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UWAGI W SPRAWIE ISTOTY UBEZPIECZEŃ W SOCJALIZMIE

W artykule podjęto próbę ustosunkowania się do zegadnienio 
is to ty  ubezpieczeń w aspekcie wypowiedzi wybranych tecretykóv/. 
Autor formułuje własna d e fin ic ję  ubezpieczeń, w której szczegól
nie podkresia repartycję {.rozłożenie ciężaru pokrycia (finanso
wania)] szkód dokonywane w czasie. Ustosunkowuje się również 
do możliwych foru organizacji funduszu ubezpieczeniowego oraz 
jego re la c ji względem funduszy rezerwowych.

Gwarancją pomyślnego rozwoju praktyki ubezpieczeniowej 

w krajach socjalistycznych je s t  dalsze badanie podstawowych 

teoretycznych założeń organizacji ubezpieczeń w warunkach 

socjalizmu. Wnioski z badań naukowych są szeroko wykorzystywane 

przez państwa przy tworzeniu ich po lityk i ubezpieczeniowej, 

Jednocześnie wiadomo, że na razie nie ca dostatecznie wyraźnego

Artykuł wpłynął do Wydawnictwa dnia 20.V,I937 r.
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określenia czym je s t  i s t o t a , i  treść ubezpieczeń, oraz społecz

ne przeznaczenie funduszy ubezpieczeniowych. Wynika to 

z analizy wielu określeń is to ty  ubezpieczeń podawanych przez 

teoretyków różnych krajów. Ponieważ działalność ubezpieczenio

wa ma złożony charakter, to często znajduje ona ocenę z punktu 

widzenia różnych in sty tu cji społecznych i  dyscyplin: prawa, 

ekonomii, matematyki i  innych. Te określenia dostatecznie g łę 

boko podają specyficzne cechy treśc i ubezpieczeń, ale nie są 

w stanie wyjaśnić natury tego ważnego społecznego zjawiska, 

ponieważ koncentrują uwagę na jednej z form jego funkcjonowania. 

Realną możliwość rozwiązania tego problemu mogą dać tylko próby 

badań ubezpieczeń jako podstawowej części systemu stosunków 

produkcyjnych, t j .  jako p o jęc ia  porządku ekonomicznego. W wyniku 

rozwoju metodologii badań procesów ekonomicznych radzieccy 

ekonomiści już w latach sześćdziesiątych s tw ie rd z ili, te  ubezpie- 

czenia należy rozpatrywać przede wszystkim jako kategorię eko

nomiczną, ponieważ posiadają one podstawowe cechy pojęcia ka

te g o r ii ekonomicznej. Np. ubezpieczenia w socjalizm ie szeroko 

obejmują realne stosunki produkcyjne i  reprezentują ich szcze

gólny typ, który różni s ię  od innych s fe r stosunków produkcyj

nych. Istn ien ie takich charakterystyk każdego pojęcia , wg Karo

la  Karksa w pełn i odpowiada randze kategorii ekonomicznej.^

Stąd wynika, te  dla określenia j e j  is to ty  należy wyjaśnić cha

rakter tych stosunków ekonomicznych, które objęte są kategorią 

ubezpieczeń i  właściwości ich typu.

K.Marks, Kapitał, T.3, cż.1 , Warszawa, 195?, s.152
1 )
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Kluczem do poznania istotnych stron ubezpieczeń jako zja

wiska społecznego i  kategorii ekonomicznej może być ważne 

założenie metodologiczne Lenina, że kategorie są to czys

te uniwersalne pojęcia . . .  istota  z punktu widzenia materia

lizmu dialektycznego z jednej strony określa logiczne, z dru

g ie j realne formy rzeczy"?^ Z tego wynika, źe kategoria to 

dialektyczne połączenie abstrakcyjnych i  realnych pojęć, w któ

re j is to c ie  odpowiadają realne formy stosunków ekonomicznych.

Ich więź logiczną można wyrazić tylko przy pomocy znanych ka

te go r ii filo zo ficzn ych  (is to ta , zjawisko, forma, treść ), które 

jako bardziej ogólne w stosunku do kategorii ekonomicznej wy

stępują w r o l i  instrumentu intelektualnego działalności poznaw- 

wczej, Ich wzajemne powiązanie można wyrazić za pomocą następują

cego schematu:

V podanym schemacie kategorie lewej strony są pojęciami 

abstrakcyjnymi, a kategorie prawej strony są realnym od z ;ie rc ie -

^  W.Łenin, Socinenija, Wyd.2, T.29, s .527
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dleniem formy ekonomicznych stosunków 1 ich konkretnej treści.

Tu widać, te istota danego zjawiska określona Jest własnymi 

formami wyrazu. Co to Jest forma stosunków ubezpieczeniowych?

V naszym przekonaniu realnymi formami stosunków ubezpieczenio

wych są poszczególne rodzaje ubezpieczeń w różnych ich przeja

wach. Treść tych form z kolei to są konkretne warunki realiza

c j i  stosunków ubezpieczeniowych w przekroju różnych rodzajów.

Każdy z istniejących rodzajów ubezpieczeń niezależnie od 

Jego konkretnego przeznaczenia przedstawia sobą sferą stosunków 

ubezpieczeniowych. Jako obowiązkowe atrybuty tych stosunków 

występują przedmioty i  podmioty ubezpieczeń. Wynika stąd, że 

ich skład przedmiotowy, a również charakter powiązań między 

nimi pod względem podmiotowym, determinują istotę ubezpieczeń. 

Jako ebiekt stosunków ubezpieczeniowych występuje specjalny 

fundusz , który Jest materialno-rzeczowym wcieleniem abstrakcyj

nego pojęcia ekonomicznej kategorii ubezpieczeń. V ten sposób 

ekonomiczna istota kategorii ubezpieczeń w koniecznym rozrachun

ku przejawia się w społecznym przeznaczeniu te j części ogólno

społecznego produktu i  dochodu narodowego, która skumuluje się 

i  Jest wykorzystywana przez specjalne fundusze.

Najważniejszymi cechami każdego funduszu są Jego przezna

czenie, fermy i  metody Jego organizacji. Przy tym pierwsze 

określa Jego istotną charakterystykę. Formy organizacyjne Jak 

również metody stanowią organizacyjno-techniczną, tzn.Już drugo

rzędną szacunkową stronę funduszy.

Zasadnicze przeznaczenie poszczególnych funkcjonalnych 

części powstałych w wyniku podziału ogólnospołecznego produktu 

w warunkach społeczeństwa socjalistycznego zostało określone
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przez Karola Marksa w Jego pracy "Krytyka programu gotajskiego". 

Tu pokazano, Ze społeczeństwo obowiązkowo powinno tworzyć "fun

dusze rezerwowe lub ubezpieczeniowe dla ubezpieczenia wypadków 

losowych, kląsk żywiołowych i  innych"^. W powyższych słowach 

wyrażony Jest rzeczywisty pogląd K.Marksa na to , że potrzeby 

społeczeństwa w ochronie ubezpieczeniowej nogą być zaspokojone - 

zarówno dzięki funduszom rezerwowym. Jak i  ubezpieczeniowym, 

przy czym K.Marks nie dał konkretnych wyjaśnień w stosunku do 

stopnia możliwego wzajemnego zastępowania tych funduszy, a do

kładniej udziału funduszu rezerwowego w ubezpieczeniach. Taka 

niejednoznaczność teoretycznego założenia wywołuje wśród nau- 

kowcćw-ekonomistów państw socjalistycznych szeroką dyskusję.

W literaturze ekonomicznej podaje się różnorodne argumenty 

i  wnioski odnośnie charakteru funduszy rezerwowych i  ubezpie

czeniowych.^

Wychodząc z analizy tych źródeł uważamy za najbardziej 

uzasadnione, że fundusz rezerwowy i  ubezpieczeniowy są ze sobą 

powiązane, ale przy tym posiadają określoną samodzielność. 

Pierwszą część wniosku uzasadnia się tym, że fundusz rezerwowy 

i  ubezpieczeniowy spełniają Jednakowe społeczne funkcje, ponie

waż stanowią część rezerw społeczeństwa. Druga część wniosku

to przyznanie, że występując w ro li poszczególnych funduszy 
każdy z nich ma specjalne docelowe przeznaczenie.

^  K,Marks, Krytyka programu gotajskiego, Warszawa 1949 s .19

‘1; Szeroką analizę różnych podejść* przedstawionych w lite ra 
turze specjalistycznej przez autorów różnych krajów socja
listycznych, zaprezentował Jerzy Handschke w tym zeszycie.
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Docelove przeznaczenie .rezerw, jak i  sana rezerwy są poję

ciem społecznohistorycznym, gdyż było ono różnorakie w poszcze

gólnych etapach rozwoju. Np.można założyć, że dla zapasów, 

które historycznie poprzedzały tworzenie rezerwy, docelowe 

przeznaczanie zapasów było określone w jeszcze mniejszym stopniu 

niż przy rezerwach. Dalej, ze wzrostem możliwości oceny potrzeb 

społecznych z rezerw zaczęły wyłaniać się fundusze docelowego 

przeznaczenia. Przy tym istotn ie społeczeństwo kieruje się po

trzebą ekonomiczną przy najbardziej dokładnym ustaleniu eharsk- x 

teru i  wielkości potrzeb spowodowanych określonymi przyczynami. 

Jednak jes t to praktycznie trudne do osiągnięcia, ze względu 

na dużą różnorodność tych ostatnich. Ta konieczność jednak 

częściowo jes t realizowana. I  tak np. część potrzeb powstałych 

w wyniku szeregu przyczyn może być określona wg różnych para

metrów. V tym przypadku w celu natychmiastowego zaspokojenia 

tych potrzeb umożliwia się tworzenie specjalnego funduszu. Jest 

on tworzony jako konkretna część rezerw społeczeństwa i  stanowi 

docelowe uzupełnienie funduszu rezerwowego. Stąd wynika, że 

zapasy, rezerwy, fundusze rezerwowe i  ubezpieczeniowe posiadają 

wspólną platformę ekonomiczną, przeznaczenie społeczne jako 

pokrycie powstałych nadzwyczajnych potrzeb. Różnice między 

nimi są związane z docelowy® przeznaczeniem i  wykorzystaniem 

środków określonych tymi pojęciami. Ze względu na to, że możli

wości przewidywania różnych nadzwyczajnych potrzeb są niejedna

kowe, społeczeństwo obok.specjalnych funduszy wykorzystuje rów

nież rezerwy i  zapasy, które z punktu widzenia rozwoju h isto

rycznego można uważać ża pojęcia anachroniczne. W ten snosób
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wykorzystując Jako kryterium stopień określenia (w równych 

Jego parametrach) wynikłych nadzwyczajnych potrzeb, Jest możli- 

ve ustalenie ekonomicznej granic? funduszy ubezpieczeniowych 

i  rezerwowych. V tym calu przede wszystkim należy wy.iaśnić 

charakter potrzeb zaspokajanych za pomocą środków tych funduszy. 

Określającym czynnikiem rozwoju społecznego -  zgodnie 

a założeniami Karola Marksa -  w końcowy» obrachunki Jeść pro» 

dukcja i  reprodukcja. Ostatnia, zabezpiecza s ię  poprzez st 

zachowanie racjonalnych proporcji pomiędzy produkcją i- ton 

cją. Wyróżniamy dwa rodzaje aoasuapcjit produkcyjną i  osobowe 

Określony poziom jednej ' drugiej tieasumpco: zabezpiecza ale 

zewszs przez odpowieedu poziom produkcji, potaewai spożyte-' 

nie wolno więcej niż wyprodukowano. Jednak w wyniku występowe- 

... »--sri,; nadzwyczajnych wypadków mogą powstać nowe potrzeb- 

•• ; . arc . : dziedzinie produkcyjnego. Jak i  osobowego spożycie, 

przy tym w zależności od charakteru przyczyn tych wypadków por- 

staje sytuacja dwojakiego rodzaju. V Jednych sytuacjach wjrstę-• 

puje nadzwyczajne obniżenie J u ż  o s i ą g n i ę t e g o  

poziomu produkcyjnego i  osobowego spożycia, w innych sytuacjach 

powstaje nadzwyczajna konieczność d o i  a t k o w a g o  

® w stosunku do osiągniętego -  poziomu spożycia. Podane sytua® 

cje są żródłea czasowej dysproporcji pomiędzy osiągniętym po® 

ziom® produkcyjnej i  osobowej konsumpcji z jednaj strony, 

a produkcją z drugiej, Vf interesie >słeczfiństwa ta dyspropor® 

cja powinna być szybko zlikwidowana. Przy ty® należy zwrócić 

uwagę na to , żv z pućJtta widzenia stosunku do procesu rozsze® 

reorssj socja listycznej reprodukcji w odbudowaniu je j  steb il- 

ności pierwszeństwa »tają te  potrzeby, które były spowodować;
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obniżeniem o s ią g n ię ty  posiomu konsumpcji, ponieważ to Już 

stanowi aarosaenie normalnych warunków reprodukcji prostej.

Stąd pierwszeństwo w zaspokojeniu tych potrzeb jes t dla społe

czeństwa życiowo ważnym postanowienie«. Z drugiej strony, pod

stawowe parametry (wielkość, czas i  miejsce powstania) tych 

potrzeb określone są w większym stopniu niż potrzeby dodatko

wego -  w stosunku do osiągniętego -  spożycia. Temu sprzyja 

obliczenie realnego ryzyka, ewidencja wypadków itd.

¥ rezultacie, pierwszy z podanych wyżej motywów określa ekono

miczną konieczność, a drugi przewiduje możliwości organiza

cyjno-techniczne wydzielenia części środków rezerwowych na 

specjalny fundusz docelowego przeznaczenia, t j .  fundusz ubez

pieczeniowy. Jednak celowość środków zawartych w funduszu ubez

pieczeniowym jes t w pewnym stopniu względna i  zależy od zde

rzeń, na które wskazał Karol Marka. Dopuszczał on możliwość 

wykorzystania funduszu ubezpieczeniowego na akumulację.^ ¥ tym 
przypadku charakter jego wykorzystania w znacznym stopniu upo

dabniałby się do charakteru wykorzystania funduszu rezerwowego,

który jes t przeznaczony bezpośrednio na zaspokojenie nadzwyczaj
nych potrzeb dodatkowej produkcyjnej i  osobowej konsumpcji.

Z drugiej strony, dopuszczalna jest i  taka sytuacja, kiedy 

przy niedostatecznych środkach funduszu ubezpieczeniowego 

możliwe jes t wykorzystanie funduszu rezawwowego dla uzupełnie

nia funduszu ubezpieczeniowego na pokrycie osiągniętego poziomu 

konsumpcji.

W praktyce gospodarczej ZSRR i  innych krajów socjalistycznych 

K.Marks,Kapitał, T.3, cz.2, Warszawa 1957, s.431
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praktyczną 1 teoretyczną możliwość takiej zamiany wykorzystuje 

się pomimo organizacyjnego wydzielenia znacznej części fundu

szu ubezpieczeniowego ze składu rezerw. W ten sposób, uwzględ

niając społeczna przeznaczenie 1 docelowość środków funduszu 

ubezpieczeniowego, można określić istotą kategorii ubezpiecze

nia Jako spójność stosunków ekonomicznych przy organizacji do

celowego funduszu przeznaczonego dla uzupełnienia osiągniętego 

poziomu produkcyjnej i  eaobowej konsumpcji w wypadkach Jego 

nadzwyczajnego obniżenia.

V tym określeniu. Jak również w poprzednich rozważaniach, 

uniknięto szeroko rozpowszechnionego w literaturze specjali

stycznej "technicznego* podejścia do określenia istotnych stron 

ubezpieczenia. Uważa się, że w wielu określeniach Istoty, Jako 

cechę obowiązkową podaje się szczególną aetodątworżenia fun

duszu ubezpieczeniowego. V wyniku takiego podejścia kategoria 

ubezpieczeń jes t pojmowana Jako Jedna za znanych fora organiza

c j i  funduszu ubezpieczeniowego,nazywanego ubezpieczeniem w je j  

węższym znaczeniu lub "właściwym" ubezpieczeniem. Z tym trudno 

się ■’.godzić, ponieważ w danym wypadku to określenie ubezpieczeń 

przestaje odpowiadać wymogom pełnego określenia -  ono nie roz

ciąga się na dwie inne, również dostatecznie ważne społeczno- 

-biatoryczne formy organizacji funduszu ubezpieczeniowego -  scen- 

tralizowaną i  zdecentralizowaną. Ola te j ostatniej charaktery

styczne są zdecentralizowane początki Jego tworzenia i  wykorzys

tywania. Metodami zarówno jego tworzenia, Jak i  wykorzystania 

są sposoby odprowadzenia środków w wyniku rozłożenia własnych 

środków. Taka forma organizacji funduszu ubezpieczeniowego obec

nie Jest dostatecznie rozpowszechniona w gospodarce narodowej

€)
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i  nie ogranicza się tylko do przedsiębiorstw rolnych. Praktycz

nie, w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym w składzie norma

tywnych środków obrotowych w celu zabezpieczenia ciągłej pracy 

ns wypadek nieprzewidzianych odchyleń od normalnych warunków 

zaopatrzenia i  produkcji tworzy się zapas ubezpieczeniowy z re

guły do 50 # zapasu bieżącego.

Pełną odwrotnością formy zdecentralizowanej Jest scentra

lizowana forma tworzenia funduszu ubezpieczeniowego. V warun

kach te j formy fundusz powstaje i  Jest wykorzystywany na zasa

dach centralizacji. Najbardziej istotnym reprezentantem te j for

my funduszu ubezpieczeniowego Jest część rezerw budżetowych. 

Oprócz tego podobne scentralizowane rezerwy tworzą zjednoczenia 

i  ministerstwa.

Niedociągnięcia i  zalety obu form są szeroko dyskutowane 

w literaturze ubezpieczeniowej, przy tym za Jedną z ujemnych 

cech formy zdecentralizowanej uważa się niską społeczną efektyw

ność ubezpieczenia z powodu ograniczonych możliwości podziału 

w wyniku rozłożenia ryzyka tylko w czasie oraz wskutek tego, 

że nie rozciąga się na inne Jednostki gospodarcze. Uważamy, 

że ograniczenia możliwości rozłożenia ryzyka Jest charakterysty

czne dla zdecentralizowanej formy tworzenia funduszu ubezpie

czeniowego wchodzącego do rezerw budżetowych. Oznaczając się 

najszerszym rozłożeniem ryzyka subiektywnego (w przestrzeni)

Jest ona ograniczona możliwością rozłożenia ryzyka w czasie. 

Rezerwy budżetowe Jako osobna część środków budżetowych funkcjo

nują przede wszystkim tylko w granicach okresu budżetowego, 

to Jest Jednego roku.
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Główny« niedociągnięcia» takiej formy -  Jak podkreśla 

się w lite ra tu rze  - Jest tworzenie środków funduszu za poaocą 

metody odprowadzenia części środków do budżetu bez uwzględnie

nia interesu ubezpieczeniowego każdego podmiotu, który tylko 

pośrednio bierze udział w tworzeniu środków funduszy. Obecnie 

takie podejście przeszkadza w rozwoju rozliczeń gospodarczych 

i  podstaw samofinansowania przedsiębiorstw 1 organizacji gospo

darczych« Tak więc najbardziej wskazaną formą rea lizacji sto

sunków ubezpieczeniowych będzie kombinowane połączenie dwóch 

początków: zdecentralizowanego -  na etapie tworzenia funduszu 

1 scentralizowanego na etapie Jego wykorzystania. V wyniku tego 

powstaje nowa forma organizacji funduszu ubezpieczeniowego, 

którą według zewnętrznych, organizacyjno -  technicznych cech 

można nazwań mieszaną. Myślimy, że ten termin odpowiada zasadom 

semantyki, ponieważ dokładnie określa treść danej foray. Tym 

bardziej, że tego terminu używa się w kontekście z dwiema in

nymi formami, których nazwy są Jednoznaczne. Te forma stosunków 

ubezpieczeniowych posiada wysoki stopień rozłożenia ryzyka: 

w przestrzeni, ponieważ wyraża interesy ubezpieczeniowe wielu 

Jednostek gospodarczych pdłożonych na określonym terytorium 

i  w czasie, ponieważ fundusz tworzy się z uwzględnieniem zmian 

ryzyka w określonym czasie.

Ola zabezpieczenia warunków rozłożenia ryzyka, mieszana 

forma organizacji funduszu ubezpieczeniowego wykorzystuje różne 

netody zdecentralizowanego tworzenia. V literaturze ubezpiecze

niowej metody te -  znane światowej praktyce ubezpieczeniowej -  

-  podana aą Jako systemy wyliczeń opłat ubezpieczeniowych opar

tych na zasadzie rozłożenia. Najprostszy z nich 1 historycznie

I
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najstarszy system rozłożenia przewiduje ustalanie wielkości 

■kładki każdego podmiotu związanego Jedyny® interesem ubezpiecz»« 

niowy* już po wykorzystaniu środków funduszy otrzymanych na kre

dyt. Zrozumiałe, że taki system jest możliwy tylko na płasz

czyźnie dużego zaufania i  nie nadaje się w warvnkach wzrostu 

portfela Ubezpieczeniowego. Drugi system częściowo uwzględnia 

niedociągnięcia pierwszego i  przewiduje tworzenie funduszu 

ubezpieczeniowego na podstawie szacunkowych, ale wstępnie usta

lonych 1 wpłaconych składek. Jednak dla obydwóch systemów jest 

charakterystyczna niedokładność na etapie tworzenia funduszu 

ubezpieczeniowego. V wyniku rozwoju teorii aktuerialnych rozli

czeń stało się możliwe zastosowanie trzeciego systemu rozłoże

nia ryzyka. Podstawą tego eystcmu są stałe sumy płatnicze, 

co w największym stopniu sprzyja ustalaniu efektywnych sto stu

ków wzajemnych między ubezpieczającym i  ubezpieczonymi.

THE ESSENCE OP INSURANCE IN SOCIALISM

A b a t r a e t

The paper attempts at assuming a relation to the sense 
of insurance in the aepeot of tha opinions expressed by some 
theoreticians. The author gives hie own definition of insurance 
in which the particularly stresses repartition i.e. distribution 
of the financial cover of damages in a period of time. The vario
us forms of organization of insurance fund and its relation to
wards reserve fund have been dealt with.


