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ZAŁĄCZNIK

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA ZA ROK 2010 W SPRAWIE OCHRONY 
SOCJALNEJ I WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Najważniejsze przesłania

Dzięki zdecydowanym działaniom politycznym oraz automatycznym stabilizatorom wbudowanym 
w europejskie systemy opieki socjalnej udało się zmniejszyć gospodarcze i społeczne skutki recesji 
o rozmiarach największych od dziesięcioleci. Wpływ kryzysu na życie ludzi jest jednak na razie trudno 
w pełni ocenić. Skutki kryzysu dla rynków pracy oraz dla społeczeństwa, szczególnie w przypadku osób 
w trudnej sytuacji dopiero się ujawniają. Aby szybko opracować skuteczne rozwiązania polityczne i móc 
ocenić ich działanie, należy w sposób systematyczny monitorować tendencje społeczne oraz poprawić 
jakość statystyk społecznych.

Kryzys uwypuklił znaczne różnice między państwami UE. Występują bowiem różnice w zakresie, 
rozmiarach i skutkach recesji, a także w zdolności krajowych systemów opieki socjalnej do zapewnienia 
odpowiedniej ochrony. Niektóre z państw członkowskich nie mają wystarczających środków finansowych, 
żeby zaspokoić rosnące potrzeby; są też takie, w których występują znaczne luki w siatce bezpieczeństwa 
socjalnego. Jednym z najważniejszych zadań jest obecnie zmniejszenie tych luk. 

Jednocześnie konieczność ograniczenia wzrostu wydatków publicznych wymaga podniesienia jakości 
prowadzonych działań oraz, w niektórych przypadkach, ustalenia wyraźnych priorytetów. Cele te 
osiągnąć można poprzez bardziej skuteczne i wydajne działania na rzecz włączenia społecznego i ochrony 
socjalnej zgodnie z zasadą powszechnego dostępu, dostosowania do potrzeb i trwałości prowadzonych 
działań.

Bezrobocie może przez pewien czas utrzymywać się na wysokim poziomie , zwiększając ryzyko 
długotrwałego wykluczenia. Walka z bezrobociem powinna łączyć się z działaniami na rzecz rynków 
pracy sprzyjających integracji społecznej. Jako że zbliża się ożywienie gospodarcze, poprzez środki 
polityczne powinno się przygotować społeczeństwo do wykorzystywania możliwości zatrudnienia, 
wspierać wartościowe miejsca pracy i zapobiegać długotrwałemu uzależnieniu od pomocy. Wyważone 
strategie aktywnego włączenia, zawierające odpowiednie wsparcie dochodu, dostęp do rynku pracy oraz 
usług socjalnych, mogą pogodzić cele zwalczania ubóstwa, zwiększania udziału w rynku pracy oraz 
zwiększania efektywności wydatków na cele społeczne. 
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Należy zwracać większą uwagę na dotychczasowe i nowe przejawy ubóstwa i wykluczenia występujące 
w społeczeństwach starzejących się i szybko ulegających zmianom, otwartym na globalizację i zjawiska 
migracyjne. Zapobieganie ubóstwu, szczególnie wśród dzieci, i walka z nim jest konieczna, jeśli chcemy 
przygotować Europę na przyszłość, unikając strat kapitału ludzkiego zarówno wśród kobiet, jak 
i mężczyzn. 

Kryzys pogłębił ubóstwo w wielu jego przejawach, takich jak wykluczenie mieszkaniowe. W ciągu 
ostatniego dziesięciolecia twórcy polityki publicznej stanęli przed takimi niepokojącymi zjawiskami jak: 
wysoki koszt mieszkań, bezdomność, polaryzacja społeczna i mieszkaniowa oraz nowe formy deprywacji 
mieszkaniowej; ponadto w tej dziedzinie brakuje często dokładnych informacji i systemów oceny. 
Zintegrowane strategie przeciwdziałania wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności odgrywają ważną 
rolę w polityce pokryzysowej, gdyż ich celem jest budowa spójnych społeczeństw, funkcjonujących 
z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Trudna sytuacja finansowa niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i kondycję fizyczną oraz niesie 
ze sobą ryzyko pogłębienia różnic w stanie zdrowia. Skutki kryzysu odczuwane będą z różną siłą 
w zależności sytuacji wyjściowej w dziedzinie zdrowia oraz zdolności państw członkowskich do podjęcia 
wyzwań. Wobec zwiększonych potrzeb i dużych obciążeń budżetowych jeszcze pilniejsze staje się 
usprawnienie działania systemów opieki zdrowotnej. Głównym wyzwaniem jest zwiększenie wydajności 
przy jednoczesnym zapewnieniu ogólnodostępnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości.

Emeryci i renciści na razie nie odczuli skutków kryzysu szczególnie dotkliwie, choć cięcia wydatków 
w niektórych państwach o wysokim wskaźniku ubóstwa wśród osób starszych są powodem do niepokoju. 
Kryzys i perspektywa spowolnienia gospodarczego prawdopodobnie wywrą wpływ na wszystkie rodzaje 
systemów emerytalno-rentowych oraz zaostrzą problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Na
wysokość świadczeń w coraz większym stopniu wpływają uiszczane przez całe życie składki zależne od 
zarobków. W związku z tym adekwatność świadczeń zależeć będzie od tego, czy rynki pracy będą 
oferować możliwości zarobkowania z dłuższymi i bardziej wartościowymi okresami składkowymi.

Wyraźna ewolucja w kierunku systemów kapitałowych uwidacznia koszt przyszłych emerytur 
w starzejącym się społeczeństwie. Zjawisko to zwiększa też zależność systemów emerytalno-rentowych 
od kondycji rynków finansowych. Różna zdolność systemów kapitałowych do funkcjonowania 
w warunkach kryzysu dowodzi, że różnice w strukturze systemów, przepisach regulujących ich działalność 
oraz w strategiach inwestycyjnych mają duże znaczenie. Należy zagwarantować równowagę między 
bezpieczeństwem i przystępnością cenową funduszy a potencjalnymi zyskami i stratami, jakie mogą 
przynieść. 
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W wyniku kryzysu bardzo wyraźnie widać wartość dodaną koordynacji polityki poprzez otwartą 

metodę koordynacji w zakresie opieki socjalnej i włączenia społecznego (tzw. „OMK w polityce 

społecznej”); kryzys stał się także zachętą do wzmocnienia i pełnego wykorzystania możliwości tej 

metody. Wspólne monitorowanie społecznych skutków kryzysu wykazało znaczenie wzajemnego 

uczenia się i wymiany dobrych praktyk. Zwiększyło ono także świadomość problemów oraz 

pomogło w podjęciu wspólnych wyzwań.

Z wydarzeń związanych  z kryzysem i z dziesięciu lat realizacji strategii lizbońskiej wynika, że 

trzeba będzie wspierać zrównoważony wzrost wraz z tworzeniem miejsc pracy i zwiększaniem 

spójności społecznej, a także dokonywać systematycznej oceny ewolucji tendencji społecznych, 

w tym pod kątem równości płci. Obchodzony w 2010 r. Europejski Rok Walki z Ubóstwem 

i Wykluczeniem Społecznym będzie idealną okazją do potwierdzenia podjętego przez UE dziesięć 

lat temu zobowiązania do skutecznych działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym. Zobowiązanie to można dodatkowo wzmocnić ustalając cele krajowe w oparciu 

o fakty.

1. WPROWADZENIE

Zdecydowane działania natury politycznej oraz automatyczne stabilizatory odegrały znaczącą rolę 

w łagodzeniu społecznych skutków kryzysu. Społeczeństwa odczują je jednak w pełni dopiero po 

jakimś czasie. Według prognoz Komisji stopa bezrobocia może przekroczyć 10 % w 2010 r., 

a wydatki socjalne wzrosną z 27,5 % do 30,8 % PKB w latach 2007–2010. 

W następstwie kryzysu pracę straciło 5 mln osób, co doprowadziło do spadku dochodów wielu 

gospodarstw, narażając je na zubożenie i nadmierne zadłużenie, a niektóre także na utratę miejsca 

zamieszkania. Już na samym początku kryzys dotknął migrantów, młodszych i starszych 

pracowników oraz osoby zatrudnione na czas określony, szczególnie kobiety; teraz widmo 

bezrobocia grozi pozostałym kategoriom pracowników, które do tej pory nie były nim bardzo 

zagrożone. Bezrobocie może pozostać na wysokim poziomie przez pewien czas, pociągając za sobą 

ryzyko długotrwałego bezrobocia i wykluczenia.
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Charakter, rozmiary i skutki kryzysu nie są jednakowe w całej UE. W jednym z państw 

członkowskich bezrobocie wzrosło z 2,7% do 3,9%, natomiast w innym z 6,0% aż do 20,9%. Poza 

tym państwa członkowskie znajdowały się już na początku w różnej sytuacji społecznej. W 2008 r. 

wskaźniki zagrożenia ubóstwem wynosiły od 9% do 26%. Zakres i wysokość pomocy udzielanej 

w ramach ochrony socjalnej także były niejednakowe w różnych państwach i grupach społecznych. 

Różnice te przekładają się na nastroje społeczne: w czerwcu 2009 r. większość badanych uważała, 

że w wyniku kryzysu wzrosło ubóstwo, natomiast odsetek respondentów, którzy silnie odczuwali 

skutki recesji, wahał się pomiędzy 10% a 69%.

Działania polityczne też odznaczają się różną skalą i intensywnością. Według szacunków Komisji 

wydatki na środki uznaniowe wyniosły w niektórych państwach poniżej 1% PKB , podczas gdy 

w innych – ponad 3,5%. Według prognoz Komisji w latach 2007–2010 wydatki socjalne wzrosną –

w trzech państwach o zaledwie 1 punkt procentowy, natomiast w innych czterech nawet 6 punktów 

procentowych. 

Państwa członkowskie korzystały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), by 

zwiększyć wsparcie dla bezrobotnych, utrzymać istniejące miejsca pracy oraz pomóc osobom 

znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji w pokonaniu strukturalnych przeszkód w integracji na 

rynku pracy. Wykorzystały one elastyczną strukturę EFS, dostosowując programy operacyjne do 

potrzeb i wprowadzając do nich niezbędne zmiany; zastosowały one również uproszczenia 

zaproponowane przez Komisję w celu poprawy skuteczności Funduszu. W ramach programów EFS 

można również uzyskać wsparcie finansowe na realizację długoterminowych celów UE w zakresie 

włączenia społecznego, warunkujących naprawę gospodarczą i spójność społeczną. 

W wyniku kryzysu wyraźna stała się potrzeba wsparcia społeczeństwa pomocy, podczas gdy 

koniecznie są duże cięcia wydatków budżetowych. Podkreśla to znaczenie programu działań UE na 

rzecz bardziej skutecznego i sprawnego włączenia społecznego i ochrony socjalnej, mając na 

względzie dostępność dla wszystkich, adekwatność środków i trwałość rozwiązań, które to cele 

stanowią długoterminowy przedmiot prac w ramach OMK w polityce społecznej. Rozwiązania 

krótkoterminowe powinny być spójne z reformami strukturalnymi służącymi modernizacji polityki 

społecznej, zapobieganiu zjawiskom przynoszącym trwałe szkody dla gospodarki i społeczeństwa 

oraz przygotowaniu na przyszłe wyzwania długoterminowe, takie jak starzenie się społeczeństw. 
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2. SKUTECZNA I SPRAWNA POLITYKA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO W CZASACH KRYZYSU ORAZ 

ROZWIĄZANIA PO JEGO PRZEZWYCIĘŻENIU

Stopa bezrobocia w UE sięga obecnie 9,1% i może sięgnąć 10,3% w 2010 roku. Wzrasta ona 
dwukrotnie w przypadku pracowników młodych (20,7%) i migrantów (19,1%). Utrata dochodów 
odbija się na wszystkich członkach rodziny, a szczególnie na dzieciach i innych osobach 
pozostających na utrzymaniu. Osoby młode również odczuwają brak możliwości zatrudnienia. 
Stabilizacja systemów emerytalno-rentowych przyczyniła się w wielu państwach do zmniejszenia 
ryzyka ubóstwa wśród osób starszych. W wyniku kryzysu rozwój adekwatnych świadczeń jest 
zagrożony tam, gdzie poziom ubóstwa osób starszych jest nadal wysoki. 

Skutki kryzysu dotyczyć będą prawdopodobnie również osób znajdujących się poza rynkiem 
pracy, a więc nieaktywnych lub długotrwale bezrobotnych. Jeszcze przed kryzysem pracownicy 
nisko wykwalifikowani, osoby niepełnosprawne lub cierpiące na zaburzenia zdrowia psychicznego, 
migranci, a w szczególności kobiety, mieli ograniczony dostęp do szkoleń i innych usług 
wspierających. Najnowszym wysiłkom na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie dla wszystkich 
może stanąć na przeszkodzie brak miejsc pracy i zwiększone zapotrzebowanie na szkolenia oraz 
presja na służby zatrudnienia. 

Utrzymanie odpowiednich standardów życia dla wszystkich jest konieczne zarówno dla 
zapewnienia obywatelom godziwych warunków życia, jak i dla zachowania ich szans na 
zatrudnienie oraz możliwości uczenia się. Ogólnie rzecz biorąc, w Europie funkcjonują jedne 
z najlepszych siatek bezpieczeństwa na świecie, z których korzystać może większość jej 
mieszkańców. W siatkach tych są jednak luki.

Efektywność zasiłków dla bezrobotnych jest bardzo zróżnicowana pod kątem ich zakresu, okresu 
wypłacania, warunków kwalifikowalności i stopy zastępowalności. Młodzi pracownicy , którzy 
płacili składki przez krótkie okresy, oraz niektóre osoby samozatrudnione mogą nie być uprawnione 
do zasiłku, podczas gdy pracownicy pracujący na część etatu lub tymczasowo często otrzymują 
świadczenia niższe niż inni.

Reformy zmierzające do zwiększenia zachęt do podejmowania pracy przyczyniły do się 
zaostrzenia kryteriów kwalifikowalności lub do zmniejszenia wysokości świadczeń lub skrócenia 
okresu ich wypłacania. Reformy te przyczyniły się do zmniejszenia stopy długotrwałego 
bezrobocia; podobny skutek przyniósł większy nacisk na środki aktywizacji bezrobotnych. 
Niestety nie zawsze udało się zmniejszyć zjawisko długotrwałej zależności od opieki socjalnej. 
Ponadto, mimo że kilka państw członkowskich przedłużyło okres wypłacania świadczeń 
i złagodziło kryteria kwalifikowalności, to w miarę jak coraz więcej bezrobotnych traciło prawo do 
zasiłku, zaczęło rosnąć zapotrzebowanie na systemy ostatniej instancji. Oznacza to, że trzeba 
opracować kompleksowe strategie wyjścia oparte na zasadach aktywnego włączenia.
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Zakres i adekwatność przepisów o minimalnej płacy znacznie różnią się w całej UE. 

W większości państw świadczenia w ramach pomocy społecznej nie gwarantują wyjścia z ubóstwa, 

ale raczej pomagają zmniejszyć jego poziom. Najnowsze działania w celu modernizacji systemów 

pomocy społęcznej skupiły się na finansowych zachętach do pracy, jednak brak jednoznacznych 

zasad waloryzacji minimalnego wynagrodzenia doprowadzał w niektórych przypadkach do 

stopniowego spadku adekwatności świadczeń. We wszystkich państwach niepobieranie 

świadczeń znacznie obniża skuteczność systemów, choć w różnym stopniu. Do wielorakich 

przyczyn niepobierania świadczeń należą skomplikowane zasady, brak informacji, uznaniowa 

ocena kwalifikowalności, niedopatrzenia natury administracyjnej oraz obawa przed stygmatyzacją. 

Skuteczność i efektywność uregulowań w zakresie minimalnego wynagrodzenia pozostawia więc 

jeszcze wiele możliwości poprawy. 

Dla osób potrzebujących niezbędne jest odpowiednie wsparcie dochodu, jednak działania 

polityczne powinny pomóc im również w powrocie na rynek pracy. W ostatnich latach wzrosły 

zarówno wydatki na środki aktywnej polityki zatrudnienia, w tym na uczenie się przez całe 

życie, jak i poziom wykorzystania tych środków przez osoby docelowe. Potrzebne są jednak jeszcze 

dalsze działania, aby sprawić, że pomoc dociera do wszystkich, również do pracowników nisko 

wykwalifikowanych, osób młodych i w starszym wieku, samotnych rodziców, osób powracających 

do pracy po przerwie spowodowanej opieką nad innymi, migrantów i mniejszości etnicznych oraz 

osób niepełnosprawnych. Z doświadczeń wynika, że długotrwałe bezrobocie i nieaktywność 

utrzymują się jeszcze długo po przywróceniu wzrostu gospodarczego. Nowoczesne polityki 

zabezpieczenia społecznego są ważnym narzędziem zapobiegania długotrwałemu pobieraniu 

świadczeń z tytułu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy lub też przechodzeniu na 

wcześniejszą emeryturę. 

Dostosowane do potrzeb i zindywidualizowane służby opieki socjalnej i zatrudnienia również są 

niezbędne, aby można było pokonać strukturalne przeszkody w udziale w rynku pracy 

i w społeczeństwie. Rozwiązaniem problemów natury osobistej, rodzinnej i społecznej, z którymi 

niektórzy się borykają, powinny zająć się wykwalifikowane służby opieki socjalnej i zdrowotnej. 

Szczególnie ważna jest poprawa w zakresie godzenia życia osobistego i rodzinnego. Wsparcie 

udzielane dzieciom i rodzinom jest inwestycją w stabilną przyszłość Europy.
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3. BEZDOMNOŚĆ I WYKLUCZENIE MIESZKANIOWE

Niedostatek mieszkań o odpowiednim standardzie jest długotrwałym problemem w większości 
państw europejskich. W ciągu ostatniego dziesięciolecia twórcy polityki publicznej stanęli przed 
takimi niepokojącymi zjawiskami jak: wysoki koszt mieszkań, bezdomność, polaryzacja społeczna 
i mieszkaniowa oraz nowe formy deprywacji mieszkaniowej. W wyniku kryzysu oraz wzrostu 
bezrobocia z niektórych państw członkowskich napływają informacje o wzroście liczby 
przypadków niespłacenia kredytu hipotecznego i liczby zajęć nieruchomości. Niskie dochody 
i wysokie koszty prowadzą również do częstszych przypadków eksmisji. Państwa członkowskie 
zareagowały na tę sytuację, stosując środki chroniące osoby spłacające kredyt hipoteczny oraz 
środki wspierające dochody i poprawiające podaż mieszkań socjalnych i państwowych. 
W niektórych przypadkach wprowadzono środki nakierowane na konkretne potrzeby, takie jak 
mieszkania dla osób bezdomnych oraz plany na rzecz poprawy efektywności energetycznej. 

Od kosztu i jakości lokali mieszkalnych zależą odpowiednie standardy życiowe i dobrobyt. 38 % 
osób zagrożonych ubóstwem przeznacza ponad 40% dochodu, który ma do dyspozycji na opłacenie 
mieszkania, czyli dwukrotnie więcej, niż wynosi średnia dla całego społeczeństwa (19%). Osoby te 
żyją również przeważnie w gorszych warunkach mieszkaniowych niż reszta społeczeństwa – 27 % 
mieszka w lokalach przeludnionych (średnia UE – 15 %), a 38 % osób dotkniętych jest 
przynajmniej jednym czynnikiem deprywacji (w całej UE – 22 %). Z najnowszych danych 
krajowych o osobach mieszkających w przestrzeni publicznej i tych bez mieszkania nie można 
co prawda wyciągnąć jednoznacznych wniosków, jednak dane te pokazują, że sytuacja w części 
państw pogorszyła się. Właściwe rozwiązanie tego problemu, obejmującego również osoby 
mieszkające w lokalach niezabezpieczonych i o nieodpowiednim standardzie, wymaga wspólnych 
metod działania na poziomie UE.

Niemal wszystkie państwa członkowskie uznają bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe za 
poważny problem i w związku z tym opracowały strategie krajowe lub lokalne mające na celu 
podniesienie świadomości problemu, poprawę koordynacji działań politycznych i ich realizacji, 
a także wskazanie odpowiednich zasobów. Przy realizacji strategii mieszkaniowych napotyka się 
jednak na szereg problemów. Podział odpowiedzialności za opracowywanie polityki i jej realizację 
między władze krajowe i lokalne, usługodawców i organizacje pozarządowe jest często kwestią 
skomplikowaną. Najlepsze strategie cechuje skuteczne zarządzanie i ścisła współpraca wszystkich 
zainteresowanych stron. Istnieje również potrzeba szczegółowych informacji i gruntownej oceny.
Co prawda niedawno przyjęte wskaźniki UE dotyczące kosztów mieszkań i wskaźniki deprywacji 
są ważne, jednak w większości państw członkowskich wciąż brakuje dokładnych i spójnych danych 
na temat bezdomności. Strategie są przeważnie bardziej skuteczne, jeśli zawierają określone cele 
dotyczące np. zapobiegania bezdomności, skracania czasu jej trwania, przeciwdziałania jej 
najcięższym formom, poprawy jakości usług świadczonych osobom bezdomnym czy zapewnienia 
mieszkań w przystępnych cenach.
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Przyczyny wykluczenia mieszkaniowego – często złożone – mogą mieć podłoże strukturalne 
(bezrobocie, ubóstwo lub brak przystępnych cenowo mieszkań o odpowiednim standardzie), 
osobiste (rozpad rodziny, choroba) czy też instytucjonalne (sytuacja po opuszczeniu instytucji 
opiekuńczej czy zakładu karnego); przyczyny te mogą być też powiązane z dyskryminacją. 
Rozwiązania polityczne muszą również brać pod uwagę nowe modele bezdomności oraz nowe 
grupy ryzyka, jak np. osoby podejmujące pracę niskopłatną, o złych warunkach lub dorywczą, 
w tym osoby młode, migrantów i pracowników niestacjonarnych. 

Rozwiązanie problemu wykluczenia mieszkaniowego oraz bezdomności wymaga zintegrowanej 
polityki łączącej wsparcie finansowe poszczególnych osób, skuteczne prawo oraz usługi 
socjalne na wysokim poziomie, w tym mieszkalnictwo, zatrudnienie, opiekę zdrowotną i socjalną. 
Należy zwracać większą uwagę na jakość usług socjalnych i specyficzne przeszkody napotykane 
przez osoby bezdomne w dostępie do tych usług. 

Mieszkania socjalne i państwowe są kluczowym elementem polityki mieszkaniowej i często 
sprawdzają się jako najlepsze rozwiązanie dla osób bezdomnych. Tymczasem nierzadko potrzeby 
znacznie przerastają możliwości pomocy. W wielu przypadkach odpowiedzialna za tę sytuację jest 
zmiana polityki mieszkaniowej na rzecz prywatnego budownictwa mieszkaniowego. Jakość lokali 
pozostawia wiele do życzenia pomimo wysiłków na rzecz jej poprawy. Fundusze strukturalne UE, 
szczególnie EFRR, mogą odegrać znaczącą rolę w regionach konwergencji. Problem koncentracji 
wykluczenia mieszkaniowego i bezdomności można rozwiązać wyłącznie tworząc programy 
rewitalizacji budynków mieszkalnych i obszarów miejskich w celu budowy zrównoważonych 
społeczności oraz propagowania mieszania się grup społecznych. 

Strategie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i bezdomności odgrywają ważną rolę 
w budowaniu gospodarki zrównoważonej pod względem społecznym i środowiskowym, zatem 
powinny być nieodłączną częścią strategii pokryzysowych.

4. POPRAWA SKUTECZNOŚCI I WYDAJNOŚCI FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W UTRUDNIONEJ SYTUACJI I WOBEC WZROSTU OGRANICZEŃ BUDŻETOWYCH

Brak jest wciąż kompletnych danych na temat wpływu kryzysu na stan zdrowia społeczeństwa, 
jednak z dotychczasowych doświadczeń wynika, że spowolnienie gospodarcze zwiększa ryzyko 
pogorszenia się kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego, przy czym negatywne skutki pojawiają 
się z pewnym opóźnieniem. Rozmiary kryzysu i czas trwania gorszych warunków gospodarczych 
i społecznych wpływają na stan zdrowia społeczeństwa. Te pośrednie skutki kryzysu mogą 
wystąpić w sytuacji, gdy ograniczenia budżetowe utudniają zaspokajanie rosnących potrzeb 
zdrowotnych. 
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Nagłe poczucie utraty bezpieczeństwa jest czynnikiem stresogennym dotykającym ogół społeczeństwa. 
Niepewność zatrudnienia, restrukturyzacja oraz długotrwałe bezrobocie w znaczny sposób wpływają na 
zdrowie psychiczne i mogą prowadzić do samobójstw, nadużywania alkoholu i narkotyków, 
zwiększonego ryzyka chorób układu krążenia oraz wyższej umieralności. Spadek dochodów gospodarstw 
domowych może opóźnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy. Oznacza to, że propagowanie 
aktywności zawodowej jest niezbędne dla zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym.

Sposób, w jaki kryzys wpływa na stan zdrowia w UE, będzie prawdopodobnie zależeć od rozmiarów 
spowolnienia oraz kondycji opieki zdrowotnej i socjalnej. Niektóre z państw członkowskich najbardziej 
dotkniętych kryzysem należą również do tych, w których stan zdrowia obywateli jest stosunkowo 
najgorszy, a polityka zdrowotna i społeczna najsłabiej rozwinięta. Różnice te pogłębiły się również 
w wyniku pewnych rozwiązań politycznych. W niektórych planach naprawy gospodarczej zwiększono 
wydatki na opiekę zdrowotną, ale w innych dokonano cięć budżetowych w tej dziedzinie. W państwach 
charakteryzujących się gorszym ogólnym stanem zdrowia obywateli i większymi nierównościami w tej 
dziedzinie obserwuje się również nierówność w dostępie do opieki zdrowotnej i najniższe wydatki na ten 
cel. Presja budżetowa jest niekwestionowanym problemem, jednak państwa te być może nie przeznaczają 
dostatecznych środków na zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych swoich obywateli. Muszą one zwiększyć 
poziom i skuteczność wydatków na opiekę zdrowotną, również poprzez intensywniejsze działania 
w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Duże i powiększające się różnice w stanie zdrowia wewnątrz samych państw członkowskich pokazują, 
że nie wszyscy w równym stopniu skorzystali z postępu gospodarczego prowadzącego do poprawy stanu 
zdrowia. Umieralność i duża zachorowalność, którym można zapobiegać, powodują znaczne szkody dla 
społeczeństwa, zmniejszając zatrudnienie i wydajność oraz hamując wzrost, a jednocześnie obciążając 
budżet opieki zdrowotnej. Aby wyrównać różnice w stanie zdrowia, należy uwzględniać społeczne 
uwarunkowania zdrowia we wszystkich politykach, położyć nacisk na skuteczność opieki zdrowotnej oraz 
ponownie przeprowadzić analizę priorytetów. Eliminowanie różnic w stanie zdrowia pomiędzy 
państwami członkowskimi wymaga zwrócenia większej uwagi na skutki zdrowotne przy korzystaniu 
z funduszy strukturalnych i realizacji wszystkich polityk europejskich.

W obliczu rosnących potrzeb i cięć budżetowych poprawa skuteczności i wydajności jest jeszcze 
pilniejsza, niż dotychczas. Obciążenia budżetowe w większości państw członkowskich utrzymają się 
prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat, co podkreśla konieczność wyznaczania priorytetów, zwiększenia 
skuteczności i wydajności. Wydatki na opiekę zdrowotną są znaczące, gdyż wynoszą średnio 9 % PKB, 
przy czym ich wysokość waha się od 5 % do 11 % PKB. Widoczna jest ogólna zależność wydatków od 
PKB na mieszkańca, jednak na rzeczywistą wysokość wydatków wpływa zbiór różnorodnych czynników. 
Głównymi strukturalnymi czynnikami napędzającymi wydatki są nowe technologie, większe 
oczekiwania, starzenie się społeczeństwa oraz wzrost zachowań niekorzystnych dla zdrowia. 
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Struktura, organizacja i świadczenie opieki zdrowotnej ściśle związane są ze stosunkiem kosztów 
i korzyści – przeznaczanie tych samych środków może bowiem przynieść różne efekty. Oznacza to, że 
można poczynić pewne oszczędności w tej dziedzinie, przy czym podobne efekty może dać poprawa 
społecznych uwarunkowań zdrowia. Różnice pomiędzy systemami pod względem wysokości wydatków 
i względnych kosztów każą zastanowić się nad strukturami finansowania i świadczenia usług oraz nad 
priorytetami polityki (np. profilaktyka a leczenie). Sektor opieki zdrowotnej daje wielkie możliwości 
tworzenia miejsc pracy, które są niezbędnym elementem strategii powrotu do zrównoważonego rozwoju 
i zatrudnienia. Wraz z sektorem opieki długoterminowej tworzy on niemal 10% całkowitej liczby miejsc 
pracy, a wobec starzenia się społeczeństwa wzrośnie zapotrzebowanie na usługi w zdrowotne i społeczne. 

5. DŁUGOFALOWE SKUTKI KRYZYSU FINANSOWEGO I GOSPODARCZEGO DLA SYSTEMÓW 

EMERYTALNYCH

Emeryci nie odczuwają na razie większych skutków kryzysu, ze względu na stałe dochody i niską inflację 
oraz dzięki podwyżkom minimalnych emerytur w ostatnich latach. Osoby przechodzące na emeryturę 
obecnie lub w niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej nie będą w znacznym stopniu dotknięci 
recesją, z wyjątkiem niektórych państw członkowskich. Będzie to możliwe, ponieważ źródłem dużej 
części świadczeń są publiczne systemy repartycyjne, które są dosyć odporne na krótkotrwałe wahania 
koniunktury. Będą się one jednak znajdować pod rosnącą presją, gdyż w wyniku niższego poziomu 
zatrudnienia składki i podstawa opodatkowania będą niższe. Ponadto w tych nielicznych państwach, gdzie 
dużą część dochodów emerytów stanowią świadczenia pochodzące z systemów kapitałowych, wypłacane 
emerytury mają przeważnie charakter zdefiniowanych świadczeń, a ryzyko inwestycyjne ponoszone jest 
przez system, a nie przez jego członków. W kilku państwach cięcia już i tak niewysokich świadczeń 
dostarczają powodów do obaw, gdyż poziom ubóstwa wśród osób starszych jest tam wysoki. 

Wobec zmian w systemach emerytalnych i w sytuacji gospodarczej, o ile nie zastosuje się odpowiednich 
rozwiązań, skutki kryzysu będą o wiele poważniejsze dla przyszłych beneficjentów.
W wyniku kryzysu oczywista stała się słabość systemów kapitałowych wobec niestabilnych rynków 
finansowych, a także konieczność, aby decydenci, prawodawcy i organy nadzorcze zachęcali do 
ostrożniejszego zarządzania kapitałem emerytalnym obywateli, co powinno zaowocować bardziej 
zrównoważonym korzystaniem z zysków funduszy. Pod względem poniesionych przez fundusze strat 
wystąpiły duże różnice, natomiast jeszcze większe zróżnicowanie zaobserwowano pod kątem zdolności 
do amortyzacji szoku finansowego, co jest dowodem na duże znaczenie odpowiedniej struktury funduszy 
i strategii inwestycyjnych. 
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Z niejednakowego wpływu kryzysu na poszczególne państwa Unii można wyciągnąć ważne wnioski co 
do sposobu poprawy funkcjonowania systemów kapitałowych oraz osiągnięcia, z korzyścią dla
członków, równowagi między wymogami bezpieczeństwa, przystępnymi kosztami uczestnictwa 
i spodziewanymi zyskami funduszy . Widoczne są już nowe plany zmian w strukturze funduszy oraz 
rychłego dopracowania pewnych niedokończonych elementów nowych systemów obowiązkowych, 
w tym np. zwiększenia bezpieczeństwa opcji standardowych, możliwości zmiany w strukturze portfela 
w okresie przedemerytalnym (life-styling), wprowadzenia pułapu dla opłat, przepisów dotyczących 
annuizacji i fazy wypłaty świadczeń. Przeprowadzenie tych zmian znacznie przyczyni się do 
odbudowania powszechnego zaufania do emerytur kapitałowych. Kryzys pokazał również, że trzeba 
będzie uwzględnić fundusze emerytalne w środkach stabilizujących rynki finansowe. Potrzeba lepszych
uregulowań prawnych miałaby również wymiar europejski.

Istotne jest, że w wyniku kryzysu bardziej uwidoczniło się długofalowe wyzwanie w postaci starzejącego 
się społeczeństwa. Równowaga między adekwatnością i trwałością, będąca przedmiotem dziesięciu lat 
reform systemów emerytalnych, jest dodatkowo zagrożona w wyniku kryzysu finansowego 
i gospodarczego. Wyższy poziom zatrudnienia osób starszych i kobiet należy chronić przed rosnącym 
bezrobociem. Dzięki planom naprawy udało się przygotować warunki dla wzrostu gospodarczego, jednak 
plany te nadszarpnęły także ciężko wypracowane oszczędności w finansach publicznych, które były 
przeznaczone na dodatkowe wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa. Poniesione straty trzeba 
będzie teraz odrobić. 

Przyszli emeryci i renciści prawdopodobnie poniosą skutki wahań rynków finansowych i zmian sytuacji 
na rynku pracy. Znacznie wzrośnie rola funduszy emerytalnych, szczególnie tych o zdefiniowanych 
składkach, w których ryzyko inwestycyjne ponoszone jest przez członków funduszu. Emerytury 
w ramach systemów repartycyjnych będą również w coraz większym stopniu opierać się na 
uzależnionych od zarobków składkach z całego życia; jeśli utrzymają się aktualne tendencje, jedynie 
osoby o bardzo długim stażu pracy i prawie nieprzerwanych okresach składkowych otrzymają prawo do 
świadczeń w pełnej (maksymalnej) wysokości. Tendencje te wywołają skutki odczuwalne szczególnie 
przez kobiety. Adekwatność świadczeń nie będzie zależeć wyłącznie od zdolności pracowników do 
pozytywnej reakcji na nowe zachęty do pracy w ramach systemów emerytalnych. Będzie ona bowiem 
również zależała od tego, czy na rynku pracy będą możliwości dłuższego i nieprzerwanego 
wykonywania pracy. 

Reformy przeprowadzone przez większość państw członkowskich w celu zrównoważenia systemów 
emerytalnych są bardzo ważnym osiągnięciem, jednak powinny one zostać poszerzone w celu 
zapewnienia adekwatnych świadczeń emerytalnych. Aby osiągnąć ten cel, pracownicy będą musieli 
pracować więcej i przez dłuższy czas. Obok reform systemu potrzeba także nowych środków 
poprawiających funkcjonowanie rynku pracy oraz większej liczby źródeł finansowania emerytur.
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Komitet Ochrony Socjalnej (SPC) zamierza, we współpracy z Komitetem Polityki Gospodarczej, 

ponownie ocenić osiągnięcia reform systemu emerytalnego w ciągu ostatniego dziesięciolecia 

w świetle strat poniesionych w wyniku kryzysu oraz wyraźnie rysujących się wyzwań związanych 

z zapewnieniem adekwatnych i trwałych świadczeń w sytuacji spowolnienia gospodarczego oraz 

przyspieszonego zjawiska starzenia się społeczeństwa.

6. ZARZĄDZANIE

Od początku kryzysu Komisja i Komitet Ochrony Socjalnej rozpoczęły wspólne monitorowanie 

społecznych skutków kryzysu, podkreślając pojawiające się problemy społeczne i nowe działania 

polityczne. Wyniki tej współpracy zostały przedstawione Radzie i doprowadziły do wnikliwej 

analizy konkretnych wyzwań polityki społecznej, takich jak sposoby zapewnienia minimalnego 

dochodu i emerytury kapitałowe. Działania te przyniosły nowe możliwości w zakresie wzajemnego 

uczenia się i wymiany dobrych praktyk oraz przyczyniły się do podniesienia świadomości 

i zrozumienia wspólnych wyzwań. 

Konieczność szybkiej reakcji na kryzys spowodowała, że wiele państw członkowskich zwiększyło 

swoje możliwości wykrywania problemów społecznych oraz zacieśniło współpracę między 

podmiotami społecznymi a instytucjami. Państwa członkowskie pogłębiły również swoją wiedzę

na temat społecznych skutków kryzysu za pomocą danych administracyjnych lub specjalnych 

sposobów monitorowania, w tym nowych rodzajów badań społecznych. Podjęto również działania 

na rzecz przeprowadzania badań społecznych w UE w bardziej właściwych momentach.

Państwa, w których obowiązują ustalone mechanizmy i praktyki w dziedzinie zarządzania,

odniosły korzyści z zaangażowania i mobilizacji zainteresowanych stron. Partnerzy społeczni 

nierzadko odgrywają ważną rolę w opracowywaniu i realizacji krótkoterminowych środków rynku 

pracy zmierzających do utrzymania miejsc pracy. Władze lokalne oraz organizacje pozarządowe 

w całej Europie musiały odpowiedzieć na zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia i usługi 

socjalne, podczas gdy często ich własne dochody malały. Współpraca między tymi podmiotami 

i koordynacja ich działań miała duże znaczenie. 



6500/10 mi/AGA/kd 14
ZAŁĄCZNIK DG G 2B PL

We wrześniu 2009 r. Komitet Ochrony Socjalnej opublikował sprawozdanie zatytułowane „Wzrost 

gospodarczy, zatrudnienie i postęp społeczny”, w którym stwierdzono, że w ciągu ostatniego 

dziesięciolecia nie wszyscy w równym stopniu odczuli korzyści ze wzrostu i że ubóstwo 

i wykluczenie społeczne nadal pozostają dużym problemem w większości państw członkowskich 

UE, mimo występowania znaczących różnic co do intensywności tych zjawisk w Europie. Oznacza 

to potrzebę systematycznej oceny postępów w kwestiach społecznych, w tym w dziedzinie 

równości płci. Dlatego właśnie konieczne jest nadanie większej wagi OMK w polityce społecznej 

poprzez zwiększenie skuteczności i widoczności tej metody. 

Obchodzony w roku 2010 Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

będzie okazją do nowych zdecydowanych działań poprzez podnoszenie świadomości, zacieśnianie 

partnerskiej współpracy i angażowanie nowych podmiotów. Rok ten powinien doprowadzić UE do 

stanowczego potwierdzenia powziętego przed dziesięcioma laty zobowiązania do zdecydowanych 

działań na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

_______________________


