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STYLE I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ
ZACHOWANIA

Od zachowań pracowników, przedsiębiorców, wolontariuszy,
uczniów, rodziców, konsumentów, przestępców, chorych, nauczycieli,
kuratorów,

policjantów,

polityków

i

urzędników,

pracowników

socjalnych, lekarzy itd. zależy, ile dóbr wytworzy gospodarka narodowa,
jakie będzie wykształcenie i zdrowie społeczeństwa, jakie będą opieka
nad dziećmi i kondycja rodzin, czy ludzie będą chronieni przed
rozmaitymi zagrożeniami, wolni od wyniszczających konfliktów, a
wreszcie czy zyskają właściwe warunki rozwoju.

Politycy społeczni zadają pytania:
Dlaczego ludzie masowo wpadają w kłopoty? Są chorzy? Agresywni?
Apatyczni? Mają więcej albo mniej dzieci, niż chcieli? Stają się społecznikami?
Przedsiębiorcami? Tworzą mafie? Emigrują?
I politycy społeczni rozważają, co z tym zrobić. Co wspierać, co eliminować?
Co tolerować, co inicjować? A co tylko ze smutkiem lub z radością obserwować?
Wszystko to czynią – zgodnie z wybranym systemem wartości i bez
urażania zwolenników innych systemów wartości (por. rozdz. I.4). Wybierają
cel i szukają sposobów skutecznego i efektywnego osiągnięcia tego celu.
Tworząc program polityki społecznej, po dokonaniu DIAGNOZY i
WYBORU CELU, starają się, aby ten program był SKUTECZNY (miarą
skuteczności jest stopień realizacji celu) i EFEKTYWNY (miarą efektywności
programu jest odwrotność nakładów, które trzeba ponieść na osiągnięcie tego
celu). Odpowiednio wybrane MIARY SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI
pozwalają prowadzić EWALUACJĘ programu (por. rozdz. I.7).

STYLE REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zanim podejmie się działania wspomagająco-interwencyjne w
jakiejś dziedzinie, trzeba na etapie DIAGNOZY stwierdzić, nie ulegając
stereotypom, dlaczego ludzkie zachowania odbiegają od tego, co
pożądane: czy dlatego, że ludzie NIE CHCĄ, czy dlatego, że NIE
POTRAFIĄ – albo NIE MOGĄ ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE
PRZESZKODY zachowywać się we właściwszy sposób1.
Innymi słowy, w każdym konkretnym przypadku dobrze by było
ustalić, czy przyczyny negatywnych zachowań tkwią głównie w samych
ludziach (nie chcą, nie potrafią…) czy też raczej w ich sytuacji
społecznej.

Ponadto

chęci,

kompetencje

i

realne

możliwości

poszczególnych ludzi są stopniowalne i zmienne w czasie; inaczej
rządzą zachowaniami tych samych ludzi w pracy, w domu i na forum
publicznym.
Dążąc do wysokiej skuteczności i efektywności, trzeba rozważyć,
który z czterech poniższych stylów należy zastosować najpierw – w fazie
rozruchu, a który ma stopniowo stawać się głównym sposobem działania.

1

Można to podejście skrótowo nazwać analizą MUC (mogą; umieją; chcą), przez
analogię do szeroko stosowanej w planowaniu analizy SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, threats).

Style realizacji polityki społecznej
Styl wyzwalający2 okaże się skuteczny wówczas, gdy jedynym problemem adresatów
programu, mających właściwe aspiracje i kompetentnych, jest to, że nie mogą oni
realizować swych zamierzeń, że na ich drodze życiowej pojawiły się bariery; działania w
tym stylu dają wolność jednostkom, są wyrazem zaufania do ich kompetencji.
Styl opiekuńczy winien być aplikowany tam, gdzie głównym powodem braku zachowań
pożądanych jest brak umiejętności i możliwości (ludzie, nawet jeśli chcą postępować we
właściwy sposób, to nie potrafią bądź nie mogą; jeżeli zaś nie chcą, może to być wtórny
przejaw adaptacji do nieusuwalnego stanu niemożności, wynikać z rezygnacji). Adresaci
programów opartych na tym stylu są traktowani jako ludzie w jakimś sensie
niepełnosprawni, wymagający wsparcia - przejściowego (aż do przywrócenia
sprawności, która uczyni ich ludźmi kompetentnymi i wolnymi od ograniczeń) lub nawet
trwałego.
Styl bodźcowy wychodzi z założenia, że ludzie potrafią i mogą wstrzymać się od
zachowań potępianych lub podjąć zachowania pożądane, ale nie chcą, dopóki nie
dostaną nagrody. Zachowania sprzeczne z ich chęciami można od nich uzyskać, oferując
w zamian dobra, które naprawdę chcą zdobyć (np. dochody w zamian za wykonywanie
nielubianej pracy); kontrakty te mogą być tzw. propozycjami nie do odrzucenia, jednak
pozostawią pewną wolność wyboru słabszym stronom umowy.
Styl rygorystyczny jest najmniej przyjemny dla odbiorców; jest to zestaw instrumentów
dopasowany do założenia, że adresaci programu (np. osoby nadużywające alkoholu lub
przestępcy) potrafią i mogą - ale nie chcą - wstrzymać się od zachowań potępianych; że
niechciane zachowania można wymóc na nich jedynie pod presją strachu przed
dolegliwymi sankcjami (bowiem, przykładowo, nie chcą oni żyć uczciwie, ale jeszcze
bardziej nie chcą trafić do więzienia).

Rozróżnienie czterech stylów ma charakter uproszczony - są to
typy idealne odwzorowujące różne sytuacje.
Wybór stylu polityki powinien zależeć od trafnej oceny dynamiki
pragnień i kondycji adresatów, pilności i głębokości wymaganej korekty,
nie zaś od stereotypów (głoszących np., bez porządnego sprawdzenia tej
tezy tu i teraz, że każdy człowiek jest jednowymiarowym homo
oeconomicus).
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W poprzednich publikacjach nazywałam go stylem liberalnym. Por. np. – J. Supińska, Hasło
Polityki społecznej style realizacji, Leksykon… op.cit. Mogło to jednak kojarzyć się z
bezczynnością. Natomiast wyzwalanie człowieka po to, by żył po swojemu może oznaczać
intensywną akcję wyzwoleńczą podjętą przez podmiot polityki społecznej.

Im większą zbiorowość ma objąć program, tym ostrożniej trzeba
formułować te założenia. I tym bardziej wskazane jest łączenie tych
stylów, tak by powstała spójna całość. Jeśli jest to np. ogólnopolski
program wychowawczy adresowany do młodzieży gimnazjalnej, trzeba
najpierw

wszystkich

uczestników

programu

objąć

„uczeniem

kompetencji”, potem znaczną ich część nagradzać za zdobycie i używanie
tych kompetencji; nie można jednak wykluczyć karania za używanie ich
ze szkodą dla dobra otaczających ich ludzi. Ale nawet w jednej klasie są
uczniowie z różnych środowisk, o różnych cechach osobistych i
wzajemnych relacjach; trzeba więc różnicować i mieszać, odpowiednio
dawkując, wszystkie „style wychowawcze”.
Doraźna behawioralna skuteczność programu to nie wszystko. Każdy ze stylów
prowadzi do długofalowych przemian osobowości i postaw obywateli.
Skutek ten jest szczególnie widoczny u ludzi, którzy po kolei i równocześnie
stają się adresatami podobnych stylów działania – zarówno w rodzinie, jak i w pracy
oraz w państwie.
Trudno o innowacyjne postawy w tych społeczeństwach, w których ingerencja
głowy rodu, państwa i innych podmiotów w życie osobiste jest szczególnie głęboka i
przytłaczająca. Obywatele, którzy są sterowani nakazami i zakazami na wielu obszarach
życia publicznego i prywatnego, często przez całe życie, mogą nabyć cech osobowości
autorytarnej; nie umieją już reagować na sygnały innego typu niż rygory i sami w ten
sam sposób starają się oddziaływać na innych.
Ci zaś, którym szczególnie często „płacono" za niechciane zachowania, mogą
ulec infantylizacji i nie są zdolni do „wewnątrzsterowności". Ich wymuszone chęci
wymagają ciągłego protezowania i szczegółowych instrukcji. Podobnie – choć od razu
nieprzyjemnie – na innych będą działać „upieniężnione kary”. Jedni i drudzy coraz
sprawniej podejmują grę z oferowanymi im zestawami kar i nagród, poszukując
zachowań najłatwiejszych, choć nie zawsze zgodnych z celami programów. Stosunki
społeczne „upieniężniają się”, a programy i tak są przeciwskuteczne.
Również pewne „podstyle" stylu opiekuńczego, choć mechanizm jest inny,
mogą zinfantylizować podopiecznych, uzależnić ich od pomocy, przypieczętować
niejako ich niesprawność i słabość, a także wywołać różne inne paradoksalne reakcje. A
przecież opieka miała przywrócić samodzielność!
Z kolei zestaw instrumentów wyzwolicielskich może zostać użyty zbyt
powierzchownie i formalistycznie. Nastawiając się na tworzenie pozorów wolności dla
wszystkich, można jednych ostatecznie pogrążyć w beznadziei, krótkowzrocznie
pobudzając egoistyczne postawy innych. Wszechobecność wyścigu szczurów nie
przyśpieszy postępu społecznego. Ale jest na pewno i taka grupa adresatów, która
mobilizuje się pod wpływem okazanego zaufania i szybko dojrzewa do poziomu
wzorcowego adresata stylu wyzwoleńczego.

Reasumując, trzeba powiedzieć, że założenia leżące u podstaw stylu
rządzenia

mogą

w

pewnych

okolicznościach

być

założeniami

samospełniającymi się. A nie zawsze jest to pożądane. Wszystkie te
zastrzeżenia i obawy zostały podpowiedziane polityce społecznej przez
psychologię, socjologię i pedagogikę.

STYLE REFORMOWANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokonując wyboru stylu i instrumentów, nie powinniśmy ulegać
wyobrażeniom ludzi o tym, co jest skuteczne i efektywne. Jest to zasada
trudna do przyjęcia dla polityków, którym zależy na uznaniu obywateli.
Skoro, jak wiemy, polska opinia publiczna jest szczególnie skłonna
wierzyć w skuteczność prawnych rozwiązań rygorystycznych3, a czasem
nawet popierać ich nadużywanie, to dodatkowym kosztem wdrożenia
skutecznego, ale niepopularnego programu resocjalizacji będzie akcja
informująca o jego zasadności. Może też zdarzyć się sytuacja odwrotna,
gdy akurat rygory będą bardziej skuteczne niż cenione w wielu kręgach
rozwiązania permisywne.
Podsumowując, w społeczeństwie demokratycznym i skłonnym do
prowadzenia dialogu społecznego droga do optymalnego programu jest
szczególnie mozolna do przebycia. Wymaga obustronnej i poważnej
wymiany informacji. Niezbędny jest udział kompetentnych ekspertów,
choć i im zdarza się uleganie stereotypom. Jednak dużo więcej zagrożeń
spotkałoby politykę tworzoną bez poważnego i partnerskiego traktowania
współobywateli (por. rozdz. III. 6).
3

Polacy wśród Europejczyków; wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów
europejskich, red. A. Jasińska-Kania, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa 2002.

Można jeszcze wyróżnić style transformacji systemowej od
pełzającej po szokową, od reformy, poprzez tzw. refolucję4, nawet do
rewolucji.
Losy

rozmaitych

refolucji

–

jak

choćby

polskich

akcji

protestacyjnych w październiku 1956, marcu 1968, czerwcu 1976,
sierpniu 1980 i wyborów w czerwcu

1989 – pokazują, że efekty

pośpiesznych szokowych zmian mogą być niepełne i nietrwałe. Albo
mogą przekraczać wszelkie oczekiwania. Jednak współczesna Polska
byłaby zupełnie inna, gdyby nie te odległe już wydarzenia „polskich
miesięcy” (por. rozdz. I. 2).

INSTRUMENTY

Typologia stylów polityki społecznej nawiązywała do domniemań,
kim są adresaci tej polityki i „co może nimi poruszyć”.
Typologia instrumentów polityki społecznej nawiązuje do wiedzy
o zasobach, jakimi dysponują różne podmioty polityki społecznej.
Interdyscyplinarna nauka o polityce społecznej umie obmyślać
szerszy repertuar narzędzi niż brane z osobna nauki monodyscyplinarne;
ekonomia,

prawoznawstwo,

socjologia,

psychologia,

pedagogika5,

filozofia, a także inne nauki o człowieku, o Ziemi i o przyrodzie.

4

Por. T. G. Ash, Polska rewolucja. Solidarność 1980 – 1982, Wydawnictwo Krąg, Warszawa
1989.
5
O związkach polityki społecznej i pedagogiki społecznej można przeczytać w podręczniku
pedagogiki społecznej, wydanym w 2007 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją
E. Marynowicz-Hetki.

Instrumentarium polityki społecznej:
instrumenty ekonomiczne
instrumenty prawne
instrumenty informacyjne
instrumenty kadrowe (zasoby ludzkie, kapitał ludzki)
kształtowanie przestrzeni
gospodarowanie czasem

Polityk społeczny tworzący program działania musi sięgnąć na
wszystkie półki swojej skrzynki z narzędziami. Bez tego program będzie
ułomny. Każda decyzja jest wielowymiarowa, często zacierają się
granice między jej aspektami. Współcześnie instrumentarium polityki
społecznej staje się coraz bogatsze.

Jest pewien żelazny zestaw instrumentów polityki – raczej socjalnej niż społecznej.
Wśród instrumentów ekonomicznych są świadczenia pieniężne i domy opieki, wśród
kadrowych – wolontariusze i filantropi, wśród prawnych – przepisy
antydyskryminacyjne, wśród informacyjnych – poradnie; można tu zaliczyć także
zarządzanie budżetami czasu pracowników, któremu początek dała walka o 8-godzinny
dzień pracy.

INSTRUMENTY EKONOMICZNE

Zaliczamy do nich:
•

politykę konsumpcyjną, kształtowanie dostępu do dóbr
konsumpcyjnych („strumieni” tych dóbr ekonomicznych, które
służą zaspokajaniu ludzkich potrzeb) poprzez regulowanie:
- dostępu do pracy zarobkowej (która obok zarobkowania pełni
jeszcze inne ważne funkcje w życiu człowieka, por. rozdz. II.4),

- zasad wynagradzania za pracę,
- zasad opodatkowania dochodów,
- polityki cen,
- zasad i praktyki udzielania kredytów, komercyjnych i
preferencyjnych,

pozwalających

antycypować

przyszłe

dochody,
- ochrony konsumenta nabywającego towary na rynku (m.in.
wsparcia dla „konsumentów wybrakowanych”6, bo ubogich,
pozbawionych siły nabywczej),
-

uprawnień

do

świadczeń

społecznych:

pieniężnych,

rzeczowych, usługowych i zakładowych (por. rozdz. II.5),
- możliwości i warunków wytwarzania dóbr konsumpcyjnych w
gospodarstwie domowym na własny użytek, czyli tzw.
prosumpcji (por. rozdz. III.7);
•

kształtowanie stosunków własnościowych poprzez regulowanie:
- warunków dostępu obywateli do własności majątku
konsumpcyjnego

lub

produkcyjnego:

ewentualne

wykluczanie prywatnego posiadania zasobów pewnego typu
(np. zabytków czy też – jak to bywało dawniej - przedsiębiorstw
produkcyjnych

lub

drugich

reprywatyzację, powszechne lub

mieszkań),

wywłaszczanie,

selektywne uwłaszczanie,

zachęty do oszczędzania,
- praw właścicieli tych zasobów, poprzez poszerzające lub
zawężające

definiowanie

użytkowania i
6

uprawnień

właścicielskich:

do

zaniechania użytkowania, zmiany formy

Por. Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006

własności (np. z rzeczowej na pieniężną), do przywłaszczania
dochodów z własności (osiąganych dzięki przedsiębiorczości,
ograniczanych przez podatki), do przekazywania własności w
drodze sprzedaży lub dziedziczenia,
- ochrony wszelkich

form własności - prywatnej,

indywidualnej, grupowej, społecznej.

Własność jest nie tylko „przepustką do konsumpcji”; stosunki
własnościowe determinują strukturę społeczną, której kształtowanie wielu
autorów uważało za główną misję polityki społecznej. Przekształcanie
stosunków własnościowych stanowi ingerencję szczególnie drastyczną,
czasem pararewolucyjną, i rzadko ma miejsce.

INSTRUMENTY PRAWNE

Spośród ogółu regulacji składających się na państwowy system
prawny można wyodrębnić te, które mniej lub bardziej bezpośrednio
określają uprawnienia i zachowania obywateli związane z zaspokajaniem
ich potrzeb.
Do tak rozumianych instrumentów prawnych polityki społecznej
zaliczamy:
- zapisane w dokumentach międzynarodowych, Konstytucji RP i
konkretyzowane w aktach prawnych niższego rzędu prawa i wolności
obywatelskie (tzw. prawa negatywne, polegające na nieingerencji
państwa) oraz prawa socjalne (będące prawami pozytywnymi w tym
sensie, że ich urzeczywistnienie wymaga aktywnego działania państwa);

szczególną

rolę

odgrywają

akty

prawne

chroniące

przed

dyskryminacją (por. rozdz. I.10, rozdz. II.2);
- regulacje prawne dotyczące poszczególnych dziedzin życia,
zwłaszcza zachowań ludzi jako pracowników i pracodawców (prawo
pracy) oraz jako członków rodzin (prawo rodzinne) – te dwie gałęzie
prawa stanowią trzon tzw. ustawodawstwa społecznego; współcześnie
coraz większego znaczenia nabierają „kontraktualne” stosunki między
ludźmi obsługiwane przez prawo cywilne; regulacje dotyczące zachowań
mniej rozpowszechnionych, czasem drastycznych, np. wikłania się w
konflikty międzyludzkie (prawo procesowe), sankcje wobec sprawców
czynów kwalifikowanych jako przestępstwa i wykroczenia (prawo
karne).
Prawo nie jest dane ludziom raz na zawsze. System prawny przegląda
się jak w krzywym zwierciadle w rozmaitych akcjach obywatelskiego
nieposłuszeństwa.

W

polityce

społecznej

szczególnie

uważnie

obserwujemy społeczne inicjatywy zmierzające do czynienia prawa
sprawiedliwszym i sprawniejszym, poszukujemy metod bezkolizyjnego i
bezstresowego naprawiania go „w biegu”.

INSTRUMENTY INFORMACYJNE

Informacje, które ludzie sobie przyswoili, które zrozumieli i
zaakceptowali, należą do najważniejszych wyznaczników ich zachowań i
decyzji życiowych, są warunkiem satysfakcjonującego zdefiniowania i
zaspokojenia ich potrzeb.
Instrumentami informacyjnymi dysponują – każdy na miarę
swych możliwości – wszystkie podmioty dopuszczone do głosu przez

państwo (a czasem nawet podmioty nielegalne, jak ongiś opozycja
demokratyczna); instrumenty informacyjne mogą być bardzo skuteczne
pod warunkiem uznania ich przez odbiorców za wiarygodne.
Wśród tych instrumentów wyróżnić można:
- informacje przekazywane za pośrednictwem systemu
szkolnego, częściowo obowiązkowego, w całości uregulowanego przez
prawo, kontrolowanego przez resort edukacji, adresowane do całego
młodego pokolenia. Ewentualne niepowodzenia szkoły w realizacji tego
zadania przesądzają o niepowodzeniach kolejnych typów oddziaływań
informacyjnych (por. rozdz. II.6);
- informacje publikowane za pośrednictwem wszelkiego
rodzaju środków społecznego przekazu (mass mediów), emitowane w
przestrzeń społeczną, formalnie dostępne dla wszystkich (bowiem
niereglamentowane przez prawo), co nie znaczy, że dla wszystkich
dostępne ekonomicznie lub intelektualnie;
- poradnictwo indywidualnie adresowane do osób mających
szczególne potrzeby. Za szczególny rodzaj poradnictwa (któremu często
towarzyszy przydzielanie dóbr ekonomicznych) trzeba uznać pracę
socjalną.

INSTRUMENTY KADROWE

Ludzi, którzy świadczą usługi społeczne i decydują o przyznaniu
dóbr ekonomicznych

potrzebującym, ludzi, którzy stanowią i stosują

prawo (łącznie z tymi, którzy sprawują przymus państwowy i egzekwują
sankcje za niedozwolone zachowania – będąc „zbrojnym ramieniem”
państwa), którzy informują, wychowują,

uczą i radzą – możemy

postrzegać jako „instrumenty kadrowe” polityki społecznej; jako jej
zasoby ludzkie. Liczba i jakość tych ludzi, ich motywy i postawy,
prezentowana przez nich kultura prawna, polityczna, kultura współżycia
społecznego, mają decydujące znaczenie dla powodzenia programów
polityki społecznej. Rola kapitału ludzkiego, coraz bardziej doceniana
przez współczesną ekonomię, jest szczególnie duża w pewnych
dziedzinach życia społeczeństw; należy do nich właśnie polityka
społeczna.
Wymienić tu trzeba zwłaszcza:
- tych, którzy decydują o kierunkach polityki społecznej,
polityków

różnych

szczebli,

parlamentarzystów,

samorządowców,

związkowców; a obok nich przywódców niesformalizowanych ruchów
społecznych,
- tych, którzy świadczą profesjonalne usługi dla konkretnych
ludzi; działalność tych ostatnich mieści się w obszarze tzw. służb
społecznych. Przykładowe zawody reprezentatywne dla tej grupy to:
nauczyciel,
rehabilitant,

pedagog,
inspektor

resocjalizator,
pracy,

kurator,

doradca

lekarz,
zawodowy,

pielęgniarz,
doradca

ubezpieczeniowy, pracownik socjalny, a także – na pewnych obszarach
problemowych – policjant, sędzia, komornik. Lista tych zawodów wciąż
się wydłuża, pojawiają się nowe specjalizacje,
- nieocenionym uzupełnieniem (choć na pewno nie substytutem)
kadr profesjonalnych są wolontariusze; ci, którzy wnoszą zapał,
inwencję i nutę personalną do codziennych działań polityki społecznej,
poprzestając na symbolicznej gratyfikacji: na uznaniu otoczenia i
osobistym zadowoleniu. Pożytki płynące z ich działania są tym większe,
im lepszej jakości jest kapitał społeczny, którym dysponują oni sami i

całe społeczeństwo. Działając, rozwiązują bieżące problemy konkretnych
ludzi, a zarazem trwale pomnażają ów kapitał.

INSTRUMENTY PRZESTRZENNO-CZASOWE

Ludzkość żyje w czasoprzestrzeni.
Obiekty
społecznej)

infrastruktury

(w

szczególności:

infrastruktury

będące efektami procesów inwestycyjnych, służące

zaspokajaniu ludzkich potrzeb – takie jak szkoły czy szpitale, zabudowa
mieszkaniowa, sieć drogowa i kolejowa są najczęściej zaliczane do
instrumentów ekonomicznych. To jednak coś więcej niż tylko dobra o
dużej wartości ekonomicznej; są one, obok form ukształtowanych przez
naturę, elementami tzw. trwałej przestrzeni,

której

kształt i stan

wpływają przez długie lata na sposób życia ludzi i kulturę społeczeństw.
Dlatego w niniejszej typologii politykę przestrzenną, kształtowanie
przestrzeni w różnych skalach,
instrumentów.

Aby

ich

traktujemy jako odrębną grupę

skutecznie

używać,

trzeba

poszerzyć

wykorzystywaną tu wiedzę naukową o cały zespół nauk i sztuk
umożliwiających odpowiednie kształtowanie związków życia ludzkiego
z przestrzenią i z innymi formami życia; a więc o takie dyscypliny, jak:
ekologia, ergonomia, proksemika, urbanistyka, architektura.
Obiekty infrastruktury, obdarzone znaczną, choć zróżnicowaną
długowiecznością, oddziałują na życie kolejnych pokoleń, których
zamiary życiowe i aspiracje mogą z czasem zderzyć się z odziedziczonym
modelem

przestrzennego

ukształtowania

kraju,

miasta,

osiedla,

mieszkania. Kosztowność tych decyzji i długotrwałość ich skutków

sprawiają, że błędy są szczególnie trudno usuwalne, a skutki decyzji
kiedyś trafnych z czasem zaczynają być postrzegane jako bariery.
Każdy

program

polityki

społecznej

wymaga

operowania

instrumentem czasu – upływającego od zdiagnozowania sytuacji w
punkcie wyjścia, ułożenia projektu, do stopniowego osiągania celów.
Ale czas to nie tylko instrument, to także efekt polityki
społecznej. Zmiany w sferze techniki i gospodarki mogą dać ludziom
więcej czasu wolnego. Skutkiem współgrania różnych instrumentów jest
dłuższy czas trwania ludzkiego życia (dający ten statystyczny efekt, który
został przez demografów nieatrakcyjnie nazwany starzeniem się
społeczeństwa).

DOBRA PUBLICZNE

Niezwykle ważną kategorią jest - niemieszczące się w poprzednio
omawianych typologiach - pojęcie dobra publicznego. Narodziło się ono
we współczesnej ekonomii, co dowodzi, że nauka ta potrafi otworzyć się
na zjawiska z pogranicza gospodarki i społeczeństwa. Dostrzeżenie dóbr
publicznych wiąże się z konstatacją, że na pewnych obszarach klasyczny
mechanizm rynkowy jest niewydolny7.
Pojęcie to nie jest synonimem konsumpcji zbiorowej ani
konsumpcji

społecznej,

ekonomicznych.

nie

Przykładami

obejmuje
dóbr

też

samych

publicznych

tylko

dóbr

mogą

być:

niezdewastowane środowisko naturalne, zdrowie publiczne, a nawet
trwały pokój i sprawiedliwość społeczna, czy też respektowanie praw
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własności; w kategorii tej mieszczą się sieci komunikacyjne, systemy
obronne, akademie nauk i muzea, a także takie detale, jak tabliczki z
nazwami ulic i światło rzucane przez miejskie latarnie.

Dobrom publicznym przypisuje się następujące cechy:
1) korzyści płynące z istnienia tych dóbr wykraczają daleko poza korzyści
poszczególnych jednostek, np. indywidualnych nabywców; ich pozytywne efekty
zewnętrzne są udziałem większych zbiorowości ludzi, a także społeczeństwa i
gospodarki jako całości;
2) korzystanie z nich odbywa się zbiorowo, bowiem one same i ich efekty są
niepodzielne;
3) trudno kogoś wykluczyć ze zbiorowości ich użytkowników, toteż rzadko
występuje (bo nie ma sensu) rywalizacja o te dobra;
4) rynek nie jest w stanie ich wytworzyć – wcale albo w odpowiedniej ilości.
Wprawdzie sam rynek nie może funkcjonować bez istnienia wielu dóbr
publicznych, ale jako ich producent okazuje się zawodny.

Zakres znaczeniowy tego pojęcia zbliża się więc do pojęcia
wartości społecznych (por. rozdz. I.4). Przypomina, że owoce gospodarki
rynkowej ani to, co dzieje się wewnątrz rodziny i gospodarstwa
domowego, nie wyczerpują zestawu instrumentów i celów
społecznej.

Pojęcia (SŁOWA KLUCZOWE):
skuteczność
efektywność
konsumpcja
własność
kapitał ludzki
kapitał społeczny
dobra publiczne

polityki

KWESTIE DO DYSKUSJI:
1. Jaki styl polityki oświatowej, przy użyciu jakich instrumentów,
radzilibyście wybrać ministrowi edukacji w „trudnym społecznie”
regionie Polski?
2. Gdybyście

dążyli

do

stabilizacji

najlepszych,

wysoko

wykwalifikowanych pracowników w zakładzie pracy, jakie style i
instrumenty byście zastosowali?
3. Jakie instrumenty realizacji programów profilaktyki zdrowotnej
byłyby właściwe dla stolicy, a jakie - dla terenu popegeerowskiego?
4. Jak doprowadzić do dalszego zmniejszania liczby aborcji w
Polsce?
5. Jak

ograniczać

zjawisko

zamieszkiwania

rodzin

w

przegęszczonych mieszkaniach?
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