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OGÓLNOKRAJOWA PŁACA MINIMALNA W NIEMCZECH  
– ZMIANA FUNDAMENTALNA CZY MARGINALNA?

(Streszczenie)

W opracowaniu podejmuje  się  próbę wstępnej  ekonomiczno-instytucjonalnej  analizy  regulacji 
ogólnokrajowej płacy minimalnej, obowiązującej w Niemczech od 1 stycznia 2015 r. Rozważaniom 
poddano nowe rozwiązania instytucjonalne, ich potencjalne efekty ekonomiczne oraz kwestie ich 
zgodności z dotychczasowym ładem gospodarczym.
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1. Wprowadzenie

Niemcy w 2015 r. odnotowały najniższe bezrobocie od ćwierćwiecza, a zarazem 
najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. W tych sprzyjających warun-
kach dokonano znaczącej  zmiany w porządku  instytucjonalnym rynku pracy, 
wprowadzając  ogólnokrajową  płacę minimalną,  którą  do  tej  pory  ustalano 
w układach taryfowych. Przyjęte regulacje stanowią kompromis osiągnięty po 
długich przetargach, lecz budzą wiele kontrowersji. Przedłożone opracowanie 
ma na celu ich wstępną ocenę. W pierwszej kolejności omawia się płacę mini-
malną jako instytucję rynku pracy i przedstawia nowe rozwiązania. Następnie 
podjęto próbę zebrania opinii stron oraz oceny efektów ekonomicznych regulacji 
i spójności nowej instytucji z istniejącym ładem instytucjonalnym rynku pracy. 
Studium kończą wnioski z przeprowadzonych rozważań.
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2. Płaca minimalna jako instytucja rynku pracy

Regulacje  dotyczące  płacy minimalnej w większości  krajów  rozwiniętych 
wprowadzane są przez państwo na szczeblu centralnym lub też – w krajach fe-
deralnych – stanowym. W Europie w kilku krajach (jak np. Austrii, Szwajcarii, 
Danii) o silnie rozbudowanej reprezentacji stron popytowej i podażowej na rynku 
pracy, tzn. organizacji pracodawców i związków zawodowych, płaca minimalna 
ustalana jest w przetargu przez strony, a nie ustawowo przez państwo. Tak było 
również do 2015 r. w Niemczech.

Niemiecki model  Społecznej Gospodarki Rynkowej  cechuje  stosunkowo 
wysoki stopień centralizacji negocjacji płacowych w ramach układów taryfo-
wych. Poziom koordynacji w procesie ustalania płac sięga często całych branż, 
a rozległy proces przetargu połączony jest z wysokim stopniem uzwiązkowienia. 
Stopień zaangażowania państwa w przetarg płacowy nie był dotąd wysoki, gdyż 
umocowana konstytucyjnie autonomia taryfowa gwarantuje, że prawo ustalania 
warunków płacy przysługuje stronom stosunku pracy bądź ich reprezentacjom.

Rolę  płacy minimalnej  przejmowały wynegocjowane w poszczególnych 
układach taryfowych warunki wynagrodzenia minimalnego. Analizując układy 
taryfowe od  strony  ekonomicznej,  należy  zauważyć,  że  stanowią  one  formę 
kartelu ustanawiającego cenę minimalną na daną oferowaną podaż roboczogodzin. 
Wprawdzie system taryfowy nie podlega działaniu obowiązującej w Niemczech 
ustawy  antykartelowej,  nie  oznacza  to  jednak,  iż  efekty  oddziaływania 
branżowych płac minimalnych nie przynoszą typowych efektów – utrzymywania 
płac na poziomie wyższym od tego, jaki ukształtowałby się w ramach swobodnej 
interakcji  popytu  i  podaży. W  teorii  ekonomii  takie  usztywnienie  płac  jest 
postrzegane jako potencjalny czynnik powodujący wzrost i/lub utrzymywanie 
się bezrobocia. 

3. Nowe rozwiązania w Niemczech

Wprowadzanie ogólnokrajowej płacy minimalnej następowało powoli i było po-
przedzone objęciem w 1996 r. płacą minimalną branży budowlanej, szczególnie 
narażonej na konkurencję ze strony pracowników zagranicznych. Dokonano tego 
ustawą Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Później  rozszerzono jej zakres na kilka 
innych branż m.in. dekarską, czyszczenia budynków, gospodarowania odpadami, 
a w 2011 r. płacę minimalną wprowadzono w branży pracy tymczasowej.
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W 2009 r. wypracowano rozwiązanie, wykorzystujące starą ustawę z 1952 r. 
o warunkach pracy1, dające możliwość umocowania ustawowego płac branżo-
wych w sytuacji, kiedy ponad połowa pracowników danej branży była objęta 
układem taryfowym. Wówczas płaca minimalna obejmowała również pracow-
ników spoza układu taryfowego. Kiedy objęcie układem było niższe niż 50%, 
wówczas wprowadzenie płacy minimalnej było możliwe, o ile specjalna komisja 
uznała, że w branży występują „socjalne wypaczenia”2. 

Na wprowadzenie płacy minimalnej naciskała SPD od momentu zawiązania 
wielkiej koalicji w 2005 r., a CDU/CSU była temu przeciwna. Jednak po wybo-
rach jesienią 2013 r. umowa koalicyjna CDU/CSU z SPD zawierała już zapis: 
„od 1 stycznia 2015 r. zostanie wprowadzana ogólnokrajowa płaca minimalna 
w wysokości 8,5 euro za godzinę”. Rozwiązanie  to zostało wprowadzone do 
niemieckiego prawa pracy ustawą Mindestlohngesetz z 11.08.2014 r.3 Ustawo-
dawca deklaruje, że nie osłabia to autonomii taryfowej, gdyż pozostałe ustawy 
stanowiące  podstawę  dla  branżowego kształtowania wynagrodzeń  pozostają 
w mocy, o ile przewidują płacę wyższą lub równą minimalnej. Co więcej, nowe 
rozwiązania wbudowano w  ustawę  „o wzmocnieniu  autonomii  taryfowej”  
(Tarifautonomiestärkungsgesetz). Dla branż szczególnie dotkniętych nową re-
gulacją przewidziano okres przejściowy do końca 2017 r. i pracownicy objęci 
układami taryfowymi będą pracować na wynegocjowanych warunkach do 2017 r., 
później w całym kraju ma obowiązywać minimalna godzinowa stawka 8,5 euro4.

Spod obowiązywania regulacji wyjęto kilka grup problemowych na rynku 
pracy, którym nowe rozwiązanie mogłoby ewidentnie zaszkodzić w uzyskaniu 
zatrudnienia, wchodzących lub powracających na rynek pracy, odbywających 
krótkie praktyki w ramach studiów lub nauki, przyuczanych przez Agencję Za-
trudnienia dla zdobycia kwalifikacji umożliwiających wejście na rynek pracy, 
osób poniżej 18 roku życia bez zawodu i długotrwale bezrobotnych.

Jak stanowi ustawa, specjalna 9-osobowa komisja (Mindestlohnkommission), 
powoływana na 5 lat, ma ustalać wysokość płacy minimalnej i dokonywać jej 

1  Wykorzystano ustawę Gesetz über die Festsetzung von Mindestarbeitsbedingungen, argumen-
tując to rosnącą liczbą gałęzi bez układów taryfowych lub faktem, iż zasięg układów coraz 
częściej nie obejmuje połowy zatrudnionych, co stwarza potrzebę objęcia ich ochroną. Patrz: 
rządowy projekt Entwurf eines Ersten Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Festsetzung 
von Mindestarbeitsbedingungen, Bundestag Drucksache 16/10485.

2  W. Franz, Arbeitsmarktökonomik, wyd. 8, Springer, Berlin, Heidelberg 2013, s. 342.
3  Mindestlohngesetz vom 11. August 2014, Bundesgesetzblatt I S. 1348.
4  Przykładowo płaca minimalna w branży dekarskiej do końca 2015 r. wynosi 11,85 euro za 

godzinę, a dla pracy tymczasowej 7,50 euro na wschodzie kraju.
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korekt. Składa się z przewodniczącego, powoływanego przez rząd na wspólny 
wniosek organizacji (dachowych) pracodawców i pracobiorców oraz z sześciu 
przedstawicieli strony pracobiorców i pracodawców (po 3 osoby) oraz 2 człon-
ków doradzających z dziedziny nauki bez prawa głosu. Praca w Komisji ma 
charakter honorowy i nieodpłatny, a jej członkowie „nie podlegają jakimkolwiek 
poleceniom”. Pierwszą decyzję o dostosowaniu płacy minimalnej Komisja ma 
podjąć do 30 czerwca 2016 r. z mocą od 1 stycznia 2017 r. Później ma decydować 
o dostosowaniu i wysokości płacy minimalnej raz na 2 lata, mając na uwadze 
niezbędny poziom ochrony pracowników, zachowanie uczciwej i funkcjonalnej 
konkurencji, a jednocześnie dbać o zatrudnienie. Komisja ma się orientować przy 
tym na tendencje zachodzące w układach taryfowych.

Dodatkowymi  obowiązkami  dla  pracodawców wynikającymi  z  nowych 
regulacji jest konieczność prowadzenia precyzyjnej ewidencji czasu pracy, kon-
trolowanej przez służby celne.

4. Nowe rozwiązania w opinii stron

W Niemczech obserwuje się zjawisko ekspansji sektora niskich płac5, które po 
części wiąże się z ewolucją form zatrudnienia w kierunku umów terminowych 
i przerywanymi biografiami zawodowymi. To właśnie osoby pracujące w nie-
pełnym wymiarze lub w ramach tzw. marginalnego zatrudnienia (geringfügige 
Beschäftigung) znacznie częściej otrzymują niższe stawki godzinowe. Udział 
pracowników o względnie niskich płacach jest szczególnie wysoki w pracointen-
sywnych branżach: hotelarstwie, gastronomii i handlu. W 2011 r. we wschodnio-
niemieckim hotelarstwie ponad 2/3, a w handlu 42% zatrudnionych otrzymywało 
stawkę poniżej 8,5 euro, w części zachodniej Niemiec odpowiednio 1/3 i 21%6. 
Uwzględniając przeciętny wzrost płac, można orientacyjnie przyjąć, iż w 2015 r. 
płaca minimalna mogła dotyczyć około 24% zatrudnionych na wschodzie kra-
ju  i  11% na  zachodzie. Sektor niskich płac w znacznej mierze  tworzą osoby 
o  niższych  kwalifikacjach,  którym  trudno  zaproponować  lepszą  alternatywę 
zatrudnieniową, dlatego w dyskusji o potencjalnych efektach ogólnokrajowej 
płacy minimalnej podkreśla się ryzyko utraty pracy dla tych uczestników rynku.

5  Według  danych Hans-Böckler-Stiftung w 2014  r.  już  39% ogółu  zatrudnionych  pracowało 
w ramach pracy w niepełnym wymiarze, pracy tymczasowej lub tzw. Minijobs, Böcklerimpuls 
2015/6.

6  H.-U. Brautzsch, B. Schultz,  Im Fokus: Mindestlohn von 8,50 Euro: Wie viele verdienen 
weniger, und in welchen Branchen arbeiten sie?, Wirtschaft im Wandel 2013/19 (3), s. 54–55.
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Gospodarczą i społeczną osią dyskusji o  instytucjach rynku pracy, w tym 
przede wszystkim płacy minimalnej, stanowi kwestia podziału dochodu. Zwo-
lennicy płacy minimalnej argumentują, iż może ona stanowić narzędzie zapo-
biegające narastaniu  różnic  dochodowych. Federalna Minister Pracy  i Spraw 
Socjalnych, A. Nahles, uznała za główne motywy wprowadzenia płacy minimalnej 
rozszerzający się dumping płacowy. Przewaga konkurencyjna budowana na ni-
skich kosztach, a nie na jakości i innowacjach stała się – według niej – modelem 
biznesowym bazującym na ukrytych  subwencjach płacowych  finansowanych 
przez ogół podatników. Analiza płac w wymiarze przestrzennym dowodzi jed-
nak, że w regionach gospodarczo wyżej rozwiniętych (np. na południu kraju) 
wynagrodzenia są przeciętnie wyższe (w całym przekroju kwalifikacyjnym), co 
zaprzecza tezie jakoby wzrost okupiony był rozrostem sektora niskich płac. Do 
niewielu sił popierających nową regulację ze strony przedsiębiorstw należy m.in. 
związek firm transportu i logistyki (BDL), który widzi w płacy minimalnej szansę 
na „sprawiedliwą organizację konkurencji” dla niemieckich podmiotów, wypiera-
nych z rynku7. Doświadczenia funkcjonowania branży budowlanej w Niemczech 
pozwalają zauważyć, że próby jej ochrony przed konkurencją międzynarodo-
wą przy pomocy płacy minimalnej  nie  przyniosły  oczekiwanych  rezultatów. 
Nielegalna praca po stawkach poniżej minimalnych okazała się atrakcyjna dla 
pracowników z EŚW i w efekcie niemieccy pracownicy tracili miejsca pracy.

W publicznym dyskursie porusza się wątek wpływu płacy minimalnej na 
model partnerstwa społecznego i autonomię stron w kształtowaniu warunków 
pracy i płacy. Administracja rządowa stoi na stanowisku, iż dzięki nowym re-
gulacjom partnerzy taryfowi mogą, za pośrednictwem Komisji ds. Płacy Mini-
malnej, bezpośrednio kształtować poziom płacy minimalnej, a poprzez układy 
taryfowe – wciąż wpływać na strukturę wynagrodzeń. 

5. Efekty ekonomiczne regulacji – prognozy a rzeczywistość

Instytut ifo z Monachium szacował w 2014 r., że wskutek wprowadzenia płacy 
minimalnej pracę  straci około 900  tys. osób, według  Institut  für Zukunft der 
Arbeit – około 600 tys., zaś w ekspertyzie z grudnia 2014 r. na zlecenie Initia-
tive Neue Soziale Marktwirtschaft prognozowano utratę 570 tys. miejsc pracy. 
Przewidywano również wystąpienie reakcji dostosowawczych po stronie przed-

7  Patrz: Ungewohntes Lob für den Mindestlohn, Handelsblatt, 17–19.04.2015, s. 11.
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siębiorstw. Badania na grupie 6300 firm prowadzone przez ifo Institut w końcu 
2014 r. wskazywały, że:
 – około 43% badanych przedsiębiorstw nie podejmie żadnych kroków w związ-
ku z nową regulacją,

 – około 26% firm będzie reagować podniesieniem cen, zaś w sektorze usług 
niemal 1/3,

 – 22% ankietowanych podmiotów przewiduje redukcję personelu,
 – 18% zredukuje czas pracy,
 – część podmiotów przewiduje ograniczenie działalności inwestycyjnej8.

Jako efekty tych strategii można oczekiwać przyrostu wydajności pracy przy 
towarzyszącym mu spadku zatrudnienia i popytu na pracę. Rezultaty te powinny 
wystąpić silniej w nowych krajach związkowych. Oddziaływanie płacy minimal-
nej wzmocni presję na umacniający się w Niemczech wzrost płac – w 2014 r. 
płace brutto zwiększyły się o 3,9%, zaś na 2015 i 2016 r. przewiduje się przyrost 
o 3,9 i 2,5%9.

W I kwartale 2015 r. pierwsze negatywne efekty zatrudnieniowe zanotowa-
no w branży wydawniczej – sieć Kaufland wymówiła umowy 55 tys. osobom 
roznoszącym ulotki, zatrudnionym jako tzw. minijobber, pracę straciło też kilka 
tysięcy osób dostarczających prasę10. Według danych Minijob-Zentrale w okre-
sie grudzień 2014 –  styczeń 2015  liczba pracujących  jako minijobber  spadła 
o 255 tys., z czego większość we wschodnich landach, odznaczających się niską 
wydajnością pracy. Dane te nie pozwalają dokonać jednoznacznej konkluzji, czy 
ich sytuacja się pogorszyła i stracili zatrudnienie wskutek płacy minimalnej, czy 
wręcz poprawiła i znaleźli lepsze stanowiska objęte obowiązkiem ubezpieczenia 
społecznego dzięki ogólnej poprawie sytuacji na rynku pracy. Głębsze analizy 
będą znane dopiero jesienią 2015 r.

Bardziej  jednoznaczne efekty pojawiły  się w  formie wzrostu cen  (co po-
twierdziło prognozy), zwłaszcza we wschodniej części kraju w branżach usłu-
gowych, jednak nie mają one masowego charakteru i najprawdopodobniej fala 
dostosowań zakończyła się wiosną 2015 r. Dla przedsiębiorstw adaptacja cenowa 
stanowi bowiem najszybszą i najłatwiejszą formę reakcji. Wstępne doniesienia 
z sektora MŚP świadczą, że część przedsiębiorców (np. taksówkarze, hotelarze, 
restauratorzy) obawia się wyjścia z rynku, natomiast zdecydowana większość 

  8  C. Erthle, K. Wohlrabe, P. Wojciechowski, Der flächendeckende Mindestlohn und die Reaktion 
der Unternehmen, ifo Schnell-dienst 2014/3 (67), s. 3–5.

  9  IWH-Pressemitteilung 2014/33 (Konjunktur aktuell), s. 29.
10 Rückzug aus der Fläche, Handelsblatt, 1.04.2015, s. 48.
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narzeka na wzrost nakładów biurokratycznych związanych z dokumentacją czasu 
pracy i koniecznością jej przechowywania11. W praktyce możliwości obejścia 
płac minimalnych jest wiele: nieopłacanie nadgodzin, spychanie pracowników 
na pozycje pozornej pracy na własny rachunek, praca formalnie w niepełnym 
wymiarze, a de facto pełnoetatowa itd. Rozszerzenie płacy minimalnej na wszyst-
kie branże wiąże się z koniecznością przeprowadzania wzmożonych kontroli, 
którymi zajmować się będzie 6500 urzędników celnych, a do 2019 r. planuje się 
zatrudnić dodatkowo 1600 funkcjonariuszy. Rozbudowa aparatu kontroli i ryzyko 
zapłacenia drakońskich kar tworzy – prócz wymiernych kosztów – atmosferę 
niesprzyjającą budowie społecznego zaufania. 

6. Płaca minimalna w porządku instytucjonalnym  
niemieckiego rynku pracy

Wprowadzenie  płacy minimalnej  nastąpiło w okresie wyjątkowo korzystnej 
sytuacji na niemieckim rynku pracy, której tło stworzyło kilka korzystnych dla 
Niemiec  tendencji: wyjątkowo niskie  stopy procentowe  (od  jesieni  2008  r.), 
niskie ceny ropy naftowej  i słabe euro (od połowy 2014 r.), wspierające eks-
port – tradycyjną siłę napędową gospodarki. Wiosną 2005 r. stopa bezrobocia 
wynosiła 12,1% (5,3 mln), po czym zaczęła sukcesywnie spadać, z lekką korektą 
w apogeum kryzysu, aby pod koniec 2014 r. osiągnąć 6,4% (2,9 mln). Spadek 
bezrobocia w literaturze przypisuje się najczęściej przeprowadzonym reformom 
uelastyczniającym rynek pracy i hamującym wzrost płac za kadencji kanclerza 
Schrödera. Dodatkowym czynnikiem było szeroko dyskutowane w Niemczech 
zagrożenie delokalizacją zakładów przemysłowych do nowych krajów człon-
kowskich UE i do Azji. Taka ewentualność osłabiała względną siłę związków 
zawodowych,  które  stały  się  bardziej  uległe wobec  odchodzenia  od  umów 
zbiorowych na poziomie branż w kierunku  „otwierania” klauzul  na  szczeblu 
przedsiębiorstw, co umożliwiało większą elastyczność płac. Według niektórych 
szacunków do spowolnienia dynamiki płac w okresie 1995–2008 przyczyniła się 
erozja porozumień branżowych12. 

Charakterystycznym zjawiskiem w Niemczech jest powolna erozja układów 
taryfowych. O  ile w 1996  r.  jeszcze 69% zatrudnionych w zachodniej  części 
kraju było objętych układami branżowymi, to w 2013 r. już tylko 52%, zaś we 

11 Die verunsicherte Republik, Handelsblatt, 21.01.2015, s. 8–9. 
12 Ch. Dustmann i in., Od chorego człowieka Europy do ekonomicznej mega gwiazdy: odradzająca 

się gospodarka Niemiec, Gospodarka Narodowa 2014, listopad-grudzień, s. 149–172.
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wschodniej części – odpowiednio 56 i 35%. Odsetek zakładów pracy objętych 
układem branżowym lub firmowym w 2013 r. wyniósł odpowiednio 32 i 19%. 
Należy jednak zauważyć, że spory odsetek zakładów (około 34% na wschodzie 
i 30% na zachodzie) orientuje się na rozwiązania taryfowe, faktycznie nie będąc 
nimi objętym13. Przedsiębiorstwa wychodziły  z układów  taryfowych  również 
z uwagi na chęć ominięcia obowiązku płacy minimalnej. Orientacja na układ 
jako benchmark  pozwala  z  kolei  oszczędzić na kosztach negocjacji  układów 
zbiorowych.

Niemiecki model stosunków przemysłowych opiera się na efektywnej konste-
lacji trzech kluczowych aktorów rynku pracy: związków zawodowych, organizacji 
pracodawców oraz  rad  zakładowych,  które  prowadzą  skomplikowany proces 
negocjacji,  pozwalający wyważać  interesy  stron. Co ważne,  rady zakładowe, 
wybierane przez pracowników w dużych i średnich przedsiębiorstwach, wcale nie 
muszą utożsamiać interesów związków zawodowych i w okresach trudniejszych 
dla firm mogą działać samodzielnie, mając na uwadze dobro zakładu. Ta struktura 
zarządzania, w dużym stopniu niezależna od ingerencji rządu, odpowiada logice 
Społecznej Gospodarki Rynkowej, która od swego zarania budowana była na 
zasadach wolności i odpowiedzialności podmiotów za wyniki gospodarowania, 
z rolą rządu sprowadzoną do kreatora ładu gospodarczego, rozumianego jako 
ramy instytucjonalne14. Negocjacyjny model stosunków zbiorowych postrzegany 
jest powszechnie nie tylko jako bardziej konsensualny, ale i bardziej efektywny, 
co przejawia się m.in. kilkakrotnie niższą liczbą straconych dni na pracownika 
wskutek strajków i lokautów niż w innych krajach Europy15. 

Wprowadzenie ogólnokrajowej płacy minimalnej  stanowi – w kontekście 
rozważanej  specyficznej  dla Niemiec  zdecentralizowanej  struktury  zarzą-
dzania  –  krok osłabiający  autonomię  dotychczasowych  jej  aktorów. Ponadto 
zmienia konstelację względnych sił po stronie popytu i podaży na rynku pracy 
w kierunku wzmocnienia pozycji central związkowych i organizacji dachowych 
pracodawców, które nominują członków Komisji. Zjawisko osłabiania mniejszych 
związków zawodowych może również wesprzeć rozpoczęty wiosną 2015 r. proces 
legislacyjny ustawy Tarifeinheitsgesetz, której celem jest „zabezpieczenie funk-

13 Hans-Böckler-Stiftung, WSI-Tarifarchiv, Statistisches Taschenbuch Tarifpolitik 2015,  dane 
IAB-Betriebspanel, http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_4828.htm; stan na 04.05.2015 r.

14 P. Pysz, Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
15 Według danych WSI w Niemczech w okresie 2005–2013 r. na 1000 zatrudnionych przypadało 

16 straconych dni pracy wskutek strajków, podczas gdy we Francji 139, Danii 139. WSI, WSI 
Arbeitskampfbilanz 2014,  04.03.2015, www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_42406.htm;  stan na 
04.05.2015 r.
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cjonalności autonomii taryfowej”16 przez zablokowanie możliwości zawierania 
układów w przedsiębiorstwach przez więcej niż jeden związek zawodowy.

Pojawienie się nowego gracza – Komisji ds. Płacy Minimalnej skomplikuje 
istniejący  układ,  jednak  dużo  zależy  od  tego,  jak w praktyce  będzie  działać 
Komisja: czy będzie stanowić ramię rządu, a na ile ciało w pełni autonomiczne, 
wspierające proces przetargu płacowego w dolnych decylach rozkładu wynagro-
dzeń. Pierwszy przewodniczący Komisji, H. Vorscherau, deklarował „pełną nie-
zależność od wytycznych” z jakiejkolwiek strony i wyraźnie lokował jej zadania 
jako rozsądne „dostosowania” (a nie „podwyżki”) płac, orientujące się w ostrożny 
sposób na przebieg rozwiązań taryfowych, ale bez jednoczesnego wpływania na 
regularne negocjacje. Od niepopularnych społecznie kontroli przedsiębiorstw Ko-
misja wyraźnie się odcina, gdyż leży to w prerogatywach służb celnych17. Wybór 
takiego rozwiązania instytucjonalnego można – z jednej strony – postrzegać jako 
specyficznie niemiecką konstrukcję, w której nowe ciało – agenda regulacyjna 
przejmuje pewne zadania, na ogół realizowane przez rząd. Ład instytucjonalny 
RFN ma silną tradycję „obrastania” w różnego rodzaju ciała doradcze i agencje 
do zadań specjalnych (np. Rada Ekspertów Gospodarczych – Sachveständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,  składająca  raport 
o sytuacji makroekonomicznej, Treuhandanstalt – do prywatyzacji majątku byłej 
NRD i wiele innych). Z drugiej strony Komisja stanowi objaw analizowanego 
w literaturze zjawiska tzw. regulatory capitalism, czyli ekspansji form i sposo-
bów organizacji ładu gospodarczego kapitalizmu oraz złożonych metod kontroli 
życia gospodarczego. Regulokrację widzi się niekiedy jako alternatywną formę 
biurokracji,  która  potencjalnie może  być  bardziej  sprawna  niż  bezpośrednia 
ingerencja rządu18. Trend ten w krajach rozwiniętych nasilił się wręcz paradok-
salnie w latach 90. XX w., pomimo fali deregulacji, liberalizacji i prywatyzacji, 
prowadząc do wzrostu liczby agend regulacyjnych.

7. Wnioski

Przewidywane przez niektórych obserwatorów destrukcyjne skutki ogólnokrajo-
wej płacy minimalnej w pierwszych miesiącach 2015 r. nie wystąpiły, niemniej 
wypada się zgodzić z opinią szefa zjednoczenia organizacji pracodawców (BDA), 

16 Entwurf eines Gesetzes zur Tarifeinheit (Tarifeinheitsgesetz), Bundestag Drucksache 18/4062.
17 Cyt. za: Mindestlohnkommission gestartet, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.02.2015, s. 22.
18 J. Braithwaite, Regulatory Capitalism, How it Works, Ideas for Making it Work Better, Edward 

Elgar, Cheltenham, Northampton 2008.
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I. Kramera, iż na pełne efekty trzeba poczekać około 2 lata19, kiedy skończą się 
okresy przejściowe. Podobną opinię wyraża F.-J. Weise, szef Federalnej Agen-
cji Zatrudnienia, twierdząc, iż testem dla płacy minimalnej będzie pogorszenie 
sytuacji  gospodarczej20. W wyjątkowo dobrej  sytuacji  na  niemieckim  rynku 
pracy rozwiązanie to nie stanowi głębszego problemu instytucjonalnego, jednak 
w obliczu niekorzystnej konstelacji czynników koniunkturalnych może okazać 
się czynnikiem utrudniającym dostosowania płacowe, zwłaszcza w segmencie 
niskich płac, szczególnie zagrożonym bezrobociem, oraz we wschodniej części 
kraju, niedorównującej pod względem wydajności pracy dawnej RFN.

Biorąc pod uwagę,  iż sukces zatrudnieniowy Niemiec w znacznej mierze 
opiera się na wysokim poziomie konkurencyjności (też w sensie jednostkowych 
kosztów pracy), związanym z elastycznością zatrudnienia, wprowadzenie płacy 
minimalnej można traktować jako element centralizacji negocjacji płacowych, co 
niesie ze sobą zwiększone ryzyko osłabienia zdobytych przewag. Wprowadzone 
rozwiązania stanowią efekt wielorakiego kompromisu: pod względem politycz-
nym SPD przeforsowała swój postulat, na który koalicjant (CDU/CSU) musiał 
się wreszcie zgodzić. Nowa instytucja rynku pracy wyraża przejaw nieufności 
SPD wobec samodzielnego regulowania kwestii płacowych przez przedstawicieli 
pracodawców i pracobiorców, które byłoby zgodne z wizją sprawiedliwości spo-
łecznej, lansowane przez tę siłę polityczną. „Der Spiegel” trafnie skomentował 
próbę poprawienia położenia pracobiorców z tych segmentów rynku: „sprawie-
dliwość płacowa ma swoją cenę  i czasem muszą  ją płacić ci, którzy powinni 
z niej skorzystać”21.

Odnosząc się do tytułowego pytania o charakter przeprowadzonej zmiany 
w porządku  instytucjonalnym  rynku  pracy, można  odpowiedzieć w dwojaki 
sposób. Z jednej strony należy uznać, iż sposób ulokowania płacy minimalnej 
w instytucjonalnej siatce rynku pracy wpisuje się w niemiecką tradycję konstru-
owania  elementów  ładu  instytucjonalnego Społecznej Gospodarki Rynkowej. 
Niewątpliwie rozwiązanie to wykazuje lokalną specyfikę i – przynajmniej de-
klaratywnie – ma pomóc utrzymywać równowagę pomiędzy pracą a kapitałem. 
Wobec erozji układów taryfowych próbuje się zachować koordynacyjny porządek 
rynku pracy bez bezpośredniej interwencji państwa w przetarg płacowy. W dru-
giej jednak strony wprowadzona instytucja stanowi mimo wszystko rozwiązanie 
sprzeczne z dotychczasowym ładem, gdyż rynek pracy działał bez ogólnokrajowej 

19 I. Kramer, wywiad, Wirtschaftswoche 2015/10, s. 24.
20 F.-J. Weise, wywiad, Wirtschaftswoche 2015/18, s. 38–39.
21 Hier fegt der Chef, Der Spiegel 2015/15, s. 74–75.
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płacy minimalnej przez cały powojenny okres Niemiec Zachodnich i pod tym 
względem  jest  to  zmiana  fundamentalna.  Jak dotąd autonomia  taryfowa była 
traktowana  jako pierwszy  i  centralny  filar  instytucjonalnego porządku  rynku 
pracy w ramach ładu SGR22.

W myśli ordoliberalnej, stanowiącej fundament koncepcji ładu gospodarczego 
RFN,  płacę minimalną  dopuszczano  bowiem  tylko w wyjątkowych  okolicz-
nościach. W skali ogólnogospodarczej znaczenie płacy minimalnej w okresie 
dobrej koniunktury jest, jak dotąd, marginalne, jednak w skali mikro, dla osób 
bezpośrednio nią dotkniętych – zwłaszcza wobec spadku popytu na pracę – może 
mieć wymiar fundamentalny.

W praktyce wiele  będzie  zależało  od  faktycznej  niezależności Komisji 
ds. Płacy Minimalnej, która dopiero musi wypracować swoją pozycję, jednak 
wydaje się, że zbyt małą rolę odgrywają w niej przedstawiciele nauki (bez prawa 
głosu), co – wobec jej składu i przewidywanej różnicy interesów strony praco-
dawców i pracobiorców – może prowadzić do tego, że decyzje będzie de facto 
podejmował przewodniczący.
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The study attempts to conduct the preliminary economic and institutional analysis of national mini-
mum wage regulations which went into force in Germany on 1 January 2015. The main points of 
research include new institutional arrangements, their potential economic effects and compliance 
with the existing economic order.
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