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1. WSTĘP

Po II wojnie światowej obserwujem y we wszystkich wysoko roz-
winiętych państwach kapitalistycznych istotne przyspieszenie rozbu-
dowy polityki socjalnej, a zwłaszcza podstawowej je j części, jaką sta -
nowi tu polityka zabezpieczenia społecznego. Nie roszcząc sobie pre-
tensji do szczegółowego i w yczerpującego przeanalizowania przyczyn 
tego zjawiska, co zresztą nie jest przedmiotem tej pracy, można w ska-
zać kilka dość istotoiych, jego determinant.

1. Nasilenie się wewnętrznych sprzeczności tej formacji społeczno- 
-ekonomicznej, których przezwyciężenie wym aga innej struktury spo-
łecznej niż ta, którą może stworzyć kapitalizm 1; odwołanie się do po-
mocy polityki socjalnej może być jednak, w pewnym stopniu, czynni-
kiem łagodzącym te sprzeczności.

?. Istotne wzmocnienie walki klasow ej i siły przetargowej k lasy  
robotniczej, w spartej przez inne warstwy socjalne-, w zrastające zagro-
żenie warstw średnich w kapitalizmie państwowo-monopolistycznym 
kieruje pracujących chłopów, rzemieślników, przedstawicieli wolnych 
zawodów, a nawet drobną burżuazję na stronę klasy robotniczej w w al-
ce o sprawiedliwość społeczną i socjalne zabezpieczenie2.

‘ Dr, adiunkt w Instytucie Ekonomii Politycznej UŁ.
1 Por. K. Z i e s c h a n g ,  Uwagi o tendencjach rozwoju podstawowych sprzecz-

ności kapitalizmu w warunkach rewolucji naukowo-technicznej, [w:] Reprodukcja 
i wzrost ekonomiczny w kapitalizmie, W arszawa 1971, s. 52.

2 Zob. G. T i t t e l ,  Die Legende von der Bonner Sozialstaatiichkeit, Berlin 1967, 

s. 35.



3. Istnienie obozu państw socjalistycznych z jego poważnymi osią-

gnięciami na polu gospodarczym i społecznym, co wpływa na wzmoc-

nienie żądań społecznych we współczesnym kapitalizmie, które stają 

się większe i jakościow o bogatsze i których spełnienie jest obiektyw-

ną koniecznością w imię utrzymania ustroju®.

4. Coraz częściej uznawany jest fakt, iż polityka socjalna jest inte-

gralną częścią industrializacji, niezbędnym warunkiem umożliwiającym 

realizację rewolucji naukowo-technicznej4.

5. Koniecznym staje  się przejęcie przez politykę socjalną pewnych 

funkcji kreatywnych w gospodarce kapitalistycznej, głównie tych, któ-

rych nie spełnia polityka gospodarcza, a które są nieodzowne dla prze-

biegu procesu gospodarczego na obecnym etapie rozwoju sił wytwór-
czych.

Polityka usług socjalnych nabiera więc, obok niewątpliwie priory-

tetowej motywacji społeczno-politycznej, coraz większego uzasadnie-

nia ekonomicznego5. Tym bardziej, że stała się ona działalnością o sta-

łym charakterze, absorbuje znaczną część dochodu narodowego6, obej-

muje coraz szersze kręgi społeczeństwa7 i zostaje zobligowana do wy-

konania nowych zadań m ających istotne znaczenie gospodarcze8. Nie 

może podlegać więc już dziś najm niejszej wątpliwości, iż pociąga ona 

za sobą wyraźne konsekwencje ekonomiczne.

D yskusja o ekonomicznych reperkusjach polityki socjalnej pań-

stwa na gruncie kapitalizmu zaczęła się wprawdzie już od momentu 

powołania je j do życia, co utożsamia się zazwyczaj z ustanowieniem 

państwowego systemu zabezpieczenia społecznego (instytucji ubezpie-

3 Ibidem, s. 79—80. W memorandum dostojników kościoła ew angelickiego do 

partii bońsklch z dnia 24 II 1962 czytamy: „Byłoby iluzją sądzić, iż obrona przeciwko 

komunizmowi to spraw a naszej polityki zagranicznej i zbrojeniowej. O tym czy 

ustrój nasz podoła wyzwaniu, jak ie  stanowi komunizm, zadecyduje nasza polityka 

•oc ja ln a  i kulturalna" —  patrz: S. Z a w a d z k i ,  Państwo dobrobytu, W arszawa

1970, s. 395.

4 Por. R. T i t m u s s ,  E sseys on the „W ellare State", Londyn 1968, s. 8—9; 

Z i e s c h a n g, op. cit., s. 50, uważa, iż „różnorodne zdobycze socjalne wymuszone 

na- kapitale albo będące wynikiem jego  ustępstw, stały  się obecnie bezpośrednim

i ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i w ym agają ogrdmnych nakładów 
kapitałow ych".

5 Por. P. G r e g g ,  The W ellare State, Londyn 1967, s. 45.

6 W ydatki na zabezpieczenie społeczne stanowiły w RFN w 1975 r. ok. 25% 

dochodu narodowego. Razem z pozostałymi wydatkami na cele socjalne sięgały  one 

35% dochodu narodowego.

7 Systemem zabezpieczenia społecznego w RFN objętych je st w różnych rodza-

jach zabezpieczenia od 50 do 85% ogółu ludności.

8 Te nowe zadania w obszarze zabezpieczenia na wypadek bezrobocia będą 

przedmiotem rozważań w tym artykule.



czeń społecznych)9. Przez dłuższy czas była ona jednak jedynie w ąs-

kim marginesom innych rozważań i oceniana była najczęściej zdecydo-

wanie negatywnie jako polityka stanowiąca poważne obciążenie dzia-

łalności gospodarczej, osłabiająca proces inwestycyjny i tempo wzros-

tu gospodarczego oraz utrudniająca osiągnięcie równowagi gospodar-

czej10.
Dość wyraźną zmianę poglądów w tej kwestii daje się zauważyć 

dopiero od wielkiego kryzysu lat 1929— 1933 oraz od pojawienia się 

i uzyskania dominującej pozycji przez keynesow ską teorię ekonomi-

czną. Teoria ta pozwoliła, w większym niż dotychczas stopniu, w yka-

zać możliwość włączenia polityki socjalnej w ramy gospodarki kapi-

talistycznej, potraktowanie jej jako elementu mieszczącego się  w mecha-

nizmie funkcjonowania tej gospodarki i spełniającego określone funkcje 

gospodarcze. Polityka socjalna zawdzięcza keynesow skiej doktrynie 

ekonomicznej uznanie je j właściwości koniunkturalnych. Niektóre jej 

części składowe podniesiono nawet do rangi ,.automatycznych stabili-

zatorów koniunktury"11 i oceniono wysoko ich gospodarczą przydat-' 

ność ze względu na fakt, iż nie wym agają one bieżącej interwencji 

państwa.
Po II wojnie światowej następuje dalszy wzrost zainteresowania 

ekonomicznymi aspektami polityki socjalnej i to zarówno od strony 

koniunkturalnej, jak i wzrostowej. Pojawia się szereg dysertacji, arty-

kułów i publikacji podejmujących tę problematykę. Przeprowadza saę 

w nich analizę gospodarczych reperkusji działalności socjalnej, w yka-

zuje się je j gospodarczą przydatność, żąda się uznania je j za równo-

rzędnego partnera polityki gospodarczej12. W ysuwa się szereg postu-

latów zmierzających do gospodarczego zorientowania polityki soc-

jalnej, do większego wykorzystania je j ekonomicznych właściw ości13.

W piśmiennictwie społeczno-ekonomicznym w RFN można w okre-

sie powojennym wyodrębnić dwa charakterystyczne nurty zaintereso-

* Przypada to na okres ostatnich dwudziestu lat X IX  w. — w tym czasie zbudo-

wany został pierwszy państwowy system ubezpieczeń społecznych w Niemczech.

10 Por. R. M e r k 1 e i n, Soziale Sicherheit im W irtschaltswachstum, Hamburg 

1969, s. 32—35.
11 Za „automatyczne stabilizatory koniunktury" z obszaru polityki socjalnej 

uznaje się najczęściej ubezpieczenie na wypadek bezrobocia i ubezpieczenie na sta-

rość — zob. J . K r o p i w n i c k i ,  Teoria autom atycznych stabilizatorów koniunktury,

W arszawa 1976, s. 146.
12 Zob. np: B. M o 1 i t o r, W irtschaltliche A spekte der Sozialpolitik, [w:] Sozial-

politik und Sozialrelorm, Tubingen 1957, rozdz. 13, s. 274—301; P. R o i s e n b e r g ,  

Sozialpolitik und W irtschaltwachstum, „W W I-Mitteilungen 1970, nr 2, s. 60— 64;

I. E 11 g e r i n g, Sozialversicherung und W irtschaltswachstum, Koln 1965.

13 Por. np. W irtschaltliche Probleme der Sozialen Sicherung, [w:] Bericht der 

Sozialenąuete-Komission, Stuttgart 1967, rozdz. 4, s. 140— 159.



wań tą problematyką. W pierwszym, który dominował od lat recesji 

gospodarczej 1966— 1967, akcent spoczywał głównie na analizie eko-

nomicznych następstw podejmowanych działań socjalnych i szukaniu 

takich rozwiązań, które ograniczyłyby możliwość ich negatywnego 

wpływu na gospodarkę14. W drugim natomiast, zaczynającym się od 

końca lat sześćdziesiątych, zdecydowanie silniej akcentuje się konie-

czność gospodarczego uaktywnienia działalności socjalnej, przyjęcia 

przez nią określonych gospodarczych funkcji15.
To wyraźne przesunięcie akcentów w podejściu do polityki soc ja l-

nej w RFN nie jest oczywiście kw estią przypadku. Zdecydowane obni-

żenie tempa wzrostu gospodarczego, powrót silnych załamań koniun-

kturalnych, utrzymująca się na wysokim poziomie inflacja i bezrobo-

cie, niedopasowania strukturalne, nieadekwatność istniejącego rynku 

pracy do wysokich wymogów rozwoju sił wytwórczych, zaniedbania 

w obszarze społecznych uwarunkowań procesu gospodarczego — to 

zjawiska, które ujawniły się w całej pełni w gospodarce zachodnionie- 

mieckiej w latach siedemdziesiątych i dowiodły całkowitego fiaska 

realizowanej dotychczas polityki państwa oraz zmusiły do poszuki-

wań środków zaradczych. Jednym  z nich ma być gospodarcze uakty-

wnienie polityki socjalnej. Okazało się bowiem, iż w system ie, w któ-

rym działalność gospodarcza nie jest determinowana motywacją ogól-

nospołeczną, gdzie brak jest centralnego planowania synchronizujące-

go i optym alizującego działania gospodarcze, gdzie polityka gospodar-

cza pomija wiele istotnych społecznych aspektów gospodarowania; mu-

si ona przejąć pewne funkcje twórcze, niezbędne na obecnym etapie 

rozwoju sił wytwórczych.
Podobnie jak w teoretycznym podejściu do polityki socjalnej, tak 

i w praktycznej je j realizacji, wyodrębnić można w RFN dwa różnią-

ce się między sobą okresy. W pierwszym, przypadającym  na lata pięć-

dziesiąte i pierwszą połowę lat sześćdziesiątych, zdecydowanie domi-

nują działania o charakterze uśmierzającym, łagodzącym negatywne 

zjawiska społeczne. Je st to polityka socjalna w poważnym stopniu 

pasywna w stosunku do przebiegu procesu gospodarczego. Okres dru-

gi, datujący się mniej więcej od pierwszej powojennej recesji gospo-

14 Zob. np. W. A l b e r s ,  Okonomische W irkungen der Rentenrelorm, ,,Finan- 

zarchiv" 1957— 1958, t. 18, s. 59— 80; H. J . R u s t o w, Zur volksw irtschattlichen Pro- 

blematik der dynamischen Sozialrente, ,,IFO-lnstytut ftir W irtschaftsforschung 1954, 

nr 27, s. 9—37.
15 Zob. np. G. W e i n e r t ,  Eine Eriicke von der Sozial-zur W irtschallspolitik, 

„W irtschaftsdienst" 1969, nr 11, s. 647—653; H. M e i n h o 1 d, Okonomische Grund- 

Iragen der Sozialen Sicherheil, „Sozialpolitik" 1974, s. 41—56; W. J . P e i k e r t, 

Die Renleniinanzierung nach der Konzeption eines eingebauten Konjunkturaistabili- 

sators, Frankfurt/M ain 1972.



darczej do dnia dzisiejszego, wyróżnia się natomiast dążeniem do gos-
podarczej aktywizacji działalności socjalnej.

W artykule przedstawimy próbą gospodarczego uaktywnienia poli-
tyki socjalnej w RFN w oparciu o postanowienia ustawy ,,o wspieraniu 
zatrudnienia" z roku 1969. Dokonamy ich oceny, wskażemy na przyczy-
ny ograniczonej efektywności tego typu przedsięwzięć oraz na ogra-
niczone możliwości ich realizacji na gruncie gospodarki kapitalistycz-
nej.

2. USTAW A „O WSPIERANIU ZATRUDNIENIA" z 13 V 1969 r. — 
PREZENTACJA GŁÓWNYCH POSTANOW IEŃ10

Tendencja do gospodarczego zorientowania polityki socjalnej n aj-
wyraźniej zarysowała się w RFN w obrębie ubezpieczenia na w ypa-
dek bezrobocia17. Ubezpieczenie to zostało ustanowione w Niemczech 
w 1927 r., a jego głównym zadaniem miało być zapewnienie bezro-
botnym niezbędnych środków utrzymania (poprzez wypłatę zasiłków) 
w celu zredukowania do minimum gospodarczych i społecznych skut-
ków bezrobocia18. Działalnością niejako tow arzyszącą i uzupełniającą 
tej instytucji socjalnej miały być usługi z zakresu pośrednictwa i po-
radnictwa pracy. W 1959 r. zatwierdzono ustawę o popieraniu cało-
rocznego zatrudnienia w budownictwie poprzez udzielenie dodatku do 
płac zatrudnionych w okresie złej pogody19.

Przez ponad 40 lat, tj. do roku 1969, naczelną i niemalże jedvną 
formą działalności ubezpieczenia na wypadek bezrobocia było jednak 
świadczenie zasiłków dla bezrobotnych. Tego rodzaju działalność mia-
ła więc jednoznacznie uśm ierzający charakter i tym samym bierny 
stosunek do przebiegu procesu gospodarczego20. Osłabiała bowiem ne-

16 Opracowano na podstawie: Ubersicht iiber die Soziale Sicherung, Bonn 1975, 
s. 211— 226; W e i n e r t ,  op. cit., s. 647—653; H. K a t z e r, Die Diskussion urn das 
A rbeitslorderungsgesetz, „W irtschaftsdienst" 1968, zesz. 1, s. 7— 12; E. R e d 1 e r, 
Arbeitsmarktpolitik in der BRD, [w:] Gewerkschalten und M edizin, W estberlin 1974, 

5. 143— 171.
17 Nie jest to kw estią przypadku, gdy się zważy, że bezrobocie jest ryzykiem 

ubezpieczeniowym uwarunkowanym ekonotnicznie, w stosunku do którego cele poli-

tyki socjalnej i gospodarczej są  najbardzej zbieżne.
18 Por. H. L a m  p e r t ,  Die W irtschatts — und Sozialordnung, Monachium—W ie-

deń 1973, s. 198.
19 Zob. Ubersicht iiber die Soziale..., s. 208.
2 Ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia uznawane je st powszechnie aa ,,auto-

matyczny stabilizator koniunktury", przez co rozumie się zdolność do osłabienia 
lluktuacji efektyw nego popytu, bez bieżącej interwencji państwa. Je s t  to jednak 
funkcia o charakterze zdecydowanie obronnym, w ynikająca z sam ej istoty funkcjo-
nowania tego ubezpieczenia, a nie jego  zamierzonej gospodarczej aktywności,



gatywne, zarówno socjalne jak i gospodarcze, konsekwencje autono-
micznie przebiegającego procesu gospodarczego, nie uczestnicząc jed-

nakże aktywnie w jego  kształtowaniu.

Pod koniec lat sześćdziesiątych coraz częściej wskazuje się na nie- 

adekwatność działania tej instytucji socjalnej w stosunku do nowych 

wymogów gospodarowania (jakie nieuchronnie pociąga za sobą rewo-

lucja naukowo-techniczna), na niewykorzystane możliwości włączenia 

je j do aktywnej działalności w obszarze zatrudnienia. Uchwalono więc 

w 1969 r. nową ustawę „o wspieraniu zatrudnienia", która znosiła 

obowiązującą od 1927 r. ustawę ,,o pośrednictwie pracy i ubezpiecze-

niu bezrobotnych"21. Nowa ustawa przewidywała, iż ,.odpowiednie i we 

właściwym czasie podejmowane przedsięwzięcia socjalne, oparte na 

prawidłowym przewidywaniu sytuacji na rynku pracy, powinny pro-

wadzić do osiągnięcia i utrzymania w ysokiego stanu zatrudnienia, po-

prawy jego struktury, zwiększenia mobilności siły roboczej i tym sa -

mym powinny istotnie w spierać wzrost gospodarczy"22. Podstawowym 

zadaniem polityki socjalnej w zakresie zatrudnienia ma być odtąd nie 

znoszenie negatywnych skutków bezrobocia, lecz zapobieganie jego 

wystąpieniu. Przewidywane działania, m ające prowadzić do osiągnię-

cia założonego celu, można podzielić na:

1) zmierzające do uzyskania dobrej znajomości rynku pracy i w łaś-

ciwego przewidywania zachodzących na nim zmian;

2) skierowane na osiągnięcie i utrzymanie równowagi na tym ryn-

ku, przy czym szczególnie ważną rolę m ają odgrywać przedsięwzię-

cia w spierające mobilność siły roboczej.
Dla uzyskania lepszej niż dotychczas znajomości rynku pracy usta-

wa nakłada na przedsiębiorców obowiązek informowania urzędów za-

trudnienia o:
— zwolnieniach i przyjęciach do pracy po upływie najpóźniej trzech 

dni;
— wolnych m iejscach pracy;
— przewidywanych na dany rok zmianach w zatrudnieniu, wynika-

jących z przedsięwzięć racjonalizacyjnych;
— zwolnieniach lub degradacjach w zatrudnieniu, przekraczających 

liczbę osób określoną ustawą o wypowiedzeniu pracy23.

W przypadku umyślnego lub wyraźnego zaniedbania tych informa-

cji przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zwrotu kosztów, związanych 

z przeszkoleniem czy przestawieniem zatrudnionego na nowy rodzaj

21 Por. Ubersicht iiber die Soziale..., s. 211.

22 Zob. W e i n e r t, op. cit., s. 647.

23 Por. R e d 1 e r, op. cit., s. 158.



pracy, za okres 6 m iesięcy24. Prezydenci krajow ych urzędów zatrud-

nienia winni natomiast w każdym przypadku zadecydować czy pierw-

szeństwo ma interes zakładu w sensie utrzymania w tajemnicy przy-

gotowywanych w nim zmian w zatrudnieniu czy beż interes szybkiego 

i efektywnego przeprowadzenia przedsięwzięć m ających na celu po-

nowne zatrudnienie przyszłych bezrobotnych25. Ponadto ustawa prze-

widuje zdynamizowanie badań rynku pracy i badań dotyczących struk-

tury zawodowej oraz zwiększenie uwagi na pewność informacji, w yeli-

minowanie luk w ich przepływie i obserw ację zmian strukturalnych 

w zatrudnieniu26.
Zobowiązanie krajowych urzędów pracy i przedsiębiorstw funkcjo-

nujących na terenie danego kraju do współdziałania w celu uzyskania 

lepszej znajomości rynku pracy jest faktycznie nowym elementem poli-

tyki zatrudnienia w RFN. Instytucje ubezpieczenia na wypadek bezro-

bocia, które dotychczas ograniczały swą działalność głównie do finan-

sowych operacji, polegających na ściąganiu składek ubezpieczenio-

wych i wypłacaniu zasiłków oraz zarządzaniu majątkiem finansowym 

ubezpieczenia, zostały teraz zobligowane do podjęcia szerszych ba-

dań rynku pracy i w oparciu o nie do realizacji przedsięwzięć zmie-

rzających do osiągnięcia i utrzymania równowagi na tym rynku.

Do działań m ających na celu uzyskanie i utrzymanie w ysokiego 

zatrudnienia, przewidywanych w ustawie 1969 r., zalicza się:

1) popieranie zawodowego kształcenia, dokształcania, przeszkole-

nia i zawodowej rehabilitacji;

2) pomoc w podjęciu pracy;
3) pomoc w utrzymaniu dotychczasowego i stworzeniu nowych m iej-

sc pracy.
Przyjrzyjm y się teraz bliżej poszczególnym formom działania, na-

leżącym do aktywnej polityki zatrudnienia.
Jeżeli chodzi o popieranie zawodowego kształcenia, dokształcania, 

przeszkolenia i zawodowej rehabilitacji27, to przedsięwzięcia te po-

dzielić można na indywidualne i instytucjonalne. Do pierwszej grupy, 

zdecydowanie dominującej w całości tego typu działań, należy zali-

czyć różnego rodzaju świadczenia finansowe. Przede wszystkim trze-

ba zwrócić uwagę na ogólne zasady ich przyznawania. Są to:

— istnienie zapotrzebowania (popytu) na dany rodzaj siły robo-

czej lub przewidywanie jego wystąpienia w niedalekiej przyszłości,

— konieczność udowodnienia niezbędności otrzymania pomocy fi-

24 Ibidem.

85 Ibidem.

26 Ibidem, s. 159.
27 Opracowano wg Ubersicht iiber die Soziale..., s. 210—217.



nansowej, tzn. udowodnienia niemożności pokrycia kosztów kształce-

nia przez osoby podejm ujące naukę lub osoby zobowiązane do ich 
wychowania;

— wykazanie się przez przystępujących do kształcenia predyspozy-

cjami gwarantującym i osiągnięcie zamierzonego celu kształcenia;

— dodatkowym warunkiem przy ubieganiu się o pomoc finansową 

przy procesie dokształcania jest posiadanie już ukończonego w ykształ-

cenia zawodowego lub wykazanie się odpowiednim doświadczeniem 
zawodowym.

Podstawową formą pomocy finansowej przy zawodowym kształce-

niu są dodatki kształceniowe (w wyjątkow ych przypadkach także nie- 

oprocentowane pożyczki). Są one świadczone w celu przezwyciężenia 

finansowych arudnośoi na drodze do uzyskania odpowiednich zawodo-

wych kwalifikacji. Według danych z 1974 r. zasiłek ten wynosi na ogół 

285 DM j w takiej wiysokośoi otrzymują go osoby, które dysponują do-

chodem nie wyższym niż 500 DM (żonaci — 700 DM; na każde dziecko 

kwoita ta powiększa się o 150 DM). Jeśli się zważy, iż przeciętna płaca 

netto w RFN w 1974 r. oscylow ała wokół poziomu 1200 DM, ito staje  się 

jasne, że dodatek ten w pełnej w ysokości mogli otrzymać jedynie po-

chodzący z najuboższych grup społecznych.

Główną formą pomocy finansowej dla osób dokształcających się 

zawodowo, podlegających przeszkoleniu czy zawodowej rehabilitacji 

je st natomiast tzw. zasiłek na utrzymanie. Otrzymać go mogą ci, któ-

rzy spełniają na wstępie przedstawione warunki i uczestniczą w „ca-

łodniowym kształceniu" bądź, kształcąc się równolegle z wykonywaną 

pracą zawodową, zmuszeni są zmniejszyć ją  co najmniej o 1/3 regula-

minowego czasu pracy. W ysokość tego zasiłku zawiera się między 

w ysokością zasiłku dla bezrobotnych a płacą netto. W ynosi ona 130% 

tego zasiłku podczas pierwszego półroczaa nauki i 140% w następnym 

okresie kształcenia. Stanowi to ok. 81% w pierwszym przypadku i 87% 

w drugim dochodu netto zatrudnionego. Zasiłek wypłacany jest z re-

guły nie dłużej niż przez 2 lata. Ponadto urząd pracy może przyjąć 

w całości lub w części koszty kursów, środków nauczania, podróży, 

ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego itp.

Przewidziane są również dodatki na przyuczenie zatrudnionych dla 

przedsiębiorców. Ich w ysokość zależy od różnicy między w ydajnoś-

cią pracy przyuczanego pracownika a w ydajnością pracy uznaną za 

pełną. Dopłata z tego tytułu nie powinna przekroczyć (dla całego ok-

resu przyuczania) 60% wynagrodzenia taryfowego lub uznanego dla 

danego zawodu w danej m iejscowości za normalne.

Podobne dodatki kształceniowe dla przedsiębiorców stosować moż-

na przy zawodowej rehabilitacji inwalidów, jeśli nie może być ona



inaczej przeprowadzona jak  tylko w określonym  zakładzie produkcyj-
nym. Prócz tego uwzględniający przy profilowaniu zakładu stanowis-
ka pracy dla inwalidów, względnie nabyw ający urządzenia mogące 
służyć zawodowej rehabilitacji, mogą otrzymywać pożyczki lub dota-
cje finansowe.

Do instytucjonalnych form pomocy przy zawodowym kształceniu 
zalicza się głównie materialne wsparcie budowy, rozszerzenia czy w y-
posażenia instytucji i warsztatów szkoleniowych, które służą celom 
kształcenia, przeszkolenia czy zawodowej rehabilitacji. Są to pożyczki 
i dopłaty. Te ostatnie nie mogą przekroczyć 40% całkowitych kosztów 
inwestycji podjętej dla tych celów.

Istotny wzrost znaczenia poparcia zawodowego wykształcenia wśród 
całości zadań federalnego urzędu pracy w ostatnim okresie potwierdza-
ją  dane odnośnie liczby osób objętych pomocą oraz wielkości wydat-
ków na tę formę działalności. I tak, jeśli w 1968 r. ilość osób korzy-
stających z pomocy kształceniowej wynosiła zaledwie 66 tys., to w ro-
ku 1974 już 525 tys., natomiast wydatki na ten cel wyniosły w 1969 r. 
ok. 300 min DM, a w 1974 — 2360 min DM28.

Inną formą zapobiegania wystąpieniu bezrobocia lub jego możliwie 
szybkiej eliminacji, ma być pomoc w podjęciu pracy29. Chodzi tu głów-
nie o zwiększenie regionalnej mobilności siły roboczej i usunięcie prze-
szkód finansowych, które stoją na drodze przyjęcia do pracy. Świad-
czenia przewidziane na ten cel podzielić można na świadczenia dla 
przedsiębiorców i pracowników najemnych. Do pierwszych zalicza się, 
wymienione już przy zawodowej rehabilitacji, pożyczki lub dopłaty 
do wysokości 60% taryfowego lub uznanego w danej miejscowości za 
normalne wynagrodzenia zatrudnionego. Dopłaty te mogą być świad-
czone na okres 2 lat. Przedsiębiorcy otrzymują je  w przypadku za-
trudnienia osób, mających szczególne trudności ze znalezieniem m iej-
sca pracy w normalnych warunkach rynku pracy (listy tych osób znaj-
dują się w m iejscowych urzędach pracy).

Do świadczeń dla pracowników najemnych należą zapomogi oraz 
częściowy lub całkowity zwrot kosztów, w ynikających ze starań o pra-
cę (kosztów podróży w celu poszukiwania pracy, przeprowadzki itp.). 
W m iejsce tych świadczeń mogą być udzielane pożyczki. Obowiązuje 
jednak na wstępie sygnalizowany warunek — wykazania się niemoż-
nością pokrycia tych kosztów przez ubiegającego się o pracę. W ydat-
ki z tego tytułu są niewielkie i nie w ykazują istotnej dynamiki wzros-
tu. W latach 1970— 1974 oscylowały w granicach 50—70 min DM30.

28 Zob. Ibidem, s. 216—217.
29 Opracowano wg Ubersicht iiber die Soziale..., s. 217—220.
30 Ibidem, s. 219.



Kolejną formą działalności profilaktycznej w polityce zatrudnienia 
mają być świadczenia służące utrzymaniu dotychczasowych i stworze-
niu nowych m iejsc pracy91. W ustawie z 1969 r. stwierdza się w tej 
kwestii, iż „dodatkowo do polityki gospodarczej, dążącej do pełnego 
zatrudnienia, winna strukturalnie zorientowana polityka socjalna przy-
czyniać się do utrzymania i stworzenia nowych miejsc pracy i tym 
samym chronić zatrudnionych przed bezrobociem i skróconym cza-
sem pracy"32. W tym celu powinno ubezpieczenie na wypadek bezro-
bocia ulokować część sw ojej rezerwy finansowej w sposób umożli-
w iający zakładanie nowych przedsiębiorstw, rozszerzanie już istnie-
jących, szczególnie w regionach, w których nadzwyczaj silnie w ystę-
puje problem braku m iejsc pracy i spowodowanego tym bezrobocia.

Świadczenia pieniężne skierowane na utrzymanie miejsc pracy by-
ły już, w pewnym zakresie, stosowane przed uchwaleniem ustawy 
z 1969 r. Należy do nich zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy i za-
siłek pogodowy33. Nową formą działania ma być natomiast tzw. „pro-
dukcyjne wsparcie budownictwa w zimie". Obejmuje ono dopłaty do 
kosztów inwestycyjnych, do kosztów w ynajęcia lub zakupu sprzętu 
i urządzeń umożliwiających prowadzenie prac budowlanych w zimie 
oraz dopłaty do zwiększonych kosztów produkcji. Je st  to więc fina-
nsowa pomoc dla przedsiębiorców, udzielana w celu skłonienia ich do 
prowadzenia działalności budowlanej w zimie. Nie jest ona mała, gdy 
się zważy, iż dopłaty do kosztów zakupu sprzętu budowlanego wyno-
szą od 30 do 60% ceny zakupu (można uzyskać do 100 tys. DM na 
poszczególne urządzenie) lub 30—60% kosztów jego  w ynajęcia. W y-
płacane są one w okresie od grudnia do marca. Ponadto przedsiębior-
cy mogą otrzymać dopłaty do zwiększonych kosztów produkcji w wy-
sokości od 1 do 3,60 DM na każdą godzinę pracy (w okresie od 16 XII 
do 15 III). W ramach „produkcyjnego wsparcia budownictwa w zi-
mie" przewidziane są także pewne dodatkowe świadczenia dla zatrud-
nionych na stanowiskach zależnych od pogody. M ogą oni otrzymywać 
w okresie 16 XII — 15 III (oprócz 25 XII — 1 I) na każdą przepraco-
waną godzinę dodatkowo DM. Ponadto mogą ubiegać się o dopłaty do

31 Opracowano na podstaw ie Ubersicht iiber die Soziale..., s. 220—225.
32 Ibidem, s. 220.

33 Zasiiek z tytułu skróconego czasu pracy świadczony je st wtedy, gdy przy-
najmniej 10% zatrudnionych pracu je przez okres 4 tygodni w zmniejszonym, o wię-
cej niż 10%, czasie pracy. W ypłacany jest przez najw yżej 6 m iesięcy i wynosi 
ok. 68% utraconego zarobku. Zasiłek pogodowy natom iast świadczony je st tylko 
w okresie zimy (listopad—marzec), w przypadku gdy w ystępuje utrata w ynagrodze-
nia spow odowana zmniejszeniem czasu pracy na skutek złej pogody. W ynosi on 
obecnie (1975 r.) również najw yżej 68% utraconego w ynagrodzenia netto.



kosztów odzieży roboczej (potrzebnej tylko w zimie) czy o zapomogi 
z tytułu rozłąki.

W celu stworzenia nowych miejsc pracy ustawa z 1969 r. przewi-

duje, podobnie jak dla ich utrzymania, dopłaty i pożyczki dla przedsię-

biorców. Mogą otrzymać ją  podejm ujący działalność produkcyjną, 

która inaczej (tzn. bez tych dopłat) nie byłaby podjęta lub zostałaby 

przeprowadzona w późniejszym terminie. Pierwszeństwo przy finanso-

wym poparciu m ają mieć zamierzenia gw arantujące „trwałe zatrudnie-

nie", a szczególnie te, które kompensują negatywne skutki zmian stru-

kturalnych i technicznego rozwoju w obszarze zatrudnienia. Pożyczki 

lub dotacje finansowe stanowią zazwyczaj 30% kosztów podjętych 

przedsięwzięć; nie powinny one przekroczyć 50% tych kosztów.

Tak w dużym skrócie przedstaw iają się główne postanowienia u s-

tawy „o wspieraniu zatrudnienia" z 1969 r., m ające stanowić przejście 

do aktywnej polityki rynku pracy. Zanim przystąpimy do ich oceny, 

należy jeszcze wspomnieć o dokonaniu zmiany w zasadach tworzenia 

i lokowania rezerw finansowych ubezpieczenia na wypadek bezrobo-

cia. Została ona podyktowana dążeniem do uzyskania kompromisu mię-

dzy potrzebami wzrostu gospodarczego i stabilizacji koniunktury. Jak  

wiadomo, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest powszechnie uzna-

wane za „automatyczny stabilizator koniunktury". Uważa się bowiem, 

iż charakteryzuje się ono automatyczną elastycznością antycykliczną, 

sprow adzającą się do tłumienia wahań globalnego popytu, a tym sa-

mym produkcji, zatrudnienia i dochodu narodowego. Mechanizm jego  

działania jest, najogólniej rzecz biorąc, następujący. W okresie dob-

rej koniunktury rośnie produkcja, zatrudnienie, dochód narodowy 

i wraz z nim składki uiszczane na ubezpieczenie34, m aleją natomiast 

zasiłki jako skutek zm niejszającego się bezrobocia. Powstaje nadwyż-

ka finansowa w budżecie tej instytucji socjalnej, która odpowiada 

mniej więcej stopniowi ograniczenia efektywnego popytu. W okresie 

złej koniunktury maleje zatrudnienie, produkcja i dochód narodowy, 

co powoduje zmniejszenie się strumienia uiszczanych składek; zwię-

ksza się natomiast istotnie wielkość wypłacanych zasiłków, jako rezul-

tat rosnącego bezrobocia. W ywołuje to z kolei deficyt finansowy 

w budżecie ubezpieczenia, który powinien być pokryty z uprzednio 

nagromadzonych rezerw finansowych. W ten sposób nastąpi osłabie-

nie spadku efektywnego popytu w rozmiarach odpowiadających po-

34 Składki na ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia płacą w RFN zarówno pra-

cownicy najemni jak  i przedsiębiorcy wg proporcjonalnej stopy składek. W pływy 

składkow e nie powinny zatem wykazywać antycyklicznej reakcji koniunkturalnej. 

Zważywszy jednak, iż taką reakcją charakteryzuje się strona zasiłków, ubezpiecze-

nie to wywiera stabilizu jący wpływ na koniunkturę.



wstałemu i pokrytemu z rezerw deficytowi finansowemu. Warunkiem 

koniecznym dla wykorzystania automatycznej właściwości stabiliza-

cyjnej ubezpieczenia jest jednak wyłączenie z procesu cyrkulacji, 

pow stających w fazie dobrej koniunktury, rezerw finansowych35. Tyl-

ko wtedy może bowiem wystąpić rzeczywiste osłabienie tempa y/zros-

tu globalnego popytu w okresie dobrej koniunktury i tylko wtedy 

wykorzystanie tych środków, podczas załamania się koniunktury, oz-

nacza faktyczne osłabienie tempa spadku efektywnego popytu. W aru-

nek ten nie był jednak w polityce lokacyjnej tego ubezpieczenia (do 

czasu ustawy z 1969 r.) z różnych względów, spełniany38. Ponadto 

utrzymująca się przez długi okres w RFN dobra koniunktura powodo-

wała kumulację rezerw finansowych tej instytucji socjalnej w w yso-

kości niepożądanej z punktu widzenia wzrostu gospodarczego.

Ustawa z 1969 r. wprowadza zmiany w zasadach tworzenia i loko-

wania rezerw finansowych ubezpieczenia na wypadek bezrobocia37. 

N astępuje rozdzielenie tej dotychczas jednolicie traktowanej rezerwy 

finansowej na dwie równe części. Jedna, oznaczona jako „rezerwa 

fluktuacyjna", służyć ma do pokrycia deficytu finansowego wywoła-

nego koniunkturalnymi i sezonowymi zmianami w zatrudnieniu. Win-

na ona być ulokowana na krótki okres, z co najwyżej dwuletnim ter-

minem spłaty. Chodzi o to, by posiadała ona możliwie duży stopień 

płynności. Zaleca się więc ulokowanie je j w rynkowych papierach war-

tościowych. Ponadto rząd zastrzegł sobie możliwość intewencyjnego 

zobligowania ubezpieczenia do ulokowania 2 3̂ tej rezerwy w banku 

centralnym (federalnym) w postaci tzw. papierów mobilizacyjnych 

i likwidacyjnych. Bank federalny jest zobowiązany zwrócić te środki 

finansowe przed upływem terminu spłaty, o ile okażą się one niezbę-

dne dla zabezpieczenia zdolności płatniczej ubezpieczenia.

Druga część rezerwy, określona jako „rezerwa strukturalna", słu-

żyć ma poprawie regionalnej struktury zatrudnienia i może zostać ulo-

kowana na okres do 15 lat. Powinna ona przybrać postać pożyczek 

udzielanych dla realizacji zamierzeń dotyczących struktury rynku pra-

cy. Pośrednio i w stosunku do tej części całkowitej rezerwy zabezpie-

35 Podkreślają to niemal w szyscy ekonomiści zachodnioniemieccy p arający  się 

tą problem atyką. Por. np.: H. H e n s e n ,  Die Finanzen der Sozialen Sicheruny im 

Kreislaui der W irtschait, Kieł 1955, s. 134; S. S c h u 1 1 z, M akroókonomische Wir- 

kungen der Sozialen Sicherung, „V olksw irtschaftliche Schriften" 1969, zesz. 132, s. 64.

36 W ynikało to głównie z niewłaściwych przepisów lokacyjnych, które zmuszały 

ubezpieczenie do lokowania swych nadwyżek finansowych bez uwzględnienia stanu 
gospodarczej koniunktury.

37 Por. W e i n e r t ,  op. cit., s. 648; R e d 1 e r, op. cit„ s. 171; Der Eniwurl der

„A FG ", [w:] M cnatsberichte der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/M ain 1967.



czona jest pełna płynność, ponieważ gdy rezerwa fluktuacyjna nie 
wystarczy dla pokrycia finansowego zapotrzebowania ubezpieczenia 
(np. przy silnym załamaniu koniunktury), rząd zobowiązany jest do 
udzielenia pożyczki w wysokości długookresowo ulokowanych środ-
ków. Gdy i ten zabieg okaże się niew ystarczający, rząd powinien 
udzielić dotacji w wysokości brakujących środków finansowych. O sta-
tecznym więc gwarantem finansowej wypłacalności ubezpieczenia po-
zostaje państwo.

2. OCENA POSTANOW IEŃ USTAW Y „O WSPIERANIU ZATRUDNIENIA"
Z 1969 r.

Ustawa ,,o wspieraniu zatrudnienia” została uznana za najw ażniej-
szą ustawę V kadencji zachodnioniemieckiego parlamentu (okres 
1965— 1969)3S. Stanowiła ona pierwszą na taką skalę próbę ustawowe-
go podkreślenia konieczności gospodarczego uaktywnienia polityki 
socjalnej. Podjęte na mocy tej ustawy rozwiązania, nasuw ają jednak 
szereg uwag i refleksji.

Wprowadzona pomoc dla osób uczestniczących w procesie kształ-
cenia, dokształcania, przeszkolenia zawodowego czy rehabilitacji za-
wodowej, nie ma charakteru powszechnego, dostępnego dla wszystkich 
je j potrzebujących. Na pomoc tę mogą liczyć tylko ci, którzy spełnia-
ją ustawowo określone warunki. Te natomiast są tak pomyślane, iż 
z góry zaw ężają krąg osób uprawnionych do świadczeń bądź do ży ją-
cych na pograniczu ubóstwa, bądź do odpow iadających potrzebom 
przedstawicieli kapitału. Warunki te zdecydowanie faw oryzują intere-
sy  tych ostatnich, podporządkowując im interesy świata pracy. Znaj-
duje to odzwierciedlenie w udzielaniu pomocy finansowej tylko tym, 
którzy kształcą się w zawodach, na które istnieje popyt na rynku 
pracy. Traktuje się tym samym proces produkcji i zachodzące w nim 
zmiany jako zjaw iska rządzące się własnymi prawami, autonomiczne
i nadrzędne w stosunku do rynku pracy. W dążeniu do rozwiązywa-
nia problemu bezrobocia gubi się więc całkowicie kwestię dokonywa-
nia określonych zmian po stronie produkcji, dostosowywania struktury 
produkcji, podejmowanych rozwiązań technicznych i technologicznych 
do istniejącej sytuacji na rynku pracy. Stosuje się zatem zdecydowa-
nie jednostronną politykę zatrudnienia, wyabstrahowaną z je j społecz-
nej istoty, pozbawioną społecznych aspektów gospodarowania. Nie mo-
że to gwarantować je j sukcesu. W łaściwie rozumiana polityka zatrud-
nienia musi podejmować równolegle działania dostosowawcze, wycho-

38 Zob. W e i n e r t, op. cit., s. 647.



dzące z obu stron rynku pracy — popytowej (tzn. tak ukształtować 

proces produkcji, by był on w stanie zagwarantować pełne zatrudnie-

nie przy istniejących rozmiarach i strukturze rynku pracy) i podażo- 

wej (tzn. tak oddziaływać na strukturę rynku pracy, by pozostawała 

ona w zgodzie z wymaganiami procesu produkcji).

W yraźna jest również dyskrym inacja przy przyznawaniu świad-

czeń dla osób niewykwalifikowanych i przyuczonych do zawodu, a także 

kobiet. Ci pierwsi stanowili w latach 1969— 1972 ok. 25,5% wszystkich 

pracowników płci męskiej, ale tylko 4,3% zostało objętych pomocą 

kształceniową. Udział kobiet w całkowitej liczbie zatrudnionych wyno-

sił 36%, z pomocy kształceniowej skorzystało natomiast jedynie 

20%39. Wynika to w dużym stopniu z nieopłacalności wspierania tych 

grup zatrudnionych. W ym agają one bowiem dłuższego okresu kształ-

cenia i dają mniejszą gw arancję osiągnięcia zadow alających rezulta-

tów. Koncentracja pomocy w ystępuje więc w grupach osób już zawo-

dowo wykształconych, m ających duże doświadczenie zawodowe oraz 

gwarantujących osiągnięcie celu kształcenia. Ten pragmatyzm działa-

nia ujawnia się tu w całej pełni. Je s t  zresztą zgodny z logiką gospo-

darowania w kapitalizmie, gdzie maksymalna rentowność prywatnych 

podmiotów gospodarczych stanowiąca nadrzędny cel gospodarowania, 

odsuwa na dalszy plan człowieka pracy, kwestię zaspokojenia jego 

potrzeb i wszechstronnego rozwoju jego osobowości. Traktuje się go 

natomiast jako środek do osiągnięcia nadrzędnego celu tej formacji 

społeczno-ekonomicznej.

Pomoc finansowa, m ająca skłaniać do podjęcia kształcenia, do-

kształcania czy przeszkolenia, jest ograniczona czasowo (najwyżej do

2 lat), zawodowo (tylko do zawodów, na które istnieje popyt), a ponad-

to oznacza ona w każdym przypadku tylko częściową kompensatę 

utraconych zarobków, co równa się pogorszeniu dotychczasowego stan-

dardu życia osób podejmujących naukę (i ich rodzin). Z tych powo-

dów nie może dobrze spełniać sw ojej funkcji. Również świadczenia, 

zmierzające do utrzymania zatrudnienia (zasiłek pogodowy, zasiłek 

z tytułu zmniejszonego czasu pracy), nie kompensują w pełni nie za-

winionych przez zatrudnionych, utraconych zarobków. Są one zresztą 

jedynie pewną formą sztucznego podtrzymywania zatrudnienia.

Typowym dla kapitalistycznego sposobu produkcji zjawiskiem, roz-

szerzonym obecnie na politykę zatrudnienia, jest finansowe w spiera-

nie przedsiębiorców. Takie wsparcie mogą otrzymać ci, którzy rezyg-

nują z zamierzonej redukcji w zatrudnieniu lub podejm ują działalność 

produkcyjną (tworząc tym samym dodatkowe m iejsca pracy), która



inaczej nie zostałaby podjęta. Dbając o rentowność przedstawicieli 
kapitału, doprowadza się więc do sytuacji, w której klasa robotnicza 
musi płacić za umożliwienie je j pracy. Środki finansowe na ten cel po-
chodzą bowiem ze składek uiszczanych na ubezpieczenie, a te niemal 
w całości obciążają dochody zatrudnionych4*1. Zobligowanie ubezpie-
czenia na wypadek bezrobocia do finansowego w sparcia przedsiębior-
ców powoduje, iż o ile dotychczas k lasa robotnicza finansowała zabez-
pieczenie swej egzystencji w przypadku bezrobocia (zasiłki), to teraz 
musi jeszcze dofinansowywać sw oje zatrudnienie. Je st to niezbity do-
wód klasowego charakteru polityki socjalnej w kapitalizmie.

Mimo podjęcia szerszych i aktywniejszych działań w polityce za-
trudnienia, ich skuteczność nie okazuje się zbyt duża. Abstrahując już 
od bezrobocia koniunkturalnego, którego przez przedsięwzięcia zawar-
te w ustawie wyeliminować oczywiście nie można, to także rezultaty 
odnośnie podnoszenia poziomu zawodowego pracowników najemnych 
czy eliminowania bezrobocia strukturalnego nie są zbyt duże. W ięcej 
niż połowa zarejestrowanych w 1975 r. bezrobotnych nie posiadała 
żadnego ukończonego wykształcenia zawodowego. Duże bezrobocie 
panuje wśród kobiet. Problem nr 1 jest jednak obecnie długotrwałe 
bezrobocie w ystępujące szczególnie silnie w rocznikach młodszych 
(i to często dotyczy osób ze średnim i wyższym wykształceniem) oraz 
w^śród osób starszych, przekraczających 50 rok życia. W maju 1975 r. 
na ogólną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, wynoszącą 1017 tys. 
osrb, 25% stanowiły osoby poniżej 25 lat i 25,4% osoby powyżej 45 
lat. W pierwszej grupie („młodocianych” ) ponad 7 tys. osób pozosta-
wało rok i dłużej bez pracy; w drugiej grupie („starszych") liczba ta 
wynosiła 35 tys. osób. Stanowili oni łącznie ok. 55% ogółu bezrobot-
nych przez okres 1 roku i dłuższy. W tych też rocznikach najwyższa 
bvła stopa bezrobocia (5,2 i ok. 5%)41.

W 1969 r. liczba inwalidów nie m ających stałego zatrudnienia wy-
nosiła ok. 1,5 min osób. Zważywszy, iż od uchwalenia ustawy obejm o-
wano rocznie zawodową rehabilitację, przeszkoleniem cziy zapewnie-
niem stałego zatrudnienia nie więcej jak  30 tys. osób, problem ten nie 
został, jak dotychczas, rozwiązany42.

Nie w pełni udana była również reforma polityki rezerw finanso-

10 Formalnie składki na ubezpieczenie p łacą także przedsiębiorcy. Zaliczane są  
one jednak do kosztów płacowych i znajdują ostatecznie swe odzwierciedlenie 
w cenach dóbr i usług konsumpcyjnych. Zważywszy dalej, że k lasa  robotnicza 
partycypuje w dominującym stopniu w całkow itej konsumpcji (w ok. 80%) ona też 
głównie ponosi koszty sw ego ubezpieczenia.

41 Por. Jahresgulachten  J975/I976, Stuttgart-M ain 1975, s. 58, tab. 12.
Zob. R e d 1 e r, op. cit., s. 165.



wych ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Z pewnością pozytywnie 

należy ocenić próbę wyłączenia rezerwy fluktuacyjnej z procesu cyr-

kulacji w okresie dobrej koniunktury oraz ustawowe przyznanie prawa 

do interwencyjnych decyzji rządu w kwestii lokaty rezerw odpowied-

nio do potrzeb koniunktury. Jednocześnie jednak zawężenie tych właś-

ciwych koniunkturalnie przepisów lokacyjnych tylko do połowy wy-

gospodarowanej rezerwy, musi osłabić i tak niewysoko oceniany efekt 

antycykliczny tej instytucji socjalnej. Druga je j część przeznaczona 

jest na realizację zamierzeń dotyczących struktury rynku pracy i po-

przez wspieranie określonych inwestycji powraca do obiegu, nie 

uczestnicząc tym samym w osłabianiu dynamicznego wzrostu popytu 
w fazie rosnącej koniunktury.

Osobnym i istotnym problemem, jaki wiąże się z nałożeniem na 

ubezpieczenie na wypadek bezrobocia nowych zadań, jest zakłócenie 

antycyklicznego rytmu salda budżetowego tej instytucji. W iększość 

wynikających z nich świadczeń nie wykazuje bowiem znamiennej dla 

zasiłków dla bezrobotnych elastyczności antycyklicznej. Trudno było-

by oczekiwać je j po zasiłkach na kształcenie zawodowe, dokształca-

nie, przeszkolenie czy zawodową rehabilitację, po wydatkach na two-

rzenie m iejsc pracy dla osób starszych czy inwalidów, na zwiększanie 

ruchliwości zawodowej bądź regionalnej siły roboczej czy w końcu po 

wydatkach na wspieranie całorocznego zatrudnienia w budownictwie. 

Są one świadczone zarówno w okresie dobrej, jak  i złej koniunktury.' 

Zobligowanie więc ubezpieczenia do pełnienia szeregu (w dużym stop-

niu acyklicznych) zadań narusza jego mechanizm stabilizacyjny. Finan-

sowanie ich niemal wyłącznie ze składek ubezpieczeniowych uniemo-

żliwia wygospodarowanie nadwyżki budżetowej w okresie rosnącej 

koniunktury, a nawet może prowadzić do powstania deficytu w budże-

cie ubezpieczenia w tej fazie cyklu, co jest równoznaczne z proćyklicz- 

nym oddziaływaniem na koniunkturę. Doszło do tego już w latach 

1970 1971 (a więc w rok po w ejściu nowej ustawy w życie), kiedy 

to jeszcze przy całkiem nieźle rozw ijającej się koniunkturze i nie-

wielkim bezrobociu pojawił się deficyt finansowy. Wyniósł on w 1970r 

341 min DM, a w 1971 — 871 min DM i był większy od deficytu 

w okresie pierwszej powojennej recesji w RFN w 1967 r o 270 min 
D M 43.

Trudności w wygospodarowaniu nadwyżek finansowych w okresie 

dobrej koniunktury uniemożliwiają pokrycie koniunkturalnie uwarun-

kowanych deficytów finansowych, w fazie załamywania się koniunk-

«  Zob. Soziale Sieclierung, [w:] Slalistlsches Jahrbuch tur die Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn 1971— 1972.



tury, w sposób zgodny z istotą stabilizacji globalnego popytu (w tym 
okresie powinno się dążyć do przyhamowania tempa spadku tego po-
pytu). N astępuje to bowiem poprzez podwyższenie stopy składek, co 
jest działaniem jednoznacznie procykHcznym bądź lub równocześnie 
z tą podwyżką w drodze dopłat (pożyczek) z budżetu państwa. W dru-
gim przypadku ocena ostatecznego efektu koniunkturalnego uzależnio-
na jest od pochodzenia tych środków finansowych. Je śli pochodzą one 
z wpływrów podatkowych państwa i są wygospodarowane przez skreś-
lenie lub zmniejszenie innych pozycji wydatków, to nie można oczeki-
wać pożądanego efektu antycyklicznego. W ystąpi on jedynie wówczas, 
jeśli dopłatę ze strony państwa umożliwi kreacja kredytu. Tak czy 
inaczej, ostateczny efekt koniunkturalny zależeć będzie wtedy od po-
lityki państwa, a nie od automatycznie i autonomicznie funkcjonujące-
go ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Należy więc stwierdzić, że 
wzmocnienia funkcji koniunkturalnej tego ubezpieczenia po reformie 
z 1969 roku spodziewać się raczej nie można. Ponadto mie mogą być 
spełnione zadania, wyznaczone dla „rezerw y strukturalnej" z prostej 
przyczyny — istotny wzrost wydatków ubezpieczenia po 1969 roku, 
uniemożliwia wygospodarowanie jakiejkolw iek znaczniejszej rezerwy fi-
nansowej. Tym samym okazuje się, iż pogodzenie w ramach ubezpie-
czenia na wypadek bezrobocia funkcji koniunkturalnej z funkcją 
wzrostową i strukturalną nie w ydaje się możliwe.

3. W NIOSKI KOŃCOW E

Istotne rozszerzenie zakresu działalności ubezpieczenia na w ypa-
dek bezrobocia na mocy ustawy z 1969 r., zobowiązanie go do aktyw-
niejszej polityki zatrudnienia, było na gruncie RFN pierwszym w za-
sadzie praktycznym przejawem dążeń zmierzających do w ykorzysta-
nia polityki socjalnej dla celów gospodarczych. Ja k  już stwierdziliśmy 
we wstępie artykułu, nie jest to zjawisko przypadkowe. Obiektywnie 
zachodzące zmiany w procesie gospodarowania na obecnym etapie 
rewolucji naukowo-technicznej rodzą nowe potrzeby wzrostu i rozwo-
ju gospodarczego w dzisiejszym  kapitalizmie, stw arzają nowe uwarun-
kowania procesu gospodarczego. Nie mogąca im sprostać polityka gos-
podarcza, nieskuteczność dotychczasowych form gospodarczego od-
działywania państwa kapitalistycznego, wywołuje konieczność odwo-
łania się, w daleko większym niż dotychczas zakresie, do pomocy po-
lityki socjalnej. Powstaje jednak pytanie, na ile polityka socjalna, 
w warunkach współczesnego kapitalizmu, jest w stanie przejąć nie-
które z gospodarczych funkcji, na ile może je  spełniać skutecznie



v r  n ‘ yP fi Odpowiedz na to pytanie nie w ydaje się być optymis-

k a n iS is tv c  WSZYS ™  dlate9° '  iŻ POlUyka S° Cjalna ma w system ie kapitalistycznym swoje granice, określone jego ramami ustrojowymi
i logiką jego funkcjonowania. Je j  realizacja jest wynikiem ścierania
się antagonistycznych sił klasowych. Przedstawiciele kapitału, baczac
na rentowność swego gospodarowania oraz obaw iając się zbyt dużeao
wzmocnienia siły przetargowej klasy robotniczej, niechętnie odnoszą

J J l  Za" lierzen. socJalnych- a jeszcze niechętniej godzą się na finan-
sową partycypację w ich realizacji, nawet w przypadku, gdy wydają 
się one być pożądane od strony procesu produkcji. Klasa robotnicza, 

ysponująca dzisiaj całkiem niezłą siłą przetargową, dąży do rozsze-
rzenia przedsięwzięć socjalnych, które zwiększają pewność utrzyma-
nia wywalczonego standardu życia. Nie chce natomiast i nie może sie 
zgoczu na zbyt odczuwalne obciążenie je j kosztami tych przedsię-
wzięć. Państwo kapitalistyczne, strzegąc interesów sfery kapitału musi 
jednocześnie, w imię utrzymania „pokoju społecznego", liczyć się z co-
raz liczniejszą i silniejszą klasą robotniczą. Konsekwencją tego układu 
sił jest ostroznosc w podejmowaniu reform socjalnych, ich klasowa 
kompromisowość, a co za tym idzie ich wycinkowość i doraźność. Od-
bija się to na ich małej efektywności i skuteczności. Ponadto nie moż-
na spodziewać się po polityce socjalnej rozwiązania, w ramach kapi- 
a istycznego sposobu produkcji, problemów, które są immanentnie 

związane z istotą jego funkcjonowania i z którymi dotychczas nie upo-
rała się  polityka gospodarcza. Stąd całkowicie złudną musi być na-
dzieja na wyeliminowanie bezrobocia poprzez działania o charakterze 
profilaktycznym w obszarze zatrudnienia, do których zobowiązane zo-
stało ubezpieczenie na wypadek bezrobocia na mocy ustawy z 1969 r.

* ° hl°^  stanowi£> one istotny krok naprzód w stosunku do poprzedniej 
działalności tej instytucji socjalnej, nie mają szans zapobiec bezrobo-
ciu. Nie prowadzą bowiem do eliminacji podstawowych jego przyczyn 
Te zas są następstwem panujących w gospodarce kapitalistycznej sto-
sunków produkcji i w ynikającego z nich mechanizmu funkcjonowania 
tej gospodarki. Najlepszym  potwierdzeniem tej tezy jest rzeczywistość 
zachodmomemiecka. Mimo podjęcia i kontynuowania działań z zakre-
su aktywnej polityki rynku pracy", liczba bezrobotnych osiągnęła 
w 975 r. niespotykaną od 1954 r. w ysokość -  1,2 min osób pozosta-

g o d z in « Z PraCY' 9 dalSZe 800 tYS' praCOWal°  w n*e Pełnym wymiarze

Czy zatem próby gospodarczego wykorzystania polityki socjalnej 
me mają sensu? Oczywiście, że nie. Trzeba jednak zdawać sobie spra-



wę z tego, że w ramach kapitalistycznego sposobu produkcji, narzuca-

jącego rozwiązaniom socjalnym  określony kształt, formę i zasięg od-

działywania zgodny z logiką jego funkcjonowania, skuteczność podej-

mowanych przedsięwzięć socjalnych musi być istotnie ograniczona. 

W ydaje się jednak, że próby takie będą kontynuowane, a nawet, mi-

mo sw ej ograniczonej skuteczności, staną się wprost nieodzowne w dal-
szym rozwoju społeczno-ekonomicznym tej formacji.

Tadeusz Hadrowicz

ECONOMIC ACCENTS IN WELFARE POLICY OF THE FRG AGAINST 

EXAMPLE OF GOVERNMENT ACT OF „EMPLOYMENT PROMOTION" FROM 1969

The author made an attempt at proving that the expansion of welfare activities 

in a contem pofary capitalist state is due — apart from undoubtedly most important 

socio-political reasons — also, and that to a growing extent, to reasons of economic 

naturę. The welfare policy is, to a growing degree, utilized to cushion not only so- 

cial but also economic dislocations of the capitalism. That is fully confirmed by the 

government act of „employment promotion" passed in the Federal Republic orf 

Germany in 1969, On the strength of this act the unemployment insurance, and thus 

strictly welfare institution, was obliged to play an active part in the employment 
policy.

A nalysis of the main resolutions of the act and of their practical execufion 
allows to/ draw the following conclusions:

1) in the capitalist system of production, which imposes a definite shape, form, 

and rangę of influence on welfare undertakings being in line with logics of its 

functioning, the socio-economic effectiveness of welfare undertakings must be largely 
restricted,-

2) the welfare policy, although it improves to some extent the functioning me- 

chanism of the capitalist economy, cannot for obvious reasons bring about elimina- 

tion of negative socio-economic phenomena immanently accojmpanying the capitalist 
formation,'

3) attempts at economic activation of the welfare policy will be, however, con- 

tinued, and they may even prove to be an inseparable element of further develop- 
ment of this socio-economic formation.


