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Konrad Popławski 

Pakiet reform Agenda 2010 jako sposób na ograniczenie  

niemieckiego państwa socjalnego 

 

Wprowadzenie 

Pakiet reform Agenda 2010 zwany również „Hartz IV”, od nazwy najważniejszej z 

ustaw reformujących niemiecki model ekonomiczno-społeczny, wywarła olbrzymi wpływ na 

krajobraz polityczny i ekonomiczny Niemiec. Z początku została uznana za nieudaną, 

zdemonizowana przez partie opozycyjne i związki zawodowe, a także główną przyczynę 

upadku koalicji rządzącej SPD i Zielonych. Z dzisiejszej perspektywy jej ocena zaczyna 

ulegać zmianie i coraz więcej ekonomistów jest zdania, że obecny sukces Niemiec i szybkie 

odbicie gospodarcze po największej w historii recesji w 2009 r., nie byłyby możliwe bez 

Agendy 2010. Aby zanalizować jej znaczenie i skutki dla gospodarki Niemiec, autor zacznie 

od zbadania bezpośrednich przyczyny i uwarunkowań jej wprowadzenia. W następnej części 

opisze główne założenia reformy a także najważniejsze ustawy, które udało się wprowadzić. 

W ostatniej najbardziej rozbudowanej części opisane zostaną konsekwencje ekonomiczne, 

polityczne i społeczne konsekwencje Agendy 2010 dla Niemiec, ale także dla partnerów tego 

kraju w Unii Europejskiej. 

 

1. Początki niemieckiego państwa socjalnego 

 

Niemiecka gospodarka nie od zawsze oferowała szczodre warunki socjalne i osłony 

socjalne dla najsłabszych warstw społecznych. Co prawda już Bismarck zaczął wprowadzać 

system osłon socjalnych dla robotników, dając początek systemowi zabezpieczenia 

społecznego. W 1880 wprowadził on w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie 

rentowe a także publiczny system emerytur, czym zapoczątkował niemiecki model państwa 

dobrobytu, który został powielony później w wielu krajach Europy Zachodniej
1
. Nie mniej 

ważny był również kontekst historyczny, gdyż był to również sposób na odciągniecie coraz 

                                                             
1 H.W. Sinn, Can Germany be saved? The Malaise of the World’s first welfare state, Wyd. MIT Press, 2009, s. 

24. 
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liczniejszej klasy robotniczej od coraz popularniejszych idei komunistycznych. Koncepcje 

Bismarcka utkwiły bardzo mocno w późniejszej polityce gospodarczej Niemiec, jednak warto 

sobie uświadomić, że ich sens koncentrował się z jednej strony na poprawie jakości życia 

robotników oraz zniechęceniu ich do poparcia dla komunizmu, ale z drugiej strony ważną rolę 

odgrywały inwestycje w edukację niższych warstw społecznych a także zwiększeniu 

efektywności całego systemu poprzez większe bezpieczeństwo socjalne dla pracowników
2
. 

Dopiero tak naprawdę lata 70. pozwoliły niemieckim politykom poczuć się na tyle pewnie, 

aby zacząć przebudowywać system zabezpieczeń socjalnych w kierunku modelu reńskiego. 

Świadczą o tym dane, które przytacza Michael Prollius
3
, który zwraca uwagę, że właśnie 

między rokiem 1970 a 1975 doszło do podwojenia wydatków w RFN na cele socjalne. Wtedy 

właśnie udział wydatków socjalnych w niemieckim PKB wzrósł z 25,7% do 31,9% a nakłady 

socjalne na obywatela podwyższyły się z 2879 do 5608 marek. Towarzyszył temu 

jednocześnie wzrost udziału państwa z gospodarce, którego wydatki wzrosły w tym samym 

okresie z 39,1% do 45,7% PKB
4
. Ta transformacja, mająca odegrać olbrzymie negatywne 

znaczenie dla gospodarki Niemiec, była wyraźnym odejściem od wcześniejszych zasad 

promowanych przez ordoliberalizm Ludwiga Erharda. Fundamenty polityki państwa wobec 

gospodarki i obywateli zostały radykalnie zmienione. Idee Ludwiga Erharda nawiązywały z 

dużej mierze do dorobku naukowego Waltera Euckena i jego krytyce liberalnej polityki 

gospodarczej w wydaniu anglosaskim i bazowały na założeniu, że możliwa jest „synteza 

wolności i odpowiedzialności działania podmiotów na rynku oraz realizacji celów 

sprawiedliwości społecznej”
5
. Erhard uznawał za Adamem Smithem, że niemożliwy jest 

rozwój bogactwa i dobrobytu narodu, gdy większość społeczeństwa żyje w nędzy, z czego 

wyciągał wniosek, że należy dążyć do poprawy warunków życia najbiedniejszych warstw 

społecznych, aby one także mogły bardziej zaangażować się w proces rozwoju 

gospodarczego
6
. Należy jednak podkreślić, że zasady koncepcji „państwa dobrobytu” Erharda 

były zbudowane na fundamentach konkurencji rynkowej, pełnego zatrudnienia, stabilności 

cen oraz dywersyfikacji substancji materialnej w społeczeństwie, co nie wiązało się to jednak 

                                                             
2 E.O. Smith, The German Economy, Wyd, Routledge, Londyn/Nowy Jork 1994, s. 196-197. 
3 M. von Prollius, Deutsche Wirtschaftsgeschichte nach 1945, Wyd. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, 

s. 170. 

4 Ibidem, s. 171. 
5
 E. Mączyoska, P. Pisz (red.), Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Wyd. Platan, Warszawa 2010, s. 10-

11. 
6
 P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa: Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 97. 
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z koniecznością redystrybucji dochodów
7
. Warunki państwa dobrobytu miały jednostkom 

zapewnić sprawiedliwe szanse na edukację, pracę a także pewien udział w majątku państwa, 

który miał im zapewnić równą pozycję w negocjacjach z pracodawcami, gdyż pracobiorcy 

posiadając pewien majątek mieli zapewnione pewne bezpieczeństwo socjalne a przez to mieli 

pewną elastyczność w poszukiwaniu oferty pracy lepiej dostosowanej do swoich 

predyspozycji i kwalifikacji, przez co zwiększał się ich zakres wolności i odpowiedzialności
8
.  

Nowe kanony lat 70. były sprzeczne z myślą Erharda i miały się opierać na: 

egalitaryzmie rozumianym jako unikanie niesprawiedliwości (m.in. w rozpiętości dochodów), 

kolektywizmie w organizowaniu pracy poprzez tworzenie związków zawodowych i 

gospodarczych, pewnym ograniczeniu konkurencji i promowaniu stabilności cen 

interpretowanej jako droga do zapewnienia sprawiedliwości oraz upaństwowieniu systemów 

zabezpieczeń społecznych jako koncepcji zorganizowanej solidarności
9
. Także pod powłoką 

podobnych fundamentów porządku społeczno-gospodarczego znalazły się zupełnie inne ich 

interpretacje, co Erhard zresztą silnie krytykował. Wtedy też pojawiły się pierwsze symptomy 

wzrostu bezrobocia i zakończenia epoki „pełnego zatrudnienia”, czyli bezrobocia na poziomie 

1-2%, który to wskaźnik cechował niemiecką gospodarkę w latach 50.i 60. Dla niemieckich 

elit politycznych rosnąca liczba osób bezrobotnych była szokiem i tłumaczyli te wzrosty 

transformacją gospodarki w wyniku postępu technologicznego, która nie potrzebuje już tak 

dużej liczby pracowników, co w konsekwencji skutkuje w braku pracy dla najmniej 

produktywnych pracowników. W efekcie politycy doszli do wniosku, że aby zapewnić 

dobrobyt i sprawiedliwość społeczną, bo brak pracy ich zdaniem nie był wyłączną winą tych 

osób, należy zaoferować tej grupie społecznej pewien wystarczająco wysoki poziom 

dochodów. Konsekwencją jednak takiego założenia były rosnące wydatki socjalne państwa a 

także rosnący klin podatkowy, co obniżało rzeczywiście otrzymywane dochody pracowników 

a także zniechęcało pracowników o najniższych płacach do wchodzenia na rynek pracy
10

. 

Jednocześnie wadą nowego modelu „celowej dezaktywizacji pracowników” przez państwo 

był jednak systematyczny wzrost bezrobocia, gdyż pracownicy, którzy raz weszli do systemu 

szczodrych zasiłków dla bezrobotnych nie mieli motywacji, aby poszukiwać pracy, gdyż 

                                                             
7 Ibidem, s. 103-116. 
8
 Ibidem, s. 113-115. 

9  H.G. Krüsselberg, A. Schüller, Grundebegriffe zur Ordnungstheorie und politichen Ökonomik, Marburger 

Gesellschaft für  Ordnungsfragen der Wirtschaft, Marburg 2004. 
10 A. Hassel, Ch. Schiller, Der Fall Hartz IV: Wie es zur Agenda 2010 kam und wie es weitergeht, Wyd. Campus 

Verlag, Frankfurt/Nowy Jork 2010, s. 58. 
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państwo ich do tego nie motywowało, co sprawiało, że kolejne kryzysy powodowały wzrost 

liczby bezrobotnych długoterminowo
11

.  

Rysunek 1: Porównanie stóp bezrobocia w nowych i starych landach Niemiec w latach 

1991-2000 

 

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny, www.destatis.de  

Lata 90. przyniosły duże pogorszenie w kwestii bezrobocia. Jak pokazuje powyższy 

wykres szczególnie wejście obywateli z nowych landów Niemiec do szczodrego 

zachodnioniemieckiego systemu socjalnego zaowocowało pogorszeniem wskaźników 

bezrobocia w latach 90. Z jednej strony na wzrost bezrobocia musiała mieć wpływ nieudana 

integracja nowych landów z zachodnimi, która poprzez błędną politykę zwłaszcza w 

dziedzinie ujednolicenia waluty doprowadziła do zapaści wschodnioniemieckiego przemysłu. 

Z drugiej jednak strony wejście obywateli byłego NRD do systemu unaoczniło jego wszystkie 

wady, czyli brak metod aktywizowania bezrobotnych, którzy po objęciu przez system 

świadczeń społecznych – szczególnie atrakcyjnych na obszarze nowych landów – nie byli 

zachęcani do poszukiwania pracy. W starych krajach związkowych sytuacja co prawda 

wyglądała lepiej, gdyż w latach 90. nie doszło aż do tak gwałtownego wzrostu bezrobocia, 

jednak i tam można odnotować pogorszenie sytuacji w stosunku do początku lat 90. 

 

 

                                                             
11 Ibidem, s. 61-62. 
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2. Agenda 2010 jako sposób na ograniczenia państwa socjalnego 

 

Te argumenty wykorzystał kanclerz Gerhard Schröder ogłaszając 14 marca 2003 roku 

w Bundestagu pakiet reform niemieckiego modelu społeczno-gospodarczego. Zwrócił on 

uwagę, że panujący system społeczny jest w swojej istocie anachroniczny i niesprawiedliwy, 

gdyż narzut na płace od 1982 do 1998 wzrósł z 34% do 42%, prowadząc w ten sposób z 

jednej do większego obciążenia ludzi pracujących kosztami utrzymania rzeszy bezrobotnych
12

 

a z drugiej strony przyszłych generacji kosztami finansowania rosnącego długu publicznego 

Niemiec. Było to również owocem debaty niemieckich ekonomistów, którzy doszli do 

wniosku, że przesłanki do ekspansji państwa socjalnego w latach 70. były błędne. Państwo 

chciało sprawić, aby życie bezrobotnych, którzy nie mają szans na zatrudnienie, stało się 

„znośne”, jednak efektem tych działań było uczynienie z bezrobocia systemu świadczeń zbyt 

korzystnego dla bezrobotnych
13

. Dlatego wśród nowych priorytetów reformowania państwa 

miały znaleźć się uwolnienie gospodarki poprzez redukcję deficytu budżetowego, odciążenie 

podatników poprzez obniżenie podatków a także wprowadzenie podatku liniowego, aby 

ograniczyć ucieczkę niemieckiego kapitału za granicę. Drugi filar transformacji niemieckiej 

gospodarki miał polegać na reformie rynku pracy sprowadzającej się przede wszystkim do 

wprowadzenia polityki aktywizowania bezrobotnych szczególnie z nowych landów. Nowy 

paradygmatem niemieckiej polityki wobec bezrobotnych miało być motywowanie do pracy 

pod hasłem „praca ma się opłacać” i sankcjonowanie braku inicjatywy ze strony 

bezrobotnych. Nowe ustawodawstwo miało znieść dotychczasowe paradoksy niemieckiego 

sytemu osłon socjalnych, który odbierał świadczenie osobom, które znalazły niskopłatną 

pracę i które w efekcie zarabiały mniej niż korzystając z świadczeń. Bezrobotny musiał się też 

spodziewać sankcji w razie odrzucenia zaproponowanej przez urząd pracy nawet poniżej 

kwalifikacji. Warto też podkreślić kontekst polityczny i ekonomiczny wdrażania tej reformy. 

Próby wprowadzenia reform i uczynienia niemieckiej gospodarki bardziej konkurencyjnej 

latach 90. się nie udały a niemieccy politycy byli przekonani o niemożności przeprowadzenia 

bardziej śmiałych inicjatyw reformatorskich ze względu na opór związków zawodowych, 

społeczeństwa a także samej klasy politycznej, której zgoda wymagana była na wielu etapach 

ze względu na federalny system rządzenia w Niemczech, w którym regiony maja silny głos w 

sprawach ich dotyczących. Ponadto Niemcy na początku nowego wieku byli po dekadzie 

                                                             
12 http://archiv.bundesregierung.de/bpaexport/regierungserklaerung/79/472179/multi.htm, 24.06.2011. 
13 H.W. Sinn, Can Germany…, op. cit., s. 25. 
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niskiego wzrostu gospodarczego przekonani o fiasku zjednoczenia dwóch niemieckich państw 

a także opisywani w anglosaskiej prasie jako „chory człowiek Europy”
14

. W 2002 roku rząd 

federalny postanowił o utworzeniu komisji parlamentarnej do spraw reformy rynku pracy 

zwanej od nazwiska jej przewodniczącego komisją Hartza. Efektem prac tej grupy roboczej 

był plan 4 etapów transformacji niemieckiego systemu wspierania bezrobotnych. 

Pierwszy i drugi etap wdrożony w 2003 roku zakładał szeroką reformę pośrednictwa 

pracy a także wdrożenie nowych form zatrudnienia oraz liberalizację prawa pracy. Oznaczało 

to duże odciążenie dla firm z liczbą pracowników wyższą od 10 osób, gdyż rząd wprowadził 

dla nich możliwość zwalniania pracowników po 3 tygodniach okresu wypowiedzenia. 

Ponadto właściciele nowo założonych  przedsiębiorstw mieli prawo do zawierania z 

pracowników umów na czas określony do 4 lat w pierwszych 4 latach swojej działalności, co 

miało zapewnić im większą elastyczność kosztów w pierwszych latach od założenia. Zmiany 

dotknęły również bezrobotnych, którzy od 2006 r. mieli mieć prawo do pobierania zasiłku dla 

bezrobotnych przez maksymalnie 18 miesięcy dla pracowników od 55 roku życia oraz przez 

12 miesięcy dla pozostałych pracowników. Ta regulacja miała doprowadzić do zatrzymania 

trendu przedwczesnego przechodzenia na emerytury. Bardzo ważną innowacją dla 

niemieckiego rynku pracy było wprowadzenie zupełnie nowych kategorii umów o pracę tzw. 

minijobs i midijobs. Pierwsza kategoria obowiązywała pracowników zarabiających do 400 

euro miesięcznie i zwalniała tę grupę pracobiorców z płacenia podatków a także składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i socjalne. Drugi rodzaj umowy obejmujący pracowników z 

zarobkami od 400 do 800 euro pozwalał im na zwolnienie z część składek, przy czym 

zwolnienie miało charakter progresywny. Te dwa rozwiązania były wyraźnym nawiązaniem 

do słów kanclerza Schrödera, że praca musi zacząć się opłacać
15

. 

Kolejne dwa etapy miały za zadanie gruntowną przebudowę pośrednictwa pracy a 

także sposobu postępowania państwa wobec bezrobotnych. Zmieniono także nazwę instytucji 

zajmujących się obsługą bezrobotnych z Urzędu Pracy na Agencję Pracy, co miało sugerować 

nie tylko urzędowy tryb postępowania wobec ludzi starających się o pracę, ale całą gamę 

usług świadczonych przez agencję w celu znalezienia dla nich pracy. Najbardziej jednak 

kontrowersyjny było ostatni – czwarty etap reformy, który polegał na zastąpieniu do tej pory 

rozdzielonych zapomóg socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych – jednym zasiłkiem dla 

                                                             
14

 A. Hassel, Ch. Schiller, Der Fall Hartz IV…, op. cit., s.17. 
15 http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Archiv16/Artikel/2005/11/2005-11-21-
arbeitsmarktreform-schritt-fuer-schritt-die-gesetze-fuer-moderne-dienstleistungen-am-arbeitsma.html, 
26.06.2011. 

http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Archiv16/Artikel/2005/11/2005-11-21-arbeitsmarktreform-schritt-fuer-schritt-die-gesetze-fuer-moderne-dienstleistungen-am-arbeitsma.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Archiv16/Artikel/2005/11/2005-11-21-arbeitsmarktreform-schritt-fuer-schritt-die-gesetze-fuer-moderne-dienstleistungen-am-arbeitsma.html
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bezrobotnych. W nowym systemie istniały dwa rodzaje wsparcia: zasiłek dla bezrobotnych I 

(Arbeitslosengeld I – ALG I) oferujący przejściowo wyższe wsparcie oraz zasiłek dla 

bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II – ALG II).  Pierwszy rodzaj zasiłku otrzymują 

bezrobotni, którzy wpłacali składki przynajmniej przez 12 miesięcy. W takim wypadku mają 

oni prawo otrzymywać zapomogę wysokości 60% ich rocznych dochodów netto z ostatniej 

pracy (lub 67% w przypadku osób z dziećmi). To świadczenie można otrzymywać 

maksymalnie przez 32 miesiące w przypadku osób powyżej 57 roku życia, 18 miesięcy dla 

osób powyżej 55 roku życia lub 12 miesięcy dla pozostałych osób. Fundusze na te wypłaty 

pochodzą ze składek ubezpieczeniowych wpłacanych przez pracowników. Po wygaśnięciu 

prawa do tego zasiłku pracownicy mogą przejść na zasiłek II rodzaju wysokości 345 euro 

miesięcznie
16

, przy czym środki na to świadczenie pochodzą z budżetu federalnego. 

Rysunek 2: Zestawienie ukazujące transformację systemu wspierania bezrobotnych w 

Niemczech 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Hassel, Ch. Schiller, Der Fall Hartz IV…, 

op. cit., s. 32-33. 

                                                             
16 http://www.bpb.de/wissen/X3KEYO,0,0,Arbeitslosengeld_und_Arbeitslosengeld_II.html, 26.06.2011. 
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 Powyższe zestawienie pokazuje, w jaki sposób zintegrowano stare zasady w nowy 

system. Widać z niego wyraźnie, że rząd federalny, aby uzyskać poparcie opinii publicznej i 

nie naruszyć interesów zbyt wielu grup społecznych zaoferował dotychczasowym 

beneficjentom pomocy społecznej wyższe kwoty wypłacane z Arbeitslosengeld II, gdyż 

wysokość świadczenia dla nich zwiększyła się z poziomu 283-296 euro do 345 euro. W 

zamian za to stracili oni prawo do dopłat na pozostałe cele. Także bezrobotni zyskali wyższe 

świadczenia w przypadku ALG I, gdyż przez pierwsze miesiące otrzymywali oni 60-67% 

swojej ostatniej pensji netto, gdy w poprzednim systemie mieli zagwarantowane 53-57%. 

Największą jednak zmianą było jednak przeniesienie ich po upłynięciu okresu prawa do 

świadczenia do systemu ALG II już po kilkunastu miesiącach od czasu utraty zatrudnienia, co 

było dla wielu z nich dużym szokiem. Nie dziwi więc, że najbardziej propozycjami rządu i 

szybkim tempem ich wprowadzenia byli zaniepokojeni związkowcy, zwłaszcza że wdrożył je 

rząd socjaldemokratyczny, który był przez nich popierany. Wielu działaczy SPD wywodziło 

się z organizacji związkowych, dlatego po przeforsowania zmian przez koalicję rządzącą SPD 

i Zielonych z SPD na odejście zdecydowała wielu działaczy, w wyniku czego liczba 

członków partii w 2010 roku była o 1/5 niższa niż przed wprowadzenie Agendy 2010
17

. 

3. Konsekwencje Agendy 2010 dla niemieckiej gospodarki 

 Pakiet reform Agenda 2010 i szybkie tempo jego wdrożenia doprowadziły do silnej 

polaryzacji społeczeństwa wobec tej zmiany i nastawiły je niechętnie do planów większej 

modernizacji niemieckiej gospodarki, pomimo że z dzisiejszego punktu widzenia reforma jest 

widziana coraz częściej jako źródło korzyści dla niemieckiej gospodarki oraz sposób na 

powstrzymanie wzrostów płac a także wzrostu konkurencyjności niemieckiego eksportu. W 

Niemczech wciąż jest jednak silny problem ze zdefiniowaniem, czy reformy rynku pracy 

przyczyniły się do wzrostu biedy niemieckiego społeczeństwa oraz rozrośnięcia się warstwy 

najuboższej kosztem klasy średniej, gdyż zatrudnienie zwiększyło się głównie z 

niskopłatnych sektorach, co jest głównym argumentem związków zawodowych. Zwolennicy 

reformy argumentują, że reformy Hartz IV jedynie wydobyły biedę i problemy strukturalne na 

widok publiczny zdejmując z nich etykietę tematów tabu, będąc pierwszym sposobem próby 

aktywizacji warstw społecznych wykluczonych z życia publicznego poprzez brak pracy. 

                                                             
17 A. Hassel, Ch. Schiller, Der Fall Hartz IV…, op. cit., s.18. 
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Rysunek 3: Porównanie stóp bezrobocia w nowych i starych landach Niemiec w latach 

2001-2010 

 

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny, www.destatis.de 

 Pierwszą obserwacją, która rzuca się w oczy, analizując dane dotyczące niemieckiego 

bezrobocia, to bardzo silny trend spadkowy, który rozpoczął się z w 2005 roku a więc w roku 

wprowadzenia najbardziej kontrowersyjnej ustawy Agendy 2010. W okresie 2005-2010 stopa 

bezrobocia w starych landach spadła o prawie 4 punkty procentowe do 6,6% a w nowych 

landach o prawie 7 punktów procentowych do 12%. Wydaje się, że przyczyną tego sukcesu 

nie były same reformy, ale też wzrost popytu na niemieckiej wyroby, które poprawiły 

sytuację niemieckiej gospodarki, silnie uzależnionej od eksportu. Niemniej reformy rynku 

pracy i swoista terapia szokowa musiała przynieść owoce, co szczególnie widać na 

przykładzie nowych landów. Tam bezrobocie spadło najbardziej a do tego trend spadkowy 

utrzymywał się nawet w okresie kryzysowego roku 2009, gdy niemieckie PKB spadło o 5%. 

Wielu badaczy zwraca jednak uwagę, że cel ten osiągnięto w sposób nieco inny od 

zamierzonego. Sytuacja bezrobotnych długoterminowo poprawiła się jedynie częściowo a 

największa zmiana nastąpiła w oczekiwaniach osób pracujących. Ankiety wśród nich 

przeprowadzone ujawniły, że wielu pracobiorców w wyniku reform rynku pracy, zaczęło 

bardziej obawiać się o swoje miejsca pracy. W efekcie tego wielu pracowników 

zrezygnowało z żądań podwyżek płac a także byli oni bardziej skorzy do ustępstw w kwestii 

warunków pracy
18

. 

                                                             
18 A. Hassel, Ch. Schiller, Der Fall Hartz IV…, op. cit., s. 37-38. 
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Rysunek 4: Udział pracowników tymczasowych w liczbie wszystkich pracowników w 

Niemczech i w starych krajach UE 

 

Źródło: Eurostat 

 Rysunek 4 ukazuje natomiast zmiany struktury zatrudnionych w Niemczech i starych 

krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2008. Analizując dane z wykresu można zauważyć 

wyraźny wzrost udziału zatrudnionych na umowach tymczasowych w zasobie pracowników. 

Od 2002 roku, czyli roku wprowadzenia minijobs i midijobs, udział takich pracowników 

wzrósł z 20,8% do 26,2%. O ile przed 2003 rokiem Niemcy pod tym względem sytuowali się 

o 3 punkty procentowe powyżej średniej unijnej, o tyle do 2010 roku różnica między nimi a 

15 starymi krajami zwiększyła się do 4 punktów procentowych. 
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Rysunek 5: Porównanie wzrostów realnej jednostki kosztów pracy w Niemczech na tle 

średniej dla starych krajów UE 

 

Źródło: Eurostat 

 Bardzo interesujące rezultaty przynosi również porównanie tempa wzrostu realnej 

jednostki kosztów pracy w Niemczech i starych krajach Unii Europejskiej. Realna jednostka 

kosztów pracy pokazuje jak zmienia się wynagrodzenie pracowników w stosunku do ich 

produktywności (liczonej jako PKB wytworzone w odniesieniu do liczby zatrudnionych 

pracowników). Okazuje się, że zgodnie z tezą podaną na początku rozdziału reformy Hartz IV 

doprowadziły do spadku tempa wzrostu kosztów pracy w Niemczech w ten sposób 

powodując wzrost konkurencyjności niemieckiego eksportu. Pracownicy obawiając się 

skutków reformy powstrzymywali swoje żądania płacowe, dzięki czemu co wyraźnie widać w 

latach 2004-2007 tempo kosztów pracy w Niemczech tym czasie było znacząco niższe od 

tempa pozostałych rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, przy czym nie doprowadzało to do 

zmniejszenia ich produktywności. Negatywnym efektem tego zjawiska była stagnacja 

konsumpcji wewnętrznej, co jednak zostało nadrobione późniejszym wzrostem eksportu a 

także w miarę łagodnym przejściem przez kryzys. Po początkowym spadku PKB aż o 5% w 

2009 roku, w 2010 roku niemiecka gospodarka wzrosła o 3,6%
19

. 

 

 

                                                             
19

 http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2011-01-19/niemiecka-gospodarka-w-2010-roku-wzrosla-o-36, 
26.06.2011. 
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Podsumowanie 

Pierwszy bilans pakietu reform Agenda 2010 musi być jednoznacznie pozytywny, o 

czym świadczą bardzo dobre wyniki niemieckiej gospodarki po kryzysie. Reformy w dużej 

mierze przyczyniły się do ograniczenia niemieckiego państwa socjalnego a także redukcji 

sztywności rynku pracy, gdyż pracodawcy dostali do dyspozycji nowej elastyczniejsze formy 

zatrudnienia a także łatwiej egzekwowalne prawo do zwolnień. Efektem liberalizacji był 

dynamiczny wzrost zatrudnienia a także poprawienie konkurencyjności gospodarki Niemiec, 

co miało pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarki Niemiec po kryzysie. Na opinii na 

temat reformy zaważyła jednak wojna wydana przez rząd federalny związkom zawodowym, 

których interesy ona naruszała, dlatego zasadne wydaje się pytania, czy nie lepszym 

rozwiązaniem byłoby bardziej umiarkowane tempo reform. Z drugiej strony jednak taki 

sposób ich wdrażania mógł zmusić rząd do wielu kompromisów a także przedłużyć proces 

reformowania niemieckiej gospodarki.  

 

Streszczenie w języku polskim: 

Autor w artykule ukazuje znaczenie pakietu reform Agenda 2010 dla niemieckiej gospodarki. 

W referacie pokazano kontekst historyczno-polityczny decyzji, która spowodowała duże 

zmiany w krajobrazie politycznym Niemiec, ale także przyniosła niewątpliwe korzyści 

ekonomiczne w postaci spadku bezrobocia oraz ograniczenia tempa wzrostu płac, które 

zaowocowały poprawą konkurencyjności niemieckiej gospodarki. 

English translation: 

The author shows the meaning of reform package Agenda 2010 for the German economy. In 

the article was illustrated the historical-political context of the decision, which resulted in 

enormous changes of the political landscape of Germany and also brought economic benefits 

such as unemployment decrease, slower pace of labor cost growths and which also caused the 

improvement of German competitiveness.  
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