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1. W STĘP

Po II wojnie św iatow ej obserw ujem y we w szystkich w ysoko rozwiniętych państwach kapitalistycznych istotne przyspieszenie rozbudowy polityki socjaln ej, a zwłaszcza podstaw ow ej je j części, jak ą sta nowi tu polityka zabezpieczenia społecznego. N ie roszcząc sobie pretensji do szczegółow ego i w yczerpującego przeanalizow ania przyczyn
tego zjaw iska, co zresztą nie jest przedmiotem tej pracy, można w sk azać kilka dość istotoiych, jego determinant.
1. N asilenie się wewnętrznych sprzeczności tej form acji społeczno-ekonomicznej, których przezw yciężenie w ym aga innej struktury społecznej niż ta, którą może stw orzyć kapitalizm 1; odwołanie się do pomocy polityki socjaln ej może być jednak, w pewnym stopniu, czynnikiem łagodzącym te sprzeczności.
?. Istotne wzmocnienie walki klasow ej i siły przetargow ej k lasy
robotniczej, w spartej przez inne w arstw y socjalne-, w zrastające zagrożenie warstw średnich w kapitalizm ie państwowo-monopolistycznym
kieruje pracujących chłopów, rzemieślników, przedstaw icieli wolnych
zawodów, a nawet drobną burżuazję na stronę klasy robotniczej w w alce o spraw iedliw ość społeczną i socjalne zabezpieczenie2.
‘ Dr, adiunkt w In stytucie Ekonomii Politycznej UŁ.
1 Por. K. Z i e s c h a n g , U w agi o tendencjach rozw oju podstaw ow ych sprzeczności kapitalizm u w w arunkach rew olucji naukow o-technicznej, [w:] Reprodukcja
i wzrost ekonom iczny w kapitalizm ie, W arszaw a 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 o sią gnięciami na polu gospodarczym i społecznym , co wpływ a na wzmocnienie żądań społecznych we w spółczesnym kapitalizm ie, które stają
się w iększe i jakościow o bogatsze i których spełnienie jest obiektyw ną koniecznością w imię utrzym ania ustroju®.
4. Coraz częściej uznawany jest fakt, iż polityka socjalna jest integralną częścią industrializacji, niezbędnym warunkiem um ożliw iającym
realizację rew olucji naukow o-technicznej4.
5. Koniecznym staje się przejęcie przez politykę socjaln ą pewnych
funkcji kreatyw nych w gospodarce kapitalistycznej, głównie tych, których nie spełnia polityka gospodarcza, a które są nieodzowne dla przebiegu procesu gospodarczego na obecnym etapie rozwoju sił w ytw órczych.
Polityka usług socjalnych nabiera więc, obok niewątpliw ie priorytetow ej m otyw acji społeczno-politycznej, coraz w iększego uzasadnienia ekonom icznego5. Tym bardziej, że stała się ona działalnością o stałym charakterze, absorbuje znaczną część dochodu narodow ego6, o b ejm uje coraz szersze kręgi społeczeństw a7 i zostaje zobligow ana do w ykonania nowych zadań m ających istotne znaczenie gospodarcze8. Nie
może po d legać więc już dziś najm n iejszej w ątpliw ości, iż pociąga ona
za sobą w yraźne konsekw encje ekonomiczne.
D yskusja o ekonomicznych reperkusjach polityki socjaln ej państw a na gruncie kapitalizmu zaczęła się wprawdzie już od momentu
powołania je j do życia, co utożsam ia się zazw yczaj z ustanow ieniem
państw ow ego system u zabezpieczenia społecznego (instytucji ubezpie3 Ibidem, s. 79—80. W memorandum dostojników kościo ła ew angelickiego do
partii bońsklch z dnia 24 II 1962 czytam y: „B yłoby iluzją sądzić, iż obrona przeciw ko
komunizmowi to spraw a n aszej polityki zagranicznej i zbrojeniow ej. O tym czy
ustrój nasz podoła wyzwaniu, ja k ie stanow i komunizm, zadecy du je nasza polityka
•o c ja ln a i kulturaln a" — patrz: S. Z a w a d z k i , Państw o dobrobytu, W arszaw a
1970, s. 395.
4 Por. R. T i t m u s s , E ssey s on the „W ellare S tate", Londyn
1968, s. 8— 9;
Z i e s c h a n g, op. cit., s. 50, uw aża, iż „różnorodne zdobycze so cjaln e wym uszone
na- k ap itale albo będące wynikiem je g o ustępstw , stały się obecnie bezpośrednim
i ważnym czynnikiem w zrostu gospodarczego i w y m agają ogrdmnych nakładów
k apitałow ych".
5 Por. P. G r e g g , The W ellare State, Londyn 1967, s. 45.
6 W ydatki n a zabezpieczenie społeczne stanow iły w RFN w 1975 r. ok. 25%
dochodu narodow ego. Razem z pozostałym i w ydatkam i na cele so cjaln e sięg ały one
35% dochodu narodow ego.
7 System em zabezpieczenia społecznego w RFN objętych je st w różnych rodzajach zabezpieczenia od 50 do 85% ogółu ludności.
8 Te nowe zadan ia w obszarze zabezpieczenia na w ypadek bezrobocia będą
przedmiotem rozw ażań w tym artykule.

czeń społecznych)9. Przez dłuższy czas była ona jednak jedynie w ąskim marginesom innych rozważań i oceniana była n ajczęściej zdecydowanie negatyw nie jako polityka stanow iąca poważne obciążenie działalności gospodarczej, o słab iająca proces inw estycyjny i tempo w zrostu gospodarczego oraz utrudniająca osiągnięcie równowagi gospodarczej10.
Dość w yraźną zmianę poglądów w tej kwestii daje się zauw ażyć
dopiero od w ielkiego kryzysu lat 1929— 1933 oraz od pojaw ienia się
i uzyskania dom inującej pozycji przez keyn esow ską teorię ekonom iczną. Teoria ta pozwoliła, w większym niż dotychczas stopniu, w y k azać możliwość włączenia polityki socjaln ej w ram y gospodarki kapitalistycznej, potraktowanie jej jak o elem entu m ieszczącego się w mechanizmie funkcjonowania tej gospodarki i spełniającego określone funkcje
gospodarcze. Polityka socjaln a zawdzięcza keynesow skiej doktrynie
ekonomicznej uznanie je j w łaściw ości koniunkturalnych. N iektóre jej
części składow e podniesiono nawet do rangi ,.automatycznych stabilizatorów koniunktury"11 i oceniono w ysoko ich gospodarczą przydat-'
ność ze względu na fakt, iż nie w ym agają one bieżącej interwencji
państwa.
Po II wojnie św iatow ej następuje dalszy wzrost zainteresow ania
ekonomicznymi aspektam i polityki socjaln ej i to zarówno od strony
koniunkturalnej, jak i w zrostow ej. Pojaw ia się szereg dysertacji, arty kułów i publikacji podejm ujących tę problem atykę. Przeprowadza saę
w nich analizę gospodarczych reperkusji działalności socjaln ej, w ykazuje się je j gospodarczą przydatność, żąda się uznania je j za równorzędnego partnera polityki go spo darczej12. W ysuw a się szereg postulatów zm ierzających do gospodarczego zorientowania polityki socjalnej, do w iększego w ykorzystania je j ekonomicznych w łaściw ości13.
W piśmiennictwie społeczno-ekonomicznym w RFN można w o k re sie powojennym w yodrębnić dwa charakterystyczne nurty zaintereso* Przypada to na okres ostatnich dw udziestu lat X IX w. — w tym czasie zbudowany został pierw szy państw ow y system ubezpieczeń społecznych w Niemczech.
10 Por. R. M e r k 1 e i n, Soziale Sicherheit im W irtschaltsw achstum , Hamburg
1969, s. 32— 35.
11 Za „autom atyczne stabilizatory koniunktury" z obszaru polityki so cjaln ej
uznaje się n ajczęściej ubezpieczenie na w ypadek 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 arszaw a 1976, s. 146.
12 Zob. np: B. M o 1 i t o r, W irtschaltliche A spekte der Sozialpolitik, [w:] Sozialpolitik und Sozialrelorm , Tubingen 1957, rozdz. 13, s. 274— 301; P. R o i s e n b e r g ,
Sozialpolitik und W irtschaltw achstum , „W W I-M itteilungen
1970, nr 2, s. 60— 64;
I. E 11 g e r i n g, Sozialversicherun g und W irtschaltsw achstum , Koln 1965.
13 Por. np. W irtschaltliche Probleme der Sozialen Sicherung, [w:] Bericht der
Sozialenąuete-K om ission, Stuttgart 1967, rozdz. 4, s. 140— 159.

wań tą problem atyką. W pierwszym, który dominował od lat recesji
gospodarczej 1966— 1967, akcent spoczyw ał głównie na analizie ekonomicznych następstw podejm owanych działań socjalnych i szukaniu
takich rozwiązań, które ograniczyłyby możliwość ich negatyw nego
wpływu na gospodarkę14. W drugim natomiast, zaczynającym się od
końca lat sześćdziesiątych, zdecydow anie silniej akcentuje się konieczność gospodarczego uaktywnienia działalności socjaln ej, przyjęcia
przez nią określonych gospodarczych fun kcji15.
To wyraźne przesunięcie akcentów w podejściu do polityki so c ja lnej w RFN nie jest oczyw iście kw estią przypadku. Zdecydow ane obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, powrót silnych załamań koniunkturalnych, utrzym ująca się na wysokim poziomie inflacja i bezrobocie, niedopasow ania strukturalne, nieadekw atność istn iejącego rynku
pracy do w ysokich wym ogów rozw oju sił wytwórczych, zaniedbania
w obszarze społecznych uwarunkowań procesu gospodarczego — to
zjaw iska, które ujaw niły się w całej pełni w gospodarce zachodnioniem ieckiej w latach siedem dziesiątych i dowiodły całkow itego fiaska
realizow anej dotychczas polityki państw a oraz zmusiły do poszukiwań środków zaradczych. Jednym z nich ma być gospodarcze uak ty wnienie polityki socjaln ej. O kazało się bowiem, iż w system ie, w którym działalność gospodarcza nie jest determinowana m otyw acją ogólnospołeczną, gdzie brak jest centralnego planowania synchronizującego i optym alizującego działania gospodarcze, gdzie polityka go spo d arcza pomija wiele istotnych społecznych aspektów gospodarow ania; musi ona przejąć pewne funkcje twórcze, niezbędne na obecnym etapie
rozwoju sił w ytwórczych.
Podobnie jak w teoretycznym podejściu do polityki socjaln ej, tak
i w praktycznej je j realizacji, w yodrębnić można w RFN dwa różniące się między sobą okresy. W pierwszym , przypadającym na lata pięćdziesiąte i pierw szą połowę lat sześćdziesiątych, zdecydowanie dominują działania o charakterze uśm ierzającym , łagodzącym negatyw ne
zjaw iska społeczne. Je s t to polityka socjalna w poważnym stopniu
pasyw na w stosunku do przebiegu procesu gospodarczego. O kres drugi, datujący się mniej więcej od pierw szej pow ojennej recesji go sp o 14 Zob. np. W. A l b e r s , Okonom ische W irkungen der Rentenrelorm, ,,Finanzarch iv" 1957— 1958, t. 18, s. 59— 80; H. J . R u s t o w, Zur volksw irtschattlichen Problem atik der dynam ischen 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 irtschaftsdien st" 1969, nr 11, s. 647— 653; H. M e i n h o 1 d, Okonom ische GrundIragen der Sozialen Sicherheil, „So zialpo litik " 1974, s. 41— 56; W. J. P e i k e r t,
Die Renleniinanzierung nach der Konzeption eines eingebauten K onjunkturaistabilisators, Frankfurt/M ain 1972.

darczej do dnia dzisiejszego, wyróżnia się natom iast dążeniem do go spodarczej aktyw izacji działalności socjaln ej.
W artykule przedstaw im y próbą gospodarczego uaktyw nienia polityki socjaln ej w RFN w oparciu o postanow ienia ustaw y ,,o wspieraniu
zatrudnienia" z roku 1969. Dokonamy ich oceny, w skażem y na przyczyny ograniczonej efektyw ności tego typu przedsięw zięć oraz na o graniczone możliwości ich realizacji na gruncie gospodarki kapitalistycznej.

2. U STA W A „O W SPIERANIU ZATRUD NIENIA" z 13 V 1969 r. —
PREZENTA CJA GŁÓW NYCH PO STA N O W IEŃ 10

Tendencja do gospodarczego zorientowania polityki socjaln ej n a jw yraźniej zarysow ała się w RFN w obrębie ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia17. Ubezpieczenie to zostało ustanow ione w Niemczech
w 1927 r., a jego głównym zadaniem miało być zapewnienie bezrobotnym niezbędnych środków utrzym ania (poprzez w ypłatę zasiłków)
w celu zredukow ania do minimum gospodarczych i społecznych skutków bezrobocia18. D ziałalnością niejako tow arzyszącą i uzupełniającą
tej instytucji socjaln ej m iały być usługi z zakresu pośrednictwa i poradnictwa pracy. W 1959 r. zatwierdzono ustaw ę o popieraniu całorocznego zatrudnienia w budownictwie poprzez udzielenie dodatku do
płac zatrudnionych w okresie złej pogody19.
Przez ponad 40 lat, tj. do roku 1969, naczelną i niem alże jedvną
formą działalności ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia było jednak
świadczenie zasiłków dla bezrobotnych. T ego rodzaju działalność m iała więc jednoznacznie uśm ierzający charakter i tym sam ym bierny
stosunek do przebiegu procesu gospodarczego20. O słabiała bowiem ne16 O pracow ano na podstaw ie: U bersicht 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 D iskussion urn das
A rbeitslorderun gsgesetz, „W irtsch aftsdien st" 1968, zesz. 1, s. 7— 12; E. R e d 1 e r,
A rbeitsm arktpolitik in der BRD, [w:] G ew erkschalten und M edizin, W estberlin 1974,
5. 143— 171.
17 N ie je st to kw estią przypadku, gdy się zw aży, że bezrobocie je st ryzykiem
ubezpieczeniowym uw arunkow anym ekonotnicznie, w stosunku do którego cele polityki so cjaln ej i gospodarczej są n ajbardzej zbieżne.
18 Por. H. L a m p e r t , Die W irtschatts — und Sozialordnung, M onachium— W iedeń 1973, s. 198.
19 Zob. U bersicht iiber die Soziale..., s. 208.
2
U bezpieczenie na w ypadek bezrobocia uznaw ane je st pow szechnie aa ,,automatyczny stabilizator koniunktury", przez co rozumie się zdolność do osłabienia
lluk tuacji efektyw nego popytu, bez bieżącej interw encji państw a. J e s t to jedn ak
funkcia o charakterze zdecydow anie obronnym, w yn ik ająca z sam ej istoty fun kcjonow ania tego ubezpieczenia, a nie je go zam ierzonej gospo darczej aktyw ności,

gatyw ne, zarówno socjalne jak i gospodarcze, konsekw encje autonomicznie przebiegającego procesu gospodarczego, nie uczestnicząc jed nakże aktywnie w jeg o kształtow aniu.
Pod koniec lat sześćdziesiątych coraz częściej w skazuje się na nieadekw atność działania tej instytucji socjaln ej w stosunku do nowych
wym ogów gospodarow ania (jakie nieuchronnie pociąga za sobą rew olucja naukowo-techniczna), na niew ykorzystane możliwości włączenia
je j do aktyw nej działalności w obszarze zatrudnienia. Uchwalono więc
w 1969 r. nową ustaw ę „o w spieraniu zatrudnienia", która znosiła
obow iązującą od 1927 r. ustaw ę ,,o pośrednictwie pracy i ubezpieczeniu bezrobotnych"21. Nowa ustaw a przew idyw ała, iż ,.odpowiednie i we
właściw ym czasie podejm owane przedsięw zięcia socjalne, oparte na
prawidłowym przewidywaniu sytu acji na rynku pracy, powinny prowadzić do osiągnięcia i utrzymania w ysokiego stanu zatrudnienia, popraw y jego struktury, zwiększenia mobilności siły roboczej i tym s a mym powinny istotnie w spierać w zrost go spo darczy "22. Podstawowym
zadaniem polityki socjaln ej w zakresie zatrudnienia ma być odtąd nie
znoszenie negatyw nych skutków bezrobocia, lecz zapobieganie jego
w ystąpieniu. Przewidywane działania, m ające prowadzić do o siągn ięcia założonego celu, można podzielić na:
1) zm ierzające do uzyskania dobrej znajom ości rynku pracy i w łaściw ego przew idyw ania zachodzących na nim zmian;
2) skierow ane na osiągnięcie i utrzym anie równowagi na tym rynku, przy czym szczególnie ważną rolę m ają odgryw ać przedsięw zięcia w sp ierające m obilność siły roboczej.
Dla uzyskania lepszej niż dotychczas znajom ości rynku pracy ustawa nakłada na przedsiębiorców obow iązek informowania urzędów zatrudnienia o:
— zwolnieniach i przyjęciach do pracy po upływie najpóźniej trzech
dni;
— wolnych m iejscach pracy;
— przew idyw anych na dany rok zmianach w zatrudnieniu, w ynikający ch z przedsięw zięć racjonalizacyjnych;
— zwolnieniach lub degradacjach w zatrudnieniu, przekraczających
liczbę osób określoną ustaw ą o wypowiedzeniu pracy23.
W przypadku um yślnego lub w yraźnego zaniedbania tych inform acji przedsiębiorstw o zobowiązane je st do zwrotu kosztów, związanych
z przeszkoleniem czy przestawieniem zatrudnionego na nowy rodzaj
21 Por. U bersicht 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 zatrudnienia winni natom iast w każdym przypadku zadecydow ać czy pierw szeństw o ma interes zakładu w sensie utrzymania w tajem nicy przygotow yw anych w nim zmian w zatrudnieniu czy beż interes szybkiego
i efektyw nego przeprow adzenia przedsięw zięć m ających na celu ponowne zatrudnienie przyszłych bezrobotnych25. Ponadto ustaw a przew iduje zdynamizowanie badań rynku pracy i badań dotyczących struktury zaw odow ej oraz zwiększenie uwagi na pew ność inform acji, w yeliminowanie luk w ich przepływ ie i obserw ację zmian strukturalnych
w zatrudnieniu26.
Zobowiązanie krajow ych urzędów pracy i przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie danego kraju do w spółdziałania w celu uzyskania
lepszej znajom ości rynku pracy jest faktycznie nowym elementem polityki zatrudnienia w RFN. Instytucje ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia, które dotychczas ograniczały swą działalność głównie do finansow ych operacji, polegający ch na ściągan iu składek ubezpieczeniowych i w ypłacaniu zasiłków oraz zarządzaniu m ajątkiem finansowym
ubezpieczenia, zostały teraz zobligow ane do podjęcia szerszych badań rynku pracy i w oparciu o nie do realizacji przedsięw zięć zmierzających do osiągnięcia i utrzym ania równowagi na tym rynku.
Do działań m ających na celu uzyskanie i utrzym anie w ysokiego
zatrudnienia, przewidywanych w ustaw ie 1969 r., zalicza się:
1) popieranie zaw odow ego kształcenia, dokształcania, przeszkolenia i zaw odow ej rehabilitacji;
2) pomoc w podjęciu pracy;
3) pomoc w utrzymaniu dotychczasow ego i stworzeniu nowych m iejsc pracy.
Przyjrzyjm y się teraz bliżej poszczególnym formom działania, n ależącym do aktyw nej polityki zatrudnienia.
Jeżeli chodzi o popieranie zaw odow ego kształcenia, dokształcania,
przeszkolenia i zaw odow ej rehabilitacji27, to przedsięw zięcia te podzielić można na indywidualne i instytucjonalne. Do pierw szej grupy,
zdecydowanie dom inującej w całości tego typu działań, należy zaliczyć różnego rodzaju św iadczenia finansowe. Przede w szystkim trzeba zwrócić uw agę na ogólne zasady ich przyznawania. S ą to:
— istnienie zapotrzebowania (popytu) na dany rodzaj siły roboczej lub przewidywanie jego w ystąpienia w niedalekiej przyszłości,
— konieczność udowodnienia niezbędności otrzym ania pom ocy fi24
85
26
27

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 159.
O pracow ano w g U bersicht iiber die Soziale..., s. 210— 217.

nansow ej, tzn. udowodnienia niemożności pokrycia kosztów kształcenia przez osoby podejm ujące naukę lub osoby zobowiązane do ich
wychowania;
— w ykazanie się przez przystępujących do kształcenia predyspozycjami gw arantującym i osiągnięcie zam ierzonego celu kształcenia;
— dodatkowym warunkiem przy ubieganiu się o pomoc finansow ą
przy procesie dokształcania je st posiadanie już ukończonego w ykształcenia zaw odow ego lub w ykazanie się odpowiednim doświadczeniem
zawodowym.
Podstaw ow ą formą pomocy finansowej przy zawodowym kształceniu są dodatki kształceniow e (w w yjątkow ych przypadkach także nieoprocentowane pożyczki). Są one świadczone w celu przezw yciężenia
finansowych arudnośoi na drodze do uzyskania odpowiednich zawodowych kw alifikacji. W edług danych z 1974 r. zasiłek ten wynosi na ogół
285 DM j w takiej wiysokośoi otrzym ują go osoby, które dysponują dochodem nie wyższym niż 500 DM (żonaci — 700 DM; na każde dziecko
kwoita ta pow iększa się o 150 DM). Je śli się zważy, iż przeciętna płaca
netto w RFN w 1974 r. oscylow ała wokół poziomu 1200 DM, ito staje się
jasn e, że dodatek ten w pełnej w ysokości mogli otrzym ać jedynie pochodzący z najuboższych grup społecznych.
Główną formą pom ocy finansow ej dla osób dokształcających się
zawodowo, podlegających przeszkoleniu czy zaw odow ej rehabilitacji
je st natom iast tzw. zasiłek na utrzymanie. Otrzym ać go m ogą ci, którzy spełn iają na w stępie przedstaw ione warunki i uczestniczą w „ c a łodniowym kształceniu" bądź, kształcąc się równolegle z w ykonyw aną
pracą zawodową, zmuszeni są zm niejszyć ją co najm niej o 1/3 regulaminowego czasu pracy. W ysokość tego zasiłku zaw iera się między
w ysokością zasiłku dla bezrobotnych a płacą netto. W ynosi ona 130%
tego zasiłku podczas pierw szego półroczaa nauki i 140% w następnym
okresie kształcenia. Stanowi to ok. 81% w pierw szym przypadku i 87%
w drugim dochodu netto zatrudnionego. Zasiłek w ypłacany je st z reguły nie dłużej niż przez 2 lata. Ponadto urząd pracy może przyjąć
w całości lub w części koszty kursów , środków nauczania, podróży,
ubezpieczenia chorobowego i w ypadkow ego itp.
Przewidziane są również dodatki na przyuczenie zatrudnionych dla
przedsiębiorców . Ich w ysokość zależy od różnicy między w y dajn ością pracy przyuczanego pracow nika a w ydajnością pracy uznaną za
pełną. Dopłata z tego tytułu nie powinna przekroczyć (dla całego okresu przyuczania) 60% w ynagrodzenia taryfow ego lub uznanego dla
danego zawodu w danej m iejscow ości za normalne.
Podobne dodatki kształceniow e dla przedsiębiorców stosow ać można przy zaw odow ej rehabilitacji inwalidów, je śli nie może być ona

inaczej przeprowadzona jak tylko w określonym zakładzie produkcyjnym. Prócz tego uw zględniający przy profilowaniu zakładu stanow iska pracy dla inwalidów, w zględnie n abyw ający urządzenia m ogące
służyć zaw odow ej rehabilitacji, mogą otrzym yw ać pożyczki lub dotacje finansowe.
Do instytucjonalnych form pomocy przy zawodowym kształceniu
zalicza się głównie m aterialne w sparcie budowy, rozszerzenia czy w yposażenia instytucji i w arsztatów szkoleniowych, które służą celom
kształcenia, przeszkolenia czy zaw odow ej rehabilitacji. Są to pożyczki
i dopłaty. Te ostatnie nie mogą przekroczyć 40% całkow itych kosztów
inw estycji podjętej dla tych celów.
Istotny wzrost znaczenia poparcia zaw odow ego w ykształcenia wśród
całości zadań federalnego urzędu pracy w ostatnim o kresie potw ierdzają dane odnośnie liczby osób objętych pomocą oraz w ielkości w ydatków na tę formę działalności. I tak, jeśli w 1968 r. ilość osób korzystających z pomocy kształceniow ej w ynosiła zaledw ie 66 tys., to w roku 1974 już 525 tys., natom iast w ydatki na ten cel w yniosły w 1969 r.
ok. 300 min DM, a w 1974 — 2360 min DM28.
Inną formą zapobiegania w ystąpieniu bezrobocia lub jego możliwie
szybkiej elim inacji, ma być pomoc w podjęciu pracy 29. Chodzi tu głównie o zwiększenie regionalnej mobilności siły roboczej i usunięcie przeszkód finansowych, które stoją na drodze przyjęcia do pracy. Św iadczenia przewidziane na ten cel podzielić można na św iadczenia dla
przedsiębiorców i pracowników najem nych. Do pierw szych zalicza się,
wymienione już przy zawodowej rehabilitacji, pożyczki lub dopłaty
do w ysokości 60% taryfow ego lub uznanego w danej m iejscow ości za
normalne w ynagrodzenia zatrudnionego. Dopłaty te m ogą być św iadczone na okres 2 lat. Przedsiębiorcy otrzym ują je w przypadku zatrudnienia osób, m ających szczególne trudności ze znalezieniem m iejsca pracy w norm alnych warunkach rynku pracy (listy tych osób znajdują się w m iejscow ych urzędach pracy).
Do świadczeń dla pracowników najem nych należą zapom ogi oraz
częściow y lub całkow ity zwrot kosztów, w ynikających ze starań o pracę (kosztów podróży w celu poszukiw ania pracy, przeprow adzki itp.).
W m iejsce tych św iadczeń mogą być udzielane pożyczki. O bow iązuje
jednak na w stępie sygnalizow any w arunek — w ykazania się niemożnością pokrycia tych kosztów przez ub iegającego się o pracę. W ydatki z tego tytułu są niew ielkie i nie w ykazują istotnej dynamiki w zrostu. W latach 1970— 1974 oscylow ały w granicach 50— 70 min DM30.
28 Zob. Ibidem, s. 216—217.
29 O pracow ano wg U bersicht iiber die Soziale..., s. 217—220.
30 Ibidem, s. 219.

Kolejną formą działalności profilaktycznej w polityce zatrudnienia
m ają być świadczenia służące utrzymaniu dotychczasow ych i stw orzeniu nowych m iejsc p racy 91. W ustaw ie z 1969 r. stw ierdza się w tej
kwestii, iż „dodatkow o do polityki gospodarczej, dążącej do pełnego
zatrudnienia, winna strukturalnie zorientowana polityka socjaln a przyczyniać się do utrzymania i stworzenia nowych m iejsc pracy i tym
sam ym chronić zatrudnionych przed bezrobociem i skróconym czasem p ra c y "32. W tym celu powinno ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia ulokow ać część sw ojej rezerw y finansow ej w sposób umożliw iający zakładanie nowych przedsiębiorstw , rozszerzanie już istniejących, szczególnie w regionach, w których nadzw yczaj silnie w ystępuje problem braku m iejsc pracy i spow odow anego tym bezrobocia.
Św iadczenia pieniężne skierow ane na utrzym anie m iejsc pracy były już, w pewnym zakresie, stosow ane przed uchwaleniem ustaw y
z 1969 r. N ależy do nich zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy i zasiłek pogodow y33. Now ą formą działania ma być natom iast tzw. „p ro dukcyjne w sparcie budownictwa w zim ie". O bejm uje ono dopłaty do
kosztów inw estycyjnych, do kosztów w ynajęcia lub zakupu sprzętu
i urządzeń um ożliw iających prowadzenie prac budowlanych w zimie
oraz dopłaty do zwiększonych kosztów produkcji. Je s t to więc finansowa pomoc dla przedsiębiorców , udzielana w celu skłonienia ich do
prowadzenia działalności budow lanej w zimie. N ie je st ona mała, gdy
się zważy, iż dopłaty do kosztów zakupu sprzętu budow lanego wynoszą od 30 do 60% ceny zakupu (można uzyskać do 100 tys. DM na
poszczególne urządzenie) lub 30— 60% kosztów jeg o w ynajęcia. W ypłacane są one w okresie od grudnia do m arca. Ponadto przedsiębiorcy mogą otrzym ać dopłaty do zwiększonych kosztów produkcji w w ysokości od 1 do 3,60 DM na każdą godzinę pracy (w okresie od 16 XII
do 15 III). W ramach „produkcyjnego w sparcia budownictwa w zim ie" przewidziane są także pewne dodatkowe św iadczenia dla zatrudnionych na stanow iskach zależnych od pogody. M ogą oni otrzym yw ać
w okresie 16 XII — 15 III (oprócz 25 XII — 1 I) na każdą przepracowaną godzinę dodatkowo DM. Ponadto mogą ubiegać się o dopłaty do
31 O pracow ano na podstaw ie U bersicht iiber die Soziale..., s. 220— 225.
32 Ibidem, s. 220.
33 Z asiiek z tytułu skrócon ego czasu pracy św iadczony je st wtedy, gd y przynajm niej 10% zatrudnionych p racu je przez okres 4 tygodni w zm niejszonym , o więcej niż 10%, czasie pracy. W ypłacany je st przez n ajw yżej 6 m iesięcy i w ynosi
ok. 68% utraconego zarobku. Z asiłek pogodow y natom iast św iadczony je st tylko
w okresie zimy (listopad—m arzec), w przypadku gdy w y stępu je utrata w yn agrodzenia spow odow ana zm niejszeniem czasu pracy na skutek złej pogody. W ynosi on
obecnie (1975 r.) również n ajw yżej 68% utraconego w ynagrodzenia netto.

kosztów odzieży roboczej (potrzebnej tylko w zimie) czy o zapom ogi
z tytułu rozłąki.
W celu stworzenia nowych m iejsc pracy ustaw a z 1969 r. przewiduje, podobnie jak dla ich utrzymania, dopłaty i pożyczki dla przedsiębiorców. M ogą otrzym ać ją podejm ujący działalność produkcyjną,
która inaczej (tzn. bez tych dopłat) nie byłaby podjęta lub zostałaby
przeprowadzona w późniejszym terminie. Pierwszeństwo przy finansowym poparciu m ają mieć zam ierzenia gw arantujące „trw ałe zatrudnienie", a szczególnie te, które kom pensują negatyw ne skutki zmian strukturalnych i technicznego rozwoju w obszarze zatrudnienia. Pożyczki
lub dotacje finansowe stanow ią zazw yczaj 30% kosztów podjętych
przedsięw zięć; nie powinny one przekroczyć 50% tych kosztów.
Tak w dużym skrócie przedstaw iają się główne postanow ienia u stawy „o w spieraniu zatrudnienia" z 1969 r., m ające stanow ić przejście
do aktyw nej polityki rynku pracy. Zanim przystąpim y do ich oceny,
należy jeszcze w spom nieć o dokonaniu zmiany w zasadach tworzenia
i lokow ania rezerw finansowych ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia. Została ona podyktow ana dążeniem do uzyskania kom prom isu między potrzebami w zrostu gospodarczego i stabilizacji koniunktury. Ja k
wiadomo, ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia je st powszechnie uznawane za „autom atyczny stabilizator koniunktury". U w aża się bowiem,
iż charakteryzuje się ono autom atyczną elastycznością antycykliczną,
sprow adzającą się do tłumienia wahań globalnego popytu, a tym sa mym produkcji, zatrudnienia i dochodu narodow ego. Mechanizm jeg o
działania jest, najogólniej rzecz biorąc, n astępujący. W okresie dobrej koniunktury rośnie produkcja, zatrudnienie, dochód narodow y
i wraz z nim składki uiszczane na ubezpieczenie34, m aleją natom iast
zasiłki jako skutek zm niejszającego się bezrobocia. Pow staje nadw yżka finansowa w budżecie tej instytucji socjaln ej, która odpow iada
mniej w ięcej stopniowi ograniczenia efektyw nego popytu. W okresie
złej koniunktury m aleje zatrudnienie, produkcja i dochód narodowy,
co pow oduje zm niejszenie się strumienia uiszczanych składek; zwiększa się natom iast istotnie w ielkość w ypłacanych zasiłków , jak o rezultat rosnącego bezrobocia. W yw ołuje to z kolei deficyt finansow y
w budżecie ubezpieczenia, który powinien być pokryty z uprzednio
nagrom adzonych rezerw finansowych. W ten sposób nastąpi osłabienie spadku efektyw nego popytu w rozmiarach odpow iadających po34
Składki na ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia p łacą w RFN zarów no pracownicy najemni ja k i przedsiębiorcy wg proporcjonalnej stopy składek. W pływy
składkow e nie powinny zatem w ykazyw ać antycyklicznej reakcji koniunkturalnej.
Z w ażyw szy jednak, iż taką re ak cją ch arakteryzuje się strona zasiłków , ubezpieczenie to w yw iera stabilizu jący wpływ na koniunkturę.

wstałemu i pokrytem u z rezerw deficytow i finansowemu. W arunkiem
koniecznym dla w ykorzystania autom atycznej właściw ości stabilizacy jn ej ubezpieczenia jest jednak w yłączenie z procesu cyrkulacji,
pow stających w fazie dobrej koniunktury, rezerw finansow ych35. T ylko wtedy może bowiem w ystąpić rzeczyw iste osłabienie tempa y/zrostu globalnego popytu w okresie dobrej koniunktury i tylko wtedy
w ykorzystanie tych środków, podczas załamania się koniunktury, oznacza faktyczne osłabienie tempa spadku efektyw nego popytu. W arunek ten nie był jednak w polityce lok acyjn ej tego ubezpieczenia (do
czasu ustaw y z 1969 r.) z różnych względów, spełniany38. Ponadto
utrzym ująca się przez długi o k res w RFN dobra koniunktura powodow ała kum ulację rezerw finansowych tej instytucji socjaln ej w w ysokości niepożądanej z punktu widzenia wzrostu gospodarczego.
Ustaw a z 1969 r. wprowadza zmiany w zasadach tworzenia i lokowania rezerw finansowych ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia37.
N astępuje rozdzielenie tej dotychczas jednolicie traktow anej rezerw y
finansow ej na dwie równe części. Jed n a, oznaczona jako „rezerw a
fluktuacyjna", służyć ma do pokrycia deficytu finansow ego w yw ołanego koniunkturalnym i i sezonowymi zmianami w zatrudnieniu. Winna ona być ulokow ana na krótki okres, z co najw yżej dwuletnim terminem spłaty. Chodzi o to, by posiadała ona możliwie duży stopień
płynności. Zaleca się więc ulokowanie je j w rynkowych papierach w artościowych. Ponadto rząd zastrzegł sobie m ożliwość intew encyjnego
zobligowania ubezpieczenia do ulokowania 2^3 tej rezerw y w banku
centralnym (federalnym) w postaci tzw. papierów m obilizacyjnych
i likw idacyjnych. Bank federalny je st zobowiązany zwrócić te środki
finansowe przed upływem terminu spłaty, o ile okażą się one niezbędne dla zabezpieczenia zdolności płatniczej ubezpieczenia.
Druga część rezerw y, określona jak o „rezerw a strukturalna", służyć ma popraw ie regionalnej struktury zatrudnienia i może zostać ulokowana na okres do 15 lat. Powinna ona przybrać p o stać pożyczek
udzielanych dla realizacji zamierzeń dotyczących struktury rynku pracy. Pośrednio i w stosunku do tej części całkow itej rezerwy zabezpie35 P o d k reślają to niem al w szyscy ekonom iści zachodnioniem ieccy p a ra ją c y się
tą problem atyką. Por. np.: H. H e n s e n , Die Finanzen der Sozialen Sicheruny im
K reislau i der W irtschait, Kieł 1955, s. 134; S. S c h u 1 1 z, M akroókonom ische Wirkungen der Sozialen Sicherung, „V olksw irtsch aftliche Schriften" 1969, zesz. 132, s. 64.
36 W ynikało to głów nie z niew łaściw ych przepisów lokacyjn ych, które zm uszały
ubezpieczenie do lokow ania sw ych nadwyżek finansow ych bez uw zględnienia 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 F G ", [w:] M cnatsberichte der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/M ain 1967.

czona jest pełna płynność, ponieważ gdy rezerw a fluktuacyjna nie
w ystarczy dla pokrycia finansow ego zapotrzebow ania ubezpieczenia
(np. przy silnym załamaniu koniunktury), rząd zobow iązany jest do
udzielenia pożyczki w w ysokości długookresow o ulokowanych środków. Gdy i ten zabieg okaże się niew ystarczający, rząd powinien
udzielić dotacji w w ysokości brakujących środków finansowych. O statecznym więc gwarantem finansow ej w ypłacalności ubezpieczenia pozostaje państwo.

2. O CENA

POSTAN OW IEŃ USTA W Y „O W SPIERANIU ZATRUD NIENIA"
Z 1969 r.

U stawa ,,o w spieraniu zatrudnienia” została uznana za najw ażniejszą ustaw ę V kadencji zachodnioniem ieckiego parlam entu (okres
1965— 1969)3S. Stanowiła ona pierw szą na taką skalę próbę ustaw ow ego podkreślenia konieczności gospodarczego uaktyw nienia polityki
socjaln ej. Podjęte na mocy tej ustaw y rozwiązania, nasuw ają jednak
szereg uw ag i refleksji.
W prowadzona pomoc dla osób uczestniczących w procesie kształcenia, dokształcania, przeszkolenia zaw odow ego czy rehabilitacji zaw odowej, nie ma charakteru pow szechnego, dostępnego dla w szystkich
je j potrzebujących. Na pomoc tę m ogą liczyć tylko ci, którzy spełniają ustaw ow o określone warunki. Te natom iast są tak pom yślane, iż
z góry zaw ężają k rąg osób upraw nionych do św iadczeń bądź do ż y ją cych na pograniczu ubóstw a, bądź do odpow iadających potrzebom
przedstaw icieli kapitału. W arunki te zdecydow anie faw oryzują interesy tych ostatnich, podporządkow ując im interesy św iata pracy. Znajduje to odzw ierciedlenie w udzielaniu pomocy finansow ej tylko tym,
którzy kształcą się w zawodach, na które istnieje popyt na rynku
pracy. T raktuje się tym sam ym proces produkcji i zachodzące w nim
zmiany jak o zjaw iska rządzące się własnymi prawami, autonomiczne
i nadrzędne w stosunku do rynku pracy. W dążeniu do rozw iązyw ania problem u bezrobocia gubi się więc całkow icie kw estię dokonyw ania określonych zmian po stronie produkcji, dostosow yw ania struktury
produkcji, podejm ow anych rozwiązań technicznych i technologicznych
do istn iejącej sytu acji na rynku pracy. Stosuje się zatem zdecydow anie jednostronną politykę zatrudnienia, w yabstrahow aną z je j społecznej istoty, pozbawioną społecznych aspektów gospodarow ania. N ie może to gw arantow ać je j sukcesu. W łaściw ie rozumiana polityka zatrudnienia musi podejm ow ać równolegle działania dostosow aw cze, wycho38 Zob. W e i n e r t, op. cit., s. 647.

dzące z obu stron rynku pracy — popytow ej (tzn. tak ukształtow ać
proces produkcji, by był on w stanie zagw arantow ać pełne zatrudnienie przy istniejących rozmiarach i strukturze rynku pracy) i podażowej (tzn. tak oddziaływ ać na strukturę rynku pracy, by pozostaw ała
ona w zgodzie z wym aganiam i procesu produkcji).
W yraźna jest również dyskrym inacja przy przyznawaniu św iadczeń dla osób niew ykw alifikow anych i przyuczonych do zawodu, a także
kobiet. Ci pierwsi stanowili w latach 1969— 1972 ok. 25,5% w szystkich
pracowników płci m ęskiej, ale tylko 4,3% zostało objętych pomocą
kształceniow ą. Udział kobiet w całkow itej liczbie zatrudnionych wynosił 36%, z pomocy kształceniow ej skorzystało natom iast jedynie
20% 39. W ynika to w dużym stopniu z nieopłacalności w spierania tych
grup zatrudnionych. W ym agają one bowiem dłuższego okresu kształcenia i d ają m niejszą gw arancję osiągnięcia zadow alających rezultatów. K oncentracja pomocy w ystępuje więc w grupach osób już zawodowo w ykształconych, m ających duże dośw iadczenie zawodowe oraz
gw arantujących osiągnięcie celu kształcenia. Ten pragm atyzm działania ujaw nia się tu w całej pełni. J e s t zresztą zgodny z logiką go sp o darow ania w kapitalizm ie, gdzie m aksym alna rentowność prywatnych
podmiotów gospodarczych stanow iąca nadrzędny cel gospodarow ania,
odsuwa na dalszy plan człow ieka pracy, kw estię zaspokojenia jego
potrzeb i w szechstronnego rozwoju jego osobow ości. T raktuje się go
natom iast jak o środek do osiągnięcia nadrzędnego celu tej form acji
społeczno-ekonomicznej.
Pomoc finansowa, m ająca skłaniać do podjęcia kształcenia, dokształcania czy przeszkolenia, jest ograniczona czasow o (najw yżej do
2 lat), zawodowo (tylko do zawodów, na które istnieje popyt), a ponadto oznacza ona w każdym przypadku tylko częściow ą kom pensatę
utraconych zarobków, co równa się pogorszeniu dotychczasow ego standardu życia osób podejm ujących naukę (i ich rodzin). Z tych powodów nie może dobrze spełniać sw o jej funkcji. Również świadczenia,
zm ierzające do utrzymania zatrudnienia (zasiłek pogodowy, zasiłek
z tytułu zm niejszonego czasu pracy), nie kom pensują w pełni nie zawinionych przez zatrudnionych, utraconych zarobków. Są one zresztą
jedynie pewną formą sztucznego podtrzym yw ania zatrudnienia.
Typowym dla kapitalistycznego sposobu produkcji zjaw iskiem , rozszerzonym obecnie na politykę zatrudnienia, je st finansow e w spieranie przedsiębiorców . Takie w sparcie m ogą otrzym ać ci, którzy rezy gnują z zam ierzonej redukcji w zatrudnieniu lub podejm ują działalność
produkcyjną (tworząc tym sam ym dodatkowe m iejsca pracy), która

inaczej nie zostałaby podjęta. D bając o rentowność przedstaw icieli
kapitału, doprowadza się więc do sytuacji, w której klasa robotnicza
musi płacić za umożliwienie je j pracy. Środki finansowe na ten cel pochodzą bowiem ze składek uiszczanych na ubezpieczenie, a te niemal
w całości obciążają dochody zatrudnionych4*1. Zobligow anie ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia do finansow ego w sparcia przedsiębiorców powoduje, iż o ile dotychczas k lasa robotnicza finansowała zabezpieczenie sw ej egzystencji w przypadku bezrobocia (zasiłki), to teraz
musi jeszcze dofinansow yw ać sw oje zatrudnienie. Je s t to niezbity dowód klasow ego charakteru polityki socjaln ej w kapitalizm ie.
Mimo podjęcia szerszych i aktyw niejszych działań w polityce zatrudnienia, ich skuteczność nie okazuje się zbyt duża. A bstrahując już
od bezrobocia koniunkturalnego, którego przez przedsięw zięcia zaw arte w ustaw ie w yelim inow ać oczyw iście nie można, to także rezultaty
odnośnie podnoszenia poziomu zaw odow ego pracowników najem nych
czy eliminowania bezrobocia strukturalnego nie są zbyt duże. W ięcej
niż połowa zarejestrow anych w 1975 r. bezrobotnych nie posiadała
żadnego ukończonego w ykształcenia zaw odow ego. 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 m aju 1975 r.
na ogólną liczbę zarejestrow anych bezrobotnych, w ynoszącą 1017 tys.
o srb, 25% stanow iły osoby poniżej 25 lat i 25,4% osoby pow yżej 45
lat. W pierw szej grupie („m łodocianych” ) ponad 7 tys. osób pozostawało rok i dłużej bez pracy; w drugiej grupie („starszych ") liczba ta
wynosiła 35 tys. osób. Stanowili oni łącznie ok. 55% ogółu bezrobotnych przez okres 1 roku i dłuższy. W tych też rocznikach najw yższa
bvła stopa bezrobocia (5,2 i ok. 5% )41.
W 1969 r. liczba inwalidów nie m ających stałego zatrudnienia w ynosiła ok. 1,5 min osób. Zw ażyw szy, iż od uchwalenia ustaw y obejm owano rocznie zawodową rehabilitację, przeszkoleniem cziy zapewnieniem stałego zatrudnienia nie w ięcej jak 30 tys. osób, problem ten nie
został, jak dotychczas, rozw iązany42.
Nie w pełni udana była również reforma polityki rezerw finanso10
Form alnie składki na ubezpieczenie p łacą także przedsiębiorcy. Z aliczane są
one jedn ak do kosztów płacow ych i zn ajdu ją ostatecznie sw e odzw ierciedlenie
w cenach dóbr i usług konsum pcyjnych. Z w ażyw szy dalej, że k la sa robotnicza
p artycypu je w dom inującym stopniu w całkow itej konsum pcji (w ok. 80%) ona też
głów nie ponosi koszty sw ego ubezpieczenia.
41 Por. Jah resgu lach ten J975/I976, Stuttgart-M ain 1975, s. 58, tab. 12.
Zob. R e d 1 e r, op. cit., s. 165.

wych ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia. Z pewnością pozytywnie
należy ocenić próbę wyłączenia rezerw y fluktuacyjnej z procesu cy rkulacji w okresie dobrej koniunktury oraz ustaw ow e przyznanie prawa
do interwencyjnych decyzji rządu w kwestii lokaty rezerw odpow iednio do potrzeb koniunktury. Jednocześn ie jednak zawężenie tych w łaściwych koniunkturalnie przepisów lokacyjnych tylko do połowy w ygospodarow anej rezerwy, musi osłabić i tak niew ysoko oceniany efekt
antycykliczny tej instytucji socjaln ej. Druga je j część przeznaczona
jest na realizację zam ierzeń dotyczących struktury rynku pracy i poprzez w spieranie określonych inw estycji pow raca do obiegu, nie
uczestnicząc tym sam ym w osłabianiu dynamicznego wzrostu popytu
w fazie rosnącej koniunktury.
Osobnym i istotnym problemem, jaki w iąże się z nałożeniem na
ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia nowych zadań, jest zakłócenie
antycyklicznego rytmu salda budżetowego tej instytucji. W iększość
w ynikających z nich świadczeń nie w ykazuje bowiem znamiennej dla
zasiłków dla bezrobotnych elastyczności antycyklicznej. Trudno byłoby oczekiw ać je j po zasiłkach na kształcenie zawodowe, dokształcanie, przeszkolenie czy zawodową rehabilitację, po wydatkach na tworzenie m iejsc pracy dla osób starszych czy inwalidów, na zwiększanie
ruchliwości zaw odow ej bądź regionalnej siły roboczej czy w końcu po
w ydatkach na w spieranie całorocznego zatrudnienia w budownictwie.
Są one świadczone zarówno w okresie dobrej, jak i złej koniunktury.'
Zobligow anie więc ubezpieczenia do pełnienia szeregu (w dużym stopniu acyklicznych) zadań narusza jego mechanizm stabilizacyjny. Finansow anie ich niemal wyłącznie ze składek ubezpieczeniowych uniemożliwia w ygospodarow anie nadwyżki budżetowej w okresie rosnącej
koniunktury, a nawet może prowadzić do pow stania deficytu w budżecie ubezpieczenia w tej fazie cyklu, co jest równoznaczne z proćyklicznym oddziaływ aniem na koniunkturę. Doszło do tego już w latach
1970 1971 (a więc w rok po w ejściu nowej ustaw y w życie), kiedy
to jeszcze przy całkiem nieźle rozw ijającej się koniunkturze i niewielkim bezrobociu pojaw ił się deficyt finansowy. W yniósł on w 1970r
341 min DM, a w 1971 — 871 min DM i był w iększy od deficytu
w okresie pierw szej pow ojennej recesji w RFN w 1967 r o 270 min
D M 43.

Trudności w w ygospodarow aniu nadw yżek finansowych w okresie
dobrej koniunktury uniem ożliwiają pokrycie koniunkturalnie uwarunkowanych deficytów finansowych, w fazie załamywania się koniunk« Zob. Soziale Sieclierung,
D eutschland, Bonn 1971— 1972.
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tury, w sposób zgodny z istotą stabilizacji globalnego popytu (w tym
okresie powinno się dążyć do przyhamowania tem pa spadku tego popytu). N astępuje to bowiem poprzez podw yższenie stopy składek, co
jest działaniem jednoznacznie procykHcznym bądź lub równocześnie
z tą podwyżką w drodze dopłat (pożyczek) z budżetu państwa. W drugim przypadku ocena ostatecznego efektu koniunkturalnego uzależniona jest od pochodzenia tych środków finansowych. Je śli pochodzą one
z wpływrów podatkowych państwa i są w ygospodarow ane przez sk re ślenie lub zm niejszenie innych pozycji wydatków, to nie można oczekiwać pożądanego efektu antycyklicznego. W ystąpi on jedynie w ówczas,
jeśli dopłatę ze strony państw a umożliwi k reacja kredytu. Tak czy
inaczej, ostateczny efekt koniunkturalny zależeć będzie wtedy od polityki państwa, a nie od autom atycznie i autonomicznie funkcjonującego ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia. N ależy więc stwierdzić, że
wzmocnienia funkcji koniunkturalnej tego ubezpieczenia po reformie
z 1969 roku spodziewać się raczej nie można. Ponadto mie m ogą być
spełnione zadania, wyznaczone dla „rezerw y stru kturaln ej" z prostej
przyczyny — istotny wzrost w ydatków ubezpieczenia po 1969 roku,
uniemożliwia w ygospodarow anie jakiejkolw iek znaczniejszej rezerwy finansow ej. Tym sam ym okazuje się, iż pogodzenie w ramach ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia funkcji koniunkturalnej z funkcją
wzrostową i strukturalną nie w ydaje się możliwe.

3. W NIOSKI KO ŃCO W E

Istotne rozszerzenie zakresu działalności ubezpieczenia na w ypadek bezrobocia na m ocy ustaw y z 1969 r., zobowiązanie go do aktyw niejszej polityki zatrudnienia, było na gruncie RFN pierw szym w zasadzie praktycznym przejaw em dążeń zm ierzających do w ykorzystania polityki socjaln ej dla celów gospodarczych. Ja k już stw ierdziliśm y
we w stępie artykułu, nie je st to zjaw isko przypadkow e. Obiektywnie
zachodzące zmiany w procesie gospodarow ania na obecnym etapie
rew olucji naukowo-technicznej rodzą nowe potrzeby w zrostu i rozwoju gospodarczego w dzisiejszym kapitalizm ie, stw arzają nowe uwarunkowania procesu gospodarczego. N ie m ogąca im sprostać polityka go spodarcza, nieskuteczność dotychczasow ych form gospodarczego oddziaływania państwa kapitalistycznego, w yw ołuje konieczność odw ołania się, w daleko w iększym niż dotychczas zakresie, do pom ocy polityki socjaln ej. Pow staje jednak pytanie, na ile polityka socjalna,
w warunkach w spółczesnego kapitalizmu, jest w stanie przejąć niektóre 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 t v c
WSZYS
dlate9° 'określone
iŻ POlUykajego
S° Cjalna
ma ustrojowym
w system iei
kapitalistycznym
sw oje ™granice,
ramami
i logiką jeg o funkcjonowania. J e j realizacja jest wynikiem ścierania
się antagonistycznych sił klasow ych. Przedstaw iciele kapitału, baczac
na rentowność sw ego gospodarow ania oraz obaw iając się zbyt dużeao
wzmocnienia siły przetargow ej k lasy robotniczej, niechętnie odnoszą
J J l
Za" lierzen . so cJalny ch- a jeszcze niechętniej godzą się na finansow ą partycypację w ich realizacji, nawet w przypadku, gdy w ydają
się one być pożądane od strony procesu produkcji. K lasa robotnicza,
ysponująca dzisiaj całkiem niezłą siłą przetargow ą, dąży do rozszerzenia przedsięw zięć socjalnych, które zw iększają pewność utrzym ania w yw alczonego standardu życia. Nie chce natom iast i nie może sie
zgoczu na zbyt odczuwalne obciążenie je j kosztam i tych przedsięwzięć. Państwo kapitalistyczne, strzegąc interesów sfery kapitału musi
jednocześnie, w imię utrzym ania „pokoju społecznego", liczyć się z coraz liczniejszą i silniejszą klasą robotniczą. Konsekw encją tego układu
sił je st ostroznosc w podejmowaniu reform socjalnych, ich klasow a
kom prom isowość, a co za tym idzie ich w ycinkow ość i doraźność. O dbija się to na ich m ałej efektyw ności i skuteczności. Ponadto nie można spodziew ać się po polityce socjaln ej rozwiązania, w ramach kapia istycznego sposobu produkcji, problemów, które są immanentnie
związane z istotą jego funkcjonowania i z którymi dotychczas nie uporała się polityka gospodarcza. Stąd całkow icie złudną musi być nadzieja na wyeliminowanie bezrobocia poprzez działania o charakterze
profilaktycznym w obszarze zatrudnienia, do których zobowiązane zostało ubezpieczenie na w ypadek bezrobocia na mocy ustaw y z 1969 r.
* ° hl° ^ stanowi£> one istotny krok naprzód w stosunku do poprzedniej
działalności tej instytucji socjaln ej, nie m ają szans zapobiec bezrobociu. Nie prowadzą bowiem do elim inacji podstawowych jego przyczyn
Te zas są następstw em panujących w gospodarce kapitalistycznej stosunków produkcji i w ynikającego z nich mechanizmu funkcjonowania
tej gospodarki. N ajlepszym potwierdzeniem tej tezy jest rzeczyw istość
zachodm om em iecka. Mimo podjęcia i kontynuowania działań z zakresu aktyw nej polityki rynku p racy", liczba bezrobotnych osiągnęła
w 975 r. niespotykaną od 1954 r. w ysokość - 1,2 min osób pozostag o d z i n « Z PraCY' 9 dalSZe 800 tYS' praCOWal° w n *e Pełnym wym iarze

Czy zatem próby gospodarczego w ykorzystania polityki socjaln ej
me m ają sensu? Oczyw iście, że nie. Trzeba jednak zdawać sobie sp ra-

wę z tego, że w ramach kapitalistycznego sposobu produkcji, narzucającego rozwiązaniom socjalnym określony kształt, formę i zasięg o d działywania zgodny z logiką jego funkcjonowania, skuteczność podejmowanych przedsięw zięć socjalnych musi być istotnie ograniczona.
W ydaje się jednak, że próby takie będą kontynuowane, a nawet, mimo sw ej ograniczonej skuteczności, staną się wprost nieodzowne w dalszym rozwoju społeczno-ekonomicznym tej form acji.

Tadeusz Hadrowicz
ECONOM IC A CC EN TS IN W ELFARE POLICY O F THE FRG A G A IN ST
EXAM PLE OF GOVERNM ENT A CT OF „EM PLOYM ENT PROM OTION" FROM 1969
The author m ade an attempt at proving that the expansion of w elfare activities
in a contem pofary capitalist state is due — apart from undoubtedly most important
socio-political reason s — also, and that to a grow ing extent, to reason s of economic
naturę. The w elfare policy is, to a grow ing degree, utilized to cushion not only social but also economic dislocations of the capitalism . That is fully confirmed by the
governm ent act of „em ploym ent prom otion" p assed in the Federal Republic orf
Germ any in 1969, On the strength of this act the unemployment insurance, and thus
strictly w elfare institution, w as obliged to p lay an active part in the employment
policy.
A n aly sis of the main resolutions of the act and of their practical execufion
allow s to/ draw the follow ing conclusions:
1) in the cap italist system of production, which im poses a definite shape, form,
and ran gę of influence on w elfare undertakings being in line with logics of its
functioning, the socio-econom ic effectiven ess of w elfare undertakings must be largely
restricted,2) the w elfare policy, although it im proves to some extent the functioning mechanism of the cap italist economy, cannot for obvious reason s bring about elimination of n egative socio-econom ic phenomena immanently accojmpanying the capitalist
formation,'
3) attem pts at economic activation of the w elfare policy will be, how ever, continued, and they m ay even prove to be an inseparable element of further development of this socio-econom ic formation.

