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PROINFLACYJNY CHARAKTER

- ZACHODNIONIEHIECKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wśród czynników mogących wzbudzać bądź wzmacniać inflację we 

współczesnym kapitalizmie wymienia się doić często w literaturze 

burżuazyjnej takie politykę świadczeń socjalnych państwa1. Nie-

rzadko równie* spotkać się moina z poglądem, 4e systemy zabezpie- ' 

czenia społecznego wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 

znacznym stopniu przyczyniły się do spotęgowania i utrwalania pro-

cesów inflacyjnych w tych krajach2.

Problem czy, a Jeśli tak, to w Jaki sposób i w Jakim stopniu 

polityka świadczeń socjalnych wpływa prolnflacyjnie na proces go-

spodarowania w kapitalizmie wart Jest, naszym zdaniem, szerszego 

rozpatrzenia. Analiza tego problemu przeprowadzona zostanie na 

podstawie zachodnioniemieckiego systemu zabezpieczenia społeczne-

go. Sądzić naleiy, ii wnioski z niej płynące zachowają swą waż-

ność w odniesieniu do systemów zabezpieczenia funkcjonujących w

*
Dr, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Politycznej Kapitalizmu UŁ.

Por. np. S. S c h u l t z ,  Makroókonomlsche Wirkungen 
der Sozialen Sicherung, Berlin 1969, s. 44-49; E. E h r- 
h a r d t, Dle soziale Rentenversicherung ale Gegenstand und 
Mittel der Konjunktur und Wachstumsstabilislerung, Mannheim 
1964, s. 114-136; I, S c h m i d t ,  Auswirkungen der Renten- 
reform auf die StabilitSt des Geldwertes, "Wirtschaftllche Abhan- 
dlungen", Berlin 1961, z. 14, s. 43-90.

2 Por. np. R. L. H e l l b r o n e r ,  Ożywienie 1 krach 
(esej przedrukowany w "Polityce" 1979, nr 21, 22, 23). Pisze on 
m. ln.j "gdybyśmy chcieli kompletnie zahamować, inflację, wystar-
czyłoby tylko zamknąć kasę rządu na zbrojenia 1 o p i e k ę  

s p o ł e c z n ą "  (podkr. T. H.). Sugeruje on ponadto, ie wy-
mogi stawiane przez ludzi starszych i biednych, których wydatki 
rosną dzięki pomocy rządowej mają charakter inflacyjny.
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szeregu innych państw kapitalistycznych, a zwłaszcza tych, które 

posiadają, tak Jak RFN, systemy zabezpieczenia o charakterze u- 

bezpieczeniowym.

Do najbardziej obecnie rozpowszechnionych teorii przyczyn in-

flacji zaliczyć należy teorię popytową i teorię kosztową. W ra-

mach tych też właśnie teorii badana będzie możliwość inflacyjnego 

oddziaływania na gospodarkę zachodnioniemieckiego systemu świad-

czeń socjalnych.

Zasady funkcjonowania 

państwowego systemu zabezpieczenia społecznego w RFN

Zachodnioniemlecki system zabezpieczenia społecznego3 Jest 

kontynuacją systemu powołanego do tycia w ostatnim dwudziestoleciu 

w Niemczech-przez kanclerza Bismarcka^. Dominującą w nim zasadą 

(techniką) zabezpieczenia Jest zasada ubezpieczeniowa. Sprowadza 

się ona do ubezpieczenia się Jednostki na wypadek wystąpienia ok-

reślonego zdarzenia losowego (ryzyka) przez wcześniejsze skumulo-

wanie płaconych w tym celu składek, dostosowanych w swej wysokoś-

ci do rozmiarów ryzyka. Prawo do świadczeń Jest tu prawem pod-

miotowym 1 przysługuje w razie wystąpienia zdarzenia objętego u- 

bezpleczeniem, niezależnie od sytuacji materialnej uprawnionego. 

Jest ono bowiem nabyte przez opłacanie składek",

Główne instytucje ubezpieczeniowe występujące w zachodnionie- 

miecklm systemie zabezpieczenia społecznego to* ubezpieczenie ren-

towe, wypadkowe, chorobowe oraz ubezpieczenie na wypadek bez-

3 Opracowano na podstawie; Obersicht iiber die Soziale Siche- 
rung, Bonn 1975; L. P r e 1 1 e r, Praxis und Probleme der So- 
zlalpolitik, Bd. II, Ttibingen 1970; H. L a m p e r t, Die 
Wirtschafts - und Sozialordnung, Miónchen-Wien 1973; D. Z ó 1-
1 n e r, Sozlalpolitlk heute, Bonn-Bad Godesberg 1970; V. B e t- 
h u s y-H u c, Das Sozialleistungssytem ln der BRD, TObingen 1976; 
Statistisches Jahrbuch fiir die BRD, Bonn 1971-1978; Sozialbudget 
1966 ln der BRD, Bonn 1969.

W tym okresie powstały: ubezpieczenie społeczne na wypadek 
Choroby, od wypadków przy pracy, ubezpieczenie społeczne na sta-
rość i na wypadek inwalidztwa.

5
Por. J, P i o t r o w s k i ,  Zabezpieczenie społeczne, 

Warszawa 1966, s. 160-192.



robocia. Udział świadczeń wypłacanych przez te cztery Instytucje 

łącznie w całkowitych wydatkach socjalnych systemu zabezpieczenia 

w RFN w okresie powojennym systematycznie rósł i przekroczył obec-

nie wysokość 83*. Jednocześnie zwiększał się równiei zasięg od-

działywania ubezpieczeń społecznych. Nowa warstwy i kręgi lud-

* ności zostały obejmowane ubezpieczeniem. Obecnie moina stwierdzić,

ii zachodnioniemieckie ubezpieczenia społeczne charakteryzuje wy-

soki stopień powszechności - obejmują one swym zasięgiem niemal 

wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych oraz pewne grupy 

tzw. "samodzielnych”, jak njp. rolników i wapółgospodarujące z ni-

mi rodziny, rzemieślników i przedstawicieli wolnych zawodów.

Pracownicy najemni oraz określona część "samodzielnych" podle- 

ga obowiązkowemu ubezpieczeniu . Pozostali przystąpili do ubez-

pieczenia na zasadzie dobrowolnej. Ponadto członkowie rodzin osób 

ubezpieczonych stanowią grupę tzw. współubezpieczonych (z wyjątkiem 

ubezpieczenia na wypadek bezrobocia).

Świadczenia socjalne wypłacane przez ubezpieczenia społeczne 

wiąią się ściśle z zakresem zadań tych instytucji socjalnych, ro-

dzajami ryzyka, przed którymi mają one ubezpieczonych chronić, i 

przy których wystąpieniu mają one zabezpieczać ich egzystencję. 

Bllisze omówienie rodzajów świadczeń ubezpleczenionych nie wydaje
Q

się konieczne z punktu widzenia celu tego opracowania . Warto Je-

dynie zwrócić uwagę na następujące kwestie.

Po pierwsze, świadczenia ubezpieczeniowe trafiają w swej 

większości do osób przejściowo lub trwale wyłączonych z proce-

su produkcji i są one dla nich na ogół Jedynym źródeł utrzy-

mania.

Po drugie, stopień kompensacji utraconych dochodów na skutek 

wystąpienia określonych rodzajów ryzyka socjalnego Jest znacznie 

zróżnicowany i przy żadnym świadczeniu socjalnym nie osiąga 10054. 

W ubezpieczeniu chorobowym zasiłki dla wyłączonych z procesu pro-

^ Obliczenia własne na podstawie: Statistisches Jahrbuch... 
1977.

' Z wyjątkiem ubezpieczenia chorobowego, gdzie wyiej uposaże-
ni pracownicy umysłowi zwolnieni są z obowiązku - ubezpieczenia. 
Przystępują oni Jednak z reguły do ubezpieczenia w sposób dobro-
wolny .

8 Czytelnika bliżej zainteresowanego tą problematyką odsyłamy 
do pozycji wymienionych w przyp. 3.



dukcji na skutek choroby stanowią od 65 do 85# ich wynagrodzenia 

netto. W ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia zasiłki dla bezro-

botnych kompensują utraconą płacę najwyżej do 6856. W ubezpieczeniu 

rentowym, z uwagi na wiele czynników uwzględnianych przy oblicza-

niu wysokości rent starczych, stopień kompensacji utraconych do-

chodów zawiera się w szerokim przedziale, tj. 40-80#. Równie sil-

ne zróżnicowanie w stopniu kompensacji występuje przy świadcze-

niach ubezpieczenia wypadkowego.

Po trzecie, świadczenia rentowe', które stanowią obecnie w 

RFN ponad połowę wartości wszystkich świadczeń wypłacanych przez 

państwowe instytucje ubezpieczeń społecznych, podlegają od 1957 r. 

tzw. dynamizacji. Polega ona na corocznym korygowaniu ich wyso-

kości odpowiednio do zmian wysokości przeciętnego wynagrodzenia 

wszystkich ubezpieczonych9. Mimo określonych mankamentów samej 

procedury dynamizacji stwarza ona odbiorcom świadczeń rentowych 

szanse obrony ich siły nabywczej, a nawet pozwala im w pewnym 

stopniu podążać za wzrostem standardu konsumpcyjnego pozostają-

cych w procesie produkcji.

Finansowanie świadczeń ubezpieczeniowych odbywa się głównie ze 

składek, które płacą zarówno sami ubezpieczeni Jak 1 przedsiębior-

cy, z reguły w równej wysokości i według ustawowo określonej sto-

py składek. Wyjątek stanowi ubezpieczenie wypadkowe, gdzie całą 

kwotę składkową uiszcza zatrudniający (przedsiębiorcaX Stopa skła-

dek ustalona Jest procentowo od wynagrodzenia brutto i ma formal-

nie charakter proporcjonalny. W faktycznym obciążeniu dochodów 

składkami występuje Jednak pewien, choć stosunkowo niewielki, sto-

pień regresji. Jest on konsekwencją wyznaczania przez państwo 

górnej granicy wymiaru składek (górnej wysokości dochodu, od któ-

rej składkę się pobiera

W ubezpieczeniu rentowym drugim - obok składek - źródłem 

finansowania wydatków są dopłaty z budżetu państwa, aczkolwiek cha-

rakteryzują się one w całym okresie powojennym wyraźną tendencją 

malejąca , Poza tym instytucje ubezpieczeniowe, które dysponują

9
Procedura "dynamizacji" zawiera jednak w sobie dość znaczne 

jpóznienia czasowe.

10 W 1950 r. stanowiły one ok. 1*0% ogółu wpływów finansowych 
ego ubezpieczenia, a w 1975 r. już tylko 20% - obliczenia wła- 
ne na podstawie: Statlstisches Jahrbuch... 1951-1977.



dość znacznymi rezerwami finansowymi zabezpieczającymi ich zdol-

ność płatniczą (głównie ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie na 

wypadek bezrobocia), posiadają pewne dochody pochodzące z oprocen-

towania tych rezerw. Stanowią one Jednak zdecydowanie marginesowe 

źródło finansowania świadczeń ubezpieczeniowych.

Rezerwy finansowe ubezpieczeń społecznych były przez wiele lat 

powojennych, a takie są i dzisiaj, choć w mniejszym stopniu, tak 

lokowane, ii wspierały rozwój budownictwa mieszkaniowego i urzą-

dzeń komunalnych. Były więc wykorzystywane na rozbudowę inwesty-

cji publicznych kraju.

Zasada ubezpieczeniowa, co stwierdzono na wstępie, zdecydowa-

nie dominuje w działalności zachodnioniemieckiego systemu zabez-

pieczenia społecznego. Nie jest ona jednak jedyną. Uzupełniają ją 

zasady: zaopatrzeniowa i opiekuńcza. Cechą wspólną obu tych za-

sad (technik) zabezpieczenia społecznego jest to, ie świadczenia 

wypłacane są z reguły z publicznych funduszy, bez pobierania skła-

dek lub innych opłat socjalnych. Zasada zaopatrzeniowa polega poza 

tym na prawnym określeniu świadczeń, które stanowią, tak Jak przy 

zasadzie ubezpieczeniowej, prawo podmiotowe uprawnionych, z tym, 

ie moie być ono uzaleinione od faktu nieposiadania innych środków 

utrzymania. Świadczenia zaopatrzeniowe przysługują na ogół całej 

ludności, bejt względu na przynaleiność klasową. Zasada opiekuńcza 

natomiast oznacza przyznawanie świadczeń stosownie do indywidual-

nej potrzeby, według uznania przyznającego organu11.

Do zaopatrzeniowo-opiekuńczych form zabezpieczenia społecznego 

w RFN zaliczyć moinat zaopatrzenie ofiar wojny,świadczenia z ty-

tułu tzw. wyrównywania cięiarów'2, zasiłki na dzieci, niektóre 

świadczenia z tytułu opieki nad matką, pomoc dla bezrobotnych15 

oraz świadczenia z opieki społecznej. Świadczenia o charakterze 

zaopatrzeniowo-opiekuńczym są stosunkowo niskie i nie mogą na

Por, P i o t r o w s k i ,  Zabezpieczenia..., s. 160-192.

12 "Wyrównywanie cięiarów" jest to forma zabezpieczenia mają-
ca na celu pewną, rozłoioną w czasie rekompensatę strat majątko-
wych, będących konsekwencją wojny i reformy walutowej z 1948 r.

5 Pomoc dla bezrobotnych Jest niejako uzupełnieniem działal-
ności ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Zadaniem tej formy za-
bezpieczenia Jest pomoc w zabezpieczeniu egzystencji tym bezrobot-
nym, którym Jui, bądź Jeszcze nie przysługuje zasiłek z ubezpie-
czenia.



ogół stanowić wystarczającego źródła utrzymania. Ich finansowanie 

odbywa się głównie ze środków pochodzących z budżetu federalnego, 

a także w pewnym stopniu z budżetów krajóy i gmin.

Struktura wydatków zachodnioniemieckiego systemu zabezpiecza-

n a  społecznego w 1976 r. przedstawiała się następująco: wydatki 

na świadczenia o charakterze ubezpieczeniowym stanowiły ok. 83%, 

a wydatki na świadczenia zaopatrzeniowo-opiekuńcze ok. 1796 ogółu 

wydatków. Struktura ich finansowania natomiast dla tego samego 

roku przedstawiała się w ten sposób, iż składki ubezpieczeniowe 

stanowiły ok. 65%, środki budżetowe państwa ok. 3196, a inne wpły-

wy ok. 4X ogółu wpływów finansowych systemu1**. Wśród dopłat finan-

sowych państwa dominowały środki pochodzące z opodatkowania po-

średniego. Relacja środków pochodzących z tego rodzaju opodatko-

wania do środków pochodzących z opodatkowania bezpośredniego 

kształtowała się w 1976 r. Jak 7 : 31'5.

System zabezpieczenia społecznego w RFN podlegał po II wojnie 

światowej, a zwłaszcza od początku lat siedemdziesiątych,dość dy-

namicznej rozbudowie, czego odzwierciedleniem jest wzrost udzia-

łu jego wydatków w dochodzie narodowym z 13,496 w 1950 r. do 23,2% 

w 1975 r, W tym samym (dwudziestopięcioletnim) okresie udział 

świadczeń zabezpieczeniowych w dochodzie rozporządzalnym prywat-

nych gospodarstw wzrósł z 17,3 do 31,8$, a w odniesieniu do pry-

watnej konsumpcji zwiększył s,ię z 19,1 do 36,9961<\  Jednocześnie 

nastąpił bardzo wyraźny wzrost obciążenia dochodów pracowników na-

jemnych kosztami świadczeń socjalnych. Wiadomo bowiem powszechnie 

(nie ukrywa tego także znaczna część ekonomistów burżuazyjnych), te

przeważająca część nakładu socjalnego Jest ostatecznie pokrywana z
• 17

dochodów klasy pozbawionej środków produkcji . Warto także za-

znaczyć, iż RFN pod względem wydatków na zabezpieczenie społecz-

ne zalicza się do ścisłej czołówki państw kapitalistycznych. ,

1U
Obliczenia własne na podstawie: Statistisches Jahrbuch.., 

1951-1977.
1 CŃ

Obliczenia własne, ibidem.
1

Obliczenia własne, ibidem.

1^ Obliczenia przeprowadzone przez autora tego artykułu dla 
RFN wykazały, że w okresie powojennym udział pracowników najem-
nych w całkowitych kosztach zabezpieczenia społecznego przekraczał 
80& i charakteryzował się tendencją rosnącą.



Zachodnloniemleckl ayatem zabezpieczenia społecznego 

a popytowa teoria inflacji

Nie wchodząc głębiej w problematykę popytowej teorii inflacji 

należy przypomnieć dla potrzeb tego opracowania jej generalną tezę 

sprowadzającą się do stwierdzenia, ii inflacja jest to proces 

wzrostu ogólnego poziomu cen spowodowany nadwyiką globalnego popy-

tu nad globalną podażą przy pełnym wykorzystaniu mocy wytwór-

czych18. Spokrewnioną z popytową teorią inflacji jest koncepcja 

tzw. inflacji strukturalnej. Jej wyznawcy są zdania, ii podno-

szenie się przeciętnego poziomu cen w gospodarce moie być wywoła-

ne takie zmianami w strukturze popytu. Wystąpić ona moie w warun-

kach sztywności cen w dół (co Jest charakterystyczne dla współcze-

snej gospodarki kapitalistycznej, a zwłaszcza dla Jej sektora 

zmonopolizowanego) oraz w wyniku zesztywnienia rynkowego mecha-

nizmu realokacyjnego, czego objawem Jest duie opóźnienie w dopa-

sowaniu struktury podaży do zmian w strukturze popytu Koncepcja 

ta rozszerza możliwości wystąpienia zjawisk inflacyjnych również 

do sytuacji braku równowagi na rynkach cząstkowych .

Rozpatrując •możliwości inflacyjne" zachodnioniemleckiego sy-

stemu zabezpieczenia społecznego w ramach teorii tłumaczących wy-

stępowanie inflancji zmianami zachodzącymi po stronie popytu nale-

ży odpowiedzieć na dwa podstawowe pytanlat

- czy system zabezpieczenia może> zasilać gospodarkę w dodatko-

wą siłę nabywczą i czy zamienia się ona w efektywny popyt,

- czy nie tworząc nowej siły nabywczej Jest on w stanie zwięk-

szać rozmiary globalnego popytu w gospodarce.

Działalność 6ystemu zabezpieczenia społecznego sprowadza się 

głównie do transferu siły nabywczej od uczestniczących w procesie

18 Por. K. L u t k o w s k i ,  Inflacja a wzrost gospodarczy 

w kapitalizmie, Warszawa 1971, s. 48.

19 Ibidem, s. 100. Sztywność cen w dół sprawia, ie na ryn-
kach gdzie popyt ulega zmniejszeniu w stosunku do istniejącej po-
daży ceny nie maleją, natomiast na rynkach gdzie wzrost popytu 
zaczyna przekraczać możliwości wzrostu podaży ceny rosną. Per 
saldo przeciętny poziom cen w gospodarce podnosi się.

20 j nawet w sytuacji niepełnego w skali całej gospodarki 

wykorzystania mocy wytwórczych.



produkcji do wyłączonych (przejściowo lub trwale) z iycia zawodo-
21

wego . Nie jest więc on w zasadzie czynnikiem kreującym dodatko-

wą siłę nabywczą w gospodarce.

Taka ewentualność wystąpić mote jedynie wtedy, kiedy niewystar-

czające dla sfinansowania świadczeń wpływy finansowe zmuszą do po-

krycia powstałego deficytu w budiecie tego systemu środkami uzy-

skanymi w drodze kreacji kredytu przez system bankowy, bądi przez 

emisję dodatkowej ilości pieniądza przez bank centralny. Przy za-

łożeniu, 11 nastąpi to w sytuacji pełnego wykorzystania czynników 

produkcji oraz że dodatkowa siła nabywcza przekształci się w efek-

tywny popyt, powstanie zagroienie inflacyjne.

Ponadto w instytucjach ubezpieczeniowych realizujących świad-

czenia socjalne elastyczne koniunkturalnie (głównie ubezpieczenie' 

na wypadek bezrobocia) mole następować wyłączanie z obiegu części 

ściągniętej siły nabywczej w okresach rosnącej koniunktury i zasi-

lanie nią sfery cyrkulacji w okresach kryzysu. W tym przypadku 

wzrost siły nabywczej w gospodarce, która niemal w całości prze-

kształci się w'popyt konsumpcyjny, przypadnie w fazie załamującej 

się koniunktury, co nie tylko nie wywoła zjawisk inflacyjnych, 

ale będzie ze wszech miar pożądane dla zahamowania jej spadku.

Abstrahując od sytuacji deficytu w budżecie systemu zabezpie-

czenia społecznego w okresie wysokiej koniunktury, co ze względu

na rzadkość Jego występowania w tej fazie ćyklu wydaje się w pełni
22

uzasadnione oraz od konieczności Jego pokrycia przez kreację
23

dodatkowej siły nabywczej , można postawić tezę, ii sytem ten 

:u.e zwiększa Jej rozmiarów, przynajmniej w fazie rosnącej koniun-

ktury. ' , »

Pozostaje zatem do rozwalenia, czy nie zwiększając rozmiarów 

siły nabywczej w gospodarce mole on wywoływać zmiany w rozmiarach 

efektywnego popytu 1 w jego strukturze.
*

21 '

W pewnym, aczkolwiek niewielkim stopniu, Jest to takie
transfer siły nabywczej w obrębie całego społeczeństwa np. od bez-
dzietnych do posiadających dzieci, od tych, którzy nie ponieśli 
żadnych strat fizycznych i materialnych podczas działań wojennych 
do inwalidów.wojennych, uchodźców itp.

22
Potwierdza to zresztą w pełni praktyka zachodnionlemlecka.

Istnieje bowiem równiei moiliwość pokrycia tego . deficytu 
przez ściągnięcie oszczędności od społeczeństwa poprzez sprzedał 
obligacji państwowych (zaciągnięcie długu publicznego).



Możliwości takie istnieją z dwóch względów: t

- Występują różnice w strukturze wydatków konsumpcyjnych pra-

cujących 1 wyłączonych z procesu produkcji. Najwyraźniej zaznacza-

ją się one przy porównywaniu struktury wydatków na spożycie ren-

cistów ze strukturą wydatków całej grupy "niesamodzielnych"2^.

- Występują różnice w skłonności do konsumpcji Obciążonych ma 

cele socjalne i odbiorców świadczeń2®.

Transfer siły nabywczej od pracujących do wyłączonych z życia 

zawodowego doprowadzi więc do pewnych zalań w strukturze globalne-

go popytu konsuapcyJnego w gospodarce. Kierunek tych zmian poka-

zuje tab. 1.

Z porównania zawartego w tab. 1 widać wyraźnie, iż istnieją 

dość znaczne różnice w strukturze wydatków konsumpcyjnych gospo- 

dsrstw domowych pracowników najemnych 1 rencistów. Nie wchodząc w 

szczegółową Interpretację przedstawionych danych nożna postawić 

tezę, że sprowadzają się one, ogólnie rzecz biorąc, do różnicy w 

udziale dóbr niższego i wyższego rzędu oraz dóbr codziennej i 

trwałej konsumpcji.

Tsk więc transfer siły nabywczej od zatrudnionych do wyłączo-

nych z procesu produkcji prowadzić będzie do zmian w strukturze 

popytu konsumpcyjnego w gospodarce. Rosnący udział konsumpcji, 

realizowanej ze świadczeń socjalnych w całkowitych rozmiarach kon-

sumpcji', wywoływać będzie przyspieszenie tempa wzrostu popytu na 

dobra żywnościowe 1 na niektóre artykuły przemysłowe niższego rzę-

du (dobra przemysłowe nietrwałe) i osłabienie tempa wzrostu popytu 

na dobra nieżywnościowe, a wśród nich szczególnie na dobra trwa-

łego użytku . Może to spowodować, przy nieuwzględnieniu powyż-

szych zmisn w planach asortymentowych*kapitalistycznych producen-

tów (choćby z racji nie liczenia się z przyspieszeniem rozbudowy 

systemu świadczeń socjalnych), napięcia Inflacyjne na rynkach

2i* Różnice te będą jeszcze większe przy porównaniu ze struktu-
rą wydatków "samodzielnych", a wśród nich ze strukturą wydatków 
konsumpcyjnych przedstawicieli kapitału, ale ze względu na ich 
relatywnie niewielki udział w finansowaniu świadczeń socjalnych 

można. Je w analizie pominąć.

2^ W tym miejscu świadomie pominięty został fakt, iż część 
świadczeń trafia do osób, będących jednocześnie obciążonymi na 

cele socjalne.

Tzn. będzie on w pewnym stopniu zwalniał tempo przekształ-
ceń w strukturze konsumpcji, o których mówi prawo Engla.



T a b e l a  1

Struktura wydatków konsumpcyjnych 
w budżetach domowych rencistów i pracowników najemnych w RFN

5 Gospodarstwa

i

Rodzaj wydatku

pracowników
najemnych rencistów

wydatki w % ogółem

1950 1964 1950 1964

Żywność i używki 51,7 40,6 53,5 51.2

Czynsz i elektryczność, 
gaz, opał 16,7 15,5 23,8 22,8

Odzież 13,5 12,9 8,3 7,9

Wyposażenie'mieszkania A,6 7,7 4,4 5,3

Komunikacja 2,1 9,0 1,3 2,3

Kultura i rozrywka 7,2 9,5 3,7 5,0

Higiena 4,2 4,8 5,0 5,5

Wydatki konsumpcyjne 
ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o :  H. B e r l e ,  Der Verbrauch in Arbeitnehmer - 
und Rentnerhaushalten, "Bundesarbeitsblatt0, Stuttgart - KOln 
1966, z. 4.

cząstkowych, które napotykając barierę w pełni wykorzystanych mo-
27

cy wytwórczych oraz na znaczne opóźnienia realokacyjne w obsza-

rze produkcji dóbr konsumpcyjnych, mogą zaowocować inflacyjnym
p a

wzrostem cen . Szczególnie przy dość gwałtownym przyspieszeniu
/

tempa wzrostu świadczeń socjalnych “inflacja strukturalna" staje 

Bię bardzo prawdopodobna.

27
.Chodzi o barierę w pełni wykorzystanych njocy wytwórczych w 

gałęziach produkujących towary, na które popyt wzrósł ponad moż-
liwość podaży. W skali całej gospodarki moce wytwórcze mogą nie 
być w pełni wykorzystane.

28
Przeciętny poziom cen w gospodarce podniesie się przy zało-

żeniu sztywnosci cen w dół, por. przyp. 19.



Odbiorcy świadczeń socjalnych jako zagregowana całość charak-

teryzują się wyłażą skłonnością do konsumpcji niż obciążeni kosz-

tami tych świadczeń potraktowani w całości. Choć różnica ta na 

gruncie RFN,nie Jest zbyt d u ż a ,  to Jednak transfer siły nabyw-

czej od drugich do pierwszych pociąga za sobą pewne zwiększenie 

agregatowej skłonności do konsumpcji, zwiększa rozmiary i tempo 

wzrostu popytu konsumpcyjnego w gospodarce.

Vpływ systemu zabezpieczenia społecznego na tempo wzrostu po-

pytu konsumpcyjnego zależeć -będzie głównie od dwóch czynników}

- stopnia zróżnicowania skłonności do konsumpcji opodatkowa-

nych na rzecz zabezpieczenia i odbiorców świadczeń,

- tempa wzrostu świadczeń socjalnych.

Na wysokość różnicy w skłonności do konsumpcji istotny wpływ 

aa struktura finansowania systemu zabezpieczenia, stopień Jego po-

wszechności oraz relacja przeciętnego dochodu z pracy do przecięt-

nego świadczenia socjalnego. Jeśli w finansowaniu świadczeń domi-

nować będą środki pochodzące z obciążenia warstw dochodowych, od-

znaczających się niską skłonnością do oszczędzania (a więc składki 

1 podatki pośrednie), to różnica ta będzie mniejsza ni* przy fi-

nansowaniu ich z podątków bezpośrednich o charakterze progresywnym, 

bardziej obciążających wyższe warstwy dochodowe o większej skłon-

ności do oszczędzania. Zwiększanie stopnia powszechności systemu, 

rozumiane Jako rozszerzanie go na coraz wyższe warstwy dochodowe, 

przyczyni się do zwiększenia powyższej różnicy przy danej struktu-

rze finansowania świadczeń. Jej zmniejszenie natomiast będzie na-

stępstwem zmiany relacji przeciętnego dochodu z pracy do przecięt-

nego świsdczenia na korzyść tego ostatniego.

Tempo wzrostu świadczeń socjalnych zależeć będzie głównie od 

ustawowego zwiększania zasięgu oddziaływania pystemu zabezpiecze-

nia, zakresu i stopnia ochrony (ustawowe włączenie do tego syste-

mu nowych grup ludności, podniesienie stopy kompensacji utraco-

nych dochodów, ustanowienie nowego rodzaju świadczeń ltp.), od 

stopnia ich powiązania z rozwojem płac i uposażeń w gospodarce 

oraz od zmian w relacji aktywnej do nieaktywnej zawodowo części 

społeczeństwa.

9 Według spotkanych w literaturze zachodnionlemlecklej sza-

cunków różnica ta kształtuje się w granicach od 3 do 5 punktów 

procentowych.



Przyspieszenie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego nastąpi z 

pewnością w przypadku gdy:

- proporcjonalnemu do wzrostu dochodu narodowego wzrostowi 

świadczeń (transferów) socjalnych towarzyszyć będzie zwiększająca 

się różnica w skłonności do konsumpcji obciążonych kosztami tych 

świadczeń i ich odbiorców,

- przy stałej różnicy w skłonności do konsumpcji nastąpi przy-

spieszenie tempa wzrostu świadczeń w stosunku do temjia wzrostu do-

chodu narodowego,

- rosnącej różnicy w skłonności do konsumpcji towarzyszyć bę-

dzie przyspieszenie tempa wzrostu świadczeń w relacji do tempa 

wzrostu dochodu narodowego.

Jeśli zwiększenie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego przez 

system zabezpieczenia przypadnie w okresie pełnego wykorzystania w 

gospodarce wszystkich czynników produkcji i Jeśli nie nastąpi od-

powiednie ograniczenie tempa wzrostu popytu inwestycyjnego, możli-

we Jest wystąpienie napięć inflacyjnych. Nie da się ich prawdopo-

dobnie uniknąć nawet w przypadku ograniczenia popytu inwestycyjne-

go, Jeśli nie nastąpi w miarę szybko realokacja części kapitału, 

Jego przesunięcie z przemysłu dóbr inwestycyjnych do przemysłu 

dóbr konsumpcyjnych.

Odnosząc te rozważania do gospodarki zachodnioniemieckiej 

stwierdzić należy, iż udział wydatków zabezpieczeniowych w do-

chodzie narodowym wzrósł z 13,4# w 1950 r. do 23,2$ w roku 1975. 

Szczególnie Bilne przyspieszenie tempa wzrostu świadczeń socjal-

nych nastąpiło wpłatach 1970-1975. 0 ile bowiem udział ich w do-

chodzie narodowym zwiększył Blę w okresie 1950-1970 zaledwie o 2 

punkty procentowe, to y okresie 1970—1975 aż o 7 punktów. Po-

dobnie zmieniał się udzisł konsumpcji socjalnej w całkowitych roz- 

miarach konsumpcji prywatnej w RFN. Wzrósł on w latach 1950-1970

o 4,3 punkta procentowego, natomiast w okresie 1970-1975 o 10,1 

punkta^0. W powojennym rozwoju systemu zabezpieczenia społecznego 

w RFN główną rolę odegrały czynniki powodujące Jego rozbudowę 

"wszerz"^1. Tempo wzrostu wysokości świadczeń socjalnych następo-

wało (z pewnym opóźnieniem) za rozwojem płac i uposażeń w gospo-

^  Obliczenia własne na podstawie* Statlstisches Jahrbuch... 
1951-1976.

51 Następowało to przez zwiększenie stopnia powszechności sy-



darce lub wolniej od tempa wzrostu tych ostatnich. Stąd relacja 

przeciętnej płacy do przeciętnego świadczenia zapewne się utrzyma- 

ła, a nawet aogła się nieznacznie zwiększyć. Włączenie do ubez-

pieczeń społecznych osób należących do wyiszych warstw dochodowych 

.(wytej uposałonych pracowników umysłowych czy pewnych grup "samo-

dzielnych") mogło jednak w pewnym stopniu zwiększyć róinicę w 

skłonności do konsumpcji opodatkowanych na cele socjalne i odbior-

ców świadczeń. Z przytoczonych faktów wynikałoby, i* zachodnio- 

niemiecki systea zabezpieczenia społecznego, wykazujący wyisze 

tempo wzrostu od dochodu narodowego, o ile transferowałby całą 

ściągniętą siłę nabywczą do odbiorców świadczeń, prowadziłby do 

przyspieszenia tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego, co w okresach 

pełnego wykorzystania czynników produkcji mogłoby wzbudzać presję 

Inflacyjną.

Jak wspomniano wcześniej ubezpieczenia społeczne, stanowiące 

podstawową część systemu zabezpieczenia w RFN tworzą rezerwy fi-

nansowe zabezpieczające ich zdolność płatniczą. Fakt ich powsta-

wania zmusza do pewnych modyfikacji dotychczasowych wniosków.

Otót wzrost rezerw finansowych (oszczędności) w systemie ubez-

pieczeń może osłabić, a nawet nie dopuścić do przyspieszenia tem-

pa wzrostu globalnego popytu konsumpcyjnego, Zwatywszy bowiem, ił 

z reguły w-okresie wysokiej koniunktury, a więc w okresie zblita- 

nia się gospodarki do stanu pełnego wykorzystania mocy wytwórczych 

rosną rozmiary oszczędności w tym systemie, aoina suponować, te 

wynikający z faktycznie dokonanych transferów socjalnych wzrost 

popytu konsumpcyjnego jedynie skompensuje Jego ubytek, wywołany 

obciąteniem dochodów pracujących na cole socjalne. Skłania to do 

postawienia tezy, ii tworzenie oszczędności przez instytucje u- 

bezpieczeń społecznych może osłabiać lub całkowicie wyeliminować 

presję inflacyjną, będącą następstwem transferów socjalnych. Nie 

wyklucza natomiast tzw. inflacji strukturalnej, wynikającej ze 

zmian struktury popytu konsumpcyjnego.

Z drugiej strony jednak, oszczędności te nie są z re-

guły tezauryzowane. Przez określoną politykę lokacyjną ubez-

pieczeń społecznych powracają z powrotem do obiegu i są gospodar-

czo wykorzystywane. Środki te wspierały 1 wspierają nadal (choć w

stemu, zmiany w strukturze wi&ku ludności zachodnioniemieckioj, u- 
stanowlenie nowych rodzajów świadczeń o charakterze profilaktycz-
nym itp.



znacznie mniejszym stopniu) działalność inwestycyjną w sektorze 

publicznym. Inwestycje realizowane w tym sektorze nie są determi-

nowane kształtowaniem się stopy zysku i mogą być podejmowane w 

każdej fazie cyklu, o'ile tylko znajdą się środki na ich sfinan-

sowanie. Jeśli więc kapitalizowane oszczędności ubezpieczeń spo-

łecznych przyczynią się do wzrostu wydatków inwestycyjnych sektora 

publicznego w okresie pełnego wykorzystania mocy wytwórczych, to 

ten dodatkowy popyt inwestycyjny moie oddziaływać proinflacyjnie52. 

Stąd powszechnie głoszony Jest przez ekonomistów zachodnionlemie- 

ckich pogląd, li dla celów stabilizacji koniunktury niedopuszcze-

nie do jej "przegrzania" i uniknięcia lub osłabienia presji in-

flacyjnej, powinna następować faktyczna tezauryzacja nadwyiek fi-

nansowych tych instytucji socjalnych, faktyczne wyłączenie ich z 

obiegu^.

Reasumując stwierdzić należy, ii system zabezpieczenia społe-

cznego dokonujący transferu siły nabywczej od pracujących do wyłą-

czonych z procesu produkcji może stwarzać presję inflacyjną od 

strony popytu, poniewat istnieje różnica w skłonności do kon-

sumpcji między, opodatkowanymi na rzecz zabezpieczenia a odbiorcami 

świadczeń. Zróżnicowana Jest także struktura ich wydatków kon-

sumpcyjnych, co stwarza możliwość wystąpienia inflacji struktu-

ralnej. Powstawanie nadwyżek finansowych w budżetach niektórych 

ubezpieczeń społecznych (zazwyczaj w okresie dobrej koniunktury) 

może zapobiec naciskom inflacyjnym ze strony systemu zabezpiecze-

nia Jedynie w tym przypadku, gdy będą one w tej fazie cyklu teza- 

uryzowane^*. Ich inwestycyjne wykorzystanie przesunie natomiast 

tylko Impuls proinflacyjny z popytu konsumpcyjnego na popyt inwe-

stycyjny.

Całość powyższych wywodów moie być uznana za uzasadnioną przy 

założeniu,iż we współczesnej zmonopolizowanej gospodarce kapitall-

32
Niemal wszyscy ekonomiści zachodnioniemieccy zajmujący się 

badaniem ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemu zabezpie-
czenia społeęznegp są zdania, ie gospodarcze wykorzystanie nadwy-
żek budżetowych ubezpieczeń społecznych w fazie wysokiej koniunk- 
"■'•iry jest posunięciem procyklicznym (prolnflacyjnym).

** Por. np. H. H e n s e n, Dle Flnanzen der Sozialen Si- 
eheran" im Krelslauf der Wirtschaft, Klei 1955, s. 85-92.

Oczywiście prócz "inflacji strukturalnej", której w ten
Sposób zapobiec nie można.



■tyczne,) nadwytka popytu nad podaią wywołuj* reakcję wzrostu cen. 

Jeśli natomiast potwierdza alę w praktyce dość powszechnie głoszo-

na opinia, ii monopole prowadzą politykę cen ustabilizowanych i 

manipulują rozmiarami podały odpowiednio do zmian po stronie popy-

tu, to przynajmniej w obrębie rynku oligopolistyoznego nie powin-

no dochodzić do wzrostu cen wysuszonego presją popytu. Karol Lut- 

kowski w cytowanej Jut pracy podkreśla, i* badania empiryczne po-

twierdzają tezę, te przedsiębiorstwa przemysłowe, nawet gdy pra-

cują przy pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych, nie reagują na 

wzrost popytu wzrostem cen. Wzrost popytu przejawia się natomiast 

w postaci zwiększonego portfelu zamówień, oczekujących na reali-. 

zację i wydłutenia terminów dostaw35. Ceny oligopolistyczne zwyi- 

kują, wtedy gdy Jednostkowy koszt produkcji wzrasta, ale nie rea-

gują wcale lub słabo na przejściowe zmiany popytu .

W związku z tym naleiałoby stwierdzić, ii teoretyoznie motliwe 

naciski inflacyjne wychodzące z systemu zabezpieczenia społecznego 

przez przyspieszanie tempa wzrostu popytu konsumpcyjnego bądź in-

westycyjnego nie muszą w warunkach współczesnej gospodarki kapita-

listycznej i ukształtowanej tam strategii działania oligopollsty- 

cznych przedsiębiorstw ujawnić się w postaci wzrostu cen. Ponadto 

utrwalająca się inflacja w tej gospodarce, utrzymująca się takte 

w okresach załamywania się koniunktury i niepełnego wykorzystania 

czynników produkcji wskazuje, iż coraz częściej Jej przyczyn szu-

ka się po stronie podały, • ściślej po stronie kosztów produkcji.

System zabezpieczenia społecznego w RFN ,̂  

a kosztowa teoria inflacji

Nikt Jut dzisiaj nie ma najmniejszych wątpliwości,ił inflacja 

Jest procesem, który występuje takie przy niepełnym wykorzystaniu 

rzeczowych i osobowych czynników produkcji, występuje obok bez-

robocia w fazach kryzysu czy zwolnionego tempa wzrostu dochodu na-

rodowego. Dla wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska powstała koszto-

^ L u t k o w s k i i  Inflacja..., s. 61-62.

36 Ibidem, s. 62.



w& teoria Inflacji, której Istota sprowadza się do tłumaozania 

wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce wzrostem kosztów wytwa-

rzania, a więc zmianami zachodzącymi po stronie podaży^7 . W li-

teraturze zachodniej utożsamia się często "inflację kosztów" Jedy-

nie z jej szczególnym przypadkiem, tj. inflacją typu “płacowe-

go"38. Jej wyznawcy są zdania, ił przyczyną Inflacji we współ-

czesnym kapitalizmie Jest nieuzasadniony wzrostem wydajnośoi pracy 

(tj. szybszy od jej wzrostu) wzrost płac, wymuszany drogą naci-

sków wywieranych przez związki zawodowe .przy negocjowaniu z przed-

stawicielami kapitału umów płacowych. Powoduje on wzrost kosztów 

wytwarzania, co zmusza przedsiębiorców, w imię obrony swej ren-

towności do wzrostu cen. Wzrost cen z kolei, podnoszący koszty 

utrzymania, daje powód związkom zawodowym do ubiegania się, w 

imię obrony interesów pracujących, do kompensującej podwyżkę cen 

podwyżki płaę. W .ten sposób powstaje spirala inflacyjna płace-ce- 

ny-płace-ceny.'

Wzrost płac nie Jest Jednak Jedynym potencjalnym źródłem in-

flacji (od strony podaży). Może ona mieć miejsce także przy wzro-

ście innych składników kosztów, Jak np. przy podwyższeniu jedno-

stkowej marży zysku, zwiększeniu stawek podatku obrotowego, pod-

wyższeniu stóp procentowych, czy pogorszeniu się terms of trade, 

wskutek wzrostu cen Importowanych surowców i materiałów itp. W 

wymienionych przypadkach impuls wzrostu cen wychodzi od Innych 

elementów składowych kosztów i następnie, z pewnym opóźnieniem, 

uruchamia reakcję obronną odbiorców płac. Spirala inflacyjna ule-

ga więc wtedy odwróceniu 1 przyjmuje postaći ceny-płace-ceny.

Nie wchodząc szerzej w problematykę kosztowej teorii inflacji 

i poprzestając na tych zwięzłych wyjaśnieniach, należy rozważyć 

czy 1 jeśli tak, to w Jaki sposób, funkcjonowanie systemu zabez-

pieczenia społecznego może wywoływać inflacyjny wzrost cen, spro-

wokowany wzrostem kosztów produkcji.

Pewna część kosztów zabezpieczenia społecznego w RFN ponoszona 

jest formalnie 1 bezpośrednio przez przedsiębiorców, którzy zobo- 

,wiązani są ustawowo do uiszczania składek na ubezpieczenie swych
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Ibidem, s. 50.
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Ibidem, s. 57.

39 Ibidem, 8. 56.



zatrudnionych na wypadek wystąpienia określonego ryzyka socjalne-

go. Składki te są proporcjonalne do funduszu płac brutto , który 

z kolei determinowany jest wysokością płac i rozmiarami zatrudnie-

nia. Składki przedsiębiorstw wchodzą do tzw. dochodu brutto za-

trudnionych^1 i stanowią element kosztów produkcji.-Wraz z inny-

mi częściami składowymi kosztów wytwarzania znajdują one swe osta-

teczne odzwierciedlenie w cenach dóbr i usług konsumpcyjnych .

Tak więc przez składki ubezpieczeniowe przedsiębiorców uzysku-

je się łączność z kosztową teorią inflacji. Rozważyć teraz, trze-

ba, czy rozwój systemu świadczeń socjalnych, z uwagi na fakt 

osadzenia pewnej części kosztów Jego rozwoju w kosztach produkcji 

kapitalistycznych przedsiębiorstw, musi prowadzić do inflacji.

Zakładając, lż stopa składek pozostaje stała, to fundusz 

składkowy przedsiębiorstw (koszty wynikające ze składek) rośnie 

proporcjonalnie (lub nawet nieco wolniej ze względu na istnienie 

górnej podstawy wymiaru składek)^3 do funduszu płac brutto. Jeśli 

ten ostatni rośnie proporcjonalnie do wzrostu wydajności pracy lub 

wolniej, to nie ma powodów do wzrostu cen. "Koszt składkowy" 

wzrasta bowiem również proporcjonalnie lub wolniej w stosunku do 

wzrostu wydajności pracy. Jeśli natomiast płace brutto rosną 

szybciej od wzrostu wydajności pracy, to już z samego wzrostu 

płac wychodzą impulsy podnoszące Jednostkowe koszty produkcji i 

wywołują wzrost cen. Gdy fundusz składkowy podąża za wzrostem 

płac brutto to i Jego'tempo wzrostu jest szybsze od tempa wzrostu 

wydajności pracy. Trzeba Jednak w tym miejscu wyraźnie podkre-

Formalnie. Ze względu bowiem na istnienie górnej podstawy 
wymiaru składek, mogą one przybrać charakter lekko regresywny.

^1 Por. P r e 1 1 e r, Praxls..., s. 320, W RFN rozróżnia 
sie miedzy dochodem brutto zatrudnionego a Jego płacą brutto. Do-
chód brutto zawiera w sobie płace brutto, składki ubezpieczeniowe 
oraz inne świadczenia socjalne finansowane formalnie przez przed-
siębiorcę. Płaca brutto stanowi natomiast podstawę opodatkowania
i obciążenia składkami uiszczanymi na ubezpieczenie przez samego 
pracownika. W skład kosztów przedsiębiorstwa wlicza się cały do-
chód brutto, a nie tylko płacę brutto zatrudnionego.

**2 Co do tego, te koszty składkowe udaje się na ogół przez 
ceny przerzucić na konsumentów, nie ma wątpliwości większość eko-
nomistów burżuazyjnych parających się problematyką polityki so-

cjalnej.

^  Jest ona Jednak obecnie corocznie "dynamizowana", tj. do-
pasowywana do rozwoju przeciętnych płac i uposażeń w gospodarce, co 
powinno ograniczyć regresywny charakter rozwoju składek.



ślić, iż impulsem pierwotnym jest tu wzrost płac, a wtórnym wzrost 

składek. Gdyby teraz przerzucenie tych zwiększonych kosztów na 

ceny w pełni się udało i nie wywołało reakcji obronnych ze stro-

ny zatrudnionych,na tym cała operacja by się zakończyła. Oznacza-

łoby to, ii przedsiębiorcy odzyskali ubytek zysków spowodowany 

nadmiernym wzrostem płac i składek, a pracownicy najemni pogodzi-

li się z redukcją ich realnych dochodów i wzięli na siebie całko-

wite sfinansowanie rozbudowy systemu ubezpieczeń. Zazwyczaj Jednak 

ci ostatni wzmacniają swe iądanla płacowe, dąiąc do utrzymania 

wywalczonej płacy realnej przed wzrostem cen, co uruchomi klasy-

czną kosztową spiralę Inflacyjną! ceny-płace-ceny, wzmocnioną o- 

becnością składek w kosztach produkcji i ich proporcjonalnym wzro-

stem do wzrostu płac.

Z kolei Jeśli pierwotny impuls wzrostu kosztów wychodzi od 

podwyższenia stopy składek ubezpieczeniowych następuje wzrost cał-

kowitych kosztów produkcji przedsiębiorstw, wskutek wzrostu kosz-

tów składkowych. Zakładając, iż płace brutto zatrudnionych rosły 

dotychczas w tempie wzrostu wydajności pracy oraz że przedsiębior-

com uda się odpowiednio obniżyć tempo ich wzrostu, to wzrost kosz-

tów składkowych zostałby skompensowany obniżką kosztów płacowych 

1 per saldo całkowite koszty nie uległyby zmianie. Gdy jednak ten 

zabieg się nie uda, to wzrost kosztów jest nie do uniknięcia. Je-

dyną drogą odzyskania utraconych w ten sposób zysków Jest wzrost

* cen.

Jednocześnie, o czym należy pamiętać, wzrost stopy składek 

(według której uiszczają składki takie ubezpieczeni, proporcjonal-

nie do wysokości swych dochodów brutto) obniży dochód rozporzą- 

dzalny zatrudnionych (bądź osłabi tempo jego wzrostu). Obniży się 

ich płaca netto (bądź tempo Jej wzrostu). Przy danych cenach od-

bijać się to będzie ujemnie na ich dochodach realnych. Nie wyklu-

czone, . Iż Już z samego wzrostu obciążenia pracujących na rzecz 

zabezpieczenia społecznego wyjdą żądania zwiększonych podwyżek 

płac. Wzrost cen, na skutek rosnących kosztów składowych przed-

siębiorstw, może więc dać początek zwiększonym żądaniom płacowym 

lub spotęgować te, które Już Wystąpiły wskutek silniejszego ob-

ciążenia płac brutto zatrudnionych. Jeśliby natomiast zwiększone 

żądania płacowe trzeba było uwzględnić przed podniesieniem cen, wy-

nikającym ze wzrostu kosztów składkowych, to najprawdopodobniej 

spotęgowaniu uległby wzrost cen w następnym okresie.



Tak czy Inaczej wystąpienie spirali inflacyjnej typuj ^ceny- 

-płace-ceny, względnlet płace-ceny-płace-ceny jest bardzo'-praw-

dopodobne. Będzie ona konsekwencją walki o to, kto ma sfinansować 

rozwój systemu świadczeń społecznych. Będzie to zarazem walka o 

utrzymanie dotychczasowej pozycji zatrudnionych i przedsiębiorców 

w dochodzie narodowym,o utrzymanie w nim dotychczasowego udziału
/

płac i zysków. Warto przy tym nadmienić, ii współczesna klasa 

robotnicza dysponująca niewątpliwie znaczną siłą przetargową dąiy * 

do wywalczenia moiliwie Jak największego stopnia socjalnego bez-

pieczeństwa, ale nie chce i nie moie się zgodzić z wyłącznym ob-

ciążeniem jej kosztami tego zabezpieczenia. Jest kwestią oczywis-

tą, ii świadczenia socjalne obok płac stanowią, na obecnym etapie 

rozwoju, wzajemnie uzupełniające się formy umożliwiające repro-

dukcję siły roboczej. Koszt tej reprodukcji powinna zatem w ca-

łości ponosić klasa korzystająca z usług siły roboczej, wykorzystu-

jąca Ją dla realizacji swoich celów, a więc klasa posiadająca 

środki produkcji.

W rzeczywistości Jednak, jak na razie, przedstawiciele kapi-

tału dość skutecznie bronią się przed przejęciem na siebie kosztów 

socjalnego bezpieczeństwa, bądź przed zwiększoną w nich partycy-

pacją. Z szacunkowych obliczeń wynika, te zachodnioniemieckiej 

burżuazji w znacznym stopniu to się udaje****. Niewątpliwie czynni-

kiem jej sprzyjającym Jest ubezpieczeniowy charakter systemu za-

bezpieczenia społecznego i korzystna z punktu widzenia jej intere-

sów struktura finansowania tego systemu w ogóle. Dominujący udział 

składek ubezpieczeniowych i środków pochodzących z opodatkowania 

pośredniego powoduje, iż klasa robotnicza bądź to - bezpośrednio 

(przez uiszczenie składki proporcjonalnej do płac), bądź pośrednio 

przez ceny (w których zawarte są składki przedsiębiorców i podatki 

pośrednie) obarczona Jest w dominującym stopniu kosztami socjalne-

go zabezpieczenia. To znaczy, ii czynna zawodowo część tej klasy 

zmuszona Jest do rezygnacji z części swej konsumpcji na rzecz wy-

łączonych przejściowo lub trwale z procesu produkcji.

.Choć więc w ostatecznym rozrachunku klasa ta finansuje sama 

awoje. społeczne zabezpieczenia,. nie należy s ą d z i ć i i  przebiega

Świadczy o tym wysoki i rosnący w okresie powojennym udział 
pracowników najemnych w całkowitych kosztach socjalnego zabezpie-
czenia w RFN, por. przyp. 17.



to bezkonfliktowa. Wydaje się, ii konflikt klasowy daje o sobie 

wyraźnie zna<5 takie przy rozłożeniu kosztów socjalnych i jest bar-

dzo prawdopodobne, ii w warunkach współczesnego kapitalizmu, gdzie 

klasa kapitalistyczna nie moie bronić swego stanu posiadania przez 

» obniienie płac, inflacyjny wzrost cen staje się, głównym' i pow-

szechnym instrumentem tej obrony.

Reasumując zatem stwierdzić można, ii finansowanie rozwoju 

systemu zabezpieczenia przez obciążenie składkowe może, teoretycz-

nie rzecz biorąc, wywoływać lub wzmacniać Jui istniejącą kosztową 

spiralę inflacyjną.

Powstaje jednak w związku z tym pytanie, czy system zabezpie-

czenia finansowany ze środków podatkowych nie Jest w ogóle lub 

jest w znacznie mniejszym stopniu proinflacyjny. Przy pokrywaniu 

kosztów jego rozbudowy przez wzrost opodatkowania pośredniego kon-

sekwencje inflacyjne powinny być podobne do tych, które wywołu-

ją składki .ubezpieczeniowe przedsiębiorców. Podatki pośrednie są 

bowiem elementem cen i ich wzrost podnosi przeciętny poziom cen w 

gospodarce, co może wywołać reakcję obronną pracujących w posta-

ci zwiększonych żądań płacowych.

Trochę inaczej natomiast przedstawia się sprawa przy finanso-

waniu świadczeń socjalnych ze środków pochodzących z opodatkowania 

bezpośredniego. Wzrost tego opodatkowania dla pokrycia zwiększo-

nych świadczeń socjalnych oznacza bezpośrednio uszczuplenie zysków 

i płac zatrudnionych. Zważywszy także, iż opodatkowanie to ma 

zazwyczaj charakter progresywny, odbiorcy wyższych dochodów ob-

ciążeni są relatywnie silniej niż odbiorcy dochodów niższych. Ci 

pierwsi więc zmuszeni byliby do znacznie większej partycypacji w 

kosztach rozwoju systemu zabezpieczenia niż drudzy. Znacznie więk-

szy byłby także udział przedstawicieli kapitału w finansowaniu te-

go systemu. Pojawia się Jednak, nie wyjaśniony jak dotychczas, 

problem “przerzucalnoścl" obciążenia wynikającego z bezpośrednie-

go opodatkowania^*5. Sprowadza się on do pytania, czy i w Jakim 

stopniu wzrost opodatkowania zysków udaje się kapitalistom odzy-

skać przez wzrost cen. Gdyby wyjść z założenia, iż udaje to się

45
Por. G. T 1 t t e 1, D.le legende von der Bonner Sozlal- 

ataatllchkelt, Berlin 1967, s. 104, 105 oraz Z. F ę d o r o- 
w 1 c z, Finanse i kredyt w krajach kapitalistycznych, Warszawa



V pełni, to rozwijający się dynamicznie system zabezpieczenia był-

by zawsze proinflacyjny, niezależnie od struktury Jego finansowa-

nia. Różnica sprowadzałaby się jedynie do siły jego proinflacyj- 

nego oddziaływania, a ta zależałaby od formalnego obciążenia sfe-

ry kapitału kosztami rozwoju tego systemu, które zawsze zostałyby 

przerzucone na ceny. Wydaje się Jednak, łe opodatkowanie bezpo-

średnie Jest trudniej "przerzucalne" (choć istnieją ku temu możli-

wości np. przez podwyższenie marży zysku).

Należy zatem sądzić, iż system zabezpieczenia finansowany ze 

środków pochodzących z opodatkowania bezpośredniego wymusza nie-

odwracalnie dużo większy udział klasy posiadającej w kosztach Jego 

funkcjonowania, niż przy finansowaniu z wpływów składkowych czy z 

podatków pośrednich. Jest tym samym zapewne mniej proinflacyjny w 

pierwszym przypadku niż w drugim.

Uwagi końcowe

Przeprowadzona w tym artykule analiza "możliwości inflacyj-

nych" zachodnlonlemleckiego systemu zabezpieczenia społecznego wy-

kazała, iż może on, teoretycznie rzecz biorąc, przyczyniać się do 

wzbudzania, a zwłaszcza do wzmacniania Już istniejących w gospo-

darce napięć inflacyjnych 1 to zarówno przez swoje oddziaływanie 

na czynniki o charakterze popytowym, jak i podażowym (kosztowym).

Warunki, w jakich przebiega proces inflacji we współczesnym 

kapitalizmie, a zwłaszcza w Jego ostatnim dziesięcioleciu, skła-

niają Jednak do wysunięcia hlpozety, iż głównych czynników spraw-

czych tego zjawiska należy obecnie upatrywać bardziej w czynnikach 

podażowych (kosztowych) niż popytowych. Nie oznacza to oczywiście, 

że nie docenia się znaczenia tych ostatnich w przebiegu procesu 

inflacji, czy neguje możliwość nakładania się na siebie inflacyj-

nego zachowania się czynników podażowych (kosztowych) z inflacyj-

nymi zmianami po stronie popytu, z tym że te ostatnie nie zawsze 

muszą w zmonopolizowanej gospodarce kapitalistycznej doprowadzać 

do inflacyjnego wzrostu cen .

To przypuszczenie oraz fakt, iż wszystkie bez wyjątku systemy

*



socjalne wykazują (aczkolwiek w różnym stopniu) skłonność do wywo-

ływania zmian w podziale dochodu narodowego na korzyść klas niepo- 

sladających, prowokuje do postawienia następnej hipotezy. Sprowa-

dza się,ona do stwierdzenia, że systemy te stwarzają większe za-

grożenie inflacyjne przez swój wpływ na czynniki leżące po stronie 

podaży (kosztów) niż czynniki o charakterze popytowym.

Przesunięcia w podziale dochodu narodowego na korzyść klas 

nieposiadających napotykają bowiem na zdecydowany sprzeciw przed-

stawicieli kapitału, którzy za wszelką cenę chcą utrzymać swój 

stan posiadania. Najlepszą i najbardziej realną drogą w warun-

kach współczesnego kapitalizmu, która pozwala skutecznie zapobie-

gać zmianom w podziale dochodu narodowego na korzyść ludzi pracy 

Jest wzrost cen. Tego rodzaju obrona prowadzi Jednak do powstania 

1 utrwalania się w gospodarce kapitalistycznej spirali inflacyjnej 

typu ceny-płace-ceny, bądź płace-ceny-płace-ceny. Problem finan-

sowania rozbudowy systemów socjalnych staje się w gospodarce kapi-

talistycznej problemem zdecydowanie pierwszoplanowym. Tutaj m. in. 

ujawniają się w pełni antagonizmy klasowe kapitalistycznego sposo-

bu produkcji, tutaj ścierają się przeciwstawne Interesy antagoni- 

stycznych klas społeczeństwa kapitalistycznego. 0 tym czy wal-

ka klasowa na tym obszarze zaowocuje Inflacyjnym wzrostem cen, de-

cyduje siła przetargowa obu klas: przedstawicieli kapitału i kla-

sy robotniczej. Ze względu na fakt istotnego wzmocnienia siły 

przetargowej tej ostatniej można sądzić, że przebieg tego kon-

fliktu musi mieć charakter inflacyjny. Kroki w kierunku obrony 

przed wzrastającym obciążeniem kosztami rozbudowy systemu socjal-

nego bezpieczeństwa są bowiem podejmowane z obu stron. I choć Jak 

na razie, skuteczniejszą Jest obrona przedstawicieli kapitału, to 

Jednak dokonuje się ona właśnie za pomocą inflacyjnego wzrostu cen.

Na zakończenie tego artykułu warto byłoby zastanowić się jesz-

cze nad tym, czy i Jeśli tak - to w Jakim stopniu, udowodnione teo-

retycznie “możliwości inflacyjne" zachodnionlemleckiego systemu 

zabezpieczenia społecznego mogły ujawnić się w przebiegu procesu 

gospodarczego w RFN, w Jakim stopniu system ten mógł współuczest-

niczyć w prz«biegu lnflancji w tym kraju.

W związku z tym należy zwrócić uwagę na fakt, iż do lat siedem-

dziesiątych w RFIJ następował stosunkowo wolny wzrost • cen (nie 

przekraczał on rocznie). Jednocześnie i system zabezpieczenia 

społecznego rozwijał się niezbyt szybko, choć nieco szybciej niż



dochód narodowy. Lata siedemdziesiąte natomiast to lata sukcesywnie 

narastającej i utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji, W tym 

okresie (1970-1975) następuje takie dość silne przyspieszenie tem-

pa wzrostu wydatków socjalnych*17. Nie naleiy Jednak zapominać, ie 

inflacja, w której system zabezpieczenia społecznego moie mieć swój 

udział, Jest jednocześnie procesem pociągającym za sobą wzrost 

nominalnych świadczeń socjalnych. Istnieje więc tu sprzężenie 

zwrotne na skutek powiązania świadczeń socjalnych z rozwojem plac 

i uposażeń w gospodarce,! które aktywnie uczestniczą w procesie 

inflacji. Niemniej znaczny wzrost udziału wydatków na świadczenia 

socjalne w dochodzie narodowym w latach 1970-1975 był wynikiem nie

tylko nominalnej (inflacyjnej), ale także realnej rozbudowy sysy-
Afl

sterau zabezpieczenia społecznego w RFN .

Powstaje zatem pytanie, czy zbiegnięcie się w czasie dość dy-

namicznej rozbudowy tego systemu z narastaniem procesów inflacyj-

nych w Niemczech Zachodnich moża świadczyć o tym, że przyczynił 

Się on do wzmocnienia inflacji w tym kraju? Wydaje się, iż odpo-

wiedź może być twierdząca, ale z pewnym zastrzeżeniem. Dotyczy 

ono siły inflacyjnego oddziaływania systemu zabezpieczenia, której 

nie naleiy- oceniać zbyt wysoko. Wynika to z faktu, iż udział 

kosztów ponoszonych na socjalne zabezpieczenia pracowników w cał-

kowitych kosztach przedsiębiorstw w RFN Jest jeszcze stosunkowo 

nieduiy, aczkolwiek w okresie powojennym uległ istotnemu zwięk-

szeniu. Obecnie wynosi on nie więcej niż 15# kosztów płacowych. 

Stąd wzrost przede wszystkim płac, a także innych składników ko-

sztów jest zapewne o wiele bardziej istotny z punktu widzenia in-

flacji niż wzrost składek na socjalne zabezpieczenie. Tak więc, wy-

daje się, iż choć nie naleiy negować udziału zachodnioniemieckiego 

systemu zabezpieczenia społecznego we wzmacnianiu procesu inflacji, 

to Jednak nie powinno się go oceniać zbyt wysoko. Naleiy zatem 

stwierdzić, ie przyspieszony wzrost świadczeń socjalnych w latach 

siedemdziesiątych w RFN niewiele waiył w całokształcie czynników

**7 Por. s. 54.

Np. wprowadzono profilaktyczne badania dla dzieci i okre-
ślonych grup ludności, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia zobo-
wiązano do realizacji nowych świadczeń socjalnych, podwyższono za-
siłek na dzieci i objęto nim po raz pierwszy w historii tego sys-
temu takie pierwsze dziecko (dotychczas przysługiwał on dopiero od 

drugiego dziecka) itp.



kosztowych, które stymulowały 1 stymulują nadal inflancję w tym 

kraju. Co do Jego wpływu na Inflację od strony czynników, popytowych, 

to gdyby nawet przyjąć, że oligopole reagują w określonych warun-

kach na wzrost popytu wzrostem cen, to wpływ ten nie musiał się 

ujawnić, skoro w gospodarce zachodnioniemieckiej w okresie szcze-

gólnego nasilania się zjawisk Inflacyjnych występował stan niepeł-

nego wykorzystania mocy wytwórczych (zwłaszcza dotyczy to lat 

1974-1975).

Tadeusz Hadrowicz

PROINFLATIONARY CHARACTER 

OF WEST-CERMAN SYSTEM OF SOCIAL SECURITY

The artićle contains an attempt at providing an answer to the 
ąuestlon whether, and if so - in what way and to what extent, 
the state system of social security may participate ln stimulatlon 
or consolidation of th» inflationary process in the contemporary 
capitalism.

The analysls is performed within the framework of two .most 
common theories of inflation causes today, and namely of the de- 
mand and the costs theories with the object of research belng the 
West-German social security system. This analysls reveals that 
this system may, theoretically speaking, develop in an proinfla- 
tionary way and that both through its influence on the demand and 
supply (costs) factors of the economic process. The fact that the 
security system restricts its activity mainly to the transfer of 
the purohasing power from those remaining in the production pro-
cess to those excluded temporarily or pemamently from the Profes-
sional life as well as propenslty to generating changes ln the 
distribution of the national lncome in favour of the non-posses- 
sing classes belng characteristic for the system , provlde an ex- 
cuse for stating that it created a blgger inflationary threat
through its influence on the supply (costs) rather than the demand 
side of the economic process. It seems, hówever, that the strenght 
of the prolnflationary influence of the West-German social 
security system should not be estlmated too highly duo to the fact 
that costs foraally incurred by companles for social securing of 
the employed (fees) although growing and ąuite substantial in
their absolute figures, represent a relatlvely insignificant por- 

tion of thelr aggregate production costs; insignificant in compa- 
rison with wage or materiał production costs.


