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Wstęp 

W ostatniej dekadzie, w państwach należących do Unii Europejskiej nasilają 
się przesłanki wzrostu zadłużenia publicznego, wydatki budżetowe przewyższają 
przychody, a deficyty budżetowe są finansowane emisją długu publicznego. Podej-
mowane są też działania zmierzające do przedłużenia wieku aktywności zawodowej, 
w celu ograniczenia wydatków budżetowych na finansowanie ubezpieczeń społecz-
nych. Można zatem sformułować hipotezę, że finansowanie ubezpieczeń spo-
łecznych może być istotnym czynnikiem powodującym brak równowagi budżetowej 
i wzrastanie długu publicznego, może też powodować wzrost fiskalizmu przejawia-
jącego się we wzroście pozapłacowych kosztów pracy (klina podatkowego). 

Celem opracowania jest zbadanie w jaki sposób i w jakim stopniu fiskalizm 
powiązany jest z polityką rynku pracy. Inspiracją do podjęcia takiego tematu był 
przegląd aktualnej literatury, w tym materiałów źródłowych, opisujących i ilustru-
jących różne aspekty fiskalizmu w krajach należących do OECD, cytowanych 
w opracowaniu. Własne badanie dotyczy związku klina podatkowego z interwencją 
państw na rynku pracy. W badaniu tym zastosowano jako metodę badawczą analizą 
porównawczą, która objęto kraje Unii Europejskiej należące do OECD, aby możliwe 
było zapewnienie porównywalności materiałów statystycznych. Zostały one odpo-
wiednio dobrane i przekształcone według potrzeb realizacji celu badawczego. Jako 
kolejny sposób przeprowadzenia badań wybrano metodę statystyczną – informacje 
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statystyczne dotyczą lat dziewięćdziesiątych XX wieku i pierwszej dekady XXI 
wieku – okres przed globalnym kryzysem finansowym z 15.09.2008 r. 

1. Istota fiskalizmu 

Fiskalizm jest polityką skarbową państwa dążącą do osiągnięcia jak najwięk-
szych wpływów z podatków i opłat przez podnoszenie stopy opodatkowania. Nie 
przynosi on zwykle spodziewanych wpływów a ujemne jego skutki przejawiają się 
między innymi w unikaniu konsumpcji towarów nadmiernie opodatkowanych, 
ucieczce kapitałów za granicę, zmniejszaniu się napływu kapitałów z zagranicy, 
przechodzeniu podmiotów do gospodarki podziemnej. A więc fiskalizm to nadmier-
na rola państwa osłabiająca wzrost gospodarczy1. 

Fiskalizm, poprzez osłabienie koniunktury gospodarczej, może negatywnie 
wpływać pośrednio na rynek pracy, osłabiając popyt na pracę i podaż pracy w wy-
niku wysokiego jej opodatkowania. 

Najczęściej stosowaną metodą porównywania fiskalizmu jest udział wydatków 
publicznych w dochodzie narodowym. Jednakże występuje ograniczenie tej metody 
do porównań międzynarodowych; np. w krajach skandynawskich świadczenia so-
cjalne są opodatkowane zawyżając statystyki ich fiskalizmu, gdy w Polsce i na 
Węgrzech świadczeniobiorcy podatków nie płacą2. 

Tabela 1. Wydatki sektora finansów publicznych krajów Unii Europejskiej nale-
żących do OECD [%PKB]. 

                                                        
1 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, Warszawa 1998. 
2 K. Tarchalski, Fiskalizm w dobrych czasach albo ekspansja gospodarcza, SCHOLAR, 
Warszawa 2009, s. 27. 

Kraj 
Lata 

1990 1995 2000 2005 2008 

Austria 

Belgia 

Czechy 

Dania 

Finlandia 

Francja 

Niemcy 

Grecja 

Węgry 

Irlandia 

Włochy 

51,5 

52,2 

– 

55,9 

47,9 

49,4 

43,6 

44,9 

– 

42,9 

52,9 

56,0 

51,9 

54,0 

59,1 

61,4 

54,4 

48,3 

45,8 

55,3 

41,2 

52,5 

51,5 

49,1 

41,7 

53,3 

48,4 

51,6 

45,1 

46,7 

46,5 

31,5 

46,1 

49,7 

51,8 

44,6 

52,4 

50,5 

53,5 

47,0 

43,1 

49,9 

33,8 

48,2 

48,2 

49,2 

40,6 

50,2 

47,4 

52,1 

43,3 

42,4 

48,5 

38,0 

48,6 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Tarchalski, Fiskalizm w dobrych 
czasach albo ekspansja gospodarcza, Warszawa 2009, s. 29. 

W badanym okresie od 1995 roku występowała tendencja do zmniejszania się 
fiskalizmu w państwach Unii Europejskiej, jednocześnie dynamika tej pozytywnej 
zmiany jest zróżnicowana. Krajami wyróżniającymi się największym fiskalizmem 
były Szwecja, Dania i Finlandia, natomiast najmniejszy jego poziom występował 
w Irlandii i Luksemburgu. W następnym okresie, do 2008 roku, występował nie-
wielki wzrost fiskalizmu w Portugalii i Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie Szwecja 
i Finlandia osiągnęły największą dynamikę w jego zmniejszaniu. Ponieważ wydatki 
sektora finansów publicznych na ogół przekraczają dochody, różnica zwana defi-
cytem budżetowym finansowana jest emisją długu publicznego. Wzrost rocznych 
deficytów budżetowych świadczy o szybszym zwiększaniu się wydatków w porów-
naniu z dochodami podatkowymi. Jednakże wydatki te wzrastają wolniej niż pro-
dukt krajowy brutto. Zarysowuje się pozytywna tendencja, która może być utrwa-
lana redukcją wydatków publicznych skutkujących zmniejszeniem deficytów budże-
towych. 

2. Fiskalne koszty pracy 

Koszt pracy jest to całkowite obciążenie ponoszone przez pracodawcę na 
zatrudnienie pracowników, obejmuje wynagrodzenie brutto pracownika (przed opo-
datkowaniem) i dodatkowe obciążenie pozapłacowe odprowadzane przez praco-
dawcę. Unia Europejska zmierza do harmonizacji metod i definicji dotyczących sta-
tystyki kosztów pracy. Biuro statystyczne Unii Europejskiej – Eurostat zapropo-
nowało metodykę badania kosztów zatrudnienia wśród krajów członkowskich. Prze-
prowadzane są badania reprezentatywne co 4 lata, dzięki którym uzyskuje się dane 
porównywalne w skali międzynarodowej. 

Biorąc pod uwagę zasady badania kosztów pracy ustalone przez Eurostat 
i terminologię składników kosztów zatrudnienia obowiązujące w polskiej rachunko-
wości, składniki te grupowane są następująco: 

Luksemburg 

Holandia 

Polska 

Portugalia 

Słowacja 

Hiszpania 

Szwecja 

Wielka Brytania 

Euroland 

Ogółem OECD 
(28 państw) 

37,8 

54,9 

– 

40,5 

– 

42,8 

59,7 

41,9 

50,4 

40,9 

39,7 

51,6 

47,7 

43,4 

48,4 

44,4 

65,3 

44,5 

50,6 

42,1 

37,7 

44,2 

41,1 

43,1 

50,7 

39,1 

57,0 

37 

46,2 

39,1 

41,8 

45,2 

43,3 

47,6 

38,1 

38,5 

54,0 

44,9 

47,5 

40,9 

38,9 

46,2 

41,5 

45,5 

36,5 

39,2 

51,0 

45,1 

46,1 

40,7 
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1. Wynagrodzenia pieniężne i świadczenia ogółem zaliczane do kosztów jed-
nostki gospodarczej: 
− wynagrodzenia pieniężne brutto ze stosunku pracy, z tytułu umowy 

o dzieło, umowy zlecenia i świadczenia w naturze zaliczane do wyna-
grodzeń; 

− składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę, na Fun-
dusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

− świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników: na kształcenie i przekwa-
lifikowanie, wydatki na warunki pracy, delegacje służbowe, odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

2. Wypłaty z zysku do podziału3. 

Różnica między całkowitym kosztem pracy, ponoszonym przez pracodawcę, 
a wynagrodzeniem netto, otrzymywanym przez pracownika, stanowi pozapłacowe 
(fiskalne) koszty pracy, określane także jako klin podatkowy. Podstawowymi skład-
nikami pozapłacowych kosztów pracy są podatki, składki na ubezpieczenie spo-
łeczne i pozostałe składniki zwiększające koszt zatrudnienia. Dzięki klasyfikacji 
podatków opracowanej na potrzeby OECD są możliwe międzynarodowe porówna-
nia pozapłacowych kosztów pracy. Według tej koncepcji system podatkowy jest 
rozumiany szeroko. Zalicza się do niego bowiem także składki na ubezpieczenie 
społeczne i różne opłaty pozapodatkowe4. 

Występują wątpliwości czy obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne 
można zaliczyć do systemu podatkowego. Ze względu na powszechny, przymusowy 
i publicznoprawny charakter – tak, ale ze względu na zwrotność świadczenia (ubez-
pieczenie emerytalne) – raczej nie. Dlatego w literaturze określenie klin podatkowy 
bywa zastępowane pojęciami: klin fiskalny, klin płacowy lub płacowy klin podat-
kowy5. 

Dane statystyczne w tabeli 1. informują o strukturze dochodów budżetowych 
państw należących do Unii Europejskiej. 
  

                                                        
3 M. Bukowski i inni, Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów pu-
blicznych a sytuacja na rynku pracy, NBP, Warszawa 2006, s. 54. 
4 Szerzej: A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010, s. 69. 
5 T. Juja (red), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Zeszyty Naukowe 141, 
Wyd. UE, Poznań 2010, s. 496. 
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Tabela 2. Struktura dochodów budżetowych UE–27 z podatków [%] 

Rodzaje podatków 
Lata 

1995 2000 2004 2006 
PIT 22,3 21,5 20,2 20,2 
CIT 7,5 8,5 8,1 9,0 
Konsumpcja 37,2 37,6 38,7 39,0 
Składki na ubezpieczenie społeczne 30,9 30,3 30,7 29,8 
Pozostałe 2,1 2,1 2,3 2,0 
Razem 100 100 100 100 

Źródło: A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010, s. 77. 

W badanym okresie, w latach 1995–2006, widoczne są tendencje do zmniej-
szania się udziału dochodów budżetowych stanowiących klin podatkowy: podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT) i składek na ubezpieczenie społeczne, oraz 
wzrost znaczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i podatków 
konsumpcyjnych. W 1995 roku stanowiły one 53,2% dochodów budżetowych 
i zmniejszały się systematycznie do 50% w 2006 roku. Wynika z tego, że od 1995 
roku w Unii Europejskiej podejmowane są działania ograniczające wielkość klina 
podatkowego, przejawiające się zmniejszeniem procentowego udziału podatków 
dochodowych od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne w doch-
odach budżetowych. Działania zmierzające do zmniejszenia fiskalizmu polegają na 
obniżeniu pozapłacowych kosztów pracy. Prawidłowość ta dotyczy zarówno krajów 
UE15, jak i krajów nowoprzyjętych. Przyczyniło się do tego zmniejszenie progów 
podatkowych i wysokości stawek podatku dochodowego od dochodów osobistych. 
W 1995 roku wartość średniej najwyższych stawek podatku PIT dla krajów UE 
wynosiła 47,3%, natomiast w 2007 roku – 39,1%6.  

Wspólną cechą polityki podatkowej w krajach Unii Europejskiej jest mały 
udział podatków od osób prawnych w dochodach podatkowych. Oznacza to, że 
państwo stara się nie ograniczać przedsiębiorcom działalności nadmiernym fiska-
lizmem, sprzyjając w ten sposób rozwojowi gospodarczemu. W krajach z niskimi 
składkami ubezpieczeniowymi zaspokajanie potrzeb socjalnych odbywa się przy 
pomocy pozostałych elementów systemu podatkowego, a zwłaszcza podatku od do-
chodów ludności. W szczególności dotyczy to Danii, gdzie stanowi on 50% docho-
dów budżetowych. 

Podstawą pomiaru klina podatkowego jest przeważnie przeciętne wynagro-
dzenie w gospodarce w danym kraju, dla potrzeb ustalenia podatku od dochodów 
osobistych – osoby niebędącej w związku małżeńskim i nieposiadającej dzieci. Taką 
metodą ustalania płacowego klina podatkowego stosuje OECD. 
  

                                                        
6 Ibidem. 
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Tabela 3. Klin podatkowy przeciętnego wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej 
należących do OECD w 2008 roku [%]. 

Kraje 

w tym 

ogółem podatek 
dochodowy 

ubezpieczenie społeczne 

pracownik pracodawca 

Belgia 

Węgry 

Niemcy 

Francja 

Austria 

Włochy 

Holandia 

Szwecja 

Finlandia 

Czechy 

Grecja 

Dania 

Polska 

Słowacja 

Hiszpania 

Portugalia 

Luksemburg 

Wielka Brytania 

Irlandia 

Średnio 

56 

54,1 

52 

49,3 

48,8 

46,5 

45 

44,6 

43,5 

43,4 

42,4 

41,2 

39,7 

38,9 

37,8 

37,6 

35,9 

32,8 

22,9 

42,8 

21,8 

15,8 

18,6 

9,9 

12,3 

15 

13,7 

14,8 

19,2 

8,2 

8 

30,1 

6 

7,5 

9,7 

9,6 

13,3 

14,8 

8,5 

13,5 

10,7 

12,6 

17,2 

9,6 

14 

7,2 

17,4 

5,3 

5 

9,3 

12,5 

10,5 

18,1 

10,6 

4,9 

8,9 

10,6 

8,3 

4,7 

10,4 

23,4 

25,7 

16,2 

29,7 

22,5 

24,3 

13,8 

24,5 

19,4 

25,9 

21,9 

0,5 

15,6 

20,8 

23,2 

19,2 

11,9 

9,7 

9,7 

18,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Rosiński, Struktura klina podatko-
wego w wybranych krajach Unii Europejskiej (w:) T. Juja (red), op. cit. s. 497. 

W tabeli 2 widoczne jest duże zróżnicowanie klina podatkowego między 
poszczególnymi państwami. Do krajów z najmniejszym wskaźnikiem zalicza się 
Irlandię i Wielką Brytanię, natomiast największy wskaźnik posiadają Niemcy, 
Belgia i Węgry. Analizując strukturę dwóch składników klina podatkowego można 
wnioskować o różnych koncepcjach finansowania ubezpieczeń społecznych. W fi-
nansowaniu z dochodów budżetu państwa zdecydowanie przoduje Dania, a także 
Belgia i Finlandia, natomiast z funduszy ubezpieczeń społecznych – Francja, Wę-
gry, Austria, Czechy. 
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Odmienne są także koncepcje finansowania składek na ubezpieczenie społecz-
ne. Przeciętnie, w badanych krajach, składkami są bardziej obciążeni pracodawcy 
(18,8% PKB) niż pracownicy (10,4%). Zwraca uwagę sposób finansowania w Danii, 
gdzie tylko równowartość 0,5% PKB płacą pracodawcy. Niskie obciążenia praco-
dawców występuje także w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Luksemburgu, natomiast 
pracownicy mają najniższe obciążenia w Irlandii, Hiszpanii i Finlandii. Największe 
obciążenia pracowników podatkami i składkami występuje w Danii (40,6%) 
i w Niemczech (35,8%).  

Oprócz klina podatkowego, ilustracją fiskalnej części kosztów pracy jest hipo-
tetyczna stawka opodatkowania pracy. Jest ona procentową relacją wpływów do 
sektora finansów publicznych opodatkowania pracy do sumy wynagrodzeń brutto 
w gospodarce narodowej (implicite tax rate – ITR). Klin podatkowy i wskaźnik ITR 
są narzędziem badania związku między opodatkowaniem pracy a zjawiskami na 
rynku pracy7. 

Wskaźniki ITR dla wybranych krajów Unii Europejskiej ilustruje rysunek 1. 

Rysunek 1. Hipoteczny wskaźnik opodatkowania pracy (ITR) w krajach Unii 
Europejskiej należących do OECD w 2007 roku [%]. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rękas, Opodatkowanie pracy jako 
element kosztów zatrudnienia pracownika (w:) T. Juja (red), op. cit. s. 488. 

Klasyfikacja państw według wielkości wskaźnika ITR niewiele różni się od 
klasyfikacji według wielkości klina podatkowego w tabeli 2. Oznacza to, że metody 

                                                        
7 Także: M. Cieślachowski, Opodatkowanie pracy a efektywność zawodowa…, op. cit. 
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wzajemnie się uzupełniają. Z porównania rysunku 1 z tabelą 1 wynika, że państwa 
osiągające wyższy wskaźnik ITR charakteryzuje także większy fiskalizm. 

Wielkość i struktura płacowego klina podatkowego uzależnione są od systemu 
ubezpieczeń społecznych w danym kraju i wynikającego z niego wysokości składek 
ubezpieczeniowych, a także od konstrukcji i poziomu stawek podatkowych. 
Uzasadnienie i objaśnienie tej tezy znajduje się w tabeli 3. Ilustruje ona po 3 kraje 
o najwyższym i najniższym ITR oraz Danię. 

Tabela 3. Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne i stawki podatku od 
dochodów osobistych w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2009 roku. 

Państwo Rodzaj 
składki 

Podmioty finansujące 
Razem 
składki Podatek 

pracodawcy pracownicy 

Irlandia Ogólna 8,5–10,75 4 12,5–14,75 20,42 

Wielka 
Brytania Ogólna 12,8 11 23,8 20,40 

Hiszpania Ogólna 23,6 4,7 28,3 15, 24, 28, 
37, 45 

Dania Ogólna – 8 8 33+5,5 lub 
6 lub 15 

Belgia Ogólna 24,77 13,07 37,84 25, 30, 40, 
45, 50 

Szwecja Emerytalna 

Rentowa 

Wypadkowa 

Chorobowa 

Bezrobocie 

Razem 

10,21 

1,7 

0,68 

8,78 

4,45 

25,82 

7 

– 

– 

– 

– 

7 

17,21 

1,7 

0,68 

8,78 

4,45 

32,82 

0–56 

Włochy Emerytalno– 

rentowa 

Wypadkowa 

Bezrobocie 

Zdrowotna 

Razem 

23,81 

 

0,5–1,6 

2,21–4,41 

5,76 

32,28–52,65 

9,19 

 

– 

0,3 

– 

9,49 

33 

 

0,5–16 

2,51–4,71 

5,76 

41,77–62,18 

23, 27, 38, 
41, 43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rękas, Opodatkowanie pracy jako 
element kosztów zatrudnienia pracownika (w:) T. Juja (red), op. cit. s. 482–486. 
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Kraje z niższym ITR charakteryzuje uproszczony system składek na ubezpie-
czenie społeczne (tylko składka ogólna) i mniejsze ich stawki. Występują także 
mniejsze stawki podatku od dochodów osobistych, szczególnie w odniesieniu do 
najniższych progów podatkowych, którymi objęta jest większość podatników. 
W krajach z wyższym ITR rozbudowany jest system składek na ubezpieczenie, 
obciążający głównie pracodawców, natomiast pracownicy płacą relatywnie wyższe 
stawki podatku od dochodów osobistych niż w krajach z mniejszym fiskalizmem. 
Ewenementem jest Dania, gdzie pracownicy nie są obciążeni składkami ubezpie-
czeniowymi, a pracodawcy opłacają symboliczną składkę ogólną (8%), ale wyna-
grodzenia pracownicze obciążone są najwyższą stawką podatku PIT minimalną 
i maksymalną (38,5%–48%). 

3. Oddziaływanie państwa na rynek pracy 

Oddziaływanie państwa na rynek pracy odbywa się poprzez opodatkowanie 
i wydatki publiczne. Ponieważ równowaga na rynku pracy jest rezultatem skonfron-
towania ze sobą podaży pracy i popytu na nią, należy wyjaśnić czy zniekształcenia 
spowodowane przez podatki i wydatki publiczne wpływają na obie strony rynku.  

Wpływ opodatkowania na rynek pracy zależy od tego, w jaki sposób jest ono 
dzielone pomiędzy pracodawcę i pracowników, oraz czy powoduje zmianę kosztu 
pracy lub wynagrodzenia netto. Wszystkie narzuty na płacę netto, uwzględnione 
w klinie podatkowym, negatywnie wpływają na rynek pracy, zwiększając koszty 
zatrudnienia. Przy niezmienionej wysokości płacy netto wzrost klina podatkowego 
prowadzi do podwyższenia kosztu pracy. Obniżenie popytu na pracę w następstwie 
wzrostu opodatkowania nastąpi pod warunkiem, że nie zostanie ono skompenso-
wane analogicznym zmniejszeniem wynagrodzenia netto. Jeżeli wzrostowi klina 
podatkowego towarzyszy spadek płacy netto zmniejsza się podaż pracy. Niskie wy-
nagrodzenia osłabiają zainteresowanie osób bezrobotnych podejmowaniem legalnej 
pracy. Ponadto u osób otrzymujących niskie wynagrodzenia, obniżenie płacy netto 
wyższym klinem podatkowym, zmniejsza motywację do kontynuowania zatrud-
nienia. Spowodowany tym spadek podaży pracy jest tym większy, im bardziej dos-
tępne są alternatywne źródła uzyskania dochodów (głównie wysokie zasiłki dla 
bezrobotnych i zasiłki pomocy społecznej). Zmniejszenie dochodów netto zachęca 
także pracowników do przechodzenia do nieformalnego zatrudnienia. W obu sytu-
acjach przejawia się tendencja do zmniejszania wielkości zatrudnienia8. 

Polityka rynku pracy zwana też polityką zatrudnienia obejmuje następujące 
działania: 
1. przeciwdziałanie bezrobociu, 
2. wpływanie na ogólny poziom zatrudnienia, 
3. wpływanie na aktywność i szanse zatrudnienia siły roboczej, 
4. regulowanie warunków pracy i zatrudnienia. 

                                                        
8 D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny – doświadczenia i przyszłość, PWE, 
Warszawa 2009, s. 9. 
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Interwencje pierwszego i drugiego typu obejmują działania makro i mikro-
ekonomiczne wpływające na podaż i popyt na rynku pracy, natomiast dwa ostatnie 
oddziałują na proces rekrutacji i warunki zawartych umów o pracę9. 

Interwencja państwa na rynku pracy realizowana jest w ramach aktywnej 
i pasywnej polityki rynku pracy. Wydatki budżetowe na aktywną politykę wpływają 
na usprawnienie funkcjonowania rynku pracy. Podstawowym celem aktywnej poli-
tyki rynku pracy, prowadzonej przez państwo, jest zwiększenie wykorzystania zaso-
bu pracy przez oddziaływanie na wzrost zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia. 
Narzędziami jego realizacji są: pośrednictwo pracy, szkolenia, subsydiowanie 
zatrudnienia i organizowanie robót publicznych. 

Pośrednictwo pracy jest najtańszą formą aktywnej pomocy bezrobotnym 
i najbardziej efektywną. Oferowana przez państwo pomoc poprawia przepływ infor-
macji o wolnych miejscach pracy, co prowadzi do skrócenia czasu na poszukiwanie 
zatrudnienia.  

Celem szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zmniejszających 
niedopasowanie podaży pracy do istniejącego popytu. Szkolenia zawodowe zwięk-
szają krańcową produktywność pracy. Badania empiryczne pokazują, że wzrost pro-
duktywności pracy prowadzi do zwiększenia zatrudnienia w całej gospodarce 
w krótkim i długim okresie. 

Subsydiowanie miejsc pracy skierowane jest szczególnie do osób długotrwale 
bezrobotnych i z niskimi kwalifikacjami. Może koncentrować się na zwiększeniu 
popytu lub podaży pracy poprzez zmniejszenie kosztów pracy ponoszonych przez 
pracodawcę lub zwiększenie dochodu przez pracownika. W pierwszym przypadku, 
gdy beneficjentem pomocy jest pracodawca, instrument ten oddziałuje na zwiększe-
nie popytu na pracę. W drugiej sytuacji, wzrost dochodu zachęca bezrobotnych do 
podejmowania pracy i subsydiowanie zatrudnienia zwiększa podaż pracy. Pomoc 
może polegać na zmniejszeniu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne 
płaconych przez pracodawców, obniżając w ten sposób koszty zatrudnienia osób 
z niskimi kwalifikacjami. Tego typu programy wprowadzono w latach 80. i 90. 
XX wieku w Austrii, Belgii, Francji i Holandii. Pomoc może polegać także na 
zmniejszeniu obciążeń pracowników, co zwiększa motywację do podjęcia pracy na 
skutek wzrostu wynagrodzenia netto. Przegląd wyników badań empirycznych doty-
czących subsydiowania miejsc pracy pokazuje, że jest to mało efektywny sposób 
zwiększania zatrudnienia, jest drogim narzędziem aktywnej polityki rynku pracy10. 

Celem pasywnej polityki rynku pracy jest zapewnienie osobom bezrobotnym 
źródła dochodu w okresie, w którym powinni oni poszukiwać zatrudnienia. Do 
podstawowych narzędzi tej polityki należą zasiłki dla bezrobotnych i inne instru-
menty finansowego wsparcia adresowane do osób niepracujących w wieku produk-
cyjnym, takie jak: zasiłki pomocy społecznej, zasiłki macierzyńskie i świadczenia 

                                                        
9 M. Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie, Difin, Warszawa 2010, s. 114. 
10 L. Zienkowski (red.), Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 116–117. 
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rodzinne. Zalicza się tu także programy umożliwiające dezaktywizację zawodową 
przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego – wcześniejsze  emerytury 
i renty z tytułu niezdolności do pracy. Pasywna polityka rynku pracy nie wpływa 
zatem na poprawę wykorzystania zasobów pracy, a hojny system zasiłków powo-
duje obniżenie stopnia aktywności zawodowej. Zmniejsza także intensywność 
poszukiwania pracy, wydłużając czas bezrobocia. 

Na rysunku 2 widoczna jest zależność między wielkością wydatków przeno-
szonych na interwencję państwa na rynku pracy a klinem podatkowym. 

Rysunek 2. Zależność między odsetkiem PKB przeznaczonym na interwencję 
państwa na rynku pracy (zmienna objaśniana), a klinem podatkowym średniego 
wynagrodzenia (zmienna objaśniająca) dla 26 krajów UE w 2006 roku. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane z http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
tgm /table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiem070&plugin=1, data 
dostępu: 26.04.2010 oraz Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab 
=table&init=1&language=en&pcode=tps00076&plugin=1, data dostępu: 20.02.2010. 

W oszacowanym przykładzie współczynnik determinacji R2=0,206, co oznacza 
niski stopień wyjaśnienia zmienności zmiennej zależnej; 20,6% stopy interwencji 
państwa na rynku pracy spowodowana jest klinem podatkowym, a 79,4% innymi 
czynnikami. Empiryczny poziom istotności zmiennej niezależnej wynosi p=0,02, 
mieści się więc w granicach teoretycznego poziomu α=0,05. Oznacza to, że zmienna 
niezależna istotna jest w 98%, a prawdopodobieństwo popełnienia błędu wynosi 2%. 
Uzyskany współczynnik regresji 0,072 oznacza, że wzrost klina podatkowego o 1% 
powodował wzrost interwencji państwa na rynku pracy o 0,07%. 
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Do państw wyróżniających się najwyższymi dotacjami do rynku pracy (2,9–
3,4% PKB) i klinem podatkowym należą: Belgia, Dania, Holandia, Niemcy. 
Najniższe są natomiast w Estonii, Czechach, Wielkiej Brytanii (0,2–0,5% PKB). 

Relatywnie większe wydatki na interwencję na rynku pracy w państwach 
z wyższym klinem podatkowym powodują łagodzenie negatywnych skutków klina 
podatkowego. Z badania krajów Unii Europejskiej na podstawie danych statys-
tycznych Eurostatu wynika, że występuje dodatnia korelacja między klinem 
podatkowym i stopą bezrobocia, ale jest ona nieistotna. Zwraca uwagę duża zmien-
ność klina podatkowego między poszczególnymi krajami przy niskiej zmienności 
stóp bezrobocia, którego największy poziom występował w Polsce i Słowacji, przy 
średnim poziomie klina podatkowego badanej populacji11. 

Inne badania empiryczne na ogół potwierdzają negatywny wpływ opodatko-
wania pracy na rynek pracy, lecz siła związku bezrobocia z klinem podatkowym jest 
bardzo zróżnicowana między państwami. Klin podatkowy podwyższa strukturalne 
bezrobocie tym bardziej, im hojniejszy jest system zasiłków dla bezrobotnych 
i odwrotnie. Oznacza to, że znaczenie każdej z tych zmiennych jest większe, gdy 
zróżnicowanie dochodów z pracy i osiąganych przez bezrobotnych jest relatywnie 
niskie. Jest to zgodne z teorią, iż wpływ podatków na rynek pracy zachodzi przez 
zróżnicowanie dochodów z pracy i innych źródeł, a więc względnej atrakcyjności 
pracy i czasu wolnego, zwłaszcza gdy różnica między tymi dochodami jest niewiel-
ka. Klin podatkowy oddziałuje więc na bezrobocie silniej w krajach z hojnymi 
systemami zasiłkowymi12.  

Do państw, w których jest najbardziej rozbudowany system zasiłków dla bezro-
botnych należą: Dania, Finlandia, Szwecja, a także Belgia, Francja i Portugalia. 
Stopa zastąpienia, jako relacja wysokości pobieranego zasiłku do 2/3 przeciętnego 
wynagrodzenia, przekracza w tych krajach 80%. Prawo do korzystania z zasiłku 
przekracza 20 miesięcy w: Portugalii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Danii13. 

Wynika z tego, że w wielu krajach niska stopa bezrobocia i wysoki współ-
czynnik zatrudnienia, występujący pomimo dużych fiskalnych kosztów pracy, 
spowodowane są wysoką efektywnością wydatków przeznaczonych na interwencję 
na rynku pracy. Na przykład Szwecja (i inne kraje skandynawskie) preferuje 
aktywne środki polityki zatrudnienia; zawodową aktywizację ludności, rotację 
pracowników, zastępowania pracowników na kursach szkoleniowych przez bezro-
botnych stażystów, obniżką podatków mało zarabiającym, szkolenie bezrobotnych 
i systematyczne podnoszenie kwalifikacji ludności. Rząd ułatwia pracę matkom, 
wprowadzając publiczną opiekę nad dziećmi od pierwszego do 12 roku życia. Stopa 
aktywności zawodowej Szwedów jest około 15% wyższa niż pozostałej części 
zachodniej europy. Naczelnym zadaniem rządu szwedzkiego jest maksymalizacja 

                                                        
11 J. Zarzecki, Wpływ finansów publicznych na wykorzystanie zasobów pracy, „Equili-
brium – Zeszyty Naukowe WSE”, Nr 2/2011. 
12 M. Bukowski i inni, Struktura i poziom wydatków…, op. cit., s. 148. 
13 D.K. Rosati (red.), Europejski model społeczny…, op. cit., s. 250. 
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udziału ludności w sile roboczej14. Na przykład w 2006 roku współczynnik zatrud-
nienia ludności w wieku 15–64 lat wynosił 72,9%, a w wieku 55–64 lat – 69,8%, 
w Danii odpowiednio 76,8% i 60,9%, w Polsce współczynniki te wynosiły odpo-
wiednio 54,2% i 28,1% i były najniższe wśród krajów Unii Europejskiej15. 

Są kraje z niskim poziomem świadczeń i niskimi podatkami. Osiągana jest 
w nich wysoka efektywność rynku pracy przy niskim obciążeniu budżetu. W innych 
natomiast są wysokie wydatki budżetowe na aktywizację bezrobotnych i świad-
czenia. W krajach tych efektywność rynku pracy osiągana jest poprzez duże obcią-
żenie budżetu i mniejszą dysproporcją dochodów między pracującymi i bezro-
botnymi. 

W drugiej połowie XX wieku w wielu krajach ograniczano podaż pracy star-
szych pracowników. Tworząc programy umożliwiające wcześniejszą dezaktywi-
zację zawodową ułatwiało się odchodzenie do bierności zawodowej osobom, które 
ze względu na niedopasowanie kwalifikacji lub niepełnosprawność nie mogły zna-
leźć pracy. Przesłanką tworzenia tych programów było przekonanie, że w gospo-
darce występuje stała liczba miejsc pracy i wysyłając starszych pracowników na 
wcześniejsze emerytury można zwiększyć liczbę miejsc pracy dla młodzieży. Moje 
badanie krajów Unii Europejskiej nie potwierdzają go. W rzeczywistości bowiem 
dezaktywizacja zawodowa osób starszych pogarsza perspektywy zatrudnienia mło-
dzieży. W krajach z niższym współczynnikiem zatrudnienia osób starszych 
występuje wyższa stopa bezrobocia młodzieży16. 

Obecnie przeważa opinia, że rządy nie powinny ograniczać zatrudnienia, lecz 
je maksymalizować. Systemy wsparcia osób bezrobotnych podlegają reorganizacji. 
W celu powstrzymania rosnących wydatków publicznych zaostrza się kryteria 
pobierania świadczeń, ogranicza się wysokość lub okres udzielania wsparcia. Zmia-
ny te są postrzegane jak próba odebrania tego, co jest uważane za nabyte upraw-
nienia do korzystania z ubezpieczenia społecznego i wywołuje niepokoje społeczne. 

Ograniczeniu świadczeń często towarzyszy wprowadzanie programów aktywi-
zacji bezrobotnych, przyspieszających ich powrót na rynek pracy. Obejmują szko-
lenia, praktyki, staże, doradztwo zawodowe, wsparcie w poszukiwaniu pracy, pod-
noszące atrakcyjność na rynku pracy. 

Presja demograficzna, polegająca na wzroście udziału ludności w wieku po-
deszłym (emerytalnym) w ogólnej populacji17, zmusza nie tylko do zmiany kierunku 
dotychczasowej praktyki. Wymaga dwóch posunięć: przedłużenia wieku pracy 

                                                        
14 K. Tarchalski, Fiskalizm w dobrych czasach…, op. cit., s. 176. 
15 J. Zarzecki, Wpływ finansów publicznych…, op. cit. 
16 Ibidem. 
17 Na przykład przewidywany stosunek liczby osób powyżej 65 roku życia do liczby 
osób w wieku 20-64 lat w roku 2000 i 2050 wynosi odpowiednio (%) w: Danii – 23 i 42, 
Hiszpanii – 25 i 68, Irlandii – 18 i 40, Niemczech – 24 i 49, Polsce – 18 i 50, Szwecji – 
27 i 47, Wielkiej Brytanii – 24 i 39. M. Hill, Polityka społeczna…, op.cit., s. 283. 
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zawodowej i maksymalizacji udziału w rynku pracy osób w wieku produkcyjnym 
i pobudzania wzrostu wydajności pracy.  

Rosnące znaczenie w strukturze fiskalizmu przypada wydatkom na ubezpie-
czenia społeczne i ochronę socjalną. Zachodnioeuropejski model opieki społecznej, 
w tym system emerytalny, zwany systemem repartycyjnym, oparty na z góry zde-
finiowanej wysokości świadczeń, oferujący wysoką stopę zastępowalności dochodu, 
nie jest możliwy do utrzymania w przyszłości. Wymusza bowiem wzrost wydatków 
publicznych i zadłużenia. Problem niebezpiecznie rosnącego długu publicznego, 
zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo jest powszechnie znany. 
Rządy państw należących do Unii Europejskiej podejmują próby zahamowania 
zadłużenia poprzez zmniejszenie wydatków na ubezpieczenia społeczne. Przesłanką 
tych działań może być prognoza niebezpieczeństwa spirali obciążeń wynikających 
z już przyznanych świadczeń przez państwo, zarówno emerytalnych, jak i w ochro-
nie zdrowia. Są to ukryte, ale ciążące na państwie niefinansowane zobowiązania. 
Średnia wielkość ciążących przyszłych zobowiązań w krajach Unii Europejskiej do 
2050 roku wynosi 434% PKB, w większości krajów mieści się w granicach 400-
500% PKB a Polska i Słowacja mają obciążenia ponad 1000% PKB. Aby te zobo-
wiązania sfinansować należy gromadzić oszczędności przeciętnie w każdym pro-
jektowanym rocznym budżecie 8,3% PKB aż do 2050 roku. Jeżeli takie oszczę-
dności nie będą poczynione trzeba zwiększać stopniowo opodatkowanie z 40% PKB 
rocznie do 60% PKB w 2050 roku18. 

Podsumowanie 

Między państwami Unii Europejskiej występuje duże zróżnicowanie pod 
względem fiskalizmu; największy fiskalizm występował w Szwecji i Danii, nato-
miast najmniejszy – w Irlandii i Luksemburgu. Od 1995 roku występowała ten-
dencja do zmniejszania sił fiskalizmu a największy postęp pod tym względem 
odnotowano w Szwecji i Finlandii. 

W państwach z większym fiskalizmem występuje wyższy klin podatkowy 
i wskaźnik ITR, czyli wyższe fiskalne koszty pracy. Jest rozbudowany system 
składek na ubezpieczenie społeczne, obciążający przeważnie pracodawców, nato-
miast pracownicy płacą wyższe stawki podatku dochodowego. Państwa z niższym 
ITR charakteryzują się uproszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne (składka 
ogólna) i mniejszą ich stawką, są także mniejsze stawki podatku od dochodów 
osobistych. Wynika z tego, że fiskalizm jest powiązany ze świadczeniami na ubez-
pieczenia społeczne. 

Analiza statystyczna państw Unii Europejskiej wykazała istotną zależność 
między odsetkiem PKB przeznaczonym na interwencję państwa na rynku pracy 
a klinem podatkowym. Wzrost klina podatkowego powodował zwiększenie inter-
wencji państwa na rynku pracy, neutralizując przesłankę wzrostu bezrobocia, jaką są 
wysokie fiskalne koszty pracy. 

                                                        
18 Szerzej T. Gruszecki, Świat na długu, Wyd. KUL, Lublin 2012, s. 55–59. 
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W niektórych państwach niskie bezrobocie, pomimo dużych fiskalnych kosz-
tów pracy, spowodowane jest wysoką efektywnością wydatków przeznaczonych na 
interwencję na rynku pracy. W krajach z niskim poziomem świadczeń i niskimi 
podatkami osiągana jest wysoka efektywność rynku pracy przy niskim obciążeniu 
budżetu państwa. 

Wzrost udziału ludności w wieku emerytalnym w ogólnej populacji powoduje 
niebezpieczeństwo spirali obciążeń budżetu wynikające z przyznanych świadczeń 
przez państwo. W celu przeciwdziałania takiemu zjawisku kraje UE przedłużają 
wiek pracy zawodowej, wprowadzają programy aktywizacji osób w wieku produk-
cyjnym, zaostrzają kryteria pobierania świadczeń. 
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Streszczenie 

Finansowanie ubezpieczeń społecznych może być ważnym czynnikiem braku rów-
nowagi budżetowej i wzrastania długu publicznego, jak też powodować wzrost 
fiskalizmu przejawiającego się we wzroście pozapłacowych kosztów pracy. Różnica 
między całkowitym kosztem pracy, ponoszonym przez pracodawcę, a wynagro-
dzeniem netto, otrzymywanym przez pracownika, stanowi pozapłacowe (fiskalne) 
koszty pracy, określane także jako klin podatkowy. Podstawowymi składnikami 
pozapłacowych kosztów pracy są podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. 
W opracowaniu przeanalizowano zależności pomiędzy fiskalnymi kosztami pracy 
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i strukturą PKB wskazując na istotną zależność między odsetkiem PKB przezna-
czonym na interwencję państwa na rynku pracy a klinem podatkowym. 

Summary 

Financing of social insurance can be an important factor in the lack of a balanced 
budget and growing public debt. It can also increase the tax burden manifested in the 
growth of non-wage labor costs. The difference between total labor costs, incurred 
by the employer and the net wage, received by the employee, is a non-wage (fiscal) 
labor cost, also referred to as the tax wedge. The basic components of non-wage 
costs are taxes and social security contributions. This study analyses the relationship 
between fiscal costs of labor and the structure of GDP indicating a significant 
correlation between the percentage of GDP dedicated to state intervention in the 
labor market and the tax wedge. 
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