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Tytu³* zaiste ma³o wspó³czesny, a przede wszystkim ma³o modny, bo pewnie za krótki. Ale historia myli ekonomicznej zna takie nazewnictwo. Proste
i jasne. Na przyk³ad w dziele D. Ricardo
mamy rozdzia³
 zasadniczy, o tym, co dzisiaj zwie siê
postêpem technicznym.
Ludzki rozum jest perfekcyjnie przystosowany do tego, by skutecznie szukaæ sensu w otaczaj¹cym wiecie. Potrzeba mu tylko najmniejszej wskazówki
 i ju¿ zabiera siê do poszukiwania wyjanieñ, uzgodnieñ, celowoci. A tych
wskazówek jest a¿ nadto wiele. Codziennie przynosi je sytuacja ca³ego wiata; od najmniej rozwiniêtego po, wydaje siê, bêd¹cy w euforii swego szczêcia, gdyby go mierzyæ PKB
. Ale wszêdzie s¹ bezrobotni, wyzuci
z mo¿liwoci zarabiania na codzienny chleb i gdy chc¹  modlitwê. Ci, którzy s¹dzili, ¿e gdy zlikwiduje siê imperium z³a (R. Reagan), nast¹pi epoka
wolnoci i dobrobytu, szczêliwoci i wszelkiej pomylnoci  rozczarowali
siê wielce. I to nic nowego, zawsze bowiem, jak mówi³ H. G. Wells:
Zasady ekonomii politycznej i opodat-

kowania

O maszynach

per capita

Logika rzeczywistoci triumfuje nad logik¹ teorii.

I

Bezrobocie, tzn. brak pracy dla tych, którzy chc¹ pracowaæ, spêdza dzisiaj
sen z oczu wszystkim bez wyj¹tku politykom na ca³ym wiecie. Wiadomo dlaczego. Dlatego ¿e coraz wiêkszy odsetek ludzi wpada w spo³eczne upodlenie
i to osobiste, spo³eczne, i w ogóle  normalnie ludzkie. Ale dlaczego brakuje
pracy? Na to pytanie wszelkiego rodzaju mêdrcy, niezale¿nie od tego, czy s¹
na lewicy, czy te¿ na prawicy, odpowiadaj¹ na ogó³ tak samo. Winê za to ponosi wspó³czesny postêp techniczny. Mówi siê np., ¿e dla obecnych potrzeb 20%
zatrudnionych mo¿e wytworzyæ tyle, ile starczy im i pozosta³ym 80%. Ale rodzi
siê kilka zasadniczych (elementarnych) pytañ: gdzie? dla kogo? w jakich krajach? czy na ca³ym wiecie? itp. Na ostatnie pytanie owi mêdrcy ekonomii
na ogó³ milcz¹. Ale maj¹ wiele do powiedzenia we w³asnym kraju, na ogó³ rozwiniêtym lub przynajmniej niecierpi¹cym g³odu, a wiêc z tysi¹cami dolarów
na jednego mieszkañca. Ten typ dowiadczeñ rodzi ich odpowiedzi, które
* Wybrane fragmenty tej publikacji pt.
s. 6066.
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chc¹ rozci¹gn¹æ na ca³y wiat. Jakie to dowiadczenie i jakie s¹ z niego wyprowadzane racje?
To tzw. strukturalne bezrobocie o aspekcie spo³ecznym. A wiêc, bezrobotny musi rodziæ bezrobotnego i ten proces bezwzglêdnie pod przymusem technicznym bêdzie siê rozwija³. Do kiedy? Jak d³ugo? I po co?
To s¹ pytania podstawowe. Czy mo¿na zatem uzyskaæ nañ odpowiedzi wed³ug napoleoñskich myli:
Istniej¹ dwie dwignie, za pomoc¹ których mo¿na poruszaæ ludzi, obawa i interes.

Obawy z pewnoci¹ nie brakuje we wspó³czesnym wiecie. A co z interesami?
One s¹ ró¿norakie i ró¿ne motywy je wyznaczaj¹. Motywy interesów rodz¹ siê
z sytuacji, w której znajduj¹ siê ludzie i ich elity. Czasami ich subiektywne
interesy, gdy uzyskuj¹ tê sam¹ ocenê w elitach rz¹dz¹cych, mog¹ rodziæ bardzo grone nastroje i sytuacje.
Powszechnie obecnie uwa¿a siê, i z pewnoci¹ s³usznie, ¿e g³ównym czynnikiem pozwalaj¹cym na aktywizacjê wytwórcz¹ niezatrudnionej si³y roboczej jest wzrost gospodarczy. Czêsto rozwa¿a siê: przy jakiej wysokoci stopy
wzrostu nastêpuje przyrost popytu na przyrost zatrudnienia. W zale¿noci od
kraju, na podstawie szeregów chronologicznych i stosuj¹c ró¿ne ekonometryczne modele, najczêciej typu zwi¹zku korelacyjnego, wyszacowuje siê to
na przedzia³ 25% tempa (stopy) wzrostu gospodarczego.
Drugi problem  to jak ten wzrost inicjowaæ i kreowaæ jego trajektoriê.
We wspó³czesnym kapitalizmie mo¿na mówiæ o dwóch koncepcjach: liberalnej, czy te¿ neoliberalnej, oraz keynesowskiej.
W pierwszej, prywatna gospodarka i niewidzialna rêka rynku rozwi¹¿¹
sprawê. A pañstwo niech najmniej zajmuje siê gospodark¹.
W drugiej raczej stawia siê na aktywn¹ funkcjê i rolê pañstwa w kreowaniu bodców wzrostu gospodarczego, zw³aszcza popytu wewnêtrznego i zewnêtrznego, a wiêc w tej koncepcji interwencjonizm pañstwowy to immanentny sk³adnik pobudzania wzrostu gospodarczego. Takie podejcia obserwuje siê tak¿e w receptach na pobudzenie wzrostu gospodarczego w Polsce.

II

Niezatrudniona si³a robocza, a wiêc nieprzepracowany przez tych ludzi
czas pracy jest strat¹ absolutn¹, która nigdy nie zostanie zwrócona spo³eczeñstwu. Jest to zasadnicza ró¿nica w porównaniu z aparatem produkcyjnym.
Chocia¿ w gospodarce kapitalistycznej jest norm¹, ¿e niezatrudnionemu aparatowi produkcyjnemu, z jednej strony, odpowiada, z drugiej strony, niezatrudniona si³a robocza. Niewykorzystany produkcyjnie aparat wytwórczy powoduje w gospodarce straty z trzech tytu³ów:
1. Aparat produkcyjny wymaga nak³adów na jego konserwacjê.
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2. Nak³ady poniesione na instalacjê zbêdnego w danym czasie aparatu mog³yby byæ wykorzystane na inne cele, których zawsze jest wiêcej ni¿ orodków ich zaspokojenia.
3. Jeli po jakim czasie zakonserwowany aparat produkcyjny zostanie uruchomiony, to jego produkcyjnoæ bêdzie ni¿sza w stosunku do generacji
aparatu nowszego, tzn. odpowiadaj¹cego obecnemu poziomowi techniki,
a wiêc tracimy rentê z tytu³u postêpu technicznego.
A zatem, jeli idzie o si³ê robocz¹, to mamy stratê absolutn¹, w przypadku
aparatu produkcyjnego za tylko stratê wzglêdn¹. A wiêc, bezrobocie powinno byæ oceniane nie tylko, jak to siê przede wszystkim czyni, w aspekcie moralnym, spo³ecznym, humanitarnym, ale tak¿e w aspekcie wyranie wymiernej straty ekonomicznej.
Przypomnijmy zatem podstawowe pojêcia i kategorie zwi¹zane z problemem bezrobocia.
S i ³ a r o b o c z a to ludnoæ w wieku produkcyjnym, która jest gotowa podj¹æ pracê, gdyby mog³a otrzymaæ zajêcie. W³aciciele ziemscy, rentierzy czy
te¿ programowo niechc¹cy pracowaæ (z ró¿nych powodów) nie s¹ zaliczani do
si³y roboczej. B e z r o b o c i e to liczba osób poszukuj¹cych pracy. Stosunek
liczby bezrobotnych do ogólnej liczby si³y roboczej okrela siê mianem s t op y b e z r o b o c i a. Rozró¿nia siê b e z r o b o c i e d o b r o w o l n e, tzn. ci bezrobotni, którzy przy istniej¹cych stawkach p³ac nie podejmuj¹ pracy. Natomiast p r z y m u s o w e b e z r o b o c i e to liczba tych, którzy s¹ gotowi podj¹æ
pracê przy danych stawkach p³ac, jednak¿e nie mog¹ pracy znaleæ. Liczba
bezrobotnych z wyboru i tych, którzy aktualnie zmieniaj¹ pracê, odniesiona
do ogólnej liczby si³y roboczej okrelana jest mianem n a t u r a l n e j s t o p y
b e z r o b o c i a.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje bezrobocia przymusowego: frykcyjne,
strukturalne i wynikaj¹ce z braku popytu, zwane keynesowskim lub koniunkturalnym.
F r y k c y j n e to bezrobocie tworzone przez osoby o pewnych u³omnociach fizycznych czy psychicznych, które uniemo¿liwiaj¹ podjêcie pracy, oraz
osoby zmieniaj¹ce zawód. Jest to na ogó³ zjawisko normalne i wystêpuje
w mniejszej lub wiêkszej skali, niezale¿nie od polityki gospodarczej czy nawet systemów gospodarczych.
S t r u k t u r a l n e to bezrobocie, którego ród³a tkwi¹ w zmieniaj¹cych siê
w d³u¿szym czasie  przede wszystkim wskutek postêpu technicznego i cywilizacyjnego  produkcji i popycie. Gospodarki narodowe jako sk³adowe gospodarki wiatowej w wyniku ró¿nych przyczyn (naturalnych, technicznych,
ekonomicznych itp.) specjalizuj¹ siê w produkcji okrelonych towarów
i us³ug. Przyczyny, o których mówilimy, powoduj¹ zanik pewnych bran¿ i ga³êzi wytwórczoci lub znacz¹ce zmniejszenie nañ popytu i w wyniku tego rodzi siê rozbie¿noæ miêdzy kwalifikacjami pracowników owych bran¿ i ga³êzi
a wymogami kwalifikacyjnymi niezbêdnymi w rodz¹cych siê nowych rodzajach produkcji.
ekonomia 10
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Wynikaj¹ce z niedostatku popytu, czyli bezrobocie t y p u k o n i u n k t ur a l n e g o (keynesowskie) powstaje wtedy, gdy popyt globalny zmniejsza siê,
a p³ace (dochody) i ceny nie zd¹¿y³y dostosowaæ siê do tego i przywróciæ stan
poprzedniego poziomu zatrudnienia.
Ten skrótowy przegl¹d typów bezrobocia sk³ania do powrotu na grunt
ojczysty. W aktualnej polskiej sytuacji spo³eczno-gospodarczej naznaczonej
oko³o 18-procentowym bezrobociem, a uwzglêdniaj¹c tzw. bezrobocie ukryte,
np. na wsi (wróci³a sytuacja z okresu II Rzeczypospolitej) w granicach 25%
si³y roboczej zdolnej do pracy, trzeba stwierdziæ:
1. Pomijaj¹c kwestiê bezrobocia frykcyjnego, polsk¹ gospodarkê narodow¹
gnêbi bezrobocie strukturalne, które pojawi³o siê w wyniku tzw. transformacji ustrojowej i w jej efekcie niezbêdnej restrukturyzacji ga³êzi produkcji. Oczywicie, swoj¹ rolê odegra³ tu tak¿e kapita³ zagraniczny i b³êdy
w prywatyzacji. Rzecz w tym, ¿e jeli przedsiêbiorstwa o okrelonym profilu produkcyjnym sprzedawano kapita³owi zagranicznemu (mówi siê o tzw.
inwestorach strategicznych) o tym samym profilu produkcyjnym w kraju
macierzystym, to efekt by³ do przewidzenia. A mianowicie, ów kapita³
zagraniczny po wywi¹zaniu siê z umowy zakupu (zazwyczaj tycz¹cej siê
spraw zatrudnienia i innych kwestii natury socjalnej) czêsto doprowadza³
do upadku tych przedsiêbiorstw w Polsce lub znacz¹cego ograniczenia ich
produkcji. Normalne, znany to bowiem sposób pozbycia siê konkurenta.
A wiêc, gdy prywatyzujemy hutnicze przedsiêbiorstwo i inwestorem strategicznym ma byæ kapita³ zagraniczny, to trzeba go sprzedaæ np. kapita³owi zaanga¿owanemu w produkcjê spo¿ywcz¹.
2. Równie istotne co strukturalne jest tak¿e bezrobocie typu keynesowskiego, czyli wynikaj¹ce z braku popytu wewnêtrznego i zewnêtrznego (ujemny
bilans handlowy). Dane statystyczne o zachowaniu siê konsumpcji i inwestycji zdecydowanie ten fakt potwierdzaj¹.
Konkluduj¹c, polityka gospodarczo-spo³eczna musi byæ zatem nastawiona
na zwalczanie tych dwóch typów przyczyn, tzn. przyczyn wywo³uj¹cych bezrobocie typu strukturalnego i typu keynesowskiego.

III

W ekonomii politycznej i w nauce dzisiaj powszechnie zwanej
s¹ ró¿ne teorie próbuj¹ce wyjaniæ istotê i przyczyny niepe³nego zatrudnienia, a wiêc bezrobocia. Trzeba jednak pamiêtaæ, i¿ tyczy siê to zawsze sytuacji, gdzie pozycja pracownika na rynku pracy jest z istoty s³absza od pozycji
pracodawcy, zw³aszcza w przypadku chronicznego nadmiaru si³y roboczej
w odniesieniu do popytu na ni¹. Z tego wynika bezporedni wniosek, i¿ w takiej sytuacji pañstwo nie mo¿e byæ neutralne, a zatem powinno odgrywaæ
rolê wyrównuj¹c¹ si³y przetargu. W tej konkretnej materii ró¿ni¹ siê znacznie pogl¹dy polityków i ekonomistów. Ów podzia³ dotyczy nie tylko kwestii
rodków egzystencji, ale i zwrotnie, wp³ywu popytu na rodki egzystencji na
procesy zatrudnienia, a wiêc i wzrostu gospodarczego.
Economics
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Obecnie ekonomici o orientacji liberalnej lub tzw. neoliberalnej wyznaj¹
koncepcjê pañstwa minimum, ograniczaj¹cego siê przede wszystkim do funkcji zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa wewnêtrznego i zewnêtrznego, czyli s³ynnego stró¿a nocnego  wedle okrelenia A. Smitha. Ci za, którzy wyznaj¹ pogl¹dy inne, w tym lewicowe, np. socjalistyczne b¹d socjaldemokratyczne, optuj¹ za rozszerzeniem funkcji pañstwa tak¿e na inne dziedziny, a wiêc zatrudnienie, podzia³ dochodu narodowego, wzrost gospodarczy
jako ich efekt i zwrotnie, czynnik konstytuuj¹cy poziom dochodu narodowego
i zatrudnienie. Ale jest jeszcze doktryna wynikaj¹ca z myli giganta ekonomii
politycznej Karola Marksa, któr¹ uj¹æ mo¿na skrótowo mianowicie tak:
Bez gospodarki planowej nie da siê rozwi¹zaæ problemu nêdzy i bezrobocia1.

IV

Wspó³czesny postêp techniczny ma w swej istocie wybitnie antyzatrudnieniowy charakter, a wiêc logicznie wyprowadza siê z tego wniosek, ¿e bezrobocie stanie siê zjawiskiem chronicznym, sta³ym elementem sk³adowym struktury spo³ecznej o dodatniej stopie wzrostu i w efekcie rosn¹cej stopie bezrobocia. S³yszy siê g³osy, co ju¿ odnotowalimy, ¿e wystarczy 20% zdolnych do
pracy, aby utrzymaæ ruch gospodarki narodowej. A s³ynny ekonomista, noblista W. W. Leontief stwierdzi³ kiedy:
Cz³owiek znika ze wiata pracy jak koñ z rolnictwa.

Takie pogl¹dy nasilaj¹ siê obecnie po upadku systemu tzw. realnego socjalizmu. Rzecz w tym, przytoczmy to raz jeszcze, ¿e jak mówi³ Napoleon
Bonaparte:
Istniej¹ dwie dwignie, za pomoc¹ których mo¿na poruszaæ ludmi, obawa i interes.

Dzisiaj ludmi porusza przede wszystkim interes, chocia¿ obaw nie brakuje, a gdy istnia³ system socjalistyczny, to w krajach kapitalistycznych ludmi,
a przede wszystkim cile rzecz bior¹c  elitami politycznymi i gospodarczymi porusza³a tak¿e obawa. Obawa przed realn¹ alternatyw¹ kapitalistycznego sposobu spo³ecznego gospodarowania.
Historia nie zna kapitalistycznego sposobu gospodarowania bez bezrobocia. Jeli nawet w wyjciowym modelu teoretycznym za³o¿ymy, ¿e na pocz¹tku
jest pe³ne zatrudnienie, to zgodnie z zasad¹ logika i historia zaczynaj¹ siê
w tym samym punkcie (F. Engels) kapitalizm wytworzy bezrobocie, bo to jest
jego immanentn¹, przyrodzon¹ cech¹. Ale jest to najbardziej hañbi¹ca cecha
1 I. Timofiejuk,
4, s. 4849.
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kapitalistycznego modelu spo³ecznego gospodarowania. Ideologicznie motywowa³o siê i nadal motywuje siê to czêsto tak: wysoka wydajnoæ pracy oraz
produkcyjnoci i bezrobocie, albo pe³ne zatrudnienie i s³abe têtno ¿ycia gospodarczego, brak impulsu do innowacji. Jednak¿e tak byæ nie musi.
Marksowska teoria zatrudnienia, albo cilej teoria bezrobocia, jest
powszechnie znana pod nazw¹ p r z e l u d n i e n i a w z g l ê d n e g o lub te¿
rezerwowej armii pracy. Funkcjê podstawow¹, a raczej jej zmienn¹ niezale¿n¹ (argument) w tym procesie wyjaniania bezrobocia pe³ni pojêcie sk³adu
kapita³u, tzn. relacji kapita³u sta³ego ( ) do kapita³u zmiennego ( ), a wiêc : ,
a cile mówi¹c o r g a n i c z n e g o s k ³ a d u k a p i t a ³ u. Proces ów K. Marks
ujmuje nastêpuj¹co:
c

v

c v

Ze swej strony ten wzrost akumulacji i centralizacji staje siê ród³em nowej zmiany
w sk³adzie kapita³u, czyli nowego przyspieszonego zmniejszania siê jego zmiennej
czêci sk³adowej w porównaniu ze sta³¹. To wzglêdne zmniejszanie siê zmiennej
czêci sk³adowej kapita³u wzrastaj¹ce w miarê wzrostu kapita³u globalnego i to
w tempie szybszym ni¿ wzrasta kapita³ po drugiej stronie wydaje siê odwrotnie 
absolutnym wzrostem ludnoci robotniczej, zawsze szybszym ni¿ wzrost kapita³u
zmiennego, czyli rodków jej zatrudnienia. To w³anie kapitalistyczna akumulacja
wytwarza, mianowicie w stosunku do swego rozmachu i swych rozmiarów, ludnoæ
robotnicz¹ nadmiern¹ wzglêdnie, to znaczy nadmiern¹ w stosunku do rednich potrzeb pomna¿ania wartoci kapita³u, a wiêc ludnoæ robotnicz¹ zbêdn¹, czyli nadmiar
2
ludnoci robotniczej .

Do tych proroczych zdañ napisanych w XIX wieku trzeba dzisiaj dodaæ
w XXI wieku poprawkê terminologiczn¹, a mianowicie, ¿e nie tyczy siê to tylko ludnoci robotniczej w cis³ym rozumieniu robotnika przemys³owego, ale
ca³oci roboczej si³y najemnej: robotniczej, administracyjnej i zatrudnionej
w sferze us³ug.
Przytoczony cytat z t. I
w swej istocie charakteryzuje postêp techniczny, tzn. jego typy i tendencje, a wiêc mówi¹c jêzykiem wspó³czesnej ekonomii  zwi¹zki zachodz¹ce pomiêdzy poziomem i zmianami kapita³och³onnoci a zmianami wydajnoci pracy, a tak¿e technicznym uzbrojeniem pracy.
Te kwestie maj¹ zasadnicze znaczenie w teorii wzrostu gospodarczego u wielu ekonomistów, niezale¿nie od ich opcji wiatopogl¹dowej i ideowej, a przede wszystkim w teorii wzrostu gospodarczego zwi¹zanej z nazwiskiem M. Kaleckiego3.
Kapita³u

K. Marks,
. t. I, KiW, Warszawa 1951, s. 680.
Por. M. Kalecki,
, w: M. Kalecki,
, t. IV, PWE,
Warszawa 1984, zw³aszcza s. 6473. Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e typ postêpu (kapita³och³onny, kapita³ooszczêdny, neutralny) to funkcja zmian kapita³och³onnoci w czasie (zale¿na
od tempa wzrostu technicznego uzbrojenia pracy i tempa wzrostu wydajnoci pracy), natomiast
tendencja postêpu technicznego (neutralna, zachêcaj¹ca do kapita³och³onnoci, zniechêcaj¹ca
2
3
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Wracaj¹c do K. Marksa teorii o tym, jak kapitalistyczny sposób gospodarowania ze swej istoty (wrêcz naturalnej) tworzy ów nadmiar (oczywicie
wzglêdny) ludnoci w stosunku do potrzeb pomna¿ania kapita³u, trzeba skonstatowaæ, i¿:
1. Marks definiuje postêp techniczny zawsze jako proces w istocie pracooszczêdny (rzecz idzie o pracy ¿ywej  sile roboczej), co w ogóle stanowi
istotê postêpu technicznego. Nie mo¿e byæ postêpu technicznego pracoch³onnego, przeczy to bowiem jego istocie i mamy wtedy do czynienia z regresem technicznym, a nie postêpem.
2. Z sensu cytatu z I tomu
trzeba s¹dziæ, i¿ mówi¹c jêzykiem wspó³czesnym K. Marks raczej wskazywa³ na tendencjê postêpu technicznego
sk³aniaj¹c¹ do kapita³och³onnoci, a wiêc w efekcie postêp techniczny typu kapita³och³onnego.
Tak s¹dzê. Ale zawsze mo¿na zapytaæ: jak kategoria le¿¹ca u podstaw
wniosków K. Marksa ma siê z punktu widzenia jej numerycznego wyra¿enia,
a wiêc statystycznego ujêcia. A zatem, czym jest organiczny sk³ad kapita³u?
Oto Marksa definicja:
Kapita³u

Miêdzy wartociowym a technicznym sk³adem kapita³u zachodzi cis³a wspó³zale¿noæ. Aby daæ wyraz tej wspó³zale¿noci, nazywam sk³ad wartociowy kapita³u, o ile
jest on okrelany przez jego sk³ad techniczny i odzwierciedla jego zmiany  s k ³ adem organicznym kapita³u

4

.

Jak wiêc pojêcie (kategoriê) organicznego sk³adu kapita³u mo¿na zmierzyæ? S¹dzê, i¿ jest to mo¿liwe i ni¿ej przedstawiam próbê rozwi¹zania.

V

Przyjmijmy, ¿e rozwa¿amy tylko dwa okresy (momenty): podstawowy (bazowy) znakowany subskryptem 0 oraz badany (bie¿¹cy) oznaczony przez 1.
Wartociowy sk³ad kapita³u ( : ), gdzie  kapita³ sta³y,  zmienny, mo¿e
byæ wyra¿ony przez relacjê wartoci maj¹tku produkcyjnego (rednia wartoæ w roku) do wyp³aconego funduszu p³ac w ci¹gu jednego miesi¹ca (zak³adamy, ¿e obrót kapita³u zmiennego wynosi jeden miesi¹c). Je¿eli i  sk³adniki kapita³u sta³ego, a i  cena odpowiednich sk³adników kapita³u sta³ego
( = 1, 2, , ), to wówczas:
c v
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dla okresu podstawowego

Zi 0 v i 0

do kapita³och³onnoci) to funkcja, gdzie argumentem jest poziom kapita³och³onnoci, a zmienn¹ zale¿n¹
tempo wzrostu spo³ecznej wydajnoci pracy.
4 K. Marks,
, t. I, KiW, Warszawa 1951, s. 661.
Kapita³
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gdzie:
 rednia p³aca robocza
 rednie zatrudnienie przeliczone na standardowy czas pracy (czêciowo
zatrudnieni, zmianowoæ itp.).
A dla okresu badanego:
vi
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å
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Zi 1 v i 1

A zatem zmiana wartociowego sk³adu kapita³u, mierzona indeksem
(wskanikiem) dynamiki, to:
Iw

= W 1: W 0

Techniczny sk³ad kapita³u to w istocie techniczne uzbrojenie pracy.
Okrelenie jego zmian powstaje w wyniku porównania, czyli ilorazu indeksu
zmian fizycznych rozmiarów maj¹tku produkcyjnego z indeksem zmian liczby
zatrudnionych w okresach 1 i 0. Indeks (wskanik) liczby zatrudnionych to
wyra¿enie:
Iz

= Z1 :Z0

Natomiast pomiar zmiany maj¹tku produkcyjnego mo¿e byæ rozwi¹zany
dwojako: albo metod¹ agregacji wed³ug E. Laspeyresa, albo metod¹ agregacji wed³ug H. Paaschego5.
Wed³ug Laspeyresa teorii agregacji bêdziemy mieli:

å
=
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Wed³ug teorii agregacji Paaschego otrzymamy za:

å
=
å
n

P
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i

=1

q i 1 pi 1

n

i

=1

q i 0 pi 1

5 Indeksy Laspeyresa i Paaschego okrelamy mianem nieokrelonych, a to dlatego, ¿e ich
treæ ma charakter przypuszczaj¹cy (warunkowy), czyli: gdyby to Oznacza to, ¿e nie jest to
miara rzeczywistej zmiany, ale takiej, która by³aby, gdyby wa¿enie przyjêto wed³ug okresu 0
(Laspeyres) lub okresu 1 (Paasche).
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A zatem, organiczny sk³ad kapita³u mo¿na wyraziæ przez dwa pomiary:
porównuj¹c z lub z . To samo tyczy siê pomiaru dynamiki organicznego sk³adu kapita³u, który da siê wyraziæ nastêpuj¹co:
Iw

I

L

t

Iw

I

P

t

L

I0

=I

L
t

: I z lub I 0P

=I

P
t

: Iz

Ze statystycznego punktu widzenia oba pomiary s¹ poprawne. Jednak¿e
z punktu widzenia immanentnych procesów gospodarki kapitalistycznej
uwa¿am, ¿e w³aciwiej jest wyra¿aæ organiczny sk³ad kapita³u przez porównanie z , a jego zmiany mierzyæ indeksem 0 , a wiêc zgodnie z procedur¹
H. Paaschego6.
Wyprowadzaj¹c wnioski z rozwa¿añ w poprzednim i w tym akapicie niniejszego opracowania, mo¿na powiedzieæ nastêpuj¹co: gospodarka kapitalistyczna ma ci¹g³¹, permanentn¹ tendencjê ku temu co M. Kalecki w swej
ksi¹¿ce
okrela p r z e k u c i e m
k a p i t a ³ u n a w y ¿ s z ¹ k a p i t a ³ o c h ³ o n n o  æ7. W gospodarce kapitalistycznej mo¿e byæ, i tak bywa, ¿e przy pozytywnym tempie wzrostu gospodarczego i wysokiej, z tytu³u postêpu technicznego, dynamice wydajnoci pracy
wystêpuje ujemna stopa wzrostu zatrudnienia (produkcja ronie i ronie bezrobocie). Dlatego obecnie, np. w Polsce, s³yszy siê rozwa¿ania: przy jakiej
wartoci liczbowej tempa wzrostu gospodarczego (3 czy te¿ 5, a mo¿e 7%)
dopiero nastêpuje wzrost zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia.
Iw

I

P

I

t

Zarys

wzrostu

gospodarki

P

socjalistycznej

VI

Jak ju¿ stwierdzilimy, kapitalistyczny sposób gospodarowania, albo inaczej kapitalistyczny sposób produkcji ma immanentn¹ sk³onnoæ do tworzenia bezrobocia. Przy czym nie mówimy tu o krajach bêd¹cych w stanie zacofania gospodarczego i cywilizacyjnego, w których jest brak kapita³u, ale o krajach rozwiniêtych, w których wystêpuje jednoczenie nadmiar kapita³u
umieszczonego w aparacie produkcyjnym oraz nadmiar ludnoci zdolnej do
pracy (bezrobocie)8. Dlatego mówienie o pe³nym zatrudnieniu w kapitalizmie
i pisanie teorii pe³nego zatrudnienia w tej formacji nie jest niczym innym ni¿
zwyk³ym eufemizmem. Trzeba zgodziæ siê z opini¹:
6 Aby nie by³o potrzeby szerszego wyjaniania zajêtego stanowiska w tej sprawie, powo³am
siê na to, ¿e fakt ten wynika wprost z teorii wartoci Smitha-Ricardo, a w³aciwie jej sprecyzowania
przez Marksa.
7 Por. M. Kalecki,
, t. IV, PWE, Warszawa 1984, a zw³aszcza s. 7495. Rozwa¿a tam
M. Kalecki ten problem jako jedn¹ z metod przyspieszania wzrostu obok wch³aniania rezerw
si³y 8roboczej i skracania czasu ¿ycia aparatu produkcyjnego.
Dosyæ czêsto myli siê bogactwo z rozwojem. To nie jest to¿samoæ. Np. Arabia Saudyjska
zgromadzi³a ogromne bogactwa tego wiata, ale nadal jest krajem nierozwiniêtym. Ale Szwajcaria, Szwecja czy Japonia nie posiadaj¹ prawie ¿adnych bogactw naturalnych, a przecie¿ mieszka
w tych krajach jedna z najbogatszych czêci ludnoci naszego globu. Jedynym bowiem prawdziwym bogactwem jest praca i jej efekty.
Dzie³a
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starania o pe³ne zatrudnienie s¹ w kapitalizmie albo godne politowania i bezskuteczne, albo zgo³a ob³udne

i dalej
Dawid Ricardo

pisa³ beznamiêtnie o rezerwowej armii pracy jako nieodzownym

warunku funkcjonowania kapitalizmu9.

Ale bezrobocie mo¿e byæ wiêksze lub mniejsze, zbli¿aj¹c siê do tzw. naturalnej stopy bezrobocia.
To, o czym chcê pisaæ ni¿ej, wymaga pewnego wprowadzenia, które zast¹pi przytoczony cytat:
proponowane [

] przeze mnie rozwi¹zania niekoniecznie pokrywaj¹ siê z tym, co

uwa¿a³bym za najbardziej s³uszne i skuteczne. S¹dzi³em jednak, ¿e w m e j r o l i
doradcy muszê siê utrzymaæ w ogólnych ramach istniej¹cego
systemu

e k o n o m i c z n o - p o l i t y c z n e g o [podkrelenie moje  I. T.]. Pe-

wien wysoki urzêdnik, dyskutuj¹c ze mn¹ jedno z mych zaleceñ, zauwa¿y³ raczej ironicznie, i¿ skoro sprawa komplikuje siê tak dalece, to mo¿e zaproponowa³bym zmianê
ca³ego systemu. Odpowiedzia³em, ¿e jeli jaki kraj chce zmieniæ ca³y system, to robi
rewolucjê, a nie sprowadza cudzoziemskich doradców

10

.

A zatem, jakie metody i narzêdzia polityki spo³eczno-gospodarczej mog¹
³agodziæ kwestiê zatrudnienia w ramach kapitalistycznego systemu ekonomiczno-politycznego? W d³ugim procesie istnienia gospodarki kapitalistycznej praktyka gospodarowania i myl ekonomiczna wygenerowa³y ca³¹ gamê
dzia³añ, które ³agodz¹ skutki bezrobocia, a zarazem powoduj¹ jego redukcjê.
S¹ to powszechnie znane sposoby, a wiêc w zakresie wymiany zagranicznej
pobudzanie eksportu i hamowanie importu, kursy walutowe, operacje otwartego rynku, stopy procentowe, roboty publiczne, zbrojenia itd., itp. To doskonale wypraktykowano w ramach gospodarek narodowych. Jednak¿e dzisiaj
wymaga to czêsto nowego przemylenia w zwi¹zku z nasilonymi i nasilaj¹cymi siê procesami globalizacji, gdy kapita³ traci swój narodowy stempel i tyczy
siê to tak¿e si³y roboczej (zatrudnienia). Z pewnoci¹ odpowiedzi¹ na to s¹
procesy integracyjne przybieraj¹ce formê UE, NAFTA, ASEAN. Ni¿ej chcê
podj¹æ przedstawienie kilku metod, moim zdaniem, maj¹cych doæ znaczne
prawdopodobieñstwo skutecznoci w sytuacji gospodarki Polski.
9 J. Krasuski, Bezrobocie jako cecha kapitalizmu, Dzi 2002 nr 11, s. 39
10 M. Kalecki, Uwagi o problemach finansowych trzeciego planu piêcioletniego w Indiach, w:
Dzie³a

42

, t. V, PWE, Warszawa 1985, s. 152.

ekonomia 10

VII

O bezrobociu

Zacznijmy od rolnictwa. Bez w¹tpienia rolnictwo polskie jest zacofane
w porównaniu z rolnictwem Europy Zachodniej (UE) lub Ameryki Pó³nocnej.
Czy jednak w aktualnych warunkach mo¿na uczyniæ zacofanie czynnikiem
kreuj¹cym sukces? S¹dzê, i¿ jest to w pe³ni mo¿liwe. A staæ siê to mo¿e za
spraw¹ tzw. rolnictwa ekologicznego.
Rzecz w tym, ¿e uprawne grunty rolne w Polsce, w porównaniu z krajami
wysoko rozwiniêtymi, s¹ znacznie mniej zniszczone ekologicznie, mniej bowiem u¿ywano nawozów sztucznych oraz rodków ochrony rolin. Wiêksz¹
rolê odgrywa³o nawo¿enie naturalne (np. obornik). W zwi¹zku z tym gleba
w Polsce ma wiêcej zwi¹zków humusowych, a zatem i próchnicy. S¹ to wiêc
niezbêdne warunki produkcji zdrowej (naturalnej) ¿ywnoci, a wiêc tzw. rolnictwa ekologicznego.
Od strony popytu (niezbêdny czynnik wzrostu w gospodarce rynkowej) natura problemu rysuje siê tak¿e doæ zachêcaj¹co. Obserwuje siê w krajach bogatych, ¿e zdrowie i sposób od¿ywiania chroni¹cy zdrowie (wed³ug zaleceñ
wspó³czesnej dietetyki) staje siê coraz bardziej wartoci¹ samoistn¹, kszta³tuj¹c¹ model od¿ywiania. To o popycie zewnêtrznym. Wewn¹trz kraju za
nadzwyczaj ju¿ wysoko posuniête rozwarstwienie dochodowe czyni taki impuls popytu. Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e w najbli¿szym czasie (jeli polityka spo³eczno-gospodarcza bêdzie zgodna z socjaldemokratycznymi wymogami)
wzrost dobrobytu ekonomicznego (stopy ¿yciowej) jako skutek wy¿szej dynamiki wzrostu gospodarczego i bardziej egalitarna polityka kszta³towania dochodów spowoduj¹ mocniejszy impuls popytowy na tzw. zdrow¹ ¿ywnoæ.
Oczywicie  i to jest bezsporne  rolnictwo ekologiczne nie mo¿e wype³niæ ca³ej wiejskiej przestrzeni. Ale niech jego udzia³ dzisiaj ze skali 1%
gospodarstw dojdzie do 3 czy 5, a mo¿e i wiêcej procent. To jest z powodów
wy¿ej wy³uszczonych mo¿liwe. Te za gospodarstwa rolne, które ju¿ dzi maj¹
i których wiêcej bêdzie mia³o w przysz³oci szansê stworzenia mo¿liwoci
konkurencyjnych na rynku Unii Europejskiej w ramach rolnictwa typu przemys³owego, powinny iæ t¹ drog¹ przemian w rolnictwie.
A jaki to ma zwi¹zek z zatrudnieniem?
Po pierwsze, rolnictwo ekologiczne za spraw¹ wy¿szej pracoch³onnoci
spowoduje zatrzymanie zatrudnienia w sektorze rolnym gospodarki narodowej. To z³agodzi skalê bezrobocia jawnego i ukrytego na wsi. Polska wie
obecnie znalaz³a siê w wyj¹tkowo trudnym po³o¿eniu. Raz  to wiêkszy przyrost naturalny na wsi, a dwa to, ¿e wiele osób wróci³o na wie, gdy utraci³o
pracê w miecie lub straci³o status dwuzawodowoci, tzn. przede wszystkim
ch³opów-robotników.
Po drugie, zatrzymanie wskutek tego ludnoci na wsi spowoduje os³abienie nacisku na tzw. kwestiê mieszkaniow¹, brak bowiem mieszkañ odpowiednich do statusu materialno-finansowego ludnoci staje siê coraz bardziej
skomplikowanym i gronym spo³ecznie zjawiskiem.
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Po trzecie, zdrowa ¿ywnoæ mo¿e staæ siê przedmiotem eksportu, a nawet
wrêcz, gdy nie czyni¹ tego jeszcze Ukraina i Rosja, specjalnoci¹ eksportow¹,
a w jej efekcie nast¹pi poprawa bilansu handlowego i p³atniczego.
Po czwarte, ale nie mniej wa¿ne, by³aby to wartoæ sama w sobie, a wiêc
wartoæ zachowania jakoci przyrody, oczywistej wartoci ekologicznej, wartoci
.
Z pewnoci¹ nie obejdzie siê tu bez wysi³ku i nak³adów. Niezbêdne rodki
do budowy infrastruktury rolnictwa ekologicznego mog¹ siê braæ z puli przeznaczonej na rolnictwo w bud¿ecie pañstwa, ale i ze rodków pomocowych
Unii Europejskiej. Istnieje historyczna podstawa i uzasadnienie takiego rozwi¹zania: wie p³aci wiêksze koszty transformacji, a i p³aci³a ogromne koszty
uprzemys³owienia. Dzisiaj ca³a gospodarka narodowa powinna na zasadzie
historycznej sprawiedliwoci ³o¿yæ na unowoczenienie rolnictwa i wsi11.
per se

VIII

A teraz o problemie zwi¹zanym z emeryturami i rentami. To problemat
o niezwyk³ym znaczeniu autentycznie spo³ecznym, a tak¿e medialnym. Mówi
siê, ¿e w Polsce emerytury i renty s¹ procentowo zbyt wysokie w odniesieniu
do p³ac czy te¿ dochodów ludzi aktywnych zawodowo. Ale to jest prawda, która nie mo¿e byæ oceniana z punktu widzenia li tylko w³aciwych ekonomicznych proporcji. Problem w tym, ¿e emerytury i renty trzeba rozpatrywaæ
z punktu widzenia minimum egzystencji.
W tej materii s¹ dwa problemy: jeden to kwestia krótkiego okresu, a wiêc
 co robiæ na dzi; drugi  to perspektywa, czyli  mówi¹c konkretnie  jak
siê ma zachowywaæ dynamika emerytur i rent w korelacji z tempem wzrostu
dochodu narodowego (lub PKB) i dynamiki wynagrodzeñ zatrudnionych.
Zacznijmy od tej drugiej kwestii. Bie¿¹cy poziom efektów spo³ecznego
gospodarowania mierzony dochodem narodowym lub PKB jest nie tylko, chocia¿ przede wszystkim, wynikiem wysi³ku aktualnie zatrudnionych, ale tak¿e
wczeniejszych okresów, np. w postaci kapita³u trwa³ego. To stanowi tytu³ do
korzyci z bie¿¹cych efektów tak¿e dla weteranów pracy. Problem ten wydaje
siê mo¿liwy do rozwi¹zania przez przyjêcie np. zasady, i¿ renty i emerytury
maj¹ rosn¹æ w wyniku wzrostu dochodu narodowego z tytu³u dynamiki spo³ecznej wydajnoci pracy, np. 25% tempa przyrostu wydajnoci. Tego wymaga
zasada sprawiedliwoci spo³ecznej, tzn. zasada powszechnego korzystania
z efektów dokonuj¹cego siê postêpu w zakresie wytwórczoci.
Jeli za chodzi o sprawê na dzi, to tutaj mylê, co nastêpuje: nale¿a³oby
podnieæ emerytury i renty o okrelon¹ miesiêczn¹ kwotê, np. 50 lub 100 z³.
To niew¹tpliwie wymaga odwa¿nej decyzji polityczno-gospodarczej, zw³asz11 Z gorycz¹ odnotowujê fakt, i¿ podniesiony tu problem rolnictwa ekologicznego, który
przedstawi³em w artykule
i w styczniu 2001 r. z³o¿y³em
w redakcji dziennika Trybuna, po dzi dzieñ nie doczeka³ siê publikacji.
Bezrobocie i tzw. rolnictwo ekologiczne
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cza w warunkach pewnego kryzysu finansów publicznych12. Rzecz w tym, ¿e
ta operacja mo¿e w powa¿nym stopniu sfinansowaæ siê sama. Stanie siê to za
spraw¹ wzrostu popytu wewnêtrznego (niezbêdny warunek wzrostu produkcji), gdy¿ ca³oæ tej podwy¿ki dla dominuj¹cej czêci biorców zostanie przeznaczona na zakup dóbr konsumpcyjnych, a przede wszystkim ¿ywnoci. W tej
czêci poda¿y nie istniej¹ kwestie ograniczeñ po stronie wytwórczoci. Tak
wiêc ta operacja uczyni znacz¹cy impuls wzrostu produkcji i zatrudnienia
i w efekcie uruchomienie procesów mno¿nikowych. Wzrosn¹ dochody bud¿etu pañstwa z tytu³u VAT, podatków od osób prawnych i fizycznych, a spadek
bezrobocia obni¿y kwoty przeznaczone w ró¿nych formach na pomoc i zasi³ki
dla bezrobotnych. Problem tkwi w tym, ¿e gdyby pos³u¿yæ siê przyk³adem
bud¿etu gospodarstwa domowego, to mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹c¹ tezê:
gdy w stosunku do potrzeb dochody s¹ za sk¹pe, to mo¿na post¹piæ alternatywnie  albo ograniczyæ potrzeby, dostosowuj¹c je do bêd¹cych w dyspozycji dochodów, albo próbowaæ uzyskaæ dodatkowe dochody. W przypadku gospodarstwa domowego czêsto te cz³ony alternatywy okazuj¹ siê byæ nierównorzêdne. Jednak w skali spo³ecznej (gospodarki narodowej i pañstwa) nale¿y
dzia³aæ oboma cz³onami alternatywy, tzn. rozs¹dnie redukowaæ i racjonalizowaæ wydatki i intensywnie poszukiwaæ i kreowaæ nowe dochody. Inaczej mówi¹c, polskiej gospodarce trzeba wiêcej keynesizmu, a coraz mniej liberalizmu czy te¿ neoliberalizmu. Trzeba tu dodaæ, ¿e ta propozycja wymaga stworzenia warunków i instrumentów bêd¹cych w gestii w³adzy ekonomicznej.
Mam tu na myli poci¹gniêcia w zakresie polityki podatkowej, inwestycji
i zatrudnienia, a zw³aszcza takiej strategii, aby wzrost efektywnego popytu
konsumpcyjnego przyniós³ korzyci producentom krajowym, a nie importerom czyni¹cym miejsca pracy nie w kraju, a za granic¹.

IX

A teraz o innym sposobie. Nosi on nazwê: skracanie czasu pracy i tygodnia
pracy. Problemat nienowy, praktykowany z ró¿nym nasileniem w innych krajach, np. we Francji. Problem wielce kontrowersyjny, a to ze wzglêdu na pojawiaj¹ce siê natychmiast pytanie: czy przy zachowaniu tych samych p³ac roboczych, czy te¿ obni¿onych w pewnym stosunku proporcjonalnym do skrócenia
dnia czy te¿ tygodnia pracy? Tu, pos³uguj¹c siê powiedzeniem M. Twaina,
mo¿na rzec: rzeczywistoæ przeciga wszelk¹ fantazjê, bo fantazja musi siê
jednak liczyæ z jakim prawdopodobieñstwem i granicami.
Z normalnie ekonomicznego, a raczej ksiêgowego, punktu widzenia odpowied jest jednoznaczna, a zatem prosta. Oczywicie, p³aca powinna byæ obni¿ona, rosn¹ce bowiem z tytu³u pracy koszty jednostkowe wzrosn¹, a to os³abi
konkurencyjnoæ i gospodarka narodowa bêdzie ponosi³a straty bezwzglêdne
Identycznie jak w poprzednim przypisie. W padzierniku 2001 r. z³o¿y³em w redakcji gazety Trybuna tekst pt.
. Nie doczeka³ siê on publikacji po
dzieñ dzisiejszy. Dziwne to, jak na socjaldemokratyczn¹ gazetê.
12
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i komparatywne w porównaniu z gospodarkami innych krajów. Tak, to prawda w wietle wyznawanej doktryny opisanej w
. Ale czy to ta sama
prawda w wietle
? Tu ju¿ nie musi byæ jednoznacznej
odpowiedzi. Bo przecie¿ mówiæ tak, jak tego wymaga obowi¹zuj¹ca doktryna
obowi¹zuj¹cej teorii ekonomicznej to konserwatyzm. A przecie¿ kapitalizm
jest ze swej istoty sprzeczny z konserwatyzmem. Bur¿uazjê goni jej etos ku
zmianom. Dobrze opisali to K. Marks i J. A. Schumpeter. A przecie¿, jak s¹dzi³
E. Kant:
Economics

The Political Economy

Nauka, ogólnie rzecz bior¹c, jest tylko ocen¹ obecnego stanu pozostawania w b³êdzie. To, co dzi mo¿na stwierdziæ pod przysiêg¹, ¿e jest prawd¹, jutro ju¿ mo¿e okazaæ siê nieprawdziwe.

U Kartezjusza argumentom na rzecz wzglêdów rozumowych towarzyszy³a g³êboka nieufnoæ wobec niepewnych i kaprynych ludzkich nastrojów. To co
innego ni¿ u
Goethego, gdzie uczucie by³o wszystkim. Tak wiêc uczucia i nastroje obywatelskie to jedno, a przewidywana prawda to co innego.
To, co dzi wydaje siê nieprawdopodobne, jutro w dynamicznym technologicznie wiecie staje siê oczywistoci¹. Ale czêsto bywa i tak, co syntetycznie
uj¹³ J. K. Galbraith:
Fausta

Modele ekonomiczne s³u¿y³y czêsto do odwracania uwagi od pal¹cych kwestii spo³ecznych posiadaj¹cych alarmuj¹cy wp³yw na akcjê polityczn¹. Nie by³a to nauka, ale
system wierzeñ13.

Jak ju¿ pisalimy, z punktu widzenia przedsiêbiorstwa skrócenie czasu
pracy przy tej samej p³acy oczywicie oznacza przy danej wydajnoci pracy
wy¿szy koszt jednostkowy produkcji z tytu³u nak³adu pracy ¿ywej. I to jest
oczywiste. Ale w przypadku rosn¹cej godzinowej stawki p³ac mo¿e siê ona
staæ silnym bodcem lepszej organizacji, dyscypliny i intensywnoci pracy,
skutkuj¹cych wzrostem wydajnoci pracy. To z kolei bêdzie skutkowa³o spadkiem jednostkowych kosztów produkcji.
Ca³oæ nie jest prost¹ sum¹ jej elementów sk³adowych. Zatem z punktu
widzenia gospodarki narodowej i spo³eczeñstwa jako ca³oci skracanie czasu
pracy mo¿e wygl¹daæ nieco inaczej.
Po pierwsze, spo³eczny koszt produkcji musi byæ pomniejszony o wydatkowane zasi³ki i inne wiadczenia dla bezrobotnych.
Po drugie, ogólne zwiêkszenie popytu bêdzie powa¿nym impulsem wzrostu produkcji w wyniku poprawy koniunktury.
Po trzecie, wiêkszy margines czasu wolnego, poza wartoci¹ sam¹ w sobie,
spowoduje wiêkszy popyt na wiadczenie us³ug zwi¹zanych z zagospodarowaniem czasu wolnego.
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Po czwarte, zawsze zmniejszenie bezrobocia przynosi korzyci w zakresie
ogólnego stanu etyki spo³eczeñstwa, wiêkszego bezpieczeñstwa, ³adu, porz¹dku itp.
Ta metoda walki z bezrobociem wymaga oczywicie zawsze dok³adnego
rozwa¿enia i analiz. Ale zawsze zale¿y ona od tego, co siê zwie odwag¹ do
poszukiwania niekonwencjonalnych metod i rozwi¹zañ. W tej sprawie rzecz¹
konieczn¹ jest przestudiowanie dowiadczeñ tych, którzy z tego sposobu skorzystali. Jednak trzeba zarazem pamiêtaæ zdanie L. Aragona:
Dowiadczenie jest nieprzekazywalne, przekazaæ mo¿na tylko dogmatyzm.

*
Czytelnik tego tekstu mo¿e zapytaæ: a gdzie o wielu metodach powszechnie
znanych w walce z bezrobociem? Bêdzie mia³ racjê, trzeba bowiem by³oby
wspomnieæ o robotach publicznych, manewrowaniu stop¹ procentow¹, kursie
walutowym itp., itd., a wiêc o ca³ym wypracowanym w tej materii instrumentarium polityki spo³eczno-gospodarczej. Rzecz w tym, i¿ te metody s¹ powszechnie znane i znalaz³y na sta³e swe miejsce w podrêcznikach akademickich.
Interesowa³y mnie tu metody, o których mo¿na powiedzieæ, ¿e dla polskiej
gospodarki s¹ w pewnym sensie
w tym czasie, w którym
¿yjemy. Zwróci³em uwagê na niektóre i nie pretendujê do wyczerpania listy
metod polityki spo³eczno-gospodarczej. Zrozumia³e jest samo przez siê, ¿e
w walce z plag¹, jak¹ stanowi bezrobocie, nale¿y graæ na wszystkich instrumentach dostêpnych orkiestrze o nazwie polityka spo³eczno-gospodarcza pañstwa.
Z pewnoci¹ poza wszystkim nowoczesne spo³eczeñstwa nie mog¹ zrezygnowaæ ze wzrostu, ale nie mo¿e chodziæ o wzrost za wszelk¹ cenê, wzrost
powinien byæ poddany kontroli i kierowaæ siê wzglêdami spo³ecznymi i ludzkimi. A zatem raczej powinno siê mówiæ o rozwoju spo³eczno-gospodarczym,
którego wzrost gospodarczy jest wa¿nym, ale tylko sk³adnikiem.
differentia specifica

Abstract

ekonomia 10

On unemployment

The elaboration considers one of the immanent features of the capitalist economy, i.e. incomplete employment, that is, unemployment. The author, in accordance with the views of Karl Marx, thinks there is no capitalist way of production without the existence of unemployment, the so-called reserve labour
army. After reminding the different types of unemployment and its theories,
and also the category of the organic composition of capital, the author comes to
the conclusion that the trends and types of technical progress by its distinctly
anti-employment tendency lead to the intensification of the phenomenon of
unemployment. An attempt at a statistical theory of formulation of the category
of organic composition of capital was also presented.
In the final parts of the elaboration some ways of combating unemployment
were discussed, essential in the present situation of the economy of Poland.
These are:
1) so-called ecological agriculture
2) the question of pensions and sick pensions
3) shortening of the work time.
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