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SPÓŁKI TRANSFEROWE JAKO INSTRUMENT
POLITYKI RYNKU PRACY W NIEMCZECH
Streszczenie: Zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw wymusza na nich ciągłe uruchamianie mechanizmów dostosowawczych. W warunkach restrukturyzacji oznacza to redukcję miejsc pracy. Instrumentem polityki rynku pracy pozwalającym łagodzić skutki zwolnień pracowników są spółki transferowe, które mają stworzyć im nową perspektywę
zawodową dzięki szkoleniom, doradztwu, realizacji praktyk i pośrednictwu pracy. Ich
prewencyjna funkcja uzyskała w okresie ostatniej recesji gospodarczej 2008/2009 dodatkowy wymiar. Dzięki wykorzystaniu transferowego świadczenia zastępczego udało się zapobiec licznym zwolnieniom i wzrostowi bezrobocia w niektórych działach gospodarki
niemieckiej. Stąd można mówić o jego antycyklicznym oddziaływaniu. Szczególnie intensywnie powoływano spółki transferowe w branżach wpływających na rozmiar niemieckiego eksportu. Jednak decyzje o przyznawaniu dofinansowania do ich działalności budzą
kontrowersje, ponieważ brakuje im obiektywnego miernika własnych działań.
Słowa kluczowe: spółki transferowe, rynek pracy, Niemcy.

Wprowadzenie
Wbrew oczekiwaniom ekspertów i polityków niemiecki rynek pracy wyszedł z recesji 2008/2009 obronną ręką. Potwierdziła się przede wszystkim aktywna i prewencyjna polityka rynku pracy po czterech dekadach jej realizacji.
Mimo zabiegów oszczędnościowych i redukcji wydatków w minionych latach
sięgnięto do niej ponownie, aby zahamować spadek zatrudnienia i złagodzić załamanie popytu wewnętrznego. Rząd federalny postanowił już zimą 2008 r. tak
przeorganizować świadczenie zastępcze wypłacane w ramach pracy skróconej,
aby spełniało to funkcję stabilizacyjną w ramach polityki rynku pracy. Wprawdzie nie mogło ono zapobiec redukcji zatrudnienia, lecz było w stanie proces ten
wydłużać lub amortyzować jego skutki [Bogedan i in., 2014, s. 12].
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstaw prawnych
i ekonomicznych funkcjonowania spółek transferowych w latach 2006-2013,
w szczególności zaś ich wykorzystania dla złagodzenia skutków recesji gospodarczej. Analiza danych statystycznych Federalnej Agencji Pracy (FAP) w Niemczech pozwoliła na sformułowanie następującej hipotezy: spółki transferowe
w okresie ostatniego kryzysu 2008/2009 spełniły także funkcję antycykliczną,
szczególnie w branżach, które wpływają na profil i wielkość niemieckiego eksportu.

1. Prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania
spółek transferowych w Niemczech
Spółki transferowe (Transfergesellschafen, TG) stanowią instrument polityki rynku pracy i są samodzielnymi jednostkami zorganizowanymi w formie
przedsiębiorstwa. Ich istota polega na łagodzeniu skutków zwolnień wynikających z restrukturyzacji przedsiębiorstw. Chodzi przy tym o społecznie akceptowaną redukcję miejsc pracy. Warunki ich utworzenia określone są w trzeciej
księdze niemieckiego kodeksu socjalnego (SGB III, § 111) i związane są ze
spełnieniem określonych przesłanek (tabela1).
Tabela 1. Przesłanki tworzenia spółek transferowych
Przesłanki po stronie przedsiębiorstwa
– Istnieje potrzeba dostosowania zatrudnienia
do aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa
– Podjęta zostaje decyzja o przeniesieniu osoby
zagrożonej zwolnieniem do samodzielnej
organizacyjnie jednostki przedsiębiorstwa
– Jednostka ta musi spełniać wymogi środka
zaradczego i obiecywać powodzenie
w pośredniczeniu do nowego zatrudnienia
– Istnieje system gwarantujący odpowiednią jakość
świadczonych usług

Przesłanki po stronie pracobiorcy
– Zagrożony jest bezrobociem i nie jest wykluczony
z możliwości pobierania świadczenia zastępczego
– Kontynuuje zatrudnienie objęte ubezpieczeniem
społecznym lub podejmuje je po ukończeniu
kształcenia zawodowego
– Zarejestrował się w Federalnej Agencji Pracy
przed przejściem do spółki tranzytowej jako osoba
poszukująca pracy
– Wziął udział w profilowaniu bezrobotnych

Źródło: Bundesagentur für Arbeit [2013, s. 15]; Becker i in. [2014, s. 107].

Podstawowym zadaniem spółki jest włączenie pracobiorcy, któremu grozi
zwolnienie, do rynku pracy przez podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych,
pomoc w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych i pośredniczenie w znalezieniu miejsca pracy. Powołanie spółki transferowej następuje w wyniku porozumienia zawartego między dotychczasowym pracodawcą a radą zakładową.
Obie strony negocjują tzw. transferowy plan socjalny, w ramach którego ustala
się wysokość świadczenia kompensacyjnego dla dotkniętych zwolnieniem pra-
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cowników [Eichhorst i Marx, 2009, s. 5]. Co prawda dzięki takiemu rozwiązaniu
można zmniejszyć skutki utraty pracy, lecz nie tworzy ono nowego miejsca pracy. Osoby odchodzące z przedsiębiorstwa zawierają umowę rozwiązującą dotychczasowy stosunek pacy i podpisują umowę o pracę ze spółką transferową.
Jest to tzw. umowa trójstronna (rys. 1). Oprócz tego pracobiorcy muszą zarejestrować się w agencji pracy jako osoby poszukujące nowego zatrudnienia, co
jest podstawą do naliczenia świadczenia zastępczego (Transferkurzarbeitergeld,
Transfer-Kug), jednak wniosek o nie składa spółka transferowa. Osoby biorące
udział w transferze mogą pobierać świadczenie przez 12 miesięcy w wysokości
od 60% do 67% (przy co najmniej jednym dziecku) ostatniego wynagrodzenia
netto, odpowiadającego zasiłkowi dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I), lecz
niedoliczanego do tego świadczenia, w razie gdyby po tym okresie nie znaleziono nowego zatrudnienia. Pracodawcy mogą tę sumę podwyższyć do 80-90% dotychczasowego wynagrodzenia netto, a FAP pokrywa koszty w wysokości 50%,
nie więcej jednak niż 2500 euro na jednego zatrudnionego miesięcznie [Bundesagentur für Arbeit, 2013, s. 9]. W sytuacji, gdy w okresie referencyjnym uda się
spółce znaleźć miejsce pracy, w którym pracobiorca przepracuje więcej niż
6 miesięcy, otrzymuje ona premię w wysokości 1000 euro. Powrót do poprzedniego miejsca pracy jest niemożliwy.

Rys. 1. Schemat umowy trójstronnej między pracodawcą, pracobiorcą i spółką transferową
Źródło: Knuth i in.[ 2012, s. 15].
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Regulacje dotyczące transferu pracowniczego i wypłacanych w jego ramach
świadczeń zastępczych dają zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy konkretne
korzyści. Są wyrazem odpowiedzialności pracodawcy wobec pracobiorcy, pozwalają uniknąć roszczeń prawnych z tytułu ochrony stosunku pracy dzięki odpowiedniej konstrukcji prawnej umowy o pracę i umożliwiają skorzystanie
z elastycznego i innowacyjnego instrumentu polityki rynku pracy, jakim są spółki transferowe. Ponadto pracodawcy nie muszą przestrzegać żadnych okresów
wypowiedzenia i mogą wcześniej obliczyć koszty redukcji miejsc pracy. Pracobiorca z kolei aktywnie wykorzystuje czas zaliczany do zatrudnienia objętego
ubezpieczeniem społecznym na poszukiwanie nowego miejsca pracy, uzyskuje
profesjonalną pomoc w tym zakresie, unika okresu bezczynności zawodowej,
nie ponosi finansowych strat wynikających z uczestnictwa w spółce oraz nie
musi rezygnować z odprawy po zakończeniu stosunku pracy, ponieważ plan socjalny nie zawiera żadnych przeciwwskazań w tej mierze [Bundesagentur für
Arbeit, 2013, s. 11].

2. Prewencyjna i antycykliczna funkcja spółek transferowych
na niemieckim rynku pracy
Idea prewencji na rynku pracy rozpowszechniła się w Niemczech od 1969 r.,
kiedy to uchwalono ustawę o popieraniu zatrudnienia, aby w ten sposób „dać
zielone światło” aktywnej polityce rynku pracy [Seifert, 2003, s. 284]. Utworzone w jej ramach instrumenty miały zapobiec nierównowadze na tym rynku, bezrobociu i niedoborom siły roboczej oraz umożliwić szybkie i pozbawione frykcji
przemiany strukturalne. Prewencyjna interwencja została na nowo zdefiniowana
w ramach reform Hartza i zawarta w formule: „Bezrobocie musi być zwalczane,
zanim się pojawi”. Taka polityka rynku pracy ma budować mosty i ułatwiać
przejście między okresami zatrudnienia, kształcenia i wychowania dzieci, aby
utrzymać lub odnowić indywidualną zdolność zatrudnieniową i urzeczywistnić
równość szans [Hartz, 2002, s. 46].
Rozróżnia się dwie fazy prewencyjnej interwencji polityki rynku pracy.
W pierwszej fazie stosunek pracy jeszcze istnieje, ale jest zagrożony. Prewencja
w tym wypadku polega na usunięciu owego zagrożenia za pomocą stosownych
środków, do których zalicza się subwencjonowanie płac lub wykorzystanie skróconego czasu pracy (elastyczność wewnętrzna). Jeśli jednak rozwiązanie stosunku
pracy jest nieuchronne i ekonomicznie uzasadnione, wówczas prewencja polega na
niedopuszczeniu osoby zagrożonej do zasobu bezrobotnych. Na takie trudne sytu-
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Stąd lepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest zestawienie liczby
przedsiębiostw zatrudniających pracowników pobierających transferowe
świadczenie zastępcze z liczbą tych pracowników. Ponieważ dla statystycznego
ujęcia zjawisk dotyczących wykorzystania świadczenia zastępczego w ramach
pracy skróconej FAP dysponuje jedynie miesięcznymi lub średniorocznym danymi
o przedsiębiostwach i pracobiorcach, więc poniższe dane przedstawiane są tylko
w dwóch takich wariantach. W przypadku liczby pracowników pobierających
świadczenie zastępcze, jak i liczby przedsiębiostw, widoczna jest tendecja wzrostu
aktywności polityki rynku pracy w latach kryzysu gospodarczego (wykres 2).
Warto przy tym dodać, że pod pojęciem „przedsiębiorstwa” rozumie się nie te,
które oddają pracobiorców, lecz te, które ich przyjmują (a więc głównie spółki
transferowe) [Deeke i Ohlert, 2009, s. 1-12]. Wyraźny spadek zarówno liczby
spółek transferowych, jak i liczby pracobiorów w latach 2005-2007 tłumaczyć
należy zmianami polegającymi na zastąpieniu obowiązującego do 2005 r.
„strukturalnego świadczenia zastępczego” (Struktur-Kug) i wypłacanego przez 24
miesiące przez „transferowe świadczenie zastępcze” (Transfer-Kug), którego okres
wypłacania zmniejszono o połowę.
Porównując zakres wykorzystania spółek transferowych do łagodzenia
skutków działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach niemieckich, nie
sposób pominąć istotnych różnic występujących w tym względzie między
wschodnimi i zachodnimi krajami związkowymi (landami). Odsetek transferów
pracowniczych we wschodniej części stanowił w niemalże całym analizowanym
okresie 2008-2013 (poza rokiem 2012) zaledwie jedną dziesiątą transferów realizowanych w części zachodniej Niemiec (wykres 3). Mimo tak znaczących
dysproporcji między wschodem i zachodem liczba dokonanych transferów
szczególnie w 2009 r. była najwyższa w badanym okresie, i to w obu częściach
zjednoczonych Niemiec, co wyraźnie wskazuje na świadome wykorzystanie
spółek transferowych nie tylko w celach prewencyjnych, lecz przede wszystkim
antycyklicznych.

9
96

K
Krzzyszztof Nyklew
wicz

Warrtość śrredn
W
nią dlaa 20010 r. oszacowanno jedy
j yniee naa poodsttaw
wie I kw
warttału
u, poonieewaaż
F erallna A
Fed
Ageencjja Pracy
P y zaaprzzestaała pubblikaacji dannych
h w dottychhczaasow
wym
m ujjęciiu.
W krees 2.. Licczbaa prrzeddsiębbiorrstw
Wy
w i prracoownnikóów pobi
p ierajjącyych tran
t nsferrow
we św
wiaddczeeniee
zasstęppczee w N
Niemczzechh w lataach 20005-22010 (w
warttoścci śrrednniorooczn
ne)
Ź dło: Statis
Źród
S stik der
d B
Bund
desaggentuur fü
ür Arbbeit [odppowiiedniio latta: 20
008, 20009, 20010, 2011, 20012, 2013].

W krees 3.. Łąącznna liczbba trransferóów prac
Wy
p cow
wnicczycch w Niiemczech w laatach 20
0088-20
013
(naapłyyw)
Ź dło: Statis
Źród
S stik der
d B
Bund
desaggentuur fü
ür Arbbeit [odppowiiedniio latta: 20
008, 20009, 20010, 2011, 20012, 2013].

Sp ki trranssferrowee jakko instr
Spółk
i rum
mentt…

97

3 Wy
3.
Wykoorzy
ystaaniie sspółek
k trransfeerow
wych jak
ko insstru
um
menttu pol
p lityyki
ryn
r nku
u prraccy w w
wyb
bra
anych dzziałaach
h goosp
pod
darrki nieemiieck
kieej
W sttaty
ystyykacch F
FAP
P, obe
o ejmu
ująącycch dan
d ne doty
d ycząące traansfferóów praacow
wniic ch i zzwiąązannycch z nimi
czy
n i św
wiad
dczzeń zasstęppczy
ychh, wyk
w kazy
ywaana jesst rrów
wnieeż
p ynaależżnośść przzedssiębbiorrstw
przy
w do
d ddziaałów
w gosspoddarkki nieemieeckkiej.. W
Wstęępnna
a lizaa tyych daanycch w okre
ana
o esiee 20
0088-200133 poozw
walaa wysn
w nuć wnniossek, żee więk
w ks ść tych
szoś
t h prze
p edsiębiiorstw znaajdu
uje sięę w prrzem
myśśle przzetw
wórcczyym i ussług
gacch
[ ock, 20010
[Sto
0, s.. 2]. Szzczegó
ólniie in
ntennsyywnnie ze
z wsp
w parccia FA
AP kkorzzysttałyy dzziałły
p dukkcji prrzem
prod
my
ysłow
wejj, o cczy
ym św
wiaddczyy licz
l zba zggłosszonnycch wnniosków
w
o św
wiaddczzeniie zzastęępccze (wy
ykrees 4).
4
N więccej wn
Najw
niosków
w zrea
z alizo
owaanoo w dzzialee prroddukuująccym
m poojazzdyy saamooc odow
cho
we oraaz m
masszynny i urrząd
ądzeeniaa (łąącznnie po
onadd 3 tyss.). Wszyystk
kie w
wym
mieen ne na
nion
n wy
ykreesie dzziałyy by
yły szcczeególlniee mocn
m no pprefferoowaane, boo ciieszzyły
y siię
n więększzym
najw
m wspaarcieem ze stroony
y FA
AP.

W krees 4.. Licczbaa wnio
Wy
w sków zgło
z szonycch do
d Federaln
nej A
Ageencji Prracyy o fina
f ansoowan
nie
św
wiadcczen
nia trannsfeerow
wego
o w wyybraanycch dział
d łachh prrodu
ukcji prrzem
mysłłow
wej
w Nie
N emczzechh w lataach 200
08-22013
Ź dło: Statis
Źród
S stik der
d B
Bund
desaggentuur fü
ür Arbbeit [odppowiiedniio latta: 20
008, 20009, 20010, 2011, 20012, 2013].

Rozppatrrująąc z koolei liczzbęę pracoobioorcóów zatruddnioonycch w sspółłkacch ttran
nsfeer wychh (w
row
wyk
kres 5),
5 oodnnoto
owaać nale
n eżyy znnaczzący ich udzziałł róównnieżż w dzzialle
p dukkująącym
prod
mm
masszynny i urzą
u ądzeeniaa orraz meetallow
we wyr
w roby
y gotoowe (w
w su
umiie

9
98

K
Krzzyszztof Nyklew
wicz

ppon
nad 46,5 tys.
t . ossób)). Ogó
O ólnyy ob
braaz, jaki
j i wyła
w aniaa sięę z zarysowaneej sytu
uacji,
u azuje ddośćć w
uka
wąsk
ką ggruupę dziiałó
ów korrzysstajjący
ych z pom
moccy finaansow
waneej zze
ś dkóów ppub
środ
bliczzny
ych..

W krees 5.. Licczbaa prracoownników
Wy
w kkorzzystaająccychh z tran
t nsferrów
w w wyb
w brannychh dzziałaach
pro
odukkcjii przzem
mysłoweej w Niiem
mczech w laatach 200088-20
013
Ź dło: Statis
Źród
S stik der
d B
Bund
desaggentuur fü
ür Arbbeit [odppowiiedniio latta: 20
008, 20009, 20010, 2011, 20012, 2013].

W seekto
orzee ussługg tyymcczassem
m, poozaa dzziałeem „eddukkacja”, któóry zdo
ołałł zrealiizzow
wać ponnad
d 2,5 ty
ys. wnniosk
ków
w i przzedłłużyyć zatr
z rudnniennie więęcej
ej niiż 42
4 tyys. praac wnikkom
cow
m, istn
i niejee zznaccznaa roozp
piętoośćć międ
m dzy licczbąą zggłoszoonycch wnniosków
w
a licczbbą ppraccobiiorcców
w biiorąącycch udz
u ział w trannsfe
feracch (wyykrees 6 i 7). Wskaazujje
t na
to
n zróż
z żniccow
wanąą liczbbę osób
o b po
odaawaanycch we
w wnnioskacch, co świiadcczyyć moż
m że
o du
użejj dyynaamicce zmi
z ian w kon
k ndyccji pposszczzegóólny
ychh prrzeddsięębioorstw
w.
W ąd w zzesttaw
Wglą
wiennia mie
m esięęcznne dan
d nychh do
otyycząącycch tran
t nsfeerów
w ppraccow
wn zychh ppozw
nicz
walla prec
p cyzzyjn
niej op
pisaać ich
i przzebieg. Jeedyyniee boowiiem
m w laatacch
2 08-22009 w „eedu
200
ukaccji” skorzzystało z tran
t nsfeerów
w ponaad 38,5
3 5 tyys., a w „działalln ci zwi
noś
z iązaanejj z zatrruddniaanieem”” wiięceej niż
n 23,
2 5 tyys. osóób zag
z grożżony
ychh beezroob ciem
boc
m. Z ko
oleii w „działłaln
noścci firm
f m ceentrralnnych
h i ddorradzztwie zzwiiązaanym
m z zaar dzanniem” liiczb
rząd
ba ta wyno
w osiłła ok.. 19,5
1 5 tys.
t
pracobiiorcców
w. Lic
L zby
y tte
p wieerdzzająą prrzyp
potw
pusszczzenie, że dzziękki wyk
w korzzysstanniu spó
ółekk trran
nsferrow
wycch
u ało się zaapobbiecc ggwałłtow
uda
wneemu
u w
wzroostoowii beezrooboociaa w zaapreezen
ntow
wan
nycch
w żej ośm
wyż
miu
u działaach.

Sp ki trranssferrowee jakko instr
Spółk
i rum
mentt…

99

W krees 6.. Licczbaa wnio
Wy
w sków zgło
z szonycch do
d Federaln
nej A
Ageencji Prracyy o fina
f ansoowan
nie
św
wiadcczen
nia trannsfeerow
wego
o w wyybraanycch dział
d łachh ussług gosspoddark
ki
nieemieeckiiej w laatach 20008
8-20013
Ź dło: Statis
Źród
S stik der
d B
Bund
desaggentuur fü
ür Arbbeit [odppowiiedniio latta: 20
008, 20009, 20010, 2011, 20012, 2013].

W krees 7.. Licczbaa prracoownników
Wy
w kkorzzystaająccychh z tran
t nsferrów
w w wyb
w brannychh dzziałaach
usłług gosspoddarkki niiem
mieck
kiej w lata
l ch 200
2 8-20133
Ź dło: Statis
Źród
S stik der
d B
Bund
desaggentuur fü
ür Arbbeit [odppowiiedniio latta: 20
008, 20009, 20010, 2011, 20012, 2013].

100

Krzysztof Nyklewicz

Podsumowanie
Spółki transferowe są jednym z ważnych instrumentów polityki rynku pracy, wykorzystywanym w celu zmniejszenia skutków wynikających z redukcji
załóg. Pełnią one funkcję prewencyjną, która w okresie ostatniej recesji zyskała
dodatkowe znaczenie. Rozmiar bowiem przyznawanych transferowych świadczeń zastępczych wykroczył poza dotychczasowe ramy i spowodował, że stały
się środkiem działającym antycyklicznie. Wybór przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia, był nieprzypadkowy, na pomoc bowiem mogły liczyć przedsiębiorstwa stanowiące o sile napędowej niemieckiego eksportu oraz te podmioty,
które działają w szeroko rozumianych usługach publicznych.
Ważnym aspektem funkcjonowania spółek transferowych jest wymiar społeczny. Osobom zagrożonym bezrobociem umożliwiają łagodniejsze przejście
od dotychczasowego do nowego miejsca pracy, dając im więcej czasu na znalezienie zajęcia odpowiadającego ich profilowi zawodowemu. Nie bez znaczenia
jest również wysokość wypłacanego świadczenia zastępczego, które gwarantuje
im bezpieczeństwo socjalne. Dzięki intensywnym szkoleniom wzrasta zdolność
zatrudnieniowa pracowników, co daje im poczucie większej pewności i podnosi
ich samoocenę.
Sposób powoływania spółek transferowych budzi jednak kontrowersje.
Medialny przekaz, jaki towarzyszy ich tworzeniu, jest często krytyczny i utrzymywany w tonie polemicznym. Dotyczy to zwłaszcza rozmiaru i sposobu finansowania spółek, a także skuteczności w integrowaniu ich uczestników z otwartym rynkiem pracy. Niektórzy specjaliści sugerują, że są one instrumentem
dającym podobne efekty, jak działalność publicznych służb zatrudnieniowych,
a przy tym o wiele droższym [Schmergal, 2010].
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TRANSFER COMPANIES AS AN INSTRUMENT OF THE LABOUR MARKET
POLITICS IN GERMANY
Summary: The changing environment of companies forces them to activate constantly
adjustment mechanisms. In conditions of many restructurings this means mostly the reduction of jobs. An instrument of the labour market politics allowing to temper the consequences of these lay-offs are transfer companies which aim to create a new job perspective thanks to trainings, consultancy, the realisation of internships and placement
services. Their preventive function in the time of the last economic recession 2008/2009
reached an additional dimension. Thanks to a wider utilisation of reduced hours compensation coming from transfer companies in comparison to the usual practice, it was possible to prevent many reductions and the increase of unemployment in some parts of the
German economy. Therefore, it can be spoken of its countercyclical effect. In a particularly intensive way transfer companies have been created in industries influencing the
size of the German export. However, the decisions of the German Federal Labour Market Authority about the approval of funding these activities create controversies due to
the lack of an objective measure of their own activities.
Keywords: transfer companies, labour market, Germany.

