e dopiero po blisko pó
roku podatnicy zaczli pracowa „na siebie”, po wywizaniu si ze wszystkich
obowizkowych danin publicznych13. Biorc pod uwag fakt, e blisko poow
swoich dochodów statystyczny pracownik zasila budet pa stwa, warto przyjrze
si, w jaki sposób rozkada si wród Polaków poziom satysfakcji z otrzymywanej pensji. Mona umownie przyj , e w subiektywnej ocenie pracownika jego
wynagrodzenie moe by :
1. „nadwykowe” – kiedy otrzymywana pensja przewysza wielko oczekiwanego wynagrodzenia. Jest to sytuacja, kiedy np. wasne kompetencje i umiejtnoci oceniane s przez pracownika jako zbyt niskie w stosunku do stawianych
przed nim wymaga i otrzymywanego wynagrodzenia,
2. „ekwiwalentne” – kiedy otrzymywane wynagrodzenie odpowiada oczekiwaniom pracownika
3. „deficytowe” – kiedy pracownik ocenia, e zapata za prac jest zbyt niska
w stosunku do wkadu wniesionego do jej wykonania.
W badaniach PGSS 200814 zapytano pracujcych Polaków o wysoko otrzymywanego przez nich przecitnego, comiesicznego wynagrodzenia netto, a nastpnie dopytano, na jakie miesiczne wynagrodzenie zasuguj przy wykonywaniu danej pracy. Te dwie wielkoci umoliwiy obliczenie wzmiankowanego wyej rodzaju wynagrodzenia w oparciu o prosty stosunek:
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E. W n u k - L i p i s k i, Socjologia ycia publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Scholar, 2005, s. 61.
13
Warto w tym miejscu odnotowa , e idea Dnia Wolnoci Podatkowej narodzia si w Stanach
Zjednoczonych. Pierwszy raz Dzie Wolnoci zosta obliczony w 1900 roku i przypada na koniec
stycznia.
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B. C i c h o m s k i (kierownik programu), T. J e r z y s k i,, M. Z i e l i s k i. Polskie Generalne Sondae Spoeczne: skumulowany komputerowy zbiór danych 1992-2008. Instytut Studiów
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TOMASZ MASYK

28

§ Po  Pp ·
Wynagrodzenie ¨
¸ *100%
© Po ¹

gdzie:
Po – pensja otrzymywana
Pp – pensja postulowana
Wartoci mniejsze od zera wskazuj na procent odczuwanego „deficytu” w
porównaniu z aktualnymi zarobkami, wartoci wiksze od zera – na procent
„nadwyki”, a warto równa zero oznacza wynagrodzenie „ekwiwalentne”. Okazuje si, e pensj „nadwykow” otrzymywaa tylko jedna osoba (w próbie 1293
osób), pac „ekwiwalentn” – 19,1% badanych, natomiast wynagrodzenie „deficytowe” a 80,9% osób. Interpretacja otrzymanych wielkoci powinna cechowa
si pewn ostronoci. W subiektywnej ocenie wasnych korzyci, które s rekompensat za poniesiony trud (nie tylko w przypadku pracy), jednostki maj
skonno podkrelania nieadekwatnoci nagród wobec wniesionego wkadu.
Niemniej jednak, ta skala zgeneralizowanego niezadowolenia z wysokoci wynagrodzenia otrzymywanego za prac stanowi specyficzny wska nik istniejcych
postaw roszczeniowych.
W tym miejscu mona postawi pytanie, u kogo – osób zarabiajcych wicej,
czy mniej – deklarowany, relatywny deficyt jest wyszy. Korelacja odsetka pacowego deficytu z wysokoci rzeczywistego wynagrodzenia pokazuje istotny
statystycznie, umiarkowany zwizek ujemny (r Pearsona=-0,371 dla p<0,001).
Oznacza to, e wraz ze spadkiem wynagrodzenia ronie niezadowolenie z wasnej
sytuacji zarobkowej (w odniesieniu do wszystkich niezadowolonych). Wród
wszystkich niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia, to osoby zarabiajce
mniej maj silniejsze poczucie niedowartociowania ich pracy, w porównaniu z
osobami otrzymujcymi wysze wynagrodzenie. Ten charakterystyczny rozkad
niezadowolenia, jak pokazuj badania CBOS, ma spoeczne podstawy. „Poziom
niezaspokojenia potrzeb, mierzony wystpowaniem problemów finansowych, jest
wyra nie zrónicowany spoecznie. Im gorsze subiektywne oceny warunków
materialnych gospodarstw domowych, nisze dochody na osob w rodzinie, a
take nisze wyksztacenie i pozycja spoeczno-zawodowa, tym czstsze przypadki deprywacji potrzeb i tym wikszy zakres ich niezaspokojenia”15.
Subiektywne odczucie niedowartociowania wasnej pracy i krytyczna ocena
wasnej sytuacji materialnej, moe mie dwojakiego rodzaju róda – z jednej
15

CBOS, Materialny wymiar ycia rodzin, komunikat z bada , Warszawa, kwiecie 2011, s. 13.
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strony obarcza win mona czynniki zewntrzne, niezalene od indywidualnych
stara i moliwoci jednostki, z drugiej, upatrywa ich mona w czynnikach wewntrznych, zwizanych z umiejtnociami i kompetencjami, motywacj, czy innymi cechami osobowociowymi. Rezultaty badania na temat bogactwa, przeprowadzonego przez CBOS, pokazuj, e w opinii Polaków, do zamonoci w gównej mierze dochodzi si dziki przymiotom indywidualnym, takim jak: „pracowito ”, „odwaga i gotowo do ryzyka”, czy „talenty i zdolnoci”, chocia due
znaczenie ma równie „omijanie prawa”, „wykorzystywanie luk prawnych”, czy
„bezwzgldno w stosunku do innych ludzi”. Niemniej jednak „czsto wskazywania poszczególnych sposobów bogacenia si jest w pewnym stopniu zrónicowana spoecznie. Na przykad gówne pozytywne cechy sprzyjajce bogaceniu
si, a wic pracowito , odwaga i gotowo do ryzyka, badani wskazuj tym czciej, im wysze s dochody per capita w ich rodzinie”16. Czynniki osobowociowe, w opinii Polaków, peni kluczow rol w utrwalaniu si biedy. Chocia
najwiksze znaczenie ma w tym wypadku „brak pracy i bezrobocie”, to jednak
kolejne wskazania potwierdzaj wag cech indywidualnych, z których najwaniejsze to: „alkoholizm”, „brak wyksztacenia, kwalifikacji zawodowych”, „niezaradno yciowa, bezradno w zaatwianiu swoich spraw”, „lenistwo, niech
do podejmowania pracy”17. Take tutaj daje si zauway istotne zrónicowanie
opinii w zalenoci od statusu spoecznego. „Im lepiej badani oceniaj warunki
materialne wasnego gospodarstwa domowego, tym czciej wskazuj na brak
wyksztacenia, lenistwo, niezaradno yciow i alkoholizm, a tym rzadziej na
bezrobocie, brak opieki ze strony pa stwa oraz niskie renty i emerytury jako
przyczyny pozostawania w biedzie”18.
W wietle tych opinii mona przyj zaoenie, e jeli bogactwo lub bieda nie
zawsze s konsekwencj indywidualnych stara i przymiotów (bd zaniedba
lub wad), to w procesie wychodzenia z biedy lub przy zdobywaniu bogactwa
musi oddziaywa zoony ukad podmiotów lub czynników zewntrznych, wród
których jednym z najistotniejszych jest pa stwo reprezentowane przez rzd.
Oczekiwany stopie ingerencji pa stwa w róne dziedziny ycia spoecznego jest
w Polsce bardzo wysoki, a postawy przyzwalajce na to oddziaywanie – powszechne. Dotyczy to zarówno aspektów zwizanych z szeroko rozumianym interwencjonizmem pa stwowym w gospodarce (pomoc w rozwijaniu przemysu,
16

CBOS, Opinie o bogactwie i ludziach bogatych, komunikat z bada , Warszawa, czerwiec
2007, s. 6.
17
CBOS, Opinie na temat zasigu biedy w Polsce, komunikat z bada , Warszawa, kwiecie
2007, s. 11.
18
Tame.

30

TOMASZ MASYK

kontrolowanie cen, zapewnienie kademu pracy), opiek socjaln (zapewnienie
mieszkania osobom biednym, pomoc finansowa studentom z biednych rodzin,
zapewnienie osobom bezrobotnym i starym godziwego standardu ycia, zapewnienie chorym opieki zdrowotnej), jak równie redystrybucj dochodów (zmniejszanie rónic w dochodach pomidzy bogatymi a biednymi). Jak pokazuje zestawienie na wykresie 1, realizacj tych poszczególnych postulatów popiera od
78,0% do 98,8% dorosych Polaków.

Wykres 1. Zakres obowizków rzdu w opinii Polaków
ródo: opracowanie wasne na podstawie PGSS 2008.

BENEFICJENCI I DONATORZY PAēSTWA OPIEKUēCZEGO

31

PomiĊdzy ocenami obowiązków rządu istnieje wysoka korelacja (spójnoĞü sądów), o czym Ğwiadczy wysoka rzetelnoĞü indeksu (opiekuĔczo-interwencjonistycznego), opartego na wszystkich twierdzeniach (Alpha=0,869). Oznacza to, Īe
przyzwolenie na realizacjĊ danej funkcji pociąga za sobą zgodĊ na wykonywanie
funkcji pozostaáych. Konstrukcja takiego prostego indeksu opartego na sumie
ocen otrzymanych na poszczególnych stwierdzeniach ujawnia, Īe aĪ 85,2% Polaków „raczej zgadza siĊ” lub „zdecydowanie zgadza siĊ” ze wszystkimi dziewiĊcioma twierdzeniami, a wĞród nich, blisko co piąty badany (18,3%) wyraziá zdecydowane przyzwolenie dla opiekuĔczej (i interwencjonistycznej) roli paĔstwa,
odpowiadając na wszystkie dziewiĊü twierdzeĔ „zdecydowanie tak”.
Zgodnie z tym, co podkreĞlone zostaáo wyĪej, oczekiwanie pomocy ze strony
paĔstwa powinno zaleĪeü od pozycji spoáecznej badanych. JeĞli do modelu regresji jako zmienna zaleĪna wprowadzony zostanie indeks poparcia dla opiekuĔczointerwencjonistycznych funkcji paĔstwa, a zmiennymi niezaleĪnymi bĊdą podstawowe zmienne demograficzno-spoáeczne, takie jak: páeü, wiek, miejsce zamieszkania, wyksztaácenie i dochód, to okazuje siĊ, Īe istotny związek ujawnia
siĊ w przypadku poziomu wyksztaácenia i wysokoĞci dochodu. Im wyĪszy poziom wyksztaácenia i dochodów tym sáabsze poparcie dla opiekuĔczo-interwencjonistycznych funkcji paĔstwa (tabela 1).
Tabela 1. Przyzwolenie na opiekuĔczo-interwencjonistyczną rolĊ paĔstwa w zaleĪnoĞci od cech demograficzno-spoáecznych
Zmienne demograficzno-społeczne

Współczynniki
standaryzowane Beta

Istotność

Płeć

-0,061

0,213

Wiek

0,027

0,557

Wielkość miejscowości zamieszkania

0,045

0,344

Wykształcenie (lata nauki szkolnej)

0,288

0,000

Dochody z pracy (PLN)

0,160

0,002

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie PGSS 2008.

W tym kontekĞcie doĞü oczywistym staje siĊ fakt, Īe postrzeganie wysokoĞci
dochodów wáasnej rodziny (w odniesieniu do sytuacji dochodowej innych rodzin)
koreluje dodatnio z oceną wáasnej pozycji spoáecznej (rho Spearmanna=0,290 dla
p<0,001). Im lepiej oceniana jest wáasna sytuacja dochodowa, tym wyĪej ocenia
siĊ równieĪ wáasną pozycjĊ spoáeczną.
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Jeli w ocenie wasnej pozycji spoecznej, powiznej z ocen wysokoci dochodów, zaznacza si przewaga osób sytuujcych si niej w hierachii spoecznej,
mona przyj , e to wanie te osoby bd widzie si po stronie beneficjentów
potencjalnej pomocy spoecznej, a nie po stronie jej donatorów. Kto w tej sytuacji
powinien t pomoc finansowa ? Oczywicie ci, którzy maj wicej. Polacy dali
temu wyraz w ocenie wysokoci podatków paconych przez ludzi o wysokich,
rednich i niskich dochodach. W ich przekonaniu bogaci pac „za niskie” lub „o
wiele za niskie podatki” (uwaao tak 55,1% badanych), natomiast ludzie o rednich dochodach w przewaajcej opinii pac „za wysokie” lub „o wiele za wysokie” podatki (tego zdania jest 52,4% badanych). Tymczasem na „zbyt wysokie”
lub „o wiele za wysokie” obcienia podatkowe ludzi biednych wskazao a 9 na
10 badanych (88,1%) (wykres 2)

Wykres 2. Podatki ludzi o wysokich, rednich i niskich dochodach w opinii Polaków
Uwaga: pominito odpowiedzi „trudno powiedzie ”.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie PGSS 2008.

Czy takie powszechne i dominujce przekonanie, e bogaci powinni paci
wysze podatki, natomiast osoby o rednich, a szczególnie niewielkich dochodach, podatki nisze (zaznacza si tu wyra ne poparcie dla progresywizmu podatkowego), jest oznak „spoecznej solidarnoci”? Na tak postawione pytanie w
sposób poredni odpowied zostaa udzielona w oparciu o wczeniejsz analiz.
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Skoro wikszo Polaków postrzega swoj pozycj ekonomiczn jako przecitn
lub poniej przecitnej, do oczywiste jest, e to nie oni powinni bra na siebie
odpowiedzialno za innych. Wparciem tej tezy s wyniki uzyskane po skorelowaniu wysokoci zarobków z opini na temat postulowanych obcie podatkowych. Okazuje si bowiem, e:
Im wysze zarobki, tym silniejsze przekonanie, e bogaci pac zbyt wysokie
podatki (im nisze zarobki, tym silniejsze przekonanie, e bogaci pac zbyt niskie podatki) (rho Spearmana=-0,237 dla p<0,001)
Im wysze zarobki, tym silniejsze przekonanie o tym, e biedni pac za niskie podatki (im nisze zarobki, tym silniejsze przekonanie, e biedni pac zbyt
wysokie podatki) (rho Spearmana=0,120 dla p<0,001).
Korelacje te nie s zbyt silne (co jest spowodowane dos znacznym odsetkiem
osób, które uwaaj, e zarówno osoby bogate, jak i osoby o rednich dochodach
pac „mniej wicej takie podatki jak powinni”), niemniej jednak ujawnia si tutaj
charakterystyczny trend polegajcy na unikaniu odpowiedzialnoci i przerzucaniu
jej na innych – zarówno w przypadku osób gorzej, jak i lepiej zarabiajcych. Co
ciekawe, oczekiwaniu, e to inni powinni przej wiksz odpowiedzialno za
zasilanie budetu pa stwa w formie podatków towarzyszy „przeszacowanie”
wskaza dotyczcych tego, ile jest w Polsce osób bogatych, a ile biednych. W
badaniach realizowanych w ramach PGSS redni, szacowany odsetek ludzi biednych w Polsce wyniós 37%. Dane Eurostatu pokazuj natomiast, e w sferze
ubóstwa w 2007 roku yo w Polsce 17% osób19. Z drugiej strony, redni szacowany przez badanych odsetek ludzi bogatych w Polsce wyniós 22,1%, gdy tymczasem w 2008 roku byo w Polsce zaledwie 1,4% osób opodatkowanych 40%
stawk (III próg, o dochodach wikszych ni 85528 z) i 6,45% podatników paccych 30% stawk podatku dochodowego (II próg, przy dochodach pomidzy
44490 z a 85528 z)20. Wyobraenia na temat skali ubóstwa czy bogactwa w Polsce zale od wysokoci zarobków (wykres 3).

19

Wedug wspólnie uzgodnionej i przyjtej przez Eurostat (Urzd Statystyczny Unii Europejskiej) metodologii, za zagroone ubóstwem uwaa si osoby yjce w gospodarstwach domowych,
których dochód do dyspozycji jest niszy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany
dochodu w danym kraju (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/)
20
K. O g ó r e k, 2009, Coraz mniej najbiedniejszych podatników, dostpne w: http://www.
money.pl/podatki/wiadomosci/artykul/coraz;mniej;najbiedniejszych;podatnikow,244,0,498164.html
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Wykres 3. Zaleno pomidzy wysokoci dochodu a szacunkiem skali ubóstwa i bogactwa
w Polsce
ródo: Opracowanie wasne na podstawie PGSS 2008.

Na powyszym wykresie zaobserwowa mona dwie istotne zalenoci:
– Im wysze zarobki, tym niszy szacowany odsetek ludzi biednych w Polsce
(im nisze zarobki, tym wiksza szacowana warto odsetka ludzi biednych w
Polsce) (r Pearsona=-0,207 dla p<0,001)
– Im wysze zarobki, tym niszy, szacowany odsetek ludzi bogatych w Polsce
(im nisze zarobki, tym wiksza, szacowana warto odsetka ludzi bogatych w
Polsce) (r Pearsona=-209 dla p<0,001).
Przyczyny tej zalenoci wi si zapewne z tym, co psychologowie nazywaj „heurystyk reprezentatywnoci”, czyli „ocen przynalenoci obiektu do
kategorii (klasy, rodzaju) na podstawie jego podobie stwa do typowych egzemplarzy tej kategorii”21. W tym rozumieniu, jeli kto czuje si przedstawicielem
ubogich i w takim rodowisku spoecznym yje, bdzie sdzi, e wikszo ludzi
znajduje si w podobnej sytuacji jak on sam. W przypadku ludzi o wysokiej pozycji socjoekonomicznej charakterystyczne jest natomiast negowanie skali ubóstwa przy jednoczesnym kwestionowaniu zakresu bogactwa. To uproszczone postrzeganie zjawiska biedy czy bogactwa bdzie miao swoje konsekwencje w sposobie formuowania postulatów odnonie pomocniczej roli pa stwa. Jeli znaczny
odsetek osób kieruje si przekonaniem, e ubóstwo dotyka wikszo ludzi, to
naley szuka odpowiednich rodków zaradczych, z których najbardziej oczywi-

21

B. W o j c i s z k e, Czowiek wród ludzi. Zarys psychologii spoecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 87.
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stym jest wsparcie socjalne. Z drugiej strony, jeli bieda jest zjawiskiem marginalnym, nie ma potrzeby mnoenia rodków, które miayby jej zapobiega .
Odwoanie si do danych pochodzcych z Europejskiego Sondau Spoecznego22 i analiza odpowiedzi na pytanie o oczekiwany kierunek realizacji polityki
fiskalnej w Polsce ujawnia, e przewag uzyskuj ci, którzy opowiadaj si za
obnianiem podatków na wiksz lub mniejsz skal i za redukcj zakresu wiadcze i usug socjalnych (40,4% - odsetek osób wybierajcych wartoci 0-4 na 10punktowej skali). Zyskuj oni dwukrotn przewag nad tymi, którzy skaniaj si
ku podnoszeniu podatków i zwikszaniu wydatków socjalnych (22,2% - odsetek
osób wybierajcych wartoci 6-10 na 10-punktowej skali).
W sytuacji, kiedy pojawia si wiadomo osobistej odpowiedzialnoci za realizacj polityki spoecznej (podnoszenie podatków), ludzie nie s ju tak skorzy
do wspierania funkcji socjalnych jak wtedy, kiedy to wzajemne powizanie: wysoko podatków-wydatki rzdowe, nie jest akcentowane wprost, a przez to staje
si niewystarczajco oczywiste. Brak zrozumienia tych wzajemnych korelacji
skutkuje nierzadko sprzecznymi sdami, które wzajemnie si wykluczaj. Przykadami takich niespójnych opinii s odpowiedzi na dwa pytania, które pozostaj
ze sob w niewtpliwej sprzecznoci:
– Czy rzd powinien podj dziaania czy nie powinien podejmowa dziaa
zmierzajcych do zmniejszenia rónic w dochodach?
– Due rónice w dochodach s do przyjcia, aby ludzie byli naleycie wynagradzani za swoje zdolnoci i wysiek
Jeli kto przyznaje, e dochód z pracy jest nagrod za zdolnoci i wysiek, to
nie powinien zgadza si na dziaania zmierzajce do redukcji rónic w dochodach. I nie ma tutaj znaczenia, czy chodzi o równanie w dó (np. dziki zwikszaniu progresywizmu podatkowego) czy równanie w gór (np. poprzez zwikszanie
pacy minimalnej) – rozwizania takie zawsze bd sprowadzay si do odbierania nagród tym, którzy na to zasuguj na rzecz tych, którzy na te nagrody nie zasuyli. Mimo tych zdawaoby si logicznych powiza , w opiniach sporej czci
Polaków ujawnia si sprzeczno sdów (wykres 4).

22

ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data, 2008, Data file edition 1.0. Norwegian
Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data, http://ess.nsd.
uib.no/ess/round4/
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Wykres 4. Opinie na temat rónic w dochodach
ródo: opracowanie wasne na podstawie ESS 2008.

To, czego nie wida na powyszym wykresie, to odsetek osób, które jednoczenie zgadzaj si lub nie zgadzaj z oboma stwierdzeniami, dajc tym samym wyraz niespójnym opiniom. Takich osób jest blisko poowa: 48,1% badanych równoczenie domaga si w mniejszym lub wikszym stopniu (zdecydowanie lub raczej) dziaa zmierzajcych do redukcji rónic w dochodach i przyznaje, e rónice te s dopuszczalne, poniewa s pochodn umiejtnoci i trudu. Z drugiej
strony, 1% badanych jednoczenie nie zgadza si z oboma postulatami.
Na koniec warto poruszy jeszcze jedn kwesti: jakie s opinie na temat
wpywu wiadcze i usug socjalnych na róne dziedziny ycia w Polsce. Wska nikami tych sdów byy oceny omiu zagadnie , z którymi mona byo si zgodzi lub nie zgodzi 23:
– stanowi zbyt due obcienie dla gospodarki
– zapobiegaj rozpowszechnionej biedzie
– prowadz do wikszej równoci spoecznej
– s dla przedsibiorstw i firm zbyt duym kosztem w postaci podatków i innych obcie
– uatwiaj ludziom godzi ycie zawodowe i rodzinne.
23

Twierdzenia te zostay oparte na piciopunktowej skali, na której poszczególne wartoci opisano jako: 1 –„zdecydowanie si zgadzam”, 2 – „zgadzam si”, 3 – „ani si zgadzam, ani si nie
zgadzam”, 4 – „nie zgadzam si”, 5 – „zdecydowanie si nie zgadzam”
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– rozleniwiają ludzi
– sprawiają, Īe ludzie są mniej skáonni pomagaü sobie nawzajem
– sprawiają, Īe ludzie są mniej skáonni troszczyü siĊ sami o siebie i wáasną rodzinĊ
Próba zredukowania liczby tych twierdzeĔ w oparciu o analizĊ gáównych skáadowych ujawniáa 3 spójne czynniki. Trzy wyróĪnione w oparciu o wartoĞci áadunków czynnikowych gáówne skáadowe – wymiary – wyjaĞniáy áącznie 69,3%
wariancji uĪytych w analizie zmiennych, z czego pierwsza skáadowa 30,2%, druga 23,6%, a trzecia 15,5%. Dla tak wyodrĊbnionych czynników przyjĊto okreĞlenia: „negatywny wpáyw w wymiarze spoáecznym”, „pozytywny wpáyw w wymiarze spoáecznym” i „negatywny wpáyw w wymiarze gospodarczym” (tabela 2).
Tabela 2. Wpáyw ĞwiadczeĔ i usáug socjalnych na róĪne dziedziny Īycia w Polsce (wartoĞci áadunków czynnikowych i rzetelnoĞü indeksów opartych na wyróĪnionych skáadowych)
Składowa (czynnik)
Twierdzenia

Negatywny
wpływ
w wymiarze
społecznym

stanowią zbyt duże obciążenie dla
gospodarki
są dla przedsiębiorstw i firm zbyt dużym
kosztem w postaci podatków i innych
obciążeń
prowadzą do większej równości społecznej
zapobiegają rozpowszechnionej biedzie
ułatwiają ludziom godzić życie zawodowe i rodzinne
rozleniwiają ludzi
sprawiają, że ludzie są mniej skłonni
pomagać sobie nawzajem
sprawiają, że ludzie są mniej skłonni
troszczyć się sami o siebie i własną
rodzinę
Rzetelność [Alpha]

Pozytywny
wpływ
w wymiarze
społecznym

Negatywny
wpływ
w wymiarze
gospodarczym
0,815
0,848

0,817
0,776
0,785
0,811
0,884
0,890
0,824

0,709

0,550

Uwaga: metoda wyodrĊbniania czynników - gáównych skáadowych z rotacją Promax i normalizacją
Kaisera. PominiĊto áadunki czynnikowe mniejsze niĪ 0,30.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie ESS 2008.
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O ile istnieje pozytywna korelacja pomidzy wartociami na indeksie „negatywny wpyw w wymiarze spoecznym” i „negatywny wpyw w wymiarze gospodarczym” (r Pearsona=0,243 dla p<0,001), o tyle nie ma oczekiwanej, istotnej
korelacji ujemnej pomidzy indeksem „negatywny wpyw spoeczny” a „pozytywny wpyw spoeczny”. Przyczyna tego faktu ley w braku spójnoci odpowiedzi, która jest skutkiem sprzecznoci sdów. Osoby, które z jednej strony plasuj si jednoczenie powyej wartoci 3 (rodek skali) na obu tych indeksach
(nie zgodziy si, e pomoc spoeczna daje wsparcie i nie zgodziy si, e szkodzi)
lub te, z drugiej strony, równoczenie lokuj si poniej tej wartoci rodkowej
(zgodziy si, e pomoc daje wsparcie i zgodziy si, e szkodzi) stanowi jedn
trzeci sporód wszystkich badanych (34,1%)24. Jeli na przykad zaakceptuje si
stwierdzenie, e pomoc spoeczna uatwia ycie rodzinne i zawodowe, to trudno
jednoczenie utrzymywa , e dziki niej ludzie s mniej skonni troszczy si o
siebie i rodzin. Bronic zdania, e wsparcie socjalne rozleniwia ludzi, trudno
jednoczenie zgodzi si, e zapobiega ono rozprzestrzeniajcej si biedzie jeli,
jak pokazano wyej, to wanie lenistwo jest traktowane jako jeden z czynników
sprawczych tej biedy.

ZAKOCZENIE

Pa stwo opieku cze z rozwinitymi funkcjami spoecznymi traktuje si czsto
jako byt omnipotentny, który swoimi decyzjami moe zmienia istniejcy ad
spoeczny i zapewni ludziom dobrobyt, bez koncentrowania si na ubocznych
skutkach takiego oddziaywania. Jak zaznacza Henry Hazlitt piszc o ekonomii
(ale w duchu opieku czej i interwencjonistycznej roli pa stwa): „sztuka ekonomii
polega na tym, by spoglda nie tylko na bezporednie, ale i na odlege skutki danego dziaania czy programu; by ledzi nie tylko konsekwencje, jakie dany program ma dla danej grupy, ale jakie przynosi wszystkim”25. T wsk perspektyw
zwizan z rozumieniem pa stwa opieku czego odnale mona w opiniach Polaków. Wikszo z nich domaga si wsparcia socjalnego, ale ma by to pomoc
finansowana przez innych, niekoniecznie z ich wasnych podatków. Zaznacza si
tutaj wyra na przewaga potencjalnych beneficjentów nad donatorami. Ubosi
uznaj, e skala biedy jest dua, ale moe by ona niwelowana przez wsparcie
24
Pominito tutaj sytuacje, w których niespójno wystpowaa w pojedynczych twierdzeniach
budujcych oba indeksy. Uwzgldnienie tych sytuacji znacznie zwikszyoby odsetek osób udzielajcych niespójnych odpowiedzi.
25
H. H a z l i t t, Ekonomia w jednej lekcji, Kraków: Znak-Signum 1993, s. 17.
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bogatszych, którzy w ich przekonaniu tworz liczn kategori spoeczn. Bogatsi
za marginalizuj problem biedy i ubóstwa jednoczenie wskazujc, e bogactwo
to przywilej nielicznych i oni sami do takich si nie zaliczaj. Trudno doszukiwa
si równie w tych opiniach przejawów solidarnoci spoecznej, bdcej zasad
na której opiera si projekt pa stwa opieku czego. Osoby o niszych dochodach
oczekuj wsparcia bogatszych, ci za nie widz si w roli fundatorów takiej opieki. Ten problem indywidualnej odpowiedzialnoci za funkcjonowanie pa stwa
opieku czego (aby korzysta z tej opieki najpierw naley j sfinansowa ) jest
przez wielu niedostrzegany, co skutkuje mieszaniem poj , a w konsekwencji
rozbienymi (niespójnymi) opiniami na jego temat, takimi jak: oczekiwanie
wsparcia socjalnego, ale bez podnoszenia podatków, traktowanie dochodu jako
nagrody za prac, ale przy jednoczesnym, odgórnym niwelowaniu rónic w zarobkach, czyli de facto odbieraniu tych nagród. Radzenie sobie z t mentalnoci,
mimo realnych zagroe dla stabilnoci gospodarczej i spoecznej pa stwa, nie
jest rzecz prost. W dyskursie politycznym retoryka liberalna i wolnorynkowa
jest marginalizowana, a oczekiwania spoeczne w ich socjalnym wymiarze staj
si podstaw zaoe programowych wikszoci programów politycznych. W tym
rozumieniu, co blisko dekad temu podkrela Jerzy Szacki, „liberalny praktyk
jest zmuszony – w wikszym lub mniejszym stopniu – dziaa «po linii uroje
zbiorowych», które skdind uwaa za niebezpieczne i absurdalne”26. Co wicej,
system demokratyczny nie moe stanowi remedium dla istniejcych nierównoci
spoecznych. „[…] nawet gdyby opinie i pragnienia poszczególnych obywateli
byy doskonale okrelonymi i niezalenymi parametrami, które wykorzystuje
proces demokratyczny, i gdyby wszyscy dziaali na ich podstawie z idealn racjonalnoci i natychmiastowoci, nie wynikaoby z tego wcale, e decyzje polityczne wytworzone w toku tego procesu z surowca indywidualnych aktów woli
musz koniecznie przedstawia sob co, co mogoby by w jakimkolwiek przekonujcym sensie nazwane wol ludu”27. Dodatkowy brak woli politycznej do
zmierzenia si z kryzysem finansów publicznych poprzez redukowanie funkcji
socjalnych pa stwa czyni takie dziaanie skrajnie skomplikowanym, jeli w ogóle
moliwym do przeprowadzenia.

26

J. S z a c k i, 1994, Liberalizm po komunizmie, Kraków–Warszawa: Wydawnictwo Znak,
Fundacja im. S. Batorego, s. 199.
27
J. A. S c h u m p e t e r, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995, s. 317-318.
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BENEFICIARIES AND DONORS IN THE WELFARE STATE.
THE CONTRADICTORY OPINIONS OF POLES
ON THE WEALTHFARE FUNCTIONS OF THE STATE

Summary
This article attempts to show the opinions of Poles on the role of the welfare state, as seen from
the perspective of their contradictory expectations as regards its duties. To a large extent, these
opinions rest on the belief in the omnipotence and complete accountability of the state, but at the
same time, on the withdrawal of the individual's support for its welfare tasks. In this way, there
emerges a gap between the donators of welfare and the beneficiaries. As a way of empirical illustration of the problems under analysis, the author uses data collected in the Polish General Social Survey and the European Social Survey.

Sowa kluczowe: pa stwo opieku cze, podatki, postawa roszczeniowa.
Key words: welfare state, taxes, demanding attitude.

