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Mateusz Walewski
Mateusz Walewski jest wspó³pracownikiem fundacji CASE od 1997 roku. Jest absolwentem
University of Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii (1997) oraz Wydzia³u Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1998). W swojej pracy naukowej zajmuje siê
g³ównie zagadnieniami zwi¹zanymi z polityk¹ makroekonomiczn¹, a w szczególnoœci polityk¹
rynku pracy oraz podatkow¹. Interesuj¹ go równie¿ problemy polityki regionalnej oraz
restrukturyzacji.
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Streszczenie
Od pocz¹tku reform rynkowych w Polsce gospodarka boryka siê z jednym z
najciê¿szych ekonomicznych dziedzictw okresu socjalizmu. Wielkie i przestarza³e zak³ady
przemys³owe nie s¹ w stanie sprostaæ wymogom stawianym przez gospodarkê rynkow¹
i s¹ w³aœciwie skazane na upadek. Jednak Polska i inne kraje postkomunistyczne nie s¹
wcale ani jedynymi, ani pierwszymi, które borykaj¹ siê z podobnymi problemami.
Podobne problemy prze¿ywa³y tak¿e bogate kraje Europy Zachodniej, miêdzy innymi
Wielka Brytania i Niemcy. Tekst ten jest analiz¹ procesów restrukturyzacyjnych w tych
krajach i z racji na skalê problemu, jak równie¿ na adekwatnoœæ do Polskich potrzeb
dotyczy g³ównie górnictwa wêgla kamiennego. Przeprowadzona analiza wskazuje na
koniecznoœæ znacznego przyspieszenia tempa procesów restrukturyzacyjnych
dokonywanych w polskim górnictwie, poniewa¿ przed³u¿anie tego procesu powoduje
znaczne zwiekszenie jego kosztów, nie chroni¹c jednoczeœnie przed wzrostem
bezrobocia i niepokojami spo³ecznymi.
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1. Wstêp
Od pocz¹tku reform rynkowych w Polsce gospodarka boryka siê z jednym z najciê¿szych ekonomicznych dziedzictw okresu socjalizmu. Wielkie i przestarza³e zak³ady przemys³owe nie s¹ w stanie sprostaæ wymogom stawianym przez gospodarkê rynkow¹ i s¹
w³aœciwie skazane na upadek. Proces ten odbywa siê w miarê bezboleœnie w oœrodkach
w których padaj¹ce przedsiêbiorstwo jest relatywnie ma³ym pracodawc¹. Tak na przyk³ad sta³o siê w przypadku zak³adów po³o¿onych na terenie Warszawy. Zwolnieni z nich
pracownicy, szybko znaleŸli miejsca pracy w szybko rozwijaj¹cym siê na terenie aglomeracji prywatnym biznesie. Ci, którzy zostali w zak³adach produkuj¹ teraz zupe³nie inne
wyroby, na które popyt nie musi byæ odgórnie wymuszany przez pañstwowe decyzje, czy
d³ugoterminowe kontrakty.
Zupe³nie inaczej sytuacja ta wygl¹da w regionach, w których upadek danego zak³adu
poci¹gn¹³by za sob¹ drastyczny wzrost lokalnego bezrobocia. Protesty obawiaj¹cych siê
o swoje miejsca pracy górników, hutników, pracowników przemys³u zbrojeniowego,
przemys³u stoczniowego, kolei, czy niektórych zak³adów przemys³u samochodowego
i lekkiego s¹ sta³ym problemem wszystkich rz¹dów w ostatnim dziesiêcioleciu. Pomimo
wielokrotnie obiecywanych, a nawet nieraz rozpoczynanych licznych programów naprawczych nie zasz³y jeszcze po¿¹dane zmiany. Zak³ady przynosz¹ ogromne straty, nie
p³ac¹ podatków i ubezpieczeñ spo³ecznych, pracownicy otrzymuj¹ nieregularne pensje
i w ten sposób podtrzymywany jest swoisty postsocjalistyczny stan "niby-zatrudnienia"
i "niby-produkcji".
Jednak Polska i inne kraje postkomunistyczne nie s¹ wcale ani jedynymi, ani pierwszymi, które borykaj¹ siê z podobnymi problemami. I chocia¿, niektórym mog³oby siê wydawaæ, ¿e w krajach o rozwiniêtej gospodarce rynkowej procesy przemian strukturalnych
przebiegaj¹ p³ynnie i bez specjalnych zak³óceñ, rzeczywistoœæ jest znacznie bardziej
skomplikowana. Zarówno w bogatych krajach Unii Europejskiej, w USA, a nawet w niektórych pañstwach zaliczanych do grupy tzw. azjatyckich tygrysów, upadek tradycyjnych
bran¿ przemys³u by³ silnym wstrz¹sem ekonomicznym, socjalnym, a nawet politycznym.
Zmiany struktury bran¿owej s¹ normalnym efektem postêpu ekonomicznego i technologicznego. Wêgiel zastêpowany jest systematycznie od ponad 30 lat przez tañsze
i bardziej ekologicznie paliwa: ropê, gaz, czy "atom". Ciê¿kie i drogie wyroby ze stali trac¹ swoj¹ pozycjê na korzyœæ nowoczesnych tworzyw sztucznych, tañszych, l¿ejszych, a
tak¿e czêstokroæ mocniejszych i trwalszych. Masowe produkty z wielkich fabryk typu
fordowskiego nie odpowiadaj¹ ju¿ coraz bardziej wyrafinowanym gustom, coraz bogatszych konsumentów. Udzia³ produkcji przemys³owej w PKB w ci¹gu ostatnich 20 lat
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(1973–1993) spad³ w USA z 26% do 19%, Japonii z 36% do 29%, Kanadzie z 39% do
32%, Wielkiej Brytanii z 28% do 20%.
Niewykwalifikowana si³a robocza ze starych regionów przemys³owych przesta³a byæ
potrzebna. Globalizacja konkurencji i coraz wy¿sze wymagania technologiczne spowodowa³y, paradoksalnie, i¿ koncernom nie op³aca siê lokowaæ swoich zak³adów w biednych
regionach z tani¹, ale niewykszta³con¹ si³¹ robocz¹. Sytuacja ta, z ekonomicznego i spo³ecznego punktu widzenia wygl¹da jeszcze trudniej w regionach, w których si³a robocza
jest nie tylko Ÿle lub nieodpowiednio wykszta³cona, ale równie¿ przyzwyczajona do relatywnie wysokiej p³acy. Powoduje to naturalny ruch w kierunku koncentracji produkcji,
a przez to i bogactwa w ju¿ zamo¿nych, ale "wykszta³conych" regionach.
Prze³om technologiczny spowodowa³ równie¿ regionalne przesuniêcie w wytwarzaniu dochodu narodowego. Zjawisko to bardzo dobrze ilustruj¹ przyk³ady Niemiec i USA.
W latach 1970–1996 udzia³ Zag³êbia Ruhry w ca³oœci dochodu narodowego zachodniej
czêœci Niemiec spad³ o ponad 20%. W tym samym czasie odnotowano podobny w rozmiarach wzrost udzia³u takich regionów jak: Hessen, Bawaria, czy Baden Würtenberg.
W zag³êbiu Ruhry na skutek procesów restrukturyzacyjnych udzia³ zatrudnionych w przemyœle ciê¿kim zmniejszy³ siê z 72% na pocz¹tku lat 60. do 46% na pocz¹tku lat 90.
Podobn¹ sytuacjê zaobserwowaæ mo¿na by³o w USA. Udzia³ regionów Œrodkowowschodniego i Wielkich Jezior w PKB spad³ tam w latach 1963–1986 odpowiednio
z 22,60% i 20,74%, do 19,28% i 17,09%. W tym samym czasie znacznie szybciej rozwija³y siê regiony po³udniowe USA, w szczególnoœci Po³udniowo-Wschodni. Udzia³ tego regionu w ca³oœci amerykañskiego produktu krajowego wzrós³ w tym samym czasie
z 17,27% do 20,91%. Bardzo silna negatywna zmiana relatywnej pozycji niektórych regionów USA mocno wi¹za³a siê z upadkiem znajduj¹cych siê tam zak³adów nale¿¹cych
do tradycyjnych ga³êzi przemys³u ciê¿kiego We wszystkich regionach znacznie spad³
udzia³ w dochodzie regionalnym górnictwa, rolnictwa, budownictwa oraz – co wydaje
siê ciekawe – sektora publicznego.
Jak ju¿ wczeœniej wspomina³em, zmiany te bynajmniej nie przebiega³y bezboleœnie.
Ich podstawowym i budz¹cym najwiêksze sprzeciwy spo³eczne objawem by³ spadek
dochodów realnych oraz wzrost regionalnego bezrobocia. W latach 1982–1987 bezrobocie w Zag³êbiu Ruhry siêga³o 16%, podczas gdy œrednia dla ca³ych Niemiec (zachodnich) wynosi³a oko³o 9%. W regionach tych odnotowano równie¿ znacznie ni¿szy ni¿ gdzie indziej wzrost produktywnoœci, np.: w zag³êbiu Ruhry w latach
1970–1993 1,41% œredniorocznie, w Hessen 3,67%. W latach 1948–1980 ponad po³owa zarejestrowanego w USA bezrobocia mo¿e byæ wyjaœniona efektem przemian
strukturalnych wyra¿aj¹cym siê zró¿nicowaniem stopy zatrudniania w 21 podstawowych bran¿ach przemys³owych. Powy¿sze fakty pokazuj¹ ogromny wp³yw kolejnych
prze³omów technologicznych na sytuacjê gospodarcz¹ ca³ych krajów. Uzmys³awiaj¹
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równie¿, jak wa¿na jest polityka rz¹dów wobec bran¿ koñcz¹cych swój ekonomiczny
¿ywot.

2. Problem bran¿ schy³kowych w kontekœcie ich wp³ywu
na rynek pracy. Niektóre wnioski z literatury
Problem wejœcia pewnej bran¿y w okres schy³kowy, opisywany jest w teoretycznych
rozwa¿aniach ekonomicznych w dwojaki sposób. Ekonomista zajmuj¹cy siê teori¹ gry rynkowej w skali przedsiêbiorstw, przedstawi ten proces poprzez przesuniêcie krzywej popytu
na produkt oferowany przez dan¹ bran¿ê. Gdyby rozpatrywaæ ten problem w skali gospodarki ca³ego kraju, proces ten móg³by byæ opisany jako pogorszenie siê "terms of trade" dla
danej bran¿y. Niezale¿nie jednak od sposobu opisania tego procesu jego podstawowy efekt
bêdzie taki sam: produkcja danej bran¿y musi ulec zmniejszeniu lub/i trzeba obni¿yæ jej koszty. Wydaje siê jednak, i¿ w przypadku bran¿ nale¿¹cych do przemys³u ciê¿kiego, takich jak
górnictwo, konieczne s¹ oba dostosowania, zarówno kosztowe, jak i iloœciowe.
W gospodarce doskonale konkurencyjnej, wolnej od jakichkolwiek sztywnoœci
i interwencji, ekonomiczne skutki takich dostosowañ wydaj¹ siê byæ doœæ oczywiste.
W krótkim okresie upadek najmniej konkurencyjnych firm bran¿y oraz redukcje kosztów w firmach maj¹cych szansê przetrwaæ doprowadziæ powinny do spadku zatrudnienia (wzrostu bezrobocia) i spadku tempa rozwoju gospodarczego. Poci¹gnê³oby
to za sob¹ natychmiastowy spadek p³ac realnych w ca³ej gospodarce, a w szczególnoœci w sektorze upadaj¹cym. Skutkiem obni¿enia p³ac by³by ponowny wzrost zatrudnienia i przejêcie przez inne rozwijaj¹ce siê bran¿e zwolnionych wczeœniej pracowników. W d³u¿szym okresie, poprzez dostosowanie struktury gospodarki do cen
œwiatowych, doprowadzi³oby to do przyspieszenia rozwoju gospodarczego i wzrostu
dobrobytu, a wiêc w rezultacie upadek niekonkurencyjnej bran¿y mia³by zbawienne
skutki dla gospodarki.
Niestety, w œwiecie realnym, droga od upadku do przyspieszonego rozwoju jest
znacznie bardziej z³o¿ona ni¿ w opisanym powy¿ej "idealnym" przyk³adzie. Obecnoœæ
zwi¹zków zawodowych, czêsto monopolistyczna i monopsomistyczna pozycja bran¿y
niekonkurencyjnej, brak mobilnoœci przestrzennej i zawodowej si³y roboczej, sztywnoœæ
p³ac, silna pozycja lobby przemys³owego, krótkowzrocznoœæ czy "podwójna moralnoœæ"
rz¹dz¹cych, a wreszcie demokratyczna forma ich wyboru to z pewnoœci¹ tylko niektóre
przyczyny, dla których opisany powy¿ej proces mo¿e rozci¹gn¹æ siê nieraz na lata, a nawet na dziesi¹tki lat.
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Modele ekonomiczne próbuj¹ najczêœciej opisaæ i zanalizowaæ wp³yw, jaki jedno
lub kilka z tych zaburzeñ mo¿e mieæ na procesy dostosowawcze zwi¹zane z upadkiem danej bran¿y. Pierwszym, najczêœciej analizowanym, przypadkiem jest obecnoœæ zwi¹zków zawodowych. Najczêœciej zjawisku temu towarzyszy negocjowany
system p³ac oraz ich podwy¿szony, w stosunku do konkurencyjnych bran¿ gospodarki, poziom. W zale¿noœci od konkretnych, przyjêtych w modelu, za³o¿eñ skutki
uzwi¹zkowienia bran¿y mog¹ siê od siebie ró¿niæ, jednak zasadniczy efekt zawsze
wydaje siê taki sam. Zatrudnienie oraz p³ace nie dostosowuj¹ siê w stopniu wystarczaj¹cym, by zapewniæ danej bran¿y efektywnoœæ ekonomiczn¹. Mo¿e nawet dojœæ
do paradoksalnej wydawa³oby siê sytuacji, w której œrednie realne p³ace w upadaj¹cej bran¿y wzrosn¹. Dzieje siê tak, gdy w pierwszej kolejnoœci zwalniani s¹ pracownicy nie bêd¹cy cz³onkami zwi¹zku oraz ci, którzy maj¹ w nim najkrótszy sta¿. Krótkookresowe efekty takiego postêpowania wydaj¹ siê, przynajmniej ze spo³ecznego
punktu widzenia, dobre. Bezrobocie nie wzrasta, lub wzrasta w stopniu nieznacznym, dochody ludnoœci nie malej¹. W d³u¿szym okresie jednak powoduje to spadek
rozwoju tempa gospodarczego w skutek zahamowania rozwoju bran¿ "przysz³oœciowych", a tak¿e, w przypadku dalszego nieuniknionego spadku popytu na produkowane dobro, koniecznoœæ znacznie bardziej radykalnych, w wiêc i bardziej bolesnych dostosowañ.
Drug¹ przyczyn¹ opóŸnieñ w procesie dostosowywania siê gospodarki jest brak
mobilnoœci si³y roboczej. Gdy zdobycie umiejêtnoœci koniecznych do pracy w sektorze rozwijaj¹cym siê jest kosztowne, to ró¿nica p³ac pomiêdzy sektorami musi wzrosn¹æ, aby daæ firmom i pracownikom motywacjê do zorganizowania i wziêcia udzia³u
w szkoleniach. Tak najprawdopodobniej sta³oby siê w konkurencyjnej gospodarce.
Podobnie jest w przypadku, gdy w celu znalezienia pracy w sektorze rozwijaj¹cym siê
nale¿y zmieniæ miejsce zamieszkania, poniewa¿ g³ównym pracodawc¹ w regionie jest
firma upadaj¹ca. Jednak w przypadku, gdy p³ace s¹ sztywne ani pracownicy, ani firmy
nie s¹ zainteresowane przekwalifikowywaniem. Tak jak w poprzednim przypadku,
prowadzi to w d³u¿szym okresie do powstania znacznego niedopasowania kwalifikacyjnego, którego póŸniejsza likwidacja musi odbyæ siê kosztem znacznego wzrostu
bezrobocia.
Kolejn¹ wymienion¹ przeze mnie przyczyn¹ opóŸnieñ w procesie dostosowawczym jest silna pozycja lobby zwi¹zanego z przemys³em upadaj¹cym w powi¹zaniu
z interesami polityków. Jeœli za³o¿ymy, ¿e funkcja u¿ytecznoœci polityków sk³ada siê
z dwóch przeciwnie dzia³aj¹cych cz³onów: przewidywanego zysku z lobbyingu oraz
dobrobytu spo³ecznego negatywnie uzale¿nionego od stopnia ochrony nieefektywnego przemys³u, to dojdziemy do wniosku, ¿e nigdy nie dojdzie do ca³kowitego dostosowania siê upadaj¹cego przemys³u do wymagañ rynku. Do podobnych wniosków doj-
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dziemy zak³adaj¹c, i¿ podstawowym motywem dzia³ania polityków jest redystrybucja.
Niewiadome natomiast jest ich zachowanie, gdy kieruj¹ nimi motywy stricte polityczne, to znaczy chêæ zwyciêstwa w nastêpnych wyborach. W tym przypadku efekt ich
dzia³ania jest œciœle uzale¿niony od relatywnej liczby wyborców zwi¹zanej z upadaj¹c¹
bran¿¹.
Sposobem przeciwdzia³ania opisanym powy¿ej odidealizowuj¹cym gosodarkê czynnikom mo¿e byæ jakaœ forma interwencji pañstwa, co nie dotyczy oczywiœcie ostatniej wymienionej przeze mnie w³aœciwoœci realnych gospodarek. W teoretycznych modelach, jak
równie¿ w œwiecie realnym mo¿liwe s¹ dwa typy interwencji wp³ywaj¹ce w krañcowo
ró¿ny sposób na sytuacjê bran¿y upadaj¹cej, a tak¿e na ca³¹ gospodarkê. Za Gerhardem
Untiedem nazwiemy je œrodkami defensywnymi i strategiami ofensywnymi.
G³ównym celem przyœwiecaj¹cym strategiom ofensywnym jest ominiêcie przeszkód
zwi¹zanych ze zjawiskami omawianymi powy¿ej i maksymalne zbli¿enie realiów do idealnej gospodarki opisanej na pocz¹tku tego rozdzia³u.
W przypadku, gdy podstawowym powodem zaburzeñ jest obecnoœæ zwi¹zków zawodowych i id¹ca w œlad za tym sztywnoœæ p³ac i zatrudnienia istniej¹ trzy mo¿liwe,
optymalne sposoby interwencji: opodatkowanie p³ac w sektorze, w którym dzia³aj¹
zwi¹zki, bezpoœrednie subsydiowanie pracowników zmieniaj¹cych miejsce pracy, co
jest najczêœciej spotykan¹ w praktyce interwencj¹ oraz subsydiowanie zatrudnienia
w sektorze konkurencyjnym. Wszystkie te dzia³ania prowadz¹ do relatywnego zwiêkszenia atrakcyjnoœci zatrudnienia w sektorze konkurencyjnym, co powinno skutkowaæ
przejœciem do niego czêœci pracowników z sektora uzwi¹zkowionego. Chocia¿ ich
koszt z punktu widzenia podatnika jest równy, to maj¹ one jednak diametralnie ró¿ne
efekty redystrybucyjne. Opodatkowanie p³ac obni¿a dochody pracowników w obu
sektorach, bardziej jednak w sektorze uzwi¹zkowionym. Bezpoœrednie subsydiowanie
zmiany miejsca pracy zwiêksza dochody pracowników sektora uzwi¹zkowionego,
uszczuplaj¹c jednoczeœnie zarobki reszty. Subsydiowanie miejsc pracy w sektorze konkurencyjnym powiêksza wynagrodzenie w obu sektorach faworyzuj¹c jednak pracowników sektora konkurencyjnego. Abstrahuj¹c jednak od tych ró¿nic, wymiernym efektem tego rodzaju dzia³añ winno byæ zbli¿enie struktury zatrudnienia do tej, jaka zosta³aby osi¹gniêta w przypadku gospodarki doskonale konkurencyjnej.
Gdy brak mobilnoœci si³y roboczej jest spowodowany kosztami przekwalifikowania
siê, jedynym sposobem przyspieszenia koniecznego procesu, który dzia³a niezale¿nie od
przyjêtych za³o¿eñ jest bezpoœrednie dofinansowywanie szkoleñ. Gdy z kolei "koszt" polega na zmianie miejsca zamieszkania, uzasadnione jest dofinansowanie przeprowadzki.
Mo¿liwym do zastosowania œrodkiem jest ponadto bezpoœrednie i poœrednie wspieranie rozwoju bran¿ rozwojowych na terenach szczególnie zagro¿onych wysokim bezrobociem spowodowanym upadkiem du¿ych zak³adów przemys³owych. Tego rodzaju poli-
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tyka realizowana jest w tej chwili miêdzy innymi w Unii Europejskiej, w ramach pomocy
dla regionów z problemami strukturalnymi (w przypadku regionów z przemys³ami upadaj¹cymi tzw. Objective 2 Regions). Podstawowym mechanizmem, jaki na terenach zagro¿onych mo¿e dzia³aæ korzystnie, jest przyspieszony rozwój obecnych tam (ulokowanych)
bran¿ "przysz³oœciowych", co ma umo¿liwiæ przejêcie pracowników z zak³adów upadaj¹cych z ominiêciem etapu strukturalnego bezrobocia.
Ochrona zatrudnienia, a w krótkim okresie tak¿e ochrona wielkoœci produkcji, w celu
podtrzymania ca³kowitej produkcji w gospodarce, nale¿y do instrumentów defensywnych,
polegaj¹cych najczêœciej na przyznawaniu bran¿y upadaj¹cej dotacji z bud¿etu pañstwa.
W przeciwieñstwie do strategii ofensywnych nie prowadz¹ one do przyspieszenia procesów dostosowawczych w gospodarce, a najczêœciej dzia³aj¹ w kierunku przeciwnym. Nie
oznacza to jednak wcale, ¿e ich podejmowanie jest zawsze niekorzystne dla gospodarki.
W krótkim okresie mog¹ one, przy stosunkowo niewielkich stratach dla efektywnoœci ekonomicznej, nie dopuœciæ do nadmiernego wzrostu bezrobocia. Celem analiz teoretycznych
jest w tym przypadku znalezienie optymalnej wielkoœci dotacji, to znaczy takiej, która równowa¿y³aby marginalne straty w efektywnoœci ekonomicznej, z marginalnymi korzyœciami
p³yn¹cymi z zachowanego zatrudnienia, poziomu produkcji i zachowanego poziomu równoœci spo³ecznej. Jednak dotowanie mo¿e byæ dzia³aniem optymalnym wy³¹cznie w sytuacji krótkotrwa³ego spadku popytu na produkty chronionego przemys³u.
W sytuacji trwa³ego spadku popytu, straty wynikaj¹ce z braku dostosowañ efektywnoœciowych zawsze przewa¿¹ w d³u¿szym okresie nad korzyœciami. Wtedy rz¹d
staje przed koniecznoœci¹ trudnego wyboru pomiêdzy d¹¿eniem do efektywnoœci
ekonomicznej, które wymaga wycofania, a co najmniej zmniejszenia dotacji w celu
przyspieszenia procesów realokacyjnych, a ochron¹ zatrudnienia i dotychczasowej
dystrybucji dochodów, co poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ podniesienia dotychczasowych
dotacji. W takim przypadku, tradycyjna ju¿ w polityce ekonomicznej rozbie¿noœæ pomiêdzy socjalnym bezpieczeñstwem i równoœci¹ obywateli a ekonomiczn¹ efektywnoœci¹ nabiera szczególnej si³y. G³ównie dlatego, i¿ znacznie ³atwiej jest, zarówno z ekonomicznego, jak i przede wszystkim z politycznego punktu widzenia, nie daæ ¿adnej
ochrony od pocz¹tku, ni¿ odebraæ przywileje raz ju¿ udzielone. Oznacza to, i¿ nawet
jeœli wydaje siê nam, ¿e ochrona danej bran¿y jest w krótkim okresie jak najbardziej
uzasadniona, to zawsze nale¿y zastanowiæ siê nad d³ugofalowymi efektami takiego
dzia³ania.
Zarówno w przypadku analizowanych krajów, jak i w przypadku Polski na wybór taki jest, niestety, ju¿ o wiele za póŸno. Czy to na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, tak jak mia³o to miejsce w krajach Europy Zachodniej, czy w koñcu lat dziewiêædziesi¹tych w Polsce, historia ochrony przemys³u ciê¿kiego by³a (czy jest) ju¿ bardzo
bogata. Kraje te sta³y, a Polska stoi, przed koniecznoœci¹ wycofania siê z tej ochrony.
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3. Analiza porównawcza przypadków restrukturyzacji
górnictwa w Anglii i Niemczech
Restrukturyzacja przemys³u wêglowego w Polsce bêdzie przez najbli¿sze kilka, a mo¿e nawet kilkanaœcie lat, jednym z najtrudniejszych i z punktu widzenia podatnika najbardziej kosztownych, jak s¹dzê, programów naprawczych realizowanych w Polsce.
Wprawdzie aktualnie wdra¿any jest kolejny program restrukturyzacji, to doœwiadczenia
poprzednich lat wskazuj¹, i¿ jego ¿ywot, z ró¿nych przyczyn, mo¿e okazaæ siê znacznie
krótszy ni¿ przewiduj¹ to jego autorzy. Dlatego te¿ powinniœmy byæ przygotowani na koniecznoœæ opracowania nastêpnego programu. W zwi¹zku z tym, szukanie mo¿liwych do
wykorzystania doœwiadczeñ w krajach, które proces ten maj¹ ju¿ za sob¹ lub s¹ w jego
bardzo zaawansowanej fazie, wydaje siê postêpowaniem jak najbardziej racjonalnym.
Wybór krajów do analizy uzale¿niony by³ œciœle od podobieñstwa skali problemu.
W roku 1997 wydobycie wêgla w Polsce wynosi³o 136,2 mln ton przy zatrudnieniu siêgaj¹cym 264 tys. osób. W Niemczech na prze³omie lat 70. i 80. wydobywano oko³o 100
mln ton i zatrudniano w górnictwie 200 tys. osób, w Wielkiej Brytanii w roku 1981 wydobywano 110 mln ton, a zatrudnienie wynosi³o 231 tys. osób. W innych krajach europejskich, które równie¿ przeprowadza³y programy restrukturyzacji tej bran¿y, jej rozmiary by³y oko³o 10-krotnie mniejsze. Wydaje mi siê, i¿ przy takiej ró¿nicy w skali problemu
wszelkie porównania i wyci¹gniête z nich wnioski by³yby, co najmniej niepewne. Dlatego
te¿, pomimo wielu obiekcji zwi¹zanych przede wszystkim z ró¿nicami w uwarunkowaniach zewnêtrznych, ró¿nym poziomie zamo¿noœci podatnika, jak i zró¿nicowan¹ koncentracj¹ geograficzn¹ bran¿y, zdecydowa³em siê zanalizowaæ dwa przypadki – angielski
i niemiecki.

3.1. Historia
W tabeli 1 zaprezentowano kszta³towanie siê zatrudnienia oraz wydobycie wêgla na
przestrzeni ostatnich 40 lat. Stanowi ona przydatne t³o zarówno dla lepszego zrozumienia historii restrukturyzacji tej bran¿y, jak i dla analiz prowadzonych w nastêpnych czêœciach rozdzia³u. Historie restrukturyzacji sektora wêglowego, przedstawione poni¿ej,
wydaj¹ siê byæ najlepszym komentarzem do tabeli 1.
Wielka Brytania
Z historycznego punktu widzenia dzieje przemys³u wêglowego mo¿na podzieliæ na
trzy okresy. Pierwszy to lata 1947–1959, kiedy to górnictwo wêglowe traktowane by³o
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Tabela 1. Wydobycie i zatrudnienie w g³êbinowym górnictwie wêglowym w Wielkiej
Brytanii oraz w Niemczech w wybranych latach okresu 1955-1995
Rok
Wielka Brytania
Wydobycie*
Zatrudnienie**
Niemcy
Wydobycie
Zatrudnienie

1955/
57#

1970

1975

1980

1985

1990

1991

1992

1993

1994/
95#

211
694

135
286

144
248

110
231

88
138

76
65

72
57

71
44

62
32

21
7

149
607

113
250

94
202

88
187

83
130

71
130

67
123

67
115

59
106

54
93

Wydobycia podano w milionach ton, a zatrudnienie w tysi¹cach osób
*Dane dotycz¹ wy³¹cznie kopalni g³êbinowych
#1955 – Wielka Brytania, 1957 – Niemcy; 1994 – Wielka Brytania, 1995 – Niemcy
**Bezpoœrednie zatrudnienie w górnictwie w tysi¹cach osób
ród³o: Za Raportem IMC 1998, Gesamtverband des deutchen Steinkohlenbergbaus, British Coal
Corporation Annual Reports and Accounts, Eurostat

jako przemys³ "spo³eczny". W okresie tym NCB (National Coal Board) prowadzi³o politykê, której strategicznym celem nie by³o zapewnienie powodzenia górnictwu, ale raczej
maksymalizacja dobrobytu ca³ego spo³eczeñstwa. Dlatego nie zamykano kopalni i nie
przerywano wydobycia w regionach, w których by³o ono wysokie – inwestowano równomiernie zarówno w mniej, jak i bardziej op³acalne kopalnie. Jako ¿e inwestycje w mniej
op³acalne z³o¿a nie dawa³y efektywnej stopy zwrotu, a z racji potrzeb okresu powojennego ceny wêgla nie mog³y byæ zbyt wysokie, dochody ze sprzeda¿y nie pozwala³y górnictwu ani na podwy¿szanie kapita³u, ani na rozwój. Polityka taka nie by³a, oczywiœcie,
mo¿liwa do utrzymania na d³u¿sz¹ metê.
W latach 60. wêgiel straci³ swoj¹ pozycjê g³ównego paliwa energetycznego. Powoli zaczê³a wypieraæ go ropa naftowa, szczególnie po odkryciu przez Wielk¹ Brytaniê
z³ó¿ naftowych na Morzu Pó³nocnym, a tak¿e szybko rozwijana energetyka nuklearna
i gaz ziemny. Koszt wydobywania (produkcji) ¿adnego z tych paliw nie by³ obci¹¿ony
do tego stopnia kosztami socjalnymi i historycznymi jak wêgiel. Lata 1960–1979 mo¿na nazwaæ okresem "przemys³u pañstwowego". NCB stara³o siê politycznymi metodami ograniczaæ konkurencjê ze strony innych paliw. Czêsto pojawia³y siê argumenty, i¿
socjalne koszty, jakie trzeba ponieœæ aby przestawiæ gospodarkê na nowe paliwa
podwa¿a³y polityczny, a nawet ekonomiczny sens tych zmian. Czêsto u¿ywano równie¿ argumentu o strategicznym znaczeniu wêgla, jako paliwa dostêpnego w kraju. Mimo tego, przemys³ wêglowy kurczy³ siê. NCB usi³owa³o jednak zmniejszaæ socjalne
koszty tego procesu. W roku 1966 uchwalony zosta³ tzw. National Power Loading
Agreement, na mocy którego zyski z kopalni i rejonów op³acalnych by³y transferowane tak, aby wyrównaæ wynik finansowy pomiêdzy poszczególnymi kopalniami. Podob-
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ny przepis dotyczy³ te¿ p³ac górniczych. Wszyscy górnicy w ca³ym kraju mieli zarabiaæ
tyle samo. Mechanizacjê procesu wydobycia, jak¹ od lat piêædziesi¹tych przeprowadzano w amerykañskich z³o¿ach wêglowych w rejonie Apallachów, przedstawiano jako "nieludzki" proces, przy realizacji którego nikt nie liczy³ siê z socjalnymi kosztami
tych zmian. Pokój spo³eczny uzyskany metod¹ zaniechania dostosowañ nie trwa³ d³ugo. W roku 1972 oraz 1974 górnicy strajkowali w obronie swoich wysokich p³ac
i przywilejów socjalnych dla swoich kolegów zwalnianych z kopalni przynosz¹cych najwiêksze straty.
Lata 1974–1978 to ostatnie lata, w których brytyjski przemys³ wêglowy, mimo strat,
œwiêci³ tryumfy jako stabilne i bezpieczne Ÿród³o energii. W roku 1974 powsta³ Plan dla
Górnictwa, w którym to zwi¹zki zawodowe oraz rz¹d przewidywa³y wzrost wydobycia
wêgla z 125 mln ton do 135 mln ton w roku 1985. Sytuacja taka by³a mo¿liwa z powodu
kryzysu paliwowego z roku 1974. W roku 1977 wycofano siê z utrzymywania sztucznie
zuniformizowanych p³ac i wyników finansowych, bardziej akcentuj¹c regionalne zró¿nicowanie w kosztach wydobycia. Spowodowa³o to znaczne tarcia w posiadaj¹cym silne samodzielne struktury regionalne National Union of Mineworkers (NUM) [Narodowym
Zwi¹zku Zawodowym Górników].
Wygaœniêcie efektu kryzysu naftowego zbieg³o siê w czasie z przejêciem w³adzy
w roku 1979 przez Margharet Thatcher. Rozpoczê³a siê epoka "pañstwowego biznesu".
Konserwatywny rz¹d nie móg³ spokojnie patrzeæ na straty, które w latach 1980–1984
wzros³y z 1 GBF/tonê do 6-ciu. Rozpoczêto zamykanie najmniej op³acalnych kopalñ,
szczególnie w Po³udniowej Walii i Szkocji. Koszty socjalne i regionalne przesta³y odgrywaæ podstawowe znaczenie. Dla nowej w³adzy liczy³a siê konkurencyjnoœæ, a do tego konieczna by³a mechanizacja i ograniczenie zatrudnienia. Podstawowym celem, jaki stawia³
przed sob¹ Ian McGregor, nowy szef NCB, biznesmen mieszkaj¹cy i dzia³aj¹cy przez wiele lat w USA i by³y szef BSC (British Steel Corporation), by³o maksymalne upodobnienie
górnictwa wêglowego do innych bran¿ zarz¹dzanych przez w³aœcicieli prywatnych, tak
aby w koñcu mo¿liwa by³a ca³kowita prywatyzacja tego sektora, której dokonano zreszt¹
w roku 1994.
Znacznie scentralizowano inwestycje, kieruj¹c je g³ównie do rejonów, w których koszty wydobycia by³y ni¿sze ni¿ gdzie indziej i wystêpowa³y szanse na ich dalsze zmniejszenie. W roku 1984 76,8%, a w roku 1988 ju¿ 81,5% inwestycji kierowano do dwóch
najbardziej rozwojowych regionów, to znaczy Nottinghamshire i Yorkshire. Dla porównania w roku 1947 skierowano tam w sumie 37,7, a w roku 1975 – 55,8% inwestycji.
Rozpoczêto masowe zamykanie nieefektywnych kopalñ i zwalnianie górników. W latach
1980–1989 liczba brytyjskich kopalñ zmniejszy³a siê z 211 do 86, a zatrudnienie spad³o
z 224,8 tys. do 81,7 tys. osób. Produktywnoœæ wzros³a z 490,7 tony na zatrudnionego
rocznie do 1040,4, czyli o 112 procent, podczas gdy w okresie 1947–1980 wzrost produk-
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tywnoœci wyniós³ 87%. Jeszcze wiêksze zwolnienia mia³y miejsce w ci¹gu piêciu lat poprzedzaj¹cych prywatyzacjê w roku 1994. W latach 1993–1994 zamkniêto 32 z 51 dzia³aj¹cych pod koniec 1992 roku kopalñ. W marcu 1994 zatrudnienie w ca³oœci British Coal wynosi³o 18,9 tys. pracowników, z czego bezpoœrednio przy wydobyciu wêgla pracowa³o 10,8 tys., a czynnych pozosta³o tylko 19 prywatnych kopalñ g³êbinowych.
Niemcy
Przemys³ wydobywczy w Niemczech skoncentrowany jest przede wszystkim
w Zag³êbiu Ruhry, gdzie w roku 1989 wydobywano 2/3 ca³oœci niemieckiego wêgla.
Mniejsze okrêgi wydobywcze to Saara, Ibbebürchen i Akwizgran. Kryzys w przemyœle wêglowym rozpocz¹³ siê z ca³¹ si³¹ w pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych, czyli mniej
wiêcej w tym samym czasie, co w opisywanej wczeœniej Wielkiej Brytanii. Od tego
czasu mala³o roczne wydobycie wêgla, zmniejsza³o siê zatrudnienie i liczba czynnych
kopalñ. W szczytowym okresie w roku 1957 wynosi³o ono 133 mln ton, w roku 1992
56 mln. ton. W tym samym okresie liczba zatrudnionych w górnictwie spad³a z 600
tys. do 100 tys. osób.
Podzielenie historii bran¿y wêglowej w Niemczech na jakieœ wyraŸne etapy nie
jest mo¿liwe. Przez ca³y czas zarówno w³adze regionalne jak i federalne próbowa³y
dostosowywaæ swoj¹ politykê wobec sektora wêglowego do zmieniaj¹cej siê sytuacji.
Na pocz¹tku zarówno w³adze landu (w przypadku Zag³êbia Ruhry – Pó³nocnej Nadrenii Westfalii), jak i federalne prowadzi³y politykê protekcjonistyczn¹, polegaj¹c¹ na wysi³kach zmierzaj¹cych do zachowania dominuj¹cej roli przemys³ów tradycyjnych w regionie przy ich jednoczesnej modernizacji. Polityka ta mia³a doprowadziæ do szybszego wzrostu produktywnoœci w regionie, tak aby móg³ on dorównaæ reszcie kraju. Polityka ta jednak nie wytrzyma³a próby czasu. Po jej za³amaniu w roku 1968, opracowano kompleksowy plan restrukturyzacyjny, w który zaanga¿owa³y siê zarówno w³adze
lokalne, jak i federalne. Program ten przewidywa³ po³¹czenie dzia³añ stricte ekonomicznych, strukturalnych, socjalnych oraz przestrzennych: dostosowanie wielkoœci
produkcji do kurcz¹cych siê potrzeb: koncentracja produkcji w regionach najbardziej
op³acalnych, ochrona socjalna i przekwalifikowanie górników.
W roku 1969 powo³ano specjaln¹ instytucjê Ruhrkohle AG (RAG). By³a to organizacja skupiaj¹ca 27 przedsiêbiorstw górniczych, której podstawowym celem by³a dystrybucja subwencji publicznych pozwalaj¹cych na uspo³ecznienie strat poszczególnych
kopalñ oraz zapewnienie zbytu na produkowany wêgiel. Uczyniono to poprzez zawarcie d³ugoterminowych kontraktów z elektrowniami i hutnictwem, które zobowi¹zywa³y siê do zakupu z góry okreœlonych iloœci wêgla po cenach œwiatowych. Politykê tak¹ popiera³ rz¹d uzasadniaj¹c to, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, koniecznoœci¹ za-
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chowania w³asnych, strategicznych zasobów energetycznych. Okreœlono nawet udzia³
wêgla kamiennego w produkcji energii na 1/3.
Ró¿nicê pomiêdzy kosztami wydobycia i cenami zbytu wêgla pokrywali podatnicy
w postaci tzw. "Kokskohlhilfe", która dotyczy³a dofinansowywania zakupu niemieckiego
wêgla przez huty oraz "Kohlenpfennig" za pomoc¹ którego wspierany jest zakup wêgla
przez elektrownie. Od roku 1987 op³ata ta wynosi³a 4,5% narzutu na rachunki elektryczne p³acone przez konsumentów. Jak pokazywa³y przeprowadzane w Niemczech sonda¿e, konsumenci zgadzali siê ponosiæ koszty "spokoju spo³ecznego". Jednak ca³y czas przemys³ wydobywczy, ze wzglêdu na sta³y spadek popytu, zmuszony by³ stopniowo ograniczaæ wydobycie, a co za tym idzie zatrudnienie.
Prowadzono jednoczeœnie bardzo aktywn¹ politykê socjaln¹ wobec górników.
W latach 70. i na pocz¹tku lat 80. nie wypuszczono na rynek pracy ani jednego bezrobotnego górnika. Mimo wszystkich tych zabiegów, proces restrukturyzacji wêgla kamiennego nie oby³ siê bez protestów górniczych, których najwiêksze nasilenie przypada³o na koniec lat 80.
Na pocz¹tku lat 90. rz¹d niemiecki stan¹³ przed kolejnymi powa¿nymi problemami. Komisja Europejska, zgodnie zreszt¹ z zapisami Traktatu Rzymskiego, jak i z polityk¹ prowadzon¹ wobec innych pañstw, nasili³a swoje naciski w celu ograniczenia publicznej pomocy dla
górnictwa. Komisja uzale¿ni³a zatwierdzenie tej pomocy od przedstawienia przez rz¹d niemiecki kompleksowego planu restrukturyzacji bran¿y. Koniecznoœæ zmniejszenia dotacji p³yn¹cej z "Kohlenpfennig" zmusi³a rz¹d do zamkniêcia najbardziej nierentownych kopalni.
Dodatkowym problemem by³a przedstawiona, przez powo³an¹ przez rz¹d tzw. Komisjê Mikata, prognoza popytu rynkowego na wêgiel do roku 2005. Przewidywano spadek produkcji wêgla do 35 mln ton. Oznacza³o to koniecznoœæ przeprowadzenia w latach
90. bardziej radykalnego programu restrukturyzacyjnego.
Zapowiedzi koniecznych zwolnieñ wywo³a³y jednak protesty zwi¹zków zawodowych. Zwi¹zek IG Bergbau und Energie zorganizowa³ w roku 1991 akcje protestacyjne. W osi¹gniêtym ostatecznie porozumieniu, zwanym Koncepcj¹ Wêglow¹ 2005,
podpisanym w koñcu 1991 roku przez rz¹dy krajowe i federalny, zwi¹zki, producentów wêgla i konsumentów, ustalono gwarantowany zbyt wêgla w roku 2000 na poziomie 50 mln ton. Postanowiono te¿ zmniejszyæ liczbê czynnych kopalñ z 26 do 17
i zmniejszenie zatrudnienia o oko³o 40 tys. osób (ze 130 tys. osób). Komisja Europejska zatwierdzi³a ten plan, zastrzegaj¹c jednak, i¿ dotowaæ wolno jedynie kopalnie
o cenie produkcji wêgla mniejszej ni¿ 110 ECU za tonê, podczas gdy przeciêtny koszt
produkcji wêgla w kopalniach niemieckich wynosi³ w tym czasie 137 ECU za tonê.
W roku 1993 wyst¹pi³ kolejny kryzys spowodowany ¿¹daniem renegocjacji d³ugoterminowych umów przez huty, których udzia³ w rynku zacz¹³ znacznie spadaæ. Zrewidowano
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umowê, przewidziano nowe dotacje oraz obni¿enie cen zbytu przez RAG w latach
1994–1997 o 30 DEM za tonê. Jednoczeœnie spó³ka zapowiedzia³a zwolnienie kolejnych 6
tys. pracowników. Aby nie dopuœciæ do nadmiernych zwolnieñ, zwi¹zki zobowi¹za³y siê do
przepracowania okreœlonej liczby zmian bezp³atnie, co pozwoli³o ograniczyæ koszt p³ac
o oko³o 3 proc.
Kolejnym ciosem dla niemieckiego górnictwa by³o uznanie w 1994 roku systemu dop³at "Kohlenpfennig" przez Trybuna³ Konstytucyjny za nielegalne. Od roku 1995 "grosz
górniczy" musi byæ pobierany z podatków. Doprowadzi³o to do podniesienia podatków
federalnych. W zwi¹zku z tym rz¹d postanowi³ znacznie ograniczyæ dotacje. Oznacza³o
to, i¿ przedsiêbiorstwa górnicze w celu sprostania konkurencji z importu musia³y znacznie obni¿yæ koszty produkcji.
W roku 1995 up³ynê³a wa¿noœæ "Kontraktu Stulecia", czyli d³ugoterminowej umowy
o dostawach pomiêdzy niemieckimi producentami wêgla i elektrowniami. Elektrownie
domaga³y siê prawa do wiêkszego importu wêgla, dodatkowo Unia Europejska wzywa³a
do ograniczenia jego produkcji. Zarówno RAG, jak i Saarberg, czyli dwa najwiêksze niemieckie koncerny górnicze musia³y rozpocz¹æ import wêgla, aby wywi¹zaæ siê z kontraktów zawartych z elektrowniami i hutami. Ponadto, RAG zaanga¿owa³ siê w inwestycje
w przemyœle wêglowym Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej.
Pojawiaj¹ce siê w po³owie lat 90. zapowiedzi dalszych redukcji dotacji do przemys³u
wêglowego i bêd¹ce tego konsekwencj¹ zwolnienia oraz dalsze ograniczenia produkcji,
spowodowa³y now¹ falê protestów górniczych. W lutym 1997 roku na ulice miast Zag³êbia
Ruhry wysz³o 100 tys. osób. Na wiosnê przeprowadzono pikietê budynków rz¹dowych
w Bonn i rozpoczêto akcje strajkow¹ w kopalniach. Efektem tych wydarzeñ by³a rezygnacja z planowanego zamkniêcia 19 kopalñ (do zamkniêcia przeznaczono tylko 1). Zapowiedziano likwidacje miejsc pracy w wyniku zastosowania programu wczeœniejszych emerytur
i przeszkoleñ w innych zawodach. Planowane ciêcia w dotacjach zmniejszono i od³o¿ono
w czasie. Jednak nadal planuje siê zlikwidowanie 48 tys. miejsc pracy i ograniczenie zdolnoœci wydobywczych poprzez ³¹czenie zak³adów. Planuje siê pozostawienie w roku 2005 jedynie 10–11 kopalñ o ³¹cznej zdolnoœci wydobywczej nie wiêkszej ni¿ 30 mln ton.

3.2. Aspekt techniczny i finansowy restrukturyzacji
Punktem wyjœcia do tej czêœci analizy bêdzie tabela przedstawiaj¹ca dane dotycz¹ce
dotacji do przemys³u wêglowego w Niemczech i w Wielkiej Brytanii w latach 1985–1986
i 1992–1995.
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Tabela 2. Dotacje dla górnictwa w Niemczech i w Wielkiej Brytanii w latach 1986 i 1992/3
Bezpoœrednie
dotacje do
produkcji
bie¿¹cej
(mln ECU)

Dotacje na cele
socjalne i
restrukturyzacjê
(mln ECU)

Bezpoœrednie
dotacje na tonê
wydobywanego
wêgla ( ECU/ton)

Dotacje socjalne i
restrukturyzacyjne
na zatrudnionego
(ECU/osobê)

1986
1992–1993
Wielka Brytania

3077,6 (1986)
4462,6 (1993)

–
3832,7 (1992)

35,6 (1986)
69,5 (1993)

–
33327,9 (1992)

1985–1986

460,0 (1986)

4,4 (1986)

1994–1995

1,9 (1993)

1796,4 (1985–
1986)
327,0 (1994–
1995)

13017,4 (1985–
1986)
46714,3 (1994–
1995)

Niemcy

0,0 (1993)

ród³o: Za Raportem IMC 1998: Komisja Europejska, Gesamtverband des deutchen Steinkohlenbergbaus,
British Coal Corporation Annual Reports and Accounts, Eurostat; obliczenia w³asne

Tabela 2 oddaje skalê finansowego problemu, jakim jest restrukturyzacja górnictwa
wêgla kamiennego. Ilustruje ona równie¿ wyraŸn¹ dla obu krajów ró¿nicê w podejœciu do
tego problemu oraz ró¿nicê w "bud¿etowych" kosztach w zale¿noœci od zastosowanej
metody.
Wielka Brytania [1]
Od po³owy lat 80. podstawowym celem restrukturyzacji w wydaniu brytyjskim,
jak s¹dzê, by³o doprowadzenie do ekonomicznej efektywnoœci górnictwa. Za podstawê decyzji o zamkniêciu lub ograniczeniu produkcji danej kopalni brano ocenê jej
ekonomicznej ¿ywotnoœci, która przynajmniej podczas drugiej "akcji masowego zamykania" z roku 1993, przeprowadzana by³a na zamówienie rz¹du przez niezale¿nych
ekspertów amerykañskich.
W ocenie ekonomicznej ¿ywotnoœci kopalni brano pod uwagê dwa najwa¿niejsze
za³o¿enia.
Po pierwsze, ¿adna kopalnia nie mo¿e efektywnie dzia³aæ na rynku, jeœli rynek zbytu
na jej towary jest niewystarczaj¹cy i to niezale¿nie od ponoszonych kosztów produkcji.
[1] Strategia restrukturyzacji górnictwa brytyjskiego w latach poprzedzaj¹cych nadejœcie rz¹du Margareth
Thatcher zosta³a tu pominiêta ze wzglêdu na znaczne podobieñstwa do opisanej w dalszej czêœci tekstu
strategii niemieckiej.
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W przypadku istnienia rynku wystarczaj¹cego, w efektywnej kopalni koszty produkcji powinny byæ ni¿sze od aktualnych cen rynkowych.
Po drugie, nawet je¿eli mamy do czynienia ze wzrostem wydajnoœci, nie jest on wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do utrzymania siê górnictwa w danym kraju, szczególnie na rynku
œwiatowym, jeœli wydajnoœæ ta i tak pozostaje 4 lub nawet 5 razy mniejsza od osi¹ganej
przez kopalnie afrykañskie, amerykañskie, czy australijskie.
Bardzo wa¿nym dodatkowym czynnikiem, który decydowa³ o przeznaczeniu danej
kopalni do zamkniêcia by³ stan i jakoœæ znajduj¹cych siê w niej zapasów. W przypadku gdy
dwie kopalnie znajdowa³y siê w bliskiej odleg³oœci od siebie, sprawdzano równie¿ dostêpnoœæ z³o¿a danej kopalni z kopalni s¹siedniej. Taka mo¿liwoœæ u³atwia³a podjêcie decyzji
o zamkniêciu jednej z kopalñ.
Dziêki wdro¿eniu wymienionych kryteriów do decyzji restrukturyzacyjnych mo¿na by³o w ci¹gu 8 lat (1986–1994), jak pokazuje tabela 2, praktycznie wycofaæ siê
z bezpoœredniego dotowania wydobycia wêgla i zdecydowaæ siê na jego ca³kowite
sprywatyzowanie.
Podczas procesu restrukturyzacji brano, oczywiœcie, pod uwagê tak¿e wzglêdy
spo³eczne, co równie¿ pokazuje tabela 2, jednak ich wp³yw na bezpoœrednie decyzje
dotycz¹ce zamykania kolejnych kopalñ wydawa³ siê byæ ograniczony. Na przyk³ad po
strajku górniczym w latach 1984–1985 uzgodniono zrewidowany program zamykania
kopalni. Dyrektorzy regionalnych grup BC (British Coal) organizowali spotkania z lokalnymi liderami zwi¹zkowymi, podczas których ustalali wydajnoœæ poszczególnych
kopalñ. Jeœli dana kopalnia nie osi¹ga³a za³o¿onych wyników, dyrektor móg³ je zrewidowaæ, b¹dŸ podj¹æ decyzjê o jej zamkniêciu. Zwi¹zki mog³y z³o¿yæ od tej decyzji apelacjê, w ostatecznoœci jednak BC nie musia³o braæ pod uwagê opinii eksperta badaj¹cego dan¹ sprawê. Poza tym, rozpoczynanie procedury apelacyjnej nie le¿a³o w interesie samych górników, w zwi¹zku z tym najczêœciej po zorganizowaniu referendum
wœród za³ogi, zwi¹zki godzi³y siê na zamkniêcie kopalni. Sytuacjê tak¹ tworzy³o prawo, które nie zobowi¹zywa³o BC do wydobywania wêgla z wci¹¿ czynnych kopalni,
a jedynie do zachowywania ich w stanie gotowoœci, a to oznacza³o, i¿ górnicy otrzymywali jedynie pensje podstawowe. Rekompensatê z tytu³u zwolnieñ grupowych obliczano natomiast na podstawie zarobków z 13 tygodni poprzedzaj¹cych zwolnienie,
w zwi¹zku z tym interes górników nakazywa³ im maksymalnie skracaæ okres pomiêdzy zakoñczeniem wydobycia i zamkniêciem kopalni.
Proces stopniowego zamykania kopalñ, trwa³ wiêc nieprzerwanie i w miarê spokojnie przez ca³y okres od roku 1985 do 1993, kiedy to og³oszono chêæ natychmiastowego zamkniêcia ponad po³owy czynnych kopalñ w celu przygotowania bran¿y do prywatyzacji. Poniewa¿ wiadomoœæ ta zbieg³a siê w czasie z trwaj¹c¹ recesj¹, wywo³a³a silne
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protesty górnicze. Mimo akcji zwi¹zkowej, rz¹d przekona³ parlament do dania BC prawa do samodzielnego decydowania o zamykaniu kopalñ. Aby jednak zapobiec likwidacji nadmiernej liczby kopalñ, rz¹d zaoferowa³ "rozs¹dn¹" dotacjê nowemu w³aœcicielowi kopalni, któr¹ BC zdecydowa³o siê zamkn¹æ, jeœli ten znajdzie dla niej rynek zbytu.
Ponadto niektóre kopalnie zosta³y jedynie "zamro¿one", to znaczy utrzymywano je
w gotowoœci do ruchu, tak by umo¿liwiæ przejêcie ich w dzier¿awê ewentualnemu prywatnemu w³aœcicielowi.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na jedn¹ z podstawowych przyczyn, dla
których rz¹d brytyjski zmuszony by³ do tak szybkiego i "bezwarunkowego" procesu restrukturyzacji. Otó¿ w roku 1988 sprywatyzowano na wyspach bran¿ê energetyczn¹.
Prywatna korporacja ESI (Elecrticity Supply Industry) kupowa³a ponad 80% wydobywanego przez BC wêgla. ESI, jako firma prywatna, na prze³omie lat 80. i 90. posiada³a prawo do wolnego importu tañszego wêgla z rynków œwiatowych. Spowodowa³o to znaczne skurczenie wewnêtrznego rynku zbytu, co musia³o doprowadziæ do kolejnych ograniczeñ wydobycia.
Podstawowym kosztem restrukturyzacji górnictwa w Anglii, z punktu widzenia podatnika, co dobrze ilustruj¹ dane tabeli 2, by³y dotacje na cele restrukturyzacyjne i socjalne. W latach 1985–1995 wydano w sumie na te cele oko³o 10,5 mld ECU, zarówno z bud¿etu rz¹du, jak i w niewielkim stopniu ze œrodków Unii Europejskiej.
Dodatkowym kosztem by³a dotacja do dzia³alnoœci BCE (British Coal Enterprice), jednoosobowej spó³ki skarbu pañstwa, powo³anej specjalnie w celu wspomagania regionów, w których zamykano kopalnie. Chocia¿ prócz szeroko zakrojonej pomocy dla terenów pogórniczych BCE zajmowa³a siê równie¿ dzia³alnoœci¹ stricte
komercyjn¹, jak na przyk³ad sprzeda¿¹ us³ug swoich ekspertów w kraju i za granic¹,
to jednak w sumie w ca³ym okresie 1985–1995 ponios³a ona stratê w wysokoœci
235,7 mln ECU.
Niemcy
Zupe³nie inn¹ strategiê restrukturyzacji przyjêto od samego pocz¹tku w Niemczech
i jak ilustruje to tabela 2, znacz¹co wp³ynê³o to zarówno na strukturê, jak i wysokoœæ publicznych wydatków na górnictwo niemieckie w ostatnim dziesiêcioleciu.
Za rozpoczêcie procesu restrukturyzacji górnictwa w Niemczech uznaæ mo¿na
utworzenie w roku 1969 Ruhrkohle AG, instytucji której podstawowym zadaniem
by³o zracjonalizowanie i obni¿enie kosztów wydobycia wêgla w kopalniach znajduj¹cych siê na terenie zag³êbia Ruhry. Wczeœniej podejmowano, co prawda, próby utworzenia zachêt finansowych sk³aniaj¹cych do zamykania kopalñ, jednak w po³¹czeniu
z polityk¹ gwarantowanego przez rz¹d poziomu wydobycia nie da³a ona oczekiwanych rezultatów.
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RAG zamknê³o czêœæ nieefektywnych kopalñ oraz poczyni³o niezbêdne modernizacje, co rzeczywiœcie poprawi³o efektywnoœæ bran¿y. Nie by³o jednak w stanie przeprowadziæ p³ynnie procesu redukcji zatrudnienia bez dotacji rz¹dowych. W zwi¹zku z tym, w latach 1981–1991 na zamykanie kopalñ i realizacjê przez koncern programów socjalnych
wydano z pañstwowej kasy w sumie oko³o 5,2 mld ECU.
Za proces zwalniania górników z kopalñ odpowiedzialny jest powo³any w ka¿dym
zak³adzie dyrektor do spraw socjalnych. Utworzenie tej funkcji by³o zgodne z ¿¹daniem zwi¹zku zawodowego IGBE. Kolejnym wymaganiem, stawianym zreszt¹
w Niemczech przed ka¿dym pracodawc¹, jest uzgodnienie z istniej¹c¹ w zak³adzie reprezentacj¹ pracownicz¹ planu socjalnego, który ma z³agodziæ skutki ewentualnych
zwolnieñ. Jeœli porozumienie nie jest zawarte, wymagana jest mediacja niezale¿nego
cia³a. W kopalniach niemieckich realizowane s¹ plany socjalne, jak do tej pory wynegocjowane przede wszystkim przez pracodawców i pracowników bez pomocy mediatorów zewnêtrznych.
Dla zwalnianych górników, podobnie jak w przypadku brytyjskim, oczywiœcie obowi¹zuj¹, rekompensaty finansowe. W przypadku zwolnieñ grupowych zastosowana
jest metoda zastêpowania. Oznacza to, ¿e miejsca zwolnionych starszych pracowników zajmuj¹ m³odsi. Stosowane by³y równie¿, w porozumieniu ze zwi¹zkami zawodowymi, metody obni¿ania wynagrodzeñ (czêœciowej pracy za darmo) w celu zachowania miejsc pracy.
Wprowadzenie powy¿szych obwarowañ proceduralnych i prawnych oraz traktowanie górnictwa przez rz¹d Niemiecki jako bran¿y strategicznej doprowadzi³o, jak mo¿na
siê tego by³o spodziewaæ, do spowolnienia procesu, a przez to, podwy¿szenia kosztów
restrukturyzacji bran¿y wêglowej w Niemczech.
W roku 1997 dokonano dalszej konsolidacji górnictwa, doprowadzaj¹c do wykupienia przez Ruhrkohle AG przedsiêbiorstwa Saarbergwerke za symboliczn¹ jedn¹ markê.
Celem tego zabiegu by³o, najprawdopodobniej, umo¿liwienie wiêkszej ni¿ dotychczas internalizacji strat, to znaczy pokrywania strat kopalni mniej wydajnych z zysków kopalni
op³acalnych ekonomicznie. Konsolidacja programów dzia³añ restrukturyzacyjnych
w bran¿y mia³a te¿ zapewne doprowadziæ do powiêkszenia kapita³u inwestycyjnego koncernów górniczych.
Kolejnym elementem strategii restrukturyzacyjnej stosowanej przez RAG, obok konsolidacji bran¿y górniczej, jest obecnie dywersyfikacja dzia³alnoœci koncernu. Koncern
ten, po pierwsze, anga¿uje siê w inwestycje zagraniczne w górnictwie oraz zajmuje siê
importem oraz obrotem wêglem na terenie Niemiec.
Obszary dzia³ania RAG wykraczaj¹ równie¿ poza górnictwo. Tworzy on nowe firmy
dzia³aj¹ce w bran¿ach elektroenergetycznej, chemicznej, zagospodarowywania odpadów, produkcji maszyn, a nawet rynku nieruchomoœci. Z powodu ogromnej deficytowo-
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œci górnictwa strategia ta nie mog³aby siê jednak powieœæ bez ogromnego wsparcia zewnêtrznego, szczególnie ze strony rz¹du federalnego, jak równie¿ krajowego.
Jednymi z powa¿niejszych wydatków ponoszonych przez niemieckiego podatnika
na rzecz utrzymania produkcji wêgla kamiennego s¹ wspomniane w historycznej czêœci tekstu porozumienia z hutami (tzw. Hüttenvertrag) oraz stosowana do pewnego
czasu dotacja do wêgla ciep³owniczego i przeznaczonego dla elektrowni, wspomagana powszechnym datkiem-podatkiem zwanym ”Kohlenpfennig”. I tak na przyk³ad, na
pocz¹tku lat 90. z samego tylko grosza wêglowego uzyskiwano oko³o 2,75 mld ECU
rocznie, a przewidywane na lata 1995–1997 wydatki w ramach ”Hüttenvertrag” mia³y wynieœæ oko³o 1,44 mld ECU rocznie. Do tego nale¿y jeszcze dodaæ bezpoœrednie
finansowanie produkcji bie¿¹cej, którego wielkoœæ w latach 1990–1993 oscylowa³a
wokó³ poziomu 4,5 mld ECU rocznie. Do roku 2005 przewiduje siê zredukowanie poziomu zatrudnienia w górnictwie o oko³o 42 tys. osób.
Tak jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em szacuje siê, i¿ wówczas bezpoœrednie dotacje dla
górnictwa poch³aniaæ bêd¹ oko³o 2,5 mld ECU rocznie.

3.3. Wp³yw na lokalny rynek pracy i bezpoœrednie
dzia³ania s³u¿¹ce przeciwdzia³aniu bezrobociu
W tabeli 3 ukazane s¹ wskaŸniki bezrobocia w latach 80. i 90. w Niemczech i w Wielkiej Brytanii oraz w dwóch regionach tych krajów najbardziej uzale¿nionych od górnictwa
wêgla kamiennego – Yorkshire i Zag³êbia Ruhry.
W celu lepszego zobrazowania sytuacji obu regionów górniczych na tle przeciêtnych
danych dla krajów sporz¹dzony zosta³ wykres. Pokazuje on odleg³oœci w punktach procentowych miêdzy wskaŸnikami bezrobocia regionalnego i krajowego.
Zarówno tabela 3, jak i wykres 1 dok³adnie pokazuj¹, i¿ w obu regionach górniczych
bezrobocie prawie przez ca³y okres ostatnich kilkunastu lat utrzymywa³o siê na poziomie
wy¿szym ni¿ œrednia dla kraju, z ma³ym wyj¹tkiem w roku 1993 w Yorkshire. Na pierwszy rzut oka uderza równie¿ ró¿nica odleg³oœci w obu analizowanych przypadkach. Rozbie¿noœæ ta mog³aby wynikaæ z ró¿nic w relatywnych rozmiarach obu analizowanych regionów w stosunku do reszty kraju. Hrabstwo Yorkshire&Humbershire jest obszarem relatywnie znacznie wiêkszym w stosunku do Wielkiej Brytanii ni¿ obszar Zag³êbia Ruhry
w stosunku do Niemiec. W zwi¹zku z tym bezrobocie w tym regionie z czysto "statystycznych" powodów nie mo¿e odbiegaæ zbyt znacznie od œredniej dla ca³ego kraju, poniewa¿ samo ma na tê œredni¹ znaczny wp³yw. Przypuszczenie takie nie znajduje jednak
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Tabela 3. Poziom bezrobocia w regionach: Yorkshire&Humberside i Kommunalverband Ruhrgebiet w porównaniu z poziomem
bezrobocia w Wielkiej Brytanii i w Niemczech
1985
12,0
10,9

1986
12,4
11,1

1987
11,3
10,0

16,0*
9,0*

-

15,0

1988
9,3
8,0

1989
7,3
6,2

1990
6,6
5,8

1991
8,7
8,0

1992
9,9
9,7

1993
10,2
10,3

1994
9,6
9,3

1995
8,7

1996
8,2

1997
7,1
7,0

11,9
7,3

10,8
6,6

9,9
6,0

10,1
6,5

12,0
8,3

12,9
8,8

13,0
9,0

13,8
10,0

14,6
10,7

*Maksymalnie w latach 1982–1986
ród³a: Raport IMC (1998), Arbeitsmarkt Rurhgebiet 1997 (1998), Labor Market Statistics...(ONS, May 1999), szacunki w³asne
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Lata
Yorkshire
Wielka
Brytania
KVR
Niemcy
Zachodnie
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Wykres 1. Odleg³oœci w poziomach bezrobocia w punktach procentowych Yorkshire&Humbershire od Wielkiej Brytani i Kommunalverband Ruhrbebiet od Niemiec Zachodnich w latach 1985–1997
Odleg³oœæ – pkt. proc.
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Odleg³oœæ - Wielka Brytania
Odleg³oœæ - Niemcy Zachodnie

Lata

ród³o: Tabela 3

potwierdzenia w innych analizach dotycz¹cych sytuacji na rynku pracy na terenach brytyjskich "pól wêglowych", czyli w rejonach bezpoœredniego oddzia³ywania kopalñ. W roku 1986 odleg³oœæ stopy bezrobocia na polach wêglowych od œredniej dla ca³ej Wielkiej
Brytanii wynosi³a 4 punkty procentowe, w roku 1994 zosta³a ju¿ jednak zniwelowana do
oko³o 1 punktu procentowego. Chocia¿ s¹ to w obu okresach liczby znacznie wiêksze ni¿
prezentowane na naszym rysunku, to jednak ró¿nica pomiêdzy relatywn¹ sytuacj¹ Zag³êbia Ruhry i "pól wêglowych" wci¹¿ pozostaje znacz¹ca [Beatty and Fothergill, 1996].
Drugim mo¿liwym wyjaœnieniem takiego stanu rzeczy jest ró¿nica w samej strukturze regionów. Wydaje siê, i¿ Zag³êbie Ruhry, jako region relatywnie mniejszy, jest bardziej
uzale¿niony od sytuacji w dominuj¹cym przemyœle. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, i¿
w zag³êbiu Ruhry górnictwo wcale nie by³o jedyn¹ problemow¹ bran¿¹. Drugim bardzo
powa¿nym Ÿród³em bezrobocia w tym regionie by³o i wci¹¿ jest hutnictwo. W tym przypadku sama ró¿nica w odleg³oœciach nie jest najlepszym wskaŸnikiem dla porównañ miêdzy badanymi przez nas regionami.
Wobec w¹tpliwoœci w stosunku do zaprezentowanych wy¿ej wskaŸników, dobr¹
miar¹ sukcesu w restrukturyzacji regionalnego rynku pracy by³yby wskaŸniki ukazuj¹ce
tendencjê zmniejszenia odleg³oœci regionalnej stopy bezrobocia od œredniej dla ca³ego
kraju. W takim porównaniu jednak wci¹¿ lepiej wypada Yorkshire. Podczas gdy w roku
1987 odleg³oœæ ta wynosi³a dla tego regionu 1,3 punktu procentowego, to w roku 1997
zmala³a ona do 0,1 punktu. Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿ w chwili obecnej bezrobocie
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w Yorkshire jest w³aœciwie na poziomie œredniej dla ca³ej Wielkiej Brytanii. Inna sytuacja
mia³a miejsce w przypadku zag³êbia Ruhry. Po znacznej niwelacji odleg³oœci jaka nast¹pi³a w ci¹gu lat 80., z oko³o 7 do 4 punktów procentowych proces ten w³aœciwie zatrzyma³
siê. I tak, od roku 1991 odleg³oœæ ta waha siê w okolicach 4 punktów procentowych,
w roku 1997 by³a taka sama jak w 1991 i wynosi³a 3,9 punktu.
Wydaje mi siê, i¿ innych odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak znacznych ró¿nic
pomiêdzy sytuacj¹ na rynku pracy w Yorshire i Zag³êbiu Ruhry nale¿y szukaæ m.in.
w ró¿nicy polityki pañstwa (zastosowanych strategii) wobec restrukturyzowanych
bran¿. Inn¹ przyczyn¹ s¹ ró¿nice w sztywnoœci rynku pracy w obu krajach. Powolne
tempo restrukturyzacji w Zag³êbiu Ruhry, jak równie¿ polityka "zastêpowania" pracowników prowadzi³y do tego, i¿ prace w górnictwie tracili przede wszystkim pracownicy starsi (patrz tabela 4) i nisko wykwalifikowani, którzy nie byli w stanie przekwalifikowaæ siê i znaleŸæ pracy w innym zawodzie na terenie Zag³êbia, a tak¿e nie byli sk³onni zmieniæ miejsca zamieszkania. Czêœæ z nich obejmowa³ rozbudowany program wczeœniejszych emerytur (opisany poni¿ej), czêœæ natomiast zasila³a szeregi bezrobotnych, bêd¹c w³aœciwie skazanymi na pozostanie w tej grupie, a¿ do osi¹gniêcia
wieku emerytalnego. Szybki proces restrukturyzacji w Wielkiej Brytanii powodowa³,
i¿ zwalniani byli pracownicy m³odzi, którzy ³atwo mogli siê przekwalifikowaæ i znaleŸæ
miejsce w innym zawodzie lub nawet innym regionie. Wskazuj¹ na to dane o przysz³ych losach zwalnianych górników (patrz s. 27).
Wykres 2. Stosunek œrednich p³ac w górnictwie do p³ac w przemyœle w latach 1977–1998
w Niemczech i w Wielkiej Brytanii
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ród³o: Roczniki Statystyczne Niemiec i Wielkiej Brytanii z lat 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999
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Dla oceny wyników restrukturyzacji istotna jest te¿, jak wspomniano, ró¿nica w elastycznoœci p³acowej rynku pracy w obu regionach. Otó¿ realna elastycznoœæ p³ac, czyli
stopieñ w jakim wysokoœæ p³ac reaguje na wzrost bezrobocia, w Yorkshire by³a w latach
1975–1985 prawie dwukrotnie wiêksza ni¿ w Nadrenii Pó³nocnej Westfalii (stosunek ten
wynosi³ 2,93/1,68), której czêœci¹ jest Zag³êbie Ruhry. Oznacza to, i¿ rynek pracy w Wielkiej Brytanii znacznie szybciej jest siê w stanie dostosowaæ do zmieniaj¹cych siê warunków ni¿ w Niemczech [Hyclak and Geraint, 1989]. Do pewnego stopnia ilustruje to poni¿szy wykres przedstawiaj¹cy stosunek œredniej p³acy w górnictwie do œredniej p³acy
w przemyœle w Wielkiej Brytanii i w Niemczech w latach 1975–1998.
Okazuje siê, i¿ p³ace górników brytyjskich, mimo i¿ relatywnie znacznie wiêksze ni¿
niemieckich, znacznie g³êbiej reagowa³y na bodŸce rynkowe, co jest szczególnie widoczne w po³owie lat 80. Wykres ten pokazuje równie¿, i¿ zdecydowana restrukturyzacja
umo¿liwia w d³u¿szym okresie powrót do wczeœniejszych wysokich zarobków w bran¿y.
Jednak w tym przypadku ich wysokoœæ nie wynika ju¿ z politycznych ustaleñ, a z osi¹ganej wysokiej wydajnoœci, co wydaje siê znacznie bezpieczniejszym rozwi¹zaniem z punktu widzenia pracownika.
Bardzo ciekawa wydaje siê w tym miejscu odpowiedŸ na pytanie: co dzia³o siê z górnikami zwalnianymi z angielskich kopalñ, i¿ w tak niewielkim stopniu zasilili oni (w d³ugim
okresie) szeregi bezrobotnych. Otó¿ we wspomnianej ju¿ wy¿ej analizie [Beatty and Fothergill, 1996] przeprowadzone zosta³o badanie ukazuj¹ce strukturê losów grupy mê¿czyzn, którzy w latach 1981–1991 weszli na rynek pracy na terenach "pól wêglowych" ze
wzglêdu na wykonywane przez nich zajêcie [2]. Otó¿ okaza³o siê, i¿ z ka¿dych stu mê¿czyzn którzy, z ró¿nych przyczyn, zasilili rynek pracy w tym okresie:
– 38 opuœci³o grupê aktywnych ekonomicznie,
– 27 wyjecha³o z regionu,
– 20 znalaz³o pracê w innych ni¿ górnictwo dzia³ach gospodarki,
– 11 znalaz³o pracê dziêki pomocy publicznej,
– 2 pozosta³o w regionie jednak znalaz³o pracê w innych regionach i doje¿d¿aj¹ do
pracy,
– ¿aden nie zosta³ bezrobotnym.
Wydaje mi siê, ¿e kluczowe znacznie maj¹ w tym zestawieniu dwie liczby. Po pierwsze, relatywnie du¿a (38%) liczba osób, która opuœci³a rynek pracy, a po drugie, znaczna
liczba "emigrantów zarobkowych", tzn. tych którzy pracuj¹ poza regionem (w sumie
29%). Obie te liczby maj¹ swoje Ÿród³o w programach socjalnych wprowadzonych przez
[2] Analiza ta dotyczy nie tylko osób zwalnianych z kopalñ, ale tak¿e tych którzy zasilili rynek pracy z
przyczyn "naturalnych".
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rz¹d brytyjski, a w szczególnoœci w programie wczeœniejszych emerytur oraz projekcie
wspomagania migracji zwolnionych górników do innych regionów. Wydaje mi siê, ¿e o ile
pierwsza z tych liczb nie jest raczej powodem do chwa³y, choæ w sytuacji masowych
zwolnieñ dotycz¹cych równie¿ osób w zaawansowanym wieku wydaje siê nieunikniona,
to druga liczba dowodzi sukcesu procesów dostosowawczych na Wyspach Brytyjskich.
Porównywalnych danych dotycz¹cych Zag³êbia Ruhry nie uda³o siê uzyskaæ. Posiadane informacje œwiadcz¹, i¿ najprawdopodobniej Zag³êbie Ruhry odczu³o przede wszystkim problem wzrostu bezrobocia wœród pracowników starszych. Otó¿ nawet w ci¹gu
ostatnich lat, tzn. od pocz¹tku lat 90., utrzymuje siê nieznaczna przewaga udzia³u osób
starszych, powy¿ej 55 roku ¿ycia, w liczbie bezrobotnych w Zag³êbiu Ruhry w porównaniu z pozosta³¹ czêœci landu Nadrenia Pó³nocna Westfalia i œredni¹ dla Niemiec. Pokazuje to tabela 4.
Tabela 4. Procentowy udzia³ osób starszych (powy¿ej 55 roku ¿ycia) w iloœci bezrobotnych
w Kommunalverband Ruhrbebiet, pozosta³ej czêœci landu Nadrenia Pó³nocna Westfalia
i Niemczech (czêœci zachodniej)
Lata
KVR*
NW# (bez KVR)
Niemcy

1990
22,4
18,4
18,4

1991
24,1
19,9
19,8

1992
24,7
21,0
20,5

1993
23,6
20,1
19,8

1994
24,6
21,6
21,3

1995
25,3
23,1
23,0

1996
24,7
22,6
22,9

1997
23,4
21,9
22,4

*KVR-Kommunal Verband Ruhrgebiet (Zag³êbie Ruhry)
** NW- Nordrhein-Westfalen - Land Pó³nocna Nadrenia Westfalia
ród³o: Arbeitsmarkt Ruhrbebiet 1997

Podstawowym Ÿród³em przedstawionej w powy¿szej tabeli tendencji jest, wspomniana
ju¿ wczeœniej, dominacja osób starszych wœród górników zwalnianych z kopalñ niemieckich.
Do pocz¹tku lat 90. g³ównymi formami pomocy socjalnej dla zwalnianych górników by³y programy wczeœniejszych emerytur oraz programy pomostowe maj¹ce s³u¿yæ "doczekaniu"
przez zwalnianych starszych górników mo¿liwoœci przejœcia na emeryturê. Najwa¿niejsze
wœród oferowanych programów pomocowych by³y tzw. rekompensaty górnicze, oferowane górnikom w wieku od 55 do 60 lat do czasu przejœcia na emeryturê oraz dodatki dostosowawcze oferowane pracownikom niewiele m³odszym ok. 50-letnim. By³y to comiesiêczne wyp³aty wynosz¹ce nawet do 90% ich ostatniego wynagrodzenia, a¿ do czasu przejœcia
na emeryturê. Przy zwalnianiu pracowników z kopalñ przyjêto równie¿ tzw. zasadê zastêpowania, to znaczy: zwalniano pracowników starszych (powy¿ej 50 roku ¿ycia), po to aby
ich miejsce w zak³adzie mog³a zaj¹æ osoba m³odsza, ju¿ pracuj¹ca w zawodzie. W ten sposób unikano przyjmowania do pracy nowych pracowników, tak ¿e iloœæ osób przyjêtych z ze-
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wn¹trz do pracy w kopalniach by³a poczynaj¹c od pocz¹tku lat 80. minimalna. Oznacza to,
i¿ z kopalni odchodzili g³ównie pracownicy starsi, którzy na ogó³ nie nadawali siê do przeszkolenia w innym zawodzie.
W po³owie lat 90. œrednia wieku osób zwalnianych z górnictwa spad³a na tyle, i¿ wszelkie programy zwi¹zane z wczeœniejszymi emeryturami przesta³y mieæ jakikolwiek sens.
W zwi¹zku z tym uruchomiono formy aktywizacji zawodowej zwalnianych górników. S¹ to
przede wszystkim szkolenia organizowane przez Ruhrkohle AG oferuj¹ce kursy w oko³o 80
specjalnoœciach, tzw. "sklepy z prac¹", czyli biura informacji o zatrudnieniu, równie¿ prowadzone prze RAG. Wed³ug informacji RAG w po³owie lat 90. podejmowa³o now¹ pracê (za
poœrednictwem koncernu) oko³o 3 tys. górników rocznie, podczas gdy w tym samym okresie œrednia liczba zwolnionych wynosi³a 6–7 tysiêcy osób.
Zastosowano równie¿ pasywn¹ formê ochrony zatrudnienia tzw. czêœciowe bezrobocie (”Kurzarbeit”). Polega ona na podejmowaniu przez górników pracy w skróconym
wymiarze godzin, za zmniejszone wynagrodzenie. Na przyk³ad w latach 1994–1995 górnicy w zamian za zwiêkszenie iloœci czasu wolnego zrezygnowali z ¿¹danego wczeœniej
wzrostu wynagrodzeñ o 3%, a zaakceptowali nawet ich spadek o 6%.
Inna sytuacja mia³a miejsce w Wielkiej Brytanii, szczególnie od roku 1984. Do tego
czasu równie¿ dominowa³y zwolnienia pracowników starszych, którym wyp³acano pomostowe wyp³aty jako dodatki do zasi³ków dla bezrobotnych a¿ do przejœcia na emeryturê. Jednak gdy w roku 1985 rozpoczê³y siê masowe zwolnienia górników, tylko niewielu z nich mog³o od razu przejœæ na wczeœniejsze emerytury. Wed³ug danych British Coal
Corporation ze zwolnionych w latach 1984–1990 100 tys. górników na wczeœniejsze
emerytury przesz³o od razu tylko 874, mimo ¿e udzia³ osób w wieku przedemerytalnym
wœród zwolnionych by³ znaczny. Liczba osób w wieku powy¿ej 50 lat wynosi³a 46,1 tys.
Najprawdopodobniej znaczna ich czêœæ skorzysta³a z systemów "pomostowych" lub w inny sposób opuœci³a rynek pracy, na co wskazywa³yby udzia³y prezentowane wczeœniej.
Z podanych liczb wynika, i¿ podstawowym problemem by³o znalezienie innej pracy dla
oko³o 59 tys. m³odszych górników. W tym celu rz¹d brytyjski uruchomi³ szereg programów wspierania rozwoju zatrudnienia na terenach pogórniczych.
Pierwszym z nich by³ program jednorazowych odpraw dla górników, którzy chcieli
odejœæ z kopalni. Wyp³aty te, w zale¿noœci od sta¿u pracy górnika, waha³y siê od 10 do 34
tysiêcy funtów. Dodatkow¹ akcj¹ by³ prowadzony przez British Coal do roku 1992 program wspierania emigracji do innych regionów kraju. Ka¿dy kto opuœci³ zag³êbie wêglowe, móg³ prócz odprawy liczyæ na 5 tys. funtów premii, pod warunkiem pozostania w nowym miejscu przez co najmniej 25 miesiêcy.
Stworzono te¿, znane ju¿ z opisu narzêdzi niemieckich "sklepy z prac¹" (”job shops”),
których podstawowym celem by³o, po pierwsze, udzielanie zwalnianym górnikom porad
przez osoby wyspecjalizowane w doradztwie zawodowym, po drugie, lokalny "job shop"
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utrzymywa³ sta³y kontakt ze wszystkimi pracodawcami na terenie o promieniu 10 mil
(ok. 16 km) w celu zbierania informacji o miejscach pracy w najbli¿szej okolicy. Uruchomiono równie¿ specjalne programy przeszkolenia i przekwalifikowywania górników,
z których w latach 1984–1995 skorzysta³o w sumie oko³o 20 tys. osób, to znaczy ok.
15,3% zwolnionych w tych latach górników. Ponadto uruchomiono specjalny program
przeszkoleñ i pomocy kredytowej dla chc¹cych za³o¿yæ w³asne firmy. Z oferty tej skorzysta³o ok. 4 tys. górników, czyli 3% i wydaje mi siê, ¿e nale¿y to uznaæ za bardzo dobry
wynik. W szczególnoœci wzi¹wszy pod uwagê fakt, i¿ najprawdopodobniej du¿a czêœæ
z nowopowsta³ych firm da³a zatrudnienie niektórym z mniej zaradnych kolegów œwie¿ych przedsiêbiorców.

3.4. Regionalne otoczenie instytucjonalne
Kolejnym zagadnieniem wartym porównania w obu analizowanych krajach jest instytucjonalne otoczenie procesów restrukturyzacyjnych. W tym celu oddalê siê nieco od reformy górnictwa, szczególnie w przypadku wielkiej Brytanii i przytoczê przyk³ady instytucji wspieraj¹cych restrukturyzacjê na innych terenach, których dotyczy³
problem g³êbokiej dezindustrializacji. Opisywane przypadki niemieckie, mimo i¿
wszystkie pochodz¹ z Zag³êbia Ruhry, równie¿ nie dotycz¹ tylko tej jednej bran¿y.
Wynika to z wielowymiarowoœci, a raczej "wielobran¿owoœci" problemów, jakie dotknê³y ten region.
Nale¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê czytelnika na diametralne ró¿nice w filozofii przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych w obu krajach i wynikaj¹cej
z niej ró¿nicy w strukturze organizacyjnej instytucji wspieraj¹cych restrukturyzacjê.
Ró¿nica ta, wydaje siê doœæ paradoksalna. Otó¿ w – postrzeganej jako superliberalna
i konserwatywna – thatcherowskiej Wielkiej Brytanii powsta³y instytucje znacznie bardziej powi¹zane i zale¿ne od rz¹du centralnego w Londynie ni¿ w chadecko-socjaldemokratycznych Niemczech. Instytucje brytyjskie, dzia³aj¹ce jako agencje rz¹dowe, posiada³y swój w³asny i to znaczny bud¿et i szeroko rozbudowane uprawnienia decyzyjne, co nieraz prowadzi³o do konfliktów z w³adzami lokalnymi, szczególnie gdy te zdominowane by³y przez laburzystów. Instytucje niemieckie mia³y formê inicjatyw, czy te¿
"workshopów" z szerokim zakresem celów i mia³y s³u¿yæ koordynacji dzia³añ wszystkich zainteresowanych aktorów ekonomicznych na swoim terenie. Ich dzia³anie nie polega³o na finansowaniu poszczególnych projektów, mia³y one je opiniowaæ i pomagaæ
w ich przygotowywaniu. Finansowanie mia³o pochodziæ z innych, istniej¹cych ju¿
Ÿróde³ publicznych, czy te¿ prywatnych. Poni¿ej przedstawiono dzia³anie dwóch typowych instytucji niemieckich i angielskich.
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Instytucje wspierania restrukturyzacji górnictwa w Wielkiej Brytanii
Angielskim zwyczajem jest/by³o powo³ywanie specjalnych zadaniowych agencji. Tak
te¿ post¹piono w przypadku restrukturyzacji górnictwa. W po³owie lat 80. powo³ano do
¿ycia BCE (British Coal Enterprise), która mia³a formê jednoosobowej spó³ki skarbu pañstwa. Podstawowym celem jej dzia³ania by³o wspieranie rozwoju przedsiêbiorczoœci na
terenach pogórniczych. Formami jej dzia³ania by³o: finansowanie tworzenia firm, zagospodarowywanie przestrzeni i inkubatury, wspieranie osobnych lokalnych agencji rozwoju przedsiêbiorczoœci, pomoc w znajdowaniu zatrudnienia dla zwalnianych górników i to
zarówno na miejscu, jak i poza regionem, szkolenia i kursy przekwalifikowuj¹ce. Zadania
swoje agencja realizowa³a przy pomocy kredytów i dotacji od rz¹du. W sumie w latach
1985–1995 jej bud¿et przekracza³ 300 mln funtów rocznie.
W ramach pomocy finansowej w zak³adaniu firm BCE oferowa³o przedsiêbiorcy
kredyt w wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 25% ca³ej inwestycji. Wsparcie to by³o pomyœlane w taki sposób, aby nie zastêpowaæ komercyjnych Ÿróde³ finansowania, a jedynie je
uzupe³niaæ tam, gdzie by³o to konieczne. W zwi¹zku z tym, na jednego funta zainwestowanego przez BCE przypada³o siedem w³o¿onych przez prywatnych inwestorów.
Dzia³o siê tak dlatego, i¿ dobra opinia BCE znacznie u³atwi³a dostêp do innych Ÿróde³
finansowania.
W ramach zagospodarowania przestrzennego BCE by³o œwiadome inwestowania
w tzw. Parki Przemys³owe na terenach pokopalnianych. Do roku 1995 zbudowano 15 takich oœrodków, które znacznie u³atwia³y drobnemu przedsiêbiorcy przeobra¿enie siê
w du¿ego pracodawcê.
Po pomoc do BCE, g³ównie finansow¹, mog³y siê równie¿ zwracaæ ju¿ istniej¹ce
i dzia³aj¹ce na terenach pogórniczych lokalne agencje rozwoju. Ich podstawowym celem
by³a pomoc ma³ym przedsiêbiorstwom, szczególnie w zakresie doradztwa i dostarczania
pomieszczeñ biurowych. BCE prowadzi³a równie¿ wspomniane ju¿ "job shopy" i prowadzi³a kursy szkoleniowe dla chc¹cych zmieniæ zawód górników.
Jeœli chodzi o skutki dzia³ania BCE, to szacuje siê, i¿ przyczyni³a siê ona w jakimœ stopniu do stworzenia w latach 1985–1995 oko³o 38 tys. miejsc pracy w regionach pogórniczych. Szacunki ró¿nych instytucji wskazuj¹, i¿ jedno miejsce pracy stworzone dziêki inwestycjom BCE kosztowa³o oko³o 5–8 tys ECU. Nale¿y dodaæ, i¿ 60% miejsc pracy
stworzonych dziêki BCE powsta³o w firmach nowych.
Kolejn¹ instytucj¹, a w³aœciwie seri¹ instytucji dzia³aj¹cych w Wielkiej Brytania by³y tzw. Urban Development Corporations (UDC). Terenem ich dzia³ania nie by³y ju¿
jednak kopalnie, a miasta prze¿ywaj¹ce trudne czasy na skutek upadku wielkich zak³adów przemys³owych. Dzia³a³y one miêdzy innymi w Liverpoolu, Bristolu, Sheffield, Leeds, Manchesterze, a nawet w Londynie. Podstawowym celem tych korpo-
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racji by³a regeneracja upadaj¹cych oœrodków miejskich. By³y one agendami powo³anymi w jednym konkretnym celu i po jego spe³nieniu mia³y zostaæ rozwi¹zane. Na
przyk³ad korporacja Trafford Park, dzia³aj¹ca w Manchesterze zakoñczy³a dzia³alnoœæ
w roku 1997. Ich podstawowym celem by³o przyci¹ganie prywatnego kapita³u na teren ich dzia³ania przez tworzenie warunków odpowiednich do inwestowania. Korporacje zarz¹dzane by³y przez rady nadzorcze, wybierane w wiêkszoœci przypadków
przez brytyjskie "ministerstwo œrodowiska" (Secretary of State for Enviroment). Sk³ada³y siê one g³ównie z biznesmenów, w szczególnoœci zajmuj¹cych siê rozwojem rynku nieruchomoœci. Rozlicza³y siê ze swojej dzia³alnoœci bezpoœrednio przed odpowiednim ministrem. Korporacje nie by³y kontrolowane przez w³adze lokalne, i by³y wolne od licznych ograniczeñ jakimi zwykle podlegaj¹ samorz¹dy. Ich uprawnienia siêga³y bardzo daleko. Mog³y one na przyk³ad wydawaæ pozwolenia na lokalizacjê inwestycji budowlanych na terenie ich oddzia³ywania bez pozwolenia lokalnych w³adz.
Mog³y przejmowaæ na swój u¿ytek bezwarunkowo wszelkie tereny publiczne bêd¹ce w sferze ich zainteresowania. Oczywiœcie mog³y one i musia³y kooperowaæ z lokalnymi w³adzami, aby ich dzia³anie by³o maksymalnie efektywne, co wiêcej, samorz¹dowcy mieli zagwarantowane jedno lub dwa miejsca w radach nadzorczych korporacji. Nieraz jednak zdarza³o siê tak, ¿e dzia³anie korporacji nie by³o zgodne z intencjami w³adz lokalnych i dochodzi³o do konfliktów. Najczêœciej jednak wspó³praca
przebiega³a bez zak³óceñ. Podstawowym Ÿród³em finansowania ich dzia³alnoœci by³y
dotacje rz¹dowe i dysponowa³y one relatywnie du¿ymi funduszami. Na przyk³ad
w latach 1988–1989 ich bud¿et wynosi³ 259 mln funtów, podczas gdy bud¿ety programów rozwoju miast realizowanych przez wszystkie samorz¹dy lokalne w Wielkiej
Brytanii wynosi³y w sumie 309 mln funtów. G³ównym efektem ich dzia³ania mia³o byæ
przyci¹gniêcie na tereny starych okrêgów przemys³owych prywatnych inwestorów
chc¹cych zainwestowaæ tam swoje pieni¹dze. I tak na przyk³ad w ci¹gu dziesiêciu lat
swojej dzia³alnoœci w latach 1987–1997 TPDC (Trafford Park Development Corporation) przyci¹gnê³a do Manchesteru 990 firm, które zainwestowa³y w sumie 1,7 miliarda funtów. Liczbê stworzonych miejsc pracy szacuje siê na 28,3 tysiêcy. Prócz tego
wybudowano kilkadziesi¹t kilometrów autostrad, zrekultywowano 192 hektary gruntów i wybudowano ponad 680 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej.
Upadaj¹ce centrum przemys³owe przekszta³cono w nowoczesny i atrakcyjny "park
biznesu". Jak stwierdzili wspólnie Bill Morgan i Michael Shields, prezes rady nadzorczej i prezes zarz¹du korporacji, nie uda³oby siê zrealizowaæ tych celów bez bardzo
dobrej wspó³pracy w w³adzami lokalnymi. Opinie takie nie s¹, niestety, do koñca weryfikowalne. Niestety nikt nie jest w stanie sprawdziæ, ile miejsc pracy stworzonoby
bez udzia³u korporacji, czy jakimi wynikami mog³aby pochwaliæ siê instytucja dzia³aj¹ca na tym samym terenie, ale w inny sposób.
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Instytucje wspieraj¹ce restrukturyzacjê w Niemczech
Rodzaj niemieckich instytucji wspieraj¹cych procesy dostosowawcze by³ zupe³nie inny
ni¿ w Wielkiej Brytanii. Wydaje mi siê, i¿ spowodowane to by³o w równym stopniu odmiennym podejœciem do restrukturyzacji prezentowanym przez w³adze niemieckie, a tak¿e federacyjnym charakterem kraju, gdzie rz¹d centralny z za³o¿enia odgrywa znacznie mniejsz¹ rolê ni¿ w Wielkiej Brytanii. Wydaje mi siê te¿, i¿ inne tempo procesów restrukturyzacyjnych
sprzyja³o takiej, a nie innej formie organizacyjnej instytucji j¹ wspieraj¹cych.
Jedn¹ z takich odmiennych form by³o powo³ane w roku 1985 tzw. ZIN (Zukunft Initiative), która by³a kontynuacj¹ dzia³aj¹cej wczeœniej ZIM, czyli inicjatywy dla regionów wêgla
i stali. Celem tej inicjatywy by³o "œwiadome i celowe postawienie na odpowiedzialnoœæ, zaanga¿owanie i samoorganizacjê regionu. W ramach tej polityki rz¹d krajowy wezwa³ ca³y
land do opracowania projektów maj¹cych s³u¿yæ rozwojowi regionu. Mia³y one byæ uchwalane na zasadzie konsensusu przez wszystkich zainteresowanych aktorów, tzn. w³adze gmin,
izby przemys³owo-handlowe, zwi¹zki zawodowe i szko³y wy¿sze. Podstawowymi tematami
zainteresowania tych projektów mia³y byæ: rozwój innowacji i technologii, szkolenia zawodowe dla pracobiorców, zabezpieczenie istniej¹cych i stworzenie nowych miejsc pracy, rozbudowa infrastruktury, poprawa sytuacji ekologicznej i energetycznej.
Opracowywane projekty mia³y odnosiæ siê do jak najwiêkszej liczby dziedzin, tak by
mo¿na je by³o finansowaæ z bud¿etów kilku ministerstw rz¹du krajowego, poniewa¿ g³ównym celem by³a integracja polityki regionalnej Równie¿ w myœl zasady integracji nie udzielono ¿adnych nowych œrodków, chodzi³o o lepsze wykorzystanie ju¿ istniej¹cych programów
rz¹dowych.
W ramach dzia³alnoœci ZIN utworzono na pocz¹tku lat 90. 15 oœrodków, w których zasiadali wspomniany wy¿ej ”aktorzy”. Jednak oœrodki te, jako instytucje dzia³aj¹ce na zasadzie
dobrowolnoœci nie sta³y siê kolejnym szczeblem w³adzy. Nie maj¹ te¿ w³aœciwie ¿adnych
praw terytorialnych, œrodków finansowych ani mocy decyzyjnych. Opracowuj¹ jedynie projekty, które nastêpnie s¹ normaln¹ drog¹ przekazywane do akceptacji w³adz regionalnych
i zyskuj¹ finansowanie lub nie.
W roku 1990, na proœbê rz¹du krajowego, regiony opracowa³y tzw. Regionalne Koncepcje Rozwoju (REK), które mia³y zawieraæ ocenê dotychczasowej polityki i aktualnego stanu regionu, nowe zasady rozwoju regionalnego oraz uporz¹dkowanie istniej¹cych projektów pod
wzglêdem ich znaczenia dla przysz³oœci regionu. W roku 1993 rz¹d krajowy oœwiadczy³, i¿
przyznaj¹c œrodki pomocowe pragnie postêpowaæ wed³ug zaleceñ opracowanych przez REK.
Podstawowym problemem, jaki wydawa³ siê rysowaæ przed projektem ZIN-REK
by³y, nieraz sprzeczne interesy "aktorów" maj¹cych opracowywaæ projekty. W zwi¹zku z tym, wielu z nich odcina³o siê od realizowanych projektów, a w niektórych przypadkach do zawarcia kompromisu w ogóle nie dochodzi³o. Najprawdopodobniej jest
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to równie¿ powód, dla którego czêœæ projektów wydaje siê byæ s³abo przygotowana,
szczególnie jeœli chodzi o planowane cele. W zwi¹zku z tym, na przyk³ad w roku 1989
z 2000 tysiêcy przygotowanych przez regiony projektów tylko 318 uzyska³o akceptacjê rz¹du.
Drug¹ ciekaw¹ inicjatyw¹ stworzon¹ w Zag³êbiu Ruhry jest IBA, czyli Interenationale Bauaustellung. Program ten pomyœlany zosta³ jako przyk³ad sterowanego przez
pañstwo rozwoju ekonomicznego, strukturalnego i spo³ecznego starych regionów
przemys³owych. IBA pomyœlana zosta³a jako miêdzynarodowa wystawa, to znaczy, ¿e
efekty realizowanych w ramach tego programu projektów s¹ prezentowane szerokiej publicznoœci. W celu nadzoru nad projektami wchodz¹cymi w sk³ad wystawy powo³ano do ¿ycia Przedsiêbiorstwo Planowania Emscher Park, które jest spó³k¹ skarbu pañstwa. Przedsiêbiorstwem tym zarz¹dza komitet, w sk³ad którego wchodz¹
urzêdnicy ró¿nych ministerstw rz¹du Nadrenii Pó³nocnej Wesfalii, przedstawiciele
izb przemys³owych i handlowych, zwi¹zków zawodowych, miast, spó³ek, stowarzyszeñ architektów etc. Zespo³owi temu przewodniczy Minister Rozwoju Miast rz¹du
Nadrenii. Przedsiêbiorstwo to ma na celu koordynacjê projektów, zbieranie koniecznych ekspertyz i kontrolowanie jakoœci wykonania konkretnych przedsiêwziêæ w ramach projektu. G³ównym celem IBA jest poprawa szeroko rozumianej infrastruktury
na terenach objêtych jej zasiêgiem, to znaczy w pasie pomiêdzy Dortmundem a Duisburgiem. Projekty realizowane w ramach IBA nie s¹ finansowane specjalnie. Zg³aszaj¹cy projekty s¹ odpowiedzialni za ich umocowanie prawne, finanse oraz codzienny nadzór nad wykonaniem. Przedsiêbiorstwo mo¿e jedynie udzieliæ pomocy konsultacyjnej, szczególnie w pocz¹tkowej fazie projektu. Jednak projekt, który wejdzie
w sk³ad programu jest traktowany przez rz¹d szczególnie, chocia¿ fundusze s¹ przyznawane z innych istniej¹cych ju¿ Ÿróde³. Istnieje te¿ zasada, i¿ ¿aden projekt nie mo¿e byæ zrealizowany bez zgody w³adz odpowiedniego miasta.
Zalet¹ tego systemu jest to, i¿ prowadzi on do koordynacji lokalnych dzia³añ bez
decyzyjnej interwencji w³adz centralnych. Istnieje oczywiœcie niebezpieczeñstwo, i¿
w czêœci gmin projekty nie bêd¹ mog³y byæ z tego powodu zrealizowane, jednak akceptacja projektów zwi¹zanych z tym programem daje w³adzom lokalnym szereg
profitów, które motywuj¹ je do wspó³dzia³ania. Po pierwsze, obecnoœæ na terenie
gminy projektu zrealizowanego w ramach IBA ma bardzo du¿e znacznie presti¿owe.
Poza tym, dziêki u³atwieniom w dostêpie do finansowania publicznego dla tych projektów, wzbogaca siê równie¿ bud¿et zainteresowanej gminy. Konkretnych danych
na temat efektów dzia³ania tego programu nie uzyskano, ale informacje jakie by³y
dostêpne, wskazuj¹, i¿ w ramach programu powsta³o wiele nowoczesnych budynków biurowych i mieszkalnych, centrów rozrywki oraz parków rozwoju przedsiêbiorczoœci.
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4. Mo¿liwoœæ zastosowania doœwiadczeñ niemieckich
i/lub angielskich w Polsce
W koñcu 1998 roku zatrudnienie w górnictwie wêgla kamiennego w Polsce wynosi³o
206,2 tys. osób, a wydobycie 116,7 mln ton. Od dziesiêciu lat polskie górnictwo przynosi coraz wiêksze straty. W roku 1998 saldo nale¿noœci i zobowi¹zañ górnictwa przekroczy³o
11 mld z³otych. Zobowi¹zania wobec ZUS siêgaj¹ ju¿ 3,6 mld z³otych Dzieje siê tak, pomimo szeregu programów naprawczych opracowywanych przez wszystkie kolejne rz¹du, pocz¹wszy od gabinetu premier Suchockiej w roku 1993. W tej chwili realizowany jest kolejny
plan restrukturyzacyjny. Jego celem jest zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie do roku 2005
do 105 tys. osób oraz redukcja wydobycia do ok. 90 mln ton. Jednak ostatnie wydarzenia
w górnictwie (maj 1999), tj. brak pieniêdzy na górnicze odprawy, koniecznoœæ przestojów
w kopalniach z powodu znacznie obni¿onego popytu oraz coraz mniej op³acalny eksport nie
wró¿¹ dobrze powodzeniu tego programu. Najprawdopodobniej jego podstawowe za³o¿enia, szczególnie te dotycz¹ce wielkoœci krajowego popytu na wêgiel bêd¹ musia³y zostaæ zrewidowane, co bêdzie musia³o poci¹gn¹æ za sob¹ znaczne przyspieszenie w likwidowaniu
nadmiernych zdolnoœci wydobywczych, a co za tym idzie redukcji zatrudnienia.
Do rozwa¿enia s¹ dwie mo¿liwe drogi restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego. Droga niemiecka by³a, a w³aœciwie wci¹¿ jest powolna, przez wiele lat unikano
wiêkszych zwolnieñ, popyt na wêgiel (przynajmniej do pocz¹tku lat 90.) by³ odgórnie
ustalony poprzez popierane i inicjowane przez pañstwo d³ugoletnie umowy z elektrowniami i hutami. Ró¿nicê w cenach zbytu i kosztach produkcji pokrywa³ niebagatelnymi sumami niemiecki podatnik.
Droga angielska by³a podobna do niemieckiej do pocz¹tku lat 80., potem nast¹pi³y szybkie przemiany wymuszone poprzez poddanie górnictwa wymagaj¹cym prawom rynku.
W przeciwieñstwie do Niemiec nie oby³o siê bez powa¿nych zaburzeñ spo³ecznych, lecz
równie¿ w przeciwieñstwie do Niemiec o restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w tym kraju mo¿na ju¿ mówiæ w czasie przesz³ym. Bezrobocie na "angielskich polach wêglowych" nie odbiega ju¿ od œredniej w kraju. Pracuj¹ce kopanie s¹ prywatne i zyskowne.
Wydaje siê, i¿ w Polsce pod wzglêdem zaawansowania procesów restrukturyzycyjnych
w górnictwie znajdujemy siê teraz na etapie Niemiec i Wielkiej Brytanii z prze³omu lat 70. i 80.
Polskie w³adze musz¹ zdecydowaæ siê, któr¹ drog¹ pójdziemy. Poni¿ej przedstawiono kilka za
i przeciw obu sposobów restrukturyzacji, bior¹c pod uwagê kilku punktów widzenia.
W³aœciwie wszystkie polskie kopalnie zlokalizowane s¹ na Œl¹sku. To z punktu widzenia regionalnej koncentracji wydobycia stawia nas znacznie bli¿ej sytuacji niemieckiej ni¿ angielskiej.
W zwi¹zku z tym masowe zwolnienia na Œl¹sku mia³yby znacznie powa¿niejsze reperkusje dla
sytuacji na regionalnym rynku pracy ni¿ mia³o to miejsce w przypadku, przynajmniej czêœcio-
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wo, rozsypanego po ca³ym terenie kraju, górnictwa brytyjskiego. Jednak powolny proces
zwolnieñ zastosowany w Niemczech nie uchroni³ Zag³êbia Ruhry od znacznie podwy¿szonego, w stosunku do reszty kraju, poziomu bezrobocia. Trzeba równie¿ dodaæ, i¿ w przeciwieñstwie do sytuacji brytyjskiej, relatywna sytuacja na rynku pracy w Zag³êbiu Ruhry nie poprawia siê przez ostatnie 10 lat. Poza tym znaczna czêœæ górników angielskich, którzy nie mogli
znaleŸæ pracy w rejonach najbli¿ej swojej kopalni, wspomagana poprzez specjalne programy
pañstwowe, szuka³a pracy w innych rejonach Wielkiej Brytanii, a ten proces nie zale¿y od koncentracji przemys³u w danym regionie.
W polskich warunkach s¹ dwa podstawowe argumenty przeciw podobnemu, jak w Anglii rozwi¹zaniu sprawy nadmiaru si³y roboczej na Œl¹sku. Po pierwsze, polska mentalnoœæ,
a szczególnie lokalny œl¹ski patriotyzm, nakazywa³yby szukania pracy w miejscu zamieszkania.
W przeciwieñstwie do tradycji anglosaskiej nie ma u nas, a w³aœciwie dotyczy to ca³ej kontynentalnej Europy, zwyczaju podró¿owania za prac¹. Drugim czynnikiem znacznie utrudniaj¹cym przenoszenie siê górników jest niedorozwój rynku mieszkaniowego. Pojawiaj¹ siê ju¿
jednak pierwsze oznaki mo¿liwoœci samorozwi¹zania siê tego problemu. Na przyk³ad gmina
Borne-Sulimowo otworzy³a niedawno w Katowicach punkt, do którego mog¹ zg³aszaæ siê
górnicy chêtni do wyjazdu ze Œl¹ska. Maj¹ oni zaoferowane mieszkanie po preferencyjnych cenach [3] i pracê na terenie gminy. Inny fakt, to sytuacja na œl¹skim rynku pracy, która, jak do
tej pory, nie wydaje siê specjalnie trudna. W kwietniu 1999, poziom bezrobocia w tym województwie by³ wci¹¿ najni¿szy w kraju. To sugerowa³oby, i¿ znaczna czêœæ zwolnionych górników mog³aby znaleŸæ – byæ mo¿e gorzej p³atne – miejsca pracy bez koniecznoœci opuszczenia rodzinnych stron.
W kierunku rozwi¹zania brytyjskiego kieruje nas zdecydowanie zasobnoœæ kieszeni polskiego podatnika. Polskiej gospodarki, która winna rozwijaæ siê w tempie znacznie szybszym
ni¿ goniona przez nas Unia Europejska, nie staæ na d³ugoletnie finansowanie strat ponoszonych przez górnictwo. Jak pokazuje to miêdzy innymi tabela 2 wysokie koszty socjalne szybkiej restrukturyzacji s¹ w d³u¿szym okresie znacznie lepsz¹ inwestycj¹ publiczn¹ ni¿ dofinansowanie rosn¹cych strat sztucznie utrzymywanego górnictwa. Abstrahuj¹c od mo¿liwoœci finansowych, Unia Europejska, podobnie jak to mia³o miejsce w przypadku Niemiec, najprawdopodobniej nie bêdzie spokojnie przygl¹da³a siê dotacjom dla nierentownych bran¿. Nawet
jeœli bêd¹ one zawoalowane w postaci nie p³aconych podatków i sk³adek ZUS. Poza przyczynami politycznymi, dotacje takie s¹ po prostu niezgodne z Traktatem Rzymskim.
W polskiej sytuacji konieczne równie¿ wydaje siê zaprojektowanie otoczenia instytucjonalnego znacznie bli¿szego rozwi¹zaniom brytyjskim ni¿ niemieckim. Polskie instytucje samorz¹dowe, zwi¹zkowe i organizacje pracodawców nie wydaj¹ siê byæ jeszcze rozwiniête na ty[3] Cena ta to 1000 z³ za metr kwadratowy. Oznacza to, i¿ górnicza odprawa zgodna z pakietem socjalnym
wystarczy na prawie 50 metrowe mieszkanie.
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le by móc wspólnie zaprojektowaæ, a nastêpnie przeprowadziæ skuteczne programy regionalnego rozwoju. Wydaje siê, ¿e wci¹¿ brakuje im wzajemnego zrozumienia swoich racji, a nawet skutecznego rozpoznania zaistnia³ej sytuacji. Wskazuj¹ na to choæby wypowiedzi zwi¹zkowców sugeruj¹ce, i¿ Polska mo¿e jeszcze przez wiele lat wydobywaæ wêgiel, "bo przecie¿
go starczy", ¿e polskie górnictwo "zarzyna" import.
Tymczasem kolejne wdra¿ane przez rz¹dy programy restrukturyzacyjne wydaj¹ siê byæ
znacznie bli¿sze rozwi¹zaniom niemieckim i najczêœciej opieraj¹ siê na bardzo optymistycznych za³o¿eniach dotycz¹cych popytu na polski wêgiel. W zwi¹zku z tym, nawet one nie zosta³y nigdy zrealizowane, a jakiekolwiek próby wymuszenia ich planowanego przeprowadzenia spotykaj¹ siê z bardzo zdecydowanym oporem zainteresowanych w utrzymaniu intratnych posad pracowników agencji restrukturyzacyjnych oraz dzia³aj¹cych w górnictwie organizacji zwi¹zkowych. Chyba nie ma refleksji o sytuacji, która mo¿e mieæ miejsce, podobnie jak
to wyst¹pi³o w Wielkiej Brytanii, polegaj¹cej na tym, ¿e polskie huty i elektrownie mog¹ po
prostu przestaæ chcieæ kupowaæ drogi polski wêgiel, jeœli dojdzie do ich prywatyzacji, bez obwarowania jej warunkami d³ugookresowych umów o zakupach wêgla. Wtedy jednak bêdzie
ju¿ za póŸno na przeprowadzenia jakiegokolwiek "kontrolowanego" procesu restrukturyzacji
polskich kopalñ.
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