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RODZAJE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY
W KRAJACH ĝRODKOWOI WSCHODNIOEUROPEJSKICH
Streszczenie: W artykule zostanie zaprezentowana problematyka dotycząca typologii
aktywnej polityki rynku pracy. Na podstawie aktualnej literatury przedmiotu omówione
zostaną idealne ich typy (modele) – (modele Bonoli czy Deana) oraz zostanie podjĊta
próba okreĞlenia specyficznych cech aktywnej polityki rynku pracy w krajach EĝW.
WstĊpna analiza wydatków na aktywne programy rynku pracy pozwala postawiü hipotezĊ,
iĪ kraje EĝW wzorują siĊ na modelu liberalnym, charakterystycznym dla Wielkiej Brytanii. JednakĪe, uwzglĊdniając strukturĊ tych wydatków, moĪna zidentyfikowaü znaczne
zróĪnicowanie w tej mierze w badanej grupie krajów. Wynika to z odmiennych celów
realizowanej polityki, struktury rynków pracy oraz natĊĪenia problemów spoáecznych.
Sáowa kluczowe: aktywna polityka rynku pracy, szkolenia, subsydiowanie zatrudnienia,
usáugi rynku pracy.

Wprowadzenie
W ostatnich trzech dekadach widaü znaczy rozwój dziaáaĔ z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w róĪnych krajach. Kraje, w których pojawiá siĊ problem masowego bezrobocia o trwaáym i strukturalnym charakterze, na podstawie udanych doĞwiadczeĔ z innych krajów mogą widzieü w tej formie
interwencji moĪliwoĞü skutecznego dziaáania w kierunku równowaĪenia rynku
pracy. W ciągu ostatnich dekad aktywne podejĞcie do polityki rynku pracy zostaáo uznane przez agencje miĊdzynarodowe i przyjĊte w wielu krajach jako
podstawowy instrument ograniczania bezrobocia. W UE przypisuje siĊ jej istot-
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ną rolĊ w realizacji celów postawionych w ramach strategii Europa 2020. Celem
opracowania jest porównanie w wybranej grupie krajów (EĝW) dziaáaĔ oraz
cech aktywnej polityki rynku pracy. MoĪe byü to przesáanką do wyodrĊbnienia
postkomunistycznego modelu polityki rynku pracy bądĨ jej specyficznych typów w wybranej grupie krajów. PodjĊte badania pozwolą odnieĞü siĊ do tezy,
czy aktywna polityka rynku pracy wpisuje siĊ w zidentyfikowane w literaturze
przedmiotu idealne jej typy.

1. Geneza aktywnej polityki rynku pracy
Historia aktywnej polityki rynku pracy nierozáącznie związana jest z wielkim kryzysem gospodarczym w latach 30. XX w., kiedy to powszechne przekonanie, iĪ mechanizm rynkowy jest zdolny i efektywny w przywracaniu równowagi na róĪnych rynkach, zostaáo podwaĪone. RozpoczĊáy siĊ poszukiwania
alternatywnej strategii gospodarczej wobec tradycyjnego biernego oczekiwania
na dostosowania páacowo-cenowe. Pod wpáywem myĞli ekonomicznej Keynesa,
która przyjmuje, Īe przyczyną bezrobocia jest niedostateczny popyt, wprowadzone zostaáy programy gospodarcze, które wykorzystując w duĪej mierze Ğrodki publiczne, generowaáy proces tworzenia miejsc pracy w gospodarce. Po drugiej wojnie Ğwiatowej dopiero w latach 50. w Szwecji, za sprawą polityki
gospodarczej opierającej siĊ na peánym zatrudnieniu i stabilnoĞci cen w warunkach wzrostu gospodarczego i równoĞci spoáecznej, reaktywowano politykĊ
rynku pracy. Za podstawĊ realizowanej polityki gospodarczej uwaĪa siĊ model
Rehna-Meidnera, áączący w sobie cele ekonomiczne i spoáeczne
Ewolucja aktywnej polityki rynku pracy w okresie powojennym w sposób
syntetyczny przedstawiona zostaáa przez Bonoli [2010] czy Caruana i Theuma
[2011]. Jak sugerują autorzy, polityka ta róĪni siĊ znacznie w czasie, w zaleĪnoĞci od istniejących uwarunkowaĔ makroekonomicznych i pojawiających siĊ
problemów. W zasadzie moĪna przyjąü trzy etapy rozwoju dziaáaĔ z zakresu
ALMP, a mianowicie:
1) Lata 50. i 60. XX w. Aktywna polityka rynku pracy rozwija siĊ jako odpowiedĨ na pojawiające siĊ niedobory na rynku pracy. Dynamiczny rozwój gospodarczy determinuje wzmoĪony popyt na nowe kwalifikacje, a dziaáania
w ramach ALMP koncentrują siĊ na inwestycjach w kapitaá ludzki, zwiĊkszeniu mobilnoĞci zawodowej i przestrzennej zasobów pracy.
2) Poáowa lat 70. XX w. Zmiana priorytetów gospodarczych po szoku naftowym w latach 1973-1975 (dynamiczny wzrost bezrobocia strukturalnego)
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wpáynĊáa na zmianĊ priorytetów ALMP. Dziaáania zaczĊáy koncentrowaü siĊ
na utrzymywaniu zasobów pracy w aktywnoĞci zawodowej, minimalizowaniu zwolnieĔ, co w konsekwencji umoĪliwiaáo ograniczenie lub opóĨnienie
procesu dekwalifikacji.
3) Poáowa lat 90. XX w. Nowe trendy w polityce spoáecznej przenoszą punkt
ciĊĪkoĞci z socjalnych uprawnieĔ jednostki na jej zobowiązania. W polityce
rynku pracy znalazáo to odzwierciedlenie w koncepcji áączącej wspieranie
gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia ze zwiĊkszaniem przymusu pracy. NastĊpuje zmiana podejĞcia paĔstwa do rynku pracy i wypracowanie nowej strategii, która powszechnie nazywa siĊ filozofią paĔstwa pracy (workfare state)
[Golinowska, 2003, s. 27; WiĞniewski i Zawadzki, 2010, s. 17].
Aktywna polityka rynku pracy ma przygotowaü osoby bezrobotne do ponownego wejĞcia na rynek pracy i powinna byü ukierunkowana na wyselekcjonowane, znajdujące siĊ w najtrudniejszym poáoĪeniu jednostki, które czĊsto
okreĞlone są mianem grup zwiĊkszonego ryzyka na rynku pracy. MoĪna powiedzieü, Īe peáni ona funkcjĊ „mostu” prowadzącego do przyszáego zatrudnienia
[WiĞniewski i Zawadzki, 2010, s. 16]. NaleĪy zauwaĪyü, Īe ALMP zostaáa
pierwotnie wprowadzona w rozwiniĊtych krajach OECD i UE. W póĨniejszym
okresie niektóre z rozwiązaĔ zostaáy zaimplementowane na Bliskim Wschodzie
czy Póánocnej Afryce. W ciągu ostatnich piĊtnastu lat wdroĪenie tych dziaáaĔ
staáo siĊ powszechne w Europie ĝrodkowo-Wschodniej i regionie WNP.
Tradycyjnie polityka rynku pracy wykorzystuje instrumenty pasywne (passive labour market policy, PLMP), tworzące podstawy materialnego zabezpieczenia osób bezrobotnych oraz aktywne (active labour market policy, ALMP),
których celem jest poprawa pozycji jednostki poszukującej pracy oraz przygotowanie jej do ponownego wejĞcia na ten rynek. Szeroki wachlarz instrumentów
moĪliwych do wykorzystania utrudnia porównania miĊdzynarodowe. W tym
celu zarówno OECD [2014], jak i Eurostat [2013, s 13-20] wprowadziáy ich
systematyzacjĊ. Ujednolicona klasyfikacja daje moĪliwoĞü obiektywnego porównania wydatków w badanej grupie krajów, a szczegóáowe wytyczne pozwalają jednoznacznie przyporządkowaü heterogeniczne instrumenty wykorzystywane w poszczególnych krajach do jednej z wymienionych grup.
Aktywna polityka rynku pracy jest waĪnym obszarem dziaáania instytucji
rynku pracy oraz szerzej – polityki spoáeczno-gospodarczej. Jak zostanie przedstawione poniĪej, róĪne kraje stosują róĪne strategie ALMP, wykorzystując zarówno odmienną wielkoĞü wydatków na jej realizacjĊ (w stosunku do wartoĞci
PKB), jak i odmienną kombinacjĊ instrumentów.
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2. Wybrane klasyfikacje aktywnych polityk rynku pracy
W rzeczywistoĞci termin aktywna polityka rynku pracy jest szeroką i bardzo pojemną kategorią. MoĪe zostaü wykorzystany do okreĞlenia wielu dziaáaĔ
mających za zadanie aktywizacjĊ jednostek na rynku pracy m.in. poprzez szkolenia w instytucjach zajmujących siĊ ksztaáceniem, jak i w miejscu pracy, czy
teĪ subsydiowanie zatrudnienia w sektorze prywatnym czy publicznym. Na
przeciwnym kraĔcu okreĞlenie „aktywny” moĪe byá uĪywane do opisania podejĞcia wypracowanego w róĪnych anglojĊzycznych krajach, które áączy w sobie
usáugi poĞrednictwa pracy z silniejszymi bodĨcami, takimi jak: czasowe limity
pobierania zasiáków, redukcje ĞwiadczeĔ i stosowanie sankcji, które okreĞlane
jest mianem podejĞcia workfare. Tym samym w literaturze przedmiotu moĪna
wskazaü róĪne podejĞcia do klasyfikacji aktywnej polityki rynku pracy. Wybrane z nich prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Wybrane klasyfikacje aktywnych polityk rynku pracy
Autor
klasyfikacji

Typy aktywnej polityki rynku pracy

J. Torfing
(1999)

Ofensywna – aktywizacja i wzmacnianie
pozycji jednostek na rynku pracy (np. Dania)

Defensywna – wprowadzenie sankcji i ograniczeĔ w zakresie dostĊpu do ĞwiadczeĔ z tytuáu
bezrobocia (np. USA)

P. Taylor-Gooby
(2004)

Pozytywna – wysokie wydatki na aktywizacjĊ,
wysoki poziom aktywnoĞci zawodowej ludnoĞci, opodatkowanie dochodów zapewnia niezbĊdne Ĩródáo finansowania kosztownych
rozwiązaĔ (kraje skandynawskie)

Negatywna (liberalna) – oparta na instrumentach rynkowych (np. Wielka Brytania). Znacznie
niĪsze wydatki na ALMP przy relatywnie wysokim poziomie zatrudnienia (ze znacznym bezrobociem wĞród máodzieĪy) w warunkach elastycznego rynku pracy

J.C. Barbier
(2004)
J.C. Barbier,
I. Ludwig-Mayerhofer
(2004)

Liberalna aktywizacja – silne zachĊty do
pracy (kraje skandynawskie)

D. Clegg
(2005)

H. Dean
(2007)

G. Bonoli
(2010)

B. Craig
(2014)

Uniwersalistyczna
aktywizacja – uwarunkowanie korzyĞci
i wprowadzenie
sankcji

Polityka cyrkulacyjna – której celem jest
zwiĊkszenie szans bezrobotnego na kontakt
z potencjalnym pracodawcą przez
usáugi poĞrednictwa pracy
Polityka warunkują- Polityka oparta na
ca rozwój kapitaáu
procesie aktywnego
ludzkiego (Dania
tworzenia miejsc
i Holandia, Wielka
pracy (Szwecja,
Brytania do 2006)
Norwegia)
Polityka warunkująPolityka pomocowa
ca rozwój kapitaáu
(Dania, Szwecja,
ludzkiego (kraje
Niemcy)
skandynawskie)
Polityka subwencjoPolityka oparta na
nowania zatrudnieszkoleniu i usáugach
nia z uwzglĊdnieniem
rynku pracy (Niemcy,
zachĊt dla pracoFrancja)
dawców (Szwecja)

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Kontynentalna aktywizacja – podobna do
krajów skandynawskich, uzupeániona szerokimi
inwestycjami w kapitaá ludzki (wysoki udziaá
wydatków na szkolenia)
Polityka integrująca – powinna bezpoĞrednio
prowadziü do zatrudnienia bezrobotnych poprzez
warunkowoĞü ĞwiadczeĔ lub ochronĊ zatrudnienia
Polityka podkreĞlająca prawo jednostki do
pracy (Francja)

Polityka oparta na
przymusie pracy
(USA i Wielka Brytania po 2006)

Polityka stagnacyjna
(Francja, Niemcy)

Polityka motywacyjna (kraje anglojĊzyczne)

Polityka oparta na
Polityka oparta na
usáugach publicznych
szkoleniach i subsysáuĪb zatrudnienia
diowaniu zatrudnienia
(Wielka Brytania,
(Wáochy)
Holandia)
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W dyskusjĊ na temat typów aktywnej polityki rynku pracy wpisują siĊ prace Kwiatkowskiego [2002, s. 301-315] czy Bonoli [2010], który przedstawiá
idealne typy aktywnej polityki rynku pracy dla krajów europejskich. Klasyfikacja opiera siĊ na priorytetowych celach, które realizuje ALMP, oraz dopasowanych do nich instrumentach wspierania bezrobotnych, uwzglĊdnia stopieĔ,
w jakim róĪne podejĞcia wykazują prorynkową orientacjĊ, oraz zakres, w jakim
zwiĊksza siĊ kapitaá ludzki. PodejĞcie z silną orientacją prorynkową i znacznymi
inwestycjami w kapitaá ludzki, z naciskiem na podnoszenie kwalifikacji, bazuje
na rozlegáych programach ksztaácenia zawodowego związanego z pracą. Systemy, które są sáabe w obu domenach, opierają siĊ na ochronie posiadanych kwalifikacji i kapitaáu ludzkiego, koncentrują siĊ na utrzymaniu osób bezrobotnych na
zajmowanych stanowiskach w sektorze publicznym o ograniczonym potencjale
rozwoju. Zostaje utrzymany poziom efektywnej podaĪy pracy, gotowej do produktywnego wykorzystania w sytuacji pojawienia siĊ wolnych miejsc pracy.
Bonoli wyróĪniá reĪim z silną orientacją prorynkową, ale niewielkimi inwestycjami w kapitaá ludzki, który to koncentruje siĊ na pomocy w zatrudnieniu lub
poprawie dopasowaĔ na rynku pracy – model zawodowy. Ostatni z wymienionych idealnych reĪimów koncentruje siĊ na motywowaniu lub wywieraniu presji. Jest on wysoce prorynkowy, ale oferuje znikome inwestycje w kapitaá ludzki. Wykorzystuje dodatki páacowe w formie ulg podatkowych oraz niski poziom
zasiáków i dodatkowe sankcje, motywujące do znalezienia pracy.
Uzupeánioną klasyfikacjĊ aktywnej polityki rynku pracy przedstawiá Craig
[2014]. UwzglĊdniá strukturĊ wydatków na ALMP, jak i takie czynniki ją determinujące jak: poziom ochrony zatrudnienia, model polityki edukacyjnej czy
przemysáowej. Pozostawiając bez wyjaĞnieĔ szerszy kontekst tej analizy naleĪy
wskazaü, iĪ w trakcie analizy wykorzystania usáug związanych z poszukiwaniem
pracy, szkoleniami oraz zatrudnieniem wspieranym (dotacjami), zostaáy zidentyfikowane cztery poniĪej opisane typy aktywnej polityki rynku pracy
Model rynku pracy oparty na usáugach publicznych sáuĪb zatrudnienia
w zakresie poĞrednictwa pracy w najwiĊkszym stopniu wyróĪnia Wielką BrytaniĊ
i HolandiĊ. Wielka Brytania jest przykáadem podejĞcia, które niemal wyáącznie
skupia siĊ na usprawnieniu metod poszukiwania pracy przez bezrobotnych oraz
indywidualnych formach doradztwa zawodowego. Dziaáania te powinny prowadziü do szybkiego znalezienia pracy, chociaĪ nie zawsze zgodnego z wyksztaáceniem czy posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi. Holandia zostaá ujĊta w ramach tego modelu przy znacznie wyĪszych wydatkach niĪ w Wielkiej Brytanii na
subsydiowanie zatrudnienia. Rozbudowana struktura takich programów skierowanych do osób, które cierpią skrajne trudnoĞci w znalezieniu pracy, powinna zostaü
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zinterpretowana jako przejaw opieki spoáecznej, a nie strategia zatrudnieniowa.
Mają one tym samym niewielki wpáyw na zwiĊkszenie szans zatrudnienia na
otwartym i konkurencyjnym rynku pracy.
Wáochy reprezentują politykĊ rynku pracy opartą na szkoleniach i subsydiowaniu zatrudnienia. To poáączenie jest silnie widoczne tylko w jeszcze jednym kraju europejskim, tzn. w Grecji (zarówno Hiszpania, jak i Portugalia mogą
byü postrzegane jako umiarkowani zwolennicy tego podejĞcia). Taki model moĪe wynikaü ze stosunkowo wysokiego poziomu nieaktywnoĞci spoáeczeĔstwa,
a wejĞcie na rynek pracy wymaga wyposaĪenia w umiejĊtnoĞci bądĨ stworzenia
specjalnego miejsca pracy.
Model rynku pracy oparty na szkoleniach i usáugach rynku pracy wyróĪnia FrancjĊ i Niemcy. Wykorzystanie na szerszą skalĊ programów doskonalących metody poszukiwania pracy w gospodarce niemieckiej pojawiáo siĊ stosunkowo niedawno (wydatki na ten cel przekraczają obecnie wydatki na
szkolenia). Francja dodatkowo uzupeánia te programy tworzeniem miejsc pracy w sektorze publicznym.
Szwecja reprezentuje model oparty na systemie subwencjonowania zatrudnienia osób bezrobotnych, z uwzglĊdnieniem zachĊt dla pracodawców, którzy
tworzą nowe miejsca pracy. Ograniczenie wydatków na szkolenia moĪe wynikaü
z wysokiego poziomu wyksztaácenia.
Przedstawione w tabeli 1 i scharakteryzowane powyĪej rzeczywiste i idealne
typy aktywnej polityki rynku pracy wskazują, iĪ badacze nie osiągnĊli konsensusu
w tej kwestii. NajczĊĞciej politykĊ rynku pracy realizowaną przez Wielką BrytaniĊ
i USA okreĞla siĊ jako prorynkową, opartą w zdecydowanej mierze na usáugach
poĞrednictwa i poradnictwa zawodowego. Ten typ polityki jest najbardziej naturalny i nie narusza warunków konkurencji pomiĊdzy podmiotami na rynku pracy.
Pozostaje pytanie, w jakim stopniu polityka rynku pracy powinna realizowaü zadania w zakresie ksztaácenia (zadania w tym zakresie realizuje przede wszystkim
system ksztaácenia) czy opieki spoáecznej, która pojawia siĊ w ramach zatrudnienia subsydiowanego (pomoc spoáeczna jest realizowana takĪe przez inne instytucje). Nie moĪna równieĪ wymagaü, aby polityka rynku pracy realizowaáa wszystkie wymienione zadania. PomiĊdzy dostĊpnymi instrumentami wystĊpuje
czĊĞciowa komplementarnoĞü, ale w warunkach ograniczenia Ğrodków finansowych równieĪ wysoka substytucyjnoĞü.
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3. Typy aktywnej polityki rynku pracy w krajach CEE
W tej czĊĞci pracy zostaáa podjĊta próba zidentyfikowania typów aktywnej
polityki rynku pracy w badanej grupie krajów na podstawie analizy struktury
wydatków na poszczególne programy. W opracowaniu okreĞlenie kraje Ğrodkowo- i wschodnioeuropejskie (CEE -10 Central and Eastern Europe) obejmuje
BuágariĊ, Czechy, EstoniĊ, WĊgry, àotwĊ, LitwĊ, PolskĊ, RumuniĊ, SáowacjĊ
i SáoweniĊ. Okres badawczy to lata 2004-2013. Podstawowym Ĩródáem danych
dla badanej grupy krajów są dane Eurostatu. Wydatki na poszczególne interwencje zostaáy przedstawione w ujĊciu wzglĊdnym, jako procent caákowitych wydatków na ALMP (kategorie 1-71).
Programy zostaáy pogrupowane w nastĊpujący sposób:
– usáugi rynku pracy (kategoria 1),
– szkolenia (kategoria 2),
– zachĊty zatrudnieniowe wraz z wsparciem w procesie tworzenia nowych
miejsc pracy (kategoria 4 oraz kategoria 7),
– dofinansowanie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepeánosprawnych oraz dziaáania związane z bezpoĞrednim tworzeniem miejsc pracy (kategoria 5 oraz kategoria 6).
Poáączenie kategorii 4 i 7 oraz kategorii 5 i 6 jest związane z chĊcią rozróĪnienia, czy tworzone miejsca pracy powstają na otwartym i konkurencyjnym
rynku pracy (zwykle o wiĊkszej trwaáoĞci), czy w duĪej mierze w sektorze publicznym (o czasowym charakterze).
Analiza wydatków na ALMP pozwoliáa zidentyfikowaü cztery klastry, wykazujące duĪą zbieĪnoĞü cech (w celu zachowania przejrzystoĞci analizy kaĪda
z wymienionych grup zostaáa przedstawiona na osobnym wykresie, wielkoĞci
przedstawione na osiach oraz wyskalowanie osi na kaĪdym z nich są identyczne):
– Klaster A – Estonia (EST) i àotwa (àOT), Litwa (LIT),
– Klaster B – Sáowacja (SàO) i Rumunia (RUM), Czechy (CZ),
– Klaster C – WĊgry (WĉG), Buágaria (BUà), Polska (POL),
– Klaster D – Sáowenia oraz kraje, które zmieniają profil ALMP.
Pierwszą zidentyfikowaną grupĊ krajów, tj. EstoniĊ, àotwĊ i LitwĊ2, wyróĪnia wysoki poziom wydatków na szkolenia – polityka wspierająca rozwój
kapitaáu ludzkiego (rys. 1).

1

2

Oznaczenie instrumentów polityki rynku pracy jako kategoria 1 – kategoria 7 zgodnie z metodologią Eurostatu. W artykule wykorzystano zmienne Eurostatu dotyczące wydatków na politykĊ
rynku pracy DG EMPL (tps00076 - 00080).
Litwa w 2009 i 2013 r. wykazuje nie do koĔca zbieĪne cechy w ramach prezentowanego klastra
ze wzglĊdu na znaczne ograniczenie wydatków na szkolenia z 31% w 2004 r. do 19 % w 2013 r.
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Rys. 1. Strruktura wydatkków na ALMP
P w ramach klastra
k
A w rokku 2004, 20099 i 2013

W laatach 2003-2012 wydatkii na ten cel w Estonii przzekraczają 770% caákowitych wyydatków na ALMP, w niektórych
n
laatach siĊgają nawet 90%.. Dodatkowo EstonniĊ wyróĪnia wysoki pozziom wydatk
ków związannych z usáugami rynku
pracy. Ussáugi te obejmują inform
macje skierow
wane do bezzrobotnych o wolnych
miejscachh pracy, indyywidualne pooradnictwo zawodowe
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poszukiwania pracy. Bez wątpiennia ten mod
del aktywnej polityki ryynku pracy
o
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kowo wskkazaü, czy wynika
w
to z niskiego
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n
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p
àotw
wa równieĪ
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przeznacza na szkolenia relatywnie znaczną czeĞü Ğrodków finansowych; podczas gdy w 2004 r. wydatki na ten cel stanowiáy 29%, to w 2013 r. – 52% caákowitych wydatków na ALMP. Instrumentem uzupeániającym ksztaácenie jest
program zatrudnienia subsydiowanego, oparty na dotacjach mających na celu
tworzenie miejsc pracy w sektorze publicznym, jak i na otwartym rynku pracy.
W Rumuni, na Sáowacji oraz w Czechach3 moĪna mówiü o prorynkowej
(pomocowej) polityce rynku pracy opartej w duĪej mierze na instrumentach
wspierających tworzenie miejsc pracy w sektorze prywatnym lub zachĊtach do
podjĊcia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej oraz usáugach instytucji rynku pracy.
Wydatki związane z wsparciem zatrudnienia na otwartym rynku wyniosáy
w Rumunii w 2004 r. ponad 43%, a w 2013 r. spadáy do 20% ogólnych wydatków na ALMP. Na Sáowacji wydatki na ten cel zwiĊkszyáy siĊ z 15% w 2004 r.
do prawie 50% w 2013 r. W Rumunii dominującym instrumentem wsparcia
bezrobotnych staáy siĊ usáugi rynku pracy, na które przeznaczono w 2004 r.
27,6%, podczas gdy w 2013 r. juĪ ponad 72% ogólnych Ğrodków ALMP. Sáowacja jako instrument komplementarny wykorzystuje subsydiowanie zatrudnienia w sektorze publicznym lub dla grup, które mają znaczne trudnoĞci na rynku
pracy. Tym samym ponad 76% Ğrodków w ramach ALMP przeznacza siĊ na
róĪnego rodzaju dotacje wspierające zatrudnienie bezrobotnych, ale równieĪ
firm, które tworzą dla nich miejsca pracy. Polityka rynku pracy w ramach tego
klastra opiera siĊ na wsparciu rynkowych mechanizmów kreacji miejsc pracy,
a z drugiej strony dominujące instrumenty umoĪliwiają nabycie umiejĊtnoĞci
zawodowych oraz doĞwiadczenia. RównoczeĞnie wydatki na szkolenia ksztaátują siĊ na bardzo niskim poziomie.

3

W Czechach tylko w 2003 r. ALMP wyróĪniają przedstawione dla klastra B cechy. W kolejnych
okresach wydaje siĊ, Īe przesunĊáa siĊ do klastra D.
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Rys. 2. Strruktura wydatkków na ALMP
P w ramach klastra
k
B w rokku 2004, 20099 i 2013

nia wysoki wzglĊdny
w
udzziaá wydatWĊgrry, BuágariĊ i PolskĊ (rys. 3) wyróĪn
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witych Ğroodków w ram
mach ALMP
P. W Polsce Ğredni
Ğ
poziom
m wydatków
w na ten cel
waha siĊ w przedzialee 36%- 49%.

Rys. 3. Strruktura wydatkków na ALMP
P w ramach klastra
k
C w rokku 2004, 20099 i 2013

m takiej pollityki jest oggraniczanie przeszkód
p
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chronionyych miejsc pracy,
znaczne wydatki
w
na subsydiowan
s
nie zatrudnieenie mogą oggraniczaü efe
fektywnoĞü
ALMP, boowiem wiĊkszoĞü badaĔ i ocen wskaazuje, Īe zatru
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p
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Rys. 4. Strruktura wydatkków na ALMP
P w ramach klastra
k
D w 2013 r.

4

PoniewaĪĪ wiĊkszoĞü kraajów (trzy spoĞĞród czterech) zostaáa zaliczoona do tego klaastra dopiero
w 2009 lub
l 2013 r., auutorka nie widzzi sensu przedsttawienia wykreesów z okresów
w wczeĞniejszych. Uw
wypuklaáyby onne w wiĊkszym
m stopniu róĪnice niĪ podobieĔsstwa w ramach klastra D.
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Podsumowanie
Rozpatrując politykĊ rynku pracy jako interwencjĊ paĔstwa w procesy rynkowe, naleĪy postawiü pytanie, czy interwencja ta jest rzeczywiĞcie potrzebna.
JeĪeli tak, to w jakim zakresie i za pomocą jakich instrumentów naleĪy oddziaáywaü skutecznie na ten rynek. W gruncie rzeczy nie ma jednoznacznej i wiąĪącej odpowiedzi.
W latach 90. XX w. kraje Ğrodkowoeuropejskie stworzyáy podstawy dziaáaĔ
interwencyjnych na rynku pracy, a w póĨniejszym okresie je modyfikowaáy.
RównoczeĞnie cele, które stawia siĊ aktywnej polityce, są bardzo szerokie i ambitne. Ma bowiem prowadziü do formowania kapitaáu ludzkiego, speániaü funkcje integracyjne i socjalne. Pozostaje pytanie, w jakim stopniu wáaĞnie takie
funkcje powinna speániaü oraz w jakim stopniu to system edukacyjny czy system
pomocy spoáecznej jest odpowiedzialny za ich realizacjĊ.
Analiza wydatków na aktywne programy rynku pracy pozwala stwierdziü, iĪ
badana grupa krajów znacznie róĪni siĊ od modelu liberalnego, charakterystycznego dla Wielkiej Brytanii. WyróĪnienie czterech klastrów o odmiennym zakresie
i sposobie wykorzystania instrumentów pozwala sformuáowaü stwierdzenie, iĪ
ALMP w odpowiedzi na zdywersyfikowane struktury rynków pracy oraz natĊĪenie problemów spoáecznych w róĪnych krajach káadzie nacisk na odmienne rozwiązania. SáowacjĊ i RumuniĊ charakteryzuje prorynkowa (pomocowa) ALMP.
Gáównym zadaniem aktywnej polityki rynku pracy na àotwie i w Estonii jest rozwój kapitaáu ludzkiego. Stagnacyjną politykĊ, opartą na zatrudnieniu wspieranym,
przyjĊáy Sáowacja i Rumunia. Polska, Czechy i Litwa doĞü znacznie zmieniają
strukturĊ wykorzystywanych instrumentów, co wiĊcej, wydaje siĊ, Īe wraz ze
Sáowenią tworzą nowy, mieszany model polityki rynku pracy, który w przyszáoĞci
byü moĪe bĊdzie stanowiá trzon modelu Ğrodkowoeuropejskiego.
Zaprezentowane w artykule wyniki badaĔ mają charakter cząstkowy, ich
weryfikacja wymaga dodatkowo uwzglĊdnienia uwarunkowaĔ realizowanej
polityki rynku pracy, co bĊdzie przedmiotem dalszych badaĔ autorki.
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TYPES OF ACTIVE LABOUR MARKET POLICIES
IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Summary: The article presents social regimes and labour market policy problems. On
the basis of source literature, describe their ideal types (models) and try to identify the
features of active labour market policy in post-communist countries. The discussions
which developed in last years, moving in two different directions. The first group of
researchers suggests that active labour market policies developing in already identified
direction, which shows of its unification on a scale at least regional (ex. Within the EU).
This approach can be contrasted with particularistic view, which shows that CEE countries follow different and non-traditional personal path or in specific groups. Analysis of
spending on active labour market policies can be argued about the different types in the
group of tested countries.
Keywords: labour market policy, training, subsidized employment, labour market services.

