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Alain Bihr
Kapitał... ludzki*

Pojęcie „kapitału ludzkiego”, długo stosowane jedynie w wąskim
kręgu klasycyzujących ekonomistów1, od początku lat 80. zyskiwało
na popularności, aż stało się jednym z ulubionych pojęć teoretyków „zasobów ludzkich” i szefów agencji zatrudnienia. Dziś weszło
ono na stałe do słownictwa polityków, jak można było zauważyć
choćby podczas kampanii przed ostatnimi wyborami prezydenckimi
we Francji. Podczas mityngu w Saint Etienne 9 listopada 2006 r.,
przedstawiając negatywny bilans dotychczasowych rządów lewicy,
Nicolas Sarcozy powiedział: „Jeśli aparat państwowy żyje ponad
stan, to Francja żyje na zbyt niskim poziomie jak na środki, którymi
dysponuje. Marnotrawi swój kapitał ludzki w bezrobociu, emigracji
najzdolniejszych jednostek i 35-godzinnym tygodniu pracy”. Jego
konkurentka, kandydatka socjalistów Ségolène Royal, ripostowała: „(Ludzie prawicy) tak naprawdę nie zrozumieli najważniejszego: powrót na drogę wzrostu gospodarczego wymaga radykalnej
zmiany polityki, która uczyni ze sprawiedliwości społecznej już nie
wroga, lecz motor produktywności i wzrostu kapitału ludzkiego, nie
po prostu jeden z parametrów procesu dostosowania, ale istotne
bogactwo, bowiem dzisiaj to właśnie ona decyduje o naszej konkurencyjności”.
Wyrażenie „kapitał ludzki” to w istocie dziwaczny oksymoron, narzucony nam przez współczesną nowomowę, jaką jest dyskurs neoliberalny. Tak jakby kapitał, ten zimny potwór, akumulacja martwej
pracy, która istnieje tylko dlatego, że żeruje na pracy żywej, jednocześnie skazując kilka miliardów jednostek na nędzę i bezrobocie,
*Przedruk artykułu z "Le Monde diplomatique – edycja polska", nr 22/2007.
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mógł mieć w sobie cokolwiek ludzkiego! Ekonomiści, specjaliści
od zarządzania, politycy, ale też zwykli ludzie, którzy używają tego
wyrażenia, odsłaniają tym samym nieludzki charakter wizji świata,
w którym wszyscy muszą oceniać własną egzystencję według jedynej wartości, jaka się liczy, i której należy się podporządkować:
wartości rynkowej.
Co jednak rozumieją przez „kapitał ludzki”? Po prostu całość istotnych z punktu widzenia wykonywanej pracy możliwości zatrudnionych; wszystkie ich zdolności fizyczne (jak siła, wytrzymałość,
zręczność), moralne (odwaga, wytrwałość, sumienie moralne i zawodowe), intelektualne (wiedza ogólna i specjalistyczna, wyobraźnia, intelekt), estetyczne (smak, uzdolnienia artystyczne) i te, które
ujawniają się w relacjach międzyludzkich (empatia, umiejętności
negocjacyjne).
Ci, którzy nazywają siłę roboczą „kapitałem ludzkim”, chcą przekonać samych siebie i ludzi pracy, że każdy z nich posiada „kapitał”,
tzn. pewną ilość środków, o które powinien dbać, starając się o jego
zachowanie i pomnażanie przez formację wstępną i ciągłą, zdobywanie doświadczenia zawodowego, troskę o rozwój własnej kariery,
dbanie o zdrowie, korzystanie z dóbr kultury i rozrywek, budowanie relacji międzyludzkich itd. We wszystkich wymiarach swojej
egzystencji człowiek powinien uważać się za potencjalne centrum
akumulacji pieniądza, na wzór kapitalistycznego przedsiębiorstwa.
Każdy ma zatem zachowywać się niczym kapitalista, którego jedynym „kapitałem” jest on sam. Wszyscy mamy być kapitalistami, każdy
ma być przedsiębiorstwem.
Nie wymaga komentarza cynizm czy nieświadomość tych, którzy
nazywają „kapitałem” (co implikuje możliwość pomnażania dóbr,
bogacenia się) siłę roboczą tych wszystkich, coraz liczniejszych, którzy padają ofiarą bezrobocia czy wprost społeczno-gospodarczego
5

wykluczenia. Po prostu dlatego, że nie są w stanie sprzedać swojego
potencjału jako towaru, a tym mniej sprawić, by procentował jako
„kapitał”. Cynizm jest tylko trochę mniej haniebny i nieświadomość
tylko trochę mniej głupia, gdy mówi się o „kapitale” tych, którzy
wymieniają swoją siłę roboczą na głodową pensję, a których liczba
wzrasta wprost proporcjonalnie do tempa rozwoju polityki neoliberalnej zarówno na Północy, jak i na Południu.
Ten cynizm i ta nieświadomość pozwalają przekonywać jednych
i drugich, że sami są sobie winni, jeśli nie mają pracy lub nie mogą
być pewni jej utrzymania; po prostu nie mają wiele do sprzedania,
albo nie umieją sprzedać tego, co mają. Od razu znikają gdzieś
struktury odpowiadające za nierówny podział i nie mniej niesprawiedliwe przywłaszczanie sobie środków materialnych, kulturalnych
i symbolicznych w naszym społeczeństwie, które sprawiają, że „kapitał ludzki” młodego człowieka z biednej rodziny z „blokowiska” ma
niewielkie szanse dorównać „kapitałowi ludzkiemu” jego dobrze
sytuowanego rówieśnika.
Indywidualistyczne, czy raczej psychologizujące pojęcie „kapitału
ludzkiego” rozpuszcza wszystkie stosunki społeczne i silniejsze czy
słabsze determinizmy, jakie mają na nie wpływ, w woluntaryzmie
automobilizacji, który w skrócie wyraża popularna formuła: „Chcieć
to móc”. Jeśli zaś chodzi o tę część pracowników, którzy mają jeszcze to szczęście, że są pewni zatrudnienia, ta sama formuła pomaga
przekonać ich, że zawdzięczają to swojemu „kapitałowi ludzkiemu”.
To nie tylko zniechęca ich do solidaryzowania się z mniej uprzywilejowanymi, ale wytwarza też w nich przekonanie, że muszą stale
się mobilizować, by zachować i pomnażać ten tak cenny „kapitał”,
zamieniając swoją egzystencję poza czasem pracy, we wszystkich jej
wymiarach, w działające nieustannie przedsiębiorstwo, gromadzące wszelkie możliwe środki, które podniosą ich wartość na rynku
pracy.
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Z chwilą jednak, gdy przyjmujemy, że każdy jest przedsiębiorcą na małą skalę, przestajemy zdawać sobie sprawę z działania
mechanizmu kapitalistycznego wyzysku. Jeśli bowiem pracownik
rzeczywiście zarządza swoim „kapitałem ludzkim”, to nie ma sensu
mówić, że sprzedaje on kapitałowi siłę roboczą, której aktualizacja
(w formie pracy o określonym czasie trwania, intensywności, jakości i produktywności) może przynosić zyski przewyższające jej
wartość początkową, generując w ten sposób wartość dodatkową i zapewniając kapitałowi zysk przewyższający koszty dokonanego na wstępie zakupu. Uznaje się raczej, że pracownik sprzedaje
swoje „usługi”, po godziwej cenie; ich war tość, przeliczona na
pieniądze, odpowiada dokładnie wysokości otrzymywanej pensji.
Między kapitałem i zatrudnionymi pracownikami nie ma mowy
o żadnym wyzysku. Po prostu jeden z par tnerów dysponuje
większymi „możliwościami rynkowymi”, i całkiem słusznie z nich
korzysta...
Wreszcie mówienie o kapitale w stosunku do zwykłego towaru
(siły roboczej) równa się uprawianiu twardego fetyszyzmu w sensie
marksowskim.To sugerowanie, że – skoro kapitał stanowi „wartość
dynamiczną” – wartość, która może wzrastać w nieustannym, cyklicznym procesie, w którym przybiera kolejno formę towaru i pieniądza, wszelki towar (w tym siła robocza) i każda suma pieniędzy
same w sobie stanowią kapitał.
Tym samym ponownie usuwa się z pola widzenia warunki możliwości kapitału: eksploatację siły roboczej w formie takiego a nie
innego systemu płac, przekształcenie siły roboczej w towar i to,
co z niego wynika: wydziedziczenie pracowników, odebranie im
społecznych środków produkcji, które są przecież niczym innym,
jak owocem ich pracy. Nazywać „kapitałem” to, co stanowi dokładne przeciwieństwo kapitału, a zarazem bezwzględnie wyzyskiwane
źródło jego potęgi, to pozbawiać się możliwości zrozumienia, na
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czym polegają kapitalistyczne stosunki produkcji, to stawiać świat
na głowie.
przełożyła Agata Łukomska

PRZYPISY
1.

Pojęcie „kapitału ludzkiego” wprowadził w latach 50. XX w. amerykański
ekonomista Theodor W. Schultz. Spopularyzował je inny Amerykanin,
Gary Becker.

Alain Bihr – wykładowca socjologii w Uniwersytecie Franche-Comté, autor
m.in. Hommes-femmes Quelle égalité?, Atelier Ed De L’ 2002, La préhistoire
du capital, Page deux 2006 oraz La Novlangue néolibérale. La rhétorique
du fétichisme économique (Neoliberalna nowomowa. Retoryka fetyszyzmu
ekonomicznego), Page deux 2007.
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Jarosław Urbański
Praca i zamieszkanie*

Miejsc oporu prekariatu jest wiele. Często są one niezauważane,
bowiem nie dostrzegamy istotnych zmian w składzie klasowym.
W takich przypadkach potrzebne jest świeże podejście do analiz
klasowych i przejawów społecznych konfliktów. Jedną z zasadniczych
zmian w walkach pracowniczych doskonale uchwycili Piotr Krzyżaniak (2010) i Magdalena Malinowska (2010). W obu przypadkach
ich refleksja dotyczyła obszarów o strukturalnym bezrobociu: Nowej Soli i Wałbrzycha. Dokonało się tam przesunięcie konfliktów
z zakładów pracy na teren poza nimi – na miasto.
W 1999 r. upadło jedno z największych nowosolskich przedsiębiorstw – Dozamet. „Zamknięcie Dozametu – pisze Krzyżaniak –
i zwolnienie 2,5 tys. osób zapoczątkowało w 40 tys. Nowej Soli
demontaży stabilnych form zatrudnienia.” Po upadku PGRów i lokalnego przemysłu w latach 2001-2002 bezrobocie w powiecie
nowosolskim sięgnęło 40% (dziś ok. 25%). Celem zahamowania
ekonomicznej degradacji, w mieście powołano specjalną strefę ekonomiczną, gdzie dominowały już sprekaryzowane miejsca
pracy. Jej rola dla całego rynku pracy w Nowej Soli i okolicach
bywa przeceniana. Ważniejsza okazała się wahadłowa migracja
zarobkowa i fakt strukturalnych zmian, dających jednostkom samorządu terytorialnego uprawnienia do kształtowania polityki zatrudnienia. Pod ich jurysdykcję oddano pod koniec lat 90. urzędy
pracy. W 2003 r. wprowadzono prawo o zatrudnieniu socjalnym.
W tym samym roku wprowadzono nową ustawę o dochodach
* Przedruk fragmentu z książki Jarosława Urbańskiego pt. Prekariat i nowa walka klas,
Warszawa 2014.
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jednostek samorządu terytorialnego, która od 2004 r. zwiększała
udział samorządów w podatkach zarówno od osób fizycznych (PIT)
jak też prawnych (CIT), co wiązało się równolegle z przejęciem
przez nie coraz większego pakietu zadań, także z zakresu polityki
społecznej. Ostatecznym celem okazało się uzyskanie maksymalnej
mobilności i elastyczności w zatrudnianiu pracowników. Z jednej
zatem strony „nowi” pracodawcy odmówili bezpośredniego udziału w utrzymywaniu siły roboczej i jej rezerwowej armii – bezrobotnych, a z drugiej jednostki samorządu terytorialnego starają się
uchylić od roszczeń i minimalizować koszty ochrony siły roboczej,
co zmusza wielu pracowników do pracy za niskie wynagrodzenia,
poniżej kwalifikacji i w niepewnych warunkach. Jednocześnie – co
wydawać się może paradoksalne – w efekcie ciągłej rotacji miejsc
pracy, dla poszczególnych pracowników punktem odniesienia stała
się stabilność zamieszkania i instytucje pomocowe samorządów: od
zasiłków i świadczeń zdrowotnych dla bezrobotnych, przez wsparcie
gminnych ośrodków pomocy rodzinie, po dodatki mieszkaniowe.
Minimalne płace i niestabilne zatrudnienie przy masowym bezrobociu skutkowały zadłużeniem gospodarstw rodzinnych, w tym
zaległościami czynszowymi, ale także coraz częstszymi żądaniami
rozszerzenia zakresu i ustabilizowania cen usług publicznych: przedszkoli, żłobków, komunikacji zbiorowej itd. Napięcia w takich okolicznościach przenoszą się z miejsca pracy pod siedziby władz lokalnych.
W Nowej Soli wybuchł konflikt lokatorski.
Do podobnej sytuacji doszło w Wałbrzychu. Historycznie podstawową rozwoju wałbrzyskiego przemysłu było wydobycie węgla
kamiennego. Po II wojnie światowej, w kulminacyjnym momencie
zatrudnienie w zagłębiu znajdowało nawet 25 tys. górników. Na tej
bazie rozwijał się też przemysł elektromaszynowy, włókienniczy, spożywczy, porcelanowy, odzieżowy, elektroniczny, papierniczy i drzewny. W pierwszej połowie lat 90. kopalnie zamknięto i – pomimo
zapewnień rządu – nie stworzono równolegle innych miejsc pracy.
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Stopa bezrobocia wymknęła się spod kontroli i wzrosła do nawet
30%, co udało się względnie opanować dopiero poprzez przeniesienie pracowników na emerytury. Nastąpił masowy exodus ludności.
Liczba mieszkańców Wałbrzycha od 1991 r. zmalała o blisko 15%
(o 21 tys.). Analizując ten stan jeden z autorów pisał:
Likwidacja kopalń wałbrzyskich nie była procesem do końca
przemyślanym. Popełniono, szczególnie w okresie jej realizacji,
wiele błędów. Podejmowano różne decyzje, kierując się bardziej
względami politycznymi niż zasadami ekonomii. (…) Tak ogromny
proces likwidacyjny był przeprowadzany w Polsce po raz pierwszy
i może dlatego restrukturyzację górnictwa w Dolnośląskim Zagłębiu
Węglowym prowadzono w sposób chaotyczny i nieskoordynowany.
Działania ograniczone zostały praktycznie do fizycznej likwidacji
kopalń: zakończenia wydobycia, redukcji zatrudnienia i sprzedaży
majątku bez realnej wyceny jego rzeczywistej wartości. Nie
przeprowadzono również właściwej oceny społecznych,
ekonomicznych i gospodarczych konsekwencji likwidacji Zagłębia
Wałbrzyskiego. KOSMATY, 2011

Restrukturyzacji i zamknięciu kopalń towarzyszyły też protesty, które zogniskowały się wokół walki kopaczy z biedaszybów. Wysokie
bezrobocie popchnęło mieszkańców Wałbrzycha i okolic do nielegalnego wydobycia węgla. Spotkali się oni jednak z ostrą reakcją
władz lokalnych, zwalczających pozyskiwanie węgla na własną rękę.
Około 900 osób z 2-3 tys. kopaczy zostało skazanych na karę wiezienia w zawieszeniu lub/i grzywnę. Doszło do wielu demonstracji,
powołano Społeczny Komitet Obrony Biedaszybów.1

Elektrolux, Bridgestone, Colgate, Palmolive, Cadbury itd. Całkowitą
wartość zrealizowanych w strefie inwestycji pod koniec 2009 r.
szacowano na 11,2 mld zł, a zatrudnienia na 28,5 tys. osób (obecnie
ok. 32 tys.)2. Dla porównania, na koniec tego samego roku – wg
GUS – w Wałbrzychu w firmach zatrudniających ponad 9 osób
pracowało 30,5 tys. pracowników, a w całym regionie 120,7 tys.
W Strefie pracownicy i pracownice zostali przyjęci na zupełnie innych, niestabilnych i sprekaryzowanych już zasadach.
Magdalena Malinowska (2010) stwierdza, że znaczna części bezrobotnych kobiet odmówiła zatrudnienia na takich warunkach. Nastąpiło to przede wszystkim z braku odpowiedniej, do tej pory
zapewnianej przez zakłady pracy i lokalne władze, infrastruktury
(żłobków, przedszkoli, świetlic) umożliwiającej im zatrudnienie na
elastycznych zasadach:
Proponowane przez urzędy pracy zajęcia wymagają niekiedy
spędzenia w fabryce kilkunastu godzin dziennie, co nie pokrywa
się z godzinami otwarcia przedszkola. Kolejną przeszkodą jest
trzyzmianowy tryb pracy. Nawet jeżeli matki zatrudnione są na
popołudniowej lub nocnej zmianie nie mają możliwości oddania
dziecka pod opiekę, a ich zarobki nie pozwalają na zatrudnienie
opiekunki. Kobiety odrzucają oferty z urzędu, tracą zasiłek i narażają
się na szykany ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Instytucja ta zakłada bowiem, iż strategia odmowy pracy oznacza
patologię, straszą matki odebraniem dzieci, jeżeli nie podporządkuje
się urzędniczej dyscyplinie.

Ostatecznie powstała największa dziś w Polsce Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. W jej obrębie działa ponad 200 przedsiębiorstw z całego świata, w tym takie firmy jak Toyota, IBM, Cersanit, Faurecia, NSK, General Electric, Metzeler, Henkel, Whirlpool,

Mechanizm ten rzutuje także na sytuację mieszkaniową, prowadzi
ostatecznie do zaległości czynszowych i utraty miejsca zamieszkania. Podobnie jak w przypadku Nowej Soli, walka prekariatu często
koncentruje się wokół tej problematyki. W Wałbrzychu trudności
mieszkaniowe doprowadziły – za początkową aprobatą władz – do
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masowego zajmowania pustostanów w wyludniającym się mieście.
W 2008 r. władze lokalne uznały jednak zajęcie pustych lokali za nielegalne, odcięto media, a lokatorów potraktowano jak przestępców.
Wówczas to kobiety podjęły strajk głodowy, żądając przyłączenia do
ich mieszkań prądu, wody i gazu oraz zmiany kierunków polityki społecznej w mieście. Zorganizowano też kilkusetosobową demonstrację
i ostatecznie zmuszono władzę do ponownego podłączenia mediów.
To, co część autorek określa jako „kryzys opieki” (Charkiewicz, Zachrowska-Mazurkiewicz 2009, Magdalena Malinowska 2010), ma też
drugą stronę medalu. Uchylaniu się władz gmin i miast od obowiązku bezpośredniego zaangażowania się i odpowiedzialności z tytułu
opieki społecznej, zdrowotnej czy edukacji, towarzyszy „miękka restrukturyzacja”. Polega ona na przekazywaniu zadań z tego zakresu
różnego typu fundacjom czy stowarzyszeniom. Oznacza to zazwyczaj wzrost kosztów świadczonych usług i pogorszenie dostępności
do nich. Co więcej, prowadzi też do utraty przez pracowników
i pracownice placówek opiekuńczych i oświatowych stabilnego zatrudnienia i poddania się procesowi prekaryzacji.
Niekiedy nie praktyka, ale literalne zapisy ustawowe pogarszają od
razu pozycję pracownic. Przykładowo do kwietnia 2011 r. żłobki
formalnie podlegały pod resort zdrowia, po czym weszła w życie
nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, która przekazywała te
placówki pod niepodzielne władanie samorządów. Ta sama ustawa
wydłużyła jednocześnie czas pracy pracownicom żłobków z 7 godz.
35 minut, do 8 godzin, bez rekompensaty pieniężnej. W Poznaniu
zatrudnione osoby nie miały zrewaloryzowanych wynagrodzeń od
2009 r., co spowodowało znaczący realny spadek ich i tak niezbyt
dużych dochodów. Władze miasta odmówiły jakichkolwiek podwyżek, a prezydent w 2012 r. w liście do protestujących pracownic
żłobków stwierdził, że nie przewiduje żadnych podwyżek do 2032
r.! Ostatecznie doprowadziło to do powstania na terenie żłobków
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związków zawodowych, wejścia w spór zbiorowy, ogłoszenia gotowości przeprowadzenia strajku i przede wszystkim licznych akcji
ulicznych z blokowaniem dróg włącznie3. Pod tą presją w budżecie
na rok 2013 i 2014 przewidziano ostatecznie podwyżki płac. Kampania zakończyła się względnym sukcesem.
Bunt w poznańskich żłobkach póki co zablokował też pomysły na
dalsze przekształcenia i sprowadzenia zatrudnionych w nich osób
do pozycji takiej, jaką od lat zajmuje znaczna część pracowników
kultury i artystów. Na ich sytuację materialną samorządy mają
wpływ bezpośredni, nie tylko jako zarządzający placówkami kultury,
ale także finansując konkretne przedsięwzięcia. Warunki elastycznego zatrudnienia dla większości artystów stały się normą od lat.
Może dlatego wielu z nich zaczęło się bardzo głęboko interesować
zagadnieniami pracy: dezindustralizacją, postfordyzmem, kryzysem
państwa opiekuńczego i wreszcie prekaryzacją. Ostatni z tych terminów przejął się w środowisku artystów i pracowników kultury
relatywnie wcześniej, a jednocześnie starali się oni podkreślać pewnego typu kontynuację i zaakcentować dokonujące się przemiany
od proletariatu do prekariatu4. Krytyczne analizy, postulaty i manifesty środowiska artystycznego można było odnaleźć w wydawanych
Czytankach dla Robotników Sztuki5.
O swojej sytuacji pracownicy Teatru Polskiego we Wrocławiu, podlegającego pod samorząd wojewódzki, mówią następująco:
Teatr jest finansowany poniżej kosztów utrzymania, stąd nie może
wyrwać się ze spirali długów. Urzędnicy z jednej strony zdają się to
rozumieć, z drugiej nie podejmują realnych kroków naprawczych,
za to co parę miesięcy padają zarzuty o złe zarządzanie. (…)
Nasza sytuacja finansowa jest katastrofalna. W opinii publicznej
panuje przekonanie, że aktorzy czy artyści szerzej mówiąc, to jakaś
uprzywilejowana grupa społeczna. Nic bardziej mylnego, to dotyczy
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może wąskiej grupy gwiazd telewizyjnych. W teatrach jest bieda,
zarobki są upokarzająco niskie…6

W maju 2012 r. wybuchł strajk artystów. W całej Polsce zamknięto
ponad 50 galerii, sal wystawowych i muzeów w geście solidarności
z „robotnikami sztuki”. W swoim manifeście artyści pisali, że większość wytwórców kultury jest biedna, nie posiada stałego zatrudnienia, „z trudem łączy koniec z końcem, pracują dużo, a zarabiają słabo
i nieregularnie”. Stają się też pierwszymi ofiarami cięć budżetowych
i niekorzystnych dla pracowników zmian na rynku pracy. Wielu
artystów znalazło się poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych
i emerytalnych. „Żądamy – pisano – rozpoczęcia płac na stworzeniem takiego systemu, który nie wyrzucałby artystów poza nawias
społeczeństwa!”
Straganiarze i sprzedawczynie –
od deproletaryzacji do reproletaryzacji
Dobrym przykładem oporu prekariatu są konflikty w sektorze handlu detalicznego. Mają one bardzo wielorakie przejawy. Wielkość
zatrudnienia w sferze drobnego handlu i usług jest przeważnie silnie uzależniona od zapotrzebowania na ręce do pracy w innych
sektorach gospodarki, przede wszystkim w przemyśle. Kryzysy
w produkcji wielkoprzemysłowej łączą się z większą aktywnością
ekonomiczną ludności na innych polach. W Polsce, jak w wielu innych krajach, transformacja ustrojowa doprowadziła do sytuacji, że
masa marginalizowanych pracowników i byłych chłopów czy chłoporobotników stała się „rojem prokapitalistów” – jak nazwał ich
za Hernando de Soto, (Mike Davis 2009; 249-251). W pierwszym
okresie zmian łaknęli oni „formalnych praw własności i dzikiej konkurencji”. Bohaterscy „mikroprzedsiębiorcy” – ciągnie dalej Davis
– w istocie rzeczy w wielu miejscach na świecie byli „wysadzonymi
z siodła pracownikami sektora publicznego lub zwolnionymi z pracy
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robotnikami wykwalifikowanymi” i wbrew obiegowym opiniom, najczęściej pracowali dla kogoś innego.
W Polsce duża część z tych „mikroprzedsiębiorców” szukała szczęścia i życiowej szansy w handlu detalicznym, który na przełomie lat
80. i 90. rozwijał się dynamicznie dzięki nie zaspakajanemu przez lata
popytowi, jaki powstał w warunkach gospodarki niedoboru realnego socjalizmu. Placówek handlowych gwałtowanie przybywało aż
do lat 2002-2003. Zahamowanie tej tendencji miało tylko częściowo źródło w spadku popytu wewnętrznego na skutek masowego
bezrobocia. Już w drugiej połowie lat 90. rodzimemu handlowi detalicznemu wyrósł konkurent – pojawiły się na polskim rynku międzynarodowe sieci dyskontów, super- i hipermarketów. Pod hasłem
ucywilizowania handlu detalicznego lokalne władze – stając faktycznie w obronie interesów korporacyjnych – uderzyły w pierwszym
rzędzie w straganiarzy. Od tego okresu byliśmy świadkami całego
szeregu gwałtowanych walk. Jedno z pierwszych tego typu wystąpień opisałem w książce Globalizacja a konflikty lokalne (Urbański
2002; 45-46). Miało ono miejsce w Lesznie i spowodowane było
likwidacją targowiska, aby w jego miejsce postawić supermarket
Ahold. Kiedy projektu nie udało się straganiarzom zablokować metodami formalno-prawnymi w sierpniu 2000 r. doszło do ostrych
starć pomiędzy ochraniarzami wynajętymi przez inwestora a grupą
protestujących, którzy rozpoczęli okupację placu budowy. Zostali
wezwani do jego opuszczenia przez policję. Nocą jednak wrócili na
teren inwestycji i zasypali wykopy budowlane.
Do jednych z najgwałtowniejszych i najbardziej znanych konfliktów
na podobnym gruncie doszło w 2009 r., kiedy władze Warszawy
likwidowały halę Kupieckich Domów Towarowych (KDT). W tym
przypadku miała miejsce cala seria wystąpień. Na przykład 9 lipca 300 kobiet handlujących w KDT (wiele z nich przyszło z dziećmi) demonstrowało przeciwko likwidacji hali, gdzie pracowało ich
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wówczas ponad tysiąc. Natomiast 16 lipca przez stolicę w obronie
KDT przemaszerowała dwutysięczna manifestacja. W dniu 21 lipca odbyła się egzekucja wyroku sądowego orzekającego eksmisję.
W trakcie akcji organizowanej na zlecenie komornika przez firmę
ochroniarską, doszło do zamieszek z kupcami, którzy zabarykadowali się w środku hali. W wyniku zajść pomocy medycznej udzielono
100 osobom, 22 zostały zatrzymane w trakcie całej akcji przez policję7. W 2012 r. do gwałtownego konfliktu doszło także z kupcami
z podziemi warszawskiego Dworca Centralnego. Setki podobnych
walk, o rozmaitym natężeniu i różnym przebiegu, przetoczyło się
przez Polskę przez ostatnich 10 lat. Skala zjawiska nie została jednak
dokładnie zbadana.
Pomimo oporu, koncentracja handlu następowała jednak nieuchronnie. Super- i hipermarkety, oraz galerie i domy handlowe
dysponują dziś ok. 25% powierzchni handlowej, kiedy w 1995 r. było
to 4%, w 2000 r. – 10,5%, a w 2005 r. prawie 20%. Co więcej, korporacje konkurują z drobnym, indywidualnym handlem, czego dowodzi
powstanie takich sieci jak Żabka czy sklepy przy stacjach benzynowych. Coraz więcej zatem obrotów i zysków skupiają w swoich
rękach duzi inwestorzy. W 2008 r., na rynku detalicznym produktów
żywnościowych (ok. 45% obrotu detalicznego, bez uwzględnienia
sprzedaży paliw) na sklepy wielkopowierzchniowe przypadało 1/3
obrotów (Kosicka-Gębska, Tul-Krzyszczuk, Gębski, 2011; 44). Do
tego należałoby dodać obroty sklepów małych należących do korporacji. Dziś 20 największych firm operujących na rynku handlu
detalicznego – m.in. takich jak: Jeronimo Martins Polska, Eurocash,
Metro Group, Auchan Polska, Żabka Polska, Grupa Muszkieterów,
Empik, Netto, Carrefour Polska itd. – zatrudnia łącznie ok. 250 tys.
pracowników. W największej z nich wszystkich firmie, Jeronimo
Martins (portugalski właściciel dynamicznie rozwijających się dyskontów Biedronka), pracuje już ok. 45 tys. pracowników.
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Rozwój korporacyjnych sieci handlowych odbywał się niekiedy
dzięki środkom pochodzącym z funduszy publicznych. W 2005 r.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza i Polska Zielona Sieć złożyli oficjalny protest na działania Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), dysponującego funduszami
pochodzącymi z podatków. Bank zdecydował się na finansowanie
rozwoju placówek Kaufland w małych miejscowościach, w czasie
gdy Państwowa Inspekcja Pracy informowała o licznych przypadkach
łamania praw pracowniczych przez tę firmę. Rada Dyrektorów EBOR
nie prześwietliła dokładnie działalności Kaufland w Polsce. W sprawie
tej odbyły się w Polsce protesty pod kilkoma sklepami korporacji8.
Kauflad i sieć Lidl należą do niemieckiego potentata firmy Schwarz
Group, który w 2006 r. posiadał w całej Europie 500 placówek
Kauflad i 6,7 tys. placówek Lidl, zatrudniając łącznie ok. 160 tys. pracowników i pracownic na cały kontynencie. Jego obroty wynosiły
40 mld euro. Cały koncern znalazł się na celowników zachodnich
organizacji, przede wszystkim niemieckiego związku zawodowego
sektora usług Ver.di, który przygotował „czarną księgę” praktyk Lidl
w Europie, wskazując na liczne przykłady łamania praw pracowniczych, zwalczania związków zawodowych czy nawet wynajmowania
do ochrony obiektów przedstawicieli organizacji skrajnie prawicowych (Hiszpania)9.
W ostatnich latach polska Państwowa Inspekcja Pracy systematycznie kontrolowała super- i hipermarkety wykazując masowe
nieprzestrzeganie podstawowych norm prawa pracy nie tylko
w Kauflandzie. Do tego związki zawodowe często zarzucały większości sieci łamanie swobód związkowych. Do jednego z pierwszych
protestów doszło w 2001 r. przed marketami OBI w Warszawie,
Wrocławiu, Lublinie, Łodzi i Gdańsku zorganizowane przez związek zawodowy Konfederacja Pracy (OPZZ). Oprócz nieprzestrzegania Kodeksu pracy zarzucono korporacji nielegalne zwolnienie
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działaczy związkowych (Urbański 2002; 92). Zwalczanie związków
zawodowych przez super- i hipermarkety stało się zarzewiem wielu
podobnych konfliktów10. Ten sam związek zawodowy wygrał sprawę przed sądem pracy dotyczącą nielegalnego zwolnienia jednego
z działaczy w Tesco. Brytyjska korporacja wiele razy zwróciła na siebie uwagę łamaniem praw pracowniczych. Powoli organizacje związkowe powołały swoje kolejne komisje na terenie Tesco. Z czasem
doszło w sieci do licznych sporów zbiorowych i akcji strajkowych.
Na początku 2008 r. związek zawodowy Sierpień’80 przeprowadził
głośną dwugodzinną akcję strajkową w tyskim supermarkecie, żądając wyższych wynagrodzeń. „W odpowiedzi na podjęcie strajku
ostrzegawczego, dyrekcja na dwie godziny zamknęła sklep, obstawiając wszystkie wejścia uzbrojonymi w pałki i paralizatory ochroniarzami. Bocznymi drzwiami wyprowadzano klientów, którzy zostali
w sklepie. Strajkowali prawie wszyscy pracownicy, którzy pracują
na popołudniowej zmianie” – pisał portal lewica.pl11. Mniej więcej
od tego czasu akcje rewindykacyjne na terenie Tesco nie ustawały (łącznie z próbami objęcia strajkiem całego przedsiębiorstwa)
i przeniosły się też na inne markety. Przykładowo, 7 października
2010 r. NSZZ Solidarność w marketach sieci takich jak Tesco, Makro,
Carrefour czy Real wezwała do strajku włoskiego, polegającego na
wykonywaniu przez pracowników swoich obowiązków w sposób
skrajnie precyzyjny, zgodnie ze wszystkimi procedurami ustawodawców i pracodawców. „W wielu marketach pracodawcy próbowali
zapobiec lub chociaż ograniczyć rozmiary strajku. W hipermarkecie
Tesco w Lublinie obsługę kas powierzono firmie zewnętrznej”12.
Natomiast 13 czerwca 2012 r. w Krakowie przed biurem zarządu
Tesco Polska odbyła się demonstracja przeciwko zwolnieniom grupowym, warunkom pracy i płacy w tej firmie. Był to – jaki pisała
portal lewica.pl – „pierwszy wspólny protest wszystkich działających
tam związków zawodowych”. Inicjatywa NSZZ Solidarność została
poparta przez NSZZ Solidarność’80, Konfederację Pracy, Związek
Zawodowy Pracowników Handlu i WZZ Sierpień’80.

Obok związków zawodowych protesty nie zawsze miały charakter
zorganizowany, choć prowadziły do powoływania „stowarzyszeń poszkodowanych pracowników”, jak Stowarzyszenie Poszkodowanych
przez Wielkie Sieci Biedronka13, które w maju 2009 r. zorganizowało
protest przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Uczestnicy pikiety
domagali się informacji na temat śledztwa w sprawie łamania praw
pracowników zatrudnionych w sklepach portugalskiego giganta.
Sprawa ta stała się na tyle głośna, że firma Jeronimo Martins została
zmuszona do podjęcia działań promocyjnych ratujących wizerunek
przedsiębiorstwa. Drukowano specjalne wydawnictwa i prowadzono
kampanie reklamowe. Podobne stowarzyszenie powstało w związku
z działalnością firmy Żabka Polska SA, ale skupiało przede wszystkim
ajentów sklepów. „W ciągu kilku lat w Internecie pojawiły się setki
komentarzy dotyczących współpracy z firmą Żabka Polska SA – pisała
Joanna Jurkiewicz (2011) w artykule analizujących tę sytuację. Gros
tych opinii (…) to negatywne wspomnienia związane z prowadzeniem sklepów.” Autorka analizując problem, stwierdza, że ajenci Żabki
faktycznie znajdowali się w pozycji sprekaryzowanych pracowników14.
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PRZYPISY
1.

2.

Częściowo opis tego konfliktu można znaleźć na stronie internetowej
Stowarzyszenia Biedaszyby: www.biedaszyby.republika.pl. Pomimo dość dużego
zainteresowania, towarzyszącemu biedaszybom, zwłaszcza przy okazji premiery
filmu dokumentalnego w reżyserii Tomasza Wiszniewskiego pt. „Wszyscy
jesteśmy z węgla” (2004), walka kopaczy czeka jeszcze na analizę i szczegółowy opis. Miała ona masowy charakter, a protest uległ pod wpływem represji
z jakimi spotkali się kopacze. Jak w swoim oświadczeniu pisał OZZ Inicjatywa
Pracownicza i Stowarzyszenia Biedaszyby: „Za wydobycie węgla na własną rękę,
jeśli sąd uzna to za poważną szkodę w mieniu, grozi do 3 lat więzienia. Jeśli
prokurator będzie łaskawy i uzna to za niską szkodę, grozi kara 30 dni aresztu
i grzywny do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo sprzedaż węgla obciążona jest
zarzutem paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia…” Patrz: Biuletyn Inicjatywy
Pracowniczej 26/2009 str. 6.
Na podstawie danych z oficjalnej strony internetowej Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.

3.

Na podstawie broszury Poznańskie żłobki. Więcej pracy za niższe płace, wydanej
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza i dostępnej na
stronie: www.ozzip.pl.
4. W dziedzinie sztuk wizualnych można tutaj wymienić takie nazwiska artystów
i kuratorów jak Grzegorz Klaman (Instytut Sztuki Wyspa, ulokowany w postoczniowych halach w Gdańsku), Robert Rumas, Rafał Jakubowicz, Jakub Szreder,
Ewa Majewska. We współczesnym polskim teatrze to przede wszystkim Paweł
Demirski i Monika Strzępka, ale także przykładowo Michał Kmiecik ze spektaklem „Śmierć pracownika” czy ostatnio (czerwiec 2013 r.) plenerowa realizacja
Teatru Ósmego Dnia w zakładach Cegielskiego.
5. O zaangażowaniu pracowników kultury i artystów w walkę z prekarnymi
warunkami pracy, możemy przeczytać m.in. w materiałach Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza opublikowanych w biuletynie
związkowym: „Gdańsk: Śmierć robotnika motywem sztuki”, Biuletyn Inicjatywy
Pracowniczej nr 8/2006, „Widmo krąży po siedzibie firmy, widmo pracownika…” wywiad z Michałem Kmiecikiem, Biuletyn Inicjatywy Pracowniczej nr
34/2012; Mikołaj Iwański „Kaszel artysty. Dlaczego strajkują robotnicy sztuki?”,
Biuletyn Inicjatywy Pracowniczej nr 35/2012; „Strajk Artystów”, Biuletyn Inicjatywy
Pracowniczej nr 35/2012; „Teatr w fabryce, fabryka w teatrze”. wywiad z Ewą
Wójciak, Biuletyn Inicjatywy Pracowniczej nr 36/2013; „Chcemy mieć wpływ na
przyszłość naszego teatru” rozmowa z aktorami Teatru Polskiego we Wrocławiu,
Biuletyn Inicjatywy Pracowniczej nr 36/2013. Wszystkie wymienione numery
Biuletynu dostępne na stronie Inicjatywy Pracowniczej: www.ozzip.pl.
6. „Chcemy mieć wpływ na przyszłość naszego teatru” rozmowa z aktorami
Teatru Polskiego we Wrocławiu, Biuletyn Inicjatywy Pracowniczej nr 36/2013
7. Za: Wikipedia, dostęp z dnia 02.07.2013 r.
8. Patrz: Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 5/2005.
9. Hamann Andreas and research group, The Black Book on Lidl in Europe, Berlin
2006.
10. Sytuację w placówkach handlowych opisuję m.in. na podstawie wywiadów
i rozmów jakie przeprowadziłem z pracownikami tego sektora w latach 20022012, których część była publikowana, np. „Pikujemy 800. Nie więcej” wywiad
z Radosławem Sawickim, Nowy Robotnik 7(22)/2005 czy „Brakuje wiary w siebie” rozmowa z Ewą Urbańską, Nowy Robotnik 3(18)/2005. Podczas mojego
zaangażowania w działalność związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza
problematyka ta, dotycząca konkretnych sieci sklepów, powracała wielokrotnie.
Konflikty opisane zostały w m.in. następujących przypadkach: Kaufland – Biuletyn
Inicjatywa Pracownicza nr 5/2005; Auchan – Biuletyn Inicjatywa Pracownicza numery: 11/2007, 17/2008, 18/2008, 19/2008, 20/2008, 23/2009; Tesco – Biuletyn
Inicjatywa Pracownicza numery: 4/2005, 13/2007, 18/2008, 20/2008, Biedronka –

Jarosław Urbański – socjolog i aktywista związany od lat 80. z ruchem
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11.
12.
13.
14.

Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 21/2008; Royal Collection – Biuletyn Inicjatywa
Pracownicza nr 24/2009; Alma – Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 27/2010;
Żabka – Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 28/2010; OBI – Biuletyn Inicjatywa
Pracownicza nr 32/2011; Inne Meble – Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr
33/2012; ZOO Centrum – Biuletyn Inicjatywa Pracownicza numery: 33/2012,
34/2012. Kwestie te były także podejmowana w artykułach o bardziej ogólnym
charakterze np.: Krzysztof Miśkiewicz, „Bezkarny wyzysk”, Nowy Robotnik
2(17)/2005; Radosław Sawicki, „Chcemy być traktowani równo”, Nowy Robotnik
5 (31)/2006; Piotr Krzyżaniak, Jarosław Urbański, „Zielona Góra: Muchy
zamiast masła”, Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 14/2007; Piotr Krzyżaniak,
„Hiperwyzysk w marketach – nie tylko przed świętami”, Biuletyn Inicjatywa
Pracownicza nr 22/2009; Magdalena Chusteczka, „Hipermarkety – kryzys,
którego nie ma”, Biuletyn Inicjatywa Pracownicza nr 26/2009. Artykuły i wywiady
z Biuletynu Inicjatywa Pracownicza dostępne są na stronie związku: www.ozzip.pl.
Za: www.lewica.pl z dnia 20.02.2008 r.
Za: www.lewica.pl z dnia 07.10.2010 r.
Strona Stowarzyszenia: www.stowarzyszenie-biedronka.pl.
Patrz też strona internetowa protestujących ajentów Żabki: http://ajenci.cba.pl/.

anarchistycznym, a później także środowiskiem poznańskiego Rozbratu.
Działacz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.
Autor książek: Globalizacja a konflikty lokalne (2002), Odzyskać miasto.
Samowolne osadnictwo, skłoting i anarchitektura (2005) oraz Prekariat
i nowa walka klas (2014).

K3: Jeśli przepracuję w miesiącu dwieście pięćdziesiąt godzin,
a średnio za godzinę płacone mam piątkę i niech pani nawet nie
wspomina o kwocie minimalnej na zleceniu, bo przecież i na to są
sposoby, są świetne sposoby, na przykład przymusowa opłata za
uniform, przymusowa opłata za zużycie kawy i herbaty, przymusowa
opłata za korzystanie z pomieszczenia socjalnego i znów proszę
drogiej pani wychodzi piątka za godzinę, aneks podpisany, pieniądz
się zgadza. Popracuję dwieście pięćdziesiąt godzin w miesiącu,
to daje średnio od dziesięciu do dwunastu godzin dziennie pracy,
mojej pracy w tysiącu prac, za godzinę pracy otrzymuję pięć złotych,
to mniej niż kawa w automacie w waszej biurowej kuchence, więc
proszę, proszę mi policzyć, dwieście pięćdziesiąt razy pięć, tysiąc
siedemset pięćdziesiąt na rękę. A pani ile zarabia?

K2: To nie są pytania,

które wypada
zadawać, droga
pani.

K3: Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie możemy o tym rozmawiać.
Na takie pytania odpowiadają albo ludzie zarabiający bardzo mało,
albo bajecznie dużo, rozumiem, że nie zarabia pani ani dużo, ani
mało, chciałaby pani zarabiać więcej, boi się pani pójść i powiedzieć
szefowi, że kolega z działu ma tysiaka więcej i dlaczego nie pani,
zgadza się? Ale nie pójdzie pani, nigdy nie ma dobrego dnia, tak samo
jak nie ma dobrego dnia, by podzielić się z konserwatorką powierzchni
płaskich wysokością swoich poborów.

K3: I tego nie jestem w stanie zrozumieć. To o czym rozmawiacie?
O czym rozmawiacie na grillu na przykład? Na imieninach?

Michel Husson
Koniec pracy i powszechny dochód*

Sporo nurtów politycznych, zresztą dość różnorodnych, opiera swoje projekty przeobrażeń społecznych na tezie o końcu pracy. Wyciągają z niej wniosek, że dziś osią, wokół której powinny ukształtować
się takie projekty, jest postulat powszechnego dochodu. Chcemy tu
wskazać na sprzeczności takiego stanowiska, które w istocie wynikają z wycinkowego w najlepszym razie pojęcia o przeobrażeniach
współczesnego kapitalizmu.
Dwoista natura pracy
Punktem wyjścia i nicią przewodnią wszelkiej refleksji o pracy powinna być dwoista natura pracy. Po stronie negatywnej jest to stosunek wyzysku, panowania, alienacji, a niektóre jego formy, również
„najnowocześniejsze”, graniczą z niewolnictwem. Zarazem jednak
jest to sposób uznania społecznego i przestrzeń realizacji. Te dwie
strony są nierównomiernie obecne w konkretnych sytuacjach, ale
żadna nigdy nie jest nieobecna.
Można zastanawiać się nad tym nieustającym napięciem wokół
trzech tematyk: cierpienia w pracy, wykluczenia „pozbawionych
pracy” i aktywności kobiet. W swojej klasycznej książce pt. Cierpienie we Francji Christophe Dejours przeprowadza prowokacyjną paralelę między kapitalistyczną organizacją pracy a organizacją
obozu koncentracyjnego. Wykazuje jednak również, że duża część
dostrzeżonych przez niego cierpień bierze się nie tyle z samej

sytuacji zależności, ile z rozdarć, które pociąga ona za sobą w związku z głębokim dążeniem do znalezienia w pracy przyjemności1.
W innych studiach socjologicznych mówi się o „paradoksalnym
zaangażowaniu” pracowników najemnych, na których nie działa tylko „kij” (wszelkiego rodzaju kary, groźba bezrobocia), ale również
„marchewka” uznania przez innych i satysfakcji wynikającej z dobrej
roboty. To samo można stwierdzić w stosunku do bezrobotnych.
Utrata pracy i rosnące oddalenie od pracy wywołują poczucie własnej bezużyteczności, przynależności do grona tych, których Robert
Castel nazywa „nadliczbowymi”. Większość bezrobotnych aspiruje
do ponownego znalezienia pracy i duża ich część jest na to gotowa, jeśli nawet ma to oznaczać, że zgodzą się na zatrudnienie na
szczególnie niepewnych warunkach, które – jak to nieraz bywa –nie
zapewni im dochodu wyższego od zasiłków, o które mogą się starać.
Wreszcie, wzrost aktywności zawodowej kobiet od kilku dziesięcioleci jest innym objawem tej aspiracji.Ta aktywność trwa, mimo wzrostu
bezrobocia i dyskryminacji – czy to polegającej na niższych płacach,
czy na dłuższym czasie pracy – z którą borykają się w pracy kobiety.
Tak więc, wszelkie jednostronne spojrzenie na pracę jest fałszywe. Należy odprawić z kwitkiem alegorie pracy wywodzące się
z pewnej tradycji marksistowskiej (w wersji stalinowskiej) i hymny
na cześć wyzwolenia poza pracą, które zwłaszcza w Pożegnaniu
proletariatu teoretyzował André Gorz2. Oba oblicza pracy są ze
sobą nierozdzielnie związane i nie ma emancypacji społecznej bez
wyzwolenia pracy.
Teorie końca pracy

*Przedruk artykułu z "Le Monde diplomatique – edycja polska", nr 9/2006.

Teorie końca pracy, które mają kilka wariantów, funkcjonują zgodnie
z następującym rozumowaniem:
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• postęp techniczny redukuje pracę do niewielu
rzeczy i pełne zatrudnienie jest definitywnie
nieosiągalne,
• zamiast „pełnego zatrudnienia” celem powinna być
więc „pełna aktywność”,
• ponieważ nie ma pracy dla wszystkich, hasło „praca
to prawo” należy zastąpić hasłem „należy się
dochód”,
• bezrobotni będący „działaczami” i nieregularnie
pracujące osoby z przemysłu rozrywkowego to
zapowiedź przyszłego pracownika-obywatela.
Te twierdzenia opierają się na elementach rzeczywistości, ale są
dyskusyjne, bo niekompletne. Odpowiedzialności postępu technicznego za wzrost bezrobocia nie można jednoznacznie ustalić.
Wzrost wydajności pracy zmalał w porównaniu z latami pełnego
zatrudnienia: dziś we Francji mamy dziesięcioprocentowe bezrobocie przy niespełna dwuprocentowym wzroście wydajności pracy;
w latach sześćdziesiątych wydajność pracy rosła dużo szybciej (ok.
5 proc. rocznie), podczas gdy stopa bezrobocia nie przekraczała 2
proc. Gdyby wzrost wydajności pracy był bezpośrednią przyczyną
bezrobocia, konfiguracja musiałaby być odwrotna.

głoszącemu, że tworzenie miejsc pracy jest niemożliwe – temu poczuciu dobrze dała wyraz Viviane Forrester w Horrorze ekonomicznym3. Jest wiele niezaspokojonych potrzeb, których zaspokojenie
mogłoby spowodować tworzenie miejsc pracy; jedyny problem
polega na tym, że zaspokojenie tych potrzeb nie jest dostatecznie
rentowne.Tak więc, to nie postęp techniczny sam w sobie generuje
bezrobocie, lecz jego wdrażanie „na sposób kapitalistyczny”.
Innymi słowy, wzrost wydajności pracy stwarza bezrobocie tylko
wtedy, gdy dopasowania nie zapewnia skracanie czasu pracy. Rzuca
się to w oczy, gdy rozumuje się w skali XX w.: wydajność pracy
wzrosła 13,6 razy, ale siła nabywcza wzrosła tylko 6,9 razy. Ta luka
nie doprowadziła do niepohamowanego wzrostu bezrobocia na
skutek skrócenia czasu pracy w ciągu ubiegłego stulecia o około 45
proc. Innymi słowy, gdybyśmy dziś nie pracowali o połowę krócej
w porównaniu ze średnią z początku XX w., połowa ludności byłaby bezrobotna. „Pełnego zatrudnienia” nie można więc definiować
niezależnie od przeciętnego czasu pracy; niedostatek miejsc pracy
jest ściśle związany z niedostatecznym skróceniem czasu pracy.
Projekty powszechnego dochodu

Wolumen pracy, tzn. ogólna liczba godzin pracy najemnej, nie
zmniejsza się, tym bardziej, gdy rozumuje się w skali światowej. We
Francji okres ożywienia gospodarczego (1997-2001) pozwolił stworzyć 2 miliony miejsc pracy i obniżyć liczbę bezrobotnych o milion.
Oznacza to, że w pewnych warunkach gospodarka może tworzyć
miejsca pracy i że istnieje duży rezerwuar chętnych do zajęcia tych
miejsc. Takie stwierdzenie przeciwstawia się pewnemu fatalizmowi

Jedną z najbardziej radykalnych implikacji tez o końcu pracy jest
twierdzenie, że należy dokonać redystrybucji dochodu niezależnie
od uczestnictwa w jego tworzeniu.Tymczasem to praca tworzy bogactwo dzielone w formie dochodów i podział powszechnego dochodu byłby kompensowany przez pracę tych, którzy jeszcze by ją
mieli. Wystąpmy na chwilę w roli adwokatów diabła wytaczając znany argument, że gdyby istniała gwarancja, iż nie pracując otrzyma się
międzyzawodową wzrostową płacę minimalną, nikt nie zgadzałby się
pracować w zamian za takie wynagrodzenie. Zwolennicy powszechnego dochodu odpowiadają na to, że w takim razie pracodawcy
byliby zmuszeni oferować atrakcyjniejsze płace. Lecz ta odpowiedź
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jest absurdalna: nie można postulować dochodu gwarantowanego,
który równałby się płacy minimalnej, jeśli z góry wiadomo, że w tych
warunkach żaden pracownik najemny nie zgodziłby się pracować za
płacę minimalną. W logicznym postulacie należałoby określić poziom
płacy minimalnej i indeksację poziomu gwarantowanego dochodu
na jego podstawie (np. 75 proc.).
Trudno więc uniknąć różniczki. Sprowadza się to jednak do przyznania, że społeczeństwo powszechnego dochodu byłoby skazane na
nieubłagany dualizm: z jednej strony ci, którzy mają pracę, z drugiej
strony ci, którzy mają tylko dochód. Jaki mechanizm społeczny pozwoliłby określić tych, którzy mają znajdować się w jednym położeniu, i tych, którzy mają znajdować się w innym? Wszelki dalszy wzrost
wydajności pracy skutkowałby zmniejszaniem się liczby miejsc pracy
niczym skóra szagrynowa i tylko zaostrzałby tę trudność. Natomiast
w społeczeństwie czasu wolnego wzrost wydajności pracy skutkowałby w pierwszej kolejności skracaniem czasu pracy dla wszystkich
zgodnie z zasadą: „pracować mniej, aby wszyscy pracowali”, która
leży u podstaw egalitarnego społeczeństwa.
Wreszcie, jest, rzecz jasna, problem finansowania: jak dokonywałby się transfer bogactw od tych, którzy je wytwarzają, do tych,
którzy tylko by je konsumowali? Samo postawienie tej kwestii
często wywołuje u zwolenników powszechnego dochodu żywe
reakcje. Ich zdaniem ci, którzy ją stawiają, muszą być nudnymi
ekonomistami, którzy nie rozumieją, że to aktywność, a nie tylko płatna praca tworzy bogactwo. Lecz ta odpowiedź nie jest
bardziej przekonująca w tej samej mierze, w jakiej zwolennicy
powszechnego dochodu kładą bardzo mocny nacisk na to, jak
powinien być on wysoki, bo jeśli byłby za niski, nic nie odróżniałoby ich projektu od takich wersji liberalnych, jak podatek negatywny wypłacany w krajach anglosaskich osobom pozbawionym
pracy. Po to, aby dochód gwarantowany był nośny w prawdziwe
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przeobrażenia społeczne, musiałby osiągnąć znaczny poziom –
rzędu 750 euro miesięcznie.
W takim razie kwestia finansowania staje jeszcze bardziej na ostrzu
noża i sprowadza się do następującego pytania: jaki stosunek społeczny zachodzi między robotnikiem produkującym pędzle a uwolnionym od wszelkiej pracy artystą, który nimi maluje? Na jakich
warunkach wymiana między jednym a drugim może być równomierna czy prawowita?
Trzeba więc powrócić do spraw grubej forsy, aby ustalić, jaki podział dochodu narodowego pasuje do gwarancji godziwego dochodu dla wszystkich. Okazuje się, że na to przecież rozsądne
pytanie pada niewiele odpowiedzi, z wyjątkiem obliczeń, które
zaproponował René Passet4, a wykorzystali na własne potrzeby
uczniowie Toni Negriego5. Oto jak Passet reasumuje swoją propozycję: „Każdy Francuz powyżej 20 roku życia korzysta z rocznego
świadczenia na poziomie progu ubóstwa i każda osoba poniżej 20
roku życia korzysta z dochodu na poziomie połowy tamtego.” Jeśli
zaktualizujemy na 2003 r. sumę ustaloną przez Passeta w 1996 r.
(40 tys. franków rocznie) i przeliczymy ją na euro, ogólny koszt
tak wyliczonego powszechnego świadczenia wyniesie około 4 bilionów euro, czyli nieco ponad jedną czwartą PKB. W celu sfinansowania tej sumy, Passet proponuje puścić w obieg „oszczędności
wynikające ze zniesienia części obecnego systemu osłon, z którym
dublowałaby się gwarancja dochodu; zasadniczo, zgodnie z klasyfikacją francuską, chodzi o zasiłki macierzyńskie i rodzinne, zasiłki dla
bezrobotnych, zasiłki na starość, ale nie o zasiłki zdrowotne i chorobowe, które byłyby utrzymane”. Pokrywa to około trzy czwarte
sumy, którą należałoby znaleźć, a resztę można by rozłożyć w czasie
dokonując redystrybucji nowej wartości stworzonej przez wzrost
gospodarczy.

41

Ten projekt wyraźnie nie trzyma się kupy. Przede wszystkim, odpowiedź polegająca na rozłożeniu w czasie obala chiński mur, który
rzekomo miał oddzielać wywrotową wersję dochodu gwarantowanego od wersji neoliberalnej, w której taki dochód miałby wynosić
nieco ponad 3 tys. euro rocznie. W takim przypadku za pierwszy
krok w kierunku powszechnego dochodu można by uznać premię
za zatrudnienie.Tymczasem w rzeczywistości chodzi o perwersyjny
mechanizm, który sprowadza się do przyznania racji dyskursowi
pracodawców o „nadmiernej” wysokości niskich płac i przerzucenia
na państwo odpowiedzialności za „uzupełnienie” płac, z których nie
można wyżyć. Wraz ze zmniejszeniem składek uiszczanych przez
pracodawców, jest to najlepszy sposób ściągania całej hierarchii
płacowej w dół.
Przede wszystkim jednak puszczenie transferów socjalnych w obieg
jest nie do przyjęcia. Zdumiewa, że ani Passet, ani Carlo Vercellone,
który przejął ten pomysł, nie zdają sobie z tego sprawy. Zasadniczo
jest to ogromny transfer kosztem emerytów. Po takiej reformie
wszystkie emerytury usytuowałyby się na poziomie progu ubóstwa.
Z tytułu świadczeń na starość 12 mln osób powyżej 60 roku życia
otrzymuje dziś około 200 miliardów euro, tj. około 12,5 proc. PKB.
Po proponowanej reformie otrzymywałyby one tylko powszechne
świadczenie (ok. 7500 euro rocznie), które byłoby średnio o połowę
niższe niż obecnie.Tylko emeryci korzystający z innych zasobów niż
emerytura dysponowaliby dochodem przekraczającym próg ubóstwa. Passetowi i Vercellone bardzo trudno byłoby bronić takiego
projektu w toku debaty o emeryturach, gdyż sytuuje się on w bezpośredniej opozycji do osi mobilizacji społecznej.

o świadczenie macierzyńskie i rodzinne, jest to trudniej ustalić, gdyż
nie wiadomo, czy rodzice osób poniżej 20 roku życia, które korzystałyby z połowy świadczenia, mogliby dysponować nim zgodnie ze
swoją wolą, czy też trafiałoby ono na książeczkę oszczędnościową,
którą młody człowiek dysponowałby po osiągnięciu 20 roku życia.
Krótko mówiąc, chodzi o rozdzielenie między pracowników globalnej masy płacowej (wraz ze składkami) bez podważenia podziału
wytworzonej wartości na płace i zyski.
Wreszcie, jeśli chodzi o miejsce kobiet w tych wszystkich projektach,
ciąży na nich głęboka dwuznaczność. Ponadto jest rzeczą uderzającą,
że literatura poświęcona powszechnemu dochodowi praktycznie
nigdy nie uwzględnia wymiaru płci i nie zastanawia się nad specyfiką
pracy kobiet. Niewątpliwie nie przypadkiem: kwestia prawa kobiet
do pracy w sposób szczególnie wrażliwy ujawnia sprzeczności tez
o powszechnym dochodzie. Jeśli praca najemna to tylko niewola, kobiety powinny być zadowolone, gdy odsuwa się je od pracy,
a następnie zażądać gwarantowanego dochodu jako kompensaty
za swoją aktywność społeczną. Nie sposób jednak nie dostrzec,
że to rozumowanie zderza się czołowo z egalitarnymi aspiracjami
kobiet w dziedzinie zatrudnienia. Wypłacanie im zasiłku, aby nie
pracowały, czy dlatego, że nie pracują – oto projekt, który wcale
nie jest szczególnie postępowy, a gwarantowany dochód zaczyna
przypominać zasiłek wychowawczy czy nawet bardzo wątpliwą płacę macierzyńską6.

Tak samo byłoby z bezrobotnymi, z których żaden nie otrzymywałby
świadczenia powyżej progu ubóstwa. Zwolennicy takiego stanowiska w ruchu bezrobotnych też mieliby duże trudności z jego obroną, gdyby tylko zeszli z terenu abstrakcyjnego dyskursu. Jeśli chodzi

W ogóle dziwi, że – jak się wydaje – nikt nie zauważa sprzeczności
między projektami powszechnego dochodu a dążeniem do uznania praw społecznych. Polega ono na bezpłatnym dysponowaniu
dobrami wspólnymi, a nie na dystrybucji dochodów. Zwolennicy
powszechnego dochodu zawsze wyrażają swoje projekty w kategoriach pieniężnych i w ten sposób odwracają się np. plecami do
postulatu bezpłatnej służby zdrowia. Jakie rozwiązania są naprawdę

42

43

postępowe w kwestii mieszkaniowej: polityka municypalizacji gruntów i budowy mieszkań socjalnych czy wzrost zasiłków mieszkaniowych? Ten tropizm pieniężny faktycznie prowadzi zwolenników
powszechnego dochodu (z czego zresztą nie zdają oni sobie sprawy,
gdyż w ogóle nie dostrzegają takiego problemu) ku rozszerzaniu
sfery utowarowienia. To co najmniej dziwne.
Pomieszanie powszechnego dochodu z dochodem
gwarantowanym
Choć terminologia na tym polu nie jest wyraźnie umocowana, można wyróżnić dwie koncepcje, które różnią się swoimi horyzontami.
Postulat dochodu gwarantowanego jest z rzędu tych postulatów,
które mają rozwiązać palący problem społeczny: gdy żądamy podwyżki minimów socjalnych, chodzi nam o to, aby tu i teraz zapewnić
bezrobotnym godziwy dochód. Tymczasem powszechny dochód
określa się jako podstawową dźwignię projektu przeobrażeń społecznych. Rozróżnienie tych dwóch pojęć to bardzo ważna rzecz.
Pierwszym powodem jest to, że ci, którzy nie są przekonani do
projektów powszechnego dochodu, wcale nie ignorują natychmiastowej potrzeby zapewnienia godziwego dochodu tym wszystkim,
którzy go nie posiadają. Kultywowane na tym polu zamieszanie
pojęciowe pozwala zwolennikom powszechnego dochodu dyskwalifikować krytykę pod swoim adresem twierdząc, że świadczy
ona o zupełnym braku zainteresowania losem bezrobotnych. To
oczywiście bzdura – jedni i drudzy biorą udział w mobilizacjach
na rzecz dochodu gwarantowanego. Drugą stroną medalu jest
czynienie z powszechnego dochodu kręgosłupa alternatywnego
projektu i w ten sposób dyskontowanie walki bezrobotnych – tak,
jakby legitymowała ona postulat powszechnego dochodu. Skutkiem
jest wekslowanie ruchu bezrobotnych na boczny tor, bo neguje
się jego walkę o prawo do pracy. Takie podejście, dyskwalifikujące
jako „robociarski” postulat powrotu do pełnego zatrudnienia, który
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zwolennicy powszechnego dochodu utożsamiają w swojej propagandzie z przymusowym zatrudnieniem na niepewnych warunkach,
utrudnia rozwój globalnego projektu obejmującego ogół pracowników najemnych – pracujących i bezrobotnych.
Nieubłagana logika orędowania za powszechnym dochodem jest
taka, że z zatrudnienia na niepewnych warunkach czyni jedynie
możliwą zapowiedź nowego społeczeństwa. Nieregularnie zatrudnionych pracowników przemysłu rozrywkowego przedstawia się
jako „pracowników” przyszłości. Jednak wbrew mętnym teoriom
kapitalizmu „poznawczego”, wcale nie obserwuje się tendencji do
zastępowania ogółu pracowników najemnych tego rodzaju pracownikami. Współczesny kapitalizm naciera na co najmniej dwóch frontach. Z jednej strony rzeczywiście rozwija nowe formy zatrudnienia,
które, jeśli ktoś chce, może nazwać „poznawczymi”, a w których
wiedza pracownika i nakłady na nią, ponoszone przez niego poza
czasem pracy, stanowią jakościową nową siłę wytwórczą, którą kapitalizm stara się pozyskać i wykorzystać w swoim interesie. Lecz
z drugiej strony kapitalizm reprodukuje bardzo klasyczne formy
superwyzyskiwanego proletariatu i udaje mu się zintensyfikować
pracę ogółu pracowników najemnych.
Rzeczywistość społeczna nie jest więc zgodna z tezą o końcu pracy, która stawia hipotezę nieubłaganego kurczenia się sfery pracy
najemnej i przepowiada swojego rodzaju samorozpuszczenie się
kapitalizmu w „gospodarce wiedzy”. Jasne, że kapitalizm się przeobraża, ale w żadnej mierze nie można powiedzieć, że więdnie, tak,
jakby pole zastosowania jego logiki stopniowo się kurczyło, pozostawiając wolne pole rozkwitowi nowych rodzajów stosunku do
pracy. Dlatego wyzwolenia pracy nie można osiągnąć w sposób
peryferyjny, w jakimś ruchu polegającym na dezercji poza kapitalistyczne serce stosunku pracy najemnej. Rzecz polega więc na
powierzchownym radykalizmie, który rezygnuje z oddziaływania
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na położenie standardowego pracownika najemnego – i to akurat
wtedy, gdy szerzenie się czegoś, co Marks nazwał „rezerwową armią przemysłową”, jest warunkiem wzmożonej intensywności pracy.
Akurat wtedy, gdy z powodzeniem szerzą się tezy głoszące, że praca
traci swoje kluczowe znaczenie, kapitalizm utwardza się brutalnie
i marginalizuje tych, którzy już nie mogą pozostawać w stosunku do
pracy właściwym dla pracowników najemnych. Wielką słabością tych
teorii jest wreszcie to, że nie doceniają tendencji współczesnego kapitalizmu, który zmierza do opanowania całej sfery społecznej i stara
się zmusić całą tę sferę do uległości wobec jego logiki towarowej.
Zredefiniować alternatywy
Główną osią walki powinno być więc skrócenie czasu pracy dla
wszystkich, połączone z rozszerzaniem sfery bezpłatnego zaspokajania potrzeb społecznych. Z tego punktu widzenia skrócenie czasu
pracy i zakaz zwolnień grupowych konkretnie stawiają kwestię odtowarowienia siły roboczej.
Dziś równomierny rozkład godzin pracy przyniósłby około trzydziestogodzinny tydzień pracy, który mógłby być jeszcze krótszy, gdyby
zlikwidowano zbędne miejsca pracy. Stają się one niezbędne np. ze
względu na to, że korzystanie ze służb publicznych nie jest bezpłatne,
albo na to, że wzrastają wydatki na nieproduktywną konkurencję.
Stopa życiowa podniosłaby się głównie na skutek rozszerzenia praw
społecznych (prawa do pracy, opieki zdrowotnej, mieszkania itd.),
zapewnionego przez uspołecznione finansowanie (bezpłatność lub
quasi-bezpłatność).

pracy. Zarazem ma on oparcie w gwarantowaniu zasobów pracowniczych i ciągłości ich dochodów.
Krótko mówiąc, zamiast przeciwstawiać postulat gwarantowanego
dochodu postulatowi nowego pełnego zatrudnienia, należy powiązać postulat czasu wolnego z postulatem przeobrażenia czasu pracy.
Przezwyciężenie tej sprzeczności wymaga wynalezienia takich form
organizacji, które uporałyby się z czynnikami rozczłonkowania klasy
robotniczej (pracownicy najemni/bezrobotni, wielkie zakłady/podwykonawcy, sektor publiczny/sektor prywatny, mężczyźni/kobiety,
wymuszanie konkurencji między pracownikami najemnymi za pośrednictwem globalizacji).
Łańcuch strategiczny byłby wówczas, z grubsza biorąc, następujący:
połączona afirmacja prawa do pracy i prawa do ciągłości dochodu,
kontestacja obecnej struktury podziału bogactw, wymóg skrócenia
czasu pracy połączonego z proporcjonalnym do niego wzrostem
zatrudnienia, kontrola pracownicza nad najmem do pracy, odrzucenie
władzy pracodawców nad zatrudnieniem i warunkami pracy, odtowarowienie siły roboczej, zakwestionowanie własności prywatnej.
Hasło przyświecające temu podejściu mogłoby więc brzmieć: wszyscy
pracownikami i pracownicami najemnymi, aby znieść pracę najemną.
przełożył Zbigniew M. Kowalewski

PRZYPISY
1.

Ten projekt napotyka dwie główne przeszkody: strukturę podziału
bogactw i prawo własności. Jego realizacja wymaga zakwestionowania stosunków pracy w samych przedsiębiorstwach poprzez kontrolę pracowniczą nad najmem do pracy oraz warunkami i organizacją

2.
3.
4.
5.
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