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PREFAȚA 

Lucrarea de față este o urmare a unei alle 
scrieri şi impune, spre completare, o nouă scriere. 
Vine după „Cooperaţia şi Socialismul în Europa“ și va 
fi urmată de „Sindicalismul şi legislaţia muncii în orga- 
nizaţia capitalistă“. Fiecare scriere e întreagă și in- 
dependentă, din punct de vedere al obiectului ei; 
dar toate au gândiri fundamentale comune, și, prin 
sinleza acestor gândiri, pot forma componentele unei 
opere vaste, pe care eu o numesc: „Puterile condu- 
-cătoare ale evoluţiei economice contemporane“. 

In „Cooperaţia și Socialismul în Europa“ am 
arătat, cum pol să 'se folosească de tehnica DTo- 
ducției moderne, alâl cei lipsiți cu desăvârșire de 
posesia instrumentelor de producție, cât și acei, cari 
jormează classele de mijloc, în diversele întreprin- 
deri profesionale. In „Asigurările sociale în statele 
moderne“, arăt, — în ce privește partea economică 
a acestui studiu, — cum se poate suplini lipsa unui 
venil suficient al classelor de mijloc şi de jos, care 
nu au de loc, sau nu au atât de mult în posesia lor 
din instrumentele de producție, încât să poată trăi 
din venitul acelor instrumente, când produsul muncii 
proprii momentane nu le ajunge, sau când acest pro- 
dus nu există de loc. In „Sindicalismul şi legislația 
muncii în organizația capilalistă“ se va arăia care 
esie mijlocul, prin care se poate stabili un echilibru 
de forţe în raporturile contractuale dintre elementele 
productive în economiile naționale ale dițeritelor po- 
„poare moderne. 

Dintre cetitorii scrierilor mele, sunt unii, pe
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cari nu-i pot mulțămi, pentrucă mă desparle de ei, 

pe deoparte metoda de studiu, iar pe de altă parte 

concepţiile mai largi asupra diferitelor chestiuni, 

cari jormează obieciul preocupărilor mele. 

Astfel, o parte din criticii lucrării de față vor 

pretinde că e inutilă toată destrămarea și urmărirea 

firului evoluţiei îngrijirii de classele de jos în diver- 

sele epoce ale organizaţiei economico-sociale. Acestea 

ar fi, după ei, cercetări de arhivari, sau de roman- 

tici îndrăgostiți de forme învechite de viață. Ceeace 

este demn de studiat, după credința lor, suni numai 

jormele actuale de viaţă economică şi socială, 

precum și funcţionarea lor. Intr'un studiu asupra asi- 

gurărilor sociale în statele moderne, nu ar fi trebuit 

prin urmare să se arate, decât formele de organizare 

de astăzi, tehnica asigurărilor, insistându-se asupra 

jormulelor matematice, reprezentalive ale  funcțio- 

nării întregului mecanism. 
Alții vor găsi de prisos toată parlea,— hoarle 

desvoltată în scrierea de față, — asupra organizării 

și tehnicii asigurărilor sociale moderne, de oarece 

formele de azi ale asigurărilor nu irebue să preocupe: 

pe economist sau sociolog mai mult, decât formele 

altor Jaze trecute. Sisteme de organizare și lehnică, 

formule matematice peniru înlesnirea funcționării, 

toate acestea ar intra numai în cadrul preocupărilor 

unor oameni, cari nu șliu să se ridice la vederea 

largă a varielăţii infinite a formelor și a prefacerilor 

lor în timp. După aceștia, interesant de studiat este 

numai înfățișarea formelor de organizare lreculă a 

dijeritelor instituții și urmărirea prefacerilor lor, în 

așa jel, încât să ne putem explica provenien(a for- 

melor actuale de asigurare. 
In sfârșit, sunt alții, cari raportează toate faplele, 

ori țenomenele, referitoare la organizația economică 

și socială, la anumite elemente de natură etnică sau 

etică. Indiferent dacă manifestările economice şi s0- 

ciale ale popoarelor sunt produse ale caracterelor 

etnice sau etice, sau dacă împrejurările externe, de- 

terminante ale formelor de organizație, imprimă ca- 

racterele etnice ori etice ale diverslor popoare, scopul 

final al cercetărilor trebue să fie tocmai urmărirea 

şi explicarea vieții societăţilor prin aceste elemenle, 

“| 
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pentrucă ele dau criteriul cel mai sigur de caracteri- 
zare a fazei de desvoltare materială și morală, în 
care se găsește un popor, într'un anumit moment. 

Izvorul principal al deosebirilor de vederi între 
criticii de mai sus și autorul lucrării de față, eu îl 
văd în special în metoda nouă, întrebuințată în cer- 
cetăirle mele, metodă, pe care o numesc istorico- 
statistică. Asupra acestei metode va trebui să revin 
odată,cu un studiu special. Aici nu pot decât să ac- 
centuez câteva principii esenţiale ale ei. 

Obiectul studiilor economice este cunoașterea, 
explicarea și conducerea organizaţiei economice ac- 
tuale. Aceasta este însă mai întâi un produs istoric. 
Prin analiza aprofundată şi conștientă a întâmplă- 
rilor trecute, se găsesc puterile, cari au determinat 
Jorma organizării de astăzi. Din compararea acestor 
puteri, factori ai evoluției economice, se cunoaște 
tendința evoluţiei. Atât ne dă analiza istorică. Pu- 
terile conducătoare se prefac și raporturile canti- 
tative dintre ele se schimbă, adică direcția rezul- 
tantei factorilor evoluţiei nu e dată şi astăzi de acelaș 
factor, ca în trecut. Pentru faza actuală a evoluției, 
—obiectul principal al studiilor noastre,—ne trebuesc 
noi elemente metodologice. Toţi factorii, cari lucrează 
actualmente la menținerea sau prețacerea organiza- 
[iei existente, irebuesc măsuraţi și cântăriți. Avem 
mijloace pentru a exprima calitățile în mod cantita- 
tiv. Cu chipul acesta, mărimea și greutatea factorilor 
de nalură materială sau morală ne dă putinţa să cu- 
noaștem, dacă avem de a face cu un echilibru al for- 
felor în acțiune, sau dacă ne găsim în cursul unei 
prefaceri, precum și în ce direcție ne îndreptăm. 
Atât ne dă procedeul statistic. 

Ar [i o naivitate să pretind că aplic pentru 
prima dată elementele acestei metode. Metoda isto- 
rică în ştiinţele economice e prea cunoscută și ar 
ji destul să amintim de un G. Schmoller, sau L. 
Brentano, pentru a nu vorbi decât de contemporanii 
celebri. Chiar metoda statistică e cunoscută în dea- 
juns în aplicarea ei în știința statisticii. Mai puţin 
cunoscută este însă metoda statistică în aplicarea 
ei în științele economico-sociale, unde un Viltredo 
Pareto, în al său Cours d'Economie politique, a avut
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ocazia să-și experimenteze așa zisa „metodă mute- 

malică“. Nu e de neglijat nici îcercarea lui Sp. Ha- 

ret, pe acelaș domeniu, în a sa Meâcanique Sociale. 

In denumirea ei de metodă istorico-statistică, precum 

mai ales în aplicarea ei completă şi conștientă, a- 

ceastă melodă se pare că e încă la începutul ei. 

Valoarea ei se poate judeca după valoarea rezulta- 

telor. Infăţișarea acestei lucrări e un rezultat al apli- 

cării- ocnștiente și complete a metodii istorico-sta- 

tistică. 

AUTORUL. 

20 Octombrie 1913.   
  

  
 



ARATAREA COPRINSULUI 

__ Prefaţa. Pag. V—VIII 

Arătarea coprinsului, Pag. IX—XX 

CAP. 1 

Introducere : Asigurări în genere şi asigurări sociale, Pag. 1—24 

Problema asigurărilor nu e nouă : asigurări mutuale în Grecia, cole- 
gia tenuiorum la Romani, Gilde în evul mediu. Legătura între organiza- 
ţia economică modernă şi dezvoltarea asigurărilor. Naşterea «poliţei de 

asigurare» în Italia. Alte forme de asigurări în Germania. Inceputul so- 
cietăților de asigurare în veacul al 18-lea. Naşterea asigurărilor vieţii: 
Concentrarea societăţilor de asigurare în înreprinderi internaţionale. In- 
stituţiile de asigurare pentru classele de jos în secolul al 19-lea. Ten- 

dinţa de monopolizare a asigurărilor. Toate classele sociale au nevoie de 
asigurare. Imulţirea ramurilor de asigurare. Formele asigurării pentru cla- 

sele bine situate şi pentru classele de jos. Statistica” societăţilor private 

de asigurare în toată lumea ; valorile asigurărilor. Mersul societăţilor de 

asigurare e un semn caracteristic al mersului economiei naţionale. Tabloul 

general al asigurărilor de tot felul. — Alte instituţii cu acelaş scop: asi- 

gurarea traiului în viitor; instituţiile de economie. Inierioritatea acestora 

în împlinirea scopului asigurării. Cassele de economie pierd din impor- 

tanţa lor în urma desvoltării instituţiilor de asigurare şi a instituţiilor 

moderne de credit. De ce se dezvoltă instituţiile de asigurare în epoca 

modernă ? Schimbarea organizaţiei economice şi dezvoltarea culturii sunt 
cauzele principale. Problema asigurărilor e o problemă de economie pu- 

blică şi de statistică. — Obiectul acestui studiu. Asigurarea bunurilor se 

exclud. Asigurarea persoanelor numai peutru classele de jos. Ce se înţe- 

lege prin classele de jos? Lipsa unui criteriu în legistaţiile de asigurare 

de până acum. «Asigurarea muncitoriniii» e o expresie inexactă; munci- 

torimea în genere şi proletară. «Asigura:ea socială» corespunde mai exact 
realităţii respective ; caracterele asigurării sociale. Asigurarea socială, o 
necesi'ate a organizării economico-sociale moderne, Âlte alcătuiri cores- 

punzătoare în veacurile trecute. Diviziunea întregii materii a studiului.— 
Literatura specială.



PARTEA 1 

ISTORIA INSTITUŢIILOR DE ASIGURARE A CLASSELOR DE JOS 

IN DIVERSE EPOCE ALE EVOLUȚIEI ECONOMICO-SOCIALE 

Privire generală, Pag. 25—29 

Până în veacul al 19-lea, îngrijirea pentru soarta classelor de jos se 

confunda cu îngrijirea săracilor. Nașterea asigurărilor sociale ca o instituţie 

deosebită, alături de instituţia, existentă încă, a îngrijirii săracilor. In tre- 

cut îngrijirea săracilor se face după observarea nevoii ivite, nu se pre- 

vede. Apariţia institutiilor de ajutor mutual îu classele de jos în evul 

mediu. Corporaţiile cu instituţii de ajutor; dizolvarea lor şi noua situaţie 

a asociaţiilor de ajutor. Resturile asociaţiilor de ajutor mutuai până astăzi. 

Apariţia tipului nou de asigurări sociale în Germania ; evoluția asigură- 

rărilor sociale până în timul nostru. 

CAP. II 

Istoria îngrijirii săracilor. Pag. 30—59 

Instituţii asemănătoare în trecut; interzicerea cerşetoriei la Atena 

îngrijirea plebei la Roma. După căderea imperiului roman e o evoluţie? 

neîntreruptă. Paralelizmul între organizaţia economico-socială şi îngrijirea 

săracilor. Tabloul vieţii economico-soclale în Europa după căderea impe- 

riului romaa de apus; comunizmul agrar şi economia naturală. Procesul 

de formaţie a stăpânilor pământului; comendaţiunea, Situaţia diverselor 

classe şi legăturile dintre ele. Cum sunt îngrijiţi săracii în această pe- 

rioadă? Familia. Stăpânii pământului: biserica şi feudalul. Capitularele 

lui Carol cel mare cu privire la îngrijirea săracilor. Biserica în calitate de 

instituţie divină. Concepţia primilor părinţi ai bisericii cu privire la ave- 

rea bisericii. Organizarea îngrijirii săracilor de către biserică; diaconiile, 

matricolele săracilor. Schimbarea organizaţiei economice după Cruciade ; 

transformarea economiei naturale în economie capitalistă. Apariţia clssei 

meseriaşilor şi comercianților. Recâştigarea puterii regeşti. Papii, introdu- 

cători ai sistemului plăţii în bani a funcţionarilor; lupta pentru donaţie 

între puterea lumească şi bisericească. Naşterea corporațiilor meseriaşilor 

şi negustorilor în Europa. Negustorii streini în fiecare oraş sunt creatorii 

corporațiilor. Care e organizaţia îngrijirii săracilor în această epocă ? Imul- 

țirea enormă a săracilor; cauzele. Reacţia în biserică ; Brescia. Legile dra- 

conice ale săracilor în veacul al 15-lea. Reforma lui Luther indentifică 

comunitatea religioasă cu cea politică. Comuna îngrijeşte de săracii săi. 
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Luther contra comunismului; secularizarea averilor bisericeşti. Trans- 

formarea corporațiilor în organizme politice obligatorii. Legile săracilor 

în veacul al 16 şi 17; iegea săracilor sub regina Elisabeta â Angliei. O 

asigurare împotriva châmage-ului. Legile săraciior în alte ţări. Dezvolta- 

rea industriei în secolul al 18-lea şi îmulţirea săracilor. Creşterea enormă 

a bugetelor săracilor. Revoluţia franceză şi proclamarea dreptului la muncă. 

Inceputul deosebirii între asigurarea classelor de jos şi între îngrijirea săraci- 

lor. Triumful capitalizmului în veacul al 19-lea. Stăpânii pământului nu mai 

sunt obligaţi să ajute pe nimeni. Corporaţiile dispar. Desmembrarea fa- 

miliei vechi. Dispariţia averii bisericilor. Lipsa oricărei instituţti pentru 

ajutarea săracilor. Creşterea enormă a numărului săracilor ; măsurile dra- 

conice împotriva îmulţirii săracilor. Inştituţiile moderne de ajutorare a să- 

racilor propriu zişi. 

Literatura specială. 

CAP. III 

Incercările de asigurare benevolă ; asigurările mutuale. Pag. 53 - 80 

Paralel cu instituţiile săracilor se nasc instituțiile de ajutorare pro- 

prie. Asociaţiile de ajutor de azi derivă din vechile asociaţii ale ucenici- 

lor. Asigurările de ajutor mutual trebuesc luate ca bază a asigurărilor so- 
ciale, nu corporaţiile ; falşitatea credințelor contrarii. Evoluţia asociaţiilor 

ucenicilor până astăzi ; sindicatele şi societăţile de ajutor. Tendinţa pro- 

'tivnică asociaţiei muncitorilor dela începutul veacului al 19-lea. Noua ten- 
dință favorabilă societăţilor: de ajutor mutual; legislaţia respectivă. — A- 

ceste instituţii şi legiferarea lor se formează în statele din mijlocul şi a- 

pusul Europei ; țările din Orient rămân în urmă. Asociaţiile minerilor în 

Germania. Legiie respective dela secolul al 14-lea până la introducerea 
asigurărilor sociale. Asociaţiile ucenicilor în Germania, Maşterea casselor 

libere de ajutor şi a casselor corporative. Naşterea societăților de ajutor 

în Austria. In alte ţări. Societăţile de ajutor în Anglia ; Friendly Societies 

şi legiferarea lor.. — Misurile protivnice asociaţiilor dela începutul vea- 

cului al 19-lea nu distrug societăţile de ajutor. Legislaţia favorabilă so- 

cietăţilor de ajutor în Germania în secolui al 19-lea până la 1881. Legis- 
laţia favorabilă în Olanda, Norvegiz, Danemarca, Elveţia, Anglia. Legislaţia 

franceză respectivă aupă 1850; Caisse nationale de retraite pour la vi- 

eillesse. Alte casse de asigurare benevolă; socigtes mutualistes, Legislaţia 

respectivă în Italia: socretă di mutuo soccorso, Cassa nationale di 

previdenza per la vecchiaia e per la invalidită degli operai. Legislaţia 
în România : legea asigurărilor în mine din 1895. Incurajarea societăţilor 

de ajutor mutual prin legea meseriilor din 1902. Lipsa completă a insti- 

iţiilor de ajutoare. — Incercările de asigurare împotriva accidentelor 

muncii formează o problemă deosebită. Dezvoltarea industriei moderne
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pune această problemă nouă. Accidentele muncii sunt inerente industrlei 

şi independente de vina cuiva. Principiile juridice din dreptul roman sunt 

create pentru altă organizaţie economică. incercarea de rezolvare a pro- 

blemii aceldentelor muncii prin principiile dreptului roman, trecute în co- 

durile civile moderne. Legea de responsabilitate a întreprinzătorilor din 

Prusia din 1838; întreprinzătorii obligaţi să facă. dovada vinovăţiei lucră- 

torilor în caz de accidente. Legea responsabilităţii — Faftpflichtgesclz — 

din Germania din 1871. Employers Liability Act din 1880 din Anglia 

şi modificările din 1898. Workmen Compensation Act din 1906; princi” 

piile dreptului comun. Legea responsabilităţi întreprinzătorilor din 1883 

din Italia; modificările de mai târziu. Legea responsabilităţii întreprinză- 

torilor din Franţa din 1898. — 

Literatura specială. 

CAP. IV 

Istoria asigurărilor sociale moderne. Pag. 81 —134 

Ş 41. Privire generală. Pag. 81—86 

In partea istorică se lasă la o paste chestiunile de principii şi orga- 

nizare. Ca principii metodice: expunerea mersului general, apoi exempli- 

ficarea. Insuficienţa instituţiilor de ajutorare a săracilor, ineficacitatea aso- 

ciaţiilor de ajutor mutual şi strigătul de nemulțumire at classelor de jos 

dau naştere asigurărilor sociale moderne Aceste cauze sunt generale în 

statele moderne. După creearea asigurărilor sociale în Germania, se nasc 

trei curente în statele modere: modificarev vechilor instituţii de ajutor 

mutual, imitarea asigurărilor sociale germane, o asigurare generală cu prin- 

cipii socialiste. Asigurările sociale au pus problema nouă a asigurării îm- 

potriva châmage-ului. Prinderea tendinţii asigurărilor sociale din proiec- 

tele şi propunerile mai nouă. 

Ş 2. Cauzele introducerii asigurărilor sociale moderne. Pag. 86—92 

De ce mau fost suficiente asociaţiile de ajutor mutual? Date statis- 

tice comparative asupra rezultatelor. Date statistice asupra asociaţiilor de 

ajutor mutual în România şi insuficienţa lor. Subvenţionarea asociaţiilor 

de ajutor mutual e o nedreptate faţă de cei ce nu fac parte din ele. 

Teama de social democraţie aduce asigurările sociale. Puterea Social-de” 

mocraţiei în a 2-a jumăţate a veacului al 19-lea. Statul nu era în stare 

să suporte sarcinele pentru toţi cei săraci. 

$ 3. Introducerea asigurărilor sociale în Germania. Pag. 92—100 

Lupta pentru introducerea asigurărilor sociale obligatorii în Germania. 

Scrierile lui Brentano şi A. Wagner înainte de 1881. Desbaterile în Rei- 
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chstag dela 1874- 1881. Mesagiul împăratului din 1881, Legea asigurări- 
lor împotriva accidentelor d.n 1884, cu modificările până astăzi ; nol prin- 

cipii juridice. Legea asigurării invalidităţii şi bătrâneţii din 1889, cu mo- 
dificările aduse până acum; asigurarea văduvelor şi orfanilor. Efectele 
produse de legislaţia asigurărilor germane în lumea economiştilor şi so- 

ciologilor. 

Ş 4. Introducerea asigurărilor sociale în loate ţările. Pag. 100 —117 

In toate ţările Europei, afară de cele din Orient, s'au făcut legislații privi- 

toare la asigurarea classelor de jos. Sisremul asigurării benevole cu subven- 

ție dela Stat în Franţa, Belgia, italia. Indiferenţa absolută a statului în Ro- 
mânia. Introducerea asigurărilor sociale obligatorii în Austria ; asigurarea 

“funcţionarilor privaţi din 1905. Introducerea asigurărilor sociale în Unga- 
ria şi reforma din 1907. Asigurările sociale în Norvegia; acomodarea cu 
natura organizării economice a ţării; legea din 1909 Asigurările sociale 

în alte ţări germane; Luxemburg, Olanda, Danemarca. Asigurările sociale 

obligatorii in ţările latine. In Franţa : legea asigurării minerilor din 1894, 

„asigurarea marinarilor In 1905, şi 1908, legea din 1910. Legea asigurărilor 
minerilor din Belgia din 1911. Legea temporală din România din 1895 
şi defectele ei de principii şi de organizare Pensionarea generală a ce- 

tăţenilor bătrâni. Legea daneză din 1891. Legea pensiilor din Australia 
din 1898 şi modificările până la 1905. Legea pensionării bătrânilor în 

Franţa din 1905 şi 1907. Istoria legii pensionării bătrânilor din Anglia 

din 1908. 

Ş 5. Asigurarea împotriva châmage-ului şi noile tendințe 
în legislațiile asigurărilor. Pag 117—131 

Noua problemă pusă de instituţiile de asigurare: asigurarea împo- 

triva chOmage-ului ; naşterea «bursii muncii». Încercările de pe continent. 

Cassele de asigurare împotriva chmage-ului cu subvenţii de la oraşe; 
sistemul din Berna. Răspândirea acestui sistem în oraşele italiene. Sisfe- 

mul din Gand şi «fondul contra châmage-ului». Imitarea lui în Franţa; 

legea lui Millerand din 1906. Răspândirea sistemului din Gand în toată 
Europa ; modilicările făcute în Norvegia şi Danemarca. Incercarea unei 
asigurări obligatorii împotriva châmage-ului în St. Gallen în Elveţia. Ten- 

dinţe nouă. Prin ce se pot manifesta tendinţele în viaţa socială pentru a 

putea fi studiate şiiințiiiceşte ? Curente în scrieri şi proiecte. Proiectele 

de legi de asigurare din Olanda din 1901, 1904, 1907, 1909, 1911. Pro- 
iecte nouă în Norvegia, Suedia. Istoria asigurărilor din Elveţia şi legea 

din 1911. Proiecte nouă în Austria şi Germania. Legea din 1911 din 
Anglia şi transformările economico-sociale în legătură cu ea. Legea mo- 

nopolizării asigurărilor din Italia în 1911. 

Literatura specială. -
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"PARTEA II. 

PRINCIPIILE, ORGANIZAȚIA ŞI FUNCȚIONAREA ASIGURĂRILOR 
SOCIALE IN ORGANIZAŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ MODERNĂ. 

Privire generală Pag. 135—139 

Instituţiile de asigurare vechi şi cele mai nouă trăiesc alături. Numai 

în legătură cu fundametnele organizării economico-sociale de azi se poate 

înțelege cari vor triumfa. Până unde pot merge asigurările sociale pentru 

a nu dărâma organizaţia economico-socială existentă? O exemplificare a 

justificării asigurărilor sociale este funcţionarea lor îu ordinea actuală a 

lucrurilor. O indicare a mersului lor viitor o dau rezultatele de până acum. 

CAP. V. 

Principiile asigurărilor sociale şi organizaţia economico-socială 
existentă. Pag. 140 -197 

Din istoric se scot principiile: obligaţia la asigurare; determinarea 

formii de organizare ; contribuţia asiguraţilor, întreprinzătorilor şi statului > 

asigurarea châmage-ului. Critica acestor principii porneşte de la apărarea 

ordinii existente a lucrurilor. Principiile fundamentale ale organizaţiei 

economico-sociale modesne : rezolvarea raporturilor contractuale în bani, 

producţia pentru piaţă, schimbul de produse, libertatea de acţiune, pro- 

prietatea individuală a mijloacelor de producţie. Pe baza acestor principii 

sunt organizate toate statele moderne. 

Critica asigurărilor sociale se face pentru că ar ataca libertatea de 

acţiune şi proprietatea individuală. Obligaţia la asigurare şi principiile 

organizaţiei econommico-sociale existente. De ce e necesară obligaţia la 

asigurare ? Insemnează obHgaţia la asigurare falimentul libertăţii indivi- 

duale în viaţa economică ? Scurt istoric al individualismului ; individua- 

liştii contemporani. Concepţia opusă a socialismului ; regulamentarea ac- 

telor vieţii. Socialismul de stat şi asigurările sociale ; A. Wagner. Politica 

socială practică a ultimelor veacuri nu e nici «individualistă», nici «so- 

-cialistă» şi totuşi intervenţionistă. Care e limita intervenţionismului ? 

Menţinerea tuturor elementelor societăţii şi asigurarea minimului de exis- 

tență, conform concepțiilor morale ale timpului. «Interesul social» nu e 

un criteriu de limitare a intervenționismiului. Interesul individual în ar- 

monie cu evoluţia societăţii e adevăratul criteriu. Obiigaţia la asigurare 

la lumina principiilor intervenţionismului. Ce dau asigurările sociale în- 

dividului şi ce dau societăţii întregi? Obligaţia la asigurare e o urmare 

fatală a adoptării technicii industriei moderne, în interesul larg. In apa- 
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ratul acestei technici, obligaţia la asigurare se face în interesul individual. 
Obligaţia la asigurare nu atacă domeniul libertăţii individuale, după con- 

cepţiile morale ale timpului. Determinarea formelor de organizare ale 

asigurărilor sociale şi libertatea individuală. Alegerea liberă a institu- 
ţiilor de asigurare ar îi fost nepractică. Obligaţia de participare la orga- 

nizaţiile muncitoreşti ar fi stabilit o tiranie a sindicatelor. Formele de 

asigurare create au o tehnică mai superioară. Determinarea formelor de 
organizaţie nu însemnează monopolizarea obiectului unor întreprinderi 

private. Monopolizarea adevărată după legea italiană şi pericolele el. 

Deosebirea între monopolizarea asigurăriior şi determinarea organizării 

lor. Scoaterea obiectului asigurărilor sociale din rândul întreprinderilor 

speculative şi transformarea lui întrun serviciu public. Determinarea or- 

ganizaţiei asigurărilor e un semn al socializăril treptate a economiei pu- 

blice. Obligația la contribuție şi principiile organizaţiei economico-so- 

ciale existente. Cum se justifică obligaţia la contribuţie a muncitorului ; 
expunerea la un rizic naşte un drept. Cum se justifică obligaţia la con- 

tribuţie a întreprinzătorului ? Deosebirea între contractul de muncă şi alte 

contracte. Quantumum de salar; completarea lui prin contribuţia la asi- 

gurare. De ce la asigurarea împotriva accidentelor muncii toată sarcina 

o suportă întreprinzătorul > Cum se justifică subvenţia statului; genera- 

litatea cazurilor subvenţionate. Contribuţia statului e o întregire a dato- 

riei de a îngriji de higiena şi educaţia publică. De ce nu contribue sta- 

tul la asigurarea împotriva accidentelor muncii? Fie-care întreprindere 

trebue să trăiască prin sine, nu pe socoteala altora. 

Pensionarea generală a cetăţenilor nu poate încăpea în organizaţia 

economico-socială existentă. Sarcina, impusă tuturor classelor sociale pen- 

tru pensionarea generală, e nedreaptă şi statul nu o poate suporta. Pro- 

blema nerezolvată a timpului: asigurarea împotriva châmage-ului. Ne- 

cesitatea şi utilitatea acestei asigurări. Teoria «solidarităţii sociale», ca o 
justificare a asigurării împotriva chOmage-ului ; insuficienţa acestei teorii. 

Teoria «dreptului la muncă» şi justiticarea asigurării împotriva châmage- 
ului. «Dreptul la viaţă» în organizaţia socială existentă e adevărata jus- 

tificare. Proprietatea individuală şi classa proletarilor în actuala organi- 

zaţie economico-socială. Asigurarea împotriva châmage-ului nu e un atac 

al proprietăţii individuale, ci asigurarea ordinii existente a lucrurilor. 

Concedierea lucrătorilor după conjuctura pieţii, dând superioritatea teh. 

nică întreprinderilor mari, ameninţă existenţa organizaţiei sociale actuale. 

Falsitatea părerilor economiştilor, cari susţin această superioritate tehnică. 

Există un châmage permanent? ; problemă nerezolvată. 

Literatura specială.



XVI 

CAP. VI. 

Organizaţia şi tehnica asigurărilor sociale. Pag. 198, 

Ş 1. Observări generale. Pag. 198—204 

Ce se înțelege prin organizaţie şi tehnică în acest studiu? Inţelesul 

general al tehnicii. Tehnica unui proect de lege a asigurărilor sociale ; 
statistica regularităţilor în starea şi mişcarea poporaţiilor şi a profesiilor ; 

calculele matematice respective. Tehnica proectului de lege din Anglta 

“din 4941. Partea statică şi partea dinamică a asigurărilor sociale; orga- 

nizaţia şi funcţionarea asigurărilor e obiectul acestui capitol. Procedeul : 

expunerea principiilor comune şi esemplificarea. 

$ 2. Organizaţia şi administraţia asigurărilor sociale. Pag. 204—932 

Organizaţia e diferită după ţări şi înăuntrul fie-cărei ţări. Cauzele: 

resturile organismelor trecute, diferența de natură a ramurilor asigurări- 

lor, constituţia economiei naţionale din diversele ţări, coprinsul mai larg 

"ori mai strâmt al legislaţiilor asigurărilor. Cuprinsul asigurărilor. in 

Germania ; persoanele asigurate pentru toate cazurile după legea din 1911. 

Cererea de lărgire a asigurărilor prin proectul de asigurare a funcţiona- 

rilor privaţi. Intinderea asigurărilor în Austria şi Ungaria. Persoanele asi- 

gurate în Franţa, Norvegia, Luxemburg, Italia. Alte ţări. Pesoanele asi- 

gurate după legea engleză din 1911. Tipuri de organizare; casse de 

" asigurare, bazate pe principiul teritorialităţii, profesiei şi pe ambele prin- 

cipii. «Cassele de asigurare» împotriva boalii în Germania după reforma 

din 1911. «Institutele de asigurare» a invalidităţii în Germania. Cassele 
de asigurare împotriva boalii în Austria. Organele de asigurare în Franţa. 

- In alte țări. Organizaţia unitară după legea engleză din 1911; Friendly 
Societies şi Post office, singurele organe de asigurare Caracterele dis- 

tinctive ale organizaţiei asigurărilor împotriva accidentelor muncii. Două 

tipuri deosebite: Berufsgenosseuschaften în Germania şi Landes-Ver- 

sicherungsanstalten în Austria. Aceleaşi tipuri în alte ţări; Italia nu de- 

- termină nici o organizaţie. Caracterele distinctive ale organizaţiei asigu- 

rărilor împotriva chmage-ului ; Bursa muncii. Organizarea acestei asigu- 
rări după legea engleză din 19il. Administraţia. Asigurările sociale 

- formează un nou serviciu public. Tendinţe contrarii separării absolute a 

puterii administrative de puterea judiciară. Administratori şi judecători 

aleşi. Raportul acestui nou serviciu public cu alte servicii publice. Nece- 

sitatea unei jurisdicții deos+bite a asigurărilor sociale; specializarea în 

funcţiile publice. Tendinţa aceasta e generală ; legislaţia muncii în veacul 

din urmă. Administraţia asigurărilor sociale în Germania până la 1911. 
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Administraţia unitară după reforma din 1911; Versicherungsanit, Ober- 

versicherungsaml, Reichsversicherungsamt ; organizarea şi funcţionarea 

lor ca organe administrative şi judiciare. “Administraţia asigurărilor în 

Franţa. Jurisdicţia asigurărilor în toate ţările Europei ; trei tipuri princi- 

paie. Administraţia asigurărilor după legea engleză din 1911; Loca 

Health Commitees şi The Insurance Comissioners. 

$ 3. Tehnica asigărărilor sociale. Pag. 232—968 

Tehnica asigurărilor sociale nu e nouă. Problema fundamentală a ori- 

cărei tehnici a asigurărilor. Asigurările private au stabilit normele lor; 

asigurările sociale iau acele norme, dar le apiică pe un teren nou. Asi- 

gurările sociale şi-au format o tehnică specială. Ambele tehnici sunt im: 

perfecte şi se formează mereu. Lipsa materialului de observaţie. Falşi- 

tatea părerii că despăgubirile în asigurăsile sociale se determină după 

contribuţiile asiguraţilor; primele se fixează potrivit totalului mediu al 

despăgubirilor, după calculul probabilităților. Calculul probabilităților e 

posibil numai când sunt masse mari de fapte observate; «legea nume- 

relor mari» e principiul iidispensabil al tehnicii asigurărilor. «Normala» 

în viaţa socială. Regularităţile vieţii sociale ; împărţirea după sex, cifrele 

natalității, mortalităţii, şi tendinţa evoluţiei lor. Greutatea calculării ciirii 

îmbolnăvirilor. Tehnica perfectă în asigurările împotriva accidentelor 

muncii; împerfectă în celelalte asigurări. Tehnica asigurărilor împotriva 

boalii, invalidităţii şi bătrâneţij în Germania. Ce primesc asiguraţii, în 

ce proporţii se contribue, cum se determină coeficientul contribuţiei ? 

Clasele asiguraţilor pentru bătrâneţe şi invaliditate şi primele corespun: 

zătoare. Formula calculului contribuţiei asiguratului. Cum se adună con- 

tribuţiile; Klebesystem. Tehnica asigurării funcţionarilor privaţi după - 

proectul din 1911 din Germania. Modificările aduse tehnicii asigurărilor. 

împotriva boalii şi invalidității în Ungaria, Norvegia şi Franţa. Noi pro- 

grese în tehnica acestor asigurări după legea engleză din 19li. Raport 
invers proporțional între salarul şi contribuţia lucrătorului. Tehnica asigu- 
rărilor după proectul olandez din 1911. Tehnica pensionării bătrânilor 

după legea australiană şi engleză. Determinarea minimului de existenţă 

după aceste legi. Rapori invers proporţional între venit şi pensie sub 

minimul de existenţă. Zehnica asigurărilor împotriva accidentelor 
muncii. Clasele „pericolelor în asigurările private. Ce despăgubiri se fixează 

prin legile asigurării impotriva accidentelor muncii în ţările Europei ? 

Cine aduce capitalul? Cum a luat naştere tehnica acestor asigurări în 
Germania; datele statistice. prime şi constatările periodice prin organele 

asigurării. Cifra medie a accidentelor în industrie şi agricultură 'în Ger- 

mania dela 1886 —1900. Primul. sistem de calculare a «ciirii pericolelor». 
“Sistemul în vigoare şi formula întrebuințată. Ge/ahrenziffer şi Gefahren- 

*
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tarif. Cum se repartizează cheltuelile? Sistemul repartiţiei: Umlagever- 
fahren în Germania. «Unitatatea de contribuţie» şi «tariful de contribuţie». 
Alcătuirea sistemului de acoperire a valorii capitalului : Kapitaldechungs- 
verfahren în Austria. Clasificarea actuală a profesiilor după rizic. «Pro- 
centul rizicului» şi «Tariful contribuției». Fixarea quantumului contri- 
buţiei Care sistem e mai supârior? Care e efectul aplicării celor două 
sisteme? Pentru ce țări se potrivesc fiecare? Sistemul austriac aplicat 
în mai toate ţările Europei: Tehnica asigurării împotriva châmage- 
ului, după legea engleză din 1911. Greutatea determinării obiectului 

* asigurărilor. Ce se înţelege prin châmage după legea engleză ? Ce pri- 
meşte asiguratul împotriva chOmage-ului în diverse industrii?. Cum 
se calculează fondul necesar asigurărilor acestora? «Cifra chOmage-ului» 
după statisticele din 7rade-Unions. Diterenţiarea cifrii - chmage-ului 
după vârstă şi sex. Ce cifre a luat de bază legea engleză? In ce pro- 
porţii se aduc contribuţiile şi cum se determină guantumum ? Ce mij- 
loace tehnice s'au întrebuințat pentru înlăturarea concedierilor lucrătorilor? 

Literatură specială. 

CAP. VII. 

Rezuliatele asigurărilor sociale. Pag. 269—294 

Rezultatele se pot analiza din punct de vedere al asiguraţilor, între- 
prinzătorilor şi al economiei naţionale ; studiile făcute asupra fiecărei 
chestiuni. Rezultate din punct de vedere social. Mărginirea studiilor la 
rezultatele economice şi sociale ale asigurărilor pentru asiguraţi. Statistica 
persoanelor asigurate şi raportul asiguraţilor faţă de ctasa salariaţitor în 
toate ţările Europei. Asiguraţii faţă de populaţia întreagă în Germania şi 
Anglia. Statistica încasărilor şi despăgubirilor plătite de asigurările sociale 
în Germania. Cheltuelile asigurărilor pentru instituţii folositoare bunei 
stări fizice şi psihice a populaţiei. Activitatea sanatoriilor asigurărilor în 
Germania: şi salubritatea publică ; scăderea cifrii mortalităţii. De ce creşte 
numărul ajutaţilor din fondul săracilor şi din instituţiile - de asigurare ? 
Mărirea numărului celor ajutaţi e o necesitate „fatală a evoluţiei societă- 
ţiior moderne; creşterea numărului proletarilor. Puterea publică şi-a întins 
activitatea prin legi speciale. Aplicarea reală a legilor; neexistenţa săra- 
cilor înscrişi ca atare nu e semnul unei societăţi fericite. Clasele de jos 
iau cunoştinţă de legislaţiile societății lor. Numărul cel mare al ajutaţilor 
înscrişi ca atare e un semn al unei bune organizări sociale. Creşterea 
veniturilor şi ridicarea pretenţiunilor în viață. Cultura desvoltă simţimân- . 
tul solidarităţii. Raportul între asigurările soctale şi instituţiile de ajuto- 
rare a săracilor ; limita dintre ele în legislaţiile respective: Care e folosul 
material dous asiguraţilor? Problema reducerii salariului în urma obligaţiei 
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ia contribuție a întreprinzătorului. Greutate: acestei probleme; raportul în- 

-tre mărimea salarului şi mărimea costului vieţii. Consecințele trase numai 

-din acest raport presupune adevărată alegea de aramă a salarului». Greşala 

unei asementa metode. Minimum de existenţă creşte proporţionai cu puterea 

muncitorului în determinarea condiţiilor contractului de muncă; rolul asocia- 

- țiilor muncitoreşti. Asigurările creează nevoi nouă şi puterea muncitorului 

creşte prin asociaţii. Creşterea reală a salarului total plătit de întreprinzător 

Rezultate sociale, Aplanarea unor conflicte de classă. Asigurările sociale. 
sunt o lovitură dată social-democraţiei; din ce se naşte ura de classă? 

Dispariţia proceselor între întreprinzători şi lucrători pentru despăgubiri 

în caz de accidente. Dispariţia conflictelor în caz de châwmage. Creşterea 
unei generaţii mai puternice, fiziceşte şi sufleteşte, prin asigurarea ma- 

ternităţii şi a ortanilor. Asigurările sociale crează un drept, nu procură o 

pomană. Sunt asigurările sociale adevărate asigurări din punct de vedere 

juridic ? Concepții juridice contrarii ; falsitatea lor. Sunt asigurările so- 

„ciale un ajutor prin sine însuşi? Obligaţia la asigurare însemnează obli- 

gaţia la o ajutorare prin puterile proprii. 

Literatura specială. 

CAP. VIil 

“Conluzia: Sistemul complet al asigurărilor sociale. Pag. 295—320 

Analizarea completă a manifestărilor formale şi a puterilor conducă- 

toare ale instituţiilor sociale arată şi imperfecţia lor. Instituţiile analizate 

nu dau în parte un tip complet, dar dau elementele unui sistem complet. 

Legătura proprie între îapte izolate iese din domeniul realităţii ; construirea de 

sisteme în studiile ştiinţiiice dovedeşte o lipsă demetodă. Obiectul acestui 

capitol nu este expunerea a «ceia ce ar trebui să fie», ci o generalizare a 

unor fapte izolate. Asigurările sociale sunt o necesitate a vremii pentru 

toate statele. Sarcinele asigurărilor şi puterea de concurenţă a producţiei 

naţionale pe piaţa internaţională. Favorizarea necondiționată a acestei pu- 

teri de concurenţă aduce ruina puterilor productive interne; semnele a- 

cestei ruinări. De ce rentează capitalurile streine în «ţările nouă»; lipsa 

organizărilor muncitorimii şi lipsa asigurărilor sociale. Cate e procesul de 

slăbire a puterilor productive naţionale prin capitalurile streine ; exemple 

privitoare la România. Slăbirea puterilor productive interne în «ţara nouă» 

aduce o împuternicire a producţiei din ţara, de unde vine capitalul. Mij- 

toacele reale de împiedicare a ruinării. — Determinarea criteriului de 

limitare a classii asiguraţilor. Asigurările sociale numai pentru salariaţi ; 

„ombaterea acestui principiu de către economiştii timpului. Excluderea 

agriculturii din asigurările sociale e nedreaptă şi are consecințe econo- 

mice dăunătoare ; introducerea de îapt a asigurărilor în agricultură. Ade- 

văratul criteriu de limitare. Care sunt categoriile de persoane asigurate
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după acest criteriu. Cercul asiguraţilor se întinde peste o parie din aclassa | 
de mijloc».: Calculul minimului de trai. pentru fiecare classă Şi asigurarea 
lui din venitul 'averii personale plus pensia asigurării. Aplicarea acestui 
minimum de trai în legislaţiile. financiare. Este rezultatul dobândit aici o 
construcţie proprie, sau o realitate ? — Ramurile de asigurare şi îm- 
păârțirea instituţiilor de asigurare după natura lor. Toate ramurile asi- 
Burărilor sunt înfăptuite dacă privim toate țările. Organizaţia existentă 
crează diferențieri nefiresti. Unificarea instituţiilor de organizare pentru 
boală, invaliditate; organizarea şi funcţionarea lor unitară, Lărgirea clas- 
selor de asiguraţi şi încorporarea asigurării tuncţionarilor piivaţi. De ce 
trebue o oranizare deosebită pentru asigurarea împotriva accidentelor 
muncii ? De ce trebue o organizare deosebită pentru asigurarea împotriva | châmage-ului ? Tehnica iuturor e în formăţie şi progresul tehnicei e înlesnit prin unificarea organizaţiei. Raportul între pensionarea funcţionari- 
lor publici şi asigurările sociale. Acomodarea pensionării funcţionarilor pu- blici cu principiile asigurărilor sociale e o necesitate ;. problema salarului funcţionarilor publici şi scumpirea traiului. instituţiile de pensionare a funcţionarilor publici sunt imperiecte şi cu privire la folosul adus şi cu privire la tehnica lor. Stabilirea unui echilibru între puterile de muncă an- gajate în funcţiile publice şi cele angajate în întreprinderi private, Legă- tura de fapt între pensionarea funcţionarilor publici şi asigurările sociale în legisiaţiile respective din diverse țări. Tabloul complet al asigurărilor sociale şi legislaţiile respective existente. 

Literatura specială.
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INTRODUCERE: 

ASIGURĂRI IN GENERE ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 

Sunt probleme economice şi sociale, care se nasc îu- 
trun anumit timp şi dispar odată cu timpul lor. Dar sunt 
allele, care, născute la o anumită treaptă a desvoltării so- 
cietăţilor, evoluează odată cu acestea, iau forme nouă, dar 
trăesc încontinuu, dobândind deslegări deosebite după 
limp şi în anumită măsură şi după popoare. O asemenea 
problemă este și asigurarea traiului pentru un timp viitor. 
Se înţelege că așa cum se prezintă astă-zi problema asigu- 
rărilor nu a fost şi în trecut. Dar o asigurare pentru viitor 
a averii sau persoanii cunosc şi veacurile trecute, atât 
lumea veche, cât şi lumea medievală, dela o anumită 
epocă. , 

'De. îndată ce se întâlnesc urmele unei societăţi organi- 
zale economicește, se întâlnesc şi încercări de asigurare 
pentru viitor întrun fel oarecare. Lumea antică, socie- 
tatea greacă şi romană, ajunseseră la un grad de desvol- 
iare economică şi culturală, care făcea necesară o asi- 
gurare nu numai a traiului de azi, dar și a traiului de: 
mâine. De aceia, în aceste societăţi apar forme de asigu- 
rare, care se aplică până în limpurile noasire, după o 
întrerupere în epoca dezorganizării sociale după căderea 
imperiului roman. Reluarea acelor forme de asigurare se 
începe chiar din veacul al 10-lea, 11-lea şi âl 12-lea. 

In lumea greacă se pomenește de anumite asociaţii 
mutuale — Koinonia — pentru a se da despăgubiri celor ce 
vor avea să îie izbiţi de vre-o nenorocire pe mare. In 
humea romană existau asociaţii în classele de jos, aşa nu-



mitele Collegia tenuiorum, care în schimbul unor contri- 
buţii lunare dedeau o sumă de bani urmașilor la moartea 
unui membru, care contribuise în asociaţie. Acelaşi lucru 
exista și între soldaţii de profesie. 

Aceste forme de asigurări, dispărute pentru un mo- 
ment, apar din nou în veacul al 10-lea în lumea germană, 
unde încep să se formeze mai întâi asociaţii de negustori, 
așa zisele Gilde. Se organizează casse de asigurare pentru 
a se despăgubi aceia, cărora li se fură vitele, sau se asi- 
gură membri pentru bani de înmormântare, sau pentru 
naufragiu, sau pentru foc. “Toate aceste forme sunt cu- 
noscute chiar înainte de veacul al 12-lea, 

Din acest timp se începe însă o deswoltare a institu- 
țiilor de asigurare cum nu se întâlneşte imai înainte. Din 
veacul al 14-lea se pun începuturile unora din formele de 
asigurare, existente în continuu până astă-zi. In această 
vreme e şi începutul capitalismului, care se desvollă 
după aceia mereu şi ne dă organizaţia economică, în care 
trăim astă-zi. E o strânsă legătură între organizaţia capi- 
talistă şi desvoltarea asigurărilor şi în cursul acestei lu- 
crări se vor arăta multe din aceste legături. Nu ne pro- 
punem să facem aici istoricul asigurărilor, dar e nevoe 
să fixăm câte-va puncte generale de desvoltare, pentru a 
putea înfățişa mai clar tabloul general al asigurărilor mo- 
derne, ceeace ne propunem să facem în această parle în- 
iroductivă. 

In secolul al 14-lea, Ilalia era în fruntea tuturor ţărilor 
Europei prin comerţul ei. Aci e origina capitalismului şi 
tot aici e origina contractului de asigurare, sau a poliței 
de asigurare. Aceasta ia naştere întâi pentru transportul 
de măriuri pe mare. La început forma era. mai imiper- 
fectă, și numai încetul cu încetul ajunge să capele înfă- 
țişarea de azi; la sfârșitul veacului al 17-lea. își ajunsese 
perfecțiunea. Primele contracte de asigurare. maritimă se 
făceau astfel: Un capitalist declara că a primit un împru- 
mut dela un neguţător, care îşi transporta o marfă dela 
un loc la altul pe mare.. Capitalistul se obliga să plătească 
înapoi împrumutul, în cazul unei nenorociri pe mare și 
astfel neguţătorul era asigurat. In realitate capitalistul nu 
primia împrumut, iar neguțătorul îi plătea ceva pentru 

„declararea că a primit împrumut; această plată sunt pri: 
mele de asigurare, 

In mod firesc, odată cu strămularea centrului comer- 

  

   



  

țului internaţional în secolul al 15-lea şi al 16-lea, trec şi 
contractele de asigurare spre Spania, apoi spre Olanda şi 
de aci în Germania, în special în Hamburg. In tot acest 
iimp, asigurarea o face un întreprinzător privat; există 
încă de atunci agenţii de asigurare, ca intermediari. Tot 
în acest timp ge încep şi asigurările împolriva incendiului. 
Acestea apar mai ales în Germania, şi de aci se răspân- 
desc şi aiurea. Au mai mult caracterul unor instituţii de 
ajutor reciproc, decât al unor întreprinderi capitaliste, 
până ce întreprinderile private capitaliste îşi întind acti- 
vitatea lor şi pe acest domeniu. 

Cu veacul al 18-lea, când se arată triumful desăvârşit 
al capitalismului, se începe o nouă epocă în desvoltarea, 
asigurărilor: în locul întreprinderilor private de asigurare 
se formează societățile de asigurare. Cele dintâi sau for- 
mal în Franţa, dar fără să dureze mult. Din potrivă în 
Anglia se formează la 1720 societăţi de asigurare, cari du- 
rează şi astăzi, Cele dintâi societăți se formează tot 
pentru asigurări maritime și împotriva incendiului. In 
curând însă se ivesc alte obiecte de asigurare, cum sunt 
asigurările vitelor şi asigurările împotriva grindinei. Vea- 
cul a! 18-lea, mai ales spre sfârşitul său, aduce for- 
marea marilor exploatări industriale, aduce întrebuinţarea 
maşinilor în industrie, apoi desvoltarea căilor ferate. 
Toate acestea presentau pericole peatru viața oamenilor 
şi de aceia se crează pe deoparte asigurarea împotriva ac- 
cidentelor, iar pe dealtă parte asigurarea pentru respon- 
sabilitate din partea întreprinzătorilor. 

De abia la începutul veacului al 19-lea, se crează o 
asigurare modernă, bazată pe o tehnică perfecționată, 
pentru cazuri de moarte, aşa numita asigurare a vieții. 
Era neapărat să se organizeze mai târziu, de oarece ea 
presupune cercetări şi cunoştinţe mai înalte ştiinţifice. 
Asociaţiile de ajutor mutual mai vechi, au putut da mate- 
rialul statistic necesar calculelor de probabilitate a morţii, 

ori a duratii vieţii. Prima societale de asigurare a vieţii 
apare-la 1762 în Anglia; aceasta este Equitable Society. 
Pe continent, prima societate de asigurare a vieţii — Com: 
pagnie Royale d'Assurance,— apare la 1787 în Franţa. 

La jumătatea veacului al 19-lea potrivit cu înfăţişarea 
generală, pe care o ia viaţa economică dela această dată în 
multe din ramurile ei, se ivește o nouă tendință de desvol- 
tare a întreprinderilor de asigurare. In ţările industriale 

 



- 

şi comerciale mai ales, se observă o puternică tendință de 
concentrare a întreprinderilor. Băncile ajung întreprin- 
deri cu capitaluri enorme și între aceste mari întreprin- 
deri se stabilesc legături, care se rezolvă întrun centru al 
tuturor, la o bancă și mai mare, care stă în legătură cu» 
organizaţia financiară a statului respecliv. Multe din între- 
prinderile comerciale iau întinderi colosale, trecând peste 
graniţele unei ţări, ajungând să-şi întindă activitatea. prin 
ajutorul filialelor, peste lumea întreagă, şi devenind din 
zi în zi mai internaţionale. E destul să fie amintite societă= 
țile pentru exploatarea pelroleului. Intre diversele între- 
prinderi mari se mai stabilesc apoi legături de un caracter 
sau altul, dând trusturile ori cartelurile. Acejași tendinţă 
de concentrare și internaționalisare se observă şi la socie- 
tăţile de asigurare în a doua jumătate a veacului trecut. 

Societăţi de asigurare engleze ori americane se întâl- 
nesc pretutindeni; prin diferite filiale ele deschid întreprin- 
deri în toate ţările. Prin asociaţiile dintre diferitele socie- 
tăți de asigurare şi prin necesitatea reasigurării se ajunge 
și aici la concentrări din ce în ce mai mari a formelor de 
asigurare de până acum, fără a nimici în totul întreprin- 
derile mai mici locale şi cu obiecte mai potrivite unei mici 
întreprinderi, 

Tot în a doua jumătate a veacului al 19-lea, mai apare 
o nouă tormă de asigurare, deschizând un câmp aproape necunoscul de vechile forme. De asigurările de până acum 
se folosiau mai ales classele de sus ale societăţilor, classele 
avule și mai culte. Massele poporului de jos rămâneau a- proape streine tuturor întreprinderilor de asigurare. A- proape de sfârşitul veacului trecut se crează o formă de asigurare, potrivită mai ales peniru classele de jos. Această nouă formă ia o desvoltare aşa de repede, încât ajunge în însemnătatea ei economică şi socială pe toate celelalte 
forme de asigurare mai vechi, deşi nu are o viață mai lungă de 3 decenii. Deșpre această nouă formă de asigu- rare va fi vorba în lucrarea de faţă. Deocamdată urmăresc 
însă privirea generală asupra întregului domeniu al asi- 
gurărilor. 

Ultimele două fapte, caracteristice jumătăţii a doua a veacului trecut, au pus probleme nouă în domeniul asigu- rărilor. Intreprinderile de asigurare se concentrează şi devin lot mai puţine în domeniul unui stat, ba chiar în- treprinderile pornite de aiurea acaparează întreaga exploa-



tare a asigurărilor dintrun stat, fără ca indigenii să se 
mai împărlăşească la exploatarea aceasta. Apoi noua 
iormă de asigurare, creală în special pentru classele de jos 
ale poporului, aduce cu sine ideia unei interveniri a pu- 
terii publice în interesul general al locuitorilor unei (ări, 
făcând din asigurare obiectul unei preocupări publice. Din 
aceste fapte sa născut ideia monopolizării de stat a între- 
prinderilor asigurării. Ideia a luat naştere mai întâi în 
Germania, făcând parte din acelaşi curent, care a adus mo- 
nopolizarea căilor ferate, a poştii, a lelegratului, etc., din 
acelaşi curent, care năzuia monopolizarea tutunului. N'a 
ajuns însă până acum Germania să aducă vre-un 

proect de lege pentru monopolizarea de stat a asigurărilor, 
dar nu e de mirare că în anul 1911, guvernul ilalian pre- 
sinlă parlamentului un asemenea proect, care se votează. 
Aceasta e evoluţia curentului de gândiri referiloare la asi- 
gurări până în timpul nostru. 

Deşi tendinţa de asigurare pentru viitor e veche şi-i 
putem urmări începuturile până în societăţile antice, to- 
iuşi înfăţişarea asigurărilor moderne e departe de a fi 
asemănătoare cu aceia a asigurărilor din veacurile preca- 
pilaliste. Asigurările se întind astă-zi peste toale classele 
sociale, dela classele cele mai bogate Până la cele mai să- 
race. In organizarea noaslră economică chiar posesorii capi- 
talurilor de miloane sunt expuşi unei ruinări viiloare, Un 
capitalist, care şi-a plasat captitalul său, de milioane chiar, 
într'o anumită exploalare, poate fi expus la pierderea ca- 
pitalului întreg, chiar prin mersul natural al lucrurilor şi 
fără intervenţia unei întâmplări nenorocile. El are nevoe 
deci să-şi asigure un trai viitor în afară de întreprinderea 
sa, ori să asigure viața urmașilor săi. Însuşi proprietarul 
de pămâul, al cărui teren nu dispare nici odată, afară de 
cataclisme naturale mai mari, însuşi proprietarul are 
nevoe de asigurare în foarte mulie casuri, din causa pla- 
sării de capital mare în cultura agricolă intensivă. Se în- 
ţelege că şi mai multă nevoe de asigurare trebue să aibă 
muncitorul lipsit de avere și redus să trăiască din pro- 
dusul braţelor sale. Vine o vreme când pulerea braţelor 
îl părăsește, ori când nu găseşte să o valorifice și pentru, 
acel timp trebue să se îngrijească mai din nainte, pentru 
traiul lui şi al celor ce depind de el. Nu aceiaşi grijă de 
soarta viitoare a trebuit să aibă omul în toate timpurile. 
In cursul acestei lucrări se va arăta pentru aceeace for-



mează obiectul principal al studiului, de ce tocinai în e- 
poca noastră această necesitate e mai mare. 

Dar nu numai întinderea peste toate classele a nevoii 
asigurării formează caracteristica asigurărilor moderne. 
Şi obiectele asigurărilor sau înmulţit. Tot ceeace se poate 
prevedea că va fi necesar vieții economice viitoare a unei 
persoane şi a urmaşilor săi şi tot ceeace se pare că ar fi 
expus unei nesiguranțe în anumite limite, toate acestea 
formează obiectul unei asigurări sau lind să creeze o 
formă de asigurare respectivă. In totalitatea lor, asigu- 
rările formează prin urmare un vast capitol al economiilor 
naționale, întru cât asigurările au de obiect omul în stră- 
duinţa sa de a-şi îmbunătăţi situaţia economică. 

In general, ca forme de asigurare se par că au rămas 
până acum pentru classele de sus şi bogate asigurările 
libere la întreprinderi private, iar pentru classele de jos şi 
lipsite de avere se par destinate asigurările mutuale şi asi- 
gurările, a căror organizație e determinată prin intervenţia 
puterii publice. Și unele şi altele merg cu pași repezi spre 
o desvoltare continuă. Asigurăsiile classelor de jos, cu orga- 
nizările lor deosebite şi sprijinite de cele mai multe ori de 
stat, cu mijloace financiare derivate se înţelege din în- 
treaga economie publică a unui popor, nu împiedică întru 
nimic desvoltarea întreprinderilor de asigurare privată, 
care rămân în domeniul lor de până acum. Impreună tind 
la completarea unui sistem de asigurare, de care să se fo- 
losiască toate classele sociale dinir'un stat. O idee de des- 
voltarea asigurărilor ne pot aduce câte-va date statistice, 
privitoare numai la ntarile întreprinderi. ceeace însem- 
nează că nu ne presintă decât o parte din tabloul complet 
al asigurărilor moderne. Date'e statistice, pe care le aducem 
aici, numai pentru formarea unei idei generale, sunt 
luate din situaţiile societăţilor de asigurare din anul de în- 
cheere al veacului trecut, din anul 19001). 

La această dată, existau 1272 societăți de asigurare 
private, în 27 de ţări și anume: Statele-Unite, Anglia, 
Germania, Franţa, Belgia, Austro-Ungaria. Olanda, Ja- 
ponia, Suedia, Elveţia, Finlanda, Rusia, Norvegia. Bra- 
silia, Danemarca, Italia, Australia. Argentina, Canada, 
Spania, Chili, România, Bulgaria, Serbia, Turcia, Mexico, 

1) Din «Versicherungswesen» de A. Manes. Leipzig 1905. p.41 și urm. 
după Assekuranzatlas' de Emil Şteian şi Assekuranzjahrbuch de lrâny,



China, în ordinea numărului societăţilor. Numărul acesta 
al socielăţilor e socotit pentru societăţile principale, — nu 
filiale, — cu sediul în fiecare ţară. In România în 1900 
erau 3 societăţi de asigurare în acest înţeles. Se coprind. 
aici societăţile de asigurare pentru toate ramurile asi- 

gurării. 
Dintre aceste societăţi, numai acele de asigurare a 

vieţii aveau asigurate la ele sume de bani, cari în total for- 

anau suma de 66.523 miliarde A1., în 20 de state, şi anunre 
cele de mai sus, fără Brazilia, Australia, Argentina, Chili, 
Turcia, Mexico, China. Astiel erau spre exemplu în Statele 
Unite asigurări pentru cazuri de moarte în valoare de 
35,113 miliarde:M., în Anglia în valoare de 13,393 miliarde 
M., în Germania în valoare de 6,915 miliarde M., în 
Franţa în valoare de 2,957 miliarde M., şi în România 
în valoare de 110 milioane M. Intinderea asigurărilor 
vieţii la sociețăţi de asigurare private, aşa încât să co- 
prindă chiar şi massele poporului, are o însemnătate so- 
cială mare şi urmarea ei se vede în influențarea legiisla- 
ţiilor din urmă. 

Intreprinderile de asigurare se nasc şi se desvoliă o- 
dală cu desvoltarea vieţii economice şi la un moment dat 
se simle necesitatea regulamentării funcționării lor pe deo- 
parle şi a completării lipsurilor sistemului întreg pe deal- 
ta. Inceputul veacului al XX-lea a adus generalizarea asi- 
gurărilor în toate ramurile lor şi în toale classele unui 
popor, cel puţin în luropa. 

Ordinea, în care asigurările prind rădăcini în dife- 
ritele ţări, nu e întâmplătoare. La un anumit stadiu al 
desvoltării economiei naţionale a unui popor, se întroduc 
asigurările de către acei, cari simt ci înşişi nevoia de a se 
asigura, sau de călre puterea organizată a statului pentru 
cei cari au nevoe, dar nu pot să se asfgure, din propria lor 
pornire. Pe măsură ce se ajunge acest stadiu, pe aceiaşi 
măsură se desvoltă asigurările şi legiferarea intervine. In 
cât, urmărirea organizării asigurărilor la diferi:e popoare, 
ne dă în acelaşi tim indicii de cunoaştere a situaţiei eco- 
nomiilor naţionale ale acelor popoare. 

Privită din alt punct de vedere, activitatea întreprin- 
derilor de asigurare poale da ea însăși semnul prosperi- 
tăţii unei economii naţionale. Când viaţa economică e pros- 
peră, întreprinderile bazate pe o nevoe reală arată prin 
semnele exterioare ale activităţii lor, prin cifrele aface-



rilor, avântul luat şi dau idee despre intensitatea acelei 
vieţi economice. 

Intreprinderile de asigurare se înţind în timpul nostru 
asupra tuturor ramurilor de activitate omenească, în care 
poate interveni o pagubă, care să atingă fie persoana a- 
mului, fie averea sa. Valoarea afacerilor lor ne poate în- 
dica locul, pe care îl ocupă în economia naţională. Nu e 
vorba aici de folosul, pe care îl aduc socielăţii, — căci de 
aceasta va fi vorba mai târziu în cursul acestui studiu — 
dar de folosul, pe care îl aduc celor, cari iau parte ca în- 
prinzători în asemenea organizări. In genere, inlensitatea 
relativă a afacerilor unei întreprinderi dă dovada rentabi- 
lităţii continue a acelei întreprinderi, căci, altfel capilalu- 
rile se retrag încetul cu încetul din întreprinderea neren- 

tabilă, căutând alte plasamente. Asifel, activele întreprin- 
derilor de asigurare pot da un indiciu al situaţiei lor în- 
lăuntrul unei economii naţionale oarecare. 

Un exemplu de acest fel ni-l dau întreprinderile de 
asigurare din Germania. Iată activele societăţilor private 

de asigurare din Germania în 1910: 

  

Felul asigurării Activul Societăţiior 

Asigurări asupra vieţii . . . . .  . . .5.046,604190 M. 
Asigurări contra incendiului. . . . . . . 7411656537 » 

» »_ accidentelor . . . . . . 1%0.291078» 
» » riscului la transporturi . . 236 891.622 » 

Reasigurări ......  ... . . . . 497098.902» 
Asigurări împotriva grindinei . . . . . . 48337602» 
Alte asigurări ... e 84.510.370) 

Total . . .6.783.559421 M. 

Aşa dar, în 1910 toate societăţile de asigurare din 
Germania, afară de asigurările sociale, aveau un acliv de 
aproape 7 miliarde M.!). In anul 1909, activele tutitor so- 
cietăţilor private de asigurare din lume se ridicau lt suma 
de 30 miliarde M. _ 

Incă un exemplu, care poate arăta tabloul final dat 
până acum de organizarea asigurărilor, ajunse în lreapla 
cea mai mare, cunoscută până în ziua de astăzi. Exemplul 
îl iau din Germania, de oarece aici sa desvoliat mai mult 
de fapt și asigurarea socială, având un trecul mai înde- 

1) A se vedeă : Janrbiicher fiir NationalGkonomie und Statistik. lanua- 

rie-Februarie 1912. ş ag. 801, etc. 
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lungat decât aiurea. In 1909 existau în vigoare în Germa- 
nia peste 10 milioane contracte de asigurare la societăţile 
private de asigurare. Aceasta însemnează că peniru fiecare 
3 oameni în Germania există câte 2 polițe de asigurare. 
In afară de aceasta, din 3 Germani, 2 sunt obligaţi legal să 
se asigure la instituţiile de asigurare socială, şi sunt asi- 
guraţi de fapt, mai ales în urma lărgirii cercului persoa- 
nelor obligate la asigurare, prin modificarea legii în anul 
1911. In 1909, dacă privim în general şi asigurările pri- 
vale şi asigurările sociale, sau plătit 1, 2 miliarde mărci 
contribuţii, ceeace înscemnează că pe fiecare zi se plătește 
în Germania mai mult de 3 milioane mărci, drept conlri- 
buţii de asigurare). 

Din această vastă întindere a instituţiilor asigurărilor 
până să coprindă, cu diversele lor forme, întreaga popu- 
laţie a unei ţări, ba chiar de mai multe ori această popu 
laţie, dacă se iau în seamă toate felurile de asigurări, din: 
această întindere, precum şi din mărimea citrelor, cari 
arată puterea lor de activitate, se vede rolul însemnat al 
aceslei probleme pentru economiile naţionale ale slatelor 
moderne. Pentru buna funcţionare n vieţii economice de 
astă-zi, pentru desfăşurarea complezlă a energiilor mo- 
mentane ale unui popor, trebue să fie asigurată existența 
de mâine a elementelor active. Acest principiu funda- 
mental, acest criteriu de judecată, a făcut desigur pe con- 
ducătorii din diferitele state moderne să se gândească la 
rezolvarea acestei probleme economice, fie prin găsirea 
unui mijloc potrivit de a da pulinţa tuturor forlelor na- 
țiunii, masselor mari productive, să-şi asigure existenţa 
pentru un limp viitor nesigur, fie chiar prin încercarea, 
neadmisă în genere, poale deocamdată, de a lua pe seama 
statului toate întreprinderile asigurărilor. Numai pentru 
înţelegerea acestei însemnătăţi a chestiunii şi “pentru des- 
chiderea acestei vaste perspective a gândirii am dat exem- 
plele de mai sus. 

Acum, se înţelege dela sine că nu numai asigurările, 
de care e vorba, sunt în stare să dea siguranţa pentru ziua 
de mâine diferitelor elemente active economice. Există şi 
alle mijloace, care par destinate aceluiaşi scop. Ca un e- 
xemplu putem cita economiile. Şi acestea pot da posibili“ 

1) A. Manes: Die Grundziige des Versi herunsswesens. Leipzig 1911. 
p. î! şi 12.
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tatea, ca la un momen! dat, acel care şi-a adunat din eco- 

nomii o sumă de bani să-şi înlocuiască pierderile întâm- 

plătoare sau să poată trăi. când l-a părăsit pulerea de 

muncă. Numai câteva fapte însă pot dovedi inferiori- 

tatea acestui mijloc al economiilor, inferioritatea tehnică 

a lui, şi adesea chiar nepulinţa absolută de a corespunde 

scopului asigurărilor. Acel, care economiseşte, trebue să 

ia în continuu din produsul actual al muncii, ca să adune 

suma completă, trebuitoare mai târziu, In cele mai multe 

cazuri ale vieţii economice moderne, ar trebui o privare 

atât de mare pentru a asigura un timp determinat din 

viaţă. încât deabia jumătate din nevoile vieţii ar putea fi 

satisfăcute pentru toată durata ei. Și apoi să zicem că un” 

om în puterea vârstii începe să economisească la o casă 

de economie oarecare. După câţi-va ani l-a izbit o nenoro- 

cire, a pierdut puterea de muncă, sau chiar viaţa. Ce poate 

economia strânsă să ajute urmaşilor săi şi lui întrun caz, 

sau urmaşilor săi numai. în alt caz? Altfel e când își asi- 

gură un capital peniru cazul morţii sau al unei invalidi:: 

tăţi. Toate aceste gândiri sunt numai din punct de vedere 

al intereselor unui individ; dar reflecţiile se pot înălța 

mai sus şi pot privi problema şi din alt punct de vedere, 

al interesului general şi chiar din punct de vedere al mo- 

ralii sociale. In urma asigurării, nenorocirea Iu mai iz- 

peşte numai pe un singur om, ci se împarte asupra unui 

întreg grup de oameni, de multe ori asupra societăţii în- 

tregi. şi aceasta depinde de organizarea asigurării. Pă- 

trunzând mai departe în înţelesul lucrurilor, aceasta nu e 

decât împlinirea unei cerinţe foarte înaintate a multor 

gânditori ai timpului nostru: legiferarea unor îndatoriri 

morale ori sociale. Mecanismul e însă mai complicat şi nu 

tocmai direct, dar cheia lui se poale găsi, cu cât expli- 

carea îl luminează mai bine; în parlea specială a acestui 

mecanism, de care va îi vorba în studiul acesta, voi arăta 

Ja locul cuvenit şi câteiva din aceste interesante probleme 

mai lăturainice. 

Superioritatea instituţiilor de asigurare faţă de instilu- 

ţiile de economie cu privire la scopul avut în vedere, adică 

la asigurarea unei existenţe întrun timp viitor, se poate 

vedea şi mai bine în asigurarea bunurilor. Peniru a avea 

înlocuirea completă a unei averi, plasată într”o în- 

treprindere, în casul unei întâmplări nenorozite, care at 

aduce distrugerea ei, ar trebui ca întreagă această avere 

  

  

 



"HI 

să jic scoasă din circulaţie, să fie sustrasă energiilor, care 
o întrebuinţează ca mijloc pentru o nouă producţie, şi să 
tie pusă de oparte la o insțituţie de economie. Ce ar rezulta 
din aceasta pentru „viața economică în complexilatea ei 
de astă-zi, e 'uşor de înţeles, Dar mai mult decât atât. Sunt 
cazuri, în care economia e nepulincioasă. Cum ar trebui să 
se economisească pentru a se înlocui de pildă pagubele, 
causate de un incendiu ? 

Din causa aceasia, instituţiile de asigurare se desvoltă 
şi rămân singurele destinate scopului asigurării. Ba ceva 
mai mult. Economiile, care de obicei erau mijloacele cla- 
sselor sărace de prevenire a unor nenorociri, încep să-şi 
piardă din însemnătatea lor, odată cu crearea noilor insti- 
tuţii ale asigurărilor sociale pe deoparte şi cu dezvoltarea 
organizărilor moderne ale credilului pe de alta. E şi a- 
ceasta o manifestare economică nouă a limpului nostru. Şi 
pentru lămurirea acestei chestiuni, vor contribui expu- 
nerile din capitolele următoare. 

De ce asigurările se întind așa de departe şi aşa de re- 
pede în limpurile moderne ? Dezvoltarea lor coincide, după 
cum am văzut mai sus în scurta schiţă istorică, cu înce» 
pulurile şi dezvoltarea organizării economice capilaliste şi 
mai ales cu triumful capitalismului dela începutul vea- 
cului al 19-lea, Coincidenţa nu e întâmplătoare. Amintesc 
aici numai câleva fapte, de oarece problema a:easta eco- 
nomică va forma obiectul unei mari părţi a studiului a- 
cesta. cu mărginirile ce se vor vedea. 

Organizaţia economico-sozială modernă are la baza ei 
principiul libertăţii individuale. N'a fost aşa în alte vea- 
curi de mai înainte. Existau legături de supunere, de în- 
datoriri dela classă la elassă. Un om trebuia să facă ceva, 
datora ceva altuia pentru că făcea parle dintr'o anumită 
clasă socială, sau mai bine profesională. Datoria aceasta 
era uneori mai precisă, alte-ori mai puţin precisă, dar 
ştiută şi în orice caz arătată, când se execută. Mult mai 
neprecisă era contradatoria din partea celui ce primia ser- 
viciul, dar există şi această contradatorie, chiar dacă sanc- 
țiunea ei era mai rareori legală şi mai totdeauna lăsată 
conștiinţii morale a classii ori a individului. Organizaţia 
economico-socială modernă rupe aceste îndatoriri ale 
unora faţă de alţii, sfărâmă lezăluri!e de classă ori castă 
chiar şi ridică la înălţimea de principiu de viaţă a societă- 
ților, libertatea individuală. Aceasta nu însemnează că nu
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exislă îndatoriri şi legăluri între oameni în societăţile mo- 
derne. Din polrivă îndatoririle și legălurile sunt mult mai 
numeroase şi mult mai complexe. Cât de complexă e „soli- 
daritatea socială“, de care se vorbeşte în vremea noastră ! 
Dar toate îndatoririle dintre oameni, pentru a putea avea 
ori-cc fel de suncțiune, se bazează sau lrebue să se bazeze 
pe un coniraci liber între părți, cu o întindere delermi- 
nală şi pentru cazuri anumite. In afară de limitele con: 
iractului şi peste timpul duratii lui, nu mai există nici 
o îndalorire, care să aibă o sancţiune. Jar sancţiunea con: 
științii morale moderne tinde să se confunde cu sancţiu- 
nea legală, tocmai pentru că legile publice şi conlractele 
private i-au lăsat mai puţin câmp de activitate şi au silit-o 
aproape să se anihileze. Oricine, primind dela semenul său 
echivalentul complet al serviciului celui ce i-a făcut, nu mai 
poate cere altceva. Jar pomana, ca sistem social, e con- 
damnulă de morala veacului nostru, ca degradatoare a 
demnității omenești. 

Ce trebue să facă acel, care nu mai poale lrăi singuri 
ori iu mai poale trăi prin munca lui, aşa cum se cuvine să 

lrăias ă? In veacuri'e alor o-ganiraţii economi”o-sociale era 
un drepl nescris, dar care putea obliga pe o parte din oa- 
meni să se îngrijească de traiul celor ce sar întâmpla să 
ajungă să nu mai poală trăi singuri. In veacurile organi» 
zaţiei noastre economico-sociale există un drept scris, care 
împiedică obligaţii ca cea de mai sus. Asigurarea e singura 
instituţie potrivită şi necesară a organizaţiei economico-so- 
ciale a timpului. Aceasta se va vedea mai clar, în urma 
expunerilor următoare. 

Fireşte că nu numai cele expuse mai sus suni cauzele 
desvoltării instituţiilor de asigurare, dar nizi nu-mi propun 
să le indic aici pe toate. Trebue însă menţională încă o 
împrejurare, care se prezinlă neapărat ori-cărui cerce- 
tător. Desvoltarea asigurărilor mai corespunde şi cu des- 
vollarea culturii popoarelor. In societăţile anlice se pome- 

neşte de asigurări la Romani şi Greci, în timpurile diu 
urmă ale vieţii acestora. In societăţile. mai moderne, asigu- 
rările se desvoltă cu cât ne apropiem mai mult de timpu- 
rile noastre. Oricât de mare ar fi diversitațea judecăților 
oamenilor, există o limită de judecată, peste care nu se 
poale lrece; unii au numit domeniul judecății comune, bun 
simţ. Lie nunuitlă aşa, fie oricum âltfel, gândirea noastră 
admile ca ceva neîndoelnic că din vremurile medievale şi 
până astăzi cultura a mers desvoltându-se. In afară de a- 
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ceasta. astăzi la popoarele mai inaintăle în cultură asigu- 
rările sunt mai întinse. Din aceste două observaţii a unor 
fapte exacte, se poate vedea un paralelism între desvol- 
iavea culturii şi a asigurărilor. Cine ar vrea să găsească 
un motiv al acestui paralelism, l-ar găsi de sigur în dalele 
psil.o oziei individua e ori a'e pri' o'ozic: popra'e'or. Oniul 
incult e mai neprevăzător de cât cel cult; popoarele in- 
culte se lasă conduse mai lesne de impusul momentului, 
fără a se preocupa de ziua de mâine. Să reflecteze cineva 
asupra cauzelor răsboaelor în limpuri mai vechi, precum 
și asupra czitărilor şi mijloacelor de evitare a războaelor 
moderne, ezitări, în care joacă un mare rol, desigur. pagu- 
bele eventuale aduse de războac. Asemenea motive psiho- 
logice nu pot să nu joace un rol în desvoliarea asigură: ilor. 
CâL pentru asigurările, făcule din iniţiativa pulerilor pu- 
blice. intervin şi alte molive de natură economică. având 
de scop să cruţe elementele produclive ale economiilor na- 
ionale. Dar despre acestea va fi vorba de mai multe ori în 
cursul lucrării acesteia. * 

Din expunerea faptelor de până aici și a problemelor 
legale kle cele, se poate vedea că chestiunea asigurărilor ocu- 
pă un mare cânp din domeniul economiei polilice şi din al | 
statisticii. Din domeniul economiei politice am arătat de ce. 
Din domeniul slalisticii pentru că e vorba de prinderea şi 
interprelarea unor masse de faple, produse ale societăţilor 
omeneşti, în starea lor de'astă-zi. Din tot acest vast do- 
meniu al asigurărilor nu voi avea în vedere în studiul de 
faţă decât o parte, acea născulă mai de curând şi care 
preocupă mai mult pe conducătorii statelor moderne, şi 
care în acelaşi timp prezintă mai multe probleme nedesle- 
gale. In cele ce urmează, încerc o limitare a ohieclului lu- 

crării de faţă, 
Mai întâi, din vastul domeniu al asigurărilor nu mă 

va preocupa aici asigurarea bunurilor, atât în starea, cât 
şi în mişcarea lor. Nu va îi vorba nici de asigurări conlra 
incendiului, nici de asigurări de lwansport, ete. Rămâne 
aşa dar numai asigurarea persoanelor şi nici această parte 

întreagă. 
Inainte de această nouă limitare, trebue arătat în- 

țelesul asigurării persoanelor, aşa cum e de iapt:în lim- 
pul nostru. Când se vorbeşte de obicei de asigurarea vicii, 
se înţelege asigurarea pentru caz de moarte. Din timpuri 
vechi, societăţile private de asigurare a vieţii au deter-
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minat prin practica lor acest înţeles. Astăzi şi societăţile 
privale de asigurare şi-au schimbat adesea praclica, lăr- 
gindu-şi aclivitatea, dar mai ales în urma creaţiei asigură- 
rilor prin intervenţia puterii publice, înţelesul asigurării 
persoanii s'a lărgit. Ideia fundamentală nu mai e asigu- 
rarea unor mijloace de înmormântare, pe care puneau 
mare preţ veacurile trecute; ideia fundamentală a asigu- 
rării personale moderne este asigurarea traiului pentru 
un timp viitor. De aceea se năzuește prin toate mijloacele 
la asigurarea celor necesare vieţii pentru timpul când 
omul nu mai e în stare să le mai câşitge singur. Aslfel se 
nasc ramuri noi de asigurare: asigurarea pentru caz de 
boală, bărtâneţe, invaliditate, etc. Dar şi mai mult decât 
aceasla. Asigurarea nu se întinde numai asupra persoanii 
asiguratului; acesta asigură viaţa urmaşilor săi, pentru 
vremea când el nu mai există, ori nu-i mai poate îngriji. 
Aslfel se naște asigurarea orfanilor, ori asigurarea vă- 
duvei. Se merge până acolo, în cât însuşi statul se îngri- 
jeşte de asigurarea vieţii generaţiilor tinere, a naşterii lor 
şi a desvoltării puterii lor fizice. Din asemenea conside- 
raţii se naște „asigurarea maternității”. 

Aceste câte-va exemple arată cât se întinde astăzi 
înţelesul dat asigurărilor persoanelor. Nici această ches- 
tiune nu mă poate preocupa în întregimea ei acum. Asi- 
gurarea vieţii, în înţelesul mai restrâns de odinioară şi în 
înţelesul mai larg de astăzi, e făcută în mare parte de so- 
cietăţi private de asigurare. Noile asigurări create de in- 
tervenţia puterii publice au acelaș obiect. Nu dispar nici 
cele dintâi, ci din potrivă se desvoltă paralel cu cele din 
urmă şi aproape în aceiaşi măsură. De oarece nu-mi pro- 
pun să mă ocup decât cu ultimele asigurări, e nevoe să 
fie determinată sfera lor de acţiune, pentru a nu se căpăta 
impresia că întreaga problemă a asigurării vieţii e co- 
prinsă sau va fi în Viitor coprinsă în cadrul instituţiilor de 
asigurare studiate aici. Alte instituţii de asigurare, cum 
sunt societăţile private de asigurare a vieţii, nu sunt înlo- 
cuite prin instituțiile, create mai de curând, Acestea din 
urmă completează pe cele dintâi. Fie-care din aceste două 
felur: de instituţii au sferele lor de acţiune, chiar dacă li- 
mitele nu sunt bine determinate şi de multe ori se încruci- 
şează. Efectul final e împlinirea scopului complet al asi- 
gurărilor. 

Cari sunt în general domeniile celor două feluri de 
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instituţii de asigurare? Experienţa a arătat că socielăţile 
private de asigurare nu şi-au putut întinde activitatea de- 
cât în cercurile mai înalte ale societăţilor, în classele mai 
bogate şi mai culte. Massele mari ale popoarelor, classele 
mai sărace și mai inculte nu s'au împărtășit decât foarte 
puţin de binefacerile asigurărilor până acum câte-va de- 
cenii, când Sau creat forme de asigurare potrivite. Expe- 
rienţa mai arată că dacă formele de asigurare mai vechi 
nu suni potrivite pentru 'classele de jos, apoi nici formele 
de asigurare mai nouă nu sunt potrivite pentru classele de 
sus; fiecare din aceste forme par a îi destinate şi pentru 
viitor să rămână în domeniile lor de activitate şi să se des- 
volie paralel. Ba ceva mai mult; sunt tendinţe să se facă 

. şi în formele de asigurare mai nouă, o despărţire de forme 
poirivile pentru diversele subimpărţiri ale classelor mai 
puţin avute. Despre aceste tendinţe voi vorbi în altă parle 
în cursul studiului. Precis rămâne ca obiect al lucrării asi. 
gurarea claselor de jos ale diverselor popoare, criteriul de 
deosebire fiind mai mult averea şi mai puţin cultura. 

Problema grea şi nedeslegată încă este: ce se înţelege 
prin aceste classe de jos, care tlrebuesce copriuse în inslitu- 
ţiile nouă de asigurare? Nu e o problemă abstractă, cu 
scop ile a face categorii de noţiuni. E vorba de o problemă 
de aplicare a unor principii. Cât se întinde classa de jos? 
Conducându-ne după ceeace vedem realizat până acum în 
asigurările -diferitelor state, nu e greu să răspundem. Sunt 
popoare, la care classele de jos coprind mai mult decât 
majoritatea populaţiei întregi, coprind 2/, şi chiar mai 
mult decât atât. E vorba numai de populaţia capabilă de 
acţiune în viaţa economică. N'avem decât să luăm spre 
exemplu legile de asigurare din Germania, ori legea asigu- 
rărilor sociale, votată de curând în Anglia. In aceste ţări 
culie se cunoaşie matemalicește de călre conducăloriț 
statelor, care e întinderea şi care e puterea economică a 
fiecărei classe sociale; dalele statistice suni elementele in- 

dispensabile de operaţie ale unui om politic, care nu poate, 
se înţelege, vedea şi auzi personal tot ce se mişcă în țara 
sa. Examinând acele legi de asigurare, vedem că instilu- 
țiile de asigurare create se întind cam peste 2/; din popu- 
laţie. In legile altor ţări, persoanele, coprinse în aceste asi- 
gurări, sunt mai puține, dar determinate. Aceste per- 
soane ar forma, dacă privim numai experienţa de până 
acum, cuprinsul classelor de jos. Dar sunt oare organizările
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de până acum ale asigurărilor uiltima expresie a perfec- 
țiunii? Nu suni oare atâtea cazuri de întindere a limitii 
asigurărilor ? Nu sau făcut chiar în Germania modificări 
şi întinderi necontenile ale cercului asiguraţilor, dela în- 
cepul şi până în timpul nostru? Ba tot mai sunt proecte 
de întindere şi mai departe, aduse acum în faţa organelor 
legislative. In alte ţări au apărut chiar legi mai largi decât 
legile germane, mai întâi în ce priveşte cercul persoanelor 
coprinse în asigurare, apoi în ce priveşte obiectul asigu- 
rării, ceeace contribue în mod firesc la lărgirea cercului 
persoanelor, Dacă trecem aşa dar peste determinarea fă- 
cută de legislaţiile de până acum, problema rămâne des= 
chisă. Şi sunt motive de nalură economică, politică şi 
chiar de natură morală ori psihică. molive. care trebuesc |, 
cernute amănunţit prin sita judecății, bine consiruilă prin 
cunoșlinţa cât mai completă a faptelor. motive, de cunoş- 
linţi cărora nu.se poate lipsi omul polilic, dacă ar incerea 
să dea poporului său insituţia de asigurare. ce îi se cuvine, 
şi nu să împrumute acceace aiurea lipsa de experiență 
imai veche a trebuit în mod falal să gea naştere la ceva 
impertect chiar pentru împrejurările locale dar şi mai 
imperfect pentru împrejurările din altă parte. In această 
materie mai Ales, — și de altfel în orice formaţiuni econo- 
mice — alcăliuirile odată făcute, dacă nu sunt cel puţin la 
înălțimea timpului, devin piedici pentru îmbunătățirile 
viitoare, de oarece odată create nu se mai pol șterge la un 
moment dat, şi legiuitorul timpului viitor trebue să-și tae 
din idealurile sale, când se izbeşte de alcătuirile imperfecte 
ale trecutului. Cea mai bună exemplificare a acestor con- 
sideraţiuni teoretice o găsim, tocmai în domeniul prob- 
leniii, care ne preocupă acum. În faţa tuturor propune- 
rilor de îmbunătăţire a organizării asigurărilor în Germa- 
nia se răspunde că altfel sar face dacă nu ar exista crea- 
țiunile trecutului, diversele casse de asigurare. de care 
lrebue să se ţină seamă. Nu merg mai departe aici în exa- 
minarea acestei probleme, de oare ce ea va tace o bună 
parte a întregului studiu. Câte-va lămuriri tvebuesc date 
acum, pentru că ele vor contribui la limitarea mai precisă 
dela început a lucrării. 

Sa vorbit şi se vorbește încă în cele mai multe din' 
scriierile consacrate asigurărilor classelor de jos de asigu- 
rareu muncitorilor. In presa zilnică, în arlicole de reviste 
şi în vorbirea obișnuită, expresia comună este: „asigurările 
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muncitorinii”. Mi se pare că această expresie nu e exaclă. 
Şi iarăși, şi aci ca şi mai sus, nu de dragul clarităţii în 
exprimarea gândirilor, — și aceasia având valoarea ei, — 
dar din causa unei hecesițăţi praclice, e nevoc de descur- 
carea conţinutului. Expresia „muncilorime“ coprinde pe 
deoparte mai mult, iar pe dealta mai puţin, decât dome- 
niul, pesie care se întind asigurările classelor de jos, în 
limitarea generală, făcută mai sus. Intr'adevăr, înbh”o or- 
ganizaţie sănătoaşă economică, toate farţele produclive ale 
unei națiuni formează muncilorimea. Dela întreprinză- 
torul, posesor de capitaluri de milioane, până la cel din 
urmă muncitor cu braţele, toţi formează clasa muncitoare, 
toți muncesc şi produc. Asigurarea, pornită din iniţialivă pu- 
blică şi cu anumite caractere, ce se vor vedea mai în urmă, 
nu se întinde asupra acestei classe întregi. Dar nu în mărgi- 
nirea înțelesului prea larg dat muncitorimii, stă însem- 
nălatea practică a determinării câmpului de aclivitate al 
asigurărilor. Din potrivă, expresia „muncilorime“ a că- 
pătat în veacurile din urmă ale organizaţiei economice ca- 
pitaliste un înţeles foarte restrâns. Pretutindeni aproape, 
dar mai ales în țările industriale, prin muncitorime se în- 
țelege aslă-zi totalitalea lucrătorilor salariaţi. Toţi acei, 
cari nu sunt angajați cu salariu în întreprinderile econo- 
mice, nu sunt socotiți în rândurile muncitorimii. Toţi a- 
ceia, cari au, sau nu, în posesia lor proprietatea mijloar 
celor de producţie, dar cari îşi câștigă cele necesare vieţii 
în mod independent de un anumit întreprinzător, ori con- 
ducător al unei întreprinderi economice, toţi aceia for- 
îmează classa întreprinzătorilor, dela cei mai mici până la 
cei mai mari spre deosebire de clasa muncilorilor, adică 
a salariaţilor, ori proletarilor, cum li se mai zice adesea. 
Această diferență e aşa de fundamentală în concepţiile 
moderne, încât întreaga polilică socială de vre-o jumătate 
de veac are în primul rând în vedere luarea măsurilor de 
prolecţie, potrivite penlru clasa proletarilor, fără să arăte 
tendinţa de generalizare a măsurilor pentru toţi acei, cari 
se găsesc în aceiași situaţie materială, chiar dacă juridi- 
ceşie nu au aceiaşi situaţie. Și de sigur, vederile omului 
politic trebuesc să se scape din căsuţele celor mai ingenioşi 

jurişti. Viaţa economică nu ţine seamă de mrejile fine ale 
juriștilor, cân€ e vorba să-şi croiască drum. Și totuşi, câte. 
rătăciri nu se întâlnesc la unii povestitori ai istoriei econo- 
mice a diverselor popoare, cari explică toală evoluţia orga- 
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nizării economico-sociale printr'o înlănțuire de formule 

juridice ! 
Dar în sfârşit, diferenţa între classa întreprinzătorilor 

şi a proletarilor are însemnătatea ei actuală şi nu istorică. 
Nu e vorba de restabilirea unui adevăr, de dragul adevă- 
rului ori exactităţii în ştiinţă. E vorba de o alcătuire so- 
cială, care foloseşte ori păgubeşte astă-zi, unor ființe ome- 
neşti, al căror pas omul politic îşi ia de mulle ori sar- 
cina să-l călăuzească. In toate legislaţiile moderne asupra 
asigurărilor classelor de jos, sa plecat dela principiul fun- 
damental că asigurarea creată prin intervenţia piiterii pu- 
blice e făcută pentru classa salariaţilor. Pe această basă 
Sa ridicat întreaga construcţie a asigurărilor în Germania, 
şi în multe alte state, care au imitat-o. Sunt excepţii, n&- 
apărat. Modificările legii de mai târziu în Germania, apoi 
alte legi de asigurare corespunzătoare în alte state, au 
adus nenumărate abateri dela regulă. Organizarea întreagă 
însă e croită pentru salariaţi, iar pentru alte categorii de 
oameni din classele de jos se potriveşte cam rău şi în otice 
caz aceste categorii sunt aduse în organizarea asigurării 
salariaţilor numai ca o excepţie. Despre toate aceste aba- 
teri se va vorbi la locul cuvenit, cu atât mai mult cu cât 
voi încerca să înlătur şi anumite prejudecăţi cu privire la 
restrângerea prea mare a cercului persoanelor, ce au 
nevoe să fie asigurate, prin instituţiile de asigurare, create 
din intervenţia puterii publice. In studiul acesta nu va fi 
vorba numai de asigurarea salariaţilor, ori proletarilor, 
ori muncitorilor în înţelesul restrâns al cuvântului, ci va 
fi vorba de asigurarea classelor [de jos, care au nevoe să fie 
asigurate în organizaţia economico-socială de azi şi care nu 
se pot folosi sau nu le sunt potrivite instituţiile de asigu- 
rare privată. Determinarea acestor classe diferă dela popor 
la popor şi nu se poate face în orice caz decât cu datele 
cele mai complete ale statisticii în mână. Aşa fiind, ex- 

presia de „asigurare a muncitorimii“ — Arbeiterversiche- 

Tung sau Assurances ouvrieres — obișnuită în Germania şi 
Franţa, nu poate desemna conţinutul problemii, care îor- 
mează obiectul acestui studiu. 

In Anglia sa întrebuințat expresia „asigurarea naţio- 
nală“ — National Insurance, — şi une-ori se întrebuinţează 
în Germania şi Franţa expresia de asigurări sociale. A- 
ceastă din urmă expresie pare a fi cea mai potrivită pentru 
asigurările classelor de jos şi cu o organizare determinată 
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de intervenţia puterii publice. Se înţelege că expresia nu 
detrmină precis nici cercul persoanelor coprinse, nici o- 
biectul asigurărilor şi nici felul organizaţiei lor ; dar ea nu 
produce niki o confusie şi cercetările științifice asupra fap- 
telor desemnate astfel trebue să fixeze conţinutul expresiei. 

In studiul de faţă am preferit această expresie de asigu- 
rări sociale şi examinarea problemii astfel arătate va fi 
făcută înlăuntrul tuturor statelor moderne. Tocmai studiul 
compartiv va permite aruncarea luminii asupra tuturor 
chestiunilor privitoare la asigurările sociale. Apoi numai 
astfel se poate dobândi o privire liberă de îngrădirile le- 
gislaţiilor existente dintro ţară sau alta și numai astfel se 
poate da tabloul complet al organizării asigurărilor so- 
ciale, care, dacă nu sunt în nici un loc ajunse la perfecţia 
cerută de necesităţile vremii, apoi se găsesc realizate în 
elementele lor în diferitele state, întrunul printrun ele- 
ment, în altul prin alt element. In sfârşit, în urma unui 
Sludiu compartiv se pot vedea principiile fundamentale 
comune, pe care se reazimă întregul sistem și odală ce a- 
cestea sunt cunoscute, cercetătorul poate înainta cu sigu- 
rana, dată de cunoştiinţa faptelor, și poate face aplicarea 
principiilor la casurile asemănătoare, acolo unde w'au fost 
încă aplicate, sau chiar dacă nicăeri mau fost încă apli- 
cate. Cunoaşterea principială a fundamentelor oricăror 
organizaţii sociale liberează pe oricine de aprobarea ser- 
vilă a alcătuirilor imperfecte, ori nepotrivite pentru anu- 
mite cazuri. De aceia obiectul studiului de faţă va fi: Asi: 
gurările 'sociale în statele moderne. 

IDupă ce am dat în paginele de.până acum tabloul cât 
mai complet al asigurărilor de toate felurile şi după ce am 
fixal şi separat de acest tablou, partea, care formează 
obiectul lucrării acesteia, rămâne să mai dau aici, în întro- 
ducere, câteva priviri generale asupra obiectului așa fixat, 
pentru ca urmărirea expunerilor să fie mai les- 
nicioasă. Asigurările sociale formează o problemă foarte 
nouă a politicii socia'e a siate'or moderne. Cele mai vechi în- 
cercări de alcătuire a unor asigurări sociale de abia ajung să 
numere dela începutul lor şi până astăzi o jumătate de veac. 
Dacă însă încercările şi alcătuirile rezultate nu sunt vechi, 
apoi necesitatea, care a dat naştere asigurărilor sociale, 
are un trecut anai îndepărtat; dar această necesilale socială 
a rămas multă vreme o problemă nerezolvată, manifestată 
în nemulțumiri de classe. E un lucru de altfel foarte firesc
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penru cunoscătorul evoluţiei instituţiilor sociale. Se iveşce 
necesilăţi sociale, ele schimbă chiar concepţiile morale ale 
vremii, instițuţiile existente trăesc apoi multă vreme ca 
nedreptăţi saciae, produc adesca şi revoluţii, dacă îu mad 
treplat nevoile nu se satistae, până ce vine o vreme când 
se găseşte mijlocul de potolire a lor, la început imperfect, 
dar în credinţa tuturor, perfecţionabil şi eficace în viitor. 
Aspiraţiile celor ce se socoteau nedreptăţiţi nu mai rătă- 
ceșc apoi, ci găsesc în instituţia creală un punct de sprijin, 
mergând apoi în direcţia perfecționării ei. 

Necesilalea asigurărilor sociale s'a ivit deodală cu naş- 
țerea capitalismului. Diverse încercări sau făcul timp 
de câleva veacuri, până către sfârşilul veacului trecut, 
când se pare că sa găsit mijlocul, către care se îndreaplă 
polițica socială a mai tuluror statelor moderne. Pentru 
două molive trebue schiţată aşa dar toată aceasță epocă 
de 'încercări de asigurare a classelor de jos. Mai întâi pen- 
tru că numai aşa se poate vedea însemnătatea asigurărilor 
sociale moderne, căci din nereuşila încercărilor mai vechi 
Sau născul aceste alcătuiri nouă. Apoi şi astăzi încă se 
mai găsesc ţări, unde se mai încearcă încă asigurarea 
după procedee mai vechi. 

" Pentru ca un studiu asupra asigurărilor sociale să fie 
complei, mi se pare că trebue să mai scoală la iveală un 
fapt. Asigurările sociale formează un mare capitol al eco- 
nomiilor naţionale; asupra acestui iapt am insislal mai 
Sus. Așa fiind, cercetătorul trebue să-şi dea seama de ce 
asigurările sociale au fost p necesitate tocmai a epocii mai 
nouă, de ce necesitatea şa născut la un anumit timp, şi 
cum era satisfăcută âceastă necesitate în veacurile mai 
dinainte. Așa dar, e necesară o privire generală în stadii 
mai vechi ale evoluţiei econonmico- “sociale, urmărind acolo 
problema studiată în enocele mai nouă. Nu pentru salisfa- 
cerea unei curiosități, trebue întinsă cercetarea în trecut, 
dar pentru că, dacă se cunoaște satisfacerea unei nevpi 
sociale în trecut şi apoi schimbarea situaţiei de atunci, se 
poate înţelege necesilatea fatală a adoptării iuslituţiei nouă 
pentru salişfacerea unei nevoi sociale, pentru care nu se 
mai potrivesc alcătuirile twecutului. De aceja,o primă parte 
din âceastă lugrare va fi consacrată istoriei îngrijirii cla- 

sselor de jos, până când se încep încercările de asigurare. 

Tot din punct de vedere istoric, vor fi expuse şi încercările 
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de asigurare Socială până la forma asigurărilor sociale 
moderne. | 

In sfârşit, forma asigurărilor sociale moderne apare în 
ultiniul pătrar al veacului trecut. Fiindtă era bazată pe prin- 
cipii nouă, această formă are o istorie întreagă, până să 
triuinite. Istoria aceasla are însemnătate prin aceia că mai 
toate problemele cconomiro-soziale. în legătură cu asigură- 
rile, au făcul obiectul desbaterilor dintt'un lung timp, până 
ce asigurările s»cia'e au fs! legiferate.. Probleme'e desbătute 
atunci se mai desbat încă în toate ţările. unde e tendinţa! 
să se introducă asigurările sociale. În timpul nostru, se 
poale zice însă, că e o chestiune de timp numai ca asigur 
rările sociale să fie introduse în ioate statele moderne. Cele 
shai multe din popoarele culte le-au și inirodus. Și expu- 
nerea introducerii succesive a asigurărilor sotiale moderne 
va fi coprinsă tot în partea istorică a lucrării acesteia. 

Inainte de a intra în analiza amănunţită a asigură- 
rilor, -o chesliuirc de principiu se pune minții oricărui cer- 
cetător. Asigurările sociale se bazează pe principii nouă, 
față de alcătuirile corespunzătoare din trecut. Inceputul 
lor e te abia de o jumătate de veac, pe când organizaţia 
econoinico-socială modernă numără cel puţin câte-va vea- 
curi de fapl. deşi formal de abia are un veat. la- 
semnează oare întroducerea asigurărilor sociale o întorsă- 
tură a gândirilor, ori o schimbare parţială a fundamen- 
telor organizaţiei economico-sociale existente ? Din multele 
probleme. care se pun în acest sens. iată una ca exemplu 

- Asigurările sociale sunt create, și mai mult, sunt regula- 
mentate și conduse prin intervenţia şi împărtășirea con- 
linuă a puterii publice. Am arălat mai sus că întreaga pro- 
blemă a asigurărilor e o problemă de organizare a econo- 
iniei naţionale. Triumful organizaţiei economice moderne 
a constat între altele și în liberarea individului în activi- 
tatea sa economică, liberare de diversele corporaţii şi de 
orice încăluşare într'o legislaţie strâmtă a statului. Dar 
toată lupta, pe care o dau socialişti — „ştiinţifici ori ne- 
ştiinţifici” — împotriva organizării capitaliste, care ascuti- 
de în ea libertatea individuală pe domeniul ccootăic, toatit 
această lupiă nu însemnează decâi conflictul între dăuă 
principii opuse: Deoparte regulamentarea întregii vieți 
ecbnomice de stat, ori societatea organizată, ceeace e tot 
ulia: ide te altă parte libertati activităţii ezonohtice a în- 
dividului, rolul statului nefiind decât acela de a păstră un
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echilibru între forţe. Acum statul intervine să asigure traiul 
material al indivizilor pentru un limp viitor. E acesta un 
principiu socialist şi o întinare a liberalismului economic. 
care stă la baza organizaţiei economico-sociale moderne? 
E una din probleme şi mai sunt şi alle'a. O parte deosebită 
a lucrării va fi prin urmare consacrată expunerii raportu- 
rilor dintre principiile țundamentale ale asigurărilor so- 
ciale şi dinire acelea ale organizaţiei economico-sociale a 
vremii. . 

Trecând peste problemele de economie națională, a- 
nunțate mai sus, lucrarea de faţă sc întinde și în domeniul 
politicii sociale şi al statisticii. Până acum asigurările so- 
ciale sunt organizate în foarte multe din statele moderne. 
O mare parte a studiului va fi prin urmare consacrată or- 
ganizării de fapt a asigurărilor sociale, adică rezultatelor 
activităţii politicii sociale a diverselor state. Dar în această 
expunere sunt probleme, pe care numai rezultatele statis- 
ticii le-au putut presenta deslegate pentru. omul politic. 
Asigurările în general, nu numai cele sociale, au creat 
ştiinţa lor proprie, parte statistică, parte matematică, 
numită adesea statistica matematică. Pe principiile unei 
asemenea științe se reazimă în parte şi organizarea şi 
funcţionarea asigurărilor sociale. Intru cât sunt necesare 
funcţionării asigurărilor sociale, principiile statisticii ma- 
imatice vor fi expuse la locul cuvenit. Aşa dar o altă parte 
a studiului va fi consacrată organizării şi technicii asigu- 
rărilor sociale. ” 

Noile întocmiri sociale croindu-și drum şi fiind pri- 
vite ca mijloace de înlăturare a unor rele din trecut, au 
născut în acelaș timp şi idealuri de organizări mai bune, 
decât dau organizările înfăptuite până acum. Un complet 
sistem de asigurări. sociale nu exiştă încă în nici o țară. 
Și totuşi, pentru omul de ştiinţă, care vrea să privească 
obiectul studiului său în toată întregimea, elementele între- 
gului sislem al asigurărilor sociale se găsesc în diversele 
state moderne şi pot fi întregite pentru a da tabloul com- 
plet. Se va face şi în această lucrare o încercare de acest 
fel. Nu va fi vorba de prezentarea unei organizări inexisi 
tente, ori a unei construcții închipuite. Asemenea lucruri 
trebuesc să stea mai departe de porţile știinţii. E vorba de 
presentarea unui complet sistem al asigurărilor sociale, 
sistem, care există în elementele sale experimentat, dar 
poale nu există experimentat în întregul său. Un exemplu  
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poate aduce lămurirea completă. In Germania nu există până 
în timpul din urmă asigurarea unei mari părţi a funcţiona- 
rilor privaţi, deși există încă de multă vreme un procct în 
Reichstag. In Austria există asigurarea funcţionarilor pri- 
vaţi, dc și asigurările sociale, privite în lot, au oarecare părți 
mai imperfecte, decât asigurări!e sociale din Germania. Ar fi 
oare o fonstrucţie imaginară, dacă sar presenta ca un sis- 
tem complet de asigurare socială, orgariizarea asigurărilor 
din Germania, plus asigurarea funcționarilor privaţi, cum e 
în Austria? Sau alt exemplu. In Germania nu există asigu- 
rarea împotriva chGmage-ului. In Anglia sa adus o 
lege de asigurare, coprinzând şi asigurarea împotriva cho- 
mâge-ului, ceeace de altfel a mai fost încercat şi realizat 
parţial aiurea încă mai dinainte. Ar fi oare o construcţie 
nereală, dacă s'ar presenta un sistem de asigurări, coprin- 
zând în el pe lângă toate celelalte şi asigurarea contra ch6- 
vnage-ului, chiar dacă aceasta nu există decât în câteva 
locuri? Aşa dar, fără teamă de a trece peste marginele 
şiiinţii, voi încerca să dau la sfârşit liniile mari ale unui 
tablou complet al asigurărilor sociale din vremea noastră. 

Și cu aceasta trec la expunerea diverselor probleme ce 
mi-am propus, în ordinea arătată mai sus. 
povărare a satelor, cari îşi luau asupră-și îngrijirea să- 

Literatura specială acestui capitol. — Asupra asigurărilor în ge- 
nere, fără asigurătile sociale, există o mare lucrare a profesorului dr. 
A. Manes: Versicherungswesen. Leipzig 1905; tratează şi chestiuni 
de tehnică, speciale diverselor ramuri ale asigurărilor. In acelaş fel, 

coprinzând şi asigurările sociale, este lucrarea: Das Versicherungswe- 

sen de Hermann şi Karl Brâmer, din 1894; conţine date statistice 

numeroase. Mult mai complet este Versicherungslexikon  Tiibingen 
1909, scris de cei mai de seamă cunoscători şi conducători ai diver- 

Selor instituţii de asigurare socială şi privată, şi publicat sub îngrijirea 

lui A. Manes; e un adevărat lexicon, în care se explică din punct de- 

de vedere juridic şi economic, diversele chestiuni de asigurare; e lipsit 

însă de orice altă metodă în expunere, fiind alcătuit în chipul unui co- 

mentar de legi. Scrieri mai vechi asupra asigurărilor sunt şi următoarele : 

Das Ganze des Versicherungswesens de L. Schmidt 1871; Studiul lui 
Ad. Wagner în Schânberg's Handbuch der politischen Oekonomie vol. 
2. 1832 ; Les assurances de Chaufton 1884. In sfârşit problema e stu 
diată în mai toate tratatele de economie publică, în timpul mai din urmă 
de Schmoller: Grundriss der Alg. Volkswirtschaftslehre vol. 2. p. 317-417.



PARTEA | 

ISTORIA INSTITUŢIILOR DE ASIGURARE A CLASSELOR 
DE JOS IN DIVERSE EPOCE 

ALE EVOLUȚIEI ECONOMICO-SOCIALE 

PRIVIRE GENERALĂ 

“Toate cercetările din această parle formează un studiu 

de istoric economică şi socială. De oarece ele coprind fapte 
cu caractere deosebite, e nevoc să dau dela început câte-va 
trăsături generale pentru a se putea urmări mai cu întes- 
nire desfăşurarea tabloului de fapte ce-mi propun să 
descriu. 

Penlru tot timpul trecut și până în veacul al 19-lea, 
îngrijirea de soarla classelor de jos se confundă cu îngri- 
jirea săracilor. Veacuri întregi nu s'a făcut deosebire între 
cei săraci din cauza unei incapacităţi de a-şi dobândi cele 
necesare prin munca lor şi înlre cei săraci din alie cauze, 
de şi ar fi capabili de muncă. Fie că acei îndatoraţi să în- 
grijească de săraci erau diferiţii conducători ai tinilăţii 
economice din diverse limpuri, — şelul unei familii în. în- 
ţelesul vechi, feudalul, etc., — fie-că erau diversele asociaţii 
şi comunităţi, — corporaţii, biserica, slalul cu subînipăr- 
ţirile ] ui, — săracii erau acei, cari întrun anumit moment 
Waveau cu ce să lraiască şi arătau că doresc ajutor; pen: 
iru toţi aceştia trebuia să se îngrijească cei în drept; ace- 
leaşi instiluţii folosiau pentru loti. 

Mai târziu apare deosebirea între cele două categorii 
de săraqi. mai cu seamă când statul începe să-și ia siu- 
gur asupră-şi îngrijirea săracilor. Când deosebirea se face, 
îngrijirea penlru soarta săracilor se înlinde tot asupra tu-
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turor, dar pentru fiecare in mod deosebit, alcătuindu-se 
organe ale statului în acest scop. Mai apoi, când se încep 
încercările de asigurare a unei părţi din classele de jos, în- 
grijirea pentru soarta săracilor, capabili de muncă, pierde 
din ce în ce din însemnătatea ei. Din instituţiile destinate 
penlru îngrijirea săracilor se scot încetul cu încetul toţi 
aceia, cari ar avea putinţa întrun mod oare-care să lră- 
iască prin munca lor şi acele instituţii rămân numai 
pentru cei incapabiili «de a trăi singuri, iar prin îngrijirea 
sărăcimii nu se mai înțelege decât grija pentru aceștia din 
urmă. Aşa că, preocuparea de a se organiza instituții 
pentru îngrijirea de săraci se continuă până în vremea de 
astă-zi, dar cu un înţeles mai restrâns, decât în trecut. 
Aceste! instituții nu fac parte din asigurările sociale, de 
care mă ocup aici. Totuşi, ele stau înteun strâns raport 
cu acestea din urmă. Desvoltarea asigurărilor ușurează 
sarcina publică a îngrijirii săracilor, iar aceasta e o între- 
gire a grijii generale pentru soarla classelor de jos, mai cu 
seamă înb”o vreme când şi cerinţele morale ale elemen- 
telor superioare ale societăților tind să fie legiterate. De 
aceia povestirea istoriei ajutorării săracilor nu se va măr- 
ginii numai pentru limpul când aceaslă ajutorare se con- 
fundă cu aceia ce mai târziu a formal asigurarea classelor 

de jos, ci va fi continuată în trăsături generale până în 
timpul nosiru. 

Un alt caracter general al ingrijirii classelor de jos in 
trecut este lipsa unei organizaţii de prevedere față de fie- 
care om, în mod personal. Numai alunci când se iveşte 
slarea de sărăcie se iau măsuri de ajutorare. Săracul nu 
are în acest caz nici un drept să ceară ajulor, chiar dacă, 
anumite persoane sunt obligate să ajute pe săraci. Când se 
încep încercările de asigurare, chiar dacă nu au organi- 
zarea asigurărilor sociale, după care săracul are un drept 
la cele necesare vieţii, totuşi fiecare persoană ştie mai di- . 
nainte cine va avea să îngnijească de ca la caz de nevoe. ! 

Numai cu întroducerea asigurărilor sociale se deter- 
mină în mod precis şi dreplul de a cere ajutor şi ceeace 
are să primească săracul. Mai aproape de timpul nostru, 
însă-şi organizaţia îngrijirii de săraci ajunge să determine 
aşa de precis îndatoririle instituţiilor respective, încât să- 
racul ştie unde să-şi adreseze cererea de ajutor. Aceasta se 
întâmplă cu atât mai mult, cu cât statul îşi face o datorie 
a sa din îngrijirea săracilor, fixând organele respeclive 
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pentru fiecare loc. Organizarea îngrijirii săracilor, sub a- 
ceastă din urmă înfăţişare, are o influență asupra orga- 
nizării asigurărilor sociale, în una din formele sale. 
;  Dela o vreme, se desvoltă, alături de organizările cu 
caracter public pentru îngrijirea săracilor, şi alte instituţii 
menite să îngrijească de soarta săracilor. Acestea se întind 
însă la cercuri de oameni mai restrânse şi precis deter- 
minate. Ele sunt continuarea unor instituţii tradiţionale 
într'o epocă nouă. De când se începe desvoltarea unui co- 
merţ, sau amnbi industrii, 5e pomenesc alcăluivi de grupări 
de oameni, având diferite scopuri şi între altele şi pe acela 
ide a sc ajuta la vreme de ncvoe. Asociaţiile aveau prin ur- 
mare îndalorirea de a ajuta pe fiecare din membri lor şi 
până la un punct aceştia aveau chiar dreptul de a cere 
ajutor. Aceste raporturi erau consecinţa unor alte rapor- 
iuri dintre asociaţii şi membri. E vorba de limpul corpo 
raţiilor, breslelor, etc., atunci când ele erau la început, ori 
în pulerea lor. Activitatea economică a oamenilor era do- 
minată de corporație. De oarece pentru a exercita o pro- 
fesie, oricine trebuia să fie membru al unei corporaţii, 
aceasla dedea prin urmare dreplut la muncă. Apoi, pro- 

fesia nu putea fi exersată decât în limitele, fixate de cor- 
poraţie, şi prin urmare omul nu putea să-şi desfăşure 
toată energia, pentru a se îngriji cât mai complet de traiul 
viitor, când sar întâmpla să-i lipsească acea energie. Faţă 
de aceste încălcări ale dreptului individual, corporaţia 
avea îndatorirea să ajute la nevoe pe membrii săi. Dela o 
vreme, dispare puterea de dominare a corporaţii:or. chiar 

mai înainte de a fi desființate legal, iar cu sfârşitul seco- 
lului al 18-lea încep să se şi desființeze în mod iegal 

în diferite state. 
Dar aproape în nici un stat, legile respective nu au 

desfiinţat şi asociaţiile cu scopul unic de ajutorare reci- 
procă în caz de nevoe; toate celelalte drepturi ale corpo- 
raţiilor însă au dispărut. Asociaţiile de ajutor mutual au 
rămas. Ceva mai mult. Imprejurările economice nouă au 
contribuit în mod forţat la înmulţirea lor. In veacurile din 
urmă se desvoltă repede industria şi comerţul; oraşe mari 
apar pretutindeni şi populaţia industrială şi negustorească 
tinde să întreacă în număr pe cea agricolă. În industrie şi 
comerţ capitalul e mai puţin statornic decât proprietatea 
pământului. Apoi organizarea industriei şi comerţului a 
urmat o cale, care a dus la proletarizarea unei mari părți



a populaţiei. Inb”o asemenea sliuaţie era firesc să se îni- 

mulțiască nuinărul celor izbiţi de sărăcie și deti să st 

caute uri mijloc de ajutorare. Curentele de gândire dotiii- 

nante în ultithele 2 sau 3 veacuri crău că fiecare trebuk 

să fie răspunzător de soarta lui. De ateia se forihează în 

diversele ramuri industria e şi comerciale asoriaţii de ajutor 

anulual între lhicrătorii proletari, alături de asociaţiile me 

seriașilor şi riegustorilor, rămaşe pe ruinile vechilor cor- 

poraţii: In aceste asociaţii contribuiau fiecare şi în schithb 

asociaţia le promitea ajutor pentru cazuri determinate 

mai dinainile. Faţă de mizeria crescândă a proletariatiilui, 

acestea erau singurele instituţii salvatoare. Conducătorii 

statelor, aineninţaţi dela o vreme de glasurile de neniuil- 

țumire, care se înălţau tot mai puternic. ai început să în- 

toarcă privirile spre acele asociaţii și să le ajute, pentru a 

fornia din ele stâlpi de sprijinire a organizaţiei actuală, 

expusă la dărâmarea sub valul, potopitor înlr'tin: anumit 

timp, al socialismului. Aşa sau consolidat acele asbtiaţii, 

de. crigină veche. dar întrebuințale .pentru nevoi nouă. Ele 

răesc până astăzi în anumile țări. Când se crează asitu- 

vările sociale moderne, caracterul vechilor asociații se 

schimbă, aşa că după un pătrar de veac, în locurile unde 

asigurările sociale au o viață atât de lungă, cunoscătorul 

organizaţiei şi vieţii vechilor corporaţii nici mar putea 

face vre-o asemănare înlie cassele de asigurare de astă-zi 

şi între vre-o breaslă a vechilor ucenici de cismărie di 

vremuri niai vechi. 

Dar niai sunt asociaţii vechi, cu organizaţie mai apro- 

piată de aceia a vechilor alcătiiiri, și neschimbate încă de 

intervenţia puterii publice pentru a regulamenla asigură- 

rările sociale. In multe state, aceste vechi altăluiti suul şi 

până astăzi singurele instituții de ajulorare a classelor de 

jos, în cazuri de neputinţă de trai. Mai mult încă. Sa cre- 

zut în multe ţări timp îndelungat și se mai crede încă pe 

alocuri că se pot înlocui asigurările sociale prin acele so- 

cieiăţi de ajutor recibroc, tăcute de cei cari au nevoe de 

ele, şi că ptin urmare statul itare nici un drept şi nici O 

datorie să-şi întindă activitatea pe. acest teren. Cât de ră- 

tăcită şi nefundată e această credinţă, voi încerca Să arăt 

îi paginele următoare la locul cuvenit. Pentru că tră- 

rese aici trăsăturile mari ăle evolnţiei îngrijirii de classele 
de jos, frebue însă să ămihtesc de acum un fapt. In tim- 
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cu an polilica socială. conformându-se cu cerinţeie vremii. 
Chiar şi acele stale, în care polilia socială reprezintă 
lipul nepătal al individualismului absolut, de multe ori 
al individualismului sălbatic, chiar şi acele state se în- 
dreaptă pe calea asigurărilor sociale. In ultimii ani. An-" 
slia şi chiar Belgia dau această dovadă. Aşa că, în Îunţa 
acestui curent general al polilicii sociale, nu pol rezista 
părerilor răsleţe ale acelor, cari nu pălrund, ori nu se 
pol obişnui cu firea organizației ezouomico-sociale a lim- 
pului nostru şi cari nu înțeleg prin urmare organizaţia 
corespunzăloare a asigurării classelor de jos. Rămășşiţeie 
unor alte organizări brecule, nepolrivite astăzi. mai ales 
acolo unde mu mai au nici o putere de viaţă prin amintirea 
lradiţiei, nu lrebuiesc reînviate, numai penlru a se face 
din ele o piedică penlru o bună organizare a asigurărilor 
sociale. Ă 

Tipul asigurărilor sociale moderne a apărul mai înlâi 
în Germania. De aceia mai toală istoria incepulurilor a- 
ceslor instiluţii se va mărgini pe teritoriul german. Apoi va 
fi expusă întinderea lreplută în alte țări a primcipiitor tun- 
damentlal: ale noilor alcătuiri. Penlru analizarea și lămuri- 
rea faptelor, se disculă mult în scrierile respective, mai ales 
în Germania, problema originii noilor forme de asigurare, 
ale asigurărilor sociae. Disculia ia adesea înlăţișarea unei 
polemice de partid. Se atribue găsirea principiului fun- 
damenlal al acestor alcăluiri când socialiștilor. când „Cen- 
irului“, când unor anumite personalităţi polilice ale vre- 
mii. Ceeace c interesant pentru un studiu ştiinţific nu sunt 
însă problemele de asemenea nalură, şi de aceia discuţiile 
aceslea vor fi înlăturate din studiul de faţă. E însă un 
fapt inleresaul de stabilit: Unde se găsesc elementele 
noilor organizări ? 

Mi se pare că nu voi fi deparle de adevăr, dacă voi în- 
cerca şă dovedesc că organizaţia asigprărilor sociale îm- 
prumulă elemente din instituţiile mai nouă ale îngrijirii 

de săraci pe de oparle, şi din asociaţiile de ajulor mutual 
pe de alța. Detla primele împrumută tendinţa de a face o 
dalorie a statului din îngrijirea de soarta classelor sărace, 
iar dela cele din urmă împrumulă indicarea mijlocului de 
realizare a tendinţii. După expunerea amănunţită a orga- 
pizaţiei ajulorării săracilor și a asociaţiilor de ajutor my- 

lual, se va vedea dacă e întemeială sau nu constatarea de 
mai sus.



CAP. UI. 

ISTORIA INGRIJIRII SĂRACILOR 

Se poate urmări problema aceasta a preocupării de 

soarta săracilor din cel mai îndepărtat trecut şi până as- 

tăzi. De obicei însă, pentru popoarele vechi, tot ceeace ne-a 

păstrat istoria privitor la chestiunea, de care e vorba, se 

referă mai ales la ultimele faze din evoluţia acelor po- 

poare. Formele de îngrijire a săracilor, de care ni se po- 

imeneşte în acele faze, le întâlnim mai târziu în fazele co- 

respunzăloare ale evoluţiei popoarelor după căderea pu- 

terii romane. Există un paralelism între desvoltarea eco- 

nomică a poporului grec, roman şi chiar a altor popoare 

mai vechi din Asia — întru cât istoria ne păstrează ştiri — 

şi între desvoltarea popoarelor europene, care încep cu de- 

sorganizarea imperiului romanu. La popoarele acestea din 

urmă sunt şi instituţii moștenite dela Romani şi schimbate 

apoi ide ele, dar în cursul vieții lor, cele mai multe inslii- 

tuţii se formează independent, „având însă o asemănare 

cu alte instituţii din trecutul altor popoare mai vechi. Ase- 

mănarea e nu din imitație, dar din aceia că aceleaşi im- 

prejurări materiale naturale şi aceleași împrejurări sufle- 

țeşti au trebuit să nască instituţii asemănătoare. Se înţe- 

lege, asemănarea unei organizaţii feodale japoneze cu or- 

ganizaţia feodală a unui popor european poate da naşiere 

unei întrebări asupra puterilor conducătoare în evoluţia 

societăţilor omenești, dar nimănui nu-i poate veni ideia să. 

stabilească vre-o influență a Europenilor asupra Japone- 

nezilor, ori invers. Acelaşi lucru este şi cu ajutorarea să- 

racilor la Greci, ori Romani şi la popoarele desvoltale pe 

ruinile imperiului roman. 
Se pomenește la Atena, în ultima fază a vieţii ei, de 

organizări ale binefacerii, așa cum întâlnim astăzi în sta- 

tele culte ale Europii. Cerşetoria nu era permisă, ca fiind 

o rușine naţională, dar în acelaș timp statul, sau oraşul, 

erau obligate să plătiască o sumă fixă acelui sărac, pentru 
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a avea cu ce să trăiască, odată ce statul a ajuns la simţi- 
minte așa de rafinale, — cum sar putea zice—ca să nu 
poată suporta cerşetoria. Cu alte cuvinte, vedem acelaşi 
lucru, care se întâmplă în statele culte de astăzi, dar ceva 
imai mult decât se întâmplă în unele state moderne, unde 
cerşetoria e înteraisă, prin imitație, dar unde nu există o 
organizaţie a ajutorării săracilor. De asemenea şi la Roma 
se pomenește de instituții de ajutorare a săracilor, aşa cun: 
întâlnim aproape de timpurile noastre la popoarele mo- 
derne. Vechile collegia au fost socotite chiar multă vreme 
ca origină a corporațiilor de mai târziu. Intre îndatoririle 
lor, collegia, ca şi corporaţiile, aveau şi pe aceia de a în- 
griji de membrii lor la anumite cazuri de nevoe. La Roma 
mai există însă ceva propriu, care na mai reapărut în 
evoluţia de mai târziu, cel puţin până astăzi. Roma era cu- 
ceritoarea şi stăpâna lumii întregi. Prăzile lumii întregi 
veneau în Roma, şi când alături de latifundiile din Italia 
şi bogăţiile enorme ale patricienilor, străzile Romii se um- 
plu de proletarii fără rost, reprezentanţii mizeriei târâ- 
loare în faţa bogăției trufașe şi trândave, — semnul sigur 
al unei societăți pe sfârşite, — trebuia să se împartă şi 
proletarilor degradaţi în cerşetori, ceva din ceeace lumea 
întreagă Irimilea, de vos de nevoe. la Roma. E și aceasta 
o îngrijire a săracilor, din cassa statului, fără alegere a 
celui ce trebue ajutat, de cel ce nu trebue ajutat, şi fără 

preocuparea de a cere dela acei ce pot munci să întoarcă 

societăţii, în care trăesc, aceiace primesc dela ea. O aseme- 
nea apariţie socială: e poate unică în istoria lumii. 

Din vremea căderii imperiului roman şi până astăzi, 
se poate urmări o evoluţie neîntreruptă a instituţiilor de 

tot felul. Pentru acest timp se poale vorbi de imilație dela 

popor la popor şi de derivare a unei instituţii din alta an- 

terioară. De aceia, în această perioadă de: timp, privim 
mai de aproape şi istoria îngrijirii săracilor. 

Cele mai multe elemente sunt luate din viaţa popoa- 

relor apusene, purtătoare ale culturii neîntrerupte din lim- 

purile medievale până astă-zi. Liniile generale trase, sunt 

însă linii comune pentru desvoltarea tuturor popoarelor 

moderne, de oare-ce, întru cât putem afla din cercetările 

existente până acum pentru toate popoarele moderne, fa- 

zele mari ale evoluţiei economico-sociale, din Apus, nu lip- 

'sesc din istoria nici unui popor, chiar dacă numiri diferite 

desemnează acelaşi fond al lucrurilor. Acolo, unde cerce-



tările de islorie economică sunt neîndeslilătoare, trecuiul 
e necunoscut, dar din rămăşiţele, păstrate în epoci poste- 
ripare şi până în limpul nostru, rămăşiţe asemănătoare 
cu acelea, păstrate la alle popoare, al căror trecut c mai 
bine cunoscut, se poate reconstitui firul întreg al evoluţiei, 
cel puţin în liniile ei mari. Şi pentru că nu fac decât o 
schiţă foarle generală a islariei economice a popoarelor, 
intru cât această schiță e necesară înţelegerii sițuaţiei -să- 
racilor în fiecare apocă, fazele mari desemnale se găsesc la 
toate popoarele. Așa dar, în această schiţare nu vor Îi ară- 
tate loate epocele desvoltării şi nici perioadele de trecere 
dela o fază la alta, ci vor fi prinse numai câle-va momente 
principale. 

Se ştie astă-zi că nu anul căderii imperiului roman de 
apus esle data precisă a disolvării organismului statului 
roman şi a plantării pe ruinele lui a noi elemente. care 
încep o nouă fază în istoria universală. Mult mai înainle 
se începuseră prefacerile în domeniul întins, nominal si- 
pus autorităţii tradiţionale a Romii. Aşa că. nu şi-ar 

pulea cine-va represenia aşezările existente la căderea iim- 
periului roman printr'o cucerire a Romanilor de alle po- 
poare nouă. în special de Germani. Ceea.e se găseşte după 
căderea formală a Romii, e rezultatul unui proces mai 
îndelungal. Ne-am putea însă explica în mod representaliv 
începulul epocii nouă a istorii în modul urmălor: 

Mai înainte şi după anul căderii Romii se produce în 
Europa o mişcare generală a popoarelor de pe locurile 
unde erau, mişcare pornilă de la unele popoare şi apoi 
comunicală forţat tuturor. Imp:riul roman, în mare parle 
nu destul de consolidal, era câmp deschis. Din lot nu ră- 
mâne decât un punct nerăsbătul de popoarele, care veniau 

din nord și răsărit: acest punct era Constantinopolul, cu 
puţină întindere împrejur. Viaţa lui se tărăgănează până 
târziu în veacul de mijloc. Aci evoluţia nu se face, ca aiu- 
rea, dela început.. Insă istoria econonrică a imperiului ro- 
man de răsărit, cât mai rămăsese din el, e până acum 
puţin cunosculă; cel mult dacă se cunoaşte ceva mai bine 
epoca aceia, când Occidențul vine în contact cu Orientul 
în vremea Cruciadelor. Viaţa economică a Constantinopo- 
lului e însă înlreruptă pentru toțdeauna locmai în mo- 
mentul când popoarele apusene înaintau pe o treaptă mâi 
superioară de organizaţie economică şi socială. Aşa că, 
pentru explicarea instituţiilor sociale din statele moderne, 
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necunoașterea istoriei economice a Bizanțului, nu procură 
greutăţi decât poale pentru lămurirea unor alcăluiri tre- 
cute ale popoarelor orientului european, înainte de a sc în- 
tinde asupra lor razele culturii apusene, cu toate produsele 
ei. De alifel, evoluţia se peirece paralel şi adesea cu în» 
fluenţări reciproce la toate popoarele Europei, cari Sau 
mişcat din locurile lor, fie că ele perduseră firul alcătu- 
irilor lrecute, fiecă nu lrecuseră încă peste faza nomadă. - 

Caun ne putem închipui, iarăşi în mod reprensen- 
(ativ,—de sigur, la baza acestor tablouri stau rezultatele 
istoriei economice, bazate pe ştiri şi documentări precise 
dar de care nu e nevoe aici—așezările popoarelor, după 
mișcarea generală și între diversele mişcări trecătoare? 
Grupe mici de oameni, în general înrudiţi, cu conducătorii 
lor, se așează și-și încep traiul potrivit condiţiilor naturale. 
Aceia ce a tost în România, spre exemplu, micile grupări 
cu șefii lor, encjii, a existat şi la popoarele slave, din Aus- 
lia de azi mai ales, cu aceleași numiri, a existat şi la popoa 
rele germanz cu alte numiri ; mumai timpul nu corespunde. 
Pe teritoriul mai consolidat al imperiului roman, printre 
grupele de Germani, pătrunşi cu voe bună, erau grupe de 
soldaţi cu conducătorii lor, aşezaţi în general pe vechile 
domenii ale împăraţilor. In ceeace priveşte modul de cul- 
tură a jiământului și de organizare a grupărilor sociale, de 
stabilire a raportului dintre membri, numirile romane au 
Wecul şi la Germani şi se întâlnesc nu numai în primele 
veacuri, dar lucru de mirare, se întâlnesc târziu de tot în 
vremea altor epoce cu lotul nouă, în veacurile 15 şi 16, şi 
în locurile, unde elementul german ştersese. mai toate ur- 
mele romanc. 

Pentru această fază, sunt date precise privitoare la 
organizarea economică a diverselor grupe aşezate... Satul 
e o comunilate de oameni, formând câteva familii mari,— 
foarte puţine. Familia coprinde, peste întreaga rudenie de 
sânge, şi alte elemente streine, cari formează diverse catez 
gorii «le supuşi. Șeful familiei administrează tot ce aparţine 
familiei. După modelul familiei, se alcătuceşte din cele câ- 
teva familii comunitatea satului. Din locul ocupat co- 
munitate:. satului, în jurul satului e o parte de pământ 
proprietate a comunităţii, împărţită periodic şi atribuită 
familiilor sau şefilor ca administratori. Dincolo de această 
parle se întinde câmpia ori pădurea, care poate fi folosită 
de oricine.
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AlSturi de aceste comunități, în unele părţi dela în- 

ceput, în altele formându-se mai târziu, se găsesc întiu- 

deri de pământ 'mai mari, aparţinând unei persoane: unui 

conducător în răsboae al mai multor comunităţi, bisericii, 

unde creştinismul pătrunsese, ori vreunui vechi senator 

momaun. Nu interesează aici procedesle de formare a a- 

cestor mari proprietăţi, cum sar putea numi, ci numai 

faptul că erau foarte nominale. În general, în raporlurile 

lor reciproce, oamenii au folosit mai lotdeauna şi mai pre- 

tutindeni aceleaşi mijloace, pentru a-şi întări puterea de 

dominare asupra altora, când s'a născut în sufletul lor a- 

ceastă dorinţă. Istoria economică aducând şi multă hraniti 

curiozităţii, aduce şi multe învățăminte pentru orice timp. 

In vremurile de nemulţumire la Roma, în vremurile când 

Jatifundiile anunțau peirea de mai târziu, Grachii, tribunii 

poporului, mergeau cu gândul până la nedreptatea pri- 

meordială, pe care şi-au bazal lalifundiarii toate drepturile, 

ce pretindeau în vremea Grachilor. Latifundiile erau for- 

sate prin ocuparea vechilor pământuri de folos comun al 

tuturor, fără a aparţine cuiva. Și în perioada, care ne în- 

terescază aici, se întrebuințează pretutindeni aceleaşi pro-. 

cedee, dar absolut pretutindeni, ilela Carpaţi până la pi- 

vinei. In unele părți, cum e pe teritorul mai bine romani- 

zat, mai rămân vechi stăpânitori de pământuri înlinse, 

continuând modul de cultură şi dându-l ca model şi noilor 

stăpânitori. Aceştia sunt şefii uneia sau mai mulior co- 

munităţi, deveniți mari stăpânitori de pământuri, după 

ce şi-au însuşit pământurile de folos comun și adesea 

le-au colonizai cu oamenii lor. 

Acesta e tabloul colonizării economic: diu prima fază, 

fără a arunca vre-o privire în activitatea din liuntrul gru- 

purilor. Se poate și aici vorbi de siluația acelor ce nu pu- 

teau irăi prin. munca lor, dar aceia, ce se poa:c spune, există 

şi mai târziu într fază foarte apropială, şi următoare 

acesteia. nuinită comunism agrar. De altfel, modilicările, 

pentru a trece în faza următoare a feudalismului, nu pri- 

vese decâi anumite forme externe, viața economică a alcă- 

tuirilor sociale rămânând aproape aceiaşi. Aşa că, mai a- 

dăogâud aceste câteva schimbări, pot prescata apoi în- 

treaga problemă a îngrijirii săracilor pentru acea fază, 

care din punct de vedere al produeţici economice, se nu- 

meşte de obicei faza economiei naturale. 

La început, conducătorii popoarelor nouă au 0 mai 
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amare putere, decât mai târziu. Pe teritoriul ocupat complet 
«de Germani,—căci la aceştia se petrece mai întâi şi mai 
clar schimbarea de care mă ocup,—conducătorii au _stă- 
pânirea pământului neocupat, şi pe alocuri chiar se în- 
tind asupra pământului de folosință comună a satelor. Pe 
leritorul rămas mai mult în mâinile poporaţiei romane, 
vechile domenii colonizate cu soldaţi, ori necolonizate, trec 
«de obicei în stăpânirea bisericii. Conducătorii, stăpâni- 
tori ai pământurilor întinse, plătesc serviciile şefilor di- 
feritelor comunităţi prin acordarea stăpânirii şi colonizării 
unor anumite terenuri. Acest fapt, generalizat şi îu alte 
domenii, dă caracteristica economiei natura'e: pata servi- 
ciilor se face în nal!uru, nu în bani. ” 

Când creștinismul, se înlin te şi în lumea germană, bi- 
serica primeşte și ca cela prinți asenmlonea daruri, ca şi 
şefii de răsboaie. Prinții când mereu, ajung un timp, 
And n au ce mai da, şi asupra donațiilor, nemai avânt 
nici un drept, căci lotul se usurpă încel de cei ce pri- 
miau, ajung să nu mai aibă nici o putere, să dispară cu 
„ei orice autoritate şi singure!e cenlralizări d putere să ră- 
mână în mâinile stăpânitoritor de pământuri și ale bise- 
ricii, chiar dacă mai există câte un prinţ care se impunea 
din când în când. 

Incă o schimbare mare şi avem completul feudalism, 
nu numai din lumea egrmens, dar de pretutindeni, ţinând 
:seamă de limp. In diversele comunităţi ale satelor, erau 
oameni; liberi la început. Paralel cu dispariţia autorilăţii 
centrale a prinților şi cu creșterea puterii stăpânitorilor 
de. pământuri întinse. -mulţi din ci foşti şefi ai comuni- 
tăților satelor, dispar oamenii liberi. Procesul de dispa- 
riție e lung şi procedee'e numeroase, —dar e un fapt. care 
produce pasiune în cercetări şi provoacă mari curiosilăţi ; 
procedeele sunl la toate popoarele aproape exact aceleaşi. 
"In general, oamenii liberi, pentru a dobândi sprijin şi 

siguranță, se pun sub autoritatea unui stipânitor de pă. . 
mânturi întinse, denlu-i şi primind imediat înapoi. sub 
«allă formă juridică, ot ceeace posedau. Acest momeni e de 
mare importanti peniru înțelegerea îngrijirii sriracilor. 
Mai sunt și alte procedee, și poale cele. mai numeroase ; în 
acestea predomină forţa şi sunt iarăși pretutinceni aproa- 
pe aceleaşi. Noua siluaţi= a foștilor oameni liberi nu era se , 
înţelege acziaşi ca şi a altor snnusi mai din nainte, dar în : 
amănunte nu interesează aici să intrăm. Din vechile familii
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libere din sate, nu mai rămâne nici una liberă în Apus. Șe 

pare însă că la o parte din popoarele slave şi la Români 

evoluţia wa apucat să ajungă până la capăt, de oarece s'au 

păstrat sate, alcătuite din urmaşi ai vechilor familii con 

ducătoare, enezeşti, fără să fi trecut vre-o dală prin aceia 

ce în apus se desemnează prin cuvântul tehnic de origină. 

romană : comendațiune, şi ceeace, sub o formă foarte puțin 

deosebită sa făcut în alţe cazuri,— afară de unele sate: 

cnezeşii—și în aceste părți. 

Acestea fiind liniile mari ale tabloului vieţii economice 

din lunga perioadă a „economiei naturale“, putem acum 

să. ne dăm seama de siluaţia celor căzuţi în sărăcie în a- 

ceastă vreine şi sub această organizaţie economico-socială. 

Mai întâi unitatea economică, e familia, în formaţia şi în- 

ţelesul ei de atunci. Familia, are o avere comună, pe care o 

adminsitrează şeful familiei, pentru toţi membrii compu- 

nători. Intre aceştia, intră rudele şetului familiei; ele pot 

forma familii, în înţelesul restrâns: tată, mamă şi copii,- 

dar toţi sunt sub aceiaşi autoritate a familiei mari, din 

punct de vedere economic mai ales. In afară de, rude, fa- 

milia mai coprinde supuşi, având şi ci familii în înţeles. 

restrâns. Pentru a ne putea representa această unitate cca- 

nomică, e destul să ne gândim la o rămăşiţă din acele lim- 

puri la Slavi, la ceeace se chiamă Zadruga, comunitate 

familială, ceva mai întinsă decât se admite în de obşte că a 

fost familia la popoarele din Apus în epoca, de care e 

vorba. Dacă averea: e a familiei, când unul din numeroşii 

ci membrii nu ce în stare să producă nimic prin munca lui, 

ori în genere e sărac şi nu poate trăi, cl trebue să fie în- 

grijit de familie. Așa dar, o primă instituție de ajutorare 

a. celor săraci e familia. Din familia aceasta mare se des- 

part elemente, formându-şi singure aparte o întreprin- 

dere, din care să trăiască, tocmai târziu, în alte timpuri şi 

alte împrejurări. In această perioadă nu se întâlnesc. 

elemente în afară de unităţile economice arătate. 

Peste familiile din epoca comunismului agrar, dar care 

continu“, să existe fără schimbare și în epoca feudalis- 

mului, am arătat că se întind alte puteri economice cen- 

irale: biserica și stăpânitorul de sate, cu diversele lui nu- 

miri după ţări: feudal. ori boier, numai numirea diferă. 

In starea ştiinţii istoriei economice de astăzi, ar fi de mi- 

rare ca din diferenţierea câtorva forme de amănunt, — 

foarte mici şi puţine şi acestea—să se scoată caracterizări | 
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ale evoluţii economice anormale, față de mersul general la 
toate popoarele lumii. Am amintit mai sus momentul prin- 
cipal al trecerii sub autoritatea bisericii sau stăpânului: 
diversele sate ori familii se donau sau se „comendau', 
când procedeul era cel legal, ori cinstit, cum sar putea 
zice. Nu se făcea un contract, neapărat; contractul în re- 
laţiile sociale apare mai târziu. Nu ce vorba de contract 
scris, “dar de o învoială cu fixări de înldatoriri dintr”o parte 
şi alla, îndatoriri a căror împlinire să poală fi cerută. 
“Votul se baza pe încredere, şi când încrederea nu era, pe 
forţă. O caracteristică a epocii „economiei naturale“, în 
afară de plata serviciilor ori îndatoririlor în natură, era şi 
aceasiă încredere, bază a luluror legăturilor sociale. Dacă 
„nu erau condiţii fixe şi dacă nu era o sancţiune, se făceau 
totuși promisii dintro parte şi alta. uneori exprimate şi 
întărite prin formalitatea vreunui jurământ, —obișnuit în 
upus,—alte ori numai sub-înțelese. In fond se presupuneau 
aceleași obligaţii. şi War avea cineva dezât să analizeze 
ce aşteptau şi ce «dobândiau satele ori sătenii din România 
când $e donau. ori erau tlonaţi, ori se puneau sub apărarea 
unei mânăstiri ori a unui boier, şi să compare acele aştep- 
lări ori dobândiri, cu cele corespunzătoare ale satelor 
ori sătenilor apuseni, cari se „comendau'” unui feudal ori 
unei biserici. Cecace interesează aici e faptul că biserica 
ori stă pinul dobândit promiteau ori se pr esupunetu obli- 
gaţi sc den sprijin şi ajulor, în caz de nevoie. O obligaţie 
nesancţionată, dar, ţinând seama de limpuri şi oameni, de 
fapt împlinilă. Povestirile vremii, mai mult de natură ]i- 
terară, acelea pe care se sprijină istoria economică în a- 

ceaslă parle, pot să luase îndoeli. Dar iată că istoria n6 
păstrează un document foarte preţios, care arată lămurit 
concepția oamenilor ile atunci, cu privire la ajutorarea 
săracilor, aşa cum o arăt aici. Intro Capitulară dela 805 

a lui Carol cel mare se consfinţeşte în lege, aceia ce forma 
un obiceiu. Biserica obținuse și ea, ca şi feudali, dreptul 
de a lua zecime dela săleni de pe domeniile ei ori dela 
satele donate ci. Carol cel mare obligă mânăstirile să în- 
trebuinţeze întreaga zecime în folosul săracilor. Apoi obligă 
pe toţi stăpânitorii de pământuri şi sate să îngrijească de 
săracii de pe domeniile lor. In sfârşit, pune chiar un im- 
pozit al săracilor pe: episcopi, abaţi, conți şi vasali, obli- 
gându-i în acelaș timp pie fiecare să întrețină un număr 
anumit de săraci. Se impune de asemenea îngrijirea vă-
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duvelor şi orfanilor tot. de :călre stăpânilorii pământului,. 
biserică, ori feudali. Nimeni nu trebuia lăsat să cerşiască, 
Aşa dar o altă instituție de îngrijire u săracilor o formau 
stăpânitorii pământului. 

Pe deasupra luturor se întiniea însă o altă instituţie: 
de ajutorare a săracilor, o instituţie, care joacă un rol 
preponderant în aceaslă priviniă în veacuri e următoare. 
Această instituție este biserica, sub o aliă întăţişare. de- 
cât cea privită până acum, sar putea zice, sub înfăţişarea” 
ei de instituție divină. |n expunerea de mai sus a fost 
vorba de biserică, siăpânitoare de pământ și ce sate, a- 
vând obligaţi faţă «le supuşii săi speciali de pe domeniile 
ci, tot aşa cum aveau alţi stăpânilori de pământ. Sub în- 
fățişarea de instituţie divină,. biserica coprinde sub apă- 
vrarea și îngrijirea ei pe loţi oamenii și deci e obligală faţă 
de toţi. După concepţia timpurilor dela începul ale bise- 

vicii creştine. toată averea Disecicii e avere comună. Pro- 

prielarul e numai Dumnezeu. Reprezentanţii săi pe pă- 
mânt sunt numai administratori ai averii bisericii, avere 
comună a celor săraci. Concepţia generată primitivă e: 
că averea bisericii este patrimoniul săracilor. Chiar din pri- 
mele timpuri, decând Li-ericea nu poseda prea multă avere, 
tot ce avea, sc împărția la să-aci. Comunitatea creştină pri- 

mitivă cra condusă de episcop, ajulat de diaconi, „ochii Şi 

urechile episcopului. 

Toate darurile se adunau în cassa comunităţii şi de aci 

se împărţiau săracilor, prin ajutorul diaconilor. În orice ca- 

muniiale exislă un registru al săracilor — ma?ricola, —- 
numit asifel pe întinsul imperiului roman. In registrul 
săracilor. era trecut orice sărac din causă boalii. bătrâ- 

neţii, ori infirmităţii, şi i se dedea cete necesare. După ce 

hisericu devine instituţie ce stat, cela Constentin-cel-Mare, 
şi capătă avuţii, organizaţia rămâne. Erau orașe, în care 

numărul săracilor din matricola se ridica la câteva mii. 

Roma era împărțită în circumscripţii, atribuite câle unui 

diacon, cu îndalorirea să se intere:eze de situaţia celor să- 

raci. Aceiași concepţie cu privire. la aveze şi la organizaţie: 

se continuă -câtva limp după căderea im per iului roman, 

în timpul epocii comunismului agrar şi o parte a epocii 

feudaliste. Când organele ce ajutorare a săracilor, amin-: 

tite mai sus, nu-şi “împlineau datoria, rămânea, ca ultim 

adăpost, biserica, sub înfățișarea ci de instituţie divină 

şi de administratoare a averii lui Dummezeu. Xa mers 

    
  
 



39 

însă multă vreme aşa, căci episcopii îşi însuşese lreptat 
averea bisericii, întrebuințând-o pentru ci şi caută să se 
scape de săraci, mai ales că aveau să se lupte pentru în- 
lielate cu conții ori vasalii vecini. Totuşi ideia primitivă 
râniiine şi dacă nu în înlregime, dar cel puţin partial, căci 
dela o vreme papii dela Roma holărăsce ca episcopii să 
dea cel puţin 1;, din veniturile bisericii pentru săraci, Și 
rânzâne penlru că această concepţie a lrecul în scrierilă 
părinţilor bisericii dela început. Creștinismul sa răs- 
pândit repede la loale popoarele și prin urmare această a 
treia instiluţie de ajulorare a săracilor cra iarăşi prelu- 
tindeni. 

Din vremea cruciadelor, puţin urai înainte, dar mai 
ales după cruciade, încep să se ivească semnele unci 

epoce nouă. Socielulea, a cărci organizaţie am schiţat-o 
mai sus, era o societate exclusiv agricolă; meseriaşii crau 
însuşi sălenii pentru nevoile propriii, sau o parte din servi- 
torii episcopului ori nobilului pentru nevoile curţii, și nu- 
mai în mod temporar şi nu ca ocupaţie principală; iar 
negustorii, foarte rari, erau sireini, de obicei lrecători din 
loc în loc. Pretutindeni aproape numai sale sau o viaţă 
de sai în orăşele, rămase din lumea romană. O asemenea 
societale durează multă vreme, chiar după ce ici şi colo 
se ivesc puncte, unde viaţa e alllel. Din toate schimbările, 
care duc la organizarea unei alte epoci a evoluţiei econo- 
imico-sociale, amintesc aici numai două, dar cele mai esen- 
țiale, anume: începutul plății în bani a serviciilor func- 
ționar.lor, ori mai exact ale subaliernilor, și nașterea oru- 
șelor, cu rteseriile şi comerțul lor. 

Plata în natură a serviciilor adusese pierderea com-- 
plelă a autorităţii regilor şi întronarea stăpânirii necon- 
tolate a feudalilor. Puterea regilor e numai nominală. La 
popoarele” mai expuse atacurilor din afară, autoritatea cen- 
irală se păstrează mai mult; însă dese'e răsboae suut iot- 
deauna prilejuri. pentru stăpânitorii de pământuri să ob- 
țină oi și nai destrânată libertate la ei acasă. Aşa că,chiar 
dacă nu dispar de tot regii, ca şi în multe locuri din apus. 
în anumite timpuri, toluşi pentru organizaţia economică ci 
nu au nici o însemnătate, de oarece stăpânitorii de păr 
mânturi sunt suevrani de fapt în relaţiile lor cu supuşii, 
De aceia nu dela regi porneşte întâi semnul unei redobân- 
diri a autorităţii centrale ; acest semn pornește dela Papi. 
Aceştia au putinţa, fie graţie pornirii religioase a timpului,
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fie graţie averii colosale adunate de mânăstiri, să dobân- 
dească mijloacele de a recompensa în continuu pe subal- 
ternii lor. Apoi Italia rămâne în continuu un punct de le- 
gălură înire Apus şi între Orient, unde se păstrează mai 
mult viaţa comercială, începută pe vremea, Romanilor. Lu 
oraşele italiene se adună bogății şi se desvoltă chiar luxul. 
CÂtă. vreme erau papi incapabili, bogăţia nu era întrebuin- 
“ţată ca mijloc de rlominare. Când pe tronul papal se urcă 
papi energici şi cu o intuiție clară a eventualii puteri, ce 
o pot av, atunci bogăţia adunată e mijlocul sigur de în- 
lărire a puterii. Subalternii brimişi departe sunt răsplă- 
liţi în bani și sunt credincioși. Epoca aceasta e inaugurată 
în special de papa Grigore al VII. De acum se începe și 
lupta între papalitate şi regi, luptă, care se reflectă în 
rivalităţile dintre episcopi şi conți în oraşele în formaţie, 
şi care se termină cu triumtul papalității. 

Iată tun fapt, care nw;e general: această luplă între cele 
două mari puteri ae vremi. La popcare:c orientale nu există 
căci biserica ortodoxă a Orientului a fost mai totdeauna în 
mijlocul statelor, supusă autorității cenlrale şi miluită de 
aceasta. Insă faptul principal pentru evoluţia economică, 
plata în bani a serviciilor subalternilor, corespunde pre- 
lutindeni cu începutul disolvării feudalismului. In Apus 
ideia porueşte dela Paţi, în Orient, poate prin influenţa 
Apusului, pentru că în Orient statele se organizează şi 
puterea regilor crește mult mai târziu. Imprejurări poli- 
tice speciale împiedică ori întrerupe manifestarea puterii 

regilor, iar nceasta nu face decât să lungească puterea 
necontrolată a stăpânitorilor de pământuri, până aproape 

de vremea noastră. Plata serviciilor subalternilor în bani 
este în orice caz unul din caracterele epocii nouă, în care 
puterea regilor se întăreşte, statele încep să se consolideze, 
iar din punct de vedere economic, capitalul mişcător, 
banii, etc., conirabalansează şi chiar întrece în însemnă- 
tate pentu producție pe cel mişcător: c aceia ce se 
chiamă „economia banilor“, sau, înlrun anumit înţeles, 
economia capitalistă. | 

Inceputul unei asemenea organizări economice îl con- 
diționează însă nașterea industriei şi comerţului, care for- 
mează o a doua putere de transformare a vechii organi- 
zări. In oraşele Italiene a existat în continuu o viaţă co- 
mercială, dar numai de intermediari între vest şi est. Ală- 
turi de comerţ sa născut, dar mai târziu, şi o classă ame- 

    

  

  

  
 



4i 

  

scriaşilor locali în oraşe. Din Italia, se întinde industria şi 
aiurea, în anumite centre. Nu interesează aici expunerea 
procesului de formaţiune a oraşelor şi centrelor indus- 
triale, dar acest proces e firul conducător cel mai sigur 
de. urmărire a desvoltării economice a oricărui popor, de 
oarece aproape loată viaţa economică și puterile purtă- 
toare ale progresului, pe orice cale, se concentrează în 
oraşe. Primul pas pentru studierea evoluţiei economice a 
diferitelor popoare îl formează cercetarea formaţiunii şi 

„“lesvoltării ori decăderii diferitelor oraşe. Fără aceasta nu 
« posibilă de reconstituit istoria economică a nici unui 
popor. În general, oraşele s'au format acolo unde a fost re- 
sedința unui conducător, sau a stăpânitorilor de pămân- 
turi: în apus de vbicei reşedinţele episcopilor şi ale feuda- 
llor. Foarte adesea aceştia trăiau în acelaş loc, de și în 
cea mai mare rivalitate. În aceste locuri, simple sate la 
începul, supuşii lepiscopului şi ai feudalului ?u rau anumile 
obiecte necesare traiului, în afară de serviciile făcute stă- 
pânilor, fie la curtea lor, fie la câmp. Alături de aceștia, 
«xXistau de cele mbhi multe pri şi săteni. din acei carifuse- 
seră odinioară liberi şi cari aveau acum situaţia lor deose- 
bită de a celorlalţi supuşi. La început, aceşti săteni erau 
agricultori şi meseriași pentru nevoile proprii. Mai apoi 
lucrează diferite obiecte şi pentru nevoile episcopului şi 
feudalului, sau pentru nevoile populuţiei din satele înve- 
cinale, care rămâneau mai în urmă și care nu erau vizitate, 
«le negustorii străini. Din aceşti săteni literi se naşte classa 
mesriaşilor, şi chiar dela început se crează organizarea 
meseriaşilor, care se desvoltă mai apoi până la o putere 
politică în conducurea oraşelor. Fie că episcopii şi feudalii 
locali, reprezentanţi ai regelui, în rivalitatea lor căutau 
sprijinul acestei classe a meseriaşilor, fic că une-ori voiau 
să-şi întindă prea mult pretenţiile asupra serviciilor, ce 
aveau să primească dela ei, meseriaşii se unesc între ci, 
pentru a sc putea opune noilor pretenţii ale stăpânului 
lor. În aceste uniuni libere se presupune a îi origina cor- 
poraţiilor, o problemă atât de deshătută încă între econo- 
miştii timpului nostru. În viaţa lor foarte lungă, până în 
secolul al 19-lea, cu resturi din dărâmăturile unei impu- 
nătoare construcţii a trecutului chiar până astăzi, în anu- 
mite locuri, aceste corporaţii au avut organizaţii diferite 
«lupă limpuri, dar cu acelaş mers și cu aceleaşi faze a- 
proape pretutindeni. |



42 

La început, asociaţia e liberă, dar căutată de toţi, ca 
mijloc de apărare a drepturilor tradiționale; mai târziu 
Hevine o putere în conducerea oraşelor și participarea e 
obligatorie. La început, prescripțiile de mărginire a aclivi- 
I5ţii fiecăruia suni mai puţine; mai lârziu se regulamen- 
lează cele mai mici amănunte. La început, poate intra în 
corporație orice meseriaş; mai târziu corporaţia e exclu- 
sivă, drepturile de membrii se moștenesc, și pătrunderea 
ucenicilor ca membri se îngreuiază, cezace dă naştere în- 
ceputurilor elasii porletarilor. Pentru problema îngrijirii . 
săracilor, care mă preocupă aici, un fapt e interesant dir 
toată această organizaţie, cu multe faza, dar un fapl care 
e comun tuturor fazelor. Mai înainte însă de expunerea 
lui, trebuesc amintite şi alte asociaţii, născute în acelaş 
timp. și care, din punct de vedere al îngrijirii săracilor, 
au aceiaşi importanţă. 

In aceleași orașe în formaţie se stabilesc. uneori de- 
finitiv, alte pri pentru un timp oarecare, și negustorii 
streini, Italieni sau Evrei. Incă de mult, se formaseră în 
Italia, în praşe, asociaţii de apărare reciprocă, între ne- 
gustori. Cei cari plecau aiurea în Europa, rămâneau tot 
sub apărarea asociaţiei din patrie şi obțineau anumite pre- 
rogalive, unde se stabileau, formând şi acolo asociaţii fi- 
liale, dacă erau mai mulți. Evreii aveau iarăși prerogali- 
vele lor, căci erau de mare folos episcopilor şi feudalilor, 

şi pretutindeni, Evreii aveau cercurile lor separate și în 
legătură unele cu altele:nu numai în Europa, dar chiar 
până în mijlocul Asiei. După exemplul Italienilor și I- 
vreilor, când viaţa comercială se însuflețeşte după Cru- 
ciade, se încep şi aiurea să se formeze asociaţii între ne- 
gustorii, cari se găsiau. De oarece negoţul consta mai 
mult în desfacere da mărfuri din Orient, trecule din mână 
în mână, şi foarte puţin din trimeterea de mărfuri în 
Orient, trimelere, care se făcea direct prin negustorii 
slreini, cari veniau cu mărfuri şi se duceau cu altele, ne- 
gustorii nu puteau fi statornici. Totdeauna mărfurile erau 
în lrecere. De aceia şi negustorimea locală lua drumul în 
alte ţări. : 

“Aşa din Germania ajung colonii de negustori până în 
Anglia, Scandinavia şi până departe spre Rusia de răsă- 
rit. Toţi aceşti negustori formau în aceste ţări asociaţiile 
lor deosebite, dobândind, prerogative, şi socotindu-se de- 
pendente de oraşele lor de origină. In aceste asociaţii, for- 
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- mate ce negustori slreini în ţară străină, [ealru a-şi păs-- 
ra drepturi faţă ae localnici, se socotește origina corpora- 
țiilor negustorilor. Dela  corporaţiile germane din ţări 
streine a pornit ideia stabilirii de raporturi înire loate, 
pentru a dobândi monopolul comerţului, şi din această 
tendință a eşit celebra ligă Mansealică. Raza de aclivitale: 
comercială a Italienilor sa întias și mai mult în Răsărit 
şi prin urmare și la popoarele orientale a fost acelaşi pro- 
cedeu, fără ca negustorimen locală să meargă aşa de. de- 
parle ca cca germană, ci din potrivă mulţumindu-se a îi 
pe d o partie loc de dopozilare spre desfacere a mărfurilor” 
venite dela negustorii italieni, iar pe de altă parie a măr- 
urilor venite ceva mai târziu dinspre Nord, dela Germani. 
Se pare că România de astăzi a fost limita de despărțire a 
razelor dc influență veni:e dinspre Nord și Sud; în Car- 
paţi au rămas urniele mai de seamă a coloniilor cermane, 
la Dunăre ale celor Italiene. In acest chip, şi în vremea cru- 
ciadetor şi «lupă cele, se formează corporaţiile negustoresti. 

In afară de prescripțiunile, privitoare la apărarea in- 
lerese!or profesionale, dif asociațiile meseriașilor cât şi 
«le negustorilor. «veau înddloriri privitoare la îngrijirere 
sărazilor. Şi iarăşi e nevoie de o mică schiţare a organi- 
zaţiei ajutorării săracilor în această epocă nouă. Mai înlâi. 
în lumea satelor propriu zise, organizaţia nu se schimbă,. 
dar instituţiile numi degenerează. Din familia cea mare se 

mai despart elemente, căutându-şi aiurea existenţa şi la 
caz de sărăcie rămânând fără sprijinul familiei. Biserica 
şi feudalii. ca stăpânitori de pământuri, devenind tot mai 
stăpâni în comeniile lor, îşi mai uită din îndatoriri şi nu- 
mărul săracilor începe să crească dela o vreme. Şi mai 
mult își uită îndatorirea biserica, sub înfăţişarea ei ce in- 
stituțic divină, Bogăţiile enorme ce scurg în Occident la 
Roma. sau în mâinile episcopilor, iar în Orient la Constan- 
tinopol, dar "mai ales în mâinile călugărilor greci. Partea 
săracilor se reduce de tot; cerşetoria devine o plagă. 

In oraşe. principalul organ de ajutorare a săracilor: 
devin corporaţiile megustorilor şi meseriaşiloi pentru mem- 
brii lor. :Aci îndatorireu ecrporaţiei e bază ipe un ali prin- 
cipiu: acordarea dreptului la muncă. Ori-unde, corpora- 
țiile sau breslele nu permiteau concurenţă, ele singure de: 
deau dreplul la exercitarea unei meserii sau comerţ. Odată 

dobândit acest drept din puterea corporației sau breslei şi 
supunându-se la toate prescripţiile ci, membrul avea irep-
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tul să ceară şi ajutor la caz de nevoe. De aceia corporaţiila 
acordau ajutoare în caz de boală şi la moarte, și în general 
„asigurau un câştig din meseria sa oricărui membru, prin 
monopolul, ce-l aveau asupra pieţii. Foloasele . acordate 
membrilor se întind și mai mult, când pulerea corpora- 
țiilor, în Oraşe sau stat, ajunge la o însemnătate mare. 

Dar în praşe mai erau și persoane, care nu intraseră în: 
„corporaţii, pentrucă nu exercitau o mesezie propriu zisă, 
ci-şi vedeau de cultura pământului lor din jurul oraşului, 
de pe domeniul episcopului ori feudalului. Apoi când cor- 
poraţiilu îngreuiază tot mai mult condiţiile de a deveni 
membru, mulţi rămân în afară de orice sprijin în cazul 
„de sărăcie. Cu deosebire grea e situaţia ucenicilor, cărora 
li se pun dela o vreme atâtea condiţii pentru a deveni 
maiștri, - încât rămân adesea toată viața ucenici. Şi ca 
ucenici încep să fie deosebiți de maiştri în corporații. Fi 

îşi formează atunci asociaţiile lor de aju'or mutual, vrigina 

încercărilor de asigurare a soartii muncitorilor, a care.voi 
vorbi în capitolul următor. 

Din toate cele expuse pentru această perioadă. se vede 
că în afară de instituţiile de ajutorare existau oameni ex- 

puşi să nu aibă alt sprijin în caz de nevoie, decât la hise- 
rică, sub înfăţişarea ei de instituţie divină. Bicezica însă 
nu mai e aceia din timpurile mai curate ae trecutului: a- 
-xerea ei a [levenil averea proprie a clericilor. cari au să se 
lupte pe puteri sa lumească şi să domine în locul regilor. 

Mizeria se întinde şi biserica are altă preocupare. Acum 

-e vremea reacţiunilor de îndreptare în biserica Apusului. 

peste care nu mai treceau nenorociri ca în Orienl, ca să-şi 
mai scadă din pornirile pământeşti, Se ridică glasuri îm- 

polriva îmbogăţirii servitorilor lui Dumnezeu şi cer desh- 

marea averilor la săraci, ca în timpurile mai bune de odi- 

nioară. Dar multe trupuri de martiri. ca al lui Brescia, 

„cad pradă, fără ca biserica săi treacă în rândurile mar- 

tirilor. Curentul pornit în biserică merg» înainte, glasuri 

protivnice se ridică ici şi colo, şi din ele ie; Reformele reli- 

gioase de mai iârziu. Deocamdată mizeria se întinde şi 

cerşetoria e aşa de răspândită, încât devine periculoasă: 

„pentru siguranța cetăţenilor din statee, care încep a se 

forma. Impptriva acestui pericol se iau pe de oparte mă- 

-suri severe de împielicare a cerşiloriei. Liegi draconice îm- 

potriva cerşitorilor se fac în Yranţa, Anglia, Germania, 
-ete., în secolul al 14-lea şi începutul celui de al 15-lea. Pe 
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dealtă parte, din sânul bisericii porneşte ideia de organi-- 
zarc a ecrşetorilor, nu de ajutorare a săracilor. Cerşetorii - 
treluesc ştiuţi şi recunoscuţi şi numai astfel au dreptul să. 
cerşească. Ordinul Franciscanilor nu era altceva la în- 
put, decârc asociaţia cerşetorilor, îmbrăcaţi în costume, spe- 
ciale, şi puşi sub un anumit control. Aceasta era siluaţia 
săracilor, când apare reforma religicasă a lui Luther. | 

Din secolul al 16-lea înainte, îngrijirea săracilor intră. 
înt'o fază nouă în Apus; pe când în Rasărit tradiţia 
continuă alcătuirile trecutului, care cad și acelea în desuc- 
litudine, odată cu schimbarea organizaţiilor economice. ln 
Apus, biserica reformată Vinde a confunda comunilatea re- - 
ligioasc cu comuniia:ea polilică şi trece prin urmare asu- 
pra acesleiu grija săracilor ; biserica. dispare ca ceva dco-. 
sebit de comunitatea polilică. Aşa dar, un moment însem- 
nat în istoria ajutorării săracilor: statul ori comuna își 
impun datoria de a îngriji de săraci şi nu numai. de a ăe-. 
creta legi de împiedicare a cerşeioriei. Această schimbare 
era potrivilă si cu credinţele Reformaţilor, dar şi cu îm- 
prejurările economice a!'e vremii. Mai întâi l.uther e în 
contra proprielăţii comune şi pentru proprietatea indivi- 
duală, de oarece accasla ar fi concepția adevărată după. 
învățăturile Mântuitorului şi -ale Apostolilor, contrar ra- 
vățăturilor altor părinţi bisericești de mai lârziu și de mai 

înainte. Apoi biserica nu trebue să fie o instituție pămân- 
tească şi deci nu trebue să aibă avere, de aci ideia secu- - 
larizării averilor bisericii în toate ţările trecute la proles- 
lantism. Era firesc prin urmare, ca biserica, nemai având 
avere, să nu mai aibă ea, ca biserică, grija săracilor, ci 
din polrivă comunitatea polilică, de fapt tot una cu cea 
religioasă, lrebue să se îngrijiască de săraci, şi anume de 
acei săraci, cari nu pot munci, de oarece nu e contorm 

cu învățătura creştină să se ajute cei leneși. 
In atari de aceste învățături reformatoare. mai erau și 

alte necesilăţi, rezultate din înprejurările economice, care 
impuneau statului datoria de a îngriji de săraci. Prinții 
luaseră obiceiul să creeze negustori şi meseriași, liberaţi 
de corporaţii, şi aceasta era privită ca o favoare, cu care 
prințul putea recompensa pe anumiţi supuşi ai săi. Acești 
meseriaşi liberi puteau fi izbiţi de vre-o nenorocire, puteau. - 
cădea în stare de sărăcie şi atunci stalul,——statul era re- 
gele—era dator să-i ajute, căci el le rezunoscuse dreptul la : 
muncă, după cum făceau corporaţiile, Care deceau membri-
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lor lor asemenea, drepturi. Şi mai mult ciezât iatâi. Corpora- 
jiile devin încetul cu: încetul instituții publice, obligatorii 
pentru toţi meseriași! şi negustorii. Era firesc deci și pen- 
tru acest motiv, ca statul să aibă o îndatorie în caz când 
săracii nu sunt ajutaţi. 

Pe temeiul tuturor acestor împrejurări nouă și deter- 
minate de ele, încep pretutindeni legislaţiile priviioare ra 
“săraci din secolul al 16-lea şi începutul czlui de al 17-lea. 
Chiar țările rămase catolice sunt influențate de aceste 
idei nouă şi legislaţiile sunt generale. Primul pas îl face 
Anglia. Incă dela 1550, proprielarii încep să fie soroliţi cu 
obligaţi să îngrijească de cei săraci. Fără vreo leze. în 
urma cererii preotului, judecătorul obliga penlru cazu 
individuale pe orice proprielar la plata unei contribuţii 
peniru săraci conform cu averea. La 1572 Iduard al 
VI-lea pune un impozit obligalor al săracilor. Toate legi'e 
săracilor se condifică de regina Elisabeta la 1601 şi ce aci 
înainte ajutorul săracilor e complet organizat paniru multă 
vreme, prin vestitul Act for the relief of îhs psor. în fio- 
care parohie, sunt aleşi de juzezător 2—4 locuitori frun- 
iaşi, cu îndatorirea de a se interesa de soarta săracilor: 

ci sunt supraveghetorii sărăzimii-—overseers of ihe posr. 
Aceștia trebuesc să procure lucru tuturor celor ce pot munci, 
—un fel de asigurare împotriva rhâmage-uiui.---şi să cea 
„cele necesare acelor incapabili de muncă. Pentru a:eşua 
din urmă se stabileşte impozitul săracilor pe proprie ari şi 
pe meseriaşii organizaţi în corporaţii, «e oareze ei dispun 
„de mijloacele de producție. Aşa dar, caracterele principale 
ale legislaţiei săracilor în Anglia sunt: deosebirea prezisă 
intre săracii capabili și incapabili de muncă, odlişațiu sei 

tului de a procura ocazie de muncă celor capabili, in pozăt 
pentru ajutora-ea celor săra:i în genere. 

Cu oarecare deosebiri, se urmează ace! aş curent şi în 
Franţa. Dela Irancise | încep comunele să fe obligate să 
îngrijească de săracii lor. Conducerea şi administrarea 
fondului destinat săracilor erau încă înoredinţate prev- 
tului. Ca şi în Anglia se stabileşte un impozit al săracilor, 
mai întâi în Paris şi apoi se generalizează prin ve lita ur- 
-donanţă a lui Moulins. Aceleaşi principii 'se înfăptuese 
prin diferitele legi în state'e germane. în Olanrla, Spanis, 
-cte. Tendinţa a rămas până astăzi, dar repezite transfor- 
mări ale organizaţiei economico-sociale din secolul al 17-lea 

:şi până la sfârșitul celui de al 18-lea, au adus oarece: 
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schimbări în organizaţia ajutorării săracilor, dacă nu în 
tendinţa şi principiile ci fundamentale, dar în coprinsul 
şi tehnica organizării. Care sunt schimbări le în organi- 
zaţia economică şi socială până în veacul al 19-lea, care să 
aibă o înrâurire însemnală asupra organizării îngrijirii 
de săraci? 

Evoluţia organizării economice capitaliste ajunge a- 
proape de lriumful desăvârşit. Progresc'e tehnice dau un 
avânt enorm industriei şi comerţului şi măresc neîncetat 
populaţia ccupată în aceste ramuri cconomize. Industria 
nouă. cu întreprinderile ci mari, cere libertate de acţiune 
cât mai completă. Un curent nou de gândire tot inai pu- 
ternic îşi face lo în veacul al 18-lea, mişcându-se în di- 
recţia libertăţii individuale. Faţă cu acest curent, deter- 
minal de împrejurările economice nouă, vechile corporațu, 
resturi ale treculului, degenerează, devenind tot mai ex-, 
clusive şi pretinzând lot mai mult monopolul diverselor 

ramuri de producţie. In afară de cle munzitorimea din in- 
dustrie se înmulţeşte, asociaţiile ucenicilor, cari capată tol 
mai mult caracterul salari iațitor moderni, nu sunt în stare 
să mai dea toate ajutoarele necesare celor săraci, mai ales 
când ocazia de muncă lipseşte. Numărul săracilor creşte 
neîncelat. Imposilul săracilor se ridică la sume colosale, 
mai ales în Angiia. In legea reginei Elisabeta dela 1604 
nu se spunea nimic cu privire la comuna, care trebue să 
ajule pe săraci. Lucrătorii mergeau din loz în loc după 
muncă şi după ce lucrau câtă-va vreine întrun oraş in- 
dustria! şi se întâmpla să se îmhbolnăvească ori să nu 
mai poată munci de bătrâneţe, nu erau ajulaţi de acel 
oraş, împovărat în deajuns cu localnicii săraci. şi erau 
trimeşi în oraşul lor ratal. Acesta nui se mai socolia dator“ 
să-i ajute şi ast-fel săracii culrezrau Anglia fără sprijin, 
cu toată organizaţia şi cu obligaţia comunelor de a procura 
de lucru. Se încearcă toate felurile de remedii. Pe vre- 
mea lui Carol al II-lea se interzice strămutarea lucrătorilor 
dintru loc în altul după muncă. Rezultatul e că numă- 
rul celor lipsiţi de lucru se îumulțeş!e enorm, căci nu se 
mai putea nici cel puţin satisface ceresea reală de braţe. 
Pentru ajuiarea lor, judecătorii locali hotărau să Ii se plă- 
tească din fondul săracilor, de oarece nu lise pulea da 
de lucru. Impozitul săracilor creşte la sume. fabuloase. 
Atunci: se niai încearcă şi alte mijloace. Se crează aşa 7i- 
sele „casse de muncă'—workhouse—pentru săracii ca-
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pabili de muncă şi în ele sunt aduși toți ca să muncească, 
Sistemul se păstrează până azi, cu oare-care schimbări. 
In sfârșit, pentru a se micșora numărul celor întreţinuţi 
complei în Workhouse, se crează aşa numitul „sistem al 
subvenției“—allowance system. Se alcătueşie o scală a 
salariului, pentru diferite ramuri ; cine nu primia salariul 
determinat, avea o subvenție până la completarea lui. Sa- 
lariile se micşorează, pentru că subvenţia se dedea din: 
fondu! săracilor, adunat tot dela întreprinzători prin im- 
pozitul săracilor. Impozilul acesta era la sfârşitul secolului 
al 17-lea de 900.000 £ sau 22 milioane lei; iar la înce- 
putul secolului al 19-lea, în 1878, ajunsese la enorma: 
sumă de 7.870.801 £ sau 196.770.025 îrL). 

Şi în alte părţi e ivesc aceleaşi nevoi şi se încearcă «li-- 
ferite măsuri. În general, pretulindeni oamenii polilici 
sunt nevoiţi să facă deosebire fundamentală între acei 
săraci capabili de muncă şi între cei infirmi. Orice legi 
de pedepsire a lsăracilor cerșetori se caută să fie înlăturate, 
Turgot în Franţa desfiinţează deocamdată les depâis de 
mendicite, pentrucă săracilor capabili de lucru trebue să îi 
se idea ocazie ide muncă, iar cei incapabili să fie întreţinuţi, 
aceasta fiind o datorie a statului. Imprejurările economice 
erau însă într'o aşa stare, încât numărul săracilor se în- 
mulţia pe fiecare zi, și însuşi Turgot și apoi Clugny sunt 
nevoiţi să introducă măsurile suprimate. In principiu. 
se recunoaşte un drept, dar în practică nu există un mij-. 
loc să îndrepte răul observat. De asemenea idei de îngri- 
jire de 'soaria celăţenilor din partea statului e dominată 
întreaga epocă de frământări a marii revoluţii franceze. 
Adunările Constituantă, Legislativă şi Convenţia recunose 
toate, sau declară ca o datorie sfântă—detle sacree-—a sta- 
tului de a îngriji de săraci. In constituţia dela 1795 se 
prevede că statul este dator să procure lucru celățeniloi 
capabili de muncă şi să îngrijească pe cei incapabili. De 
astiel, asemenea idei mai revin şi la 1848 în vestitele proccte 
ale lui Louis Blanc. Toate străduinţele n'au reuşit şi mi- 
zeria sc întindea şi toţi săracii erau de fapt fără spri- 
jin. Dar sfârşitul secolului al 18-lea nai aduce încă o îru- 
povărare a statelor, cari îşi luau asupră-şi îngrijirea să- 
racilor, Acum e triumiul capitalismului şi al individualis- - 

vu L. Brentano: Die Arbeiterversicherung gemăss der heutigen Win 
schaitsordnung. Leipzig. 1879. p. 62. 
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mului, care îl condiţionează. Din lot ceeace se aduce nou 
cu secolul al 19%lea, nu voiu arăta aici decât două fapte, 
de oarece întrun alt capitol al acestui studiu, voi da o 
privire mai amănunţită a organizaţiei economico- sociale 
nouă, întru cât are legătură cu problema, care mă preo-.. 
cupă. 

Secolul al 19%lea aduce pe deoparte desființarea cor po- 
rațiilor și breslelor din comerț şi meserii, iar pe de alta 
liberarea țăranilor. Aceste două fapte însemnează ruperea 
legălurilor de îndatoriri între oamenii coprinşi în ase- 
menea instituţii. Nici îndatoriri nu mai are nimeni faţă 
de prescripţiile corporației, ori faţă de stăpânul pămân- 
tului, dar nici pretenţii de ajutorae la nevoe. In paginele 
inecule am arătat toate aceste legături, aşa că acum nu 
mai « nevoc să spun ce au pierdut clasele de jos. E destul 
să privim în general efectul noilor fapte. La numărul mare 
al săracilor se mai adaogă acum şi massa mare a celor 
ce mai găsiau un sprijin în vechile alcătuiri. AlLă epocă 
începe şi alle măsuri se incearcă, penlru a se răspunde 

nevoilor nouă. Şi despre acestea va fi vorba în capitolul 
urniălor. | 

Inainle însă de a trece la expunerea problemelor nouă, 
irebue făcută aici o constatare. In tot cursul expunerilor 
din 'paginele trezu'e, preocuparea generală a îngrijirii de 
săraci a încăput în cadrul îngrijirii de classele de jos în 
genere şi deci în cadrul studiului de faţă. Aceleaşi măsuri 
paralele erau luate pentru toţi săracii.. De acum înainte - 
altele sunt principiile, pe care se bazează îngrijirea de 
soarta materială viitoare a classelor de jos şi allele acelea, 
pe care se bazează îngrijirea săracilor propriu-ziși. Cu 
toata acestea, pentru două motive socoiesz că irebue să 
mai adaog aici câteva lrăsăluri generale ale organizării 
ajutorării săracilor în vaacul al 19-lea în statele apu- 
sene. Mai întâi, din aceiaşi legislaţie a săracilor fac parte 
o serie de măsuri, care înlocuesc asigurările sociale pen- 

tru anumite cazuri şi care se socotesc și ca măsuri de 

asigurare socială şi ca măsuri de îngrijire a săracilor. 
Apoi, privită în întregimea ei, îngrijirea săracilor se în- 
crucişează în mulle puncte cu asigurările sociale şi se 
completează reciproc. Toate caracterizările dale acum nu 
privesc însă decât îngrijirea propriu zisă a săracilor, 
nu și încercările de asigurare din acest timp, căci de a- 
ceslea va fi vorba în capitolul următor. * 

tă 

 



50 

La începutul veacului al 19%lea se simte pretutindeni 

povara adusă de mulţimea celor ce cădeau în sărăcie. 

Pe lângă toate faptele amintite mai sus, se mai poale a- 

dăoga şi desmembrarea încă mai de mult începută, și 

complet terminată, a vechii familii. Familia nu constă, 

în toate veacurile din urmă, decât din soți şi copiii necă- 

sătoriţi până la o anumită vârstă. Şi această instituţie de 

sprijin la nevoe dispăruse încă de mult. La începutul 

veacului al 19%lea se iau deocamdată măsuri severe de 

împiedicare a creşterii numărului săracilor şi se merge 

până acolo, încât se împiedică chiar căsătoriile acelora, 

cari nu puteau dovedi că au o avere. Asemenea tendinţe 

rau durat mult, căci, faţă de aceste nevoi ale statelor mo- 

derne, nevoia înmulţulţirii populaţiei, pentru întărirea pu- 

terii economice pe piaţa internaţională, a determinat lăr- 

girea organizaţiei existente a îngrijirii săracilor. Epocă a 

făcut în această privinţă legea prusiană din 1842. care s'a în- 

tins până la 1870, în toatestatele germane. Comunele erau 

obligate prin acea lege să-şi întrețină pe săracii lor şi tot aci 

se rezolvă şi vechea problemă a locului de întreţinere : acea 

comună. e obligată ba întreţinere, 'în care 'săracul a irăit trei 

ani. Apoi se caută centralizarea milei private şi întrebuin- 

țarea ei în mod raţional. Biserica şi diversele asociaţii 

de binefacere lucrează în armonie cu organele comunelor 

şi mijloacele. toate sunt împărţite după un plan cunoscut 

de toate instituţiile de ajutor. In Anglia, organizarea în- 

grijirii săracilor ipăstrează încă din asprimea, dictată de 

timpul, când numărul săracilor: era înspăimântător. Să- 

racii sunt aduşi tot în Workhouse, ca să munciască şi sunt 

întreţinuţi acolo, mărgininduw-li-se foarte mult libertatea, 

tocmai pentru a-i speria de a se mai declara săraci şi a 

cere ajutor. La 1834, anul reformării legii reginii Elisa- 

beta, sau mai adus îmbunătăţiri organizaţiei, unindu-se 

mai multe parohii, pentru a mu fi unele prea împovărale. 

Uniunile acestea au comitetele lor speciale—board of guar- 

dians,—formate din judecătorii de circumscripţii şi alţi 

membrii aleși. lar pentru toată Anglia e o autoritate 

centrală a săracilor: poor law commissioners. Impotriva 

asprimei din Workhouse sa făcut o mică reacțiune în 
timpul din urmă, şi copiii, cari trebuiau să stea tot acolo, 
sunt crescuţi acum după felul unei creșteri familiare, în- 
grijiţi de femei şi trimişi la şcoală. 

In 1908 toţi” cetăţenii Englezi bătrâni primesc dela stat 
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îngrijire, în urma legii pensiilor bătrâneţii,—o7d age. pen- 
sionns act,—despre care va îi vorba în altă parte. In 
Franţa şi ltalia, îngrijirea săracilor a fost lăsată mai cu 
seamă pe socoleala milei private. “Totuşi în Frânţa încă 
de mult statul s'a îngrijit de copiii săraci și orfani precum 
și de alienaţi. In 1905 sa introdus chiar îngrijirea obli- 

„gatorie a bătrânilor, infirmilor și incurabililor. | 
In general așa dar, în veacul al 19-lea statul şi comu-. 

nele îşi impun datoria să îngrijiască de săracii lor, . se 
determină ce anume lot e obligat la îngrijire, se centra- 
lizează organizaţia îngrijirii săracilor, în ce priveşte con- 
trolul executării ei de fapt; se organizează și binefacerea 
privată, punându-se în legătură cu organele publice res- 
pective. Pentru răspândirea unor asemenea idei, sau făcut 
și asociaţii internaţionale și la 1900 sa ţinut în Paris, 
iar la 1906 în Milan, un „congres internațional de ajutor. 
și binefacere". 

Alături «le loate aceste alcătuiri, se creează, în vea- 
cul trecut mai ales, alte instituţii sociale de îngri- 
Jire a classelor de jos, și anume a acelor elemente, care au 
fost sau mai pot fi capabile de aclivitate în viaţa eco- 
nomică. Şi despre acestea în capitolele următoare. 

Literatura specială.— Asupra îngrijirii săracilor în diferite timpuri, există 
0 literatură vastă, pentru ţările din mijlocul şi vestul Europei. Unele 
scrieri se mărginesc la povestirea activităţii bisericii creştine. Astfel: 
Ratzinger : Geschichte der Kirchlichen Armenpflege (Freiburg 1894) ; 
Lallemand : Histoire dela Charite (ol. |: L'Antiquite 1903; vol. II. 
Les neuf premiers si&cles de ere chretienne 1903 ; vol. ll: Le moyenx 
âge 1906). Uhihorn : Die Christliche Liebestătigheit 1882 —1895. 

«dar în mod special, după o metodă pur istorico-documentară. Astfel sunt 

marile studii ale lui Miânsterberg : Die deutsche Armengesetz gebung, 
ete. Leipzig 1887 şi Das auslândische Armenwesen 1901. Apoi articolul 

Armenwesen din Handworterbuch der Staatswiss+nschaften de Uhl- 

horn şi Miinsterberg; Das Armenwesen und dir Armengesetz gebung 

in den europăischen Staaten, 18 0, de Emminghaus ; Aschrott : Das en- 

glische Armenwesen in seiner historischen Entwiklung und in seiner 
heuligen Gestaltung. Leipzig 1886; Kirkmann-Gray ; A FHistoryof En- 

glish Philantropie 1905; Chalmers.: The Christian and civic economy 

of large towns. Glasgow 1821 —1826. 
in sfârşit, sunt lucrări, care studiază problema săracilor, în diversele 

timpuri, în legătură cu organizația economică şi socială respectivă. Ast-



52 

jel [. Brentano consacră acestei chestiuni o mare parte din lucrarea sa 

dela 1879: Die Arbeiterversicherung gemăss der heutigen Wirtschaft- 

sordnung. Leipzig 1819. Apol o vastă lucrare a lui Roscher : System 

der Armenpflege und Armenpolitik, tipărită în a treia ediţie în 1906 de 

Klunter. De asemenea se pot cita asupra aceleiaşi chestiuni: Schmolier : 

Enistehung, Wesen und Bedeutung der neueren Armenpflege 1902; 

“Duchatel : Consideration d'economie politique sur la bienfaisance 1836 ; 

Monier: Histoire de Passistance publique dans les temps anciens et 

modernes Paris 1886: Moreau-Christophe: Du probleme dela misere 

e! de sa solution chez les peuples aniens et modernes 1881. 

  

  

  

   



CAP. [il 

INCERCĂRILE DE ASIGURARE BENEVOLĂ A 

MUNCITORIMII ; ASIGURĂRI MUTUALE 

In expunerea din paginele trecute a fost continuat 
până în vremea noastră un anumit fel de îngrijire a clas- 
şelor ile jos şi anume acela, care a căzut mai întotdea- 
una, dar mai ales în timpul din urmă, în sarcina unei 
grupări ile oameni mai mare, dela asociaţiile locale, până 
la asociaţia poporului în stat. “Toată această expunere 
sa făcut neîntrerupt pentru a putea fi redate cât mai 
clar şi în înlănţuirea lor diferitele instituţii de ajutorare, 
avânt aproape aceleaşi caractere fundamentale. Dela o 
vreme a acelei mari perioade, coprinse în capitolul tre- 
cut, s'au ivit şi altfel de instituţii de ajutorare, despre a 
căror origină numai am amintit la locul cuvenit. Aceste 
instiluţii nouă îşi au viaţa lor proprie, fiinkl şi ele influen- 
țate în mersul lor de diferitele evenimente, care brăzdează 
mai adânc timpul nostru, în unele ţări, La început nu 
aveau scopul, pe care li l-au impus împrejurările de mai 
târziu, dar erau potrivite pentru acest scop, de oarece 
apăreau în lumea acelor mai expuşi mizeriei. 
Când corporaţiile ajunseseră în toată puterea lor, tocmai 

atunci se despart din ele alcătuiri nouă, care o să le ia 
mai apoi locul. Corporaţiile devin în mod firesc tot mai 
exclusive, cu cât foloasele obţinute de membri dela ele 
erau mai mari, Exclusivismul lor, arătat pe de o parte 
prin îngreuiarea condiţiilor de a deveni membru, iar pe 
de altă parte prin acapararea şi însuşirea lor de către ma- 
eştri, prin înlăturarea tot mai mult a ucenicilor dela co- 
munitatea vieţii oferită de ele, a adus, ca o contra putere, 
asociaţiile ucenicilor, făcute atât pentru a se lupta împo- 
triva maişirilor din ce în ce mai puţin la fel cu ei, iar pe 
de altă parte pentru a înlocui aceia ce pierdeau după ex- 
cluderea din corporaţii, adică pentru a se ajută la nevoe, 
precum și pentru a avea o viaţă comună în diferi'e ocazii, lu- 
ându-şi patroni ai lor deosebiți,—tot aşa după cum aveau şi
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corporaţiile,—pe diferiţi sfinţi ai re'igiei creștine. Apar prin 
urmare încă de vreme,—şi o să vedem îndală când, din 
exemplele aduse,—alături de corporaţii, şi alte asociaţii 
mouă pentru ucenici şi în genere pentru acei, cari nu 

munciau pe socoteala lor. Astăzi corporaţiile au dispărut, 
chiar dacă ici şi colo mai se găsesc resturi, care mai pro- 
voacă părerea de rău pentru alcăluirile moarte şi uneori 
dorința irealizabilă de a le reînvia. Din potrivă, asociajiile 
născute în lumea ucenicilor şi a muncitorilor, în înţelesul 
de salariaţi, se continuă până astăzi şi nu numai în în- 
tinderea lor primitivă, dar sub forme cât mai variale şi 
cu scopuri cât mai numeroase. Ele sunt astăzi alcă- 
lhirile, în care se manifestă viața socială a întregului 
popor, formând înlăuntrul cadrului mai extern şi mai 

formal al organizării de. stat alte orgamzări mai vii. 
Din aceste numeroase asociaţii ale classii muncitoreşti, 
toate derivate din vechile asociaţii ale ucenicilor, ne in- 
teresează aici numai acelea, care au scopul, potrivit cu 
obiectul studiului de faţă, şi anume ajutorarea la caz de 

nevoe. Tocmai acestea însă iau în timpul din urmă forme 
deosebite de organizaţia lor proprie, dar alât de dcosebite, 
în câi vechile asociaţii, făcute pentru ajutorarea reci- 
procă, aproape idispar. Acest fapt se va vedea în cursul 

povestirii următoare. 
Trebue însă amintită aici o problemă, mai mult pentru 

a fixa mai bine atenţia asupra faptelor, pe care se spri- 

jină deslegarea ei, de oare ce discuţia completă e lăsată 
unei alte părţi a studiului. Am spus mai sus, că societă- 
ţile de ajutor mutual derivă din asociaţiile ucenicilor întâi 
şi salariaţilor mai apoi. Afirmația se pare simplă şi 

verosimilă la început, de oarece neapărat că aceia aveau 

să se îngrijiască de ajutorarea lor, cari erau mai expuşi 

mizeriei, în cazul când îi va părăsi puterea de muncă. 

Totuşi chestiunea nu e aşa de limpede. Şi nu e numai 

o “chestiune de teorie, dar principale sunt urmările ei 

practice. In timpul nostru, când noua instituţie a asigu- 

rărilor sociale face din asociaţiile existente organele îm- 

plinirii scopului propus, se naşte întrebarea dacă aceste 

organe le vor formia asociaţiile muncitorimii sau res- 

turile vechilor corporaţii sau, unde nu mai sunt, corpurile 

lor desmormântate. Ce urmări are decizia întrun fel 

sau altul pentru independenţa și scăparea de subjugare 

a classii muncitorilor, se poate uşor înţelege şi asupra a- 
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ceslei probleme - vom mai reveni în altă parte. Destul 
însă, că în mai toate ţările, când sau introdus asigurările 
sociale, dacă nu sa admis, dar cel puţin a fost vorba, 
ca întreprinzătorul sau asociaţiile de întreprinzători să 
fie singuri organele de asigurare, şi în unele cazuri sa 
făcut aşa. 

Un exemplu din România poale ilustra aceste con- 
sideraţiuni. 

Făcându-se ancheta pentru adunarea materialului sta- 
listic necesar introducerii asigurărilor—cu rezultate foarte 
nesigure, în lipsa completă a unui recensământ al pro- 
fesiilor,—într'o publicaţie oficială 1), după ce se dă si- 
tuaţiile materiale ale corporațiilor existente, cu activi- 
tatea lor pe terenul ajutorului mutual, se spune că de a- 
ceste instituţii ar lvebui să se folosiască legiuitorul, pen- 
ru a face din ele organele asigurărilor sociale. Exem- 
plul îl dau numai pentru a arăta că problema, de care 
vorbesc mai sus, ia în practică ori în discuţii teoretice şi 
altă soluţie, de cât aceia, care se pare firească. 

Și mai trebuie făcută încă o constatare, Inlreaga asigu- 
rare socială porneşte dela ideia asigurării muncitorilor, 
în înţelesul de salariați sub orice formă, uneori şi mai 
restrâns, coprinzându-se numai salariaţii în bani. Dacă 
e aşa, care sunt instituţiile de ajutor existente, pentru a 
ii făcut organe ale asigurării muncilorimii? De sigur, 
instituţiile de ajutor mutual ale muncitorimii, pentrucă 
sar părea şi nefiresc unei judecăţi logice, dar și peri- 
culos pentru situaţia unei classe sociale, să fie pusă silit 
sub conducerea alteia, cu care are în mod firesc neînţele- 
geri de rezolvat şi faţă de care trebue să aibă o sifuaţie 
egală. Căci doar şi muncilorimea e o classă socială de 
puterea căreia lvebuie să se îngrijiască în mod egal so- 
cietatea organizată. 

Dar mai întâi să vedem de ce ascriaţiile de ajutor 
mutual ale muncitorimii mu sunt derivate şi nu se pot 
confunda cu corporaţiile, sau mai bine cu resturile aces- 
tora, Corporaţiile au avut un rol economic în vremea 
când au trăit şi acest rol economic lindea la regulamenc 
tarea uniformă a producției şi, prin asigurarea pieţii de 
desfacere, la monopolul fiecărei ramuri economice. Nici 
unul din aceste două roluri nu mai pot fi împlinite de 

1) «Moniteur Comercial Roumain» din 1 Martie 1911.
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corporaţii astăzi, fără distrugerea întregii organizaţii eco- 

nomice, în care trăim, pentru a readuce în locul ei pe cea 

medievală. Dacă mai există și dacă ar mai pulea exista 

sub vre-o formă în organizaţia actuală economică, asocia- 

ţiile meseriașilor nu ipot să aibă decât două forme, care 

nu $e mai pot nici măcar compara cu v chile corporaţii. 

Din punet de vedere economic, meseriaşii formează coope- 

rative, sub diversele forme potrivite; iar din punct de 

vedere social-politice alcătuesc asociaiuni profesionale pen- 

tru apărarea intereselor classii lor. Aceste din urmă aso- 

ciaţii corespund unora din asociaţiile muncitorimii, de 

care am amintit mai sus, şi sunt ca o contra-balausare 

a puterii sindicatelor muncitoreşti. Transformarea indus- 

urici a adus însă şi micșorarea. însemnălăţii chiar a aso- 

ciaţiilor profesionale ale meseriașilor. Industria modernă 

a adus în locul neseriaşului, în multe ramuri economice, 

pe îmarele întreprinzător cu lucrători mulţi sub conducerea 

sa, iar în ramurile potrivite mai bine pentru mica între- 

prindere, meseriaşul a redus din ce in ce numărul lucră- 

torilor ajutori, aşa că astăzi lupta sindicatelor munci 

torești nu e împotriva meseriașilor, ci împotriva marilor 

întreprinzători capitalişti, şi foarte adesea meseriaşii merg 

alături de salariaţi. Toate aceste transformări au adus 

slăbiciunea corporațiilor şi a resturilor lor Dar tot ace- 

leaşi transformări au adus însemnătatea mare a as0- 

ciaţiilor muncitorimii. Cu mărirea întreprinderilor indus- 

triale se măreşte numărul salariaţilor: interesele acestora 

devin din ce în ce mai deosebite de ale întreprinzătorilor 

ș de aceia asociaţiile lor se înmulţesc. 

Coeacc interesează aici e di/erenţiarea acestor asaciațiii 

La început, asociaţiile ucenicilor coprind în ele tot, şi apă- 

rarea inlereselor [ati de ațţii, și ajutorarea reciprocă. 

Muliă vreme aceste scopuri rămân urmărite de aceleaşi 

asociaţii. iar în unzle lozuri până în vremea de azi chiar. 

Dela un timp însă, în unele ţări. muncitorimea îşi alcă- 

tueşte asociaţii deosebite pentru ajutorarea reciprocă: pri- 

mele sunt sindicatele munciloreşt”, cele din urmă suni 59- 

cietăţile de ajutor mulual. Foarte adesea sindicatele 

muncitoreşti au şi rolul societăţilor de ajutor mutual. Ase- 

menea asociaţii sunt transiormate de legislaţiile celor mai 

multe ţări în organe ale asigurării sociale. 

Din faptele Kate Kle istoria economică, Se ştie însă că şi 

corporaţiil> au avut între scopurile lor ajutorarea mem-   
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brilor la nevoa. De ce nu şi-au păstrat însemnătatea lor 
aceste alcătuiri din acest din urmă punct de vedere cel 
puţin ? Mai întâi, chiar dacă scopul ajutorării era general, 
apoi în fapt erau ajutaţi mai mult aceia, cari n'aveau 
nici o proprietate afară de forţa braţelor, sau dintre me- 
seriaşi aceia, cari erau aproape căzuţi în rândul prole- 
tarilor sau ai căror urmaşi cad de sigur în rândul pro- 
lelarilor, odată ce averea înainlaşului. întreprinzător inde- 
pendent, n'a fost de ajuus să suporte cheltuelile unei în- 
mormântări de pildă. Când muncitorimea întreagă se des- 
parie din corporaţii şi-şi torimează asociţiile ei, pe cine 
era să mai ajute corporaţia ? In orice caz şi mumărul mem- 
brilor rămân: mic, dar şi mai mic e numărul acelor ce 
au nevoie să fie ajutaţi, căci aceştia cad mereu în rândul 
salariaților, odată ce nu-şi mai pol duce întreprinderea 
lor mai «departe, cu toate riscurile ei. lată dar de ce, asy- 

ciaţiile de ajutor mutual, care câștigă tot mai multă însem- 
nătate. sunt acelea făcute de muncilorime şi aceslea au 

fost alcătuirile, de care sau folosit asigurările sociale 
mederne care pleacă dela ideia asigurării muncitorimii. 

Societăţile de ajutor mutual, formate de muncitorii di- 
feritelor ramuri economice, au servil de refugiu al acelora, 
cari nu erau ajulaţi de alte instituţii sociale, sau erau în 
aşa anod ajutaţi, încât trebuiau să se gândească mai bine 
singuri la ajutorarea reciprocă. Aceste societăţi reduceau 
în parte numărul săracilor, ajutaţi de instituţiile publice, 
număr, care ar fi fost şi mai mare fără ele, în epoca de 
tranziţie dela asigurarea economică veche la cea nouă. 
La începui nu se interesa nimeni de ele, căci preocupurea 
era, fie să păstreze cceace nu mai putea trăi, fie să dis- 
irugă mai repede ceeace se părea o piedică a progresului. 
Societăţile de ajuior ale muncilorimii trăesc, nici ajuiate, 
nici persecutate, până într'o vreme, când se revarsă și 
asupra lor frământările sguduitoare ale întregului orga- 
nism economic-sccial. Este epoca triumfului capitalismului 
şi cu el a individualismului absolul. 

La începulul secolului al 19-lea, credinţa generală e că 
piedicile progresului economic au stat în alcătuirile me- 
dievale, în legăturile de subordonare şi de împiedicare a 
libertăţii individuale. De aceea şi mai înainte în Anglia, şi 
după Revoluţia franceză în toate ţările, primele legislații 
au grijă să rupă aceste legături şi în special să desfiin- 
jeze corporaţiile de tot felul. Ca întotdeauna, când pro- 
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gresul mu e lăsat să se facă în mod firesc de elementele 

polrivile şi când o legislaţie încearcă să-l înfăptuiască 

dint”o lovitură, au trebuit să fie exagerări. In primele 

decenii ale veacului trecut, se încearcă forțat desmembra- 

rea tuluror asociaţiilor, de orice fei, pentru a se proslama 

triumful definiliv al liberalismului. Insăși asociaţiile mun- 

citoreşti cu alle scopuri, decât regulamentarea producţiei 

şi dobândirea monopolului. sindica!e, cooperative, societăţi 

de ajutor mutual, toate sunt desfiinţa.e, dacă au atras 

atenţia legiuitorului. Principiile conducătoare ale gândi- 

rilor erau acelea pornile din lumea mari ot întreprinzători, 

căci ei aveau cea mai mare nevoe de liberlaie absolută, 

neîmpiedicată şi neajutată de îndatoririle nici unei aso- 

ciaţii. Deodată însă se vede că prin desființarea tuturor 

asociaţiilor. cu îndateririle lor, se mărește fără măsură 

numărul acelor căzuţi în sărăcie şi cari. se îndreaptă 

acum spre ajutorul statului, nemai având de nicăeri al- 

tul, Statul nu putea face față nevoilor. În toate legisla- 

ţiile, privitoare. la classele sărace, e un moment de deso- 

rielare. 
Dar foarte repede apoi, chiar din al ireilea de- 

ceniu al veacului trecul, se îndreaptă privirile tuturor 

spre asociaţiile de ajutor mutual. care se sirecusară a- 

proape pe ascuns printre preseripțiile aspre ale legilor. 

Curentul gândirilor şi tendința legis'a iilor, până &proape 

de 'sfârșitul veacului trecul, este acum a-eia de a desființa 

resturile corporațiilor şi de a împiedica sindira:ee mun- 

citorești, dar de « încuraja societățile de ajutor mutual 

şi de a le forma chiar de sus. Pretulindeni, în «sipozi- 

iile de desființare a asociaţiilor trecute, se vede în acelaș 

timp Si excepţia cu privire la asociațiile de ajutor mutual, 

cele dintâi putând continua sub această din urmă formă. 

Mai târziu. apar legi specia'e pentru regulamentarea func- 

ționării şi pentru încurajarea fo-mării societăţilor de 

ajutor mulual. Tendinţa aceasta se urmează până când 

o întorsătură se face în politica socială a statelor moderne, 

până apar asigurările sociale. In multe state însă se 

conlinuă până astăzi aceiaşi tendinţă de încurajare â 

asociaţiilor de ajutor mutual, fără alcătuirea altor insti- 

taţii nouă. Aşa de departe însă au mers toate legislaţiile în 

regulamentarea funcţionării acestor asociaţii, și aşa de 

mare e intervenţia în conducerea şi în favorizarea lor, 

în cât se pare că de-aci şi până la introducerea asigură- 

rilor sociale obligatorii nu mai e decât un pas. Și nu nu- 
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mai că se pare aceasta observatorului, dar de fapt ori 
unde sau introdus asigurările sociale, nu s'a crezut că 
se face altceva, decât o reformă şi o îmbunătăţire a al- 
cătuirilor existente. Aşa că legislaţia asigurărilor sociale 
nu sa putea fixa la o anumită dată şi iarăşi nu se poate 
zice că statele, care continuă în parte cu încurajarea aso- 
ciaţiilor de ajutor mulual, fără să fi introdus asigurările 
sociale ca, un sistem întreg, nu au totuşi alcătuiri parţiale 
de asigurare socială obligatorie. Un studiu asupra asigu- 
rărilor sociale în Statele. moderne n'ar putea să nu cu- 
prindă şi legislaţia, de care e vorba mai sus, chiar dacă 
sar mărgini numai la expunerea organizării asigurărilor, 
fără analiza principiilor sconomice şi soriale, pe care 
sunt construite. 

Mersul general. arătat în paginele de până acum, 
va îi documentat prin expunerea sumară a faptelor, din 
care a fost scos. Exemplele, ce pol însă să aduc aici, 
sunt luate din statele apusene şi prin urmare mai puţin 
generale decât acelea din capitolul trecut. Şi e firesc 
să nu pol lua exemplificarea din statele Orientului. 
Aproap? în toate statele din Orientul Europei, până astăzi 
chiar, predomină agricultura, ca ramură de producţie mai 
răspândită. Ţările răsăritene sunt rămase aproape ex- 
chusiv țări agricole, pe când aproape loate țările apusene 
sau lransformat, în cursul secolului (recul mai cu seamă, 
în ţări industrială, Incercările de asigurare a soartii mun- 
citorimii sunt aproape exclusiv făcute în lumea muncit 
torilor din industria şi prin urmare în țările Apusului. 
Chiar dacă în Răsărit sx găsesc rareori încercări de a- 
semenea nalură, apoi cele nu sunt decât ecouri ale legis- 
laţiilor apusene, căci e vorba numai de încercările puterii 
publice de a se folosi şi modifica organizările de ajuto- 
rare reciprocă. De alttel. în tot domeniul alcătuirilor Ii- 
bere din lumea industrială și comercială, țările răsăritene 
sunt aproape târile înainte de influenţa alcătuirilor Apu- 
sului, de şi adesea împrejurările locale nu ar îi cerut 
schimbările făcute de sus. De multe ori, instituţii mai 
vechi se sting fără să-și fi trăit viaţa Şi de aceca re- 
gretul pentru alcătuirile trecutului e adesea îndreptăţit, 
fără însă să le mai poată reînvia vreodată. In unele ţări 
din răsăritul Europei, mai japar cu toate acestea încer- 
cări de reînviere a corporațiilor prin legi, de şi con- 
trare principiilor, care stau la baza organizaţiei noastre
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economice: legile se arată însă inelicace și meseriaşii, 

dacă nu se folosesc de mijloacele de muncă ale timpului, 

între altele de ccoperaţie, sunt sdrobiţi sub puterea con- 

curenţii marii industrii. 
Din exemplele ce vom da numai din ţările Apusului, 

se va vedea în deajuns că tendința generală, arătată mai 

sus, se adeverește în toate statele apusene. In Germania 

se pomeneşte din timpuri foarte vechi de asociaţii de ajutor 

mutual ale lucrătorilor din mine. E de aşa natură mun- 

ca în minz, în cât lucrătorii sunt nevoiţi să trăiască maj 

izolaţi de altă hume şi singura .viață socială să o gă- 

sească numai între ei. Apoi nici o muncă nu aduce mai 

multe pericole pentru viaţa muncitorului decât aceia de 

mina, Asfixieri, inloxicări, explozii, etc., sunt pericole, 

care ameninţă în ficzare zi viaţa celor mai mulţi, şi une- 

ori a tuturor. De aceia au trebuit să-şi formeze lucrătorii 

încă de mult asociaţii de ajutor în caz de nevoie, numile 

casse de ajutor. In Germania, asemenea asociaţii aveau 

numirea de Knappsckaflen. Există ordonanţe, date pen- 

tru munca în mine, îacă din veacul al li-lea, şi în 

ele se pomenește de asemenea Knappsehaflen 1. Din se- 

colul al 16-lea însă, odată cu începuturile capitalismului, 

există numeroase ordonanţe asupra muncii miniere, în 

care ordonanţe se obligă pe deoparte întreprinză!orul să 

contribuc şi să îngrijiască de bunul mers al casselor de 

ajutor ale minerilor, iar ipe lde'altă parte wbligă pe asociaţii 

să îngrijiască de lucrătorul bolnav, ori devenit incapa- 

bil de muncă. 

Sc ajunsese până acolo încât se obliga întreprinderea 

să dea o parte determinată,—adesea 10/J—din producţia 

brulă pentru cassele de ajutor. In secolul al 17-lea şi al 

al 18-lca apoi se determină tot mii bine cazurile. în care 

trebuiau să se dea ajutor, şi cât anume. Dispoziţiile unor 

asemenea legi, cari nu făceau decât să consfințească şi 

să împiedice abuzurile în miște alcătuiri existente, se 

apropie de dispoziţiile legilor de asigurare socială de mai 

târziu. Astfel trebuia să se dea ajutoare pentru boală, 

incapacitate de lucru, apoi să se îngrijească de văduve şi 

orfani. In caz de boală sau incapacitate de lucru, munci- 

1) Intr'o foarte interesantă lucrare : «Die deutsche Arbeiterversicherung» 

de M. Wagner; Berlin 1906, se găseşte un istoric amănunţit al acestor 

vechi asociaţii. 
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torul primia salariul mediu săptămânal, din care jumă- 
tate î] plătia întreprinzătorul şi jumătaie cassa de ajutor, 
iarăşi o dispoziţie treculă, ca principiu, în' asigurările 
sociale. Legile, de care e vorba, nu erau neapărat decât legi 
local=, întro vreme de fărâmiţare a Germaniei în diverse 
slale mici şi chiar oraşe independente. Totuşi se pome- 
neşte de asemenea legi în mai toate regiunile industriale. 

In afară de asociaţiile minerilor, am amintit în pagi- 
nele trecute că sau format asociaţii ale ucenicilor încă 
din timpul de înflorire al corporațiilor. Asociatiile uceni- 
cilor, după modelul corporațiilor, alcătuiau şi casse de 
ajutor pentru membri, pe lângă alte scopuri, şi obiceiul s'a 
păstrat. Şi astăzi chiar, dar mai ales până la introducerea 
asigurărilor sociale, sindicatele muncitorilor —- (ewerk- 
schaften—din Germania Sau îngrijit în continuu şi de 
ajutorarea membrilor la nevoe. In timpurile mai vechi, 
asociaţiile ucenicilor purtau numele în Germania de Gesel- 
lenladea. Cu cât industria se desvoltă şi meseriaşul de- 
vine fabricant, cu atât şi lucrătorii sunt departe de a se 
mai asemăna cu vechii ucenici, şi în loc de vechile aso- 
ciaţii de ucenici, se formează cassele de ajutor libere— 
Încie Iilfskassen,—şi în amintirea vechilor corporaţii, unc- 
ori cassc ale corporațici—/nnungskassen. Acestea din ur- 
mă sc păstrează în continuu şi sunt întrebuințate mai apoi 
ca organe penlru asigurarea socială. In special aceste 
alcătuiri nouă erau mumai casse de ajutor, căci scopul 
de apărare a intereselor faţă de întreprinzător trece tot mai 
mult la sindicate. Până în secolul al 19-lea, asemenea aso- 
ciaţii de ajutor mutual se formaseră pretulindeni, paralel 
cu desvoltarea industriei şi cu înălţarea clasii muncitorilor. 

Nu numai pe teritoriul german, dar şi aiurea, stau for- 
anat de limpuriu casse de ajutor ale muncitorilor. Astfel în 
Austria în secolul al 16-lea, la 1527, împăratul fFerdi- 
nand ], împotriva cerinţelor corporațiilor, recunoaşte drep- 
tul muncitorilor de a-și forma tovărăşii, numite ca şi în 
Germania, Gessellenladen. Rivalitatea între. aceste asociaţii 
muncitorești şi între maiştrii, lransformaţi din ce în ce 
în fabricanți ori mari întreprinzători, a durat în continuu, 
până a devenit și mai mare la sfârşitul veacului al 18-lea, 
cu triumful capitalismului. De aceia la 1839 Carol al 
VI-lea desființează asociaţiile muncitorilor, dar le lasă 
să funcţioneze numai pentru ajutorul reciproc, simple



casse de ajutor, un procedeu care e urmat mai pretu- 

tindeni în veacul al 19-lea. 
Şi în alte țări germane, ca în Scandinavia, Danemarca, 

Olanda; „Sau formal de lucrătorii industriali casse de 

ajutor. In Olanda de pildă, când în secolul al 19-lea legiui- 

torul înczarcă să organizeze asigurarea muncitorimii, gă- 

seşie casse de ajutor pentru îngrijirea medicală în caz 

de boală, casse de întreţinere a celor incapabili de muncă, 

şi unele având amândouă acesle scopuri. “Poate acestea, 

în afară de cassele de ajulor, formate cu participarea 

întreprinzătorului. In Franţa şi în Belgia sunt în continuu 

aceleaşi organizaţii. formate de muncitorime,-— sccieles “de 

secours muluels—şi apoi legislaţiile referitoare la asigurări 

până în timpul din urmă au avut aceleaşi tendinţe. Por- 

nirile de desființare a asociaţiilor la începutul veacului 

al 19-lea, sunt o dovadă a existenţii numeroase a lor îna- 

inte de Revoluţie. In Italia industria se desvoltă mai târziu, 

totusi secolul al 19-lea apucă asociaţii de ajutor mutuai 

muncitoreşii—societă di mutuo soccorso.—care trec prin 

aceleaşi faze ale legislații veacului trecut, ca şi acele din 

alte ţări. | | 

Mai numeroase însă decât ori unde au fost asociaţiile 

muncitorimii engleze. Ahglia, mai despărțită de ţările Con- 

tihentului. a avut evoluţia ei aparte, dar până în limpurile 

noastre a mers în fruntea tuturor ţărilor. Și astăzi Anglia 

prezintă particularităţi, care o deosibesc de toate celelalte 

țări europene. Intre altele e o țară fără ţărani agricultori, 

cu pământurile lor, afară de cei colonizați în urma legilor 

ultimelor decenii. In industrie şi în agricultură, deoparte 

mari întreprinzători, cu capitaluri colosale, iar de altă 

parte armata mare a proletarilor. Și are această înfăţi- 

şare încă de mult. N | 
Era un admirabil exemplu de concentrare şi acumulare 

a exploatărilor și a capitalurilor. De aici îşi adunase 

K. Mârs<bogăţia inepuizabilă [de exemple pentru soc'alismul 

său „ştiinţific“. Aici în lumea muncitorilor,—cari nu sunt 

socialişti marxişti nici până astăzi— s'au format, încă din 

veacurile dela început ale desvoltării industriei, asociaţii 

mimicitoreşti, coprinzând şi scopul apărării intereselor 
lor profesionale, şi pe acel al ajutorării reciproce. Nicăeri 

nu a fost mai bine organizată muncitorimea decât în An- 

glia, şi chiar astăzi nu e nicăsri mai bine oiganizată, de oa- 

rece în Anglia e oorganizaţie unitară peste toată ţara. co- 
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prinzând aproap2 pe toţi muncitorii. Spre deosebire de ceea- 
ce am văzut pe continent, asociaţii'e muncitorilor din Anglia 
sau despărţit încă de mult în asociaţii profesionale, sin- 
dicate, aşa numitele /rade-Uin:ons, şi în sozietăţi de ajutor 
mutual, Frizndly Societies. Şi (Trade-Un'ons ajută câteodată 
la nevoc pe membri, dar rolul acesta l-au împlinit până 
astăzi aşa d: bine Friendly Societies, încât Anglia, care 
a mers întotdeauna în fruntea altor ţări cu legislaţiile ei 
industriale înaintate, a putut să aştepte experienţele Ger- 
maniei cu alte instituţii de ajutoare mai bune. pe care 
le imită acum şi Anglia. Aceleaşi societăţi de ajutor mu: 
tual muncitorești. pe kle o parte scutes> pe legiuitorul 
asigurărilor sociale de anumite sarcini, ce trebuesc im- 
puse instituţiilor de asigurare socială, iar pe de altă parte 
devin organe ale asigurării sociale. In Anglia însă, mai 
înainte de cât în alte ţări. asociaţiile de ajutor ale munci- 

lorilor au atras atenţia legiuitorului şi funcţionarea lor 
a fost ușurată. La sfârşitul seacului al 18-lea, la 1793, 
Friendly Sccieties aobândesc personalilatea morală nuimai 
prin înscrierea în registre speciale locale. lără altă schin- 
bare, sub dispoziţiile acestei legi, societăţile de ajutor ale 
muncitorilor se înmulţesc în continuu şi tocmai târziu 
în a doua jumătate a veacului al 19-lea se simte nevoe 
de o îmbunătăţire a legii. Alta e soarta societăţilor de 
ajutor ale muncitorilor pe Continent. . 

Din exemplele aduse iai sus pentru mai toate ţările 
Apusului, rezultă un fapt prezis, și anume că înainte de 
veacul al 19-lea existau pretutindeni societăţi de ajutor 
mulual în lumea muncitorilor, tot mai numeroase cu cât 
creştea numărul salariaţilor. După evenimentele din prima 
jumătate a secolului trecut sar părea că tolul a fost 
creal în acest veac. E însă numai o aparenţă, pentrucă 
de şi legislaţiile dela începutul veacului trecul au adus 
o lurburare în mersul asociațiilor de ajutor muncitoreşti, 
totuși nu le-a distrus. Spirilul conducător, cu care în- 
cepe veacul al 19-lea. se observă niai bine în Franţa. Re- 
voluţia franceză însemnează  lriumful libertăţii, egalitatea 
şi fraternilatea rămânând: mai mult în domeniul sentimen- 
talităţii şi neavând prea mult ecou în viaţa reală. Pentru 
a:nu mai fi împiedicată libertătea, se distrug, prin lege 
cel puţin, toate alcătuirile trecutului. Aiurea, chiar dacă: 
aceleaşi 'principii îşi fac loc, se ține totuşi seamă de: unele 
alcătuiri tradiţionale şi: se caută transfoiniârca lor. In:
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Franţa Revoluţia şterge deodată totul din trecut. Intre 

altele,:o,rice asociaţii sunt interzise. Eva neapărat şi dorința 

de a libera activitatea individuală de orice legături rămase 

din evul mediu, dar în vremea Revoluţiei şi multă vreme 

după aceia era şi teama neîncetată a formei oficiale de 

guvernământ, încă nheconsolidată, faţă de orice asoriaţii, 

care o pot turbura. De aceia se interzic şi asociaţiile de 

ajutor mutual ale muncitorior. Ele trăiesc însă mai pe 

ascuns până se face o schimbare. Int” adevăr, dacă ase- 

menea asociaţii sunt disirusc, şi dacă statul pe de altă 

parte își însuşise „datoria sfântă” de a procura de lucru 

cetăţenilor! sau de a îngriji de cei incapabili de lucru, 

muncitorii la nevoe lrebuiau să-și îndrepte cererile la te- 

zaurul statului. Şi acest tezaur nu putea fi în stare să lrans- 

forme în pensionari o mare parte din populaţia ţării. 

Aşa că, îndată după avântul dela început, politica so- 

cială e nevoită de o camdată să-și modereze mersul în- 

cepul, să ezite un moment, până să găsiască un drum. 

potrivit. Legislaţia respectivă a Franţii din veacul al 

19-lea arată foarte limpede acest mers. Dar mai înainte 

de aceasta, să aruncănr o privire aiurea, de oarece lranţa 

după Revoluţie nu mai dă toaul în Europa în reformele 

sociale, 
Și în alte ţări se simte în legisiaţii  triumiul 

brusc a] individualismului la începutul veacului trecut; 

corporaţiile sunt desfiinţate, nu numai în Apusul Europei, 

unde desvoltarea: industriei cerea zzeasia, dar chiar până 

departe în ţările din Răsărit, unde corporaţiile nu deve- 

niseră încă o piedică aşa de evidentă a desvoltării econo- 

nomice. Cu toate acestea, legislaţiile din alte țări, afară de 

Franţa, sunt mai moderate şi dela început chiar se ob- 

servă preocuparea de a: păstra din alcătuivile vechi tot. 

ceeace era folositor pentru ajutorarea muncitorimii Să- 

race. Tipică în această privinţă, şi exemplul pentru alte 

ţări, devine legislaţia germană, întâi -cea prusiană, conti-. 

nuată apoi de toate state:e germane împreună. Nu numai... 

că această legislaţie devine din ce în ce mai completă, 

dar în afară de aceasta are continuitate până la transtor- 

marea pe nesimţite în legislaţie a asigurărilor sociale. 

Toate legile de îngrijire a săracilor din Germania dela 

începutul veacului trecut oglindesc în ele. alcătuirile tre- 

cute, cari fiind desfiinţate, trebuiau menținute în părţile 

lor bune. Secolul al 19-lea aduce liberarea tuturor de 
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serviciile personale, datorate în continuu altora, adică 
desfiinţarea iobăgiei, şi în afară de aceasta, des- 
fiinţarea corporațiilor. In amândouă aceste domenii, 
legile germane nouă păstrează ceva din spiritul al- 
cătuirilor vechi. Astfel la 1810, legea prusiană privi- 
toare la servitorime pbligă pe stăpâni să îngrijiască de 
servitori pe limpul boalii lor. Altelegi în Saxonia (1835), 
în Baden (1868), obligă pe stăpâni să îngrijească de ser- 
vitori până la vindecare şi să le plătească salariul încă 
pe un anumit timp, de obicei pe o jumătate de lună. În 
sfârşit, pornind tot dela aceleași idei, era obligat pro- 
prietarul unci corăbii să îngrijiască de marinarii săi 
îmbolnăviţi, timp de trei până la şase luni. In acest 
din urmă caz, era indiferentă cauza bolii, chiar de ar fi 
provenit din vina marinarului, tot era obligat proprie- 
tarul corăbiei la întreţinerea bolnavului. Dacă ne gân- 
dim că organizaţia economică dela începutul veacului al 
19-lea se bazează pe contractul liber în ce priveşte rapor- 
turile dintre oameni și nimic altceva afară de ceeace e în 
contract nu mai are să dea nici una din părţi, putem 
ușor înţelege că spiritul tuluror legislaţiilor privitoare 
la servitori—die Gesindeordnung—şi al celor priviloare 
la marinari corespunde vechilor faze ale organizărilor 
economico-sociale, când stăpânul are îndatoriri de aju- 
torare faţă de supuşii săi. Dispoziţiile acestor legi rămân - 
până la introducerea asigurărilor sociale, când capătă 
o altă formă. 

Din spirilul vechilor asociaţii corporative, legiuitorul 
german păstrează lol ce era folositor aju:orului celor săraci, 
aducând însă neîncetat modificări, până la construirea 
pe nesimţite a organizaţiei asigurărilor sociale. Două căi 
urmează legile respective: 'una este aceia dată de organi- 
zările minerilor și alta dată de organizările cor- 
poralive ale ucenicilor. Vechile asociaţii ale  mi- 
nerilor.—knappschaflen —erau supuse unei aprobări a 
guvernului, penlru a putea funcţiona. La începutul seco- 
lului al 19-lea, guvernele au uzat mai mult de acest drept, 
dar. nu Sa mers până la interzicerea formală a existenţii 
lor, ca în Franţa. Aproape de jumătatea veacului însă 
se fac legi în Prusia, prin cari nu numai că se favorizează 
cassele de ajutor, dar chiar se tinde la crearea lor forţată. 
Legile prusiene din 1845, 1849 şi 1654, privitoare atât la 
asociaţiile minerilor, cât şi ale ucenicilor din alte in- 

5



66 

dustrii, devin modele pentru toate celelalte state ger- 

smane. In ce priveşte cassele de ăjutor ale minerilor, — 

şi anume la cariere şi cărbuni de pământ, la fier, sare şi 

în genere la industria metalurgică, —ele devin obligatorii 

şi pentru lucrători, dar maj ales sunt obligaţi întreprin- 

zătorii să contribue cu o parte egală cu suma fotală a 

contribuţiilor membrilor cassii de ajutor. In acelaşi timp, 

legea din 1854 fixează foarte amănunţit aceea ce au să dea 

cassele de ajutor membrilor lor. Astfel se dedea îngrijire 

medicală şi doctorii gratis bolnavului, se mai dedea o 

sumă de bani, sub forma unei plăţi periodice pe lot tim- 

pul boalii, dacă nu era cauzată din vina bolnavului, apoi 

o rentă în caz de incapacitate de lucru, afară de cazul 

culpei grele din partea lucrătorului, în sfârșit se dedeau 

cheltueli de înmormântare şi întreţinerea văduvii pe toată 

viaţa şi a copiilor până la 14 ani. Cele mai multe din aceste 

ajutoare formează mai apoi obiectul asigurărilor sociale. 

In Prusia se menţin aceste legi până la introducerea asi- 

gurărilor moderne, și mumai la 1865 se mai aduc oarecare 

modificări, dându-se o administraţie cât mai proprie a- 

sociaţiilor minerilor. ua 

Cassele de ajutor ale ucenicilor se înmulțiră şi ele şi 

cu toate că se cerea aprobarea guvernului, totuşi nu se 

făcuse prea mult uz de ea. Dovadă că în secolul al 19-lea 

alcătuirile trecute, chiar dacă nu erau bine văzute, tot nu 

au fost cu desăvârşire neluate în seanră în Germania, este 

legea industrială dela 1845 din Prusia. După această lege, 

ni 'se mai pot forma alte casse de ajutor nouă fără apro- 

barea formală a guvernului; cassele de ajutor existente 

se menţin însă fără să ceară vre-o aprobare. Şi în afară 

de aceasta, pentru a ajuta idisolvarea începută mai de mult 

a corporațiilor, chiar ale ucenicilor,—vechile Gesellenladen 

—dar pentru a încuraja și păstra cassele de ajutor for- 

mate de ele, nu se permite excluderea unui ucenic dela 

contribuţia la cassa de ajutor, pe motivul că nu e membru 

al corporației. Incă o dispoziţie însemnată se mai coprinde 

în acea lege: comunele pot declara obligatorie contribuţia 

la cassele de ajutor a tuturor Iucrătorilor locali. De oarece 

comunele mu-și împlineau datoria în sensul acesta, se în- 

sărcinează anumite organe administrative cu controlul 

executării legii, şi acestea pot crea în mod silit casse 

de ajutor, unde nu există încă. 
Aşa dar, un principiu fundamental al asigurărilor 
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sociale, există recunoscut în legi anterioare introducerii 
acestor asigurări, şi toluşi generalizarea lui a fost privită 
şi este încă privită în unele ţări ca o revoluţionare a 
stării actuak a lucrurilor. După ce voi arăla în amănunt 
şi 'dispoziţiile legislaţiilor asigurărilor sociale, se va vedea 
că dela cele expuse mai sus până la noua organizare, 
în principiile ei, nu e un drum prea mare. 

Mai deosebit e mersul așa numitelor „casse de ajutor 
libere" '—/reie Hilfskassen, —atât de organizările de mai 
sus, cât şi de principiile asigurărilor de mai târziu. 
Ele erau creaţiuni ale limpului mai nou, şi nu coprin- 
deau decât pe lucrători, cu excluderea oricărui amestec 
al întreprinzătorului în conducerea lor. Pornile mai ales 
din Anglia, aceste casse de ajulor sau desvoltat repede în 
prima jumătale a secolului trecut, odată cu mişcarea cres- 
cândă a smuncitorimii. Nu puţin a contribuit la răspân- 
direa lor agitația lui Lassalle. Legile au privii aceste 
casse de ajutor cu neîncredere, și chiar la introducerea 
asigurărilor sociale li sa pus oarecari condițiuni pentru 
a iputea fi „înscrise” și peniru a se bucura de aceiaşi fa- 
voare a legilor de asigurare. 

Tot ca şi cea din Prusia, este și politica socială a 
Austriei, începând cam dela jumălalea. veacuiui trecut, 
Mai întâi, ca o alcătuire a amintirilor trecute, legea din 
1810 obligă .pe stăpâni să îngrijească timp de o lună 
de servitorii lor bolnavi, şi la 1837 asemenea dispoziţii 
se întind și la palroni față de ucenicii lor. In ce privește 
asociaţiile profesionale, legile austriace sunt mai conser- 
vatoare ale alcătuirilor lrecutului şi spiritul corporativ 
iese mai mult la iveală. Legea din 1859 determină noua 
slare de lucruri. Patronii sunt obligaţi să formeze aso- 
ciaţii profesionale cu scopul principal al formării casselor 
de ajutor, la cari trebue să contribue şi lucrătorii cu jumă- 
tate, ceeace însemnează împiedicarea alcătuirilor mun- 
citoreşii separate. Acestea sunt așa numitele „casse cor- 
poralive'—/nnungskassen. Aceiaşi idee predomnitoare, de 
a ţine la un loc pe întreprinzători cu lucrătorii lor, se vede și 
în dispoziţiile privitoare la formarea casse!or de ajutor ale 
ducrătorilor din fabrici sau din mine. Intreprinzătorii cu mai 

mult de 20 lucrători sunt obligaţi să formeze casse de ajutor 
pentru lucrători, şi (să contiibue şi ei cu jumătate. Acestea: 
sunt aşa numitele casse de ajutor ale exploatărilor— 
Betriebskassen.La 1867 se unifică organizaţia acestor câsse,



68 

dar alături de ele se formiaseră, ca şi în Prusia, casse 
de ajutor libere, numai. de către muncitori. 

In celelalte ţări germlane, ca în ţările scandinave, 
în Danemarca, Olanda şi Elveţia, numărul proletarilor 
nu a crescut aşa de mult, de oarece industria mare n'a 
avut terenul favorabil sau, dacă astăzi există o industrie 
mare în unele din aceste ţări, cum sunt ţările scandinave, 
apoi această industrie în întinderea ei de acum nu are un 
trecut prea îndepărtat. De aceia, nici asociaţii muncito- 
reşti nu au fost prea multe, ca să formeze o preocupare 
de căpetenie a politicii sociale respective. Au existat pre- 
tutindeni . asociaţii de ajutor și legislaţiile le-au lăsat a- 
proape fără să se ocupe de ele. Când asigurările sociale 
moderne au pus o problemă mai largă politicii sociale 
a statelor, atunci în aceste ţări se trece direct la alcătui- 
rile nouă şi se încearcă introducerea organizării din Ger- 
mania, lucru despre care se va vorbi mai departe. Totuşi, 
şi mai înainte s'au făcut legi, cari în mod accidental sau 
ocupat cu cassele de ajutor. Astfel în Olanda la 1854 se 
regulamentează funcționarea casselor de ajutor existente, 
iar la 1891 se prepară calea noilor încercări. In unele 
țări, ca în Norvegia, vechile instituţii de ajutorare a 
săracilor s'au înlocuit prin asigurările soăale; în altele, 
ca în Danemarca şi Olanda, se continuă cassele libere 
de ajutor, pentru unele cazuri de ajutorare, de și de mai 
mult de două decenii se fac încontinuu încercări pentru: 
introducerea noilor instituţii. 

In Anglia, graţie bunei organizări a muncilorimii, 
s'au continuat vechile instituţii până în veacul al 20-lea, 
fără ca vre-o schimbare principală să se petreacă. La 
1875 se face legea fundamentală a societăţilor 'de ajutor 
muncitoreşti, luându-se toate măsurile folositoare, cerute 
de ele, pentru a mu se produce nereguli în conducerea 
lor. Averile unor asemenea societăți sunt foarte mari! 
şi ajutoarele date pentru cazuri de boală şi lipsă a mem- 
brilor lor şi a tamfilţillor lor sunt însemnate. La 1896, 
peniru a corespunde şi mai bine. unor nevoi ivite în 
practică, se mai lărgește puterea societăţilor de ajutor— 
Friendly Socielies,—dar se mai crează şi alte instituţii me- 
nite să aibă acelaşi scop al asigurării soartii classelor: 
de jos la nevoe. Aceste mouă instituții sunt așa numitele 
Colleciing Socielies precum şi societăţi de asigurare în- 
dustrială,—/ndustrial Assurance Compagnes,—prin cari se 
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dă pulinţa muncitorilor să se asigure pentru bătrâneţe 
sau pentru cazuri de moarte, plătind mici contribuţii sau 
prime săptămânale. Efectul a fost aşa de însemnat, încât 
astăzi aproape nu există familie în Anglia, neasigurată 
penlru caz de moarte. Până în veacul al 20-lea nu 
existau alte legi, cari să se abată dela organizarea de 
bună voe sau ajutorarea mutuală. Im capitolul următor, 
se va veaea însă că enorme schimbări se fac întrun 
singur deceniu al veacului nostru. 

O cale 'de mijloc, între intervenţia statului din Germania, 
penlru a forma și regulamenta funcţionarea casselor de 
ajutor, și între libertatea absolută a acestora din Anglia, 
urmează Franţa şi alte ţări, cari o imilă, ca Belgia şi Ita- 
lia. După ce trec primele timpuri ale Revoluţiei şi ale 
răsboaielor lui Napoleon, se părăseşte încet în Franţa: 
politica absolut contrară oricăror asociaţii. Cassele de 
ajutor muncitorești se păstraseră pe ascuns şi în limpurile 
nefavorabile. Pentrucă se păreau meni e să uşureze sarcinele 
statului iprivitoare la grija de cei săraci, încep mai întâi 
să fie primite şi recunoscute, dar fără mici un sprijin. 
Astiel la 1831 se permite prin lege funcţionarea lor, dar 
numai după ce vor dobândi aprobarea guvernului. Uu- 
mează apoi evenimentele din jurul anului 1818 şi ideile 
sc schimbă. 

In acest timp, se încearcă şi altfel de organizări ale 
muncitorimii, pentru a se ajuta singură. Acum se în- 
cearcă toate. felurile de cooperative, ajutate cu subven- 
ționări din partea statului. Un moment muncitorimea, 
mai « les cea din Paris, e stăpână pe destinele Franţii. 
Dur cu cât se încearcă şi nu reuşesc alcătuirile formate din 
nou prin puterea statului, cu atât se îndreaptă mai mult 
ochii tuturor spre organizările proprii şi libere ale mun- 
citorilor. | 

Această nouă tendinţă se reflectă în legislaţia privi- 
toare la cassele de ajutor muncitorești. La 1850 se înlesneşte 
înmulţirea şi desvoltarea societăților de ajutor mutual,— 
societts de secours mutuels. Acestea dobândesc persona- 
litatea morală, sunt scutite de orice fel de iaxe în funcţio- 
narea lor. După această lege, se deosibiau două feluri de 
societăți de ajutor. Unele trebuiau numai să fie auto- 
rizate de guvern şi aveau organizaţia cu totul propria; 
acestea sunt asociaţiile libere, —associations libres. Altele 
erau recunoscute ca stabilimente de utilitate publică şi
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funcţionarea lor cra influențată de amestecul puterii pu- 
blice; acestea sunt societăţile aprobate,—societfes approu- 
vecs. 

In general, societăţile de ajutor mutual crau făcute 
mai cu seamă pentru caz de boală, uneori şi pentru 
cazuri de invaliditate şi pentru ajutorarea văduvelor şi 
orfanilor. “Tot la 1850 se creiază însă o cassă naţională 
pentru „pensiunile bă:râneţii.—- Caisse n ticnale des retraifes 
pour la vieillesse,—la care muncitorii puteau să se asi- 
gure prin contribuţii mici pentru timpul bătrâneţii. A- 
ceastă „Cassă naţională“ a suferit continue schimbări pen- 
tru a fi cât mai la îndemâna muncâtorilor. De oarece 
la început nu era nici o limită, în suma asigurării, cei 
bogaţi se grăbiau să cumpere acţiuni ale Cassii pentru 
sume mari și se fa,sigurau profitând de avantajiile acor- 
dale de stat. In legile de modificare următoare, se fixează 
o limită de asigurare, dar și atunci societăţile private de 
asigurare, pentru a reasigura pe cei asiguraţi la ele, 
cumpărau rente ale Cassii naţionale tocmai pentru aceia, 
cărora era perspectiva să li se plătească mai multă vreme 
o rentă. Statul a trebuii să dea Cassii naţionale subvenţii 
mari peniru acoperirea pierderilor. | 

Pe lângă această înlesnire de asigurare individuală 
a muncitorilor, se mai face o înlesnire de asigu- 
rare colectivă. şi anume se permite societăţilor de ajutor 
mutual încă dela 1856 să adune un fond pentru rente la 
bătrâneţe, la Cassa naţională de klepuneri şi consemnaţiuni. 
Nici această dispoziţie nu a avut un rezultat practic 
însemnat. La 1898 se fac noi înlesniri directe societăţilor 
de ajutor. Nici o aprobare a guvernului nu se mai cere 
peniru aceste societăţi ; e destul să se înscrie la autoritățile 
locale respective, depunând stalutele lor. Apoi primesc în- 
semnale subvenţii dela stat pentru rentele plălite membri- 
lor. In acest chip, ele continuă până când intervin asi- 
gurările obligatorii. 

Ca şi în Anglia şi Germania, alături de societăţile 
de” ajutor propriu zise, mai împlinesc aceiaşi funcţiune 
şi sindicatele muncitorești. In Franţa, organizaţia sindi- 
catelor a fost multă vreme împiedicată şi apoi niciodată 
nu a ajuns să fie unitară şi să coprindă întreaga mun- 
citorime, pentru ca sindicatele să aibă mijloace mai mari 
la îndemână, pentru împlinirea scopului lor. In mod for- 
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mal, nu au fost permise sindicatele profesionale decât toc- 
mai la 1884, prin legea sindicatelor, care indirect a avut 
atât de mare influeţă şi asupra mişcării cooperative 1). 
Ajutoarele date membrilor de sindicatele profesionale sunt 
însă neînsemnate, și de cele mai multe ori se niărginese 
numai la susținerea grevelor muncitorilor. 

Statul a îmai încercat încă să înlesnească şi asigurarea 
unui capital pentru caz de moarte, avându-se în vedere, 
mai ales situaţia urmașilor. Astfel la 1868 sa întemeiat 
Cassa naţională de asigurare în caz de moarte,—Caisse 
nationale d'assurance en cas de dâts. Pentru a fi folosită 
de classele de jos numai, se permite formarea unui ca- 
pital până la 3000 tr. Şi rezultatul acestei instituţii a 
fost de puţină însemnătate. 

Aproape loale legile franceze, amintite mai sus, au 
fost imitate în acelaşi timp şi în Belgia. Şi aici existau, 
ca şi în Franţa, încă mai de mult, societăţi de ajutor ale 
muncitorilor. La 1851, un an după legea franceză din 
1850, se copiază şi pentru Belgia legea franceză. După 
această lege, există şi aici două feluri de societăţi de a- 
jutor: recunoscule şi nerecunoscute ; legea sc ocupă numai . 
de funcţionarea celor recunoscute, — socieles mutualistes 
reconnues. La 1898 se permite şi se regulameni!ează şi func- 
ționarea sindicatelor muncitoreşti, imilându-se legea for- 
ceză din 1884. Spre deosebire însă de sindicatele fran- 
ceze, acele belgiene au contribuii mai mult la ajutorarea 
la nevoe a membrilor, încercând chiar întreprinderi eco- 
nomice sub forma ecoperativă şi întărindu-și puterile 
materiale. Atât asociaţiile de ajutor mutual, cât şi sin- 
dicatele, au dat mai mult ajutoare în cazuri de boală 
și adesea în timpul de lipsă de muncă, dar s'au îngrijit 
mai puţin de asigurarea unei renle la bătrâneţe. 

Pentru aceasta, dela 1830, ca şi în Franţa, sa înte- 
meiat o Cassă generală de economie şi pensiuni, —Caisse 
generale d'eparyne el de retraite.—sub garanţia statului 
și conducerea guvernului. La 1865, 1990 şi 1903 sa mo- 
dificat, dându-i-se în continuu înlesniri şi subvenţionări 
din partea statului. In timpul din urmă, subvenţiile a- 
coridate încarcă bugetul stalului cu 15 mil. fr. Dela 18 ani, 
oricine poate deveni membru al Cassii generale, plătind 

1) A se vedea lucrarea mea: «Cooperafia şi Socialismul în Europa». 
Bucureşti 1912/13.



  

contribuţia fixată ; iar dela 55, cel mult 65 ani, primeşte o pensie a bătrâneţii, i 
In sfârşit, după legea franceză din 1868, amintită mai sus, se fondează şi în Belgia la 1889 o instituție de stat pentru asigurarea vieții, adică pentru formarea unui ca- pital pentru caz de moarte. Această instituţie, condusă şi subvenţionată de Siat, plăteşte urmașilor asiguratului suma asigurată şi se asigură chiar şi plata datoriilor ipotecare, contractate pentru construcţia de case, o mă- sură de înlesnire a dobândirii unui adăpost pentru mun- citorul bătrân şi familia lui. 
Am insistat mai mult asupra luturor acestor instituții de asigurare, pentrucă pe deoparte şi astăzi sunt orga- nizări meschimbate, iar pe de altăparte sunt socotite ca instituţii de asigurare socială, sau în orice caz, formează un tip al asigurărilor, privita în toată întinderea lor. Pentrucă formează o organizare existentă încă a ajutorării classelor de jos, va fi expusă mai în urmă, în rezultatele și amănuntele ei. 
Pornind dela aceleaşi principii, dar influențate foarte mult de noile instituţii de asigurare socială din Germania, se întemeiază şi în Italia instituţii de stat pentru înlesnirea asigurărilor muncitoreşii. De carece organizarea Lor e foarte asemănătoare cu aceea a asigurărilor sociale obligatorii din Germania, afară de câteva puncte de principiu, aceste in- stituţii vo» fi expuse în capitolul următor. Aici trebuese ci- iate numai acele instituţii de stat puse la dispoziţia munci- torilor pentru a se asigura de bună woe. Mai întâi, peniru asigurarea sau pentru ajutorul 'dat în caz de boală, nu există alte instituții decât vechile societăți de ajutor mulual,—socielă di mutuo 'soccorso. Ele primesc însă sub- venţii însemnate din partea statului şi tuncționarea lor e regulamentată prin legea din 1886. Pentru asigurarea bătrâneţii şi invalidităţii, există o cassă națională de pre-. vedere pentru bătrâneţea şi invaliditatea muncitorilor,— Cass nazionale di -previdenza per la vecchiaia e per la invalidită degli operai,—a cărei Organizaţie tinde să împlinească exaci 'a celaș rol, ca şi organele asigurărilor sociale din Germania. E întemeiată la 1898 şi modificată apoi în mai multa rânduri. Toate modificările tind .să se apropie de sistemul noilor alcătuiri de asigurare socială. In ţările din Răsăritul Europei, curentul dela începutul 

veacului trecut din Apus a triumfat mai ales aproape
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de jumătatea veacului. In tot limpul jumătăţii dintâi 
a veacului al 19-lea se disolvă, prin lege sau de fapi, toate 
corporaţiile vechi, sau îşi pierd dreptul de monopol în 
ramurile industriale proprii. Ele rămân ca societăţi de 
ajutor, de oarece erau necesare şi pentru meseriaşii, în- 
treprinzători independenţi. O mare industrie se desvoltă 
greu în Răsărit și unde este, capitalurile străine o nă- 
pădesc. In acelaş timp, concurenţa ţărilor apusene stăbeşte 
puterea meseriaşului, care nu se foloseşte decât de mij- 
loacele de muncă ale unei alte vremi mai înapoiate. De 
aceia, meseriaşii şi lucrătorii salariați aveau nevoe să se 
ajute în comun şi alte alcătuiri tradiţionale afară de ve- 

chile corporaţii nu existau. Singurele ajutoare le au din 

rămăşiţele corporațiilor, sau. din moi sozeilăți alcătuite 

în comun pe aceleaşi baze. Legislaţiile respective, după 

ce oglindesc epoca de desființare a jasociaţiilor monopoliste, 

încep spre sfârşitul veacului trecut, odată cu aşa zisele 

„încurajări ale industriei naţionale“, să se ocupe şi de 

societăţile de ajutor. 
In general însă, se caută să se reproducă legislaţiile 

apusene în starea lor de astăzi. Astfel în România, prin 

legea minelor din 1895, pe lângă dispoziţiile principale 

privitoare la exploatarea minelor, se introducea şi un 

întreg sistem de asigurare socială, aproape identic cu cel 

din Germania. Legea n'a durat, şi odată cu ea a dispărut 

şi dispoziţiile de asigurare, fără să se fi început. Tendinţa 

urmărită mai apoi se apropie de aceea a legislaţiilor res- 

pective din țările latine din Apus, şi anume încurajarea 

societăţilor libere de ajutor, fără creiarea acelorași insti- 

tuţii de înlesnire. Totul însă se bazează pe ruinele alcă- 

tuirilor corporative. Corporaţiile sunt privite ca instituţii 

de apărare a industriei naţionale față de concurenţa siră- 

ină şi încurajate ca atare. Legea meseriilor din 1902 o- 

pligă pe toţi membri corporației să fie şi membri ai 

casselor de ajutor ale corporațiilor sau să se asigure la 

societăţi private de asigurare. Voi arătă mai în urmă 

rezultatul real. Odată cu deschiderea unor domenii ale 

industriei mari în România, în timpul din urmă, pe 

lângă imuncitorimea manufacturieră, vechia classă a uce- 

nicilor. cu multe caractere asemănătoare şi astăzi, se 

formează o classă a muncitorilor mineri, adevărată classă 

de salariaţi, ca cea din apus, lipsiţi însă până acum de 

orice organizare şi fără nici o putere în faţa întreprin-



zătorilor eapitalişti. cca mai mare parte streini, conslrânşi 

în patria lor să contribue la instituţiile de ajutorare ale 

muncitorilor, ori să întweţină ei singuri aceste instituţi, 

cecace mai face încăodată plata unui salariu, care nu se 

micşorează. Aceşti întreprinzători sunt liberi de orice în- 

datoriri în „ţările de exploatare nouă“ şi de aceia capila- 

Jurile rentează enorm în aceste ţări. In lumea muncitorilor 

din aceste întreprinderi, cele mai multe de exploatare a 

petroleului, nu există încă organizări de ajutor, şi din 

cauza unei educaţii profesionale de abia începule, nici 

organizări profesionale, de apărare a intereselor munci- 

toreşti faţă de întreprinză:ori. 

In expunerile de mai sus am lăsat la o parle o pro- 

blemă b[ asigurărilor muncilorimii, prob'emă, născută de 

timpurile mai nouă ale industriei. Aceasta este asigu- 

rea împotriva accidentelor muncii. ln această parte va 

fi vorba numai de încercările ide rezolvare a ei pe baza 

concepţiilor juridice comune, căci noua bază juridică a 

rezolvării ei va fi expusă în capitolul urmăior, odată cu 

arătarea introducerii întregului sistem al asigurăriior so- 

ciale, 
In timpurile medievale, accidentele muncii nu erau 

atât de dese, sau mai exact, muncitorul nu era expus la 

prea îmulte accidente, în afară de acelea, pe care întâm- 

plările normale le-au aruncat în toate timpurile asupra 

vieţii oamenilor. Când oamenii încep a scormoni mărun- 

tacle pământului, trăind mai toată viaţa sub pământ și 

ameninţaţi de loviturile dese ale prăbuşirilor, exploziilor, 

ete., când forţa maşinilor din industrie face din puterea 

braţelor omeneşti o simplă rotiță vie a unui imens meca- 

nism, când forţa vaporilor se aplică în diferitele chipuri 

de transporturi de oameni şi bunuri, când și văzduhul 

începe a fi străbătut de construcțiile ingeniosității ome- 

neșii, se înţelege că viaţa devine tot mai ameninţată de 

accidentele, care îi pun sfârşit De sigur nu toți 

oameni. se avântă în regiunile aerului, și chiar nu toţi 

călătoresc aşa de des pe căile ferate; dar masse nuimeroase 

de oameni lucrează în fabrici şi în mine toată viaţa lor 

şi nu lasă familiilor lor altă perspectivă în viaţă, decât 

uruitul asurzitor şi fumul înecător al maşinelor, sau întu- 

nerecul galeriilor umede din fundul pământului. La iiecare 

moment, viaţa acestor oameni e ameninţată de lovitura 

morţii sau a unei infirmități pe tot restul zilelor, iar 
4   
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urmaşii sunt ameninţaţi să piardă sprijinul înainte de 
a fi dobândit destulă putere să poată duce şi ei mai de- 
parte aceiaşi viaţă grea, cum le-o hărăzeşte destinul lor, 
în vremea civilizaţiei celei mai înalte, ajunse vreodată pe 
pământ. Şi fiindcă sunt ţări în Apus, în cari numărul 
aceslor oameni ajunge jumătatea populaţiei întregi, dacă 
nu o întrece, a lrehuit neapărat ca problema asigurării 
pentru asemenea cazuri de nenorozire să preocupe poli- 
tica socială a statelor. N'a existat această problemă în 
trecut, chiar la popoarele înaintate antice, pentrucă, după 
câte. ştiri ne dă istoria civilizaţiei omenești, în nici o vreme 
nu a fost răpită mai multă forță a naturii şi pusă la în- 
demâna omului sau amestecală cu. mişcările lui; şi natura 
e oarbă în deslănţuirea forțelor ei, când scapă o clipă 
din mâna omului. In industrie, întrebuinţarea luturor 
invențiilor veacurilor din urmă e legată de desvoliarea 
marilor întreprinderi, căci numai prin ele se pot aplica 
cu folos maril: invenţii de cucerire a forțelor naturii. 
Intreprinzătorul e anarele capilalist, care ese la iveală tot 
mai mult în ultimele două veacuri trecute. Sub comanda 
lui se găsesc marile armate de muncitori, cari se mișcă 
unde sunt aşezaţi, şi a căror soartă stă în mâinile condu- 
cătorului, nu numai în ce privește traiul zilnic, dar şi în 
ce priveşte siguranţa vieții dintr'un moment întwallul, căci 
dacă întreprinzătorul n'a fost îndemânatec, ori na voit 
să fie, prelerind să se ridice peste jerlfa vieților omeneşti, 
atunci au venit intoxicări, asfixieri, explozii ete. Dar oricât 
de îndemânatic şi de uman ar fi întreprinzătorul, sau 
reprezentantul său, în conducerea exploatării, nenorozirile 
tot se întâmplă, căci mu e şliința omenească atotputernică, 
şi poate nu va fi niciodată, ca să poată evita orice neno- 
rocire, şi în orice caz, realitatea de până acum a arătat 
că nenorocirile se întâmplă, chiar dacă a fost cea mai 
necrilicabilă prevedere. Cine e răspunzător de victimele 
accidentelor, sau mai bine. cine repară pierderile? 

Industria modernă, cu toate pericolele ei, a apucai so- 
cielăţile omeneşti organizate pe baza concepţiei altor vre- 
muri, în ce priveşte regularea raporiurilor dintre cameni. 
Dreptul roman, rezultatul vieţii trăite a socielății romane, 
în toată evoluţia ei, coprinzând în el şi experienţile altor 
societăți mai vechi, se infiltrează îmcetul cu încetul în 
lumea nouă, așezată pe ruinele celei dispărute, şi for- 
mează iarăşi temelia organizărilor sociale. Și mai de mult 

 



pătruns, triumfă şi el tolodată cu lriumtul capitalismu- 
lui, fiind consacral în codul napoleonian şi apoi rând pe 
rând în toate ţările Europei. Nu existau în via!a socie- 
tății romane accidentele muncii din industria modernă şi 
de aceia nu se oglindesc în dreptul roman. Ceeaze exista 
atunci, apropiat de problema de față, se găseşte oglin- 
dit în dreptul roman, şi principiile stabilite servesc şi 
astăzi la rezolvaera raporturilor asemănă oare. Societatea 
romană era o socielate agricolă şi munca se făcea cu 
vite şi sclavi. Accidentele materiale puteau fi cauzate de 
altul, de de un întreprinzător salariatului său, dar deun în- 
treprinzător, care vătămă instrumentele de p'olu ţe ale al- 
tuia. Când vitele sau sclavii unuia erau omoriţi de altul, sau 
când altă pagubă le era făcută, pricinuitorul era condam- 
nat şi era fixat în ce cazuri şi câtă despăgubire va da 1). 
Cu ocazia acestor fapte, sau născut diferenţierile şi ter- 
iminologiile: dolus, culpa, cu diverse'e lor nuanţe, apoi 
despăgubirile pentru damnum, lucrum cessans etc., noţiuni 
juridice trecute în codurile de legi civile ale popoarelor 
moderne. Principiile “dreptului roman aşa dar, erau sin- 
gurele, cari se puteau aplica şi în cazurile de accidente 

„de muncă din industrie și chiar din agricultura cu mo- 
toare. Cum sia pus problema aceasta şi care a fost so- 
luția dată? ' 

Se produce un accident într'o fabrică, ori într'o mină, 
şi mulți lucrători rămân în urma lui incapabili de muncă 
şi deci incapabili să-și mai câştige cele necesare, sau 
mulţi lucrători îşi pierd viaţa și rămân după ei văduve şi 
orfani fără sprijin. Cine repară pagubele suferite? Drep- 
tul comun, adică dreptul roman, spunea: cine e respon- 
sabil de cauzarea accidentului, prin urmare acel vinovat. 
ȘI cine are să ccară reparareapierderilor ? Dreptul comun 

„spune că victima, are să dovedească vina, culpa sau 
chiar „dolus“, al presupusului pricinuitor. Acestea sunt 
principiile şi aceasta este procedura, după care: se con= 

1) În Lex Aquilia se găseşte: Cap. | Si quis servum servamque alie- 

num allenamve quadrupedumve pecudem înjura occederit, quanti ea 

res în eo anno plurimi fuerit, tantum aes domino dare damnas esto. 

Cap. II Ceterarum rerum praeter hominem et pecudem occisos, si quis 
alteri damnum faxit, quod usserit fregerit ruperit injuria, quanti ea 

res fuerit în XXX diebus proximis, tantum aes domino damnas esto. 

(Citat de M. Wagner 1. c). 
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duc şi astăzi unele ţări în rezolvarea urmărilor accide- 
telor muncii, dar mumai puţine ţări, şi nu acele mai 
bine organizate şi mai culte. 

După scurta excursie pe terenul unor chestiuni juri- 
dice, necesare pentru scoaterea interesului problemii de 
faţă, istoria încercărilor de ajutorare şi asigurare a vic- 
timelor accidentelor muncii poale fi mai uşor urmărită. 
In general, toate încercările, cari vor fi expuse aici în 
scurt, sunt acelea cari se bazează pe principiile juridice 
expuse mai sus, căutând să le îndulcească asprimea faţă 
de viclimele accidentelor, până ce la un moment dat, pri- 
vite mai de aproape, principiile nu mai sunt aceleaşi. Dar 
de părăsirea întregii concepţii juridice şi de inlocuirea ei 
cu alta cu totul nouă, nu va fi vorba aici. 

Un accident de muncă în industrie nu e cauzat direct 
niciodată prin fapla întrepriozătorului, împotriva căruia 
se poale îndrepia cererea de despăgubire. Şi sunt atâtea 
grade, nu de vină, dar de neglijenţă, dela nepăzirea unor 
măsuri de igienă sau întrebuințarea unor mașini imper- 
fecie, până la angajarea unui lucrător, cu puţină înde- 
mânare, dar expus. mizeriei din cauza lipsii de lucru, 
şi care angajat a fost cauza unui accident, care aduce pier- 
derea multor vieţi! Dar se poate ca întreprinzătorul să 
nu fie de loc vinovat, nici direct, nici indirect, şi totuşi 
accidentul se întâmplă, ca o urmare firească a imperiecţiei 
ştiinții aplicate, şi de aceasta nu poate fi făcut respon- 
sabii nici fizicianul, nici chimistul, cari au lucrat o viaţă 

întreagă în laboratoriile lor, pierzând poate şi ei viaţa, 

ori o parle a organelor ei. 
Și încă un ulim caz. Se poate să fie vinovat chiar 

muncitorul, de nenorocirea, care l-a izbit, din cauza ne- 
glijenţii ori nepriceperiii lui. Poate fi lăsat apoi fără 
sprijin el şi familia lui, după ce şi-a petrecut cea mai 
mare parte a vieţii, învârtind roata unei mașini, care a 
produs obiecte folositoare lumii întregi şi mai ales mili=- 
oanele ori miliardele întreprinzătorului? Apoi, în afară 
de toate acestea, cum: o să dovedească muncitorul, cu sla- 
bele lui mijloace, vina  întreprinzătorului, mai cu seamă 
când e! şi tovarăşii lui mai speră să depindă de întreprin- 
zător? In sfârşit, cât e despăgubirea, cât costă o viaţă 
omenească, sau pierderea unuia din organele ei? Și la 
urma urmei, câte dușmănii de moarte şi câte uri sociale 
nu nasc procesele. de asemenea natură!
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Toate aceste probleme sau pus în veacul irecut, şi 

parte au fost rezolvate tot pe baza principiilor dreplului 

comun, parte au fost cu desăvârşire înlăturate de intro- 

ducerea asigurărilor sociale moderne. Se pot deosebi 

mai multe sisteme, numai pe baza dreptului civil. 

Pe teritoriul german, cel dintâi pas în rezolvarea 

problamii îl face Prusia prin legea dela 1838. Principiul 

nou introdus e următorul: Orice întreprinzător e răspun- 

zător pentru toate accidentele ivite în acitivita!lea între- 

„prinderu sale şi va trebui prin urmare. din principiu, 

să plătească pagubele. O părăsire complelă a terenului 

dreptului comun mu se face. Intreprinzătorul va îi achitat 

de despăgubire, dacă va dovedi că „accidentul a pro- 

venit din vina lucrătorului căzut victimă. Era un progres 

mare. căci “trebuia întraprinzătorul să dovedească un tapi 

aşa de greu de dovedit şi de cele mai multe ori inexistent. 

Dacă nu reuşia să facă această dovadă, era condamnat. 

La 1871 legea prusiană a responsabilității— Haft pflicht- 

gesetz—se întinde în toată Germania. De oarece proce- 

sele numeroase între întreprinzători şi lucrători dădeau 

naştere la o veşnică rivalitate şi ură între ei, legea n'a 

ţinut mult şi a fost înlocuită prin alta bazată pe prin- 

cipii cu totul nouă, şi cari fac parte din sistemul asigu- 

rărilor sociale. O asigurare oarecare era şi în legea res- 

ponsabilităţii, de oarece întreprinzătorii puteau asigura 

pe lucrători la diferite societăți private sau la cassele de 

ajutor ale lor, despre care sa vorbit mai sus. 

In acelaşi sens, sa făcut o schimbare şi în Anglia. 

Până la 1880 a avut putere dreptul comun pentru rezol- 

“varea proceselor ivite în urma accidentelor muncii. La 

1880 se tace legea responsabilităţii întreprinzătorilor,--- 

Employers Liability Acl,— prin care se fixează respon- 

sabilitatea pentru cazuri speciale, fără a se schimba prin 

cipial sarcina dovedirii culpii. La 1898 se adoptă prin- 

eipiul legii germane din 1871, dar tot lucrătorul lrebue 

să ceară darea în judecată pentru despăgubiri, şi apoi 

întreprinzătorul nu e silit să se asigure, pentru a putea 

răspunde în orice caz pentru pagubele produse de ac- 

cidente. Legea aceasta e rămasă însă în principiile ci 

până astăzi, iar modificările de mai târziu au întins nu- 

mai aplicabilitatea ei la un cerc mai mare de întreprinderi. 

Astfel la 1900 se întinde aplicarea şi în agricultură. L-a 

1906 aceleaşi dispoziţii sunt întinse la 13 milioane de 
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oameni, şi se regulamentează în amănunt quantumul des- 
păgubirilor, pentru a se evita prea multele procese. Renla 
plătită ca despăgubire victimei unui accident se ridică 
până la 500; din salariul obişnuit pe tot restul vieţii 
lui, sau văduvei şi copiilor până la 16 ani. 

Aceasta este legea 'despăgubirii umncitorilor— W' or4mea 

Compensalion Act—din 1906, existentă şi astăzi în An- 
glia. Aceleaşi principii şi aceleaşi dispoziţii le observă 
şi legea daneză din 1898, înlinsă şi la agricultură în 1908, 

Mult mai deparie decât legile engleză şi daneză merge 
legea italiană respectivă. La 1883 se declară principiul 
vesponsabilităţii întreprinzătorului, ca în legea germană 
dela 1871, şi se înfiinţează o cassă naţională de asigurare, 
„Cassa nationale di assecuriazione per gli infortuni degli 
operai sul luvoro, la care se pot asigura întreprinzătorii 
peniru eventualele despăgubiri, ce vor trebui să plălească. 
Asigurarea nu era însă obligatorie şi rezultatul a fost 
slab. De aceca la 1898 se declară asigurarea obligatorie, 
însă ca se poate face la orice instituție de asigurare. 
De altfel legea din 1898, în dispoziţiile ei, generale, face 
parte din noul sistem: al asigurărilor sociale: despre ca 
se vu mai vorbi la locul cuvenit. 

Un sistem intermediar între legile engleză şi daneză şi 
între cea italiană se găseşte în ['ranţa. Legea tranceză 
din 1898, cu modificările posterioare, e un amestec din 
principiile responsabilităţii cu ale asigurării. Intradevăr, 
ca şi în legea engleză, se prevede în principiu responsa- 
bilitatea întreprinzătorului, dar pe lângă aceasta se dă vic- 
limei un drept de preferință la urmărirea întreprinzăto- 
rului şi mai mult decât atât. statul garantează în ultimul 
caz pentru obligaţia de despdgubire a întreprinzălorului. 
Dar, spre deosebire de legea italiană, nu se obligă înire- 
prinzătorii să se asigure. . 

Acestea sunt diferitele sisteme de rezolvare a pro- 

blemii accidentelor muncii şi cu ele. termin expunerea 

tuturor încercărilor de asigurare a muncitorilor, mai îna- 

inte de inlroducerea asigurărilor sociale moderne, căci 

toate cele expuse sunt reînvieri şi îmbunătăţiri parţiale, 

şi izolate ale unor alcătuiri din vremuri trecute. Peste 

toate cele expuse până aici, se face, sunt acum trei decenii, 

un ipas mai deparle în Germania. “Ținând seama de alcă- 

tuirile existente, instituţiile create nu se păreau ceva cu 

zotul nou, pentrucă elementele lor se găsiau şi mai ina-
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inte. Și cu toate acestea, prin generalizarea unor mani- 
festări parţiale, se face o adevărată revoluţionare față 
de trecu: şi se pune bazele unei instituţii potrivită cu or- 
ganizarea economică a limpului. Despre aceasta va fi 
vorba în capitolul următor, în limitele cadrului istoric 
al acestei părţi a studiului. 

Literatura Şpecială: Nu există un studiu geneal asupra chestiunii 

tratate în acest capitol. In mai toate scrierile, societăţile de ajutor mu- 

tua! sunt socotite ca făcând parte din asigurăriie sociale şi nu ca o treaplă 

intermediară în evoluția asigurărilor claselor de jos. Apoi studiile asupra 

acestei chestiuni sunt neîndestulătoare, întru cât societăţile muncitoreşti 

de altă natură, sindicatele, au atras toată atenţia. Scrierile existente se 

referă Ja câteva ţări. Astiel : ranqueville : Etude sur les soci€tes de secours 
niutuels d'Angleterre 1863; M. Wagner: Die Deutsche Arbeiterversi- 

cheruhg Berlin 1906, una din cele mai complete scrieri în această pri- 

vință. Numeroase scrieri studiază situaţia societăţilor de ajutor mutual în 

momentul introducerii asigurărilor sociale. Astiel: Max Hirsch: Die ge- 

genseitigen Hilfskassen und die Gesetzgebung. Stutigart 1836; H. B. 

Oppenheim : Die Hilfs una Versicherungskassen der arbeitenden Klas- 

sen Berlin 1875; Schăffle: Vereinigter Versicherungs und Sparrdienst 

bei Zwangshilfskassen. Tiibingen 1884; Bădiker: Beitrag zur Geschi- 

chte der Arbeiterversicherung in Deutschland Berlin 1902 ; Leyers : Lie 

Filfskasse în Gegenvart und Zukunjt. Tiibingen 1888; Jenny : Das 

englische Hilfskassenwesen în neuster Zeit. Berna 1905; Maurice 

Bellom : Les lois dassurance ouvriere ă Letranger Beslin 1900 şi în ani 

următori ; în mare parte se analizează noua situaţie a societăţilor de a- 

jutor mutuai în urma legilor de asigurare după vechiul sistem de tian- 

siție, de care sta vorbit în capitolul acesta a! studiului nostru. In sfâr- 

şit, articolul asupra asigurărilor în Handwărterbuch dar Saatswissenschaien 

scris de Van der Borght şi numeroase articole în Reichs-Arbeitsb'att, pe 

ultimii ani. 

 



CAP. IV. 

ISTORIA ASIGURĂRILOR SOCIALE MODERNE 

$ 1. Privire Generală 

Se poale neapărat ca odală cu expunerea istoricului 
asigurărilor sociale să se trateze întreaga chestiune, cu 
principiile şi organizarea lor şi cu schimbările suferite 
dela început şi până astăzi. După cum sa arătat dela 
început, concepția întregului subiect, care mă preocupă, 
este mai largă decât explicarea unei legislații, sub forma 
unui comentar juridic. Problema mă preocupă în primul 
rând din punct de vedere economic. Ca atare, se pun ches- 
liuni, pentru explicarea cărora se cer lungi excursii în 
domeniul economiei politice. Povestirea, făcută din punct 
de vedere istoric, şi coprinzând explicarea tuluror ches- 
liunilor, ar fi atât de îngreuiată, încât cu multă trudă 
sar pulea urmări. De aceea, sau scos expunerile prin- 
cipiilor fundamentale ale asigurărilor sociale, precum Şi 
descrierea organizării lor de fapt de astăzi şi sau lăsat 
să fie tratate în altă parte a acestui studiu. Aici, în partea 
istorică, nu se va vorbi prin urmare decât de introducerea 
succesivă a legislaţiilor asigurărilor sociale în diferitele 
state moderne. Se înţelege dela sine, că nu sar putea face 
această expunere istorică a introducerii asigurărilor, tără 
a se atinge şi probleme de principii sau de organizare, 
prevăzute în diferitele legi. Ele vor fi însă mai mult anun- 
țate, decât discutate, şi mai în urmă, la locul cuvenit, vor 
fi supuse unei judecăţi critice. 

Care vor îi punctele conducătoare ale expunerii, limi- 
tate în rândurile de mai sus? E mult mai uşor de urmărit 
exemplificarea, dată mai apoi, dacă se expune dela în- 
ceput mersul general, și apoi se poate prinde din 
exemple. tot ceeace pot da ele, când mai dinainte se 

6
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ştie de ce sunt aduse. Căci întradevăr, exemplele de le 

gislaţii, ori în genere de fapte, nu pot avea nici scopul 

de a arăta o erudiție din pariea autorului, sau de a înlesni 

întăţișarea de erudiție a celui ce se foloseşte de ete, şi nici 

de a le prezinta ca modele de imitat, unde nu există, 

şi unde împrejurările însoţitoare pot îi alteie. Exemplele 

sunt aduse pentru ilustrarea unor adevăruri, scoase din 

înlănţuirea 'c auzală a faptelor, aşa cum a prins-o şi înţe- 

les-o autorul unui studiu oarecare, în cazul de faţă, cum 

a înţeles-o autorul acestui studiu. Cu expunerea generală 

a înlănţuirii cauzale a faptelor se arată şi pătrunderea 

proprie a scormonitorului faptelor, şi se ușurează şi pen- 

tru cetitor înţelegerea celor spuse. ' 

In cele două capitole precedente, am expus toaie alcă- 

tuirile încercate în diverse timpuri pentru a ajuta pe acei 

căzuţi în mizerie, sau în genere pentru a preveni căderea 

în mizerie a classelor de jos. Căile încercate au fost două: 

sau societatea organizată,—stat, comună, biserică, e:c.,.— 

îşi ia sarcina să îngrijească de săraci, atunci când sunt 

văzuţi în mizerie; sau în clasele de jos,—mai ales ale 

muncitorimii proletare, cea mai expusă mizeriei.—se for- 

mează instituţii de ajutorare reciprocă şi societatea orga- 

nizată le încurajează și câte-odată le ajută, în orice caz 

nu le împiedică. Aceste două căi sunt privite aici în ul- 

__tima lor fază, cu alte cuvinte vederea nu se întinde a- 

supra veacurilor trecute mai de mult, când alle organizări 

economico-sociale ofereau alte adăposturi pentru cei ex- 

puşi mizeriei, și nici asupra vremii nu tocmai îndepăria'e, 

când societatea organizată vedea un pericol în instituţiile 

de. ajutorare proprie ale muncitorimii. Vederea se întinde, 

la fixarea celor două căi de mai sus, numai asupra tim» 

pului, care formează pragul epozii asigurărilor socia:e, o- 

biectul acestui capitol. 

Amândouă încercările nu au corespuns timpului; nici 

îngrijirea săracilor, nici societăţile de ajutor mutual. 

Şi nu au corespuiis, pentrucă în fapt au fost ineficace, sau 

au adus statelor greutăţi de neînvins în împlinirea dato- 

viilor lor. Reformele sociale sunt aduse de necesităţile 

practice, nu de raționamente logice. In realitate, cu alcă- 

tuirile de până aci, nici statul nu putea să-şi mai ducă 

la infinit sarcina de a întreţine pe cei ce nu puteau trăi 

singuri, lăsând la o parte degradarea demnităţii ome- 

neşti de a transforma în miluit pe omul, capabil de muncă 
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sau care a fost capabil de muncă întrun limp al vieţii 
lui, şi nicz societăţile de ajutor mutual nu coprindeau pe 
toți cei ce aveau nevoe de ajutor, sau, mai bine, nu coprin- 
deau tocmlai pe cei ce aveau mai mare nevoe. În lumea 
acestora, clocotiau pornirile ide revoltă, îndreptate împo- 
triva tuturor şi împotriva sorții lot nenorozite, până ce 
le aipare în faţă câteva licăriri amăgitoare, teoriile socia- 
lismului, și îi îndreaptă împotriva altor classe de oameni 
şi împotriva întregii organizaţii sociale, cu tot ceeace lă- 
sase moştenire civilizaţia atâtor veacuri trecute. Aceasta 
era realitatea pusă în faţa conducătorilor politicii sociale 
din diversele state moderne şi această realitate a adus 
noile instituţii de asigurare socială, care însemnează înoi- 
vea unor stâlpi putreziţi ai construcţiei e-onomico-sociale,. 

Prin urmare, fapteie au impus retormele, de care e vorba, 
şi nu consecinţe raţionale, scoase din elementele organizării 
economice nouă, şi aceste faple vor îi expuse aici. Dar 
manifestările sociale nu trebuesc să acopere câmpul, pe 
care se mişcă pulerile, ce determină manifestările, pen- 
trucă numai când se cunosc acele puteri se pot înlăturai 
manifestările înșelătoare sau trecătoare. Am crezut în pa- 
ginile trecuie că pot găsi o potrivire între organizaţia eco- 
nomico-socială şi între instituţiile de ajulorare a celor să- 
raci și credința nu e nici proprie şi nici singură în ce 
privește trecutul. Să nu fie şi acum o cauză mai îndepăr- 
tată a introducerii asigurărilor sociale, o cauză determi- 
nantă a manifestărilor de nemulțumire şi de ameninţare 
a organismului social de astăzi, să nu fie şi aici o nepo- 
trivire a instituţiilor de ajutorare, arătale mai sus, cu or- 
ganizarea economico-socială a timpului? Dacă ar fi aşa, 
apoi faptele, cari au cauzat direct aducerea instituţiilor 
nouă, sunt numai efectele unor instituţii nepotrivite cu 
timpul. Că e aşa, voi încerca niai în urmă să arăt. Deo- 
camdată, aici vai fi vorba numai de arătarea faptelor 
imediate, cari au făcut să se treacă la un nou sistem 
de asigurări sociale. 

Aproape în toate statele Europene, se simte nevoia 
unei instituţii pentru îngrijirea celor căzuţi în mizerie şi 
pentru prevenirea acestei căderi. Cel puţin în statele in- 
dustriale din Apus sunt aceleași cerințe. Nu pretutindeni 
însă se şi crează instituţiile potrivite, ba chiar trece vreme 
multă până să fie imitate, după ce au fost create și expe- 
rimentate aiurea. Această întârziere e şi o dovadă a
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însemnătăţii nouilor alcătuiri şi a transformărilor mari, 
ce trebue să împlinească, distrugând multe piedici: or- 
ganizări imperfecte, resturi ale trecutului, cu credințele 
legate de ele. Dar în afară de aceasta, mai e și o dovadă 

de aceia ce aduce puterea unor oameni în evoluția orga- 

nizărilor sociale, cari nu sunt numdi jocul unor luple de 
classe, căci nu oriundă luplele acestea se ivesc, rezultă 

din ele organizări mai bune. 
Mai întâi, în Germania se rupe cu lrecutul şi se por- 

neşte pe calea cea nouă. In momentul introducerii asigu- 
rărilor sociale în: Germania, se priveşte neapărat pro- 
blema aproape în întregimea ei, pentrucă fiind vorba 
de un sistem de instituţii nouă, încă neexperimentate, tre- 
buiau analizate eventualele urmări, în toale amănuntele 
lor. Dar din deshaterile de atunci, se dă şi concepţia nouă 
a sistemului de asigurări sociale, reprezentală de susţi- 
nătorii lui, faţă de aceia a reprezentanţilor tradiţiei ne- 

schimbate. Aşa, că, o cât mai completă expunere a îm- 

prejurărilor, însoţitoare introducerii noilor instituţii în 

Germania, va evita reproducerea ei pentru alte țări, unde 

Sau oglindit aceleaşi idei, când sau introdus, sau sa în- 
cercat să se introducă aceleași instituţii. 

Inceputul, odată făcut în Germania, e imitat apoi 
în alte ţări; în unele, îndată ce în Germania sa pus în 

aplicare legile, în altele, mai trâziu şi de abia în deceniul 

dintâi al veacului nostru, iar în altele, se fac încercări de 

câteva decenii, aducându-se proecte asemănă:oare şi schim- 

bându-se mecontenit, în legătură cu schimbările politice. 
In expunerea acestor fapte, nu mă voi servi de timp ca un 

criteriu, dar de tendinţele fundamentale ale diferitelor: 
încercări, de curentele provocate în polilica. socială a sta- 
telor moderne în urma introducerii asigurărilor sociale 

în Germania. 
După acest criteriu, se pot deosebi irei mari curente 

în societăţile culte ale timpului. Un prim curent este 
modificarea şi îmbunătăţirea continuă a alcă'uirilor vechi 
de .ajutorare a classelor de jos, dar o atât de mare îm- 
bunătăţire și modificare, încât, la un moment dat, re- 
zultatul e acelaşi ca şi al asigurărilor sociale din Ger- 
mania, sau atât de aproape ce organizaţia ajunsă, încât. 
o lege de generalizare a ceeace există, însemnează imi- 
tarea organizărilor din Germania. 

Un alt curent este imitarea exactă a instituţiilor ger- 
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mane respeclive, de multe ori cu oarecare lipsuri, și foarte 
adeseori imperfecte, chiar dacă sunt o copie fidelă, de 
oarece împrejurările economico-sociale sunt altele. 

In sfârşit, un al treilea curent, răspunzând aceloraşi nevoi, 
tot în aceiași măsură ca şi asigurările sociale din Germania, 
se bazează însă pe alte concepţii sociale, întrebuinţând în 
anumite ramuri de asigurare alte mijloace și alte orga- 
nizări; e un sistem infiltrat de alte vederi, decât acelea 
ale celor ce cred în continuitatea fundamentelor organi- 
zaţiei noastre economico-sozia!e, de vederi sycia'isle. Toate 
aceste curente vor fi ilustrate aici prin fapte, fără a fi 
supuse unei cercetări critice: 

După ce s'au realizat asigurările sociale, întrun fel 
sau altul, sa văzut că eficacitatea lor depinde de o: 
instituție ajutătoare, cel puţin pentru o parie din oamenii, 
coprinși în instituţiile formate. Intr'adevăr, după cum 
se va vedea din expunerea faptelor, asiguraţii pentru di- 
versele cazuri de nevoe viitoare adună singuri, din pro- 
dusul muncii lor actuale, o parte din fondul total, din care 
vor primi ajuloarele eventuale. Dar, dacă munca în- 
cetează, atunci când puterile muncitorului sunt în toată 
întregimea lor, el nu mai poate contribui pentru strân- : 
gerea fondului, destinal ajutoarelor în alle cazuri. Prin 
urmare, întreaga asigurare mu mai are efectul dorit pen- 
tru acest muncitor şi organele asigurării sunt turburaie 
în funcţionarea lor, dacă ar trebui să-şi împlinească scopul 
întreg, peniru care sunt create. A trebuit aşa dar să se 
găsească un mijloc, prin care muncitorul să poală şi să 
trăiască în timpul lipsii de lucru şi să continue să plă- 
tiască şi contribuţia pentru asigurarea împotriva altor 
cazuri de nevoe. De aici s'a născut noua problemă a 
asigurării împotriva, chomage-ului, cum se zice mai uşor 
prin împrumutarea unei expresii franțuzești. Se înţelege, 
că îngrijirea de ajutor în timpul lipsii de lucru nu e 
nouă şi nu e adusă numai de noile asigurări sociale. Din po- 
trivă, ea a format scopul practic primordial al tuturor 
organizaţiilor proletariatului modern, iar formele, sub care 
Sa încercat să se răspundă acestei nevoi, există încă şi 
astăzi. Când vin asigurările sociale, promotorii şi 
conducătorii lor încearcă să creeze un sistem de asigu- 
rări cât mai complet şi mai durabil şi astfel încercările 
de asigurare împotriva châmage-ului ies din cadrul preo- 
cupărilor exclusive ale sindicatelor şi devin o problemă
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a politicei sociaie, în aceiaşi cerc de preocupări asupra asi- 
gurărilor sociale. Ceeace sa tăcut până acum pe acest 
domeniu, va fi expus aici în elementele sale esenţiaie. 

In sfârşit, obiectul acestui studiu este expunerea com- 
plelă a unui sistem de instituţii sociale încă neterminat 
în construcţia lui definitivă. De. aceia, toi ce apare în 
fapt în legătură cu acest sistem, îmi va uşura prinderea 
tendințelor de prefacere și îmbunătăţire a ceeace există 
şi prezentarea la urmă a tabloului complet. Aşa că, în! 
această parle istorică, e locul să fie expuse şi proectele 
cari introduc părţile nouă în legislaţiile exisiente, mai ales 
pentrucă în timpul gin urmă aceste încercări sunt foarte 
numeroase, Acesta fiind mersul general al chestiunilor 
discutate aici, rămâne să fie adusă ilusirarea prin fapte. 

Ş 2. Cauzele introducerii asigurărilor sociale moderne 

De ce s'au înlocuit vechile organizări le ajulor mutual, 
cu instituţiile de asigurare socială? Dintre cauze'e, anun- 
ţate mai sus, analizăm mai întâi lipsa rezultatului prac- 
tic, ce trebuia să se aștepte dela societăţile de ajutor 
mutual. 

Câteva date statistice ne pot arăta dintr'odată ta- 
bloul real al efectelor celor două feluri de instituţii. 
Cifrele statistice se pot aduce în diferite chipuri. Sar 
putea spre exemplu să arăt câţi din acei ce au nevoe să fie 
asiguraţi erau membri ai societăţilor de ajutor mutual 
şi câţi erau lăsaţi fără nici un' ajutor. Sau, se poate com- 
para numărul membrilor societăţilor de aju.or cu numărul 
membrilor organelor de asigurare într'o ţară, unde erau mai 
înainte numai socielăţi de ajutor şi apoi s'au introdus asi- 
gurările. sociale. Voi alege aci însă un alt procedeu, mai 
ales penirucă e vorba de arătarea necesităţii introducerii 
asigurărilor în toate statele, şi nu numai într'o anumită 
țară, a cărei istorie a asigurărilor aș povesli-o Şi aleg 
alt procedeu, care se va vedea îndată, pentrucă împotriva 
celor de mai sus sar putea aduce obiecţii, cari ar micșora 
efectul contrastului, rezultat din compararea cifrelor. Iu- 
tr'adevăr, comparând mumărul membrilor socie:ăţilor de 
ajutor cu acela al membrilor din instituţiile de asigurare 
de mai târziu, se poate spune că şi alte motive au con- 
tribuit la mărirea numărului din urmă: răspândirea cul- 
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turii pe de o parte a tăcut pe om mai prevăzălor, iar pro- 
letazirea continuă pe de altă parte, a adus o massă de 
oameni tot mai mare să fie expusă pericolelor obișnuite 

_ale vieţii lor profesionale. Iar primul procedeu, după care 

Sar arăla numărul ajutaţilor faţă de cei fără sprijin, 
nu arati superioritatea comparativă a instituţiilor de asi- 
gurare socială, 

Procedeul întrebuințat aici va fi următorul: Pen- 
tru ţările, cari au încă societățile de ajutor mutual la 
baza .organizării ajutorării classelor muncitoare, chiar 
dacă acele societăţi sunt ajula!e de stat, se va da numărul 
membrilor asiguraţilor în acele socielăţi faţă de numărul 
total al lucrătorilor salariaţi, cari sunt socotiți după pă- 

rerea comună că lrebuesc să se asigure împoiriva diver- 
selor întâmplări, cari îi pot arunca în mizerie. Faţă de 
aceste cifre, se va aşeza numărul asiguraţilor din insti- 
tuţiile de asigurare socială din Germania, unde aceste 
instituţii au un trecut mai lung şi deci pot arăta rezultate 
mai precise 1), 

  
  

Membri la cassele de ajutor Iss€! muncitoritor salariaţi || boală în Germania 
ale muncitorilor erau: eră: erau: 

  

Numarul total al | Pentru cazuri de 

In Franţa .. . 4,i mil. (1907) 9,5 mil. , : 
» Belgia . . . 420.000 (1909)! O 241 » | 18,2 mil. asiguraţi 
» Halia . .. 1 mil. (1905) 10 » din 16 mil. salariaţi, 
» Anglia . .. 6,1 mil. (1907)j 13,5 » jîn 1908. 

Din aceste cifre, se vede că în Anglia, unde muncito- 
rimea e atâi de bine organizată, cifra membrilor la cassele 
de ajutor nu ajunge încă jumătate din numărul total al 
lucrătorilor. Şi mai puţin rezultat în Franţa. In Belgia 
numărul celor ce pot găsi un sprijin la nevoe e mai mic 
chiar decât 1/, din numărul salariaţilor, iar în lialia de 
abiat/,p din numărul total al salariaţilor. Faţă de aceste 
cifra şi rezultate, vedem în Germania asiguraţi, numai 

pentru caz de boală, mai mult de 13 mil. lucrători din 
16 mil. salariaţi. N 

1) Referitor la aceste datea se vedea: Articolul şi tablourile sinoptice 

publicate de mine sub titlul: «Asigurările sociale în Europa» în «Bu- 
letinul Statistic al României» No. 15—16 din 19il şi diversele studii 

la articolul Arbeiterversicherung în Handw. der Staatswiss. ed, III. 1909. 
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Se pot da cifre şi pentru alte ţări, pentru a arăla cât 
de puţin rezultat au dat cassele de ajutor mutual față de 
nevoile sociale, simţite în toate țările. Astiel şi în România, 
în urma unei anchete a Ministerului de industrie şi co- 

_merţi) din anul 1909 se stabileşte că în 1908 existau 
224 societăh. de ajutor mutual cu 71.303 membri, mun- 
citori şi funcţionari. In afară de acestea, aproape toate 
corporaţiile în număr de 144 cu 127.841 membri, aveau 
casse de ajutor. Și cifrele sunt mici şi ajutoarele date de 
fapi neînsemnate. Aceste date, lăsând la oparie nesigu- 
ranţa 'exactităţii lor complete, nu ne pot însă spune nimic 
asupra rezultatelor societăţilor de ajutor mutual, pentrucă 
ne lipsesc elementele de bază pentru a face comparaţia, 
iar cifrele, cari nu prezintă un raport de fapte, poi plăcea 
ochiului celor obişnuiţi cu ele, pot umple foi oliciale 
şi uneori pot produce încurcătură pentru cei ce nu ştiu 
ce valoare au, dar nu ne pot face să vedem sub ele o 
realitate socială. In România, a lipsit până acum un 
recensământ profesional al populaţiei şi fără un recensă- 
mânut al profesiilor nu avem elementele de comparaţie. De 

altfel, fără un recensământ al profesiilor e imposibilă o or- 

ganizare a asigurărilor sociale, în ce priveşte partea lor 

tehnică şi financiară, care alinge organizarea finanţeior 
statului în genere. Dar despre aceasta va îi vorba în altă 
parte mai în urmă, 

Pentru asigurarea bătrâneţii şi invalidității, mai toate 

statele apusene, pentru cari sar. putea da citre exacte 

şi comparative, sau îngrijit încă din vreme mai bine. 

Ori unde a rămas însă toată îngrijirea pe seama sozietăţilor 

de ajutor mutual, raporturile sunt aceleași ca mai sus 

În privinţa asigurării împotriva ascidentelor muncii, 

comparaţia nu se mai poate face ca pentru cazurile de 

până acum. Int”'adevăr, şi după vechiul sistem de despă- 

gubire a pagubelor suferite şi după noul sistem al as'gu- 

rărilor, price lucrător se îolosia de dsipoziţiile legilor 

vespeclive. Deosebirea stă însă în altă parte. După vechiul 

sistem, mai toate victimele accidentelor muncii din iîn- 

dustria modernă rămâneau nedespăgubite, iar după noul 

sistem, aproape toate sunt despăgubite. De ce sub vechiul 

sistem era aşa, am spus în paginile trecute, când am ex- 

pus acest sistem; decesubnoul sistem e altfei, voi expune 

1 A se vedeă: «Voniicur Commercial Rovmain» loc. cit. 
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mai departe în acest capitol. E destul să mai adaog acum, că 
chiar după așa numitele „legi ale responsabilităţii patroni- 
lor”, despre care am vorbit mai sus, tot nu erau despăgu- 
bite decât o minimă parte din victimele accidentelor. Când 
era vorba să se înlocuiască în Germania legea responsabili- 
tăţii patronilor, cu legea asigurării contra accidentelor 
muncii, Bebel, venind cu date statistice, dovedia în Reich- 
stag că, idin toate accidentele, de abia pentru 290/, se dau 
despăgubiri după legea responsabilităţi 1). Din expunerile 
din capitolul precedent, s'a văzut că legea germană din 1871 
a responsabililăţii patronilor, era mult mai aspră decât 
acelea, cari au imitat în Anglia, Danemarca şi Franţa, 
unde asemenea legi există încă. 

Aşa dar, cu toate alcătuirile trecute, cea mai mare 
parle din classa muncitorilor era lăsată fără sprijin, când 
o izbia vre-o nenorocire întâmplătoare sau obișnuiiă vieţii 
omeneşti. Politica socială a unui siat bine organizat, tre- 
buia să se îngrijească de acești oameni. Prin încurajarea 
şi subvenţionarea societăţilor de ajutor mutual, pe lângă 
că nu se ajungea la rezultatul dorit, dar se făcea şi o ne- 
dreptate socială, pentrucă dintro avere, care aparţine 
societăţii întregi,—fondurile bugetare—se dedea numai u- 
n2i părţi foarte reduse a classelor de jos şi nu celor 
mai slabi economiceșie, căci nu aceia erau organizaţi. 
Trebuia prin urmare găsită o altă cale, mai întâi din 
acest :punct de vedere. Dar mai există şi alte cauze. 

Starea rea a classelor de jos şi nesiguranța traiului 
celor ce nu aveau altă avere decât pulerea braţelor, pu- 
lcau să provoace hotăriri de îndreplare a răului la acei 
capabili de simţiminte umanitare, şi la acei oameni poli- 
lici, cari se socotesc responsabili de bunul mers al întregii 
lor naţiuni, când aceasta are dreptul să nădăjduiască 
ceva dela conducătorii săi. Dar istoria socielăților ome- 
neşti idovedeşte aproape pentru toate timpurile că, puterea 
de conducere a treburilor publice a fost legată de posesia 
bunurilor materiale, socotite mai de valoare pentru fiecare 
timp, bunuri, cari în viața economică respectivă adaogă 
şi măresc puterea posesorilor lor şi în raporturi'e private 
'dintre oameni. Simţimintele umanitare ale acestora adesea 
nu se întind aşa de departe, încât să izbească prea mult 
în interesele lor proprii. In veacul al 18-lea, alături de 

1) M Wagner: lo-. cit.
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classa, care îşi sprijinea puterea pe titlurile de nobleţe, 
se ridică aceia, care se sprijinia pe posesia averii. 

La începutul veacului trecut, puterea nobilitară e o 
rămășiță supraviețuitoare, iar pu'erea capitalului învinge. 
Magnaţilor capitalului le trebuia libertate absolută în viaţa 
economică şi au dobândit-o. Alături de ei şi legaţi de în- 
treprinderea lor, stăteau massele de muncitori. Repre- 
zentanţi reali sau presupuşi ai poporului, capitaliştii se 
socoteau şi erau într'adevăr susținătorii ordinii de lucruri 
nouă. Dar îndată se vede că în lumea celor, ce depind 
de ei, e sărăcie şi nesiguranţă a vieţii de azi pe mâine. 
Sufletul omenesc nu e aşa de neîndurat ca să calce pesle 
vieţi ale altora, fără să se înduioşeze; milă şi ajutor voiau 
să dea şi magnații capitalului, dar ca să fie obligaţi să se 
îngrijiască de lucrătorii lor și de urmaşii lor pe tot limpul, 
cât nu mai pot trăi din munca lor, ba chiar să fie răspun- 
zători când nu au să dea de lucru şi să ajute pe cei ce 
nu muncesc momentan, aceasta însemnă o prea mare 
izbire a intereselor lor. De aci opunerea lor. Aceasta se 
putea traduce într'o formă atrăgătoare în acel timp şi 
anume: păstrarea libertății de acțiune a individului. 

Prin urmare, cu toate relele observate, de bună voe nu 
Sar fi trecut la o reformă, care avea să aducă atâtea mărgi- 
niri libertăţii absolute de acţiune, ceeace adesea însemna li- 
bertatea de exploatare a muncii altora. S'a adăogat însă 
şi teama de ceva mii rău, decât ceeace se părea că trebue 
făcut. Şi poate p'ar îi exagerat să se spună că toate re- 
formele mari au fost provocate şi de teamă. In cazul 
de care e vorba, teama a existat cel puţin la început, când 
Sa făcut primul pas, şi aceasta se va vedea din istoricul 
asigurărilor sociale în Germania. Intr'adevăr, asigurările 
sociale se introduc în: Germania în a doua jumătate a 
veacului trecut, la începutul celui de al 3-lea deceniu. Toată 
prima jumătate a veacului e plină (de cele mai turburătoare 
mişcări sociale, până în sfârşit aproape de jumălatea 
veacului se crede un moment că în toate țările din Apus, 
şi mai ales în Franţa şi Germania, conducerea statului 
e aproape să cadă în mâinile pro'e'ariatului. A fost însă 
numai ocazia unei deslănţuiri de forte, necunoscute în în- 
jregimea lor. Neîndemânarea sau nepregătirea conducă- 
torilor proletariatului, sau rezistența puterilor conducă- 
toare ale organizaţiei existente, au adus înăbușirea mișcării 
chiar la jumătatea veacului. Dar chiar în momentul în-  
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fvângerii, se începe organizarea pentru o luptă lungă, dar 
eficace. Puterea de închipuire a unui gânditor mare, a 
lui K. Marx, arată nrasselor un ideal, de care multă vreme 
nu sau putut apropia nici conducătorii lor. Oameni, în- 

zestraţi cu puterea cuvântului şi cu simţul practic, îor- 
mează dini”o mulțime dezorganizată un organism pu- 
iernic consolidat. Semnele puterii prolelariatului încep 
să se arate, chiar mergând pe căile organizării existente. 
In faţa pericolului ameninţător, acei, cari se gândiau la 
păstrarea a tot ce dăduse civilizația trecută, mai ales 
când se vedea că idei amăgitoare îndrep!au mulțimile spre 
dărâmarea a tot ceeace era stabilit în organizaţia sta- 
telor, trebuiau să încerce înlăturarea cauzelor, cari 
nemulţumiau acea mulţime de oameni. Se poale să îi fost 
o simplă tactică de luptă, cum se susține adesea, dar tot 
e folositoare fapta aceluia, care tae puntea de lrecere a 
dușmanului, pentru a eviia o întâlnire, plină de pericole 
pentru amândoi, până ce ura trece și înfrăţirea se iace. 

Oricine îşi putea da seama de împrejurările economice 
şi sociale ale timpului, înţelegea aceia ce dedea naşterea 

veşnicii dușmănii şi aceia ce avea să dispară îndată ce se 
va vedea şi pricepe aparenţa înșelătoare. Idealul construit 
de îndrumătorul tot mai necontestat al proletariatului, 
de Marx, era să-şi piardă puterea fascinatoare, după cum 
şi-a pierdut-o, de îndată ce vedea toată lumea neputința 
împlinirii lui şi mai ales falsitatea căilor, care ar duce 
spre el. Ceeace nu putea dispare, era însă ajutorul sperat 
şi obţinut de muncitori dela organizaţiile lor, coprin- 
zând organizaţii profesionale, de ajutor mutual şi po'itice. 
Nu era un sprijin îndestulător, şi datele statistice de mai 
sus pot servi iarăşi de dovadă, de oarece alcăluiri pe alte 
baze, decât societăţile libere de ajutor mutual, nu făcu- 
seră muncitorii ; dar era o speranţă, cate îi putea lega tot 
mai strâns de organizările lor şi de tendinţele lor poli- 
tice. Creindu-se moi instituţii de ajutor, instituţii superioare 
prin efectul lor material şi moral, se lua una din cele 
mai mari puteri de coesiune a social-democraţiei. Așa dar, 
teama de o putere amenințătoare, îndrepta şi pe cei ne- 
convinşi altfel, să se supună cerinţelor vremii. - 

In sfârşit, o altă cauză era mepultinţa de a corespunde 
datoriei ce-şi impusese şi trebuia să-şi impună statul 
faţă de săraci. Boalele născute din exerciţiul unor anumite 
profesii, aşa zisele „boale industriale”, accidentele mun-
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cii, precum şi bătrâneţea, scoteau din rândurile munci- 

torilor tot mai mulţi oameni, cari cădeau în sarcina 

bugetului statului. Căci în veacul trecut simțimântul public 

era în deajuns de desvoltat, pentru ca să nu poată suferi 

mulţimi de cerşetori pe strade sau cutreerând prin țară. 

Cetăţenii suferiseră mai de grabă să plătiască biruri mari 

pentru săraci, ca să evite aceasta. Ar fi fost şi pe această 

cale un mod de asigurare a traiului săracilor, dar pe 

lângă nvotive de ordin moral,—degradarea unei mari părți 

a muncitorilor la starea de cerşetori—mu Sar fi putut 

generaliza, sistemul fără să se schimbe în același timp 

şi organizaţia economico-sozială existentă. Când voi vorbi 

de un anumit sistem de asigurare a bătrâneţii, voi arăta 

şi această chestiune. La introducerea asigurărilor sociale 

au fost şi cereri în acest sens; iar felul îngrijirii săra- 

cilor de puterea publică n'a rămas fără influenţă asupra 

organizărilor moilor instituţii. 

Ş 3. Introducerea asigurărilor sociale moderne în Germania 

Poate cauzele arătate mai sus sau întâlnii neapărat 

pretutindeni, unde sau introdus sau sa încercat să se in- 

traducă asigurările sociale, dar nicăiri nu au ieşit mai bine 

la lumină ca în Germania, care a făcut primul pas. Până să 

se ajungă la crearea noilor instituţii, chiar sub forma 

lor impertectă dela început, au trebuit 2) de ani de luptă, 

frământări de idei, aduceri de proecte şi îmbunătățiri, 

adunare de fapte, propagandă pentru convingere e:c. Pri- 

ma lege de asigurare se publică la 1883, pe când încă 

din 1863, Bismark 1) se pronunţase pentru principiul asi- 

gurării obligatorii, unul din principiile cele mai des- 

bătute ale asigurărilor sociale. De altfel, atâtea greutăţi 

întâmpină o bună organizare a asigurărilor, încât nu nu- 

mai în Germania, unde era vorba de începerea unei expe- 

rienţe me mai făcute nicăiri, dar şi în alte ţări, după cum 

se va vedea, reformele acestea sunt precedate de decenii 

de preparalive și încercări. 
Inflată după jumătatea veacului trecut, se începe pro- 

paganda în massele muncitorimii pentru ca statul să se 

1) Intro scrisoare către ministrul de interne de atunci, Graf. v. Eulen- 

burg. (Din H. Herkner: Die Arbeiterirage. Berlin 1908. p. 303). 

i
i
i
 

R
S
 

  

        
 



N 

îngrijiască ide soarta lor, obligând. pe întreprinzători să 
facă toate instalaţiile mecesare 'pentru sănătatea şi sigu- 
ranţa vieţii muncitorilor şi să alcătuiască toţi casse de 
ajutor pentru muncitorii lor. In 'sensul acesta este vestita 
„Petiţiune din Leipzig.“ In urma acestor cereri sau născut 
desbateri în parlamentul prusian. Schulze-Deritzsch, îm- 
preună ku Hirsch și Dunker, fondatorii Sindicatelor, cari le 
poariă şi până astăzi numele—Hirsch-Dunkersche  Ge- 
werkschafien,—văzând scăparea muncitorimii numai în 
„Ajutorul de sine“, se opuneau ca şi membrii casselor 
libere de ajutor mutual să fie obligaţi să facă parte din 
cassele de ajutor, formate de întrepninzători. Era la 1869. 
Răsboiul dela 1870 a urmat și totul sa amânât, pentru 
ca apoi să capete o altă înfăţişare. Indată chestiunea 
asigurărilor preocupă pe toţi economiştii vremii şi apar 
numeroase scrieri, cari determină curente. Pot cita aici 
două lucrări celebre, apărute cu câţiva ani înainte de 
introducerea asigurărilor 'sociale, şi cari au privit pro- 
blema în întregimea ei şi mai a'es din punct de vedere 
economic. Mai întâi e: „Asigurarea muncitorilor potrivit 
cu organizația econonică de astăzi“ de L. Brentano în 
1879 şi apoi: „Statul și asigurările, un studiu economico 
şi juridico-social“: d: A. Wagner în 1881. Acest din urmă 
studiu a avut o mare influență asupra alcătuirii întregului 
sistem al asigurărilor sociale, după cum de altfel A. 
Wagner a înrâurit întreaga polilică socială a Germaniei, 
de atunci şi până astăzi. | | 

Problema asigurării preocupa toale classele şi în pri- 
mul rând era vorba de generalizarea obligaţiei la asigu- 
rare. Lucrul nu era absolut mou, dacă nu se priviau 
urmările complete. La 1874 se generalizase pentru toată 
Germania obligaţia muncitorilor de a face parte din cas- 
sele de ajutor pentru cazuri de boală, precum şi obligaţia 
patronilor de a contribui la ele, unde existau. Dar totuşi 
de aci şi până la crearea unei instituţii sociale, în care 
milioane de muncitori să fie asiguraţi în mod silit, şi să 
li se determine rente în cazurile prevăzule, era încă. o 
dstanță. Apoi nu era vorba numai de anumite ajutoare, 
date în cazuri de îmbolnăvire trecătoare, ci o asigurare 
pentru bătrânețe şi invaliditate, care putea dura zeci de 
ani şi asiguratul primia o pensie. In sfârșit, era vorba 
să se ridice situaţia celui ce primia ajutor la înălţimea 
situaţiei celui mai înalt funcţionar al statului, în vremea



94 
  

pensionării lui, când nu mai e activ, cecace necesita o 

puternică înrâurire a modului de organizare a asigu- 
rărilor. 

In sfârşit, se cerea o soluţie a problemii despăgubi- 
rilor accidentelor muncii, bazată pe concepţii cu totul 
nouă. Se cerea înlăturarea principiului dreptului roman 
în această privinţă. Şi noua soluţie se propusese încă 
mulţi ani înainte de desbaterile proectelor de asigurare 
de acum. Intr'un congres al „economiştilor germani“ din 
Mainz în 1869, Dernburg expusese clar noua concepție!) : 
„Trebue să schimbăm principiul: „cine e vinoval e respon- 
sabil“. Tr«bue si zicem mai de grabă că e o sarcină a în 
treprinderii, să  suporie nenorocirile.  Intreprinzătorul 
cere dela munctlcrul său odată oferirea puterii sale de 
muncă; pe aceasla o plăieşte el prin salar. Numa: în mod 
excepțional plăteşte el şi viața muncitorului pr:nirun 
salar ma: mare în acele înlreprinderi, cart ruinează viața 
întrun timp mai scurt. De regulă el nu plătește viața 
muncatcrului. Din motive juridice, mi se pare că în locul 
principiulu, pe care l-am luat din dreplul roman, trebue 
să punem un aW principiu, şi anume că nu acela care e 
vinovat trebue să răspundă pentru pagubele accidentelor, 
ci acela care conduce întreprinderea." 

Aceste idei în general formau obiectul tuturor proec- 
telor, cari se aduceau în continuu în Reichstag dela 
1874—1881, când se face un pas hotărîtor. Principiile 
nouă căpătaseră aderenţi şi în lumea muncitorească şi în 
aceia a marilor întreprinzători. Numai că şi dintr'o parte 
şi din alta se căuta o organizaţie în așa fel ca să servească 
intereselor lor; muncitorii să dobândească absoluta in- 
dependenţă, iar întreprinzătorii să poală face din oragnele 
asigurării instrumente de stăpânire a muncitorilor. De 
aceia organizaţia asigurărilor germane e dela început un 
compromis. Şi în această privință poate că nu e lipsită 
de adevăr credinţa acelora, cari văd în marele întreprin- 
zător capitalist de atunci, Frh. von Sfumm, pe creatorul 
tipului de organizare a asigurărilor sociale din Germania, 
Frh. von Slumm, după experiența ce făcuse singur cu 
lucrătorii săi, contestase că nu e de loc periculos pentru 
întreprinzători, ca muncitorii să aibă în mod obligatoriu 
casse de ajutor, la care să contribue întreprinzătorul, 

1) Citat de M Wagner. op. cit. pag. 92. 
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căci acesta îşi va păstra o autoritate şi mai mare asupra 
lucrătorilor, Şi de fapt o avea în orice caz, căci avea în 
mâna lui arma concedierii ae:or periculoşi. Dacă un lu- 
crător a contribuit um timp oarecare la o cassă de ajulor, 
sau de asigurare după noile concepţii, şi dază e concediat, 
el nu primeşte nimic înapoi de'a cassă, de oarece ajur 
toamlă i se dau numai în anumite cazuri, şi întrerupând 
contribuţia pierde şi dreptul câștigat prin contribuţia. an- 
terioară. Frh. von Stumm adusese un proiect în acest 
sens în 1880, nu fără influenţă asupra proectelor ce se 
vor lranstorma apoi în legi. 

Aceasla era situaţia, când la 1881 aduce Bismark 
în Reichstag “celebrul Mesagiu al împăratului, prin care 
guvernul se îndreaptă pe calea asigurărilor sociale obli- 
galorii şi după care se prezintă proecte complete de legi. 
In Mesagiu se spunea că guvernul are datoria să îngri- 
jiască de asigurarea muncitorimii şi fixa chiar liniile 
mari ale concepţiei mouă a asigurărilor. Indată după 
aceasta, chiar în 1881, se aduc proecte de legi pentru asi- 
gurarea împotriva boalii şi împotriva accidentelor. Dis- 
cuția lor durează lotuşi trei ani dearândul în Reichstag. 
In 1882 se face primul recensământ al profesiilor în toată 
Germania. După acesta se poate aduce malerial statistic 
sigur şi îndestulător şi la 15 lunie 1883 se pubiică prima 

„lege de asigurare a muncitorilor împotriva boalii. E in- 
interesant de arătat această lungă preparare, precum și 
faptul că legea nu sa votat decât în urma unei statistici 
a profesiilor. In alte țări, cari introduc asigurarea mai 
târziu, după Germania, existau mai dinainte stalistici ale 
profesiilor. Fapt sigur este însă, că fără de aceasta nu se 
poate alcătui organizarea asigurărilor sociale, aşa ca func- 
ționarea lor să nu aducă greutăţi de neînvins adminis-. 
traţiei şi finanţelor, atât ale organelor asigurărilor, cât şi 
ale statului. După ce se vor vedea dispoziţiile principale 
ale noilor alcătuiri, se va înţelege complet această ches- 
tiune, şi de aceia expunerea ei deplină e lăsată pentru altă 
parte a studiului şi anume la chestiunea organizării şi 
tehnicii asigurărilor sociale. 

Legea de asigurare pentru cazuri de boală din 1883 
stabileşte obligația tuturor salariaților de a se asigura. 
De oarece sunt atâtea feluri de salariaţi, dela ajutoarele 
la munca de orice fel, până la funcţionarii privaţi şi publici, 
a trebuit să se fixeze în mod precis ce anume salariaţi. |n
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principiu sunt obligaţi la asigurare lucrătorii cu salariu zil- 
nic, cu oarecare excepţii chiar dela început şi înmulţindu-se 
prin legile moditicatoare posterioare, încât excepţiile nu 
mai par excepţii, iar principiul pare altul. La 1892 se lăr- 
geşte cercu persoanelor obligate, de asemenea la 1900 şi 1903 
şi se ajunge idupă: aceste legi să fie obligaţi la asigurare 
toți muncitorii şi funcţionarii din exploatările industria!e 
şi comerciale de orice natură, menţionate însă precis în 
legi, dacă nu au salariu mai mare de 2000 mărci. Lucră- 
torii şi angajaţii din agricultură și industria casnică pu- 
teau fi obligaţi la asigurare prin statutele locale. In urma 
retormii radicale a asigurărilor sociale germane din 1911, 
se întinde cercul persoanelor obligate la asigurare şi la 
agricultură, şi la industria casnică, şi la alte întreprinderi 
determinate, încât numărul persoane'or asigurate e mult 
mai mare decât al muncitorilor salariaţi propriu zişi. 
De aceia, dela început chiar, am arătat că asigurările 
sociale, în starea lor de azi, nu sunt numai asigurări 
ale muncitorilor, în înţelesul restrâns al cuvântului. Lăr- 
girea cercului persoanelor obligate la asigurare s'a mai 
făcul în 1911 şi prin ridicarea limitii de salariu dela 
2000 M. la 2500 M.1) 

Asigurarea constă în aceia că mai dinainte se deter- 
mină ce va primi asiguratul în cazurile de boală, pre- 
văzute în lege, câtă vremle şi cât de mult. E prin urmare 
același principiu ca şi la asigurările private obişnuite. 
Asiguratul dobândește astfel un drept în virtutea legii; 
el nu mai primește un ajutor pornit din milă, ci o rentă, 
o despăgubire, etc. Incă un caracter principal fixează 
prima lege a asigurărilor. Sarcina asigurării o suportă 
asiguratul împreună cu acel de care depinde, dacă depinde. 
de cineva în activitatea sa economică. Astăzi se poate ex- 
prima acest principiu altfel: sarcina asigurării o su- 
portă întreprinderea, în care sunt ocupați asiguraţii. Acest 
fapt deosibeşte asigurările sociale şi de mila privată faţă 
de săraci, organizată sau neorganizată, și ide îngrijirea ce- 
lăţenilor de către stat, lucru, de care vom vorbi mai apoi. 

In sfârșit, mult mai puţin nouă este organizarea 
dela început a asigurărilor sociale. Existau, după cum sa 

  

1) Pentru toate modificările din 1911: Die Reichsversichesungsordnung de M. Wagner în Jahrbiicher fiir Natioualokanomie etc. a lui Conrad 1911 August, «Reichsarbeitsblatt» August 1911 şi articolul meu: «Reforma asigurărilor sociale în Germania în 1911» publicat în «Buletinul statis- 
tic al României» 1912.
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arătat mai sus, încă mai dinainte, casse de ajutor ale 
muncitorilor. Legea le păstrează în pari. Toţi întreprin- 
zătorii, cari aveau mai mult de 50 lucrători, puteau avea 

casse de asigurare, ba ceva mai mult, puteau fi chiar obli- 
gaţi să le formeze, dacă cerea comuna. Aşa au devenit 
organe ale asigurărior Befriebs-, Bqu-, Înnung- și Knap- 
psehafikassen,—cassele din diverse întreprinderi, ale con- 
structorilor şi asociaţiilor de întreprinzători, şi cassele de 
ajutor din mine. 

Erau însă şi întreprinzători mai mici, cari nu puteau 
avea singuri cassele lor de ajutor; aceștia se uniau şi for- 
mau după lege cassele locale ale boinavilor—Orfskranken- 
kassan. Imn sfârșit, pentrucă în anumie locuri nu erau în- 
deajuns. de mulţi întreprinzători, comune!e erau obligate 
să formeze casse de asigurare, iar dacă nu puteau singure 
se uniau mai multe ; astfel s'au măscut Gemeindekassen. Ca 
o dovadă a celor spuse mai sus, că noile instituţii erau 
în parte îndreptate împotriva social-democraţiei, este fap- 
tul că la început cassele libere de ajutor ale muncitorilor 
—țreie Hilfskassen—nu sunt admise ca organe ale asi- 
surărilor sociale. 'Focnrai la o modificare posterioară, la 
1892, se admit şi aceste casse de ajutor, cu condiţia de a 
da atâta asiguraţilor, cât dau cassele comunale. 

Această organizare, atât de puţin unitară şi atât de 
costisitoare, a rămas aşa de atunci şi până astăzi şi toate 
reformele posterioare nu au putut-o schimba. O foarte 
neînsemnală simplificare sa adus în anul 1911, căci au 
dispărut cassele de asigurare comuna:e, de oarece evoluția 
sconomică a Germaniei până acum a format în fiecare 
loc destui întreprinzători, cari: să poată forma după lege 

o „cassă locală.“ 
La aceleași organe ale asigurării se pot asigura de 

bună voe şi alte anumite persoane, folosindu-se de ace- 

leaşi înlesniri. Despre administraţia, tehnica şi finanţele 

asigurărilor, se va vorbi în altă parte. | 
Tot odată cu legea asigurărilor pentru cazuri de 

boală, s'a adus şi legea asigurărilor împotriva accidente- 
lor muncii. Aceasta sa votat la 6 Martie 1884 și apoi 

sa mai modificat la 1887, 1900 şi în 1911. Principiul în- 

trodus e cu totul nou. Nu se mai ţine seama de vina celui 

ce a produs accidentul. Lucrătorul, sau în genere asigu- 

ratul, primeşte despăgubire, indiferent dacă întreprinză- 

torul e sau nu de vină, şi chiar dacă lucrătorul singur 
” 
4
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e de vină, făcându-se oarecari reduceri în despăgubire, 

când asiguratul a cauzat accidentul cu o vădită intenţie 

vea. Asiguratul nu se. mai îndreptează cu cererea de des- 

păgubire împotriva întreprinzătorului, ci se adresează la 

organul de asigurare. Intreprinzătorul nu ae să plătească 

nimic pentru vreun accident întâmplat în întreprinderea 

sa, afară de cazul unei intenţii rele vădite, când organul 

asigurării se adresează justiţiei, cerând dela întreprinză- 

torul vinovat, ceeace a piătit. Două mari efecte: întâi, asi- 

guratui primeşte oricând despăgubirea şi apoi dispare 

veşnica rivalitate şi ură, născută în urma proceselor din- 

ine lucrători şi întreprinzători, după vechiul sistem a) 

despăgubirilor pentru accidentele muncii. 

Pentru asigurarea aceasta sunt şi mai necesare datele 

precise ale statisticii profesionale. Pentru fiecare ramură 

economică, unde poate apărea un accident, sa fixat obli- 

gaţia la asigurare. In continuu, toate legile posterioare 

au mai adăogat câte o nouă exploatare eonomică, în care 

experienţa a dovedit că se pot ivi accidente, şi ultima 

modificare din 1911 se poate privi ca expresia perfec- 

ţiunii pe acest domeniu. Pentru a se înţelege că nu e 

vorba numai de o asigurare a muncitorimii, e destul sa 

amintesc acum, că astăzi numărul asiguraţilor împotriva 

accidentelor muncii în Germania e de două ori mai mare 

decât numărul salariaţilor. Prin urmare, obligaţia asi- 

gurării e întinsă şi în lumea înțreprinzătorilor din toate 

ramurilor economice. Limita salariului sau câştigului anual 

e mai ridicată, decât la asigurarea împotriva boalii şi sa 

ridicat mereu până la uliima modificare. 

„_ Spre deosebire de asigurarea împotriva boalii, întâl- 

nim aici două caractere deosebi'e, în ce priveşte supor- 

tarea sarcinelor şi în ce privește organele asigurărilor. 

Principiul general se menţine : sarcina asigurării o suportă 

întreprinderea, în care e ocupat asiguratul. Insă nu mai 

contribue salariatul cu mimie, ci numai întreprinzătorul 

plăteşte toată contribuţia ; asiguratului i se determină însă 

un drept la despăgubire, el primeşte o rentă sau despă- 

gubire determinată odată. Din acest fapt derivă şi felul 

organizaţiei. Intreprinzătorii formează cooverative de asi- 

gurare reciprocă şi fondurile se adună din contribuţiile 

fiecăruia după un sistem complicat, rezultat al aplicării 

ştiinții matematicii şi statisticii la asigurări în genere, 

ceeace a creat o ramură de ştiinţă proprie, ştiinţa asigu- 
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rărilor. Va fi ocazie să se arate aceasta la tehnica ăsi- 
gurărilor social, 

Prin aceste două ramuri de asigurare, se îngrijia 
numai pentru anumite cazuri: se fixa un ajutor pe un 
anumit timp de boală, nu prea îndelungat, şi pentru pa- 
gubele aduse de un accident. Boa'a însă poate dura multă 
vreme şi poate deveni invalidilate continuă. Apoi, viaţa 
omenească trece întrun timp anumit în mod fa'al printr'o 
epocă de invaliditate, și la începutul şi la sfârşitul ei. 
Pentru neputinţa de trai dela îceput se îngrijesc de o- 
bicei părinţii, şi pentru cazurile dispariţiei lor în urma: 
unor accidente se prevăzuse ceva în asigurarea împotriva 
accidentelor muncii. Rămânea invaliditaiea propriu zisă 
şi bătrâneţea. La 1888, se aduce un proiect de lege şi pen- 
tru asigurarea în aceste cazuri, şi legea se votează în 1889, 
mai modificându-se în 1899 şi în 1911. Legea aceasta a 
avut mai multe numiri. La început se numia legea „asi- 
gurării invalidității şi bătrâneţii“, dela 1899 se numia, 
legea „invalidităţii“, iar dela 1911 se numește legea „asi- 
gurărilor invaliziior și urmașilor“, ceeace desemnează fon- 
dul principal din diferite timpuri, în ce priveşte obiectul 
asigurării. 

Principiile acestei legi, dela început şi rămase 
până acum, sunt următoarele două: 1) peste 70 ani toți 
acei prevăzuţi precis în lege trebuiesc să fie asigurafți, 
adică dela 70 ani înainte să primească aceza ce legea fi- 
xează Bă li se dea; 2) în caz de invaliditate, indiferent 
de vârstă, toţi cei prevăzuţi în lege trebue să primească 
ceeace e fixat ca rentă a asigurării. Concepţia invalidi- 
tății a variat; în general e socotit invalit oricine nu mai 
câștigă prin munca lui cel puţin 1/3 din cât câștigă un 
om sănătos de aceiași profesie. Cercul persoanelor obli- 
gate se întinde şi peste classa salariaţilor propriu zişi. 

Intâlnim aici iarăşi două deosebiri mari, în ce pri- 
veşte sarcinile şi organizările asigurărilor. Sarcinele se 
suportă de asiguraţi şi întreprinzătorii lor, dar pe lângă 
ei, contribue şi statul cu o parte egală. Dacă există sau 
nu o îndreptăţire a acestei contribuţii a statului, se va 
arăta în altă parte. Aici, unde chestiunea se priveşte 
din punct de vedere istoric în primul rând, e destul să 
amintim că fiind vorba de ajutorarea acelora, din cari 
se recrutează de obicei săracii întreţinuţi de s:at sau de 
mila privată, era neapărat ca statul să-și transforme o
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parte din obligaţia de îngrijire a săracilor, în obligaţie 

de contribuire la anumite organe de asigurare, cari erau 

deslinate să uşureze sarcina lui de îngrijire a: săracilor. 

Din faptul contribuţiei statului derivă şi felul organi- 

zaţiei. Nu sunt aitți nici casse de asigurare priya!e, reor- 

ganizate prin intervenţia sia ului, nici cooperative de asi- 

gurare mutuală, aproape independente, ci se formează 

organe cu lotul nouă şi sub conducerea statului, chiar 

dacă se cedează multe din atribuţiile de conducător ale- 

şilor asiguraţi or şi întreprinzători.or. E o simplă descen- 

wrunzare administrativă, dar organele asigurării sunt or- 

gane ale administraţiei publice. Mai mul.e comune for- 

mează o alianță sau chiar pe teritoriul întreg al unui 

stat, comunele formează institute'e die asigurare—-Verstche- 

rungsansialten. Alcătuirea lor depinde de aprobarea gu- 

vernului și în funcţionarea lor se exercită în continuu 

acţiunea puterii publice. E cea mai unitară organizație, 

dar dacă se ţine seama de celelalte organizări, se vede 

că aceste instituţii măreau şi mai mult diversiia'ea. orga- 

nizaţiei asigurărilor germane, privite în. totalitatea lor. 

Aşa sa alcătuit dela început şi aşa au rămas până 

astăzi, cu toate străduinţele de uni:icare şi cu ioa'e pagubele, 

rezultate din această diversi-a'e de organe. Odală făcute 

nişte alcătuiri, ete îşi capătă averea lor, membrii lor pot 

vedea în ele diferite avan'ajii, fără a se gândi la greutăjie 

financiare generae. De aceia, în țările, unde asigurările 

se introduc în. urmă, se caută evitarea arestor rele, când 

legiuitorul, cunoscându-le, îşi dă seama cet e. Un cxempiu. 

îl dă în acest timp Anglia. In Germania, chiar medificările 

aduse de marea reformă a asigurări-or sociale din 1911 

nu au putut da unitatea dorită în aceste organe ale asi- 

gurării, de şi au realizat o cât mai mare unitate în: 

administraţia lor. 

Ş 4. Introducerea asigurărilor sociale în alte state. 

Ori câte impertecţii aveau, la început mai a'es, asigu- 

rările sociale în Germania, totuşi ee erau singura desle- 

gare mai îndrăsneaţă a: nevoii ajutorării  classeior 

de jos. De aceia, noile instituţii au atras privirea lumii 

întregi. In Germania chiar, criticile noilor alcătuiri au 

încetat încetul ku încelul şi în locul lor au verii aprecierile 
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favorabile: ale economiştilor şi sociologilnr mari, ba chiar 
şi mândria naţională a .unui popor, care începe să înțe- 
leagă că merge în fruniea tuturor popoarelor pe această 

calc a politicii sociale. Toate acestea au contribuit la naş- 

terea imediată în toa'e ţăriie a unui curent de imitare a 

celor făcute în Germania. Neapărai că nu era un curent 
nefiresc; puterea lui era dată, nu de îmi acea unei mode, 
dar de frământările pentru găsi-ea unei căi de ajulare 
a classelor de jos. Curentul, mai sa» la înzeput, a mers 
aşa de repede, încât la sfârși'ul pri nului de.eniu a! vea- 
cului nostru, adică după mai puţin de 30 de ani dea 
prima lege de asigurare germană, a triumfat compiet în 
toată lumea, căci pretutindeni s'au introdus, sau sunt pe 

cale să se intraducă, asigurările sozia!e. Ullimeie încercări, 

despre care voi vorbi la sfârşitul acestui capitol, sunt o 

dovadă a constatării de mai sus. 
Cu loate acestea, până acum nu se poate zice că sis- 

temul de asigurări sociale din Geriman'a, a fost adoptat 
pretutindeni în întregimea lui. Am deosebit de'a începuiul 

acestui capitol trei dire ţii prinzipa'e în slae'e moderne 

în ce priveşte asigurări.e sociale. Aici e 'ocul să fie a ăae 
fiecare. Dinire ele însă, o primă di-ecţie nu va mai fi a ta- 
lizată, de oareze a fost arătată mai înainte. Intr'adevăr, 
câteva ţări europene şi S!a:ele-Unite din America au în- 

cereat să menţină vechi'e societăţi de aju:or mutual aie 
muncitorilor, să nu-i cblige la asigurare şi să nu creeze 
organe publice de asigurare pentru ei. Astăzi mai toate 
statele din Europa, afară de ce'e balcanice, au introdus 

părți din asigurarea socială obligatorie, păstrând însă 
pentru unele cazuri de asigurare, tot sistemul de mai îna- 

inte al asigurării benevole şi cu organizări  indepen- 
dente de puterea publică. Aşa că, nu se mai poate spune 
că această direcţie e reprezentată de un anumit s'at. In 
general, până în timpul din urimă, direcţia aceasta sa 
manifestat mai mult în Franţa și Anglia, la care se alipise 
Belgia şi în parte şi Ita'ia. Când am vorbit mai sus, în ca- 
pitolul precedent despre asigurarea mutua'ă a muncito- 
rimii, au expus în mod istorie modificări!e neînce'a'e ale 
vechilor alcătuiri, dar tot în cadrul concepții!or mai ve?hi. 
Acum nu arătăm decât ce a mai rămas în aceste țări din 
vechiul sistem, față de asigurările germane. In Franţa, 
muncitorii au mai rămas să s> as'gure de bună voe, şi a- 
nume la cassele lor de ajulor, mumai pentru cazuri de
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boală şi nu toţi, căci o parte din ei, şi anume lucrătorii 

din mine, sunt obligaţi la asigurare și pentru cazuri de 

boală. Pentru toate celelalte cazuri sunt alte principii, 

asemănătoare sau chiar identice cu cele din Germania. 

In Anglia, în urma legii nouă din 1912, despre care am 

amintit, nu mai rămâne nimic din vechile alcătuiri. In 

Jtalia, există încă asigurare benevolă pentru boală, bă- 

trâneţe și invaliditate. Statul dă însă mari subvenţii cas- 

selor de ajutor pentru caz de boală, apoi a întemeiat 

o instituţie de stat pentru asigurarea împolriva bătrâ- 

neţii şi invalidităţii şi îi acordă mari subvenţii, iniluen- 

țând mersul asigurărilor, căci fixează ce se va da şi în ce 

inod i se va da asiguratului renta ori ajutorul. Toate a- 

cestea din urmă sunt luate după organizarea asigurărilor 

din Germania. Pentru accidente'e muncii, în toate țările 

de mai sus, sa schimbat în continuu principiul responsabi- 

lităţii întratât, încât întreprinzătorii au devenit aproape 

asigurătorii muncitorilor lor. In Anglia şi Danemarca, 

mai puţin, în Franţa mai mult; toate acestea sau arătat 

în altă parte. Numâi Belgia se pare că rămâne mai cre- 

dincioasă vechilor principii de libertate individuală ab- 

solută şi de responsabilitate a muncitorului de soarta sa. 

Până în anul 1911, pentru orice întâmplări, asigurarea 

era benevolă. Chiar pentru acciente'e muncii, principiile: 

dreptului comun erau mai neschimbate decât ori unde. 

In 1911 sa făcut un început printr'o lege de asigurare 

socială şi Sa manifestat p. tendință pentru introducerea 

sistemului întreg, după cum vom vedea îndată. 

Neapărat, că în afară de țările amintite aici, mai sunt. 

țările din Orient, cari nu numai că nu au organizat asigurări 

sociale, dar nici mau încercat să acomodeze vechile alcă- 

tuiri cu noua stare de lucruri. In România, după o încer- 

care efemeră de introducere a asigurărilor obligaorii în. 

1895, sa revenit apoi la vechiul sistem al libertăţii de asi- 

gurare, şi dacă la 1902 sa încercat o acomodare, apoi 

Sa făcut pe baza reînvierii corporațiilor comune ale mi- 

cilor întreprinzători cu ucenicii, fără a se ține seama! 

de situaţia meseriaşului și a muncitorului din timpurile 

noastre. In 1912 sau organizat însă asigurările sociale 

obliga'orii, după principile din Germania. 

Alături de încercările de îmbună ă'ire a vechilor in- 

stituţii de ajutor mutual, sau făcut în fiecare ţară încer- 

cări parţiale, şi în timpul din urmă chiar tota'e, de in- 
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troducere a asigurărilor sociale din Germania, aşa cun! 
Sau experimentat acolo. Foarte aproape de Germania, a 
mers Austria, imitând nu numai principiile noilor instituţii, 
dar şi organizarea cu toate lipsurile ei. Era şi natural să fie 
aşa, de oarece şi în Auslria existau aceleași alcătuiri 
vechi, peste cari legiuitorul nu putea trece. Aceleaşi te- 
luri de casse de ajutor, cu aceleaşi numiri ca în Germania, 
au fost găsite, când legiuitorul a introdus asigurările so- 
ciale, şi aceleași se găsesc şi acum ca organe ale asigu- 
răriior. De aceia nu e nevoe să mai descriem această di- 
versitate de casse de ajutor, căci au fost descrise mai sus. 

Inceputul legislaţiei în această privinţă se face în Au- 
stria îndată după cele dintâi legi: germane. Asttel cu trei 
ani mai târziu decât legea respectivă din Germania, se 
votează în Austria legea asigurării împotriva acciden- 
telor muncii, la 1887, şi se mai modifică la 1891 iarăşi 
după modificarea din Germania. Legea coprinde aceleași 
dispoziţii ca şi cea germană, înlinzând obliga, ia asigurării 
la lucrătorii și funcţionarii industriali precum şi la cei 
din agricultura cu motoare. O mică abatere dela legea 
germană constă în aceia că nu numai întreprinzăoriți 
sunt obligaţi să contribue pentru strângerea fondului ne- 
cesar despăgubirilor, dar şi asiguraţii trebue să coniribue 

cu o parte foarte mică de altfel. Acest fapt are o mică in- 
fuenţă în alcătuirea și adminisirarea organe or asigurării, 
a „institutelor de asigurare naţională“, corespunzătoară 
cooperativelor profesionale ce asigurare din Germania. 

La un an după această lege, se aduce în 1888 legea 
de asigurare împolriva boalii, cu aceleaşi principii ca şi 
cea germană, dar mai puţin întinsă în starea ei de astăzi, 
decât în Germania, de oarece nici până acum nu sunt o- 
bligaţi la asigurare lucrătorii din agricultură şi industria 
casnică; aceștia se pot asigura de bună voe la aceleaşi 
instituţii. dobândind aceleași foloase. Un an mai târziu, 
la 1889 se aduce şi legea pentru asigurarea bătrâneţii; 
şi invalidităţii. Această lege e şi mai puţin completă 
decât celelalte, faţă de legea corespunzătoare germană. 

Int”adevăr, legea austriacă nu prevede asigurarea bă- 
trâneţii şi mu crează organele de asigurare necesare de 
cât peniru lucrătorii din mine, pentru cari se fixează 
mai mult o obligaţie de participare la cassele de ajutor 
ale lor, frăţii — Bruder'aden, — decât o asigurare propriu: 
zisă. Pentru ceilalţi lucrători, însă nu există o asigurare
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a bătrâneţii, cu toate încercările și proectele aduse 

în continuu dela 1891 şi până astăzi. 

Dacă în parte asigurările sociale din Austria sunt 

mult mai puţin complete ca ceie din Germania, apoi într'o 

singură ramură  Auslria a mers  înainlea Germa- 

nici, şi anume în asigurarea funcţionarilor privaţi, — 

Privatbeamte. Odată ce s'a văzut folosul adus de asigurări 

claselor, pentru cari au fost create în primul rând, au 

început îndată să fie atrase spre asigurări şi alte clase 

sociale, în special o parte din clasele mijlocii ale socie- 

tăților. Instituţiile asigurărior dau în cazuri.e de:erminate 

anumite rente sau anumite sume de bani deodată. Acestea; 

sunt potrivite după venitul şi după traiul mediu al asi- 

guraţilor. Dacă cerinţele acestora au fost mai mici în vre- 

mea când au trăit prin propiia lor muncă, sunt mai mici 

şi când primesc sprijin dela instituţiile de asigurare. 

Altfel e cu anumite categorii de oamenii din classele de 

mijloc, cum ar fi pro-esorii privati de o.ice fel, funcţionarii 

privaţi cu venituri mari, şi foarte mulţi din acei cari 

au o profesie liberă. Aceștia au venituri mai mari în 

timpul normal al vieţii lor, având prin urmare şi cerinţe 

ma. multe şi câtă vreme pot munci, şi după ce i-a 

părăsit puterea de muncă. Contribuind mai mult, trebue 

să li se asigure sprijine mai mari, mai târziu, şi acest, 

lucru nu se poate obține de la instituţiile comune de 

asigurare socială, dar iarăşi pentru aceleași motive, cari 

determină şi asigurările classelor de jos, şi despre care 

vom vorbi mai în urmă, nu s2 pot lăsa fără nici 0 orga- 

nizare asigurările funcționari'or privaţi. Austria a creat 

o asemenea asigurare prin legea din 1996, pentru toţi 

angajaţii privaţi dela 18 ani în sus şi cu un venit anual 

mai mare de 600 coroane, stabilindu-se însă mai multe 

classe de pensiuni și de contribuţii respective. Voiu arăla 

mai în urmă cum se imită acelaș lucru în Germania. 

Mai târziu, dar imitând tot ce sa făcut în Ausiria 

şi Germania, cu abaterile impuse de natura agricolă a 

țării, a introdus şi Ungaria asigurările sociale. Existând 

încă de mult şi aici asociaţii de lucrători în mine, cu 

cassele lor de ajutor mutual, Ungaria sa fo'osit de e'e 

ca şi alte ţări şi încă dela 1854 toți lucrătorii mineri 

au fost obligaţi să facă parte din acele casse de ajutor 

şi s'a determinat în special ce trebue să li se dea mem- 

brilor la bătrâneţe şi invaliditate. Aşa că de atunci a 
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rămas în conlinuu acest fel de asigurare obligatorie a 
bătrâneţii şi invalidității pentru muncitorii minori. Când 
în Germania şi Auslria se experimentează un sistem ge- 
neral de asigurări, atunci introduce şi Ungaria aceea ce 
există aiurea. Prima grijă a fost îndrepia.ă spre lucră- 
torii agricoli. Asifel la 1900 se aduce o lege de asigu- 
rare obligatorie mai generală, pentru accidente şi pentru 
bătrâneţe şi invalidiiale; legea se modifică, lărgindu-i-se 
aplicarea la 1902. După aceste legi, sunt obligaţi să se 
asigure împotriva accidentelor muncii servitorii agricul- 
torilor şi lucrătorii agricoli din agricultura cu maşini. 
Se întemeiază institute de asigurare locale, la cari pot 
să se asigure pentru aceleaşi cazuri şi ceilalţi lucrători 
agricoli. Inlreprinzătorii singuri procură fondurile nece- 
sare despăgubirilor, cari se fixează ca şi în legile ger- 
mane. 'Tot prin aceleaşi legi şi tot la aceleaşi organe de 
asigurare, cari primesc însemmate subvenţii de la stat, 
se pol asigura de bună woe peniru bătrâneţe, invaliditate, 
elc., şi poi asigura pe urmaşi, copil sau văduvă, toţi 

muncitori agricoli. După ce se alcătuiseră asigurăriie so- 
ciale în agricultură, ramura economică de căpeienie a 
țării, se aduce la 1907 şi legea de asigurare împotriva 
boalii şi a accidentelor muncii în industrie şi comerţ. 
Această lege e copiată în totul aproape după legile aus- 
iriace din 1877 şi 1888, reproducând şi imperfecţiile a- 
.caloraşi legi, faţă cu legie germane. Numai că în Un- 
garia legea din 1907 crează pentru accidente și boală 
aceleaşi organe de asigurare, casse regiona'e de asigurare. 

Indată după experiențele din Germania şi Ausiria 
au început toate ţările germane să încerce introducerea 
aceloraşi instituţii. Mai departe decât toate, a mers însă 
Norvegia, acomodând moile instituţii cu împrejurările e- 
conomice. ale ţării. In Norvegia există şi o indusirie mare, 
mai ales cea extraciivă, mai periculoasă dintre toate, şi 
există şi o indusirie forestieră foarte desvolta ă. In sfârşit, 
o mare parte din locuitori trăesc din pescuit şi din co- 
merţul cu peşte, nu numai în ţară, dar şi aiurea. Pentru. 
toate” aceste ramuri principale ale economiei naţionale, 
sa îngrijit legiuitorul să aducă înlesnirile cerute de timp. 
Astfel la 1894 se introduce asigurarea obligatorie împo- 
lriva accidentelor pentru loţi lucrătorii şi maiştrii din 
industrie şi exploatările forestiere. Aplicare ea legii s'a mai 
lărgit la 1906 şi 1908. Tot în 1908 s'a mai adus și legea
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de asigurare obligatorie împotriva accidentelor pentru pes- 

cari, sau mai bine, pentru pescuitori. Ajutoarele dae sunt 

aceleași ca în Germania, însă în loc de organe de asi- 

gurare cu administraţie proprie, alcătuite de întreprinză- 

tori, se creiază pentru toate aceste asigurări instituţii de 

stat, IO lege și mai completă şi înfăptuind adevăratele prin- 

cipii ale asigurărilor sociale moderne este aceea din 1909, 

care introduce asigurarea pbligatorie împotriva boalii. 

Toţi lucrătorii şi maiştrii din orice ramură de muncă, 

dela ţară sau din oraşe, sunt obligaţi la asigurare împo- 

triva boalii. Se fixează o limită de venit anual mai mare 

pentru. cei din oraşe, decât pentru cei dela ţară, şi sub 

această limită sunt toți obligaţi. Organe ale asigurării 

sunt cassele de asigurare pentru caz de boale, făcute 

după regiuni. Afară de acestea, se mai pot forma casse 

de asigurare speciale peniru fabridi sau pentru dileri- 

tele exploatări de mine. Numai pentru bătrâneţe şi inva- 

liditate nu există încă instituţii de asigurare în Norvegia. 

Tot ca şi în Norvegia, s'a imitat aproape complet le- 

gislaţia asigurărilor din Germania şi în Luxemburg La 1901 

şi cu modificări la 1908, se introduce asigurarea obliga- 

torie pentru caz de boală, exact ca şi în Germania. 

De asemenea la 1902, cu lărgire de aplicare la 1908 şi 

11909, se introduce asigurarea obligatorie împotriva acci- 

dentelor muncii pentru toţi muncitorii şi funcţionarii din 

orice ramură economică, fixândwse o limită de venit 

anual mai ridicată decât în asigurările germane. Nici 

în Luxemburg mu există o asigurare a bătrâneţii şi in- 

validității. 
In cele mai multe din celelalte țări germane, sa 

introdus asigurarea obligatorie, mai cu seamă  asi- 

gurarea împotriva accidentelor muncii, rămânând pentru 

celelalte cazuri asigurare bene-volă, cu subvenţii dela stat 

şi cu oarecari înlesniri în organizaţie. De oarece complet 

organizate după principiile asigurări'or sociale moderne 

sunt mumai asigurările obligatorii, vom cita câteva legislații 

de asigurare obligatorie în alte ţări germane. La 1901, 

cu modificări în 1902 şi 1908, se introduce asigurarea 

împotriva accidentelor în industrie în Olanda cu întin- 

derea şi după principiile comune. La 1905 aceiaşi asi- 

gurare se introduce în Danemarca, pentru marinarii și 

ofițerii de pe corăbii, iar la 1908 pentru lucrătorii şi 

funcţionarii înterprinderilor agricole. E de observat că 
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Danemarca, o ţară agricolă, sa îngrijit îutâi de asigu- 
rarea muncitorimii agricole, care produce bogăţia de că- 
petenie a ţării şi nu are încă o asigurare obligatorie 
în industrie, adică tocmai invers de ceeace se întâmplă 
în unele ţări industriale. Era şi natural de allfel să se 
îngrijească de asigurarea muncitorimii agricole, de oare ce 
agricultura daneză e intensivă şi se întrebuinţează în 
deobşte maşini, iar pe de altă parte, alături de agricul- 
tura propriu-zisă, sa creiat o foarte desvoltată indus- 
irie agricolă. Sa mai introdus în sfârşit asigurarea obli- 
gatorie împotriva accidentelor în Finlanda în 1895 pentru 
lucrătorii din industrie şi în 1902 pentru marinari. In 
Anglia până în anul 1911,—câund sa adus o reformă a 

' asigurărilor cu o organizare mai completă, decât există 
până acum în vrero ţară, —nu se încercase nici o asi- 
gurare după principiile din Germania. Există însă, în 
afară de asigurarea benevolă prin societățile de ajutor 
mutual, şi o asigurare generală pentru anumite cazuri 

şi bazată pe principii mai deosebite; despre aceasta vom 
vorbi mai în urmă, 

Ţările latine, cu Franţa şi Belgia în frunte, au ezitat 
până în ultimul timp să introducă asigurările sociale 
obligatorii. Deceniul trecut însă a dat semnalul părăsirii 
concepţiilor vechi şi al adoptării curentului nou. Italia 
a fost cea dintâi care a încercat să imite instituţiile din 
Germania. Im capitolul precedent, vorbind de societăţile 
de ajutor mutual pentru boală, bătrâneţe şi invaliditate, 
am arătat storţările ce face statul, atât pentru a crea o 

organizaţie pusă la îndemâna tuluror, cari au nevoe de 
asigurare, cât şi peniru a ajuta cu subvenţii fondul asi- 

gurărilor, pentru a încuraja muncitorimea să se asigure. 
Pentru accidentele muncii, Italia a părăsit însă ideia liber- 
tăţii de asigurare sau concepţia responsati!i ă'ii după drep- 
tul comun şi a irecut la asigurarea obligatoare după felul 
celei germane. Mai întâi sa încercat o determinare mai 
precisă a responsabilităţii, cum s'a făcut în Anglia, Dane- 
marea, Franţa şi chiar în Germania mai înainte, la 1871; 
dar văzându-se rezultatul nesatisfăcător s'a părăsit această! 
cale. La 1898 se introduc asigurări:e obligatorii împotriva 
accidentelor muncii şi la 1891 se mai lărgeşte cercul de 
aplic ţie. Sunt oblizaţi să se asizure lucră orii şi funcţi- 

„ onarii din întreprinderile agricole şi industriale, sub o 
anumită limită de venit anual. Nici în această lege, Ita-
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lia nu a mers aşa de departeca Germania. În loc să de- 

termine o anumită formă de organizaţie, singura admisă 

pentru asigurările sociale, în Italia se lasă permisiunea în- 

ireprinzătorilor să asigure pe lucrătorii lor, sau la cassele 

comunale, sau la societăţi private. Statul și comuna îşi 

asigură pe angajaţii lor la cassa maţională de asigurare 

pentru accidentele muncii. Din cauza acestei diversităţi 

de organe de asigurare şi din cauză că societățile streine 

au profitat mult de obligaţia la asigurare, realizând be- 

neficii însemnate, guvernul italian aduce în anul 1911 

şi parlamentul votează în 1912 legea de monopolizare de 

către stat a tuluror asigurărilor, ceeace nu are nimic 

comun cu determinarea unor anumite organe pentru asi- 

gurările sociale. Dar despre aceasta va mai fi vorba în 

altă parte. o 

In Franţa, se poate spune că există astăzi o asi- 

gurare obligatorie pentru toale cazurile, pentru cari există 

şi în Germania, numai că nu e completă pentru fiecare 

caz. Astfel există din 1891 o lege de asigurare împotriva 

hoali. în mod obligatoriu, dar numai peniru lucrătorii 

din mine. La 1898, cu modificări la 1905, se organizează 

asigurarea obligatorie împotriva accidentelor pentru ma- 

rinari. In cazuri d? accidente, pentru muncitorimea în- 

treagă sunt în vigoare diversele legi de responsabilitate 

“a întreprinzătorilor dela 189, până la 1907, toate ba- 

zate pe principiile dreptului civil, după cum sa arătat 

în capitolul precedent. In sfârşit, mult mai completă e 

asigurarea bălrâneţii şi invalidităţii. Pentru marinari, e- 

xistă această asigurare obligatorie prin legile din 1881 

şi 1908, iar pentru lucrătorii din mine, prin legile din 

1894, 1903 şi 1908. Inlesniri de asigurare benevolă pentru 

aceste din urmă cazuri Sau făcut: încă de mai înainte 

pentru toţi cetățenii statului. Despre toate aceste încer- 

cări sa vorbit mai sus. 
La 1910 însă, legiuitorul francez inaugurează o nouă 

epocă în instituţiile asigurărilor. Se introduc asigurări 

sociale, după principiile celor din Germania, ba chiar 

în unele privinţe se organizează şi mai complet, mau ales 

în ce privesc asigurările în agricultură. Câteva date pri- 

vitoare la istoricul acestei legi vor putea arăta că schim- 

barea aceasta directă în politica sozială franceză nu e 

opera neașteptată a unui guvern sau a unui minister, 

din acele ce se schimbă atât de des în Franţa, ci e rezul- 
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tatul unor străduinţi de mai multe decenii. Incă dela 
1872, se dăduse însărcinarea unei comisiuni speciale să 
studieze condiţiile de asigurare a cetăţenilor la bătrânețe. 

La 1890, această comisiune a muncii, — Comission du 
travail, — aduce 10 proecte de asigurare a bătrâneţii 
şi invalidităţii ; nici unul din «le n'a ajuns însă să devină 
lege. Se institue o nouă comisiune permanentă, — Com:s- 
swon dassurance el de prevoyance sociale,—din lucrările 
căreia rezultă îngrijirea obiigawrie a bătrânilor, despre 
care se va vorbi mai în urmă. In sfârşit, după anche- 
tele acestei comisiuni, se vedea că asigurarea benevolă 
prin societăţi mutuale nu dădea rezultate şi la 1910 lege 

asigurărilor obligatorii pare o necesita:e, cu loate crilicile 
ocazionale, şi de mai târziu chiar, ale reprezentanților 
individualismului absolut. Organizarea și tehnica aces- 
tor asigurări vor fi expuse la locul cuvenit; în general 
însă sc depărtează foarte puţin de asigurările respective 
din. Germania. 

Mai rămăsese Belgia singură, ca o ţară, care păstrează 

până în ultimul timp tradiţia, lăsând la o parte alle 

țări, cari nu au nici alte instituţii sociale potrivite tim- 

pulu. Belgia, şi în parte Elveţia, serviau individualiștitor 

francezi ca exemple de ţări bine organizate economiceşte 
şi ferite încă de infiltrarea ideilor socialiste, din lumea 

cărora ei socotesc că fac parte şi asigurările sociale. Dar 

iată. că şi aceste ţări dau acum semne că se îndreaptă şi 

ele pe aceiaşi cale. In Belgia, în anul 1911, se volează la 

5. Llunie o lege de asigurare obligatorie a bătrâneţii pentru 
lucrătorii din mine. Şi aceasta nu ar fi de aţuns ca 
să arale tendinţa, de oare-ce pentru lucrătorii minieri au 

existat asemenea legi mai pretutindeni, încă mai de mult, 

constituind o excepție, şi avându-se în vedere pericolele 

acestei ramuri a muncii. E interesant însă ceea ce sa 

petrecut cu votarea acestei legi. Se ştie că de mullă vreine 

în Belgia, partidul catolic determină întreaga politică 

socială. Legea e adusă de un ministru din acest partid 

şi neapărat în sensul vederilor socialiştilor. De oare-ce 

se cerea în parlament ca statul să contribue cu o parte mai 

mare spre a uşura pe lucrători, Hubert, ministrul indus- 

triei şi al muncii, spune că ar fi periculos pentru finanţele 

statului să se facă un asemenea început, de oarece aceiași 

pretenţie o vor ridica şi cei-lalţi lucrători, cu ocazia intro-
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ducerii asigurărilor şi pentru ei şi pentru alte cazuri 1). 
Se poate arăta aici o încercare ide introducere a asigu- 

rărilor în România, unde încercarea a devenit lege peiitru 
un moment. La 1894, ministrul agriculturii, industriei 
şi comerţului de atunci, aduce un proect de lege a minelor, 

care între altele instituia şi o asigurare obligatorie numai 
pentru lucrătorii din mine. Legea era în cea mai mare 
parte imitată jdupă legile (de (asigurare-germane, coprinzând 
însă şi unele dispoziţii noi, ide foarte mare însemnătate. De 
oare-ce instituţiile create mau durat multă vreme, şi deci 
nu vor fi menţionate când voi vorbi de organizarea şi 
tehnica asigurărilor, e locul să aduc aici câteva date. 
Legea copriindea o asigurare împotriva accidentelor muncii 
şi împotriva boalii şi altă asigurare a bătrâneţii. Pentru 
asigurărilor împotriva accidentelor şi a boalii se creiau 
casse de ajutor,mai exact casse de asigurare, obligatorii, 
sau pentru fie-care întreprindere, dacă ocupa mai mult de 
120 lucrători, sau pentru o anumită regiune. Ceea ce li 
se da asiguraţilor, era aproape tot ceea ce se dă și după 
legislaţia germană. Se stabilea însă un principiu, care 
făcea legea să fie mai nedreaptă pentru muncitorime, 
chiar decât legile de responsabilitate a întreprinzăltorului, 
bazate pe dreptul comun. Inti”adevăr, nefăcându-se nici 
o deosebire între asigurarea pentru caz de boală şi asigu- 
xarea împotriva accidentelor, se stabilia ca fondul necesar 
ajutoarelor să fie adunat în amândouă cazuri!e prin con- 
tribuţii egale ale patronilor şi lucrătorilor. După dreptul 
comun, patronul e responsabil peniru toate dauneie cau- 
zate lucrătorului său în urma unui accident. Se ţine 
seama însă de culpă. Din expunerile de mai sus sa văzut 
că vina mu se poate atribui nimănui, în foarte multe cazuri, 
în exploatările industriale moderne. Asigurările sociale 
o înlătură cu desăvârşire din discuţie, dar nu trec peste 

1) lată ce spunea Hubert în şedinţa de la 8 Martie 19114: «We predons 

amais de vue que ce que nous donneronsaujourd'hui aux hoiuileurs, 

nous avons le devoir de laccorder demain ă tous les ouvriers quelque 

soit le genre de travail! auquel s'applique leur activită. Il importera 

donc de limiter les sacrifices que nous imposerons aux pouvoirs 

publics en leur faveur, ă ce qu'il est possible de leur demander au 

profit de la gencralite de travailleurs» (După L'Economiste francais 

din 12 August 1911: «Les pensions de vieillesse en Belgique» de M. 
Bellom p. 235 şi urm.) : 
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faptul elementar, că rizicul accidentelor îl suportă între- 

prinzătorul, făcându-se excepţie şi rducându-se din des- 
păgubirea acordată, numai când o intenţie vădită a asi- 

guratului a produs accidentul. Fondul necesar pentru 

despăgubirea dată victemelor accidentului, îl aduc în- 

treprinzătorii. Astăzi există aproape în toate ţările Eu? 
ropei o! asigurare obligatorie împotriva accidentelor mun- 
cii; nicăeri nu sunt obligaţi lucrătorii să contribue în 
acest caz. Numai în Austria, pentru consideraţii de or- 
din social, s'au obligat şi asiguraţii să dea 1/, din ceeace 
dau întreprinzătorii. In legea de asigurare română dela 
1895 şi întreprinzători şi asiguraţii contribuiau cu părți 

cgale. De ce se face această deosebire fundamentală între 
asigurarea împotriva accidentelor muncii şi alte asigurări, 
se va vorbi iarăşi în alte capitole următoare; aici e vorba 
numai d2 arătarea unei abateri a legii de asigurare din 
România dela 1895, 

In ce priveşte asigurarea bătrâneţii, legea din 1895 
crea o cassă a pensiilor pentru toate întreprinderile şi 
fixa pensii, gradate după timpul de contribuţie al 
asiguratului ; de asemenea, ca şi în legea corespunzătoare 
germană, se fixa o pensie pentru văduvă şi copii. Şi 
în acesi caz se făcea o abatere dela cele mai mulie legi 
din ţările Europei, şi anume statul nu lua parte cu 
nimic la adunarea fondului de pensiuni, ci totul era lăsat 
pe socoteala contribuţiilor asiguraţilor şi întreprinzăto- 
rilor. In toate ţările pentru asigurarea Dătrâneţii şi in- 
validității contribue şi statul cu o parte determinată, pen- 
bu fiecare pensie acordată. Ce motive determină aceasta 
se va vedea mai în urmă. 

in 1912 s'a organizat şi în România o completă asi- 
gurare a muncitorimii, după sistemul german ; aceasta va 
forma obiectul unui studiu special. 

Mai văinâne de expus acum a treia direcţie urmată 
de statele moderne în ce privește problema asigurărilor 
sociale. Această direcţie se găsește reprezentată în puține 
state şi în acelaş limp numai pentru o parte din domeniul 
asigurărilor. 'Lotuşi, la baza ei se găsesc puse principii, 
care ar putea fi generalizate pentru toate ramurile asi- 
surărilor sociale, dând naştere astfel unui complet sistem. 
In această parte se vor expune numai instituţiile, realizate 

pe baza acestor principii nouă, fără o judecată critică 
a lor, ceea ce va face obiectul unui capitol următor.
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In sistemul asigurărilor sociale, creat în Germania, 

în principiu, asigurarea se face de cel interesat, chiar 

dacă statul îl obligă să s> asigure. Asiguratul are.un 

drept la: ceeace se fixează de lege să i-se dea, în urma 

celor ce el singur a dat mai înainte, Aceasta e adevărat 

chiar în cazul asigurării împotriva accidentelor muncii, 

când asiguratul mu contribue cu nimic, de oare-ce şi 

în acest caz el pune rizicul vieţii sale în angajamentul 

față de întreprinzător, fapt ce se va explica de altiel 

mai complet în altă parte. In sistemul asigurărilor libere, 

prestațiunea asiguratului e şi mai evidentă, apropiindu-se 

de sistemul asigurărilor private obişnuite, pe baza contrac- 

tulu de asigurare individual. In asigurările sociale însă, 

în general se manifestă o energică intervenţie a statului 

în ce priveşte organizarea şi foarte adesea în: ce priveşte 

adunarea fondurilor necesare, contribuind şi statul cu o 

parte determinată în anumite cazuri, şi în special în cazul 

de asigurare a bătrâneţii. Afară de toate acestea, statul 

şi-a mai impus, după cum am arătat mai sus, datoria 

de a îngriji de toţi aceia, cari nu sunt coprinși în sistemul 

asigurărilor sociale, dacă au nevoie să îie ajutaţi. Era 

uşor ca din aceste elemente să se nască o nouă concepţie 

a asigurărilor sau a îngrijirii de cei ce au nevoe odată 

să fie îngrijiţi. De oare ce toţi cetățenii unui stat împli- 

nesc o funcţie socială, ori sunt activi economicește, toţi 

trebuesc să aibă asigurată viaţa zilii de mâine, după ce şi-au 

făcut întreaga datorie, permisă de pulerea vieţii omenești, 

Statul e dator prin urmare să îngrijiască de soarta acelora, 

cari au lucrat o viaţă întreagă în mijlocul societăţii lor. 

Dacă cineva ar dori un raţionament logic, apoi ei e uşor 

da dat, chiar de nu ar fi exprimat numai decât cu această 

ocazie. Ingrijirea directă a statului de toți cetățenii, cari 

nu mai pot trăi prin ei însăşi, e un rezultat al concepţiei 

că slatul are datoria să se îngrijească în tot timpul şi de 

punerea mijloacelor de producție la dispoziţia tuturor, 

dacă ne mărginim numai la această concepție mai mode- 

rată şi nu pătrundem mai departe în domeniul gândirilor 

acelor, cari ar dori şi o repartiție a obiectelor necesare 

consumului, repartiție făcută prin hotăsirea socielăţii or- 

ganizate. Aşa că, dacă trecem dela faptul îngrijirii gene- 

rale a cetăţenilor de către stat la gândirile, cari îl juslițică, 

ne găsim în lumea credințelor socialiste cele mai înaintate. 

Urmarea practică, în ce privește asigurările, ar fi ca 
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statul să dea cele necesare omului, în cazurile de lipsă, 
în to timpul vieţii lui, dela naştere şi până la moarte, 
ar fi prin urmare o asigurare pentru boală, invaliditate, 
băbâneţe, accidente, asigurare a copiilor, asigurare a vă- 
duvelor, asigurare a maternității, etc., toate suportate de 
stat, căci fiecare om îşi împlineşte c&eă ce i-se cere în so- 
cielate şi ceea ce îi permite natura lui, atâta vreme cât. 
funcțiunile vitale nu i-se slăbesc. Această concepţie, şi ur- 
marea ei firească, face parte idintr'o altă organizare eco- 
nomico-socială, decât aceia în care trăim noi astăzi. Asigu- 
vările, astfel executate, sunt cu totul altceva, decât asigu- 
rările sociale, de cari e vorba în studiul de faţă. In rea- 
litate însă, nu s'a încercat nicăeri până acum împlinirea 
unui asemenea sistem complet de asigurări. Numai pentru 
anumite cazuri, pentru bătrâneţe şi invaliditate, sa impus 
slatului datoria de a plăti pensiuni cetăţenilor, şi numai 
în câteva din statele moderne. Aici se vor arăta legislaţiile 
respective, cu dispoziţiile lor principale. 

Cea dintâi ţară, care a fixat în mod legal o pensie pen- 
tru celăţenii bătrâni, este Danemarca, deşi îricercări şi 
propuneri în acest sens s'au făcut mult mai înainte în alte 
țări, fără a dobândi consacrarea printi”o lege. In Dane- 
marca, se votează în 1891 legea pensiilor bătrâneţii, după 
care celăţenii, cari trec de 60 ani, primeşe dela stat un ajutor» 
fix, neapărat în cazurile când se crede că au nevoe de 
ajutor. Fiecare comună fixează pensia ce trebue plătită 
cetățenilor bătrâni, cari trăesc acolo. Sarcinele sunt supor- 
tate de comună şi de stat, când comuna nu ar putea răs- 
punde îndatoririlor sale. La 1905/906 se plăliau în Dane- 
marca pensiuni ale bătrâneţii la 50.000 de cetăţeni, ceea 
ce făcea 1/; din întreaga populaţie daneză de peste 60 ani. 
In medie, pensia erța de 152 kr. anual, ceeace însemnează 
7, 6 milioane kr., plătite din budgetul statului. Această 
organizare a pensionării bătrânilor are mai mult carac- 
terul unei carități publice organizate, decât al unei asigu- 
rări, de oare ce nu e fixat ce anume trebue să primească 
cetățeanul bătrân, așa ca el să poată reclama şi obţine 
dreptul său legal complet. E numai o apreciere a auto- 
rităţilor respeclive, măsurată după nevoile locale şi după 
puterea financiară a comunii sau a statului. Nu se fixează 
nici norme, după care să se determine dreptul bătrâ- 
ilor de a fi ajutaţi, spre exemplu o anumită limită; 
a venitului sau a averii, cum sa făcut aiurea. „Totuşi înce- 

g
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putul acesta, făcut în Danemarca, a avul răsunet şi aiurea, 

cun se va vedea îndată. | 

Mult mai complet, şi făcând epocă în istoria asigură- 

rilor sociale, este sistemul pensionării cetățeni:or din Aus- 

tralia şi Noua-Zeelandă, în eaz de bătrâneţe şi în parte 

şi în cazuri de beală și infipmitate. Acest sistem este 

opera. ioslului prim-ministru al Australiei, Richard John 

Saadon, mort la 1906; 

Nu e de mirare pasul îndrăsneț făcut de Aus- 

tralia, prin sistemul acesta de asigurare: Şi pe alte 

domenii sia mers aşa de departe în Australia, în- 

cât reforniele 'sociale realizate axluc o oarecare îngrijire 

chiar celui mai puţin reacţionar on politic de pe conli- 

mentul european. Sunt în Australia la cârma statu'ui gu- 

werne socialiste înaintate, dar reformele sociale realizate 

nu se: potrivese decât foarte rar cu principiile unor „socia- 

lişti ştiinţifieii“ din Europa; de aceea Sa. zis că în Australia 

e un „socialism fără principii. 

In crice eaz, Australia a devenit în timpul din 

uwmă: ţara tuturor experienţelor sociale cele mai îna- 

intate. Din. seria acestor experienţe. este şi legea pen- 

siilor pentru bătrâneţe, boală şi invaliditate. Legea 

are o istorie lungă și dezbateri însemnate, până să 

se voteze. Era însă către sfârşitul secolului trecut 

şi se: cunoştea tot ceeace se făcuse. în Europa pe acest 

domeniu. Când era vorba să se introducă sistemul asi- 

gurărilor din Germania; cu obligaţia la contribuţie a asi- 

guratului. Richard Jolin Seddon spunea că Germania poate 

executa dispoziţiile legii sale, de oarece are la îndemână 

puterea armată; ceeace n'ar putea face Australia. legea 

se votează la 1898 şi se mai modifică, lărgindu-se apli- 

carea şi. îmbunătăţindu-se tehnica, la 1900, 1902 şi 1903. 

Se aplică în Noua-Zelandă, Noua Galie de sud şi Victoria, 

iar după o hotărâre mai nouă a consiliului federal se 

va aplica şi în celelalte state ale Australiei. 

După această lege, orice cetățean al Australiei, dacă 

a:loeuit 25 de ani în Australia, dacă n'a suferit o pedeapsă 

infamantă şi dacă a împlinit vârsta de 65 de ani, sau e 

bolnav ori invalid, primeşte dela stat o pensie delermi- 

nată. Pensia: poale începe şi mai înainte de 65 de ani, cres- 

când însă proporţional cu vârsta, aşa că la 63 de ani 

să fie pensia. întreagă. Interesante sunt dispoziţiile legii, 

prin care se asigură mai luturor cetăţenilor pensionari 

mijloace de trai egale. Se fixează o limită a venilului pen- 

  

      

  
 



115 

  

tru: pensia întreagă; e 60 £ venit anual sati 250 £ 

avere. Pensia mormală: este de 10 sh. săptămânal, sau 

de 20 £ anual, adică: de 500 lei. Venitul unui perisionar, co- 

prinzând pensia şi venitul său propriu, nu trebue să 

întreacă o limilă anumită. De aceen, cu cât averea sau 

venitul propriu creşte, cu atât pensia scade. Despre mc- 

canismul acestui sistem! va mai fi: vorba: la organizarea 

şi tehnica asigurărilo»; 
După experienţele din Danemarca şi Australia, sa' 

încercat şi sa introdus şi în Franţa şi Anglia orgarii- 

zarea pensionării cetăţenilor bătrâni. In Franţa, printr”o 

lege dela 1905 şi modificată la 1907, sa impus statului, 

departamentelor” şi comunelor sarcina de a îngriji de 

toţi cetăţenii bătrâni, de peste 70 ani, precum şi de in- 

firmi, servindu-le pensiuni. La 1908 se dădeau pensiiini 

la 404.000 cetăţeni, ceea ce însemnează 75 mil. îr. 

anual, plătiţi din budgztul statului saw comunelor. Aceste 

pensiuni continuă: să se dea mii departe, dar ele vor 

dispărea în parle, de oarece, după cum sa arătat -mai 

sus, Franţa a introdus la: 1910 asigurarea generală pen- 

vru bâtrâneţe și invaliditate, după alte principii, decât 

ale legii pensiunii. bătrânilor dela 1905. 

Mai generală: de cât în: Franţa: este legea pensiilor bă- 

trâneţii din Anglia:De oare-ce este și astă-zi încă singura 

lege de îngrijire a bătrâneţii, şi de oare-ce e votată de 

curând, când se cunoşteau bine rezultatele legislaţiilor res- 

peclive de pe continentul european și de aiurea, sub toate 

formele lor, socotesc necesar să: aduc câte-va dale referi- 

toare la istoricul aces'ei legi engleze. Pentru că în Anglia 

sa arătat mai dinainte, decât oriunde pe continent, rezul- 

tatele organizaţiei economico-sociale moderne, a fost nea- 

părat ca încă de mult să se ivească şi gândul unei asigu- 

wări a celor expuşi să nu poată trăi singuri. Se mențio- 

nează propuneri ide asigurare obligatorie a tuturor cetăţe- 

nilor încă din veacul ul 17-lea şi âl 18-lea, propuneri 

făcute de nume cunoscute, ca un Daniel Defoe şi un 7'homas 

Paines: Străduinţele şi încercările sunt însă multe în 

veacul: al 19-lea, mai ales după introducerea asigurărilor 

sociale în Germania. In toate acestea însă, până la legea: 

din anul 1911 al:lui Lloyd George, se observă altă tendinţă, 

decât aceea din Gerinania. lată două propuneri princi- 

pale, în' jurul cărora se învârieau toate celelalte. Una e 

făcută. de Charles Booth: şi alta de Chaimberlain; prima
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ar conţine credinţe socialiste, ea de a doua tendinţe indivi- 

duuliste. Charles Booth cerea o îngrijire gemerală a iutu- 

ror cetăţenilor bătrâni, fără să fie obligaţi să contribue cu 

ceva. Dela 65 ani, oricare cetăţean trebuiă să primească. 

de la stat 5 shilingi pe săptămână. Fondul necesar trebuia. 

să fie procurat prin ajutorul impozitu'ui progresiv. Chaim- 

berlain propune 0 asigurare benevolă, încurajată însă. 

de stat, —voluniary assistea insurance. Acela, care va 

depune dela vârsta de 25 ani 50 sh. şi apoi anual câte 

10 sh., va primi dela stat, ca adăogare la ceea ce a 

economisit, 200 sh. In parlament s'a discutat adesea a- 

ceastă chestiune a asigurărilor. La 1892, sub guvernul 

Glastone, se institue o comisiune pentru căularea unui sis- 

tem de întreţinere a săracilor,— Royal Comission to consi- 

der the system of Poor Law Relief, — care aduce mai 

multe proecte, fără ca să devină vre-unul lege. Dar stu- 

diile erau făcute şi căile posibile cunoscute. La 1896 se 

formează un comitet al pensiunilor bătrâneții — Comitee: 

on old age Pensions, — sub lord Rotkschild. La 1696 

o nouă comisie parlamentară sub preşedinţia lui Henry 

Chaplin, ministrul ide interne de atunci. Comisia reco- 

mandă stabilirea de pensii ale bătrâneţii între 5—6 sh, 

săptămânal. Trebuia să se îngrijiască acum de pariea 

financiară şi la 1899 se face o comisie specială sub lord 

Hamilton. Se aduc după aceia mai multe proecte, bazate 

pe date precise; se calcula anume exact, după datele 

statistice, câţi vor! fi bătrânii, cari vor primi pensiuni, 

care ya fi sarcina bugetară, etc. La 1910 vin la cârma 

țării liberalii, cu Campbell-Bannerman, care se declară 

pentru instituirea de pensiuni ale bătrâneţii, după ce mi- 

nistrul de finanţe va alcătui budgetul în consecință. Minis 

trul de finanţe era Asguilh. La 1907 Asquith devine prim- 

ministru şi la 1908 se votează legea pensiunilor bătrâ- 

ueţii, — Oldage pensions al. In primul an sau dat 

pensiuni numai la cei în vârstă de peste 75 ani; în. 

1909 sau dat pensiuni la cei mai mari de 70 ani, iar 

în 1910 la cei în vârstă de peste 65 ani şi aceasta a 

rămas limita de vârstă. Fondul e procurat în cea mai 

mare parte pe calea impositelor, şi anume 9/19; iar 1/10 

se ia dela asiguraţi. Sunt condiţii pentru îndreptăţirea 

la pensie ca şi în Australia, şi între altele se cere cetă- 

țenia engleză de 20 ani, să nu fi suferit pedeapsă in- 

famantă în ultimii 10 ani, să nu primească ajutor din 
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fondul săracilor. Pensia, împreună cu venitul propriu 
să nu treacă de13sh. pe săptămână; după venitul propriu 
se stabileşte şi mărimea pensiei. De oare ce, după cele spusă 
mai sus, în 1911 legea funcţionează îri toate condiţile ei 
fundamentale, se calculează, şi sa calculat dela început, 
peniru 1911 un fond necesar de 12.333.000 £., iar pentru 
1912: 14.878.000 £ anual, sau 371.950.000 franci anual. 

$ 5. Asigurarea împotriva chmage-ului şi noile tendinţe 

în legislaţiile asigurărilor 

Terminând cu expunerea istoricului asigurărilor so- 
-ciale, create în Germania, şi apoi cu descrierea celor trei 
direcţii urmate după aceea în politica socială a statelor 
moderne, mai rămâne de arătat încă o chestiune, pri- 
vitoare la asigurări, și care formează problema nerezol- 
vală a vremii noastre: asigurarea  împolriva  lpsii «e 
ducru, sau asigurarea împotriva châmage-ului. Nu expun 
aci decât încercările practice de rezolvare, în propu- 

nerile făcule în diverse 's.udii. Apoi mă mărginesc numai la 
povestirea faptelor, căci problema în întregimea ei va [i 
privită în altă par te. 

Am arătat în paginele trecule, că, odată cu, alcă- 
tuirea organizaţiei capitaliste a vremii noastre, sa simţit 
tot mai mult pericolul pentru muncitor, de a se vedea 
la un moment dat aruncat pe drumuri de întreprinză- 
1orul său, care îl concediază. Pentru a înţelege impor- 
tanţa problemii, e destul să luăm un caz. In Anglia, 
sindicatele muncitoreşti dau ajutor în cazuri de lipsă 
de lucru la 700.000 lucrători pe fiecare an. Se sozotește 
ca fiind în permanență lipsiţi de lucru 15.000 de munci- 
tori 1).. Cu toată importanţa şi cu tot pericolul rezultat 
pentru muncitori şi chiar cu toată turburarea produsă 

în funcţionarea celorlalte ramuri de asigurare, despre 
care am vorbit mai sus, nu există până acum în nici 
un Stat din lume o asigurare generală împotriva chOmage- 

1) Datele sunt precise şi complete, de oarece sunt culese pentru a folosi 

-proectului de asigurare împotriva châmage-lui din anul 1911. Aci sunt 

tuate din articolul lui L. Pumpiansky : «Das Problem der Arbeitslosigkeit 
in England» în Archiv fâr Sozialw:ssenschaft und Sozialpolitik 
Vol. XXĂXIII din 1911.
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ului, afară de aceea care sa înfăptuit prin legea din 

anul 1911 al lui Lloyd George din, Angliă. Tot ceea ce 

se făcuse până acum, în realitate erau numai încercări par- 

țiale, după diferite sisteme, şi acestea vor fi expuse aici. 

Mai toate încercările sunt făcute în ultimele două dece- 

nii şi în special în primul deceniu al veacului nostri 

Câtă vreme wa fost mici o încercare din partea puterii 

publice să se îngrijească de soarla celor lipsiţi de lucru, 

singurele sprijine Sau dat de organizaţiile nIineitarast:, 

de sindicate. Şi pe continent Sa făcut acest lucru, dar, 

nicăeri mai mult ca în Anglia. Aci, sindicatele munci= 

torilor, — Trade Unions, — au fost ferite de rătăci- 

vile şi turburările aduse de socialişti pe continent orga- 

nizaţiilor corespunzătoare. Pe calea practică şi folositoare 

muncitorimii, sa îndreptat întotdeauna activitatea sindi- 

catelor muncitorești engleze şi nu pe calea fantastică a. 

dărîmării organizaţiei economico-sociale existente cum s'au 

încercat socialiștii de pe continent, să îndrepte sindicalele 

lucrătorilor. In Anglia, Trade-Unions au urmărit apăra- 

rea intereselor muncitorilor faţă de întreprinzători, pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, ajutâidu-i în lupta 

lor prin mijloace permise, dar aşa de eficace, cum le poate 

da numai o organizaţie puternică şi cu scopuri precise. 

Unul, din mijloacele de luptă, au îost grevele. Acestea 

aduceau vremuri, în cari lucrătorii nu mai câştigau nimic, 

nemai lucrând. Sindicateie au dat ajutoarele necesare și 

grevele au reuşit adesea, aducând îmbunătățirile cerute 

în condiţiile de muncă. În afară de aceste cazuri excep- 

ţionale, muncitori numeroşi rămân neângâjaţi în vremea. 

crizelor economice, aproape regulate dela o vreme. In 

sfârşit, fără crize, încontinuu sunt lucrători concediaţi, 

şi, când numărul lor nu e mai mare, decât cere economia 

naţională a ţării la un moment dat, se poate întâmpla 

totuşi ca întro parte să fie lucrători disponibili, chiar 

dacă aiurea ar fi cerere. Pentru toate aceste cazuri, s'au 

îngrijit sindicatele engleze, dând ajutoare după puterea 

lor, atât în sume de bani periodice, cât şi în fonduri 

necesare călătoriei pâră la 'ocul, ude era cererea de braţe. 

Sindicatele au trebuit să se îngrijească pentru aceasta 

şi die organizarea unei burse a muncii, ca să poată cu- 

noaşte şi oferta şi cererea de braţe. Ajutoarele date de 

sindicate, ar forma unul din sistemele de rezolvare a pro- 

blemii chOmage-ului. 
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“Toate cetelalte sisteme sunt încercări nouă şi nwmnai 

parţiale. Sindicatele au o organizaţie, care se întinde peste 

toată ţara şi cele din Anglia sunt un minunat exemplu. 

Ajutoarele, date de ele în cazuri de lipsă de muncă, se în- 

tind prin urmare la toți muncitorii. Altfel stau lucrurile 
la încercările, de cari va fi vorba aici; toate sunt făcute 

în cuprinsul unui oraş. Diosebim între acestea două sis- 

teme, dintre cari unul e cel mai răspândit. De oarece 

nu sunt alcătuiri pentru toată populaţia de acelaşi tel 

a ţării și nu sunt construite pe baza unor legi de asigu- 
rare socială, organizarea şi tuncţionarea lor nu vor îi 
expuse în partea rezervată acestei chestiuni. De aceia 

socotesc necesar, ca odată cu expunerea istorică, să aduc 

şi câteva date asupra funcţionării şi organizării lor. 

Un prim sistem. e acela al casselor de asigurare îm- 

poiriva ch6mage-ului. După felul casseor de ajutor mu- 

tual, muncitorimea dintrun oraş formează casse de a- 

sigurare, la cari contribue cine wrea. să se asigure împo- 

triva chOmage-ului. De obicei, aceste casse primesc sub- 

venţii dela orașele respective. Cea diniâi încercare în acest 

fel a fost făcută în Berna la 1893. Administraţia casselor 

de asigurare formate sa pus îndată în legătură cu bursa 

muncii. Lucrătorilor, membri ai casselor, li se re:omanda 
ocaziile de lucru, sau li se dedeau ajutoare, când nu se 

găsia de lucru. Nu se dedea însă ajutor, când lucrătorul 

exa de vină pentru concediere şi nici când nu voia să pri- 

mească angajamentul recomandat. Oricine vrea să de- 
vină membru, plăteşte 70 centime pe săptămână. Pe lângă 

aceste contribuţii, oraşul Berna dă o subvenție de 10.000 

fr. anual. “Toţi membrii, după 8 luni de contribuție, au 

dreptul la ajutoare în caz de chOmage. Un părinte de fami- 

lie primeşte 2 fr. pe zi, iar un lucrător singur primeşte 

1,50 îr. pe zi. Acest ajutor se dă cel mult 70 zile în- 

bun an. | 
Acest sistem s'a inlrodus în Basel şi în câteva oraşe 

italiene şi germane. In Italia, iniţiativa a pornit din di- 

ferite părţi. Astfel în Bologna, cassele de asigurare îm- 

potriva chGmage-ului au fost alcătuite de cassele de eco- 

nomie, ca o dependenţă a lor. In Veneţia, aceleaşi casse 

de asigurare au fost întemeiate din iniţiativă privată a 

industriaşilor şi muncitorilor. In Millan, cassele de asi- 

gurare au fost înfiinţate de puternica sozietate muncito- 

rească,—socielă Umanilaria,—şi rezultatul a fost saistă- 

călor,



120 

In Germania, sistemul acesta a fost imitat în pu- 
ţine oraşe, între altele în Colonia şi Lipsca. In Colonia, 
cassele de asigurare împotriva châmage-ului sau alcătuit 
dela început cu fonduri însemnate şi de aceia contribuţiile 
sunt mici. Oraşul acordă însemnate subvenţii şi la în- 
ceput chiar întreprinzătorii au dat 72.000 M. Se primesc 
să fie membri ai casselor de asigurare toți lucrătorii, 
cari au locuit cel puţin un an în Colonia şi au vârsta 
de 18 ani cel puţin. Pentru contribuţii, se face deosebire 
între lucrătorii, cari au educaţie profesională şi prin ur- 
mare sunt. plătiți mai bine şi între alţi lucrători nespe- 
cializaţi într'o profesie oarecare. Cei dintâi contribuesc 
cu 45 pî. săptămânal, iar ceilalţi cu 35 pfenigi. După 34 
de săptămâni de contribuţie, fiecare dobândeşte dreptul 
la ajutor pe timp de lipsă de lucru. După a treia zi dela 
încetarea lucrului, se plăteşte fiecăruia 2 M. pe zi în pri- 
mele 20 zile şi de aci înainte câte o marcă pe zi, până 
găseşte de muncă. Administraţia cascelor de asigurare stă 
însă în shiânsă legătură cu administraţia Bursi' muncii; 
din două în două zile se strigă muncitorii lipsiți de 
lucru și li se arată diferitele cereri. In Lipsca sau întiin- 
țat casse de asigurare la 1905 şi s'au introdus oarecare 
abateri în organizare. Se primesc membri ai casselor 
de asigurare lucrătorii, între 16 şi 60 ani, şi cari au locuit 
un an în Lipsca. In ce priveşte contribuţiile, lucrătorii 
se împart însă în 4 classe, luându-se pentru diferitele 
classe: 30, 40, 50, 60 pi. pe săptămână. După 42 săp- 
tămâni [de contribuţie, membrii dobândesc dreptul 1a ajutor 
în vreme de lipsă de lucru. Ajutorul e de 1,25 mărci pe 
zi şi duwvează 42 zile întrun an. 

Cel mai bun sistem, înfăptuit până acum în vre-o 
parte a lumii, se socotește că este aşa numitul „sistem 

din Gand“. Sistemul e alcătuit de curând, dar a găsit 
cea mai largă răspândire, întrun timp foarte scurt. In 

general, constă întro colaborare a organizaţiei politice, 

comuna, cu organizaţia profesională a muncitorilor, sin- 

dicatele, pentru asigurarea lucrători'or împotriva choma- 

ge-ului. Orașul formează un „fond al ch6mage-ului“ şi-l 

pune la dispoziţia sindicatelor, cari sunt şi ele active pe 

acest domeniu. La 1901, orașul Gand destinează un fond 

le 10.000 tr. pentru châmage.—fond de châmage. Îl pune 

la dispoziţia sindicatelor, însă cu condiţia să nu se dea 

din el decât un fr. pe zi şi numai pe 50 zile întrun 
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au pentru un lucrător. De asemenea, nu trebuia să se dea 
în caz [de greve şi nici în caz de boală, când trebue să 
intervină cassele de ajutor respective. De oarece însă: nu 
toți lucrătorii făceau parte din sindicate, pentru a nu 
înlesni o tiranie a acestona, sa mai hotărît, că lucrătorii 
pot plăti 50 fr. la cassa de economie şi la caz de lipsă 
de lucru primesc banii depuşi, plus încă 6 fr. pe săptă- 
mână din fondul châmage-ului, adică tot câte un franc 
pe zi „ca şi în cazul de mai sus. Experienţa odată începută, 
s'au mai făcut îmbunătățirile cerute în practică. 

In ultimul timp, organizaţia e următoarea: Oraşul 
destinează în mod permanent jun fond icontra:chomage-ului, 
—fond conire le châmage. Fondul e administrat de un co- 
mitet ales pe trei ani. Consiliul comunal al oraşului 
Gand numeşte 10 membri în acest comitet, dintre cari 
3 consilieri comunali şi 5 lucrători şi funcţionari, reco- 
amandaţi de sindicate. Primarul oraşului e preşedinte al 
comitelului fondului contra châmage-ului. Din fondul, for- 
mat de oraş, şi care sa. mărit mereu, așa că ajunsese 
în 1906 la 20.000 fr, se dă celor lipsiţi de lucru cel 
mult jumătate din cât cheltuesc sindicatele pentru acest 
scop şi în mici un caz mai mult de 1 fr. pe zi pentru 
muncitorul lipsit de lucru, şi iarăşi nu pentru mai mult 
de 60 de zile înt”un an. Nu se acordă aceste ajutoare 
în vreme de greve- şi mici pentru incapacitate de lucru. 
Lucrătorii, cari nu sunt în sindicate, pot forma casse 
de asigurare speciale, sau pot depune cei 50 Îr. la cassa 
de economie, şi vor primi aceleaşi ajutoare din fondul 
comunal al châmage-ului. Comitetul fondului stă în strânsă 
legăiură cu administraţia Bursii muncii şi recomandă an- 
gajamentele ivile. . 

Indată după experienţa din Gand, sistemul sa răs- 
pândit şi în alte oraşe ale Belgiei; în 1906 se formaseră 
încă 14 fonduri contra châmagz-ului în diverse oraşe. 
Pentru formarea acestor fonduri intervin şi provinciile, 
ajutând oraşele să suporte sarcina necesară. Unde nu 
sunt sindicate, se încurajează formarea lor, primind dela 
oraşe dela început 230 fr., ca fond de construire. 

Sistenu. a găsit răspândire nu numai în: Belgia, dar a- 
proapc în toate ţările. Mai puţin decât în alte părţi, e răs- 
pândit în Germania. In 1907 a introdus oraşul Strasburg 
acest sistem, punând la dispoziţia sindicatelor un fond de 
5000 M., cu aceleași condiţii ca şi în Gand.
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foarte mule încercări sau lăcut însă în, Franţa. In ul- 

timui timp, există asemenea, fonduri ale châmage-ului în 

Dijon, Limoges, Lyon, Reims, Amiens, Farbes. Nu numai că 

provinciile ajută comunele în alcătuirea fondurilor necesare, 

dar noi'ealcătuiri au atras atenţia guvernelor şi statul însuși 

a desemnat o sumă pentru acest scop. În 1906, Millerand a 

fixat în buget 100.009 fr. fond peniru châmage, şi se plă- 

teşte din eldiverselor sindicate, după sistemul din Gand. Se 

plăteşte din acel fond casselor de asigurare profesionale, 

cari au cel puţin 100 membri, şi sindicatelor, cari ajută. 

pe lucrător la călătoria dela un loz la altul, unde se 

găseşte de lucru. “Toate aceste diferite :casse, pentru a avea 

drept să primească din fondul de chomage al statului, 

trebue să fi funcţionat cel puţin 6 luni, să institue & 

Bursă a muncii gratuit. Maximul ce se acordă din fond 

este de 16%/, din ceeace cheltuesc cassele pentru acelaş 

scop. Dacă membrii casselor respective sunt în număr 

de cel puţin 1000 și funcţionează în 3 departamente, 

atunci se acordă din fondul de chOmage până la cel mult 

24%/ din ceeace au cheltuit cassele pentru acelaș scop. 

Cererile casselor se adresează la ministerul comerțului, 

care a instituit o comisie specială a celor lipsiţi de lucru, 

care e formată din câte un reprezentant al „Direcţiunii 

muncii“, şi al „Direcţiunii asigurării și prevederii sociale“, 

din Directorul general al contabilităţii, un inspector finan- 

ciar, subdirectorul oficiului muncii, patru reprezentanţi 

ai casselor respective şi un reprezentant al socielăților de 

ajutor mutual. 

Sistemul din Gand, cu procedeul intervenţ'ei statu ui, 

încercat în Franţa, este imitat și în Norvegia, începând 

dela 1906. Din bugetul statului se plătește, în mod obli- 

gatoriu, 1/, din ceeace cheltueşte orice fel de asociaţii şi 

casse de asigurare pentru chomage, dar numai pentru 

Norvegieni, mu şi pentru străini. Se mai prevede încă 

o dispoziţie nouă, foarte utilă. Sindicatele sunt obligate 

să primească membri la cassele de asigurare împolriva 

châmage-ului şi pe acei, cari nu sunt membri în sindicate. 

Cu modul acesta, se împărtăşesc cât mai mulţi lucrători 

din (ajutorul dat de stat, sau comune. 

La 1907 se introduce acelaş sistem şi în Danemarca. 

Se plăteşte din bugetul statului 1/, din ceeace cheltuesc 

diferitele alcătuiri pentru châmage, dar toată suna dală 

de stat nu trebue să întreacă 250.000 kr. anual. 
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In timpul din urmă, sa încercat o nouă metodă de 

asigurare, pornilă «din iniţiativa orașului şi sub influența 

preponderantă a întreprinzătorilor. E mai mult un mij:oc 

de apăsare a muncitorimii şi e foarte criticat. Ca tip, se 

dă organizarea asigurării împotriva chOmage-ului din 

Manheim. Oraşul are un oficiu al muncii, unde lucrătorii 

pot să se înscrie cu economii. Fiecare trebue să subscrie 

cel puţin 60 M. şi atunci primeşte încă 500/, din ce a 

economisi dela fondul, alcătuit de oraş pentru acest scop. 

Numai atunci însă primeşte lucrătorul acest ajutor, când 

starea de châmage nu e produsă din vina lui şi nu e 
voită de el. Oricine vrea să dobândească ajutorul fixat, 

trebue să se adreseze la oficiul muncii, care îi recomandă 

noi pcaziuni de muncă. Dacă nu vrea să primească, orice 

fel de muncă i Sax recomanda, atunci nui se mai dă nici 

un ajutor. Sindicatele muncitorilor nu au nici un amestec 

în această organizare. Prin urmare, lucrătorul €e lăsat 

la bunul plac al întreprinzătorilor săi, scari au alcătuit 

şi conduc înireaga organizaţie. 
Din toate cele expuse până aici, se vede că în nici o 

parte nu există o organizare a asigurării împotriva ch6- 

mage-ului, care să se întindă asupra ţării întregi, să co- 

prindă toată muncitorimea, să fie obligatorie, pentru a-şi 

ajunge scopul. Totul se mărgineşte la încurajarea şi sub- 

venţionarea casselor de asigurare ale muncitori:or, acolo 
unde organizaţia e socolită ca cea mai bună. E tocmai 
aşa cum cra şi în celelalte ramuri de asigurări înainte 

de introducerea noilor instituţii. Dacă însă şi în celelalte 
ramuri de asigurări rămâneau lucrători în afară de or- 

ganizaţiile libere, cu atât mai mult rămân fără sprijin 

şi mai mulţi lucrători, când nu există decât cassele de 

asigurare libere împotriva châmage-ului. Intr'adevăr, de 

boală, bătrâneţe, invaliditate, accidente, sunt izbiţi mai toţi 

muncitorii în aceiaşi măsură, sau e presupunerea că vor 

îi izbiţi cu toţii la fel. De chOmage însă, nu sunt 

izbiţi cu toţii la fel şi aici intervine o mare parte su- 

biectivă, personală, în povărarea lipsii de lucru. E fapt 

constatat, că mult mai var sunt concediaţi lucrătorii cu o 

educaţie profesională mai mare, decât acei lipsiţi de a- 
ceastă educaţie, mult mai var sunt concediaţi ofiţerii de 
marină, căpitanii de corăbii, decât marinarii spre exemplu. 

Din cauza aceasta, lucrătorii mai bine plătiţi, cu educație
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profesională specială, când alcătuesz casse de asigurare 

împotriva cOmage-ului, nu primesc în ele şi pe lucrătorii 

prea expuși. Aceştia din urmă mu pot alcătui singuri or- 

ganizările lor şi rămân fără sprijin prin urmare, chiar 

dacă ar fi voit să facă parte dintro cassă de asigurare. 

Problema chOmage-ului e încă merezolvată prin încercă- 

rile arătate. | 

Odată cu desvoltarea celorlalte asigurări, a trebuit 

neapărat să se mască ideia de a se imita şi pentru ch6- 

age instituţiile, create pentru alte ramuri ale asigură- 

wilor, Greutățile întâmpinate sunt însă mult mai mari 

şi organizarea completă i asigurării împotriva chOmage- 

ului pune probleme, cari ating mai de aproape funda- 

mentele organizaţiei economice a timpului nostru. De a- 

ceia, nu s'a încercat până în timpul din urmă o reformă 

generală a asigurării împotriva châmage-ului. O singură 

încercare de asigurare obligatorie contra châmage-ului se 

făcuse pe un teritoriu mic şi o singură lege s2 aduce în 

anul 1911 pentru o ţară întreagă. Încercarea ma reușit, 

iar legea începe acum să se experimenteze în Anglia. 

Incerearea sa făcut în Cantonul Sf. Gallen din FI- 

veţia, dela 1895 până la 1897. Erau obligați să se asigure 

împotriva châmage-ului toți lucrătorii cu un salariu mai 

mic de 5 fr. pe zi. Cei nevârstnici şi cu un salariu sub 

2 îr. zilnic nu erau primiţi. Fiezare era obligat să con- 

tribue, proporţional cu salariul primit. Astfel acel cu un 

salariu de 3 fr. pe zi depunea 15 centime pe zi, acel 

cu 4 î., 29 centime, acel cu 5 îr. 30 centime. Când unul 

din cei asiguraţi mu avea de lucru, primia un ajutor 

proporţiona. cu contribuţia clasii lui. Astfel cei ce contri- 

buiseră 15 centime, primiau 1,80 fr. pe zi, cei cu 20 ctm., 

2,10 fr. pe zi, cei cu 30 ctm contribuţie, primiau 2,90 

fr. pe zi. Plata aceasta se făcea pentru cel mult 60 de zile 

întrun an. în toate cazurile de châmage, afară dacă nu 

era [la mijloc o intenţie frădită de iprovozare a châmage-ului 

din partea asiguratului. Toată această organizaţie n'a putut 

dura decât trei ani şi s'a desființat cu mari pierderi, pe 

care a trebuit să le plătească împreună oraşul şi cantonul, 

după ce şi în timpul funcţionării dăduseră subvenţii în- 

semnate. Fondul adunat nu se ajungea, prea mulți lucră- 

tor rămâneau fără muncă Desființarea au cerut-o lucră:otii 

mai bine plătiţi, cari erau mai rar concediaţi. Se a'ribue 
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însă întreaga această nereuşilă mai ales lipsii unei Burse 
a muncii, bine organizată 1). 

Legea pentru asigurarea obligatorie împolriva châma- 
ge-ului, amintită mai sus, Sa votat în 1911 în Anglia, îm- 
preună cu legea de asigurare pentru boală şi invaliditate. 
Expunerea acestei asigurări se va face acum la sfârşitul 
acestui capitol, făcând parte din ultima chestiune ce mi-am 
propus să mai tratez aici, şi anume aceia a noilor ten- 
dinţe în organizarea asigurărilor sociale. 

Mai înainte de această expunere, socolesc însă că 
trebuesc aduse oarecari lămuriri. Siudiul acesta are de 
scop să arate şi să analizeze fapte, instituţii existente, 
iar proeclele şi începuturile de legiferări, ce se vor arăta 
şi analiza în scurt aici, pot să rămână simple încercări. 
Cu toate acestea, socotes= că ele fac parte lot din dome- 
niui kealităţii, şi ca atare, pot fi obiectul unui studiu 
ştiinţific. Inti”adevăr, curenle:e de gândiri, de simţiminte, 
şi de acţiuni, sunt fapte din viața societăţilor şi, dacă 
sunt prinse în vreun mod oarecare, pot forma tot aşa 
de bine obiectul unei ştiinţe sociale, după cum mişcarea, 
produsă de contactul și înlănţuirea energiei corpurilor, 
poale forma obiectul fizicei. Totul depinde de metoda, 
prin care se prind acele curente sociale. Pentru trecut ne 
dau informaţii -produsele succesive ale vieții sociale a 
diverselor jpopoare. Pentru timpurile moastre, curentele 
sociale se oglindesc în istoria diverse'or instituţii, pe care 
le vedem apărând după o normă şi supuse unor anumite 
principii fundamentale şi comune. Dar nu una sau alta 
din aceste instituţii ne dau curentele, ci direcţia evoluţiei 
lor. Direcţia îşi arată razele ei premergătoare, mai îna- 
inte de a se cristaliza în forme, cari rămân mai curând 
ori mai târziu urme pe drumul străbătut, căci forţa şi 
viaţa e întotdeauna la locul, unde se croeşte drumul, încă 

1) Datele privitoare la asigurarea împotriva châmage-ului sunt culese 
în special din: Schanz: Zur Frage der Arbeitslosenuversicherung Ber- 
lin 1895 şi «Noi contribuţiunii» în 1897 şi 1901; M. Wagner: Beitrăge 
zur Frage der  Arbeitslosenfiirsorge Berlin 1904; L. Varlez : Les for- 

mes nouvelles de lassurance contre le châmage Paris 1903. Idem: 

Les fonds d'encouragement ă la pr&voyance en vue du chomage Bruxe- 

les 1906. Apoi «Soziale: Kultur» şi „Reichs- Arbeits-Blatt" pe ultimii 
ani. i
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nerăsbătut. Cum putem: prince acele raze premergătoare ? 

Oamenii singuri le exprimă în momentele actuale ale tim 

pului. Alcătuiri parţiale, scrieri şi cuvântări, sunt pro- 

duse concrete ale curentului sozial; ele sunt obiecte ate 

ştiinţii sociale. De oarece în: domeniul acesta intervine 

o prea mare parte subieelivă a  cercelătorului care 

nu se poate deslipi de influenţele. direct a celor din: 

jurul său, se poale întâmpla să se lase condus de o rază 

Slab luminoasă şi să piardă din vedere focarul de unde 

porneşte şi care dă adevărată direcţie. 

Pentru a face aplicaţia acestor gândiri, să revenim 

la problema asigurărilor. Apar scrieri nenumărale asu- 

supra acestei probleme şi au apărut încă de mult, de 

când s'a: pus problema aceasta. Multe din: cele mai dina- 

inte alu rămas raze rătăcite, dar multe au dat drumul 

înfăptuirii instituţiilor de asigurare socială de astăzi. :A- 

celaşi lucru se poate întâmpla şi cu s?rierile de astăzi, 

în. care s6 cer alcătuiri încă neîmplinite. Pentru a evita 

îusă probabilitatea de a îi atras de o anumită credință 

exprimată într'o- scriere, iau de criteriu: în prinderea 

curentului social acele exprimări de tendinţe, care mișcă 

mulţimi de oameni şi care se încheagă în“ forme înlăun- 

trul unui corp social organizat; aceste exprimări de ten- 

dinţe se fac prin proecte de legi şi prin pregătiri de 

organizări nouă. Partide politice, ete însuşi corpuri. so- 

ciale organizate, reprezintând o mare parte din popu- 

laţiile respective, cristalizează aspiraţiile lor în proecte 

precise. Acestea sunt răspândile în massele poporului, 

acolo. unde poporul ia parte în mod. conştient la condu- 

cerea sa proprie, şi prosctele, de cari se va aminti aici 

sunt dela acele popoare. IE destul să amintesc de proce- 

deul legiferărilor din Elveţia. şi de propaganda premer- 

gătoare. legii asigurărilor din Anglia. 

De aceia, expunând câteva din prozetele. nouă, sau 

începuturile de legiferări nouă de asigurarea socială, nu 

vor ieşi din cadrul faptelor precise şi deci curentul so- 

cial, arătat de ele, va îi o realitate. Cu elementele nouă, 

„date de aceste proecte, voi putea privi în toată întregimea 

lui, sistemul asigurărilor sociale moderne, în capitolele 

următoare. 

Din toate începuturile, ce se vor cita, va rezulta două 

lucruri: pe deoparte, asigurările soriale tind să se răs- 

pândească şi în statele, unde nu sunt încă introduse, iar 
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pe de altă parte, se fac paşi mai departe pentru com- 

pletarea asigurărilor, pe aceleaşi: principii, ca şi cele în- 

iăptuite până acum, | 
Mai toate ţările: mici din apusul şi mijlocul Europei, 

cari şi-au îndreptat întotdeauna politica lor socială după 

ţările mari vecine, au încercat în deceniul dintâi al vea- 

cului nostru să: introducă asigurările sociale obligatorii: 

şi pentru cazurile, pentru cari. încă nu există. Astfel 

în Olanda la 1901 se aduc proecte de asigurare obli- 
gatorie petru. cazuri de boală: şi. pentru. bătrâneţe; Proec- 

tul nu; ajung: lege şi se schimbă guvernul. Pentru asigu- 

rarea bătrâneţii se alcătuise încă dela 1891 o comisie, 

compusă: din industriaşi, matematiciani, profesori, depu- 

taţi, etc. La 1893 comisia, terminând: lucrările, face un 

raport amănunţit, pronunţându-se pentru asigurarea 0- 

bligatorie. De aci: a şi rezultat proectul din 1901. Sub; 

un înou. guvern, la: 1904, se aduce un nou proect de asi- 
gurare obligatorie pentru cazuri de boală. Intreaga țară: 

era: să se împartă în circumscripţii de câte 50.009 locuitori 
şi în fiecare circumscripție să fie o singură cassă de asi- 
gurare, o organizaţie mult mai unitară, decât am văzut 
în. alte ţări. La 1906 se aduce un proect în acelaș fel. 
La. 1907 şi 1909 se aduc noi proecte pentru asigurarea 
obligatorie a bătrâneţii şi invalidităţii. Parlamentul stă: 
încă în faţa acestei probleme. 

In Mai 1911 s'a prezentat parlamentului olandez un proect 
de lege al. asigurărilor împotriva invalidităţii şi bă râneţii. 
„Se stabileşte în mod principial în lege, că dela 70 de ani 
în sus nimeni nu trebue să: mai muncească; dar trebue să 
primească o pensie. Nu se adoptă însă:sistemul pensionării 
de stat, sistemul socialist, ci se alcătueşte asigurarea obli- 

gatorie. Odată cu această asigurare, se înfăptueșşte şi o: 

asigurare a orfanilor, nu numai pentru a avea cele nece- 
sare până la. maturitate, dar se înfăptuește şi o asigurare a 
mijloacelor necesare pentru dobândirea educaţiei. E un eie- 
ment nou, de alifel în perfectă concordanţă: cu principiile 
generale ale asigurărilor sociale. Limita salariului muncilo- 
rilor obligaţi la. asiguraree de 1200 gulzi olandezi, sau 2500 
fr. anual. Asiguraţii și întreprinzătorii contribuesc în mod e- 
gal la adunarea fondului. Statul contriLuecu 8,5 milicane 
gulzi pe timp de 75 ani. Această mărginire a timpului, pentru 

sarcina impusă statului, este iarăşi un element nou, care 
arată că asigurările sociale nu sunt concepute ca forme de
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îngrijire a săracilor, ci ca instituţii, economico sociale, ale 

unor classe, cari trăesc prin ele însăşi; dar asupra acestei 

chestiuni voi reveni întrun capi:0l următor. De asemenea 
în ce priveşte organizaţia şi tehnica se va vorbi la locul 

cuvenit 1), 
De asemenea se fac încercări, aducându-se proecle 

în parlamente, şi în alte țări, în. special pentru asigurarea 
obligatorie a bătrâneţii și invalidităţii. Astiel în Norvegia 
„dela 1890, în Suedia dela 1891, în Luxemburg dela 1904 
se formează comisiuni sde studiu şi se alcătuesc proecte, 
aducându-se în Parlament. Chiar mai deparie în Răsărit 
Sa simţit această necesitate. Am amintit mai sus de legea 
asigurărilor din România dela 1895; în 1911 această mare 
reformă socială a şi fost introdusă. 

Un caz însă interesant de amintit este soarta unui 
proect de asigurare din Elveţia. In constituţia federaţiei 
elveţiene sa inbrodus la 1899 un articol, după care con- 
siliul federativ avea dreptul să propună o organizare 
a asigurărilor împotriva accidentelor și a boalii. La 1890 
se şi aduce un proect de asigurare obligatorie pentru a- 
ceste cauze. Poporul elvețian prin referendum a respins 
acest proect. La 1906 consiliul federativ a prezentat un 
nou proset şi poporul elveţian l-a respins din nou prin 
neferendum. In anul 1911, se prezintă din nou un proiect 
de asigurare şi se aduce din nou spre aprobarea po- 
porului. De astădată asigurarea e obligatorie pentru ac- 
cidente, iar pentru boală e benevolă, cu subvenţionarea 

casselor libere de ajutor. Atât la asigurarea împotriva 
boalii, cât şi la asigurarea împotriva accidentelor, sunt 
oarecari inovaţii interesante, Astfel cassele de ajutor pen- 
iu caz de boală iustituesc şi o asigurare a maternității, 

pentru care primesc fonduri dela stat. Plata se face 
numai dacă femeia s'a abținut dela muncă înainte şi, după 
naştere. pe tot timpul fixat. De asemenea și la asigurarea 

împolriva accidentelor se fac două inovaţii însemnate. 
Mai întâi, asigurarea nu se face numai pentru accidentele 
profesionale, ci şi pentru altele în afară de profesie. 
Pentru cele dintâi, sarcina o suportă întreprinzătorul, 
pentru celelalte plăteşte asiguratul 3/, și confederaţia 1/4 
Apo sunt socotite ca pagube rezultate din accidente ale 

  

1) A se vedea: Zertschrift fâr die gesamte Versi herungswissen- 

schaft din Septembrie 1911. 
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muncii, și aşa numitele boale profesionale, ca intoxicări 
„cu materialurile lucra:e în fabrici, ete. Și acestea sunt des- 
păgubite ca şi rănirile, incapacităţile sau moartea, rezultate 
din accidentele brusce. In această stare, legea a iost 
admisă. 

Expunând asigurările sociale în Austria, am arătat 
lipsa asigurării bătrâneţii. In 1910 sa adus un proect 
de legc în acest sens şi apoi s'a alcătuit o comisie specială, 
care să sludieze modul de aplicare a principiilor legii 
respective din Germania. După proect, se face o asigurare 
obligatorie a bătrâneţii şi invalidităţii pentru salariaţi 
şi se înlesnește asigurarea benevolă la aceleași instituţii 
a micilor întreprinzători din agricultură şi industrie. Li- 
mita superioară a venitului celor obligaţi la asigurare e de 
2400 koroane 1). 

In Germania de abia sa terminat marea reformă 
a asigurărilor sociale din 1911 şi alt proiect de completare 
a asigurărilor a fost adus în Reichstag. [n Austria există 
încă dela 1906 o asigurare a funcţionarilor privaţi, de- 
osebită de celelalte ramuri de asigurări. Funcţionarii pri- 
vaţi mai bine situaţi, pot contribui mai mult şi-şi pot 
asigura pensiuni mai mari. Dacă e necesară sau nu o 
instituție deosebită de asigurare pentru funcţionarii 
privaţi, voi încerca să arăt mai în urmă; aici e vorba 
numai de o expunere istorică. După instituția austriacă 
se aduce acum în Germania o asigurare a func- 
ționari.or privaţi. Inceputul străduințelor în acest 
sens e vechi. Dela 1901, funcţionarii privaţi au început 
agitația pentru creearea unei asigurări pentru ei. Sa al- 
cătuit un comitet, care să facă studiile necesare şi să pro- 
pună guvernelor. La 1902, urmează interpelări în Reich- 
stag în această chestiune, la 1903 guvermul primeşte pe 
delegaţii funcţionarilor privaţi şi pe baza propunerilor 
lor se numește o comisiune, care anchetează cererile func- 
ționarilor privaţi, stabilind şi datele statistice necesare, 
şi la 1907 se prezintă raportul comisiunii în Reichstag. 
De oarece se spera ca prin marea reformă, votată la 1911, 
să se regulamenleze și asigurarea funcţionarilor privaţi, 

1) A se vedea: Studien zur &sterreichischen Sozialversicherungsvorlage 
de Dr. Wilhelm Wink-er, în Zeitschrift far Volkswirtschafi, Sozialpolitik 
und Verwaliung. a lui Eugen von Bihm-Bave:k, vol. 20 4911, al 3-lea şi 

4-lea număr, p. 415 şi urm.
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sa amânat proectul corespunzător raportului comisiei dela 

1907. Reforma dela 1911 n'a cuprins însă şi pe funcţio-: 

narii privaţi şi de aceia sa adus îndată această nouă lege 

de asigurare, în sensul raportului comisiei dela 19071). 

“Poate ţările, citate mai sus, sunt dintre acelea, cari au 

fost mai în toate timpurile influențate de politica socială 

a ţărilor vecine mai mari şi mai înaintate în cultură. 

lată însă că acum şi una din ţările mari, care a deter- 

minat mai întotdeauna direcţii economice şi sociale, şi 

care reprezintă încă alcătuirile de asigurare tradiţionale, 

părăseşte calea urmată până acum, adoptând asigurările 

sociale obligatorii „și “făcând şi câțiva paşi mai departe, 

decât sau făcut până acum: în Europa. Această ţară e 

Anglia. Unul din cei mai populari şi mai energici mi- 

nişiri din cabinetul liberal actual, marele reformator al 

politicii financiare din Anglia, Lloyd George, aducând un 

proect de asigurare socială obligatorie, face o propagandă 

întinsă în massele poporului, şi conştiinţa publică, re- 

prezentată prin presa din acest timp, primeşte această 

încercare îndrăsneaţă pentru poporul englez, cu înclinări 

individualiste, înrădăcinate de cel puţin trei veacuri. Pen- 

trucă şi principiile esenţiale, şi organizarea înfăptuită prin 

această lege vor îi supuse unei cercetări critice în alte 

capitole următoare, aici nu voi expune decât anumite 

puncte, cari arată şi fixează momente istorice nouă. Legea 

aceasta Sa votat în 1911. Se compune din două părţi deo- 

sehite: asigurarea împotriva boalii și invalidităţii şi asi- 

gurarea împotriva chOmage-ului. Prima asigurare 

este bazată neapărat pe principiile asigurării  so- 

ciale create în Germania, fiind mai pesfectă şi în coprins 

şi în organizare, de oarece toate experienţele. și imperfec- 

ţiunile legislaţiilor de pe continent puteau fi cunoscute a- 

cum. Asigurarea împotriva châmage-ului deschide un drum 

nou. In întregimea ei, această lege e concepută cai o operă 

grandioasă. Lloyd George p socoteşte ca un mijloc de a 

apăra acum şi în viitor miliarde de căsnicii ruinate şi suilete 

sdrobite—the high purpose of preventing myriards _of 

ruined homes and broken hearts. T 

  

2) Entwurf eines Versicherungsgeselzes fir Angestelite în Reichs- 

Arbeitsblatt din 20 Mai 1911; Das Hauptproblem der reichsgesetzlichen 

_Angestelitenversicherung în Jahrbiicher etc. a lui Conrad, Septembrie 

1911, 
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„Asigurarea împotriva boalii e unită cu aceia împo- 
triva invalidităţii, sub o organizare comună şi unitară. 
la se întinde peste tot cercul de persoane, pe care l-am 
arătat la asigurările sociale din Germania, însă merge 
şi mai departe, coprinzând pe lângă asigurarea văduvii 
şi orfanilor, introduse în Gerinania de abia prin reforma 
din 1911, şi asigurarea funcţionarilor privaţi, ca în Au- 
slria, dar în aceiaşi organizaţie şi asigurarea completă 
a maternității, care mu există nicăeri, afară de încercările 
parţiale din Italia. O abatere dela asigurările respective 
din Germania este aceia, că statul contribue şi în acest 
caz cu o parte pentru alcătuirea fondului necesar asigu- 
xărilor. In sfârşit, se constitue o organizaţie complet uni- 
tară, dar descentralizată şi mai puţin birocratică. decât 
în Germania. 

Asigurarea împotriva chOmage-ului—U nem ployment 
—se bazează pe aceleași principii, ca şi celelalte asigu- 
rări; e obligatorie, contribuesce întreprinzătorii, lucrătorii 
şi statul. Cercul persoanelor e mai restrâns, decât în 
celelalte ramuri. Insă e atât de înlinsă grija statului 
de a procura posibilitatea de trai tuturor cetăţenilor, în 
cât socielatea întreagă organizată în stat, dă impresia 
unci familii, care se îngrijește de soarta şi viaţa tuturor 
membrilor ei, şi anume pentru fiecare împarte, după 
dispoziţiile şi puterile sale fireşti. Se dispune prin aceiași 
lege, ca lucrătorii prea des concediaţi şi fără de lucru, 
să fie duşi în şcoli profesionale pe socoteala fondurilor 
asigurării, ca să primească educaţia necesară. Despre 
contribuţii şi despre ajutoarele primite va fi vorba în 
altă parte. Aici mai trebue amintit un fapt nou. Organele 
asigurării împotriva chOmage-ului sunt organele Bursii 
muncii. Aceasta are:o organizaţie unitară în toată ţara, 
aşa că se poate cunoaşte în orice moment aproape com- 
plet cererea şi oferta de. braţe de muncă în toate ramu- 
rile economice ale ţării, din orice lor. Aşa dar: ceeace se 
presupune că a adus nereuşita încercării asemănătoare 
ide pe micul teritoriu al cantonului St. Gallen, despre care 
a fost vorba mai sus, pare a îi evitat prin legea en- 
gleză, cae identifică organele. asigurării împotriva chOma- 
ge-ului cu organele Bursii muncii. In sfârşit, încă un 
punct, foarte simplu în aparență, dar menit să revolu- 
“ționeze înfăţişarea economiei naţionale. 

Cea mai mare parte din cei lipsiți de lucru sunt
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dintre aceia, cari au fost concediaţi, întrun timp de con- 

junctură nefavorabilă, idintr'o întreprindere mare de o- 

bicei. E de sigur o problemă a organizaţiei economice a 

timpului, problemă, care nu va fi rezolvată pur si sim- 

plu prin măsura, prevăzută în legea engleză, dar va îi 

îndreptată pe calea rezolvării. În vremuri bune, cresc 

unele întreprinderi în mod înspăimântător, dărâmă alte 

mici întreprinderi, ruinându-le sau târându-le în coprin- 

sul lor. În vremuri rele, marile întreprinderi se pot 

odihni un moment, fără a se ruina, căci aruncă pe drumuri 

turmele de muncitori, concediindu-i. pe când micul între- 

prinzător primeş'e lovitura de moarie în aces'e vremuri re.e. 

Mulţi economişti ai timpului, şi chiar dintre acei cu re- 

putaţic universală astăzi, socotesc putinţa de elasticitate a 

marilor întreprinderi,—adică putinţa de concediere,—ca o 

superioritate a acestora; faţă de micile întreprinderi. Va fi 

vorba idespre această problemă în capitolul următor. Aici 

trebue amintit numai faptul că legea engleză are anumite 

dispoziţii, prin cari se înlătură sau cel mult se micşo- 

rează posibilitatea de concediere a lucrătorilor de către 

patroni, obligând pe patroni să-dea o mare parte din plata 

necesară pentru cei lipsiţi de lucru și în acelaş timp condi- 

ţionânil succesul întreprinderii în: timpuri bune de pro- 

babilitatea unor timpuri ele viitoare. Cum?; se va vedea 

în altă partie. 
Incă o lege care ne dă un element real al discuţiei 

teoretice din capitolul următor, a fost adusă în fața unui 

parlament european şi votată în 1911. E legea de monopo- 

lizare de către stat a tuturor instituţiilor de asigurare, 

adusă de ministerul Giolitti în faţa parlamentului italian. 

Când sa introdus în Italia asigurarea obligatorie îm- 

potriva accidentelor muncii, sa lăsat libertatea întreprin- 

zătorilor, obligaţi să suporte sarcinele, de a se asigura! 

la orice instituţie de asigurare. Statul însă a creat, după 

cum am arătat în paginele trecute, şi o instituţie de stat, 

„Cassa naţională de asigurare peniru accidentele muncii“, 

la care se putea asigura cine vrea. Asigurările sau făcut 

însă mai mult la societăţi private. Acestea sunt în cea mai 

mare parte străine şi după datele statistice L) aduse de 

ministrul de resort, Nitti, odată cu proectul de lege, se vede 

  

1) A se vedea: «L'Economiste frangais»> din 5 August 1911, articolul 

lui R. Dalla Volta. 
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că societăţile străine au asigurat capitaluri de aproape 
un miliard în Italia, pe când societăţile italiene se împăr- 
tășesc prea puţin la aceste întreprinderi. De aceia, mi- 
nisterul a propus monopolizarea de către stat a întreprin- 
derilor de asigurare ; nici o despăgubire pentru societăţile 
existente nu sa prebăzut. Din punct de vedere al eco- 
nomiei naţionale, proectul a fost îndreptăţit şi din acest 
punct de vedere se poate îndreptăţi chiar dispoziţia de 
a nu despăgubi societăţile de asigurare existente, când 
în majoritatea lor sunt streine. Un drept câştigat al 
unui străin în economia naţională a unui popor, încă din 
vremea dezorganizării acestei economii, nu poate împie- 

lica reformarea şi organizarea de mai târziu a economiei 
naţionale, care se poate prezinta acum ca o unitate pe 
piaţa internaţională și poate pune capăt sutordonării, ră- 
masă idintrun timp de imperfecţie. Dar nu de aceasta e 
vorba aici. Totuşi, pornind dela acest punct de vedere, 
se poate înţelege ce e drept şi ce nu e drept din criticele 
aproape unanime ale presii zilnice streine, care repre- 
zintă interesele economiilor naţionale respective, în alte 
ţări streine. 

Ceeace interesează în legea italiană, este faptul că 
Statul își ia asupră-şi orice întreprindere de asigurare. 
In Gezrmania, şi în toate ţările, cari au imitat-o pe do- 
meniul asigurărilor sociale, acei obligaţi la asigurare nu 
sunt liberi să se asigure la orice instituţii, ci numai: 
la anumite organe „de asigurare. 

Nu «e însă statul acel, care asigură, cum se propune 
prin legea italiană. Aşa că, organizarea asigurări'or sociale 
şi monopolul asigurărilor sunt două fapte deosebite. Din 
punct de vedere al tehnicii asigurărilor şi al interesului 
economiei maţionale, va fi privită aici legea italiană. E 
bună o monopolizare de către stat a asigurărilor sociale? 
Şi aceasta va fi una din problemele, ce se vor analiza în 
capitolul următor. 

Literatura specială. — Asupra istorlei asigurărilor sociale, literatura este 

numeroasă, fără să existe însă un studiu coprinzător, metodic. In afară: 

de studiile succesiv apărute, ale lui Maurice Bellom, citate la cap. III, 

scrie încă mai de mult Zacher; Die Arbeiterversicherung im Auslande 
17 Heite şi alte «Adaosuri», de la 1898— 1907; ambele aceste publi- 
caţii sunt mai mult arhive de înregistrare a diferitelor legislații de ast- 
gurare socială, dar nu studii ştiinţifice. Coprind însă cel mai bogat ma-
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terial, care a fost utilizat în acest studiu. O lucrare mai ştiinţiiică este 

aceia a lui Bădiker : Arbeiterversicherung in den europăischen Staaten. 

Leipzig 1895; e însă unilaterală şi mai mult de natură juridică. Pentru 

urmărirea legislaţiei asigurărilor sociale în Germania, conţine materiat 

complet: Die Reichsversicherungsgesetsgebung de Budiker în 1898, 

Asupra asigurărilor sociale în Germania, se găsesc studii complete în 

toate lucrările,—foarte numeroase—cu privire la „Politica socială“; dintre 

acestea am folosit în special: Die Grundziige der Sozialpolitik, Leipzig 

4914, de van der Borght şi Sozialpolitik, Leipzig 4911 de Otto v. Zui- 

edinek Siiden horst. ” 

De oare ce studiul meu e. continuat până în timpul de faţă, cele mai 

multe date sunt luate din revistele periodice speciale pentru diver- 

sele chestiuni din domeniul asigurărilor sau din reviste economice ge- 

merale. Astfel: Soziale Kultur, Zeitschrift fir die gesamte Versiche 

rungswissenschafi, Journal des Economistes şi L'Economiste franţais, dar 

mai ales Reichs-Arbeitsblatt, coprind în ultimii ani material îndestulător, 

pentru diferite chestiuni de asigurare socială, precum şi date statistice ; 

această presă periodică mi-a înlesnit cunoaşterea ultimelor fapte, pe cari mi- 

am întemeiat analisele facute. 

Pentru două chestiuni nouă, mai mult analisate, dau aici o litera- 

tură mai complectă şi anume pentru: asigurarea châmagae -ului şi 

pentru legea din 1911 a asigurărilor sociale din Anglia. Pentru prima: 

Schanz: Zur Frage der Arbeitslosenversicherung Berlin 1895 ; noi edi- 

ţii în 1897, 1901; M. Wagner: Beitrăge zur Frage der Arbeitslosen- 

firsorge Berlin 1904; L. Varlez : Les formes nouvelles dc lassurance 

contre le châmage Paris 1903; Idem: Les fonds d'encouragement ă la 

pr&voyance en vue du chmage. Bruxel 1906; Pentru a doua chestiune 

numai articole în reviste: National Health Insurance în The Quarterly 

Review din lulie 1911 p. 19i şi urm.; The insurance Bill and the 

conquest of consumption în The Westminster Review din August 1911 p. 

449 şi urm.; 7he Insurance Bull, The Doctors etc. în The Nineteeth Cen- 

tury and after din Iulie 1911 p. 152 şi urm. şi din August 1911; «ln- 

(roducerea asigurărilor sociale în Anglia» de /. N. Angelescu, din 

«Viaţa Românească» din August 1911. 

Pentru reforma asigurărilor din Germania din 1911 : Reichs- Arbeitsblatt 

din August 1911; Jahrbicher făr Nahonalskonomie und Statistik din 

August 1911; Annalen fir soziale Politik und Gesetzgebung al 2-lea şi 

3-lea număr din 1911; Arhiv făr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 

XXXII, p. 72. Reforma asigurărilor sociale în Germania în 1911 în 

«Buletinul Statistic al României» 1912, de /. N. Angelescu. 

Insfârşit afară de lucrările mai generale, există şi studii asupra asigurărilor 

din diverse țări, dintre cari studii am folosit Kang: Zur Arbeiterversiche- 

rung in Osterreich. Lxipzig 188%; Hlăberiin : Uber das heutige Kranken- 

kassenwesen und die Zukunftige Krankenversicherung în der Schweiz. 

Ziirich 1904. 
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PARTEA II 

PRINCIPIILE, ORGANIZAŢIA ŞI FUNCȚIONAREA 
ASIGURĂRILOR SOCIALE j 

IN ORGANIZAŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ ACTUALĂ 

PRIVIRE GENERALA 

In partea istorică a acestui studiu, au fost expuse 
diferitele instituţii de asigurare a vieţii materiale a clas- 
selor de jos. Intro scurtă schiţă a epocelor premergă- 
toare organizaţiei economico-sociale, în care trăim, sau 
arătat diferitele alcăluiri ale trecului, cum acestea erau 
potrivite cu organizaţia economico-socială a vremii şi cum 
sau schimbat odată cu aceasta. De sigur, toate veacurile 
acelea, cuprinse în schiţa dată, sunt privite numai în 
trăsăturile lor mari, trecânțdu-se peste epocile interme- 
diare, care fac legătura și anunţă alcătuiri nouă. Altfel 
am făcut când am trecut la epoca modernă. Cu începutu- 
rile organizaţiei economice şi sociale, ajunsă până astăzi, 
Sau ivit şi alcătuiri nouă de asigurare a vieţii materiale 
a classelor mai mult expuse mizeriei. Noile alcătuiri erau 
derivate din aşezăminte mai vechi şi purtau o parte din 
caracterele lor. Evoluţia economică şi socială le preface 
tot fundamentul, pe care se sprijiniau, şi vechile alcă- 
tuiri, sub forma lor cea, nouă, se menţin numai prin tra- 
diție. Alte aşezăminte de asigurare a classelor de jos ne- 
fiind găsite, acele tradiționale erau singurul suport pen- 
tru o tranziţie lentă. Sărăcimea, recrutată tot mai mult, 
din lumea proletară, îşi găseşte un refugiu în cassele 
de ajutor mutual, şi pornirea revoluționară, produsă de
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nesiguranța zilii de mâine, e înparte îmblâuzită. Pentru 

organizaţia noastră economico-socială, am expus mai amă- 
nunţit această epocă de tranziţie prin analizarea institu- 
ţiilor de asigurare sau ajutorare reciprocă, până la asi- 
gurările sociale moderne. Și totuşi, perioada de tranziţie 
nu e încă trecută. 

E interesant pentru cercetătorul fenomenelor eco- 
nomice şi sociale să vadă că nu există puncte de 
timp, cari închee o epocă şi încep alta. Semnele lim- 
purilor nouă se arată mai înainte şi rămăşiţele timpurilor 
vechi trăesc mai mult în epoca nouă. Ajunge poate un 
moment când rămăşiţele trecutului sunt covârșite de for- 
mele nouă, dar din privirea singuratică a istoriei unor 
așezăminte anumite, nu va putea niciodată cercetătorul să 
fixeze momente ale evoluţiei şi să determine formele po- 
trivite pentru o anumită organizare “economico-socială. 
Alături de evoluţia unor aşezăminte, trebue pusă evoluția 
altor așezăminte ale vieţii economice și sociale și, pentru 
că din complexul de fapte externe, alcătuiri nouă şi res- 
turi ale altor vremi, nu se poate destrăma firul evoluţiei, 
trebue să se priviască puterile conducă'oare ale întregii evo- 
luţii, puteri născute din contactul elementelor fiecărui mo- 
ment al timpului, tot așa precum se naşte puterea motrice 
din armonizarea diverselor energii disparate. Fără ra- 
portarea la alte elemente ale organizaţiei economico-so- 
ciale moderne, nu putem înțelege dacă noile asigurări so- 
ciale sunt un pas mai departe în evoluţia instituţiilor 
de asigurare, căci numai faptul că sunt mai moderne 
şi poate. mai la modă, nu e o îndreptăţire. Câte rătă- 
ciri ale politicii sociale nu me arată istoria social-politică : 
Chiar în paginele de mai sus sau văzut câteva rătăciri . 
în politica ajutorării classelor de jos, rătăciri; recunoscute 
astăzi definitiv ca atare, şi anume acelea privitoare la 
inteazicerea absolută a Asociaţiilor profesionale şi de 

ajutor. 
Un fapt precis a rămas din povestirea de până a- 

cum, şi anume că în timpurile din-urmă există alcătuiri 

mai vechi, alături de altele creeate foarte de curând. nici 

chiar de o jumătate de veac. Politica socială a diverselor 

popoare nu le-a lăsat pe cele vechi să trăiască mai de- 

parte prin propria lor putere, cum trăiseră până aci, 

dar le-a. alăturat alte elemente nouă, pentru a nu le 

lăsa să moară. S'au creat prin aceasta instituţii com- 
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puse din elementele unor vremuri diferite. Mai nicăeri însă 
nu Sau putut menţine şi veacul nostru pare că aduce 
triumiul instituţiilor de asigurare, create în ultimele de- 
cenii ale veacului trecut. 

Din povestirea trecută, s'a văzut că toate ţările 
se îndreaptă pe această cale şi de multe ori pără- 
sirea vechilor drumuri sdruncină prea brusc  credin- 
ţele oamenilor, obişnuiţi cu tradiția şi mai puţini dor- 
nici de inovaţii. Noile alcătuiri nu “sunt încă terminate: 
şi am arătat cum un stat după altul mai adaogă câte 
o piatră la fundamentul sistemului de asigurări sociale. 
Fiecare nouă adăogare însemnează însă o nouă întrebare, 
pe de o parte, dacă noile așezăminte încap în cadrul gân- 
dirilor noastre sau mai bine a produselor activității noa- 
sir. cari sunt conforme cu gândirile din fiecare moment, 
iar pe de altă parte, fiecare adăogare aduce întrebarea :: 
până unde se va merge pe calea aceasta, și care e limita, 
peste care nu trebue să se treacă, dacă nu vrem să schim- 
băm ordinea exisleniă a lucrurilor, şi fiindcă n'o putem 
schimba, întrebarea poate suna mai bine: până unde 
(rebue să mergem pe calea apucală pentru ca instituţiile 
asigurării—opere ale legislației— să poată să reușească. 
Sunt transformări, cari se petrec în mod firesc, fără in- 
tervenţia puterii organizate a sovietăţii. Nu legile au adus 
întreprinderile mari capitaliste, nu legile au adus asocia- 
ţiile economice cooperative, mu legile aduc cartelurile din 
industrie, ba de cele mai multe ori nu le pot împiedica 
dacă sar întâmpla :să încerce aceasta. Insă tocmai aceste 
transformări fireşti cer o organizaţie socială, acomodată 
cu ele, pentru ca societatea să evolueze; nu să fie revo- 
luționată prinir'o zguduire bruscă, sfârâmând ceeace tim- 
pul trecut produsese. Asigurările sociale sunt acomodări 
cu noua slare de lucruri, pornite însă dela puterea socie- 
tăţii organizate, dela legi. Tocmai pentrucă au această 
origină, sau şi răpândit aşa de repede. Nimic nu se 
imită mai uşor decât legile, cel puţin în timpurile mai 
nouă, când raporturile internaţionale sunt așa de strânse. 
Și totuşi, această repede răspândire nu trebue să îm- 
piedice pe cercetătorul faptelor să controleze la lumina 
istoriei economico-sociale, dacă noile alcătuiri ale asigu- 
rărilor sociale sunt sau nu potrivite vremii. De aceia unul 
din capitolele următoare va fi consacrat problemii a- 
cesteia.
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In această lucrare nu se studiază legislaţiile asigură- 
rilor din punct de vedere juridic, dar, coprinzând şi 
această parte, în elementele ei esenţiaie, studiul acâsta 
se întinde mai departe şi analizează manifestările econo- 
mice şi sociale ale alcătuirilor create de legislații. Ca a- 
atare, avem în faţă forme concrete, organisme. Cea mai 

bună piatră de încercare a îndreptăţirii credinţii, rezul- 

tate din analizarea principiilor, este observarea organizării 

de fapt a instituţiilor de asigurare socială. Acestea există 

în societăţile moderne, alături de tot ceeace formează 

caracteristica ordinii existente a lucrurilor. Analizarea 

organizării de fapt a asigurărilor sociale va arăta dacă 

sunt sau nu potrivite cu alte forme de organizare socială 
şi economică. Astfel un alt capitol va îi consacrat acestei 

chestiuni a organizării existente a asigurărilor sociale 

din diferite state moderne. : | 

Odată cu aceasta însă „va trebui să se arate 

şi partea dinamică a; instituţiilor, căci numai în func- 

ţionarea lor se vede dacă sunt sau nu organisme 

vii, împlinind o funcţiune în actuala stare de lucruri. 

Viaţa socială, în desvoltarea ei, merge în continuu 

spre. forme tot mai complexe. Orice formă de manifestare 

a ki e încrucişarea tuturor elementelor şi reflectă în func- 

ționarea ei complexul întreg. Funcționarea asigurărilor 

sociale se bazează pe .rezultatele unor ştiinţe exacte, pe 

rezultatele statisticii şi matematicii. Cu ajutorul lor, omul 

politic se orientează în complexul imens al vieţii şi sim- 

plifică ceeace natura a complicat întratât, în cât totul 

apare ca nefiind supus nici unei norme. In știința asigu- 

rărilor sociale, accidentele, bătrâneţea, etc. sunt aproape 

precis prevăzute în cantitatea lor succesivă. Funcționarea 

organelor asigurării trebue prin urmare acomodată după 

rezultatele ştiinţifice. Aşa că, tehnica asigurărilor va trebui 

să fie expusă odată cu organizarea lor. 

In sfârşit, asigurările sociale au până acum în unele 

țări o viaţă de câteva decenii, în altele mai puţin, în 

altele de abia încep. E şi o indicare a rezultatului viitor 

al asigurărilor sociale în ţările, unde de abia încep sau 

e pe cale să fie introduse, dar e şi o expunere. întreagă 

a unor instituţii existente, studiate în această lucrare, dacă 

se vor privi rezultatele lor de până acum. "Toate acestea: 

sunt considerate din punct de vedere economic și în mod 

secundar din punct de vedere social. Dacă se priveşte 
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viața economică dinaintea introducerii asigurărilor 
sociale şi se compară cu aceia după introducerea 
lor, se poate vedea că asigurările au adus şi sunt menite 
să aducă înlăturarea lipsurilor, cari amenințau evoluţia 
treptată economico-socială cu o revoluţie bruscă, produsă 

de elementele societăţii, nesigure de traiul lor de mâine. 
Neapărat, nu e vorba de vindecarea tuturor rănilor, dar 

sa găsit o cale, pe care mergând se pot vindeca o parte 

din ele. Un ultim capitol al acestei părţi va îi prin urmare 
consacrat expunerii rezultatelor asigurărilor sociale.



CAP. V 

PRINCIPIILE ASIGURĂRILOR SOCIALE 
ŞI ORGANIZAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 

A TIMPULUI NOSTRU 
———— 

Dinu expunerea istorică a îngrijirii săracilor, în diferite 
perioade ale istoriei economice, se pot scoate caracterele 
generale pentru perioada din urmă. Intr'adevăr, numai 

timpul de până acun, se poate vedea ce este nou în timpul 
nostru şi care sunt trăsăturile mari de deosebire față de 
timpul trecut; altfel, prin arătarea şi descrierea oricât: 
de amănunţită a asigurărilor sociale din urmă, orice ele- 
ment al acestora ar fi apărut o caracteristică a sistemului. 
Apoi de uarece sau arătat şi încercările mai nouă de or- 
ganizare a asigurărilor sociale, avem la îndemână întreg 
materialul, din care să scoatem aceia ce formează prin- 
cipiile fundamentale, pe care se reazimă întreg sistemul. 
Deosebire a ceeace e nou, de ceeace &xista şi mai înaintă, nu 
e grea de făcut, de oarece e înlesnită de. deshaterile ce sau 
ivit, oriunde sau introdus asigurările soziale, între re- 
prezentanţii formelor vechi :şi nouă. N'ar fi greşit, dacă 
am stabili drept criteriu al acestei deosebiri tocmai pro- 
vocarea de discuţii, de diferenţe de păreri. Sistemul asi- 
surărilor sociale e combătut în totalitatea sa prin comba- 
terea unor anumite principii fundamentale. Tocmai aceste 
principii sunt cele nouă. | 

Primul pas hotăritor spre asigurările sociale mo- 
derne a fost alcătuit prin stabilirea unei obligații la asigu- 
rare a unei anumite classe de oameni. Acesta a fost în 
Germania semnul de trecere înti”o nouă epocă a institu- 
ţiilor de ajutorare a classelor de jos. Nici un alt principiu 
al asigurărilor nouă, nu a fost şi nu este încă mai mult 
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desbătut, decât acela al obligaţiei la asigurare. De aici 
au derivat alte dispoziţii caracteristice ale noului sistem. 

Asigurarea obligatorie nu se face oriunde, la orice 
instituţie de asigurare şi sub orice condiţii ; ea nu se poate 
face decât la anumite organe de asigurare, create nu- 
mai pentru acest scop. Aşa dar, un alt punct caracteristic 
al asigurărilor sociale este determinarea unei forme de 
organizare, şi obligarea de a se asigura numai la acele 
organisme ideterminate. Și acest principiu este astăzi în 
parte combătut, şi a fost combătut şi respins mai înainte 
în întregimea sa. 

Dacă formele de organizare ale asigurărilor sunt de- 
terminate, era firesc să se prevadă posibilitatea existenţii 
şi funcţionării lor. Intre aliele, partea principală a fost 
adunarea fondurilor mecesare. Sistemul a fost asigurat 
în trăinicia lui prin determinarea acelor, cari trebue să 
contribue şi cât să se contribue. Sub înfăţişarea lui de 
astăzi, sistemul se caracterizează prin aceia că sunt o- 
bligați să cortiribue: as'guraţii, întreprinzălorii lor, când 
sunt, și stalul, pentru cazurile şi după normele ce sau 
văzut în general şi care vor fi mai apoi expuse în amă- 
nunt. Nici una din aceste din urmă dispoziţii nu sunt 
lipsite de critici, cari tind la înlăturarea definitivă, sau 
împiedicarea introducerii sistemului întreg al asigurărilor 
sociale. Se ve arăta aici, de ce se zice că trebue sau 
că nu trebue să contribue asiguratul, întreprinzătorul ori 
statul. 

In sfârşit, un ultim principiu, care poate fi privit 
ca încoronarea întregului sistem, şi fără de care sistemul 
e anihilat în multe din urmările sale, este deferminarea 
unei asigurări pentru khpsa de lucru. Cu cât această credinţă 
e mai mare şi cu cât introducerea unei asemenea asigurări 
e mai logică şi mai fatală chiar, în urma celorlalte, cu 
atât sunt mai puternice opunerile şi prevestirile unui 
pericol viitor, adus cu această asigurare. Reuşita acestei 
asigurări însemnează însă triumful definitiv al unor in- 
stiluţii potrivite vremii şi istoria evoluţiei tuturor institu- 
țiilor sociale ne arată, cu o statornicie nedesminţită. că, 
ceeace «e superior şi potrivit timpului învinge întotdea- 
una, de şi niciodată nu învinge fără opuneri din partea 
reprezentanţilor altor vremuri. 

Aceste caractere generale ale asigurărilor sociale, aşa 
cum au fost expuse aici, mi se pare că sunt acelea
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Ja cari se pot subondona altele; în orice caz, sunt acelea, 

cari formează obiectul desbaterilor principale, din care 

cauză au. şi fost alese. Pentru fiecare din ele am arătat 

că sunt opuneri, critici, respingeri. E interesant de fixat 

dinainte, pe ce cale se îndreaptă toate aceste discuţii. De 

obicei nu se atacă nici unul din elementele de mai sus 

pentrucă ar fi păgubitoare classelor (de jos, pentru care 

sunt aduse asigurările. Se recunoaşte chiar aproape de 

toţi, că pentru classele de jos se.aduce un mare sprijin. 

Toată opunerea e principială. Sau că se atacă norme su- 

fleteşti, produse de civilizaţia de până acum, sau că se 

atacă organizaţia economico-socială existentă, în funda- 

mentele ei. Aproape toate criticile se înfdreaptă mai ales 

pe această din urmă cale. Numai astfel arătată, problema 

rămâne fără înţeles, pentrucă de o parle avem elementa 

determinate, cerinţe practice, iar de alta o abstracțiune, 

o construcţie unitară, pornită dela elemente, care nu ies 

la iveală. La urma-urmelor, s'ar putea spune că e in- 

diferent dacă noile instituţii sunt protivnice organizaţiei 

economico-sociale existente. Dacă sunt folositoare, vor 

* schimba organizația de astăzi şi ne vor da alta mai bună. 

Aşa ar fi, dacă aceia ce aven: astăzi nu sar rezima 

pe elemente tot atât de folositoare, ca și elementele sis- 
temului asigurărilor. Pierderea acelora poate că nici nu 
ar putea fi pe departe compensată prin câştigul 

acestora. Elementele, pe care se sprijină organizaţia eco- 
nomică. şi socială, în care trăim, sunt produsele tuturor 
veacurilor, prin cari au trecut societăţile omeneşti, şi 

ceeace ne-a lăsat experienţa atâtor veacuri poale fi îm- 
bunătăţit, dar nu înrăutățit. Dacă sar lua unele din ele- 
mentele instituţiilor nouă ide asigurare şi sar generaliza, 
meapărat că Sar şterge multe din câștigurile veacurilor 

trecute, pe alte domenii. şi, făcând un pas înainte întrun 
domeniu, am face mulţi pași înapoi în alte 'domenii. De aceia 
e necesar să vedem, care sunt elementele fundamentale 

ale ordinii existente a lucrurilor. După cum! în paginele 
trecute, la locul cuvenit, nu am descris tabloul complet 

al diferitelor perioade din evoluţia economică și socială, 
tot astfel, şi cu atât mai mult, nu va fi posibil să descriu 
aici tabloul complet al organizaţiei economico-sociale mo- 
derne, nici chiar prin trăsăturile ei fundamentale. E atât 
de complex tabloul vieţii economice şi sociale moderne, 
încât generaţii mai multe de economişti şi sociologi mari 
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şi-au consacrat viaţa întreagă să prindă toate elemen- 
tele sistemului, pentru a putea desprinde forţele deter- 

minante ale mișcărilor sociale presente şi ale progresului 
în viitor. 

Cu toate acestea, voi încerca să înfăţişez aici câteva 

din principiile fundamentale ale organizaţiei noastre eco- 
nomico-sociale, dar acele principii, cari cred că ar îi ne- 
contestate astăzi, —nu şi cu câteva decenii în urmă—şi că- 
rora Sar putea subordona altele. Infăţişez pe cele mai 
recunoscute, locmai pentrucă aici nu voi încerca analizarea 
lor critică, ci numai expunerea lor, pentru a-mi servi 
de puncte de sprijin în discuţia, care mă preocupă. Se 
poale să mai fie şi alte principii fundamentale tot aşa de 

nediscutate, dar nemenţionate nici. Nu sar putea aduce 
o vină din aceasta, de oarece numai în mod secundar 

fac să treacă în faţa gândirii oricui tabloul organizării 
economico-sociale a vremii, fără a găsi nemerii aici să 
pătrund în legăturile mai amănunțite ale elementelor 
ei. In orice caz, singura preocupare în această alegere 
este să scot la iveală toale acele elemente, care se pre- 
supun contrarii principiilor asigurărilor nouă. 

Ce „distinge organizarea noastră cconomică şi socială 
de altele trecute? 

Mai întâi avem astăzi rezolvarea tuturor legăturilor 
dintre oameni printr'un schimb de monedă, prin plata 
în bani. Se poate mai ușor prinile însemnătatea acestui 
fapt prin amintirea celor ce erau în alte perioade trecute. 
Au fost vremuri, când raporturile dintre oameni erau 
deslegate prin darea de produse naturale ale muncii per- 
sonale. Şi nu e de mult aceasta şi chiar ma dispărut 
cu desăvârşire de pretutindeni. Toate raporturile dintre 
„stăpânii pământului“ şi supușii lor erau regulate prin 
darea de produse sau prin diferite servicii personale din 
partea celor din urmă. Aceasta a fost odată în toate socie- 
tăţile, cel puţin în toată Europa. Azi nu mai este așa, 
cel puţin în ţările ajunse în. starea de cultură generală a 
timpului nostru. Plata îndatoririlor se face sau se echiva- 
lează în monedă. Şi mai caracteristic e faptul că în so- 
cietatea organizată, acei, cari împlivesc funcțiuni sociale, 
sunt plătiţi în monedă în mod absolut și pretutindeni, 
“unde există o societate bine organizată. Se pare aşa de 
natural acest lucru astăzi, încât aproape nici nu se poate 
închipui că a; putut fi altfel altădată. 'Şi totuşi, înaintea
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organizaţiei noastre, aşa zisă capitalistă, era cu totul alt- 
fel. Serviciile făcute conducătorilor de către supuşii lor 
erau plătite în natură. E destul să amintesc de epoca feu- 
dală din toate ţările lumii, căci dacă se iau caracterele fun- 
jdamentale ale acestei epoci, nu e ţară sau popor, care să 
nu fi trecut prin ea, cu toate părerile contrare a celor 
ce nu cunosc istoria economică generală. In epoca ieu- 
dală, şeful statului răsplătia serviciile supuşiior săi prin 
acordarea de stăpâniri .de pământuri, cu sate pe ele. sau 
pentru a se alcătui sate pe ele. Aceasta era răsplală mate- 
vială în natură. Unde a dus sistemul acesta de plată ne 
spune istoria feudalismului, cu desmembrarea puterii cen- 

trale. adusă de el. 
O altă caracteristică a organizaţiei noastre economice 

este producția peniru piață, în loc de producţia pentru 
nevoile proprii. Mai înainte şi în ţările mai înapoiate şi 
astăzi, cismarul îşi cultiva și ogorul său, din care avea 
pâinea zilnică. Țăranul muncitor de pământ îşi fabrica 
singur plugul său de lemn. Și câte alte exemple nu se 
pot da şi nu pot produce astăzi chiar o curiozilate. Acum 
nici cismarul nu mai face încălțăminte pentru sine, nici 
fabricantui nu mai fabrică plugurile de fier pentru el. 
Totul se fabrică pentru piaţă. Și e aşa de imperioasă 
această nevoie, încât rar se poate închipui un om astăzi, 
care să nu facă ceva pentru alţii; e silit să facă astfel. 
Proprietarui pământului nu poate să producă numai pen- 
tru nevoile lui. Sunt atâtea în[datoriri sociale, produse 
de organizaţia existentă, încât cultivatorul pământului nu 
e lăsat să cultive pentru sine, e silit să producă pentru 
alţii. Această necesitate a trebuit să aducă cu sine un 
progres în tehnică. Ori cine n'a mai produs tot deceare 
nevoe, a trebuit să producă mai mult pentru piaţă, ca să 
poată apoi dobândi ce nu produce singur. Producând 
aceleași lucruri, a trebuit să se specializeze şi de aci sa 
născut diviziunea muncii, unul din caracterele fundamen- 
tale ale tehnicii producţiei moderne. 

Dacă se produce pentru piaţă şi dacă nimeni nu mai 
poate produce tot de ce are nevoie, a trebuit neapărat să 
se deswvolte schimbul de produse. In aparenţă e un fapt 
de mică însemnătate şi care a trebuit să existe în toate 
vremurile. Totuşi, desvoltarea schimbului de produse e 
cea mai mare putere purtătoare a progresului în epoca 
nouă. Schimbul, cu mecesităţile existenţii lui, -a trebuit 
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să aducă triumful tuturor elementelor organizaţiei capita- 
liste a vremii noastre. Mărginirile, impuse relaţiilor dintre 
oameni în epoca medievală, au trebuit să dispară mai 
întâi în raporturile de schimb. 

In lumea negustorească apar cele dintâi semne ale or- 
ganizării economice nouă, în raporturile comerciale dispar 
mai întâi normele juridice ale „duelului“, ale „pedepsii lui 

„ Dumnezeu“ ale „jurătorilor“, etc., şi în raporturile comer- 
ciale se aplică cele dintâi norme de drept modern, şi 
totuşi vechi, căci era luat idinb”o societate mai de demult, 
Har mai înaintată în cultură, decât cea feudală, din socie- 
tatea romană, din epoca ei de înflorire. Schimbul a în- 
vâurit apoi întreaga viaţă economică, şi. ceeace s'a simţit ca 
o necesitate pentru desvoltarea lui, a devenit o necesitate 
generală în viaţa economică. Încetul cu încetul a rupt 
toate piedicele întâmpinate şi şi-a creiat noi înlesniri. 
Ţoate progresele tehnice de comunicaţie din ultimele vea- 
curi, progrese, cari au allus o evoluţie aşa de repede şi aşa 
de departe, cun nu ne mai stă-de dovadă nici o pagină 
lin istoria trecutului omenirii, toate aceste progrese teh- 
nice au fost în primul rând o necesitate a schimbului. 
Nimic nu e mai criticat astăzi, după concepţiile noastre 
ale tuturor, decât măsurile cari ar împiedica şi îngreuia 
schimbul. Cea mai folositoare politică socială “e socotilă 
aceia, care înlesneşte cât mai mult schimbul de produse 
între oameni, oricât de mari ar fi sacrificiile făcute. Des- 
voltarea economiei naţionale a unui popor e condiţionată 
de creaţiunea tuturor instituţiilor, care înlesnesc şi pro- 
voacă schimbul. O ţară neexplorală, o ..ţară nouă“, se ca- 
racterizează, între altele. prin înţelenirea ei pe toate dom-" 
niile prin greutatea mișcării dela un om la altul, prin 
lipsa acestor drumuri invizibile ale schimbului, dar oglin- 
dite ici şi colo prin câte o instituţie, menită să-l accele- 
reze. Dela începutul veacului irecut a apărut lriumiul 
alcătuirilor, cari condiţionează schimbul. Intre aceste con- 
dițiuni cităm îndată una, care a devenit principiu funda: 

mental al organizaţiei economice a timpului. 
Schimbu. se face între produse echivalente, prin mij- 

loace tehnice de valorificare determinate. Raporturile din- 
tre oameni, produse cu ocazia schimbului, sunt foarte 
precise şi complet cunoscute. Pentru ca echivalenţa dintre 
produse să fie cât mai completă, nici o obligaţie, din altă 
vreme, sau din alte raporturi. nu trebue să determine 

19
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obligaţia unci părţi, şi obligaţie neachitată sau „henovată“, 

cum s'ay exprima prin limbagiul dreptului roman, nu 

rămâne după schimb. Acum, dacă aşezăm acest proce- 

deu social în mijlocul alcătuirilor medievale, cu legăturile 

ler perpetue, aduse de starea socială a fiecăruia,—supusul 

fiind îndatorat pe vecie, el şi urmașii lui, la clacă pen- 

tru stăpân, ete.,—pulem vedea contrastul izbitor dintre 

aceste alcătuiri. La începutul veacului trecut, dispar le- 

găturile, derivate de alt undeva, decât dintr'un contract 

dintre oameni. Şi acest fapt, contrăctul ca sursă a stabilirii 

raporturilor dintre oameni, e unul din caracterele orga- 

nizaţiei economice de astăzi. Aici însă vom privi o formă 

de mavifestare şi mai generală, şi care coprinde şi faptul, 

de care e vorba. 

Pentrucă fiecare produce pentru piaţă, —producţie ma- 

terială, spirituală. indiferent—şi pentrucă fiecare trebue 

să schimbe, apoi e neapărat ca fiecare să năzuiască să 

producă tot mai mult, cu cheltueli tot mai mici, sau cum 

se zice de obicei, oricine aspiră să câştige cât mai mult 

posibil din munca lui, şi apoi fiecare să schimbe produsele 

cât mai uşor. Orice piedici ale acestor năzuinţe trebue să 

dispară, fiecare să dobândească libertatea de acțiune, întâi 

pe domemul economic. E un principiu, care a triumtat 

în practică în veacul trecut, sa exagerat şi sa restrâns 

după timpuri și după ţări şi formează încă o veşnică 

problemă de discuţie a oamenilor. Despre aceasta va îi 

vorba mai apoi, aici e nevoie mai întâi să se descrie 

principiul. IE poate cel mai bine caracterizat în studiile 

speciale şi cel mai banal. Oricine se poate așeza ori-unide 

„în ţara hu şi, cu păstrarea unor oarecare restricţii, în orice 

ţară, poate îmbrăţișa orice ramură economică, poate pro- 

sluce crice vrea, oricum vrea şi oricât vrea. N'a fost așa 

în epocile trecute, dar pentrucă în capitolele trecute a tost 

ocazia să se spună cum a fost în acele epoce, nu mai 

revin aici. Im general, aproape toate caraeterele libertăţii 

(de acţiune pe domeniul economic, aşa cun le dau în rân- 

urile «le ma sus, erau tocmai contrarii în epocile de mai 

înainte, sau mai exact în, epoca dinaintea organizaţiei 

economico-capitaliste moderne. In această organizaţie, li- 

bertatea de acţiune economică e nu numai recunoscută, 

dar înfăptuită. Sunt neapărat discuţii în această pri- 

vință, şi şa va vedea mai în urmă ce fel de discutii, 

dar toa'e popoarele mai desvoltate moderne sunt alcătuite 
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în viaţa lo economică pe această bază de nestărâmat 

a libertăţii ide acţiune a oamenilor şi înlăturarea ei însem- 

nează dărâmarea întregului edificiu al ordinii existente 

a lucrurilor. A mai arunca astăzi o parie din oameni în 

sclavia sau servajul din epocile mai vechi, a mai stabili 

raporturi veşnice de subordonare a unui om faţă de o 

grupare le oameni sau faţă de un individ, a mai impune 

unui cismar spre exemplu să nu facă ghete de piele 

jle căprioară sau fără potcoave de fier, a nu primi 

pe un croitor de haine în oraș, până ce ma făcut acolo 

ucenicie şi wa trecul la calfă şi la maistru, a impune 

unui plăpomar să nu facă decât un anumit număr de 

plapome, toate acestea nu numai că ar izbi în mod 

straniu concepțiile noastre, dar ar însemna ruinarea con- 

pletă a economiei naţionale a poporului, care sar apuca 

să reînvieze asemenea prescripţiuni, în primul rând pen- 

trucă poporul acela nu irăeşte singur pe lumea aceasta, şi ca 

atare chiar de ar vrea să meargă înapoi, nu mai poate. Că 

ar fi ma bine, se poate, dar coicepţiile vremii sunt 

că oricine să fie lăsat să facă lot ceeace îi stă prin pu- 

linţă, în societatea în care trăeşte, ca să dobândească 

tot mai mult din bunurile materiale şi morale ale vremii. 

Că sunt mulţi, cari cer aceste îngrădiri. în formă altele, 

dar în fond aceleaşi, e adevărat, şi din discuţiile următoare 

se va vedea aceasta, întru cât are legătură cu obiectul. ce 

ne preocupă, dar credinţele acelora—ale socialiştilor--—fac 

parte dint”o altă lume, decât cea existentă astăzi. socolită 

de ei mai bună, de noi mai rea; aici însă nu e vorba, 

decât de determinarea principiilor, dela baza organizaţiei 

ceonomice existente, şi între acestea socotesc că am ac- 

centuat complet libertatea de acțiune pe domeniul eco- 

nomic. 

Ir. sfârşit, producția pentru piaţă, schimbul de pro- 

„luse şi lilertatea activităţii economice sunt posibile şi își 

ajung desăvârşirea lor, numai când se admite proprie- 

tatea individuală a mijloacelor de producţie, şi cu rezul- 

tatele or. componentele ei: dreptul de proprieiate asupra. 

produselor muncii şi proprietatea individuală asupra o- 

biectelor de consum. Nu ne preocupă nici origina, nici 

justificarea proprietăţii individuale. Că n'a fost în trecut 

aşa, nici “îndoială nu poate îi. pentru cunoscătorul evo- 

luţiei economice. E un lucru curios în cercetările mai 

nouă asupra acestei probleme. Acei, cari au credinţa că,
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în viitor vom avea o proprietate comună ori colectivă, 

caută să dovedească existenţa unei asemenea proprietăţi,— 

sau mai bine a unei astfel de organizare a proprietăţii, 

căci e vorba de formă, nu de fond,—şi în trecut. Şi cum 

să nu se găsească? A fost pretutinideni aşa odată. Şi poate 

chiar că nu e nevoie să mergem tocmai prin lava sau în 

alte părţi ale lumii şi e destul să privim evoluţia economică. 

a Europei noastre şi vom găsi nu un caz separat, dar o 

epocă generală. Acei, cari dimpotrivă cred că şi în viitor 

vom avea o proprietate: individuală, cum avem astăzi, 

caută să găsească urmle de proprietate individuală la săl- 

baticii de azi şi de altădată.: Sau mai mult, să citească 

cineva cărţile de sociologie franceză din ultimele timpuri 

şi wa vedea semne de proprietate individuală la foarte 

multe speţe animale, la furnici, la albine, etc. S'a început 

aceasta mai ales după vremea lui Darwin. 

Acum, ca cercetări de fapte, şi o direcţie și alta sunt fo- 

lositoare. Dacă din stabilirea faptelor se poate scoate o lege a 

evoluţiei . sociale, e bine; numai că privindu-se lumea în- 

treagă, mai mult chiar şi înj alte spețe de animale, decât 

omul, întreg regnul animal, cam greu sar pulea scoate 

norme de evoluție socială, cu toată străduinţa sociologilori, 

căci proprietatea e o manifestare socială. 
Inlăuntrul istoriei omenești numai, se găsesc: popoare, 

cari au evoluţia lor întreagă, cu început şi sfârşit. Intr'o epo- 
că din viaţa economică a Asirienilor, se găseşte proprietate 
individuală, după cum se găsește :itro epocă din viaţa 
conomică a Grecilor, într'o epocă din viaţa economică 
a Romanilor, sau după cum se găseşte în vremea noastră. 

Acelaş lucru, exact, putem zice: despre proprietatea 

comună. 
Dar la urma urmelor, ce nu e posibil nu vor puiea scoa- 

te nici sociologii. Ceeace nu se pare însă îndreptăţi prin 
nimic, este dorința de a arăta că proprietatea individuală 
sau colectivă este bună astăzi, pentrucă a fost aşa la stră- 
moşii noştri,—şi strămoşi putem lua din toate veacurile 

de pănâ acum,—sau pentrucă aşa a fost și este la bar- 
bari, sau în sfârşit, pentrucă aşa este la animale. Nici 
ceririţele materiale, nici cerinţele sufietşti ale oamenilor, 
nu mai sunt exact aceleași ca în alte veacuri trecute și 
doar tot ceeace e bun astăzi, trebuie să corespundă ce- 
rinţelor de acum. O instituție socială trebua să-și dove- 
“dească ulilitateea în fiecare moment, pentru a-și justifica 
ezistenţa. 
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Era: .de stabilit numai acest fapt, pentru a. 
se cunoaşte punctul de vedere din care se va privi pro-, 
blomma, ce ne interesează în discuţiile următoare. In orga-, 
zaţia economico-socială a vremii noastre avem recunoscută 
proprietatea individuală. O găsim aşa, ca un produs -al 
unei evoluţii trecute. Că o parte mai mică sau mai mare. 
din mijloacele de producţie va îi trecut în proprietatea unora 

_pe nedrept, prin călearea concepţiilor morale de astăzi, 
e mai mull decât adevărat, ba e un adevăr dogmatic. 
N'are decât şă se gândească cineva la transformările fă- 
cute dela comunismul agrar, prin feudalism, până la aşa. 
zisa „liberare a ţăranilor“, de pretutindeni în Europa, 
şi va găsi ocazia să dea drumul anatemelor celor mai 
grozave asupra proprietarilor. ! 

Nu sunt puţini, cari au făcut-o şi o fac mereu. Cărţile 
de istorie economică, ce apar și în timpul nostru ici şi 
colo, de sub condeiul vreunui romantic scriitor, care sa 
întâmplat să prindă dragoste de hrisoave îngălbenite de 
timp, sau de sub condeiul vreunui proletar, zburat de 
vânturi ca frumza veştejită, cum se exprimă un oarecare 
socialist, toate aceste cărţi suni pline de asemenea ana- 
teme asupra proprietăţii. Dar nici unuia nu i-a venit 
în gând să ceară o revedere generală a hrisoavelor de 
stăpânire a pământului, căci de proprietatea pământului 
vine vorba mai des. Ceeace se cere e altceva: suprimarea 
proprietăţii individuale, pentrucă sa format pe nedrept. 
Poate să fie utilă azi, “trebue suprimată, pentrucă, acun: 
nu ştiu câte veacuri, a fost răpită! 

Din toate aceste simple înregistrări de direcţii ale dis- 
cuţiilor justificării proprietăţii individuale, se poate vedea: 
că se atacă un lucru, care exisiă astăzi. Aici constatăm 
faptul, dat de tradiţie, drept ori ne drept la origină. 
Ceeace interesează, este justificarea. lui înlăuntrul întregului 
sistem economico social de azi, cu elementele arătate mai 
sus. Fără acest fapt al proprietăţii individuale, dispar 
şi celelalte elemente. Cum trebue organizată proprietatea, 
dacă e mai bună e exploatare comună sau absolut indivi- 
duală a obiectului posedat, aceasta e cu toiul altă chesti- 
une. In felul exploatării instrumentelor de producţie nu 
sunt excluse forme de exploatare mai vechi; e pur şi 
simplu o chestiune tehnică, şi ce e mai superior în teh- 
mică e mai bun. Dar dacă nu e admisă proprietatea instru- 
mentului de producţie, atunci e încătuşală libertatea de:
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acţiune cu lcate iorțele ce poate avea omul civilizaţiei 

de aslăzi, şi instrumentele de producţie sunt o forţă, a- 

dăogată la forța braţelor. Cu dispariţia libertăţii de ac- 

țiune, dispar și celelalte elemente de mai sus, asupra 

cărora nu mai insist. De aceia stă la baza organizaţiei 

noastre economice preprietatea individuală. Dacă alte ele- 

mente ale acestei organizaţii, numite şi capitaliste, sunt 

numai indirect atacate de cererile celor ce vor altă orga- . 

nizaţie, apoi proprietatea individuală e direct atacată. 

“Toate aceste atacuri nu interesează aici, decât peniru a 

scoate mai bine în evidenţă rolul ei în actuala ordine 

a lucrurilor. Aşa fiind, va fi necesar să se ştie dacă in- 

situaţii. nouă, pe cari le creem, ca asigurările sociale, 

atacată sau nu proprietatea individuală, sunt instituţii 

pentru ordinea de acum; a lucrurilor, sau pentru o altă 

ordine, cu atât mai mult, cu cât se spune mai des, că. 

asigurăril: sociale sunt produse ale credințelor socialiste. 

Pe baza principiilor, arătate în paginile de mai sus, 

sunt alcătuite organizaţiile tuturor statelor moderne. Toate 

instituţiile publice şi private, guvernate de legile, care 

concretizează concepţiile de astăzi, nu numai că păstrează 

principiile expuse, dar sunt făcute pentru a“ajuta şi pro- 

voca desăvârşita desfăşurare de puteri ale oamenilor, în. 

sensul arătat de acele principii. Ministerele de finanţe, și 

toate instituţiile financiare din fiecare țară, nu fac decât 

să înlesnească. deslegarea relaţiilor dintre oameni prin 

plăh în bani, în reprezentante ale valorilor lucrurilor”: 

şi şterg aproape chiar amintirile plăţii în natură a servi- 

ciilor. Toate alcătuirile, pornite din iniţiativa puterii pu- 

plice, pentru a încuraja economia naţională, industrie sau 

agricultură, nu sunt făcute decât pentru a înlesni pro- 

ducţia pentru piață, pe piaţa internă din partea diferi- 

telor categorii de profesionişti, pe piaţa internaţională din 

partea întregii naţiuni. Şi sunt mijloace ca să se constate 

rezultatul tuturor străduințeor în acest sens; se zice a- 

tunci că puterea economiei naţionale a crescut. Se îu-. 

registrează prin mijloacele statistice producţia adusă pe 

piaţa internă sâu trimise pe piaţa internaţională şi creş- 

terea acestei producţii, însemnează creşterea economiei 

naţionale.: Nu există stat modern, care să împiedice a- 

ceastă creştere, ba chiar nu există stat modern, care să 

nu.0o' încurajeze. Din partea puterii publice direct, pre- 

tutindeni se întinde activitatea ministerelor de industrie 
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ş agricultură. Din pariea puterilor productive însăși, 
foaie asociaţiile de producţie, toate fabricele și stabili- 
menteie industriale, nu pot avea alt scop decât al pro- 
ducţiei pentru piaţă. Mai mult decât pentru toate acestea, 
se desfăşură activitatea publică şi privată pentru înlesni- 
rea schimbului de produse. E destul să amintim grija 
cea mare şi cheltuelile enorme, ce fac statele moderne, 
pentru îmbunătăţirea mijloacelor de transpo:t. Astăzi, tra- 
ficu e caracteristic pentru prosperarea unui stat. Mă- 
rirea traficului, înmulţirea afacerilor, ar fi cea mai mare 
glorie, cu care s'ar mândri un capabil mihistru de comerț 

şi de lucrări publice. | 
Cât pentru celelalte două din urmă printipii econo- 

mice, enumerate mai sus, libertatea de acţiune și proprie- 
tatea individuală, e destul să se spună că pe ele se 
bazează întreaga ordine socială. Toate legislaţiile de drept 
public şi privat pornesc dela aceste principii şi în cele mai 
multe din dispoziţiile lor nu au alt scop decât păstrarea 
neatinsă a lo. Ministerele de justiție, cu toate organele 
judecătoreşti, ministerele de interne, cu toate organele ad- 
ministrative, sunt create tocmai pentru paza acestor prin- 
cipii. Şi dacă s'ar merge mai departe şi sar analiza toate 
dispoziţiile organizatorii dintr'un stat modern, Sar vedea 
că toate presupun fundamentele, expuse în aceste pagini. 
De aceia, orce legislaţie nouă, orice instituţie creată, 
trebue să fie analizată Ja lumina acestor principii, pentru 
a se vedea dacă încape îm cadrul organizaţiei econonico- 
sociale existente, căci atâta vreme cât nu vrem să re- 
nunţăm la temeliile organizaţiei noastre, orice instituţie 
nouă trebue să încapă în acest cadru. Sunt neapărat in- 
stituţii, cari se creiază şi a căror acomodare cu ordinea 
existentă a lucrurilor e dela sine înțeleasă. In acest caz 
cercetătorul n'are nevoie să mai facă procesul întreg 
al organizaţiei de azi, ci se poate mulţumi cu justificarea 
instituţiilor nouă, prin arătareea folosului lor. Nu aș fi 

încercat să supun unei analize critice principiile asigu- 
rărilor sociale, faţă de organizarea economico-socială a 
timpului, dacă nu sar spune că ele atacă fundamentele 

ordinii existente. Se spune aceasta cu satisfacţie de so- 
cialişti, zeprezentanţi ai unei alte ordini a lucrurilor, 
se spune cu rezeminare şi părere de rău de unii indivi- 
dualişti, reprezentanţi, după credinţa lor, ai organizaţiei 
de astăzi.
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„Şi pentrucă nu e vorba de o construcţie teorelică, dar 
de o instituţie practică, înfăptuită zi cu zi în toate statele 
şi dobândina o im portanță covârșitoare în politica so- 
cială- modernă, e de neapărată nevoie, pentru cercetătorul 
obişnui: să-şi analizeze şi fundeze solid credinţele, spre 
a putea merge mai departe cu siguranţă temeinică, e de 
neapărată nevoie să cântărească cele ce se spune de 
o parte și de alta şi dacă e posibil să-şi croiască undrium 
propriu. 

De obicei, se zice că sistemul întreg al asigurărilor 
sociale ar contrazice în primul rând cele două din urmă 
temelii ale organizaţiei actuale, libertatea de acţiune și pro- 
prietatea. La lumina acestor -principii ale organizaţiei 
noastre economico-sociale, voi examina în cele ce urmează 
pe fiecare din principiile asigurărilor soziale, aşa cum au 
fost expuse la începutul acestui capitol. 

Am spus inai sus că unul din principiile instituţiilor 
nouă de asigurare, şi cel mai de căpetenie, este obligaţia 
la asigurare. Cine sunt obligaţi să se asigure, nu găsim 
în mod precis, determinat, în nici una din legislaţiile 
xespective de până acum. Sau mai exact, mu găsim trasă 
hotărît limita principială, până unde se poale întinde 
obligaţia la asigurare. Fiecare legislaţie fixează un anumit 
cerc de persoane, îl mai lărgește, dar nu pune un prin- 
cipiu, care să determine, până unde se poate merge. 
In legislaţiile din diferitele state, prinitrun studiu com- 
parativ, se pot găsi însă elementele cari să determine acel 
principiu. Și la sfârșitul studiului acesta, în cadrul conclu- 
ziilor finale, voi încerca să fac. această determinare. Acum 
e destul să spun, că legislaţiile asigurărilor obligă la 
o asigurare pe o mare parte din classele de jos ale popu- 
laţiilor respective, pe acea parte ce se crede mai expusă 
mizeriei dintrun timp într'altul. 

De ce se face această obligaţie, sa spus de legiuitorii 
tuturor. statelor, unde sau introdus asigurările obligatorii, 
şi toate expunerile de motive sună la fel şi întrebuin- 
țează aceleaşi argumentări. Se știe că de obicei sărăcia e 
lipită de lipsa de culiură; se condiționează reciproz, dar 
mai ales prima condiționează pe a doua. O urmare fatală 
a lipsii de cultură e lipsa de prevedere. Classele sărace 
Şi inculte sunt cele mai neprevăzătoare. Cercetarea și 
documentarea unor asemenea constatări se poale face 
pe calea psihologiei sociale, comparând diferitele straturi 
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sociale din acelaş timp, sau făcând studii asupra popoa- 
elor sălbatice în comparaţie cu cele civilizate. Studii sunt 
în deajuns făcute şi legiuitorii, cari au dorit să-şi împodo- 
bească proectele cu expuneri de motive savante, sau îo- 
losit de ele. Nu e locul aici să mă întind asupra unor 
astiei de cercetări, ci iau numai faptul, de altmintreli ne- 
contestat, că classele de jos sunt neprevăzătoare. Mai 
bună documentare a acestui fapt au fost datele statistice 
aduse în sprijinul lui. 

In altă parte a acestui studiu, am citat câteva. E 
lucru stabilit, în urma acestor date, că unde asigurarea 
e benevolă, rămân neasiguraţi cea mai mare parte din 
acei, cari au nevoie de asigurare. Impotriva experienţii, 
făcută înb”un veac cel puţin, şi care se oglindeşte în acele 
date statistice, nu a putut nici un adversar al asigurărilor 
obligatorii să spună ceva. Toţi oamenii, cari sau ocupat 
cu această problemă, economisti şi sociologi, toți văd şi 
vecunosc imperfecţia asigurărilor de bunăvoie, pentrucă 
trebue să se plece în faţa faptului, că tocmai acei mai 
expuşi mizeriei, rămân fără nici un sprijin, când sunt 
izbiţi «de ea. 

Că e nevoie să aibă şi aceştia un sprijin, nu se în- 
doeşte nimeni. Orice om cult, pătruns de concepţiile mo- 
vale ale timpului nostru, mu poate vedea cu indiferenţă. 
pe muncitorul de odinioară căzut în rândul cerşetorilor 
de stradă, pe acel muncitor, care forma puterea şi bo- 
găţia poporului său, devenit la un moment sarcină ma- 
terială şi morală a statului. Nimeni nu poate rămâne 
indiferent când ar vedea rămaşi pe drumuri, fără sprijin 
materia. şi fără posibilitatea unei educaţii, pe copii unui 
muncitor, care prin puterea braţelor sale a trăit o viață 
bună. Şi iarăşi nimeni nu poate rămâne indiferent, când 
vede curgând milioane în buzunarele marilor fabricanți, 
iar pe arma lor şi în jurul lor aude jalea celor rămaşi 
infirmi, ori a celor ce şi-au pierdut părinţii în întunerecul 
vreune. mine, sau între roţile vreunei maşine. Și întreprin- 
zătorul ori fabricantul poate fi în cele mai multe cazuri 

fără nici o vină. Mai departe, tabloul acesta poate căpăta 

culori mai negre, şi le-a căpătat, de câteori s'a mai adăogat 
la constatarea. faptelor şi durerea celui ce sa găsit în 

vreuna din aceste situaţii, de a fi victima unei nedreptăţi 
sociale, care nu poate îi atribuită unui om, ci unei orga- 

nizaţii mecomplete.
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Aşa dar, nevoia înlăturării relelor observate s'a simţit 

de toți şi ma fost nimeni, la discuţia prozctelor respec- 

live, care să o ascundă. Insă, dacă la început se făcea 

un mers în întunerec, un Sprung im Dunkel, cum au zis 

Germanii, apoi după ce asigurările sociale au fost în- 

făptuite ici şi colo, experienţa a dovedit că asigurarea 

obligatorie singură înlătură relele arătate mai sus. Astăzi, 

când se introduc asigurările sociale în alte ţări, odată cu 

proiectele, se aduc şi rezultatele dobândite aiurea. E destul 

să citez un exemplu. Lloyd George, aducând proiectul 

său de asigurări obligatorii în Parlamentul englez, a pre- 

zentat în corpul proiectului şi o tabelă a rezultatelor asi-: 

gurărilor sociale din Germania, şi pe ele își întemeia 'ex- 

punerea de motive. 

Dacă e taşa, şi dacă suntem nevoiţi să admitem prin- 

cipiul obligaţiei, atunci sunțem poate siliţi să recunoaște: 

falimentul organizaţiei economico-sociale, în care trăim, şi 

cu admiterea obligaţiei la asigurare renunțăm la liber- 

tatea de acţiune, care mai însemnează şi reosponsabilitatea 

fiecăruia de soarta sa, şi mergem poate spre o altă 

lume, spre cea socialistă. Inti”adevăr, cu privire la acest 

principiu ai libertăţii de acţiune, stau faţă în față două 

concepţii de viaţă economică şi socială diametral opuse: 

una este a individualismului absolut sau a liberalismului. 

extrem, alta este a socialismului, științific şi utopic la- 

olaltă. Nici o concepţie, nici alta, nu poate face aici obiectul 

unei analize mai amănunțite; e nevoie însă să fie arătate: 

câteva puncte esenţiale. 
Individualismul, una din puterile conducătoare ale 

capitalismului, a adus, cum se știe, la sfârşitul veacului 

al 18-lea, triumful organizării economice nouă. Ca 0 pu- 

tere, care sa manifestat mai mult pentru a rupe legătu- 

rile ordinii de lucruri, rămasă din epoca medievală, indi-- 

vidualismul a fost observat mai bine de filosofii şi econo- 

miştii veacului al 18-lea. Libertatea individului în actele: 

sale a format un întreg program de luptă politică, a 

determinat o şcoală economică şi individualismul a iost 

transformat într'o dogmă economică prin pana unui eco- 

nomist ingenios, a lui Adam Smith, autorul nemuritoarii 

opere Weabth of Nalions. In toate actele vieții economice, 

individu. trebue lăsat judecător suveran, căci ar îi o 

nebunie, după A. Smith, ca să creadă cineva că un ab- 

solven. eminait al unei Universităţi, ajuns întâmplător: 
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ministru al comerțului, ar şti să se îngrijească mai bine 

de afacerile negustorilor, decât ştiu să o facă ei înşişi. 

Prin urmare, orice intervenţie a pulerii piiblice, nu numai 

că e inutilă, dar e şi turburătoare a comerţului şi chiar 

ruu“ătoare a întregii economii naţionale. î.iberul schimb 

în comerțul internaţional şi alte principii economice, ioarte 

bune şi azi, sunt consecinţele unei asemenea concepţii. 

Opera lui Ad. Smith a făcut epocă şi concepţia indivi- 

dualistă extremă a dominat ştiinţa economică. multă vreme, 

dar numai „ştiinţa economică“, teoretică. Astăzi se chiamă 

de obiceiu această ştiinţă economică, „economia naţională 

classică“, pentru a se arăta că era foarte credincioasă 

dogmelor economice individualiste, după cum teatrul clas- 

sic se supunea acelor :câteva nornie, reamintite. conieinpo- 

ranilor să de Boileau în a sa „Artă poetică“. În toate 

ţările a lost o perioadă a economici naţionale classice, dar 

nicăieri nu sa dus mai departe construcţia ei, ca în 

Franţa unui Bashat, cu ale sale „armonii economice“. 

$: acum, cei mai neîmpăcaţi adversari ai asigurărilor obli- 

gatorii, ca fiind contrarii individualismului, sau cum se 

zice liberalismului, se găsesc tot în Franţa şi sunt repre- 

zentaţi prin Paul Leroy-Beaulieu, prin Ives Guyau şi 

şcoala din jurul lor. De şi în Franţa Sau introdus asigură- 

rile obligatorii, de şi în Belgia şi Anglia se fac începu- 

turile pe aceiaşi cale, de şi nicăeri nu mai găsesc o 

țară, ca să-și exemplifice dogmele, totuşi P. L-eroy-Beau- 

lieu, faţă de greutăţile aplicării: legii de asigurare obliga- 

torie în Franţa, spunea întrun număr din LEcononuste 

jrangus, că singura soluţie este suprimarea obligaţiei la 

asigurare. 
Alături de această concepție individualistă extremă, 

Sa născut, cu începuturi din vremuri mai de demult, con- 

cepţia, zisă cu o numire generală, socialistă. Faţă de în- 

crederea absolută în puterea individului, avem după. con- 

cepţia sccialistă o lipsă totală de încredere în capacitatea 

de a se conduce singur a individului. 

Rezultatul practic e că puterea socială organizată 

să determine orice mişcare a individului, să aibă în stă- 

pânirea sa mijloacele de trai şi să prescrie tuturor ce să 

iacă cu ele. O încătușare completă a părții sufleteşti, 

prin determinarea precisă şi mecanică a educaţiei, o în- 

tătuşare a părţii materiale, prin împărţirea de sus a 

tuturor icelor necesare fiecăruia, 'după ce fiecare sa
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mișcat, a lucrat, în locul, unde a fost pus de puterea s6- 
cială. Să cerceteze cineva una din cele două republici 
ale lui Platon, să răsfoiască scrierile primilor părinți ai 
bisericii creştine, să-și reprezinle societatea construită în 
Utopiile unui Campanella, sau T. Morus, și va găsi la 
baza lor elementele de mai sus. Când vin timpurile mai 
nouă și când un St. Simbn, un Fourier, un L. Blanc, se 
apucă să observe evoluţia economico-socială reală şi să 
facă propuneri de îndreptare conform cu ea, se nasc 
semnele așa zisului sosialism ştiinţific. In acelaş timp, 
ge iveşte un gândilor ingenios, care cristalizează concepţiile 
socialiste mai nelămurite şi face, ca şi Ad. Smith pentru 
individualism, dogme. pentru socialism ; acesta e fi. Marx 
ş opera e Das Kapilal. Mărginindu-se mai mult la des- 
crierea drumului evoluţiei economico-sozia!e, fără a spune 
ceva de cum va fi în viitot, icoana utopiilor trecute a 
rămas tot vie în mintea socialiștilor, dobândind prin cer- 
celările lui Marx o simplă îndreplăţire. Dacă se găseşte 
cineva, care să descrie mersul viitoarii sozietăţi, apoi nimic 
din ce'se spune nu contrazice normele de conducere din 
utopiile mai vechi, aşa cum le-am arătat mai sus. Nici 
răspunsurile provocate ale lui ISautsky, nici analiza „ce- 
tăţii viitoare“ a lui Taboureigh, nu sunt protivnice acelor . 
arătate. Atunci obligaţia la asigurare a celățenilor ar 
face parte din acest sistem socialist, în care totul e ordo- 
nat de sus. Şi sa întâmplat încă un fapt, care ar îndrep- 
tăți o asemenea credinţă, In Germania, unde s'au introdus 
mai întâi asigurările sociale, s'a născut o școală economică 
și socială, care are cel puţin un nume propriu, şcoala 
socialhsmulu de stat, al cărei inspirator a fost şi este 
în multe privinţe celebrul economist al vremii noastre, 
'Adol! Wagner. Acestei şeoale i s2 alribue introducerea a- 
sigurărilor sociale obligatorii şi din această cauză se şi 
încearcă să se îndreptățească acuzațiile individualiștilor 
împotriva partizanilor asigurărilor obligatorii, partizani, 
cari nu sunt adversari ai organizaţiei sociale existente. 
Discuţia se învârteşte între aceste două extreme. Voi în- 
cerca să înlătur titulaturile, pentru 'a putea observa mai 
bine realitatea lucrurilor şi a nu fi amăgit de vorbe. 

In realitate, politica socială a statelor moderne, dela 
triumful ordinii actuale a lucrurilor şi până astăzi, wa 
urmat nici una din acele două căi, schiţate aici. 

Un singur moment, în epoca de avânt a industriei 
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moderne . dela sfârşitul veacului al 18-lea, se pare că sa 
încercat o politică individualistă extremă, în ţările cu o 
mare industrie, ca Anglia. Îndată au apărut întreprinderi 
colosale Mii de lucrători munciau neîntrerupt ziua şi 
noapte, dormind câte o oră sau două din cele douăzeci 
şi patru. Femae lucrau noaptea în fabrici şi mine; viaţa 
de familie în lumea muncitorilor distrusă. Copiii, când nu 
umblau pe strade cerşind, erau aduși în fabrică dela irei ani 
chiar şi erau întrebuinţaţi la închisul şi deschisul uşilor de 
comunicaţie din fabrici ! Intreprinzătorii aveau loa'ă liberta- 
tea de acţiune şi nici muncitorii nu lucrzu decât în baza unui 
angajament de bună voie, nesiliţi de nimeni, sau mai bine, 
nesiliţi. decât de spectrul teribil al foamii. Dar, îndată ce 
sau văzul aceste mizerii în Anglia, sau făcut anchete, 
şi în rapoartele, în volume nenumărate, ale comisiunilor 
dela începutul veacului al 19-lea, stau scrise atâtea groză- 
vii, încât nici cea mai bogată imaginaţie, plecată spre 
lucruri urîte, nu poate să și le închipue. De atunci. sa 
început însă acea „legislaţie de protecţie“ a muncitorimii 
şi s'a întins încetul cu încetul în toate ţările lumii civi- 
lizate. Legislaţia prolectoare a muncii e departe de in- 
dividualismul ortodox. Intreprinzătorul nu poale să-şi facă 
instalaţiile sale, cun va voi, ci trebue să se supună 
unor prescripţii dictate de puterea socială pentru sigu- 
ranţa sănătăţii şi vieţii muncitorului. Lucrătorilor li se 
fixează zile de odihnă, chiar dacă le-ar fi cu voie să lu- 
creze fără întrerupere. In unele părţi şi pentru unela 
ramuri industriale, sa fixat numărul orelor de lucru într'o 
zi. Munca femeilor şi copiilor e şi mai amănunţit regula- 
mentată. 

Mai mult, însăşi contractul dintre întreprinzător şi 
muncitori, dacă rămâne să se închee liber, nu mai e 
însă încheiat între posesorul miliardelor deoparie şi între 
cel lipsit de pâinea zilnică de altă parte, dar e încheiat 
între posesorul mijloacelor de producţie şi muncitorimea 
unită la o laltă, adică între puteri aproape egale; e 
corilracul colectw, cu toate instituţiile create de puterea 
publică pentru asigurarea lui. O asemenea polilică socială 
sa urmat în tot cursul veacului trecut şi se urmează încă, 
creind tot ceeace împrejurările vremii cer, pentru a com- 
pleta organizaţia ce a urmat după cea medievală şi pe
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nesimţite pentru a o duce mai înainte, fără să se inte- 

-reseze dacă unii... gramdici cerlani. 

Cu toae acestea, s2 naşte întrebarea: până unde se 

poate merge cu această intervenţie a statului în raporturile 

economice ale oamenilor? Mergem poate spre tabloul or- 

şganizaţiei socialiste, deseris mai sus? Cari sunt punctele 

de vedere, cari să îndreptăţească o intervenţie utilă a pu- 

terii sociale, dar să împiedice pe aceia, care ar însemna 

încătuşarea oricărei libertăţi individuale? Răspunsul nu 

poate fi dat, decât penru un anuinit moment şi după 

concepțiile morale ale acelui moment. 

Orice societate omenească e organizată pe baza păs- 

4rărie tuturor elementelor e: Dacă anumile elemente nu 

au în organizaţia socială dală posibilitatea traiului, atunci 

nu pot fi ținute la nici o îndatorire socială, şi obligaţia la 

păstrarea „ordinii în societate. ar fi. neîndreptăţită față de 

acele elemente. Apoi, de oarece sozietățile omeneşti sunt 

întrun mers continuu înainte, e o condiţie sine qua non a 

progresului, ca orice element al societăţii să înainteze 

pe calea materială şi morală, odată cu întreg corpul so- 

cial, din care face parte. Asupra acestor două puncte, 

soectese că nu există deosebiri de concepţiile morale ale 

veacului nostru. : 

Posibilitatea  twaiului pentru orice element s0- 

ciat e ceva foarte relativ, dar întreaga relativitate. se 

mişcă numai înlăuntrul concepţiilor morale ale timpului. 

Să tuăm un fapt. In toate societăţile moderne ale po- 

poarelor mai înaintaie, există o obligaţie la învățământul 

elementar, dacă poporul, sau mai exact classele de jos, 

nu au ajuns să simtă necesitatea acestui învățământ. O- 

bligaţia are în realitate o importanţă și chiar e stabilită 

pentru classele de jos, sărace, incuite, de oarece classele 

de sus îşi impun singure această obligaţie. De ce această 

obligaţie ? Organizaţia vremii noastre e așa că, prin mij- 

loacele date de învățământ, un on poate trăi mai cu în- 

lesnire viaţa materială și morală a vremii, altfel expri- 

mat, se. poate astfel împărtăşi de bunurile civilizaţiei mai 

cu înlesnire, decât fără învățământ. Apoi, de oarece alte 

classe. sociale au mers înainte şi și-au însușit acest pro- 

„dus al civilizaţiei, nu trebue să rămână alte classe lipsite 

de el. Cu alte cuvinte, justificarea stă în cele două prin- 

cipii fixate mai sus. Dar judecata se poate face şi dintr'un 

punct de. vedere mai general, din punct de veere al so- 
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cietăţii întregi, nu din punct de vedere al interesului 

unei classe sau unui individ. Pentru societate în genere, 

« folositor ca toţi membri ei să poată întrebuința mijloa- 

cele de viaţă ale timpului; puterea ei materială şi morală, 

va fi mai mare. Mi se pare însă că se face o gresală, 

când se raţionează numai pe baza acestui din urmă 

principiu, 
In vorbirea obişnuită se zice: e un interes social, 

puterea publică trebue şi e îndreptăţită să intervină. Dar 

interesul tutului e o abstracţiune, şi pentru a îi o reali- 

tate, devine interesul unei majorităţi. A satisface numai 

intexesul acestei majorităţi, e şi nelogic și neuman, sau 

mai exact, contrar concepţiilor morale de azi. E nelogic, 

pentrucă societatea e organizată pentru toţi, şi nu numai 

pentru majoritate ; iar dacă se îndreaptă acţiunea puterii 

organizate pentru interesele acestei majorităţi, atunci mi- 

noritatea ar fi îndreptăţită să iasă dintro organizaţie, 

în a! cărui aparat de mişcare nu mai are nici o parte. 

E imoral, pentrucă se zdrobese existenţele unor oameni, 

pentru ca să apară alţii în locul lor şi să fie rând pe 

rând zdrobiţi, de oavece acea classă de oameni e necesară, 

câtă vreme organizaţia o recunpaşte ca atare. Aşadar, 

pe lângă că interesul social, în numele căruia sar cere 

intervenţia puterii sociale organizate, este foarte elastic, 

apoi după o astfel de judecată nu se poate întâmpina 

nic. o limită, până la completa organizare socialistă. N ar 

putea fi îndreptăţită prin nimic faţă de classele de jos 

-obligaţia la învățământ, când această obligaţie ar îi dictată, 

spre exemplu, numai pentrucă întreprinzătorii unei ţări 

ar fi găsit un mijloc să împuţineze conducătorii mașinelor, 

dând prescripţiuni scrise pentru fiecare salariat, şi luând 

măsuri, ca pretenţiiie muncitorimii să nu se ridice şi 

din to profitul economisit mai mult să nu se împărtă- 

.şească întru nimic cei obligaţi de aci înainte să ştie să ci- 

tcască și să înțeleagă fără explicaţii. i 

Prin urmare, puterea publică intervine pentru inte- 

resui social general, atunci când înlesneşte viața materială, 

şi morală a unor elemente ale societăţii şi când împiedică 

rămânerea lor în urmă faţă de alte elemente ale societăţii. 

Neapăral că şi cu această determinare rămâne un câmp 

larg de relativitate, pentrucă fiecare din punctele, fixate 
mai sus, depind de concepţiile morale ale vremii: ce 
:se înţelege prin putinţa de trai într'o anumită societate şi
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înt”un anumit timp, cât de departe pe calea culturii 

trebue să se găsească o classă socială faţă de alla, toale 

acestea au de sigur un spaţiu, în care aprecierea se poate 

mişca, dar nu un spaţiu infinit întrun timp dat. 

Satisface bligaţia asigurării punctul de vedere al 

intereseor individuale, pentru a îi îndreptăţită într'o or- 

ganizaţie bazată pe principiul libertăţii de acţiune? Sau, 

pornind dela un interes social general, încătuşează liber- 

tatea individului, făcându-l sclav unei organizări, în care 

e nu se mai mişcă, nu mia e un element? De sigur, inte- 

resui general al societății e favorizat printi”o- asemenea 

măsură. Nimic nu exemplifică mai bine raţionamentele 

abstracte: de mai sus, decât acest caz al obligaţiei la a- 

sigurare. Să analizăm principiul obligaţiei la lumina 

faptelor. 
Asigurarea. puterilor productive ale unei națiuni a- 

duce o creştere a productivităţii acelei naţiuni, o desvol- 

tare a economiei naţionale. -Mai întâi, e vorba întradevăr, 

de puterile productive; numai acestea sunt luate în seamă 

la alcătuirea asigurărilor sociale. Numai acei oameni, cari 

sunt odată activi în viaţa economică, numai aceia se 

pot asigura şi numai pentru €i are asigurarea un sens. 

Toţi aceia, cari niciodată în viață nu sunt capabili de a 

produce, cad în sarcina societăţii organizate, în sarcina 

statulu şi a milii private, pentru ei nu suni instituțiile 

de asigurare, ci instituţiile de îngrijire a infirmilor. Dacă 

se asigură numai puterile productive, ce fo'oseşte economia 

naţională prin aceasta, de oarece interesul general nu în- 

semnează în acest caz altceva, decât interesul economiei 

naţionale.? 
Folosul este acelaş, care se dobândeşte în urma ori- 

cărui fel de asigurare, nu numai în urma asigurărilor 

sociale. Un capitalist îşi asigură instalaţiunile sale, nu mai 

are teamă că în urma unei întâmplări oarecare va pierde 

capifalu! plasat. “Toată puterea lui şi-o închină acelei 

întreprinderi, tot capitalul, de care dispune, îl plasează 

acolo, se foloseşte şi de credilul oferit pentru a mări între- 

prinderea, când nevoia cere. Toată viaţa şi speranţele 

hu şi ale familiei sunt legate de acea întreprindere. Câlă 

forță nu se desfăşură în acest caz! Din acest singur 

exemplu, dacă îl generalizăm, se poate ușor înţelege a- 

vântul ce-l ia economia naţională în urma unei asigurări. 

Cu totul altfel ar fi, când instalaţiile acelui întreprinzător     
A
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nu ar fi asigurate. In tot momentul ar fi o teamă de pier- 
derea avutului, o mare parte din capitalul său ar fi ţinut 
neproductiv, ca uni fel de rezervă pentru vremuri de 'ne- 
nerocire, activitatea lui sar împărţi, o veşnică nesigu- 
ranţă ar domina, întreprinderea întreagă ar lâncezi, şi 
cu ea întreaga economie naţională. Și. câte exemple nu se 
pot lua din afară de cadrul asigurărilor sociale, E destul 
să ne gândim la asigurările maritime, care apără şi pro- 
voacă întreprinderile colosale, întreprinderi în cari se 
coprinde mu numai averea unui capitalist milionar, dar a- 
verea celor mai de seamă elemente productive ale unei 
naţiuni oarecare. Apoi câte -exploatări şi întreprinderi 
îndrăsneţe, din care rezultă de cele mai multe ori bo- 
şăţia unui popor, nu apără şi nu provoacă asigurările 
vieţii lu societăţile private cu acest scop!: Sunt mulţi oa- 
meni, cari îşi socotesc împlinită datoria lor în această 
viaţă pământească, dacă pot să cucerească noi resurse 
de viaţă miau bună neamului lor sau lumii întregi. Ceea 
ce-i reţine dela încercări, sunt numai datoriile de a îngriji 
de soarta familiei. Asigurările unui capital pentru cazuri 
de moarte, asigurarea soției sau copiilor, îi desleagă şi de 
aceste datorii, şi îi fac să-şi închine viața  explorărilor 
pe pământuri necunoscute, sau încercărilor de cucerire 
a serului. Şi multe naţiuni au dobândit bogății mari pe 
urma explorărilor dintâi. Toate acestea sunt înlesnite prin 
asigurările privale. Însă şi asigurările sociale aduc o des- 
voltare a economiilor naţionale, poate mai fără zgomct, 
mai încet „dar mai continuă şi mai trainică. 

Viaţa noastră e expusă la primejdii, cu atât mai mult 
cu cât forţele naturii sunt mai des prinse de ingeniozi- 
lalea omenească şi amestecate în acţiunea lor cu acţiunea 
omului, și aceasta o forţă naturală de un alt fel. Progresele 
tehnice au înmulțit rizicurile, dar au şi înlesnit viaţa 
celor pe nu sun. izhiţi. A sta de o parte şi a nu folosi 
aparatele vieţii moderne, însemnează, pentru un om, ca 
şi pentru un popor, a nu se împărtăşi de bunurile ma- 
teriale şi morale ale civilizaţiei limpului. Şi penirucă 
alţi oameni şi alte popoare se împărtăşesc, acei ce stau: 
jle o parte pier mai curând sau mihai târziu, pentru a face 
loc celorlalți. Suntem cu toţii târiţi înainte de aceia ce 
ne înconjoară. Imi vine în minte vorba unui diplomat 
austriac din veacul lrecut: „Timpul merge năvalnic îna- 
inte şi e o străduință zadarnică să-l ţii pe loc...“ Muncita- 

n
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rimea vremii noastre e nevoită să pătrundă în aparatul 

tehnicii producţiei moderne. Dacă muncilorimea unui po- 

per nu face aceasta, şi se îndărătniceşte să scormonească 

pământul cu un ciomag ascuţit la cap, sau cu un cârlig 

de lemn, de cars să tragă omul cu fiul său, după cun 

spre curiozitatea noastră ni se arală prin muzee. pentru 

vremuri trecute.—și dacă acea muncitorime nu va între- 

buința plugurile sistemalice moderne, şi poate nu după 

multă wreme, nu va înlocui cu totul forța animalelor 

pentru mişcare prin forța vaporilor, sau prin forţa e€- 

lectrică, acea muncitorime va trebui să lase locul alteia 

mar harnice. Şi câte exemple nu se potlua din industrie! 

Pătrunsă însă în acest aparat al tehnicii moderne, mun- 

citorimea e expusă la pericole nouă. E nu numai dorul 

exploratorului de a găsi câmpuri nouă, e nevoia im- 

perioasă a foamii, care silește pe muncitor să nu stea 

deoparte. Dar dela îndărătnicia în cele pomenite și de 

Ja rezerva completă, până la închinarea întregii puteri 

muncilor riscante dar şi profitabile, este o lungă distanţă. 

Şi aici, e teama de pierderea unei părţi a puterii, iar 

când muncitorul e dispus să se arunce în lupta vieții cu 

toată puterea lui și cu toată expunerea la pericole, penlru 

a trăi cea mai intensă viaţă, atât cât trăeşte, vămâne totuşi 

teama de nesiguranța vieţii urmaşilor săi, către cari simte 

că are îndatoriri. Aceaslă teamă, întrun caz şi în altul, 

produce o rezervă, o anihilare a puterii momentane. Cu 

câtă idispoziţie îşi destăşură omul întreaga energie, când 

se ştie însă asigurat că va putea trăi şi când nu va mai 

putea” munci, sau când ştie că familia sa va putea trăi 

mai departe tot din. puterea de odinioară a lui! 

Dar din toate acestea câştigă economia naţională în ge- 

nere. Să-şi reprezinte cineva tabloul muncitorimii unui po- 

por, unde oricine pătrunde fără rezervă şi scormonește fun- 

dul pământului, scoțând de aco!o bogății pentru toată lumea 

şi mai întâi pentru neamul său, sau uade oricine se strecoară 

fără teamă printre roțile unor maşini, cari se învârtesc 

cu o putere, ce ar fi în siare să zdrobească întrun 

minut dot ce e viață omenească pe acest pământ, şi îşi 

împlineşte rolul de diriguitor al acestei imense forțe nalu: 

rale. Dacă asigurările sociale contribuesc la această com- 

pletă devotare a omului la muncă, e un interes al econo- 

miei naţionale ca ele să existe, şi dacă obligaţia la asi- 

guratia e o jcondiţie a cxistenţii lor, ea pare a fi juştiticată. 
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Daci cbligaţia la asigurare ar îi pornită numai din acest 

punct de vedere, ea mi se pare că nu ar fi justificală pe de- 

plin, cu toată argumentarea ce se face d> cele mai multe 

ori numai pe baza acestui interes social” :general, căci, 

din acesi punct de vedere numai, ar fi îndreptăţită crilica 

individualiștiler, că în faţa unui interes general nu trebue 

să se sacritice cu desăvârşire interesul individual. O: tristă 

soarlă ar avea şi multe regrete şi compătimiri ar deştepta 

aceşti muncitori, dacă tot progresul tehnicii nu le-ar îi 

pregătit decât pericole, iar obligaţia la asigurare, nu ar fi 

decât un mijloc de a-i arunca în ele. In realitate lucrurile 

nu stau aşa. Interesele individuale, arătate mai sus ca 

un criteriu de îndreptăţire a oricărei intervenţii a puterii 

publice în raporturile dintre oameni, ies la iveală aici 

şi justifică obligaţia la asigurare. Asigurările sociale dau 

mai întâi o posibililate de trai classelor de jos în organi- 

zaţia economico-socială de acum. Și «lau această posibiliiate 

de trai în două moduri. Pentru vremea când un muncitor 

nu mai ae putere să trăiască prin cl însuși, organizaţia 

asigurărilor îi procură ce'e necesare. Şi nu poate fi în- 

potriva. xoinţii individuale, dirigui:oare a libertăţii, obli- 

gaţia, impusă cuiva de a-și procura pentru "orice timp 

o posibilitate de trai. :Nu e vorba de mijloacele, prin cari 

o procură, căci de ele va fi vorba mai în urmă, ci: de 

simpla procurare a posibilităţii de trai. Nu poate îi o 

călcare. a voinţii şi deci a libertăţii individuale o asemenea 

obligaţie, mai ales când totul se mărginește la procurarea 

-unei posibilităţi de trai şi nu la prelungirea silită a 

vieţii, ceeace de altfel după concepțiile vremii noastre 

este îndreptăţită, căci legile penale pedepsesc tentativa 

de sinucidere în multe ţări. Un al doilea mod de înlesnire 

a posibilităţii de trai, în afară de aceia pentru timpul 

lipsii de putere de muncă, este procurarea siguranţii 

de a-şi desfăşura oricine energia, pentru a dobândi cât 

mai mult din bunurile materiale şi morale ale vremii. 

Şi am spus mai sus că această siguranță e necesară 

în aparalul tehnicii moderne. 

Dacă luerătorul nu se poate susirage dela acest 

aparat, e silit de organizaţia economico-socială să se fo- 

losească de el, atunci obligaţia la asigurare e o consecinţă 

fatală a împrejurărilor, în care trăim, sau, cum am 

spus în altă par:e, asigurările sociale, cu toate elementele 

lor, sunt aduse de ordinea existentă a lucrurilor, sunt po-
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trivite cu această ordine. Aşa că obligaţia nu e o conlra- 

dicţie, ci o acomodare la organizaţia economico-socială 

din timpul, nostru. 
Şi acuny un alt punet de vedere, tot al interesului 

individual. Alte classe sociale au avut putinţa şi au ajuns 

în stare: să înţeleagă folosul asigurărilor pentru viaţa 

lor economică. Classele de jos nau avut nici putinţa 

şi nici nu sunt în stare să înțeleagă în totul folosul 

unor asemenea instituţii. Concepţiile noastre generale sunt, 

că acest mijloe al asigurărilor e necesar, căci nimeni nu 

a spus şi nu spune astăzi că asigurările sunt inutile 

sau periculoase; modul de realizare a lor, e o altă pro- 

„blemă, de care va îi vorba mai în urmă. po 

Classele de jos trebuesc aduse cel puţin peste li- 

mita de jos a concepţiilor morale ale timpului. Obligăm 

astăzi classele de jos la învăţătură, de oarece credem 

că socictalea întreagă trebue să se găsească. cel puţin 

atât de înaintată, încât să poată folosi acest inslrument. 

de înlesnire a vieţii materiale şi sufleteşti, cititul: sau 

scrisul. Obligăm classele de jos să se asigure, de oarece 

credem că orice om trebue să se. ridice până acolo, încât 

să îngrijeâscă de traiul gzilii de mâine, în împigjurările, 

în care trăeşte şi cu mijloacele găsite ca cele mai bune 

posibile. i 

Dacă sar privi lucrurile în rezultatul lor practic, 

poate că var îi să se preţuiască mai puţin obligaţia 

la asigurare, decât obligația la învățământ. Şi comparaţia 

o fac aici cu obligaţia la învățământ, nu cu obligațiile 

impuse în relaţiile economice dintre oameni din legis- 

laţiile de protecţia muncitorimii, despre care am amintit 

mai sus, şi în care caz concluzia ar fi şi mai favorabilă. 

Impotriva obligaţiei la învăţământ, nu se ridică glasuri din 

altă parte, decât din partea obligaţilor câteodată, pe când 

împotriva obligaţiei la asigurare se ridică glasuri din 

partea celor ce sar vedea izhiţi în interesele lor. Dar despre 

aceasta se va vorh' mai în urmă; aici e vorba numai 

dacă obligaţia la. asigurare în ce priveşte pe obligaţi, 

trece peste ceeace concepţiile morale. ale timpului lasă în 

domeniul activităţii libere şi din cele spuse s2 vede că nu 

trece. E un admirabil exemplu de determinare a unci limite 

în domeniul unor probleme atât de relative, ca acela al 

concepţiilor morale.. 
Prin analiza făcută până aici, sa adus o probă pe- 
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zitivă. Obligaţia la asigurare e justificată dih punct de. 
vedere al interesului social în genere şi nu contrazice in- 

feresul individual şi în acelaş timp nu trece în domeniul 

activităţii libere, lăsată voinţii individuale de concepțiile 

morale ale timpului, concepţii, cari determină întiun 

anumit moment noțiunea libertăţii. 
In afară de proba pozitivă, se mai poate face şi o 

probă negativă. Obligaţia la asigurare fixează un minimum 

de viaţă materială. Peste acest minimum se întinde câmpul 

larg al activităţii individuale libere, pentru a îmbogăţi 

viaţa cât mai mult. Când trece peste o limită de venit, 

muncitorul nu mai e obligat la asigurare, iar dacă îşi are 

asigural lraiul viitor mii bine, decât în instituţiile de asi- 

gurare socială, iarăși scapă de obligaţie. Pentru mai bine 

nu € limită, pentru mai rău se determină, o limilă şi vo- 

inţa normală se mişcă în sensul binelui. 

Toate observaţiile făcute aici, sunt privitoare la cei 

obligaţi la asigurare, căci acuzaţia ile încătuşare a libertăţii 

şi de înlăturare a responsabilităţii fiecăruia de soarla sa, 

se aduce pentru aceştia. Despre atingerile aduse libertăţii 

de acţiune a altor elemente ale vieţii economice—întreprin- 

zătorilor—se va vorbi în cele următoare. - 

Sa spus la începutul acestui capitol, că obligaţia la asi- 

gurare are ca urmare necesară determinarea formelor de asi- 

gurare, determinarea erganelor. Aceasta, pentrucă altfel nu 

Sar putea ajunge scopul asigurărilor şi obligaţia impusă nu 

ar putea fi executată şi apoi penirucă se pot aplica cele. mai 

superioare mijloace tehnice, scoțând întreprinderea acestor 

feluri de asigurări din rândul speculaţiunilor şi făcând-o 

favorabilă acelora, pentru cari e creată. Intradevăr, în 

condiţiile date, unde sar fi putut asigura classele de 

jos, obligate prin lege? Cu drepturile, pe care legea le, 

acordă asiguraţilor, instituţiile private de asigurare nu 

ar fi putut să facă asemenea asigurări, dacă nu li sar îi 

acordat şi avantajiile respective din partea statului. Un 

asemenea procedeu ar fi dus, sau la transformarea acelor 

instituţii private în instiluţii de stat, când controlul s'ar 

fi exercitat complet, sau la favorizarea unor anumiţi îu- 

wreprinzători, pe socoteala societăţii întregi. Pentru o a- 

numită parte din asigurările sociale, și anume pentru 

acelea împotriva accidentelor muncii, unde cel ce trebue 

să se asigure e marele întreprinzător, nu simplul salariat, 

sa lăsat în Italia, după cum am arătat în altă parte,
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asigurarea după alegere, la orice întreprindere de asigu- 

rare. Rezultatul a fost așa de puţin satisfăcător, încât în 

1911 sa adus o' lege cu dispoziţii diametral opuse. Aşa 

dar, alegerea după voe a instituţiilor de asigurare nu pulea 

fi lăsată, mai ales când e vorba de alegerea ce ar avea 

să facă muncitorul obligat la asigurare. Ar rămâne “un 

al drum şi acesta a fost primul încercat, dar completat 

chiar dela început, şi schimbat aşa de mult până astăzi, 

încât nu se mai cunoaşte dacă e acelaș. Acesta a fost dru- 

mu purticipării obligatorii: la organizările muncitoreşti 

existente, la cassele de asigurări speciale sau la sinde- 

catele. care alcătuesc asemenea casse. Dar chiar dela în- 

ceput s'a văzut gveulatea. Cassele de asigurare se. poate să 

nu primească pe toţi cei obligaţi, şi e foarte natural, când. 

probabilitatea de a îi ajutat de cassă e așa de deosebită, după 

oameni. Cei cari prezintau această probabilita:e mai eviden- 

tă, nu erau primiţi, şi singuri aceştia nu puieau alcăiui casse 

nouă, sau dacă ar fi alcătuit, cheltuelile de administraţie 

al unui asemenea sistem de asigurări ar fi absorbit a- 

proape toate contribuţiile. Şi mai puţin puteau sindi- 

catele să coprindă pe toţi obligaţii la asigurare. Sindicatele. 

au anumite. scopuri şi anumite procedee de acţiune, care 

pot fi admise de întreaga muncitorime. A o obliga pe 

aceasta să facă parte din sindicate, înseamnă a statornici 

legal tirania sindicatelor. De aceia, dela început în Ger- 

mania, şi chiar în alte țări, unde asigurările sau introdus 

mai târziu, recunoscându-se cassele de ajutor şi permi- 

țându-sc asigurarea prin ele, sau creat tot deodată organe 

de asigurare pentru acei ce nu pol sau nu vor să participe 

la casse'e de ajutor sau ale sindecatelor. Organele nouă create 

au câștigat mereu însemnătate, pe când celelalte şi-au 

acomodat toată funcţionarea după acestea din urmă, încât 

crganizaţia fixată de lege a rămas singura existentă. Toală 

preocuparea a fost să se alcătuiască instituţii tot mai polri- 

vite scopului şi tot mai puţin costisitoare şi, întru cât 

tradiția a permis, preocuparea na fost fără rezuliat. 

Dar despre aceasta se va vorbi în capilolul următor. 

Rămâne. stabilit din cele spus că nu există numai 

o obligaţie la asigurare, dar şi o formă de asigurare 

obhgatorie. In afară de această iormă, nu e permis o0- 

bligatului la asigurare să se asigure, sau mai exact, asi- 

gurarea la o altă instituţie, decât cea fixată de lege, nu 

însemnează satisfacerea obligaţiei. Nu e acest fapt 0 no- 
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nopolizare de către stat, a unei întreprinderi economice ? 

Problema e discutată. Socotesc însă că pot lua din însăşi 

istoria asigurărilor un exemplu, de ce ar însemna un 

adevărat monopol al asigurărilor şi din. care se poale 

apoi arăta, de ce determinarea organizării asigurărilor nu 

poate îi socotită ca un monopol. 
Asigurările pot forma negreşit obiectul unei întreprin- 

deri economice. Probă sunt toate ramurile asigurărilor, 

cu care se îndeletnicesc încă de multă vreme întreprin- 

derile private, de obicei sub formă de societăţi pe ac- 

țiuni. Orice întreprindere economică privată urmă- 

veşte, în mod fatal, cel mai mare câștig posi- 

bil, cu cea mai mică cheltuială posibilă. Sar putea 

fixa o regulă de neînlăturat în organizaţia noastră econo- 

nomico-socială, care socoteşte între fundamentele ei şi 

libertatea de acţiune pe domeniul economic: Oriunde e o 

întreprindere, în care nu se urmăreşte, decât succesul 

întreprinderii—cel mai mare câștig, cu cea mai mică 

cheltuială—acea întreprindere trebue lisa'ă pe seama par- 

“cularilor ; amestecul statului, chiar când nu sar interzice 

particularilor să se împărlăşească şi ei alături de stat, 

tot ar fi un atac al libertăţii de acţiune economică, de 

oarece, pe câmpul deiconcurenţă, individul şi puterea pu- 

plică nu sunt forţe în condiţii egale de luptă. Așa fiind, 

şi monopolul tutunului, şi monopolul sării și monopoiul 

alecolului, în ţările. unde există, mar putea face parte, 

decât dintro organizaţie socialistă. Sunt însă alte consi- 

deraţii, de ordin educativ, cu privire la alcool, de ornin 

financiar, cu privire la sare sau tutun, şi aceste consi- 

deraţii îndreptăţese monopolurile acelea, ca excepţii tem- 

porale sau de aceiaşi durată cu cauza lor. Oricum, nu 

pot fi stabilite în principii ale ordinii actuale a lucrurilor 

şi să se ceară spre exemplu monopolizarea de stai a ex- 

ploatării petroleului, a exploatării cărbunilor, sau dacă am 

intra în lăuntrul cetăţii socialiste, să se ceară monopoli/ 

zarea oricărei ramuri de producţie. Şi accentuez că nu se 

pot stabili. în principii şi nu se pot lua de exemplu 

acele monogoluri, pentrucă sunt contrarii organizaţiei eco- 

nomico-sociale actuale şi câtă vreme admitem ordinea 

existentă, ivebue să știm, unde ne duc orice instiluții 

create. Altceva este dacă am avea alte concepții econo- 

mico-sociale, cum ar 'fi cele socialiste spre exemplu. Căci 

politica socială nu merge la întâmplare, ci are anumite



168 

norme, în sensul cărora se mișcă, când există o ordine 
în gândirea omonească. Dacă într'o ţară mar fi cerul 
monopolul alcoolului de pildă de motive educative sau 
de motive de sănătate publică, ar fi o rălăcire să se 
introducă prin imitație de aiurea. Băuturile alcoolice. sunt 
un obiect de consum ca oricare alt obiect de consum 
şi pot face obiectul unei întreprinderi private, cu deviza 
ei: cei mai mare câştig cu cea mai mică cheltuială. Când 
întreprinzătorii înţeleg prin băuturi alcoolice şi otrăvuri 
şi când poporul e atât de înapoiat, încât le întrebuinţează, 
atunci monopolizarea e o măsură educativă. Nu e vorba 
aici de combaterea nici unui monopol, căci nu acesta 
formează obiectul studiului. Dar din punerea problemii 
încerc să fixez principiile, care pot determina amestecul 
statului în întreprinderile economice. 

Este determinarea prin lege a organizării asigurărilor 
sociale un monopol. în felul monopolului tutunului spre 
exemplu ? Se poate înţelege. mai bine că şi din asigurări 
se poale face un monopol, ca şi din exploatarea tutunului, 
dacă amintim de legea italiană de monopolizare de către 
stat a asigurărilor. Statul italian, înfiinţează prin legea 
de care am vorbit în: partea istorică, o inslituţie a statului, 
—făcută de altfel mai de mult, fără a avea importanţa 
de acum ,—la care să se facă orice asigurare, fie ea asi- 
gurare a bunurilor, fie ea asigurare a persoanii. Se răpește 
cu alte cuvinte -societăţilor de asigurare private de până 
acun: întreg obiectul lor; orice întreprindere de asigurare 
privală nu mai poate exista. Am spus în altă parte, 
că din punct de vedere al economiei naţionale, ca unitate pe 
piaţa universală, proectul mu e păgubitor. Şi sunt oameni, 
cari justifică măsurile lua'e numai din punctul de vedere 
al interesului totalităţii unui: popor, adică al unei absirac- 
ţiuni, fără să se intereseze de zdrobirea unor elemente 
economice coinpunătoare, sau de anihilarea mișcării li- 
bere. Nu mai examinez aici problema din acest punct 
de vedere; cele spuse cu privire la principiul obligaţiei 
la asigurare şi criteriile ce am încercat să stabilesc pen- 
tru problema de acolo, se pot repeta şi aici. I* necesar 
însă să fie examinată o altă faţă a chestiunii. 

Monopolul asigurărilor, ca cel din legea italiană, e 

criticabil pentru două.motive. Statul face o întreprindere, 
în care e obligat să urmărească cel mai mare câştig 
cu cea mai. mică! cheltuială şi apoi își expune finanţele 
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la riscuri prea mari. Intradevăr, în asigurări în 
genere, publice şi private, joacă cel mai mare rol 
calculul probabilităților, un rol mult mai mare, de- 
cât în afacerile comerciale sau industriale, celelalte. 
Pentru a mu se expune la un faliment de azi pe 
mâine, instituţia de asigurare a stalului trebue să încerce 
a lua cât mai multe şi iai mari prime şi a plăti cât 
ma puţine şi mai mici despăgubiri. Nesiguranţa zilii 
de mâine, o obligă să lucreze aşa astăzi. Puterea socială 
organizată nu poate avea între scopurile ei o âsemenea 
întreprindere, care e potrivită și menită particulariloi. 

In al doilea vând, oricât de departe a mers statistica 
matematică până în timpul nostru, tot nu sunt excluse 
pagubele şi experienţele societăților de asigurare ne siau 
«le dovadă. Când e pierdere, statul trebue să facă avansuri 
din buget şi bugetul nu e numai al acelor ce se împăr- 
țesc la instituţia de asigurare a statului, ci al tuturor clas- 
selor sociale şi nu poate fi cheltuit, decât pentru ce e folosit 
în realitate de toţi membrii societăţii. 

Cp totul deosebită de monopolul din Italia este orga- 
nizarea legal determinată a instituţiilor de asigurare so- 
cială, aşa cum e alcătuită până acum în mai toate sta- 
tele. Asigurările sociale sunt scoase într'adevăr, din rân- 
urile obiectelor întreprinderilor private, dar nu pentru 
a face obiectul întreprinderii statului. Organizarea e aşa 
făcută, încât diferitele organe nu pot urmări cel mai mare 
câştig posibil cu cea mai mică cheltuială. Câştigul într'o 
parte şi întrun moment, însemnează pierdere în altă 
parte şi în alt moment pentru aceleaşi persoane. Cassele 
de asigurare ale muncitorimii din diferite exploatări, sau 
cassele de asigurare dependente şi create de unitatea po- 
lilică, de comună sau district, nu au ca părtaşi ai lor, decât 
pe cei interesaţi. Fondurile sunt adunate în proporţie 

cu cheltuelile de administraţie şi despăgubirile date. Un 

câştig. adică o diferenţă între contribuţii şi despăgubiri, | 

însemnează în orice caz o pierdere, sau pentrucă sa 

contribuit mai mult, sau pentrucă sa despăgubit mai 

puţin. Şi năzuinţa după câştig mare nici un sens, pen- 

Vrucă nu există acţiohari, cari să-l împartă şi niciodată 

nu se împarte vreun câştig. E scos așa dar acest obiect 

din rândul speculațiilor obişnuite, pentrucă e un interes 

socia! al totului şi al classelor interesate, care face în- 

treprirderile speculative improprii, fie din partea parti-
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- cularilor, fie din partea statului. Nu tot aşa e spre exemplu 

cu monopolul tutunului, care aduce un însemnat venit 

statului, în care există. In multe ţări, statul conduce 

întradevăr, prin funcţionari numiţi şi reiribuiţi în parte 

din buget, cassele dej asigurare, dar averea acestor casse nu 

are nici un amestec cu bugetul statului. Ceeace. cheltueşte 

statul, e un sacrificiu făcut pentru interesul general, cum 

e acela făcut pentru învăţământul public, şi acest sacrificiu 

e unul din posturile mai mult ori mai puţin fixe ale 

bugetelor periodice. In alte ţări, se tinde chiar la înlătu- 

rarea acestui hbirocralism şi la înlocuirea funcţionarilor 

numiţi de stat, prin acei aleşi de cei interesaţi în cassele 

de asigurare. Spre deosebire de Germania, unde am văzut 

că se manifestă mai mult prima tendință, se încearcă 

în Anglia, prin noua lege, acea de a doua. Nicăeri însă 

pierderile casselor de asigurare nu se restrâng asupra 

bugetului statului, chiar dacă acele casse ar ajunge la 

faliment. Statul nu-şi ia prin urmare nici un risc, ci 

îşi impune numai un sacrificiu determinat. Apoi de oarece 

numai asigurările sociale sunt scoase din domenjul în- 

breprinderilor private şi transformate în instituţii pu- 

plice, rămân toate celelalte ramuri de asigurare pe seama 

întreprinderilor private. Din toate cele expuse, se poale 

vedea, că determinarea formelor de organizare a asigu- 

rărilor sociale, nici mu e ce monopolizare de către stat 

a unor întreprinderi economice, și deci nu aduce pagube 

particularilor şi nici nu aduce un risc bugetului statului. 

Și totuşi, aceste diferențieri nu sunt la urma urniii, decât 

semnele unei organizări descentralizate superioare. Ca- 

pitaliştii întreprinzători văd restrângându-li-se un câmp 

de activitate prin intervenţia statului. Restrângerea au 

văzut-o pe mai multe domenii, şi acum o văd pe domeniul 

asigurărilor. In timpul nostru, e prea înrădăcinată în 

mintea fiecăruia ideea că organizarea învăţământului e 

de ordine publică, dar şi pe acest domeniu nu e greu 

de închipuit, cum anumiţi întreprinzători ar putea forma 

institute de învățământ, angajând profesori salariați și 

căutând cel mai mare câştig cu cea mai mică cheltuială. 

Multe din instituţiile de învățământ privat ne dau chiar 

astăzi dovada celei mai oarbe goane după câștig. Inter- 

venţia statului, în alcătuirea instituţiilor publice pentru 

învățământ, nu este oare cea mai mare lovitură dată 

întreprinzătorilor privaţi pe acest domeniu? O observație 
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trebue însă întotdeauna alăturată, pentru a se şti, până 

unde permit concepţiile noasire şi concretizarea lor in 

organizaţia ieconommi: o-socială a: tuală că meargă intervenţia 

statului: nu se mai urmăreşte un câștig, ci dimpotrivă 

statut îşi propune un sacriiiciu determinat. 

Mai aproape de ceeace vedem |. e:recându-se acum în Co- 

meniul asigurăr.lor, sa petrecut mai dinzin:e în dite: ie țări 

în domeniul mijloacetor de transport. Aici sa făcut chiar o 

adevărată monopolizare a unui izvor de câştig pentru 

întreprinderile private. Dacă nu ar fi alte motive de apă- 

rare naţională, de deschiderea tuturor colţurilor ţării pen- 

tru primirea ori trimiterea bogățiilor, şi încă alte mo- 

live de interes general, monopolizarea căilor de cmunicaţie 

ar fi criticabilă şi e criticată din punct de vedere indi- 

vidualist. Pentrucă atât de departe au ajuns societăţile mo- 

derne, încât orice. om, se foloseşte de poştă, telegraf, 

căi ferate, ete., sacrificiile făcute pentru aceste mijloace 

de transport nu încarcă pe nimeni, iar folosul adus tie- 

căruia e proporţional cu pagubele ce i se aduce prin res- 

trângerea unui domeniu de întreprinderi economice. Pen- 

tru asigurări, am spus mai sus, din ce puncte de vedere 

ale interesului social general şi ale intereselor individuale 

se impun sacrificiile. Că aceste sacrificii se impun treptat, 

odată cu evoluţia societăţilor, e un fapt netăgăduit, şi do- 

vedit de transformările săvârşite în ultimele veacuri. In- 

lXuntrul ordinii existente a lucrurilor, pentru completarea 

ci şi înlăturarea treptată a elementelor altor vremuri, cu 

alte organizări, se petrece sub ochii nostri un proces de 

socializare pe măsura desvoltării economice a societăţilor 

şi a înălţării concepțiilor morale. Pot termina aceaslă pro- 

blemă cu observările marelui economist şi sociolog al 

timpului nostru, G. Sehmoller, care vorbind de determi- 

narea organizării asigurărilor sociale spune: 

„Vrem să spunem lămurit, că e vorba aici de una din 

părţile cele mai de seamă din procesul aclual de sociali- 

zare a economiei publhce, prin excluderea întreprinde- 

rilor obişnuite însetate de dividende. Alături de sociali- 

zarea căilor ferate, aceasta (a asigurărilor) e una din mă- 

surile cele mai însemnate de acest fel. Nar îi exagerat, 

dacă sar spune, că referma germană însemnează 0 întor- 

sătură isterică universală în sensul corecturii aşa nunitei 

organizaţii economice capitaliste e, 

  

:) Grundriss der allzemeinen Volkswirtschafistehre. Leipzig 1904. Vol. 

II. p. 376.
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Pentru funcţionarea întregului aparat al asigurărilor 

sociale, trebuia neapărat să se determine modul de consii- 

tuire al fondului mecesar. Obligaţia la asigurare nu constă 

în obligaţia de a primi despăgubiri or ajutoare pentru 

cazurile asigurate, căci de aceasta nici nu ar fi nevoie, 

ci constă în obligaţia dea contribui la alcătuirea fondurilor. 

Din partea istorică din capitolul precedent, am văzut 

că după toate legislaţiile asigurărilor socia.e, sunt obli- 

sați să contribue: sau 'asiguraţii, sau întreprinzătorii pen- 

bu salariaţii lor, sau statul, sau 'loți aceştia îm- 

preună. Motivele, cari determină obligaţia penru fie- 

care din aceşti factori, sunt diferite şi de aceia vor 

fi analizate pentru fiecare împarle. De asemenea, . odată 

cu analizarea motivelor, se va cerceta şi chestiunea dacă 

această obligaţie e wprotivnică ordinii existente a lucrurilor, 

dacă face parte din organizaţia economico-socială a lre- 

cutului, sau dinti”o altă organizaţie neexistentă încă. Numai 

o problemă, care se pune meapărat, în special la obli- 

gaţia întreprinzătorilor ide a contribui sau de a asigura 

cu totu din averea lor pe salariaţii respectivi, nu va îi 

analizată aici. Aceasta e problema atacării proprielății 

individuale prin obligaţia la contribuţie. Va fi însă discu- 

tată la sfârşitul acestui capitol, în întregimea ci, odată cu 

analizarea problemii aşa zisului „kirepi la muncă“. 

De ce sunt obligaţi muncitorii să contribue? Londul 

Sar putea aduna și altfel, fără ca să se mai ia ceva dela 

acei, cari trăesc mult mai greu şi au mult mai multă 

nevoc de cele necesare traiului. Sar putea să li se dea 

numai ajutoarele la vreme de trebuință, cun: se dă intir- 

milor, invalizilor dela începutul vieţii. Nu se examinează 

chestiunea aici, Kecât din punct de vedere al asiguraţilor 

şi ai urmăririlor sociale directe ale îngrijirii de cei ajuuşi 

în mizerie dintr”o situaţie independentă odinioară. Fără 

contribuţie, mar mai :fi asigurare, căci această presupune 

un drept de a cere ceeace se cuvine în cazul asigurat. 

Când asiguratul a contribuit cu ceva când a putut, a 

dobândit prin aceasta un drept să primească cele nece- 

sare, când mu mai poate trăi singur. Și e indifereni, 

dacă aceia ce a dat e echivaleni cu ceeace primeşte. 

In orice asigurări, în asigurările private, unde se urmă- 

reşte cât mai mult această echivalență, în cele mai multe 

cazuri, asiguratul nu. primeşte numai cât a contribuit, 

şi totuşi are un drept să primească fot ceeace primește. 
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E la mijloc un rizic, care se adaogă totdeauna la partea 
celui ce a dat mai puţin, pentru a stabili echivalenţa. 
Putem lua un exemplu chiar din asigurările sociale. 
Un muncitor contribue la o cassă de asigurare cu primele 
fixate. peniru .a -primi o pensie la bătrâneţe sau boală. 
Se poate întâmpla să nu ajungă la vârsta, când se acordă 
pensiuni, sau să nu se îmbolnăvească.de loc, şi in acest 
caz a contribuit fără să primească un echivalent. 
Dar se poate întâmpla să devină invalid, îndată ce a 
ivecul timpul determinat pentru contribuţie, şi pensia 
primită pe lot timpul, cât mai trăeşte, e mult mai mare 
decât ceeace a contribuit. E la mijloc un rizic, şi rizicul 
e o prestație, care crează un drept. Dacă nu ar fi contri- 
buţie, atunci tot ceeace ar primi cei asiguraţi dela alt- 
cineva ar îi o:pomană şi pomana degradează întotdea- 
una. Ar fi degradare pentru cel care a trăit odată prin 
munca sa şi acum devine cerșetor, ar îi degradare pentru 
familia lui, în special pentru copii lui, cari vor irăi dela 
început într'o dependenţă înjositoare. 

Și în satele moderne se face atâta deosebire înlre cei 
asiguraţi şi între cei îngrijiţi de cari .a'ea publică sau privată, 
încât cei din urmă nu sunt primiţi în rândul celor ce ar con- 
tribui la casce'e de asigurare, sau mei exact, pentru a Îi mem- 
bru la o cassă de asigurare, se cere să nu primească ajutor 
delia stat din fondul săracilor, şi în afară de aceasta, cei 
îngrijiţi din fondul săracilor sunt lipsiţi de. drepturile 
politice. Distincția sa făcut mai ales în Anglia, unde 
sărăcimea trăeşte din caritatea privată şi publică organi- 
zată şi unde la 1908, când sa votat legea pensionării 
bătrânilor, sa dispus ca să nu se plătească pensiuni şi 
celor ce au fost ajutaţi din fondul săracilor, chiar dacă 
raiul ce li se procură acestora e neasemănat mai rău, 
decât acel procurat prin pensiunile bătrâneţii. Şi legea 
engleză de pensionare a cetățenilor bătrâni nu obligă 
la contribuţie pe asiguraţi, dar îi socoteşte asiguraţi, nu 
ajutaţi, pentru a mu-i scobori din situaţia lor socială, de 
când au avut putere de muncă, într'o siluaţie mai în- 
ferioară. E o presupunere şi aici, că în viaţa lor au 
muncit mai mult, decât au avut în schimb și surplusul 
ce a rămas economiei naţionale le servește ca o contri- 
buţie indirectă la asigurare. Voi analiza mai în urmă 
dacă e bună sau nu o asemenea alcătuire. [Exemplul îl 
dau aici numai pentru a, arăta câtă deosebire se face
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între asiguraţi şi cei îngrijiţi prin caritatea publică sat 

privată. 

Toate legislaţiile se îngrijesc să creeze asiguraţilor 

un drept şi să nu-i lase să cadă în rândul sărăcimii unti- 

lite. Dreptul însă se creează în modul cel mai evident 

şi pentru asigurat, prin contribuţia lui proprie. Pentru 

fiecare om, din orice classă socială ar fi, există un prag 

al simţimântului de demnitate personală, pesie care dacă a 

căzut, se rostogolește apoi mai departe, până la lipsa 

completă a oricăror simţiminte, cari l-ar mai putea înălța, 

Ş nimic mu înlesnește mai mult căderza mai de vrenie, 

decât credinţa veșnică în sosirea unui timp, când trebue 

să cadă. Ştiinţele sociale ne-au adus convingerea că sc 

poate feri mai uşor de cădere o classă socială, "veşnic în 

prefacere, decât un om, supus celei mai s=vere educaţii, 

sau mai bine, siguranţa e mai mare în primul caz, decât 

în cel din urmă. „Legea numerilor mari” ne arată o muli 

mai mare-statornicie în primul caz, şi deci o mult mai 

mare. posibilitate de întrebuințare eficace a unui mijloc, 

dovedit bun prin experienţă. Mult mai multe elemenle 

subiective, veşnic nestatornice, zădărnicese efectul mijlo- 

culu întrebuințat în cazul din urmă. Dacă se poate aplica 

un mijloc pentru ferirea de degradare morală a unei 

classe sociale, apoi el devine o necesitate pentru politica 

socială, oricât ile neînsemnat ar fi în aparenţă şi când e 

xaportat numai la anumite cazuri individuale, cu care 

sa făcut experienţa. Căci se înţelege uşor, cât de păgu- 

bito e pentru desvoltarea vieţii economice şi sociale a 

unui popor, când o mare partie din elementele sale pierd 

din puterea, care îi târăşte înainte spre progres, pierd 

“din încrederea în ei, pierzând acea conştiinţă că sunt în 

stare să meargă singuri și cu ei să ducă înainte poporul 

lor întreg. pe domeniul cuceririlor puterii materiale şi spi- 

xituale, cât de păgubilor e pentru economia naţională, 

când elementele sale productive capătă tot mai multă. 

„convingerea, că va trebui să fie alt cineva, care să le îngri- 

jiască de viaţa lor, cât e ea d> mare posibil, şi când 

aceste elemente productive ajung să se mişte numai ca 

mecanisme, câtă vreme sunt puse întrun aparat vast şi 

neînțeles de ele, şi neavând nici putinţa şi nici conştiinţa, 

că îl pot domina şi-şi pot croi singure drumul priu ele. 

“Cu totu. altfel este, când oricine știe că îşi poate singur 

îngriji de viaţa sa, cât îi esie dat să o trăiască, şi. în 
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condiţiile ordinii existente a lucrurilor, capătă oricine 
credinţa, că își prepară posibilitatea de trai peniru toate 
momentele viitoare, când contribue la adunarea unui fond, 
lin care va primi odată un ajutor, ce i se cuvine. E o 
ridicare morală, care aduce o încordare a tuturor pu- 
ierilor productive, pentru a domina împrejurările, pen- 
tru a nu deveni sclave ale împrejurărilor. Dacă asiguraţii 
pot sau nu să contribue, e o altă chestiune. Organizaţia 
trebue făcută aşa,—şi este în adevăr făcută,—ca saecri- 
ficiile ce fac asiguraţii, să fie mai mici, decât feloasele 
aşteplate şi când e vorba de o instituţie pentru classele 
de jos, mai înapoiate în cultură şi mai puţin înţelegătoare 
a. celor ce le trebue, acest principiu de organizare trebue, 
întotdeauna păstrat, pentru ca instituţiile să reușească. . 
Penirucă suni şi alţi factori, cari contribuesc la alcătuirea 
fondurilor necesare, instituţiile de asigurare socială sunt 
privite de classele de.jos ca instituţii avantaojase, şi con- 
tribuţia lor e un sacrificiu mai mic, față de ceeace li se 
dă în schimb. 

De ce sunt obligaţi întreprinzătorii să contribue Sau 
să asigure complet pe salariaţii lor? In schiţarea dife- 
zilelor perioade ale evoluţiei economice, într'unul din ca- 
pitolele precedente, sa arătat că în veacurile dinaintea 
organizării economice moderne existau îndatoriri ale po- 
sesorilor instrumentelor ke 'producţie,: față de acei ce lu- 
<rau sub conducerea sau pe răspunderea lor, sau mai 
propriu, faţă de supuşii lor. Aceste îndatoriri se conerelizau 
adesea în legi, dar de cele mai multe ori nu aveau 
altă sancţiune, decât credinţa sau concepțiile comune ale vre- 
mii. Astăzi, când asemenea îndatoriri nu mai există, şi 
când tot, ceeace are să dea întreprinzătorul, trebue co- 
prins în dispoziţiile angajamentului cu salariatul sau, 
“o lege, care îl obligă să mai dea ceva în plus salariatulu 
ar putea h socotită, ca pornind din alte concepții, decâi 
ale vremii noastre. Nu sunt contrarii ordinii existente 

a lucrurilor asemenea dispoziţii ale legislaţiilor de asi- 

gurare socială ? Pentru a se putea vedea mai clar răspun- 

Sul, putem distinge două cazuri de obligaţie a întreprinză- 

torilor Ja contribuţie. După mai toate legile de asigurare 
socială, întreprinzătorii sunt obligaţi să contribue' pen- 
tru cazuri de boală, invaliditate „etc.. împreună cu - asigu- 
raţii şi: cu statul, iar pentru asigurarea împotriva acci-
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dentelor muncii suportă singuri întreaga asigurare. Mai 

întâr primul caz de obligaţie. 
In contractul dintre întreprinzător şi lucrător, o- 

piectul contractului îl formează închirierea puterii: de 

muncă. Aceasta e plătită ca orice mariă. Există insă 

o deosebire fundamentală între o marfă obişnuită şi între 

puterea de muncă, şi dim această deosebire derivă nu 

numai obligaţia, de care e vorba aici, dar toate restric- 

ţiile impuse de multiplele legislații de protecţii a muncito- 

rimii. Puterea de muncă nu. se poate despărți de viața 

întreagă a muncitorului şi, când se închiriază puterea de 

muncă, se subordonează şi condiţionează întreaga exis- 

tenţă. Viaţa muncitorului nu o închiriază şi nu o plăteşte 

întreprinzătorul. Această viaţă formează unul din -rizicurile 

întreprinderii, care nu ia, căci nu poate lua numai forţe, 

dar odată cu ele ia și vieţi omeneşti, cari trebue să-şi 

găsească în întreprindere posibilitaiea de existenţă în tim- 

pul normal, acordat unei vieţi oineneşti. 

Când întreprinzătorul ia conducerea unei întreprin- 

deri și aduce în. ele muncitori, el 1rebuie să procure aceslor 

muncitori atât, încât ei să aibă să trăiască întotdeauna în 

aceleaşi condiţii de muncitori. Salariul lor nu trebue mă- 

surat după necesităţile de trai ale unei zile, sau ale unei 

perioade de muncă, 'ci după necesităţile de trai ale unei 

vieţi întregi. Nu, e vorba aici de fixarea cuantumului sala- 

viului. sau de prețuirea produsului muncii, izvor al deter- 

minării salariului după mulţi economişti, toate probleme 

încă nerezolvate şi poate insolubile ale economiei put- 

Dlice. E vorba numai de arătareea unui minimum de exis- 

tență a unei classe în condiţii date. Dacă sar încerca 

cineva să fixeze salariul ce trebue dat salariaţilor proletari, 

pentru a trăi toată viața, când pot şi când nu pot munci,— 

căci după concepțiile morale, din timpul nostru, atât cel 

puţin trebue dat proletarilor, pe care organizaţia actuală 

îi ţine în afară de posesia mijloacelor de producţie,— 

dacă sar face această încercare, ar trebui neapărat să 

se pătruuză în domeniul complex al problemelor de mai 

sus. lată spre exemplu un mare proprietar de pământ, 

care nu angajează lucrători decât: pentru ă luni, cel mult 

pentru 6 luni dintrun an. Ce salar trebue plătit, fără 

să se pună problema şi mai grea a valorii produsului 

muncii? Muncitorul trebue să trăiască şi celelaltă 6 luni, 

cât nu are de lucru, trebue să trăiască şi copii lui, şi apoi 
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trebue să-i rămână ceva şi pentru timpul boalii sau 
bătrâneţii, căci, dacă viaţa omenească e în stare să per- 
siste pe globul nostru, apoi orice rațiune trebuie să ad- 
mită, că orice om ar putea economisi din produsul muncii, 
cu mijloacele de producţie proprie, cel puţin atât, cât 
poalc ajunge pentru cazurile de mai sus. Dar organizarea 
noastră socială a găsit bun să garanteze proprietatea in- 
divviduală a mijloacelor de producţie, lăsând pe unii lip- 
siți de ele. Atunci, organizaţia socială trebue să permită 
putinţa de trai proletarilor, cari nu mai pot munci. 

In loc da a se încerca fixarea salariului, pentru 
a salisface toate acele eventuale nevoi actuale sau viitoare, 
e mult mai uşor să se fixeze minimul de existenţă pentru 
cazurile, când va lipsi puterea de muncă. Pentru acunarea 
fondului necesar minimului de existenţă, în ca:uri'e numite, 
se ia o partedin salariul plătit realmente, întrun moment 
dat,—contiibuţia lucrătorului,—iar o altă parte cin ceeace în- 
treprinzătorul nu a plătit complet—contribuţia întreprinză- 
torului. IL: indiferent dacă această par'e din urmă se plătește 
sub formă de salariu sau sub formă ide prinie de asigurare. 
Totul e în definitiv dobândirea de către muncitor a unui 
drept şi achitarea de către întreprinzător a unei datorii. 

Fondul Iuerurilor e acelaș, ca şi în pericade!e lrecute, 
forma numai e acomodată organizaţiei cconomico-sociale 
oxistente. Obligaţia întreprinzătorului la contribuţie e o 
înlăturare a unei nedreptăţi ascunse în cutele unci organi- 
zaţii complexe și îndulcite cu un principiu rău înţeles 
al libertăţii contractului de muncă, Sar putea întâmpla ca 
întreprinzătorul să fie nevoit să plătească alâtea contri- 
buţii şi atâtea salarii împreună, încât întreprinderea să 
meargă la ruină. In acest caz, întreprinderea singură 
e cauza ruinii, fiecă a adus slăbiciunea puterii economice 
a elementelor produciive, fie că e nepotrivită pentru 'acel 
fel de exploatare. Pentru a stabili principiul general, 
care să ne poată servi de criteriu în aceste discuţii, e 
nevoie să analizăm şi al doilea caz de obligaţie la a- 
sigurare. 

După concepția juridică nouă, adusă de asigurările 
sociale, cu privire la responsahbilitatea şi despăgubirea 
victimilor accidentelor muncii, s'a înlesnit restabilirea tu- 
turor pierderilor produse de accidente. Am arătat în altă 
parte, în ce constă această nouă concepție juridică. Aici 
privim numai cauzele primordiale ale concepţiei juridice, 
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de oarece aceasta e oglindirea unei realităţi şi nu reali- 

tatea însăşi. Nu formele de drept conduc viaţa socială, 

ci aceasta se desleagă din formele vechi şi produce altele 

nouă. A fost întotdeauna răspunzător de paguba adusă 

acela, care poate fi socotit provocator al ei. Simpla vină, 

cu diferitele ei nuanţe, era suficientă să rezolve toale în- 

tâmplările de această natură. Sa schimbat însă natura în- 

tâmplărilor, şi industria modemă a produs atâtea noi 

întâmplări, cari nu se mai pot atribui vinii cuiva, dar 

cari fac victime, ce trebuesc despăgubite. Asigurările so- 

ciale au fost forma, după care despăgubirile s2 dau în 

toate cazurile. Dar fondul mu sa schimbat; to: cine poale 

fi socotit răspunzător faţă ide victime, trebue să plătească 
* 

primele de asigurare. Conducătorul unei întreprinde:i, acu: 

ce în aceasta puteri de muncă și cu ele vieţi omenești, el le 

ordonează, le transformă aproape în mecanisme. (e poate 

şti muncitorul din fundul pământului, dacă pământul 

de deasupra e aşa de bine întărit încât să nu-l înghită 

înt”o elipită, prin surparea peste peştera, unde își duce 

viaţa? Cum poate ști luerătorul, care unge rojile unei 

maşini cu vapori, dacă forța de rezistenţă a metalului. 

din care e turnat cazanul, e atât de mare ca forţa de expan- 

siune a vaporilor din lăuntru ? Şi de cele mai multe ori, 

nu-şi poate da „seama, şi nu poate stăpâni aceste forţe 

naturale mici întreprinzătorul. Dar, el a îndrăsnit să în- 

treprindă, să angajeze atâtea vieţi omeneşit, el are să îm- 

parlă şi să-şi facă partea din bogăţiile scoase, şi de aceia 

tot el are şi rizicul pagubelor aduse de accidente. [n acest 

rizic stă fondul obligaţiei la despăgubire, şi, după o formă 

mai superioară, al pbligaţiei la asigurare. Concepţia ju- 

ridică respectivă se acomodează acestei realităţi a faptelor. 

Ar fi o neînțelegere a lucrurilor şi o falsificare a realităţii, 

deci o nedreptale socială, dacă printro formă tehnică 

mai superioară sar căula să se altereze fondul lucrurilor. 

Când sar pretinde ca și lucrătorul să contribue la asi- 

_gurarea împotriva accidentelor muncii, atunci sar impune 

o sarcină nedreaptă unor oameni, cari nu po! fi făcuţi răs- 

puuizători de acele accidente. Prin forma asigurărilor 

Sar înlătura numai procesele, dar principiul noilor alcă- 

tuiri ar fi mult mai nefavorabil muncitorilor asiguraţi, 

decât era înainte de aceste alcăluiri principiul responsa- 

bilităţii, acomodat raporturilor ae producţie modernă. De 

altfel, în nici o legislaţie a asigurări:or sociale din Europa, 
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nu Sau obligat lucrăiorii să coatribue în cazul asigurării 

împotriva accidentelor muncii. Numai în România se în- 

cercase în legea dela 1895, dar după cum! sa spus mai 

sus, legea nu a durat multă vremd, şi astăzi nu există 

nicăeri asemenea dispoziţii; numai în Austria se cere 

o foarte neînsemnată contribuţie, faţă cu ce aduc întreprin- 

zătorii, şi molivul e kle ordin social, pentru ca contribuţia 

să serve la o îmălțare morală a asiguraţilor, şi nu e soco- 

lilă ca o înidatorire a asiguratului pentru alcătuirea 'fou- 

dului necesar despăgubirilor. , 

In amândouă cazurile analizate, principiul ese că în- 

twreprinzătorul suportă rizicurile vieților muncitorilor an- 

gajaţi. Consecința este: sau plata unor salarii suficiente 

pentru acoperirea tu:u:or riscurilor, sau plata de salarii, 

completate cu prune penlru asigurarea muncitorilor lor. 

Şi la -plata de salarii, şi la asigurare. politica socială 

modernă stabileşte carecari norme pentru a procura mun- 

citorului cel puţin minimul (2 existenţă, permis de ce- 

vinţele morale ale timpului nostru. Din asemenea COINSi- 

xleraţii se fixează minime de salarii 1) pe deoparie, şi obli- 

gaţii de contribuire la asigurare pe de altă parte. Ambele 

dispoziţii decurg din natura contractului de muncă în 

organizaţia economică existentă şi nu sunt reînvieri ale 

obligaţiilor altor vremuri trecute. 
Mai rămâne de analizat îndatorirea Staiului de a con- 

tribui la fondul asigurărilor. Problema e mult mai discu- 

tată şi provoacă noi concepții sociale. Voi analiza aici 

câteva din punctele esenţiale. După legistatiiie as gurărilor 

sociale moderne, statul îşi ia sarcina să contribue la asi- 

gurările împotriva boalii şi a pătrâneţii şi invalidităţii, 

precum şi la asigurările mai speciale, iderivate din aces.ea. 

cum e asigurarea maternilăţii, asigurarea văduvii şi 

oxfanilor. Nu-şi ia însă statul obligaţia să contribue la. 

asigurările împotriva accidenie'or muntii. Pe baza acestor 

tapie, e de analizat, mai întâi de ce contribue statul 

în primele cazuri, apoi de ce nu contribue în cazurile 

din urmă şi în sfârșit, dacă statul trebu2 sau nu să a- 

“sigure complet pe cetăţenii săi, așa cum sa făzut în unele 

părți, pentru anumile cazuri. şi cum se cere în general 

de adepţii concepţiilor sozialiste. 

  

1) Caract: ristică în acestă privinţă ese legea m'nimului de salariu 

voiată în 1912 în Anglia, în urma marii greve â muncitorilor.
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Dela început, în Germania, statul şi-a luat sarcina 

să contribue pentru asigurarea împotriva invalidităţii şi 

bătrâneţii, într”o proporţ:e oarecare cu contribuțiile aduse 

de ceilalţi factori. Alte ţări au imitat ce s'a făcut în această 

privinţă în Germania, iar în timpul din urmă sa început 

curentul ca statul să contribue şi pentru celelalte cazuri 

indicatu mai sus, în special în Italia pentru asigurarea 

maternității, iar în Anglia, în mod şi mai complet şi mai 

general, şi pentru boală. Aceeaşi consideraţii dela început. 

din Germania determină şi acum lărgirea sarcinii sta- 

tului. Int”adevăr, sunt cazuri de asigurare. în cari numai 

elemente personale, subiectiva joacă un rol. In activitatea 

sa profesională, un muncitor salariat. sau un întreprin- 

zător, întâmpină diverse neajunsuri. pe care trebue să le 

suporte singur, de oarece acele neajunsuri nu izbesc, 

sau nu. amenință; să izbească pe toţi, pentru ca sotietalea 

întreagă să ia parte la suportarea lor. Sunt însă alte nea- 

junsuri inerente vieţii omeneşti în genere; de acestea pot 

fi izbiţ: toţi oamenii şi de aceia întreaga societate e 

ținută să le suporte, Astiel e spre exemplu cu bătrânelea. 

Intreaga muncitorime ajunge odată la bătrâneţe şi la 

invaliditatea legată de ea. Societatea organizată coprinde 

toate profesiile economice şi când o societate întreagă 

contribue la asigurarea bătrâneţii, nu există;o nedrepiale 

făcută unei classe profesionale oarecare. ÎI vorba numai 

de cei cari sunt obligaţi sau pot să se asigure de bună- 

voe. la instituţiile de asigurare socială; sacrificiul altor 

classe sociale, cari au posibilitatea să-şi asigure bătrâ- 

neţea în alte chipuri, e cerut de alte consideraţii, despre 

car. am vorbit în partea de mai sus, când am analizat 

obligaţia. la asigurare. Justificarea contribuţiei statului tre- 

bua făcută faţă de aceia, cărora nu li se poate impune sa- 

crificiu, pentru că, sunt. altfel asiguraţi sau nu au nevoe 

de acea asigurare. Ar îi nejustificată contribuţia statului, 

adică luarea din averea comuină, dacă sar da spre exem- 

plu pentru asigurarea maritimă sau pentru asigurarea îm- 

potriva accidentelor din fabrici,. de ovarece nu întreaga 

muncitorinie e ameninţată de aceleaşi perico.e, de şi are 

nevoie să fie asigurâtă în alte cazuri. Altfel e peniru bă- 

trâneţe. Tot aceleaşi consideraţii, făcute pentru contri- 

buţia la asigurarea bătrâneţii, se poi repeta şi pentru 

contribuţiile la asigurarea împoiriva Foalii şi invalidităţii. 

Toţi cei ce au nevoie să fie asiguraţi prin noile insti- 
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tuţii, toţi sunt izbiţi de boală sau ameninţaţi să fie izbiţi, 
Cele spuse până aici -pol forma o justiticave a contri- 

buţiei statului în cazurile date, dar. mai mult decât alât, 
există o bbligaţie a societăţii să prevină neajuncurile citate. 
Societăţile moderne își impun din ce în ce mai mult 
datoria de a îngriji de sănălatea publică. Pentru aceasta 
oale serviciile de igienă şi toate prescripţiile inpuse 
tuturor pentru evitarea boalii. Dar nu e numai atât. 
Organizaţia economică modernă, cu diferitele ei ramuri 
industriale, provoacă în mol fatal mai multe îmbolnăviri 
şi invalidități. Ar fi destul să amintim diferitele „.boale 
industriale“, dela intoxicarea cu diferite minerale ce se 
lucrează, până la neurastenizarea :prin uruilul şi poc- 
nitul veşnic al maşinilor. Și toate aceste indusirii sunt 
necesare societăţii întregi, căci numai prin aplicarea unei 
asemenea tehnici. se face posibilă. existenţa numeroaselor 
vieţi omeneşti, din aceleaşi elemente naturale. din care 

trăiau din ce în ce mai puţine vieţi, cu cât ne înloarcem 
înapoi spre veacurile. trecute. Așa fiind, societatea înlreagă 
trebue să ia parte la suportarea efectelor generale ale, 
crganizaţiei economice, în care trăește. : 

In stârșit, ar mai fi un fapt de natură mult mai so- 
cală. fapt, de care numai amintim, căci sa mai vorbit de 
el în paginele trecute. Organizarea socială de azi coprinde în 

sânul ci proletari şi posesori de instrumente de producţie. Cei: 
dintâi ajung la bătrânețe, fără să-şi fi putut aduna cele trebu-. 
itoare destului vieţii, din vremea când puteau munci; s'a în- 
tâmplat aşa, și pentrucă nu au muncit pentru ei. ci pentru 
posesorii instrumentelor de producţie. Câtă vreme există 
organizaţia socială actuală, şi afară de socialişti. cu toţii 
avem credinţa că o vom continua îmbunătăţind-o, de 
oarece coprinde în ea germenul evoluţiei neîncetate spre 
progres, câtă vreme exis'ă această organizaţie sozială, în- 
lreaga socielate e obligată să contribue la asigurarea bă- 
trâneţii celor ce nu şi-o po! asigura singuri. 

Aşa ldar, nu e numai o justificare a obligaţiei de con- 
tribuire la asigurare a statului, dar e şi o necesitate a or- 
“dinii existente a lucrurilor. După observaţiile generale 
le mai sus, şe poate uşor vedea de ce statul își impune 
datoria de a contribui.la asigurareea maternității sau a or- 
fanilor. Și .peniru sănătatea şi trăinicia generațiilor vii- 
toare şi peniru puterea lor de prolucţie materială şi 
spirituală, şi pentru pregătirea lor spre a putea trăi
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în aparatul economic işi sozial, lăsat de generaţiile. cari 

sunt aproape de sfârşitul drumului lor în viaţă, trebue să 

se 1a măsuri din partea societății organizate, şi unele din. 

măsurile cerute sunt :şi asigurarea maternității şi asi- 

gurarea orfanilor. 
Din expunerea motivelor, cari determină și trebue 

să determine statul la, contribuţie, s> poate vedea de. ce 

hu trebue să contribue statul la asigurarea împotriva acci- 

dentelor muncii. Prin accidentele muncii se în;e'eg ce obicei 

accidentele muncii din fabrici, mine e!c., conduse de mari 

întreprinzători. Accidente ale muncii pot aduce însă moar- 

tea sau incapacitatea de lucru şi micilor întreprinzători, 

şi în orice întreprinderi. Efectele accidentelor sunt riscuri 

profesionale. Niciodată n'au fost aceleași r:s-uri profesio-: 

nale pentru toată lumea activă şi nici astăzi nu sunt a- 

celeaşi. Profesiunile mai riscante vor atrage mai puţini 

întreprinzători şi rentabilitatea lor wa îi mai mare. Şi 

tocmai posibilitatea unui câştig mai mare impune fie-. 

cărei întreprinderi suportarea riscului său. Trebue să ac- 

centuez că e vorba aici ide întreprinderea economică şi 

nu de. întreprinzător. Efectele accidentelor muncii trebuesc 

suportate de întreprindere; indiferent dacă vor îi 

împărțite între întreprinzător şi salariaţi, sau de 

vor fi suportate numai de întreprinzător, ceeace am ana- 

lizat mai sus. Dacă sar impune o contribuţie a statului, 

atunci sar nedreptăţi întreprinderile mai puţin riscante. 

Averea publică, fondurile statului, sunt. adunate cela toate 

profesiile economice. Când una din aceste profesii nu-și 

poate continua existența ei cu propriile ei mijloace şi cere. 

să fie ajutată cu fonduri publice, nu în mod provizoriu. 

pentru a trece o criză temporală, ci în mod permanent, 

aşa cum sar face când statul ar contribui la suportarea 

asigurări. împotriva accidentelor muncii, atunci acea în- 

treprinidere economică, dacă e necesară. nu e bine or- 

ganizată. Un exemplu ar fi acela al unei mari întreprin- 

deri pentru exploatarea unui obiect, potrivit micii între- 

prinderi. . 

Din asemenea consideraţii principia'e, nici ina 

din legile asigurărilor; sociale de până acum, nu au impus: 

statului obligaţia de a contribui la asigurarea împotriva 

accidentelor muncii. Mai mult, în timpul din urmă e ten- 

dinţu să se scoată din rândul boalelor obişnuite, așa 

numitele „boale industriale“, cari sunt trecute în rândul 

accidentelor muncii şi sunt asigurate după aceleaşi prin- 
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cipii. Legea elveţiană din anul 1911 a tăcut, în mod 

foarte lămurit, distincţia între boalele obișnuite şi boale in- 

dustriale punând pe acestea din urmă în rândul acciden- 

telor muncii. 
Fără a mai face toate aceste distincții, cerute de na- 

tura reală a lucrurilor, sau născut. odată cu încercările 

de alcătuire a organizaţiilor de asigurare socială, şi alte 

încevcări. pornite dela alte concepţii ale vicţii economice 

şi sociale. In loc să se asigure fiecare om, cu mijloacele 

ce-i stau la îndemână, şi cari i se pot completa, sa cerut 

o asigurare a tuturor cetăţenilor şi pentru toate cazurile, 

despre cari am worbit. Nu e nevoie de contribuţia nimă- 

nui, statul trebue să dea totul. Care ar fi tabloul unci ase- 

menea asigurări, sau mai ide grabă ia unci asemenea 

îngrijiri a cetăţenilor ide către stat? Când un onu e tolnav, 

e invalid, când ajunge la bătrâneţe, când w'are de lucru, 

trebue să primească cele necesare din cassa statului, din 

buget. Văduvele, copii. mamele în timpul dinainte şi după 

naştere, trebue să primească toate cele necesare din bu- 

getu statului. Ce e în afară de aceste cerinţe, nu ne intere- 

sează aici. Destul că toate dispoziţiile de completare a or- 

ganizaţiei sociale, din care ar face parte cele de mai 

sus, fac parte din construcţia imaginară a socialiștilor: 

oricărui om i se va determina lucrul, oricărui om! i se va 

da cele necesare hranii şi numai cât e necesar, e!c. In ce 

priveşte asigurările. din tot ceeace am amintit în tabloul. 

dat în rândurile de mai sus, nu există până acum realizat 

decât asigurarea bătrâneţii în câteva state moderne: Da- 

nemarea. Australia şi Anglia. Statul plăteşte pensiuni 

tuturor bătrânilor, dela o anumită vârstă înainte. fără 

a cere vre-o contribuţie, fără a alcătui organe de asigurare 

propriu zise, ci lăsând toată sarcina pe seama bugetului 

statului. Trei motive fundamentale ni se par că sunt 

împotriva pensionării bătrânilor, după acest sistem. 

Mai întâi, odată ce se admite principiul. care stă 

la baza unui asemenea sistem ide asigurare. trebue să fie 

urmat în toate consecinţele lui practice. Slatul e dator 

să se îngrijească de cetățeni pentru toate cazurile când nu 

„mai pot trăi. De bătrâni se îngrijește, pentrucă suni inca- 

pabili de muncă. Dar incapacitatea de muncă începe în 

mod diferit şi din cauze diferite. Legislaţiile australiană 

şi engleză au şi fost nevoite să pensioneze şi o mare parte 

dintre incapabilii de muncă mai înainte de limita de -
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vârstă fixată. Cu asemenea raționamente, mergând mai 
departe, ajungem în sisiemul complet al asigurărilor. ce- 
rute de socialişti, cu toate consecinţele lor' adică la înlătu- 
varea organizaţiei economico-sociale existente. Criticele, a- 
duse tuluror construcţiilor imaginare socialiste, se poi a- 
duce prin urmare şi sistemului de pensionare a bătrânilor 
de către stat. 

Apoi, dacă asigurarea socială, cu principiile ei de 
asigurare. arătate până. acum, aduce o înălţare niorală a 
classelor de jos, o mărire a puterii lor de producţie şi cu 
ele o creştere a productivităţii sociale generale, peunsio- 
marea bătrânilor de către stat, sau în genere îngrijirea 
celor căzuţi în mevoie, e o degradare morală a. unei classe 
sociale, care termină prin a trăi pe socoteala altora. e o 
nimicire a străduinţii fiecăruia de a-şi îngriji de soarla 
sa în viitov, o. lipsă de stimulaţie. o ocazie de simulaţie, 
o anihilare a simțului de prevedere la classele de jos şi, 
ca urmare a tuluror, o slăbire a productivităţii sociale 
generale. Toate acestea sunt motive de psihologie. socială, 
cu urmări economice îmsemnate. Și experiența a dovedil 
că simţul de responsabilitate în viaţă şi încrederea în pu- 
ierile proprii sunt mijloacele sigure de înălțare a oame- 
nilor şi a popoarelor. Conducătorii societăţilor moderne 
caută să alcătuiască instituţii, prin cari să desvolie ase- 
menea însușiri sufleteşti, nu să le atrofieze, când se 
ivesc. De altfel, întreaga organizaţie economico-sozială, cu 
principiile analizate la începulul acestui capitol, presu- 

pune aceste însușiri, şi până astăzi credinţa noastră este 
că sunt puterile purtătoare ale progresului. De aceia se 
admite proprietatea individuală, şi la aceste bunuri nu 
renunțăm, tocmai pentrucă ele condiţionează desvoltarea 
însuşirilor sufletești, ca acelea de care e vorba aici. 

In sfârşit, numai asigurarea bătrâneţii încarcă enorm 

bugetele statelor, unde există. Pentru ca pensionarea bă- 

wânilor să aibă un rezultat real, limita de vârstă nu tre- 

bue să fie prea mare. Cu cât se scoboară limita de vârstă, 

cu cât se perfecţionează igiena publică, cu atât e mai 

mare numărul bătrânilor, ce bebuzse pensionaţi, pen- 

trucă nu mai pol munci. Şi întradevăr, statistica 
dovedeşte că morialitatea descrește tot mai mult în statele 
mai înaintate, şi nu poate fi decât așteptată cu satisfacţie 

descreşterea mortalităţii. Muncile grele nu pot fi suporlate, 
„decât până la o vârstă tot mai mică. Rezultatul general 
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e. că numărul celor pensionaţi “va creşte. Dar când se 

întinde. asigurarea din bugetul statului şi pentu alte 

cazuri, pentru cari s'ar putea cere tot cu atâta dreplaie,— 

ba încă, după cele ce woi spune în cele următoare, 

ca încheere a acestui capitol, şi cu mai multă dreptale.— 

atunci sumele bugetare megesare se :ridică la cifre fabu- 

loase. Aş putea aminti numai că în Germania cheltucille 

luturor asigurărilor sociale ajuig la miliarde; "toate 

acestea ar deveni cheltueli bugetare în sistemul asigură- 

rilor de către stat. Bugetul săracilor şi bugetul asigură- 

rilor sar confunda, şi am arătat în partea istorică la ce 

sume colosale se ridicase în Anglia numai bugetul săra- 

cilor, înainte de prganizarea oricărui îel de asigurări 

sociale. 
Şi problemele asigurărilor sociale, discutate până a- 

cum, au atins meapărat principii fundamentale ale or- 

ganizaţiei economico-sociale existente și în expunerile de 

mai sus am încercat să arăt că asigurările sociale aduc 

schimbări şi îmbunătăţirii ale ordinii existente a lucru- 

rilor, dar nu. o revoluţionează definitiv, înlocuind-o cu alte 

organizări, pe alte baze. Cele expuse, la analizarea fiecărui 

principiu al asigurărilor, formează credințele comune ale 

partizanilor asigurărilor, şi dacă am încercat în câteva 

părţi să aduc ceva uou, apoi totul a fost numai continuarea 

și completarea unor scrii de gândiri, fixate în expunerile. 

da molive ale legilor sau în studiile speciale asupra asigu- 

rărilor sociale. E însă o problemă, în faţa căreia sță po- 

litica socială modernă, fără să fi rezolvat-o întrun fel sau 

altul. şi pentru soluţia căreia propunerile economiştilor, 

sociolegilor şi pamenilor politici sunt foarte diferite. E 

poate cea mai complexă și mai grea problemă a politicii 

sociale moderne. Aceasta este asigurarea împotriva lipsii 

de lucru şi cu chestiunile legate de ea.: Din partea istorică 

am văzut, că nicăiri mu există o asemenea asigurare, ge- 

nerală şi obligatorie, adică după felul celorlalte asigurări, 

şi numai în Anglia se încearcă acum să se înfăptuiască 

prin noua lege de asigurare. Ca încheere a acestui capitol, 

oi încerca să dau tabloul complet al tuturor problemelor 

economice şi sociale, ce se pun în legătură cu asigurarea 

împotriva lipsii de lucru. Nu mă interesez aici de modul 

de organizare, care wa: fi în special analizat în capitolul 

următor, ci mă mărginesc numai la expunerea chestiu- 

nilor de principiu, şi anumie, dacă asigurarea împolriva
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chOmage-ului este îndreptăţită în ordinea acluală a lu- 

cerurilor, dacă e neecsară şi klaă e posibilă. 
Asigurarea împotriva chOmage-ului presupune că toţi 

oamenii trebue să găsească mijlocul ide a trăi în: societate. 

Pentru cazul când sar întâmpla să nu găsească un mijloc 

de trai, adică o ocazie de muncă, trebue să fie asiguraţi 

mai dinainte, şi societatea organizată trebue să se îngri-- 

jească de această asigurare, să o facă posibilă pentru 

cei anieninţaţi de chOmage. De unde această îndatorire a. 

societăţii să se îngrijească de soarta proletarilor, cari 

pot fi lipsiţi la un moment dat de munca, singura pro- 

ducătoare pentru ei a mijloacelor de trai ? Incă dela jumă- 

tatea. veacului trecut, ide când mișcarea proletarilor a de- 

venit o forță în statele industriale, sa născut un mod de 

justificare a  îndatoririi societăţii, pentru procurarea 
posibilităţii de trai luturor membrilor ei. Acest mod de 
justificare se exprimă în scurt prin cuvintele „dreptul 

la muncă“. Mai târziu, în ultimele decenii, a pornit din 
Franţa un alt med de justificare, în aparenţă mai coprin- 
zător, şi având tot atâta răsunet ca şi cel dintâi; este: 

ceeace s'a numit în Franţa, şi se repetă şi în alte țări, 

„solidaritatea socială“. De şi acest din urmă mod de a 
vedea este mai nou şi mai des întâlnit în literatura spe- 

cialiştilor în chestiunile, ce le desemnează expresia de 

„solidaritatea socială“, totuşi nu se răspunde prin această 
teorie la nici una din problemele ce se pretinde a îi rezol- 
vate prin ea. Pentrucă e mai generală și mai vagă, voi 
începe cu această solidaritate socială, alegând din haosul 
de vorbe aceia ce :formează un sâmbure de realitate. 

Incă mai dinainte se întâlneşte expresia de solida- 
rism şi solidaritate socială, în scrieri franceze mai cu 
seamă. Se pare însă că ide câtva timp a căpătat o formă 
mai concretă. Forma porneşte dela Leon Bourgeois şi e 
popularizată mai ales prin scrierile unui tânăr filosof, cu 

mari însuşiri literare şi pralorice, prin scrierile lui Bougle. 

Câteva gândiri fundamentale explică toa:e consecinţele, 

ce s'au scos mai apoi. 
Rezultatele activităţii omenești sunt operile, în 

cari această activitate sa cristalizat. Dela înfăţi- 

şarea naturii sălbatice, până la înfăţişarea unui oraș 
mondial moderni, e o distanță jenormă, peste care se' întinde 
opera acţiunii oamenilor. Dela întunecimele de nepălruns 
ale pădurilor şi dela înălțimile de nestrăbătut ale munţilor, 
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ori adâncimile de nctrecut ale mărilor, până la aparatul 

întreg al mijloacelor de comunicaţie modernă, cu căile 

ferate şi tunelurile lor, cu marile vapoare, ce străbat 

oceanele, cu telegrafia cu şi iără sârmă, etc., este iarăşi 

o distanţă neînchipuit de mare, pe care se înșiră operile 

de zi cu zi ale oamenilor. Lot ceeace avem astăzi, deo- 

sebit de natura sălbatică şi moartă, e creaţiunea gene- 

raţiunilor nenumărate dinaintea moastră şi o prea neîn- 

semnată parte e opera gencraţiunii noasire. Când nu ni 

Sau transmis însăşi operile lucrate de mâna înaintaşilor 

noştri, mi s'au transmis totuşi mijloacele, (de cari s'au servit 

ei pentru a le lucra. Ne naştem cu toții în acest aparat 

de înlesnire a Wieţii, aparat, la care toată munca generaţiei 

noastre, până la slingerea ei, de abia dacă e în stare să 

adaoge o mică rotiţă. Tot ceeace ne-a dat prin urmare 

trecutul aparţine tuturor și toți au dreptul să se folo- 

sească de opera înaintaşilor, sau au datoria să o facă acce- 

sibilă tuturor. 

Dar nu aceasta e înlreaga dalorie de solidari- 

tate. Pe lângă opera materială, ni s'a transmis şi o operă 

morală; viaţa suflelească sa îmhbogăiit. Dela sălbatecul, 

care nu ştie decâi să schimbe obiect pe obiect şi pe. fiecare 

în parte, până la matematicul ingenios, dela barbarul 

setos de sângele copilului său propriu, până la omul, 

ce-şi sacrifică o viaţă întreagă pentru a găsi mijloace 

de înlesnire a vieţii lumii întregi, este iarăşi o distanţă, 

peste care se întinde opera experienţii vieţii sociale a 

generaţiilor dinaintea noastră. Aceste experiențe s'au trans- 

mis prin înregistrări psihice şi fiziologice individuale, sau 

prin opere de artă de toate felurile, cari pot da impresiuni 

de viaţă morală mai înaltă şi celui ce a moştenit înclină- 

rile şi celui ce nu le-a moştenit. “Totul însă vine din ex- 

perienţa vieţii sociale de până acum. De aceste bunuri 

morale au dreptul să se împărtășească toți cei cei ce trăesc 

acum, şi oricine are ddoria să înlesnească celorlalti în- 

suşirea lor. 
Pentru valorificarea drepturilor, :nu e alt mijloc decât 

sancţionarea kda:oriilor core atiwe. De accia, cerința practică 

a partizahilor solidarităţii sociale este legiferarea acestor 

îndatoriri, de cari e vorba mai sus. Orice om va trebui 

să poată trăi în mijlocul societăţii actuale, să se bucure 

de toate bunurile materiale şi morale ale civilizaţiei tim- 

pului, şe mijlocul pentru o mare parte nu e decât munca.
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„De aceia, societatea e obligată să procure munca. ldeia | 

aceasta a existât mai înainte, altfel îndreptăţită, şi e ori- 

gina concepţiei „dreptului de muncă“. Dar mai înainte 

de expunerea acestei concepții, irebue arătat că teoria 

solidarităţii sociale nu dă mici un răspuns întrebărilor 

practice respective. Nu toți oamenii simt aceiaşi îndato- 

*rire taţă de totum, sohdum; e o lungă scară dela cei cari, 

după concepţia solidarităţii sociale, au drepturi şi nu se 

pot împărtăși de ele, şi până la cei ce se folosesc de 

toate bunurile materiale şi morale:şi au şi simțimântul în- 

datoririi precise în diferitele cazuri. Care îndatoriri vor 

fi legiferate? Ale celui mai superior om? Cu aceasta am | 

fi foarte aproape de socialismul lui St. Simon și de „Pretre 

de. PHumanite“ al lui Auguste Comte. Apoi până unde va 

merge această legiferare de. obligaţii? Până la subordo- 

narea mişcării tuturor, numai voinţei unui on! Sau unui 

grup de oameni? Despre această limilă a intervenţiei pu- 

terii publice a fost vorba mai sus. Aşa dar, teoria solida- 

rităţii sociale, de care se face atâta abuz în vorbire, şi 

cu care. se încearcă a se justifica îmgrijirea societăţii de cei 

ce nu au de lucru, sau nu au mijloace de trai, nu dă 

nici un răspuns pentru organizarea practică a acestei 

îngrijiri. 
Teoria dreptului la muncă—das Rechi zur Arbeil, 

le droit au travail—a. fost miai des întrebuințată ca o jus- 

tificare a îngrijirii statului pentru asigurarea traiului 

“tuturor cetăţenilor. Pentru prima dată, după cât cunosc i 

cu aceasta, teoria dreptului la muncă cred că a i 

tosi mai bine formulată la jumătatea veacului tre- | 

cut de Lowus Blanc în a sa „Organisahon du- 

Travail“, de şi în toată vremea marii Revoluții sa re- 

cunoscut idatoria societăţii de a procura de lucru cetă- 

țenilor sau ide a-i întreţine din fondurile publice. Louis 

Blanc analizează însă organizaţia economică şi socială a 

vremii şi scoate ca 0 consecință necesară dreptul munci- 

torului de a cere dela stat ocazie de muncă; „atelierele sale 

sociale“ nu erau decât încercarea de înfăptuire pozitivă 

a acestui gând. Nu departe de atelierele naţionale erau şi 

cooperativele de producţie [ale s*atului, propuse de Iassalle. 

Când mai târziu Bismarck se declară partizan al asi- | 

gurărilor sociale,—mai mult influențat de socialişti în 

gândirea sa, dar sprijinindu-se pe alcătuirile tradiţionale 

existente încă, aşa cum era îngrijirea săracilor în faza 
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ci ultimă — dreptul la muncă al proletarilor era principiul 

fundamental, din care trebuiau să fie derivate principiile 

asigurărilor sociale. Când Bismarck a declarat că mun- 

citorii au un drept la muncă faţă de societatea organizată, 

căci tot pe acest principiu se bazează şi dreptul săracilor, 

un moment sa crezut că socialismul a triumfat, şi e cre- 

dinţa multora că a triumfat sub forma socialismului de 

stat. Cu toaie acestea, în asigurările sociale germane, alte 

principii sau înfăptuit şi dreptul la muncă e discuiat 

încă pentru introducerea asigurărilor obligatorii împotriva 

chOmage-ului. a 

Recunooaşterea 'dreptului la muncă, şi deci intervenţia 

puterii publice pentru a evita chOmage-ul, se pare că e 

un atac al proprietăţii individuale şi de aceia ar îi un 

triumf al socialismului, sau al unei alte ordine sociale, 

decât cea existentă. Numai din acest punct de vedere 

voi examina aici problema aceasta. Pentru însuşirea, păs- 

trarea şi mărirea bunurilor morale şi materiale ale civi- 

lizaţiei de până acum, avem alcătuită organizarea econo- 

mică şi socială de astăzi, şi o socotimi ca cea mai bună; 

de aceia păstrăm bazele ei, cum ar fi aceia a proprietății 

individuale. 'Lcată organizarea socială e condiţionată «de 

scopul €i: sc mențină elementele ei și să le înlesnască 

viața 'lot mau intensă. -Dacă ordinea socială asigură exer- 

ciţiul dreptului de proprietate, indiferent de origina lui, 

nu o face decât pentrucă astfel se destăşură mai bine 

şi mai liber energia omenească în creaţiile ei. Când însă 

proprictatea individuală ar fi o piedică pentru viața unor 

oameni, ea ar fi condamnată de concepţiile noastre mo- 

rale şi nimeni nu ar mai dori menţinerea acestui prin- 

cipiu fundamental al ordinii actuale a lucrurilor, oricât 

de mult sar vorbi de sanctitatea şi inviolabilitatea drep- 

tului de proprietate; ni ales când ştim că nici Mântui- 

torul, nici primi părinţi ai bisericii nu vorbiau «de așa 

ceva. dar din potrivă spuneam că. D-zeu singur € pro- 

prietar şi „proprietarul stăpânitor“ numai uzulructuar 

şi încă nu în folosul lui, ci al tuturor fraţilor lui creștini. 

Organizaţia noastră menţine proprietatea individuală, nu 

pentru sanctitatea şi inviolabilitatea ei, ci pentru folosul ei, 

mai ales când vedem că nici o sfinţenie şi nici o invio- 

labilitate a dreptului proprietăţii nu sa păstrat în evo- 

luţia lui dela idreptul roman şi până la înţelesui social. 
de astăzi al proprietăţii. Despre legătura insolubilă a
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proprietăţii individuale cu celelalte principii ale organi- 

zaţiei economico-sociale actuale an vorbit la începutul 

acestui capitol. , 

Stabilind aici şi punctul de veiere, din care 

se justifică  proprielatea individuală, adică utilitatea 

ei socială şi economică, rămâne acum să vedem până 

unde poate merge exerciţiul ci, în raporl cu asigurarea 

mijloacelor lde trai pentru toţi oamenii. lată că avem 

în vremea moastră o mare parie a societăţii, exclusă dela 

posesia mijloacelor de producţie, e lumea proletarilor. 

Felul de industrie modernă, a înlesnit formarea acestei 

classe de proletari, şi de aceia, cu cât țările suut mai 

industrializa'e, cu atât e mai mare numărul nepropriela- 

rilor. Ei muncesc pe socoteala posesorilor de instrumente 

de producţie, 'sau împru nulându-le ce-a aceia ; «de obicei 

însă proletarii suni salariaţi, îşi vând puterea de muncă 

şi dobândesc pe ea cele necesare continuării vieţii. Fără 

această elassă, nici industria modernă, nu poale exista, 

nici organizaţia socială, construiti pe baza ei şi a altor 

activităț, economice. In aparaiul vieţii : moderne, trebue 

să trăiască şi prole:arii, căci toată organizaţia îi cuprinde 

şI pe ei, nu se înțelege fără ei. Dar dacă nu e nimeni, 

care să le cumpere puterea de muncă, şi ei nu au insiru- 

mentele de producţie, fără de care în condiţiile daie, nu 

pot să producă? Sar putea oare lăsa neatins exerciţiul 

dreptului de proprietate, fără organizarea lui în așa fel, 

ca şi acei ce nu posedă imstruimentele (ce producţie să poată 

trăi? După concepțiile imorale a'e timpului nostru, pu. Dar 

nu ide organizarea proprietăţii e vorka aici ; cra nevoe unu- 

mai să fie pusă problema, pentru a s> înţelege de unde 

derivă recunoaşterea drepiului la muncă. Socotesc că aş 

putea înlocui această expresie print'una mai largă, şi 

rezultatul e acelaș. Şi neproprietarilor li se rezunoaște 

dreptul la viaţă şi penirucă organizația noastră îi face 

nepropridiari, trebue. să s2 îngrijească de procurarea mij- 

locului peniru a irăi, ridică de procurarea ocaziei de 

muncă. : 

'A fost nevoie să prezini problema întreagă, d? oarece 

odată cu asigurarea împoiriva chOmage-ului se caută re- 

zolvarea întregii probleme. Legea asigurărilor din Anglia, 

singura, care încearcă asigurarea generală obligatorie îm- 

pobiva lipsii de lucru, organizează în acelaş timp şi 

Bursa munci. Mai mult; organele Bursii muncii sunt 
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în acelaş timp organe ale asigurării împotriva chOmage- 

lui. Aşa că, întâi se cavtă ocuparea luturor locurilor, 

acoperirea întregii cereri de brațe, şi apoi se prevede o 

asigurare a unui venit pentru cei ce ar fi ameninţaţi să 

rămână cu toate acestea fără lucru. Toată această vastă 

şi îndrăzneață organizaţie nu numai că nu revoluţionează 

ordinea existentă a lucrurilor, prin înlăturarea uneia din 

bazele ei, dar sin potrivă evită, prin anumite măsuri mai 

de amănunt, turburările şi amenințările existenţii şi con- 

tinuării ordinii actuale a lucrurilor. 

Necesitatea asigurării împotriva chOmage-ului o do- 

vedesc însăşi încercările, ce se fac în ultimele decenii 

în toate țările apusene, pentru a se găsi cea mai bună 

formă de organizaţie, încercări, xlespre cari sa vorbit 

mai înainte. ChOmage-ul a devenit una din cele mai mari 

cauze de turburare a economiilor naţionale. Statisticele ce- 

lor fără lucru arată în coniinuu numărul cel mare al 

acestora. Asigurările parţiale, locale, dacă au unele avan- 

tagi: în acest caz, cum! e acela al controlului şi cunoașterii 

raporturilor personale ale muncitorilor, au încă marile 

dezavantagii de a nu da putinţa cunoaşterii complete a 

pieţii muncii şi «de a mu putea suporta sarcinele financiare. 

Sistemul din Gand, despre care am vorbit, cu subvenţiile 

dela stat şi cu organizarea obligatorie a Bursii muncii, 

după cum am arătat că sar putea întregi din dispoziţiile 

înfăptuite în diversele state, mu'(duce decât tot la asigurarea 

generală obligatorie, peniru ca sacrificiile făcute de stat 

să nu folosească numai unei restrânse părți a munci- 

Lorimii. 
” Cu toate că e necesară şi cu toate că nu e conlraru 

organizaţiei economico-sbciale existente, asigurarea împo- 

triva chOmage-ului întâmpină cele mai mări greutăţi, 

cari o fac, după părerea multora, chiar imposibilă de rea- 

lizat. Intadevăr, e foarte greu de deosebit când un mun- 

citor e socotit ca lipsit de lucru. Nu oricând mai există 

ocazie de lucru, poate fi un muncitor trimis să se folo- 

sească de ea. Sunt atâtea feluri de muncă, şi nu se poate 

ua întrun moment un muncitor dintrun fel de muncă 

şi trimite înbraltul. Apoi specializarea nu e întotdeauna 

prea clară, pentru a se pitea ști dacă lucrătorul găseşte 

sau nu de muncă în ramura lui profesională. In sfârșit, 

în fiecare ramură profesională s2 găsesc diferite grade 

de muncitori. Când un muncitor e concediat din locul său



192 

de până acum, poate el fi obligat să primească în aceaşi 
raraură profesională un loc mai rău plătit, înainte de a 
fi socotit ca lipsit de lucru şi deci înainte de a i se 
plăti despăgubirea fixată, prin asigurarea respectivă? În 
toale aceste chesituni se amestecă atâtea clemenle su- 
biective ale lucrătorului, ceeace îngreuiază și mai mult 
deciziunile organelor asigurării. Există neapărat şi lu- 
crători, cari fug de muncă şi cari ar dori să fie plătiţi 
din fondurile asigurării. Cum se deosibesc cei cari vor să 
muncească, [dar nu 'găsesc locul potrivit ieducaţiei lor profe- 
sionale, de cei cari fug de lucru? Toate acestea sunt pro- 
bleme, ce trebuesc rezolvate prin dispoziţiile de organi- 
zare a asigurării împotriva chOmage-ului. Cu toate greu- 
tățile, atâl încercările «le asigurare după sistemul din 
Gand, cât şi legea engleză din anul 1911, au încercat să 
fixeze anumite norme. Astiel sa determinat precis când 
un lucrător e socoiit lipsit de lucru, în ramura lui, ba 
încă în legea engleză, sau luat măsuri şi pentru educaţia 
celor ce rămân iai țles tără lucru, Wânulu-li-se această edu- 
caţie tot pe socoteala fondurilor asigurării. Că nu toate 
chestiunile s'au rezolvat precis, e aldavărat ; dar aceasta e o 

chestiune de tehnică şi tehnica s2 perfecţionează neîncelal, 
Din potrivă, 'sunt două chestiuni principiale, cari 

par a îngreuia asigurările împotriva chOmagc-ului, şi a- 
nume: chestiunea concedierii lucrălorilor după conjunc- 
tura pieţii şi chestiunea lipsii permanente de lucru. 

Sc şiie că indusiria nvodernă se caracterizează prin 
encrma desvoltare a marilor exploatări în ce'e mai multe 
din ramurile industria!e. oale aceste mari exploalări 
individuale au difezite avantajii, cari le fac superioare 
micilor exploatări, pe cari le-au ruinat şi le ruinează trep- 
tat. Chiar când au apărut cooperativele, cari pot să-şi 
însușiască cele mai multe din avantagiile marilor exploa- : 
tări industriale, tot au rămas acestora din urmă anumite 
mijloace de luptă, socotite ca mai superioare şi făcând 
să fie condamnate cooperativele de pzoducţie de către 
unii. economişti. Aceste mijloace de. luptă ale marilor ex- 
ploatări sunt, întrealtele, şi acomodări'e imediate la siiuaţia 
pieţii. Int”un moment, situaţia pieţii e avantajoasă, pers- 
pectiva câştigului atrage, şi întreprinzătorul îşi lărgeşte 
exploatarea, angajând lucrători cât mai mulți. După 
aceasta poate urma o criză generală sau parțială, sau se 
observă semnele unei situaţii rele a pieţii. Intreprinzătorul, 
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după ce a ruinat pe micul întreprinzător prin putinţa de 

a desface produse în massă şi pe preţuri mai mici, decât 

ckeltuelile de producţie aie micului întreprinzător, rui- 

nează acum şi cooperativa de producţie, care îşi întin- 

sese exploatarea, ca şi marele întreprinzător, de. oarece 

acesta concediază îndată sute de lucrători, restrângându-şi 

producţia, ceeace nu poate să facă cooperativa de pro- 

ducţie E întradevăr o superioritate tehnică a imarilor 

exploatări, dar de această superioritate tehnică e legată 

cea mai mare pagubă pentru economia naţională în genere 

şi pe de altă parte alături de superioritatea tehnică stă 

o nemăsurat de mare inferioritate din punct de vedere 

social. 
E (de mirare cum mulţi economişti,—mu numai cei din 

şcoala individualistă extremă,—şi între ei Sombari, de- 

ciară superiorilatea marilor întreprinderi capitaliste şi 

anunţă victoria lor prin înlocuirea to'ală a clasii mic Lor în- 

treprinzători. Toată judecata mi se pare că se face numai 

din punct de vedere al interesului privat, dacă nu numai 

al unui individ, dar de sigur numai al classii marilor între- 

prinzători capitalişti. Intradevăr, aceștia înving şi reali- 

zează câştiguri enorme, întinzându-şi exploatările şi peste 

graniţele ţării lor, în lumea întreagă. Dar oare după ase- 

menea câştiguri ale câtorva şi după asemenea desvol- 

tări anormale se socotește creşterea bunii stări a econo- 

miei naţionale? Pe urma lor rămâne classa ruinată a tu- 

turor micilor producători, cari devin cu toții salariaţi. 

E un prim senm de turburare a economiei naţionale. Dar 

sar putea zice că turbuzarea și greutăţile produse sunt 

momentane, de oarece după victoria desăvârşită a marilor 

întreprinderi capitaliste nu se mai aud plângerile „stării 

de mijloc“, dispărută. Dar iată că marile întreprinderi 

trebue să se acomodeze la situaţia pieţii, şi vin momente, 

când sute de mii de lcrători sunt a:encaţi pe drumuri. 

Ce se fac aceştia? Mici întreprinzători nu mai sunt şi nu 

pot deveni. Aşa dar, puteri productive neîntrebuinţate. 

Nimu : mar putea spune că economia naţională nu sufere 

prin .teîntrebuinţarea tuturor puterilor sale productive. 

Şi în. afară de pierderea din punct de vedere economic, 

avem 6 classă socială aruncată în mizerie şi destinată să 

producă turburarea întregii ordini sociale sau să fie între- 

ținută ca o classă parazitară. Dacă şi aceste consideraţii 

sunt luate în seamă, nu se mai poate proclama superiori- 

13
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tatea absolută a marilor întreprinderi, şi când se iau 

măsurile trebuitoare pentru a înlătura pagublele economice 

generale şi pagubele sociale, victoria marilor întreprinderi 

capitaliste individuale nu mai e așa de asigurată, precum 

se pare la prima vedere. Neapărat, că nu-mi propun aici 

să privesc toate feţele acestei probleme, ci numai să 

arăt ce ar împiedica introducerea asigurărilor împotriva 

châmage-ului. 

Dacă lucrătorii sunt asiguraţi pentru timpul când 

sunt lipsiţi de lucru, asigurarea nu se poate face în 

cea mai mare parte decâi pe seama întreprinderii, deşi 

contribuţia se ia dela întreprinzător şi dela salariat, căci 

după cele expuse în altă parie a acestui capitol, ambele 

aceste contribuţii sunt suportate în realitate de întreprin- 

derea respectivă. Care va fi rezultatul ? In momentele 

de conjunctură favorabilă, cu cât se vor angaja lucrători 

mai mulţi, cu atât va trebui să se destineze un fond mai 

mare pentru asigurarea împotriva chOmage-ului viitor 

probabil, şi când chOmage-ul intervine, lucrătorii vor Con- 

suma fără a produce, pe socoteala întreprinderii, din 

“care au făcut parte şi au fost apoi concediaţi. In această 

situaţie, întreprinderea nu se va mai întinde peste măsură 

în timpul favorabil şi va suferi aceleaşi pierderi în timp 

de criză, ca şi cobperativele de producţie spre “exemplu. 

Asigurările împotriva chOmage-ului au prin urmare 0 

puternică resfrângere asupra înfățișării şi tendinţii de 

evoluţie a întreprinderilor economice în vremea noastră. 

Greutatea, ce se prezintă, este așa der împiedicarea unei 

asemenea victorii absolule a marilor întreprinderi, dar 

din cele expuse mai sus, aceasta nu e de regretat nici 

din punct de vedere al desvoltării neîntrerupte. a economiei 

naţionale și nici din punct de vedere social. In legea 

engleză, se fac înlesniri întreprinzătorilor, cari plătesc 

de mai înainte pe un anumit timp contribuţiile impuse 

lor pentru fondul de asigurare al chOmage-ului, ceeace 

face aproape imposibilă concediarea imediată. în timpul 

unei crize, fără cele mai mari pagube. 

O ultimă greutate, ce se prezintă la asigurarea "Mpo- 

biva chOmage-ului, este chestiunea châmage-ului : "ma- 

nent. Statistica muncii me arată pentru toaie ţările, mai 

ales" pentru cele industriale, un număr oarecare, foarte 

mare adeseori, du lucrători fără angajament, şi ne arată 

în acelaş timp şi e vorecare cantitate de cerere de braţe. 
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După tabelele diferitelor „Burse ale muncii“, se pot lua 

datele necesare. O echilibrare a cererii şi ofertii de braţe 

de muncă nu e posibilă în starea actuală a lucrurilor, de 

oarece aproape nicăeri mu există o organizaţie completă, 

întinsă peste toată ţara, a Bursii muncii. Dar se poate trece 

peste această imperfecţiune, pentru a se. privi problema 

în întregul ei. | 

Odată cu organizarea asigurării împotriva chO- 

mage-ului, se poate organiza şi Bursa muncii şi se 

poate astfel prinde complet, atât oferta, cât şi cererea 

de braţe, şi, după ce se acopere cea din urmă prin cea 

dintâi, când mai rămân lucrători neangajaţi, aceştia vor 

îi socotiți în chOmage. 
Că diu când în când, pentru mai toate ramu- 

rile economice, rămân lucrători neangajaţi, e netăgăduit 

de nimeni, de oarece statistica stă de dovadă împo- 

“triva oricărei afirmaţii contrara. Ceeace este tăgăduit 

însă, este faptul dacă există în economia naţională a unui 

popor,—luată în întregul ei,—o cantitate de ofertă de 

braţe, întotdeauna neangajată. Dacă există, şi se pretinde 

de unii că există, atunci asigurarea împotriva chOmage- 

ului idevine, în ce priveşte această cantitate, o sarcină 

veşnică impusă economiei naţionale. IE o problemă de 

cea imai mare actualitate în ştiinţa economică şi în polilica 

socială, şi nu încerc să o aprofundez aici, mai întâi pen- 

trucă, e o problemă, care cere singură un studiu special 

coprinzător, şi apoi pentrucă nefiind încă studii pozi- 

tive. suficiente făcute asupra ei, maş putea să rezum 

trăsăturile generale ale discuţiei şi rezultatele obținute, 

indicâna izvoarele, cum am făcut peniru multe din ches- 

tiunile, tratate în acest studiu. 

Şi problema e cu atât mai complicată, cu cât 

châmage-ul permanent, întro ramură industrială oare- 

care, poate fi provocat de măsurile politicii economice 

generale, cun ar fi acelea pentru protejarea unei in- 

dustrii speciale, spre a putea suporia concurența stre- 

ină. Apoi, aspectul economiilor naţionale se schimbă 
neîncetat; astfel ştim că unele ţări se industrializează 

şi se specializează în anumite industrii. Momentele de 
trecere, în această veșnică lransformare, suni uncori 
ușurate, alte ori îngreuiate de „măsurile de protecţie“ 
ale politicii economice ale fiecărei ţări. 

Cu fiecare decădere a unei ramure economice, oricât
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de mare ar fi protecţia, se arată şi lipsa de lucru, care 

nu se poate precis cunoaşte dacă e permanentă sau ire- 

cătoare. 

Toate acestea sunt câteva puncte ale aceslei mari pro- 

bleme economice a timpului. In cazul cel mai rău, sacrificiul 

economiei naţionale generale e fatal, căci altfel, ori:e măsuri 

ale politicii economico-sociale, orice protejări ale unor ra- 

muri economice, pentru a le aduce în starea ce independenţă 

sau pentru a înlesni dispariţia treptată, fără ruinarea 

bruscă a atâtor factori productivi până acum în acele 

vamuri, toate aceste măsuri de asemenea natură ar îi 

condamnate mai înainte de a se condamna asigurarea 

împotriva chOmage-ului. Şi toate ştiinţele economice şi 

sociale unu urmăresc alt rezultat idecât să arate căile 

desvoltării leconomico-sociale, și, prin cunoaşterea raor- 

turilor reale, să dea norme, cari să domine deslănţuirea 

anarhică a forţelor şi să le armbnizeze întrun organism, 

capabil de evoluţie. 

Se pretinde însă, de altă parle, că o lipsă per- 

manentă de muncă nu ar exista, dacă „Bursa muncii 

ar fi complet organizată. Studiile speciale, bazele pe 

datele statistice şi experienţa unei Burse a muncii 

pina organizate, ar rămâne să dovedească această din 

urmă presupunere, pentrucă cea dintâi se sprijină pe da- 

tele statistice ale diferitelor Burse ale. muncii, aşa cun 

sunt organizate astăzi, de sindicatele muncitoreşti în multe 

“părţi. 
Im special, în Anglia, cu ocazia legii nouă pentru a- 

sigurarea împotriva chomage-ului, sau adus datele sta- 

tistice. ale Burselor muncii, organizate de Trade-Unions 

şi de Friendly Socialies, şi din ele rezultă că există un nu- 

măr de muncitori în permanență lipsiţi de lucru şi între- 

ţinuţi de sindicate până acum. Când însă Bursa muncii 

înlătură lipsa permanentă de muncă, atunci asigurarea 

împotriva châmage-ului nu mai formează nici o sarcină 

a economiei naţionale, ci e suportată, ca şi celelalte asi- 

gurări, de întreprinderea economică respectivă. 

Im expunerile din acest capilol, sau analizat princi- 

piile, cari stau la baza asigurărilor sociale, în raport 

cu organizaţia economico-socială existentă. In toate conse- 

cinţele lor, aceste principii mu sunt încă înfăptuite, şi 

mai ales nu sunt înfăptuite întwuna şi acâiaşi legislaţie, 

din vreuna din ţările, unde sau introdus asigurările so- 
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ciale. In capitolul următor, se va arăta ce sa înfăpluit 

în realitate până acum şi cum funcţionează întregul aparat 

al asigurărilor sociale. 

Literatură specială. — Obiectul capitolului V. e un domeniu puţin 

cercetat în întregimea lui. In toate scrierile folosite şi citate aici, se 

găsesc părţi din ceeace formează totul acestui capitol. Pentru trecut, 

problema e pusă aşă, cum am încercat să o pun aici, de L. Brentano 

în opera citată: Die Arbeiterversicherung gemăss der heutigen Wirt- 

chaftsordnung. Deasemenea Schmoller în Grundriss der allgem. Volks- 

wirtschafisichre şi Philippovich în Volkswir tschajtliche Politik Freiburg 

1899, tratează chestiunza mai coprinzător. In Die Arbeiterfrage de H. 

Herkner (Berlin 4908), se anaiizează problema, dar numai din punct de 

vedere al salariaţilor. Ch=stiunea cea mai bine studiată, în toate scrierile 

citate în lucrarea mea, este aceia a obligaţei la asigurare. In special : 

Schăffle: Der Korporative Hiljskassenzwang, Tiibingen 1884, arată 

-că obligaţia la asigurare, e o obligaţie la ajutorare proprie; L. Brentano : 

Der Arbeiterversicherungszwang, seine Voraussetzungen und seine Fol- 

gen. Berlin 1881. Privitor la intervenţia statului pentru determinarea or- 

ganizaţiei asigurărilor: Ad. Wagner : Der Staat und das Versicherungs- 

wesen 1881 şi diverse articole în revistele citate la capitolele precedente, 

articole scrise cu ocazia proectului de monopolizare a asigurărilor în 

Italia. Pentru problema châmage-ului şi asigurarea respectivă: Jul. Wolf: 

Die  Arbeitslosigkeit undihre Bekămptung. Dresden 189% : Busch- 

mann : Die Arbeitslosgkeit und die Berufsorganisationen. Beslin 1897 ; 

Hobson : The Problem of the un employed Londra 189%; L. Pumpianshy : 

Das Problem der Arbeitslosigkeit in England în Archiv jâr Sozialwis- 

senchaft und Sozial polite XXXIII |. Heit p. 161 şi urm. Pentru ac- 

cidentele muncii şi asigurarea respectivă, în afară de studiile citate asupra 

tuturor ramurilor asigurărilor, încă: Mac Weil: A Study of Accidents 

and Accident Insurance 1909.



CAP. VI 

ORGANIZAREA ȘI TEHNICA ASIGURĂRILOR 

SOCIALE 

Ş î. Observări Generale 

Pentru analizarea şi expunerea completă a luluror 

problemelor, cari formează obiectul acestui capitol, ar 

trebu un cadru mult mai întins, decât permite studiul 

acesta. Numeroase opere, consacraie numai acestor ches-. 

tiuni, studii întinse în diferitele reviste speciale, au apărut 

în tot timpul, de când se discută problema asigurărilor” 

sociale şi astăzi sunt încă multe chestiuni de organizare 

şi tehnică nerezolvate definitiv. In fiecare studiu, se gă- 

sesc noi cercetări şi moi încercări de perfecţionare a orga- 

nizării şi tehnicii. De această perfecţionare se leagă nea- 

părat chestiuni administrative şi financiare, cari privesc: 

întreaga societate organizată. Căci, dacă se admit princi- 

piile fundamentale ale asigurărilor, se întâmpină atâtea 

greutăţi în realizarea lor, încât unii adepţi ai principiilor” 

sunt adversari ai asigurărilor sociale, tocmai din cauza 

acelor greutăţi. Toată această vastă chestiune a organizării 

şi tehnicii asigurărilor sociale nu ar pulea încăpea în 

spaţiul ce i se poate consacra îm acest studiu, care nu e 

un studiu de matură juridică. De aceia, se vor face aici 

limitări, prin arătarea a ceeace formează obiectul acestui 

capitol şi a criteriilor, de cari mă servesc în analizarea 

şi expunerea problemelor, socotite ca esenţiale. 

Ma. întâi, trebue lămurit ce înţeleg aici prin organi- 

zare şi tehnică a asigurărilor sociale. Nefiind vorba decât 

de aplicarea, sau de înfăptuirea, unor principii, expuse în 

capitolul precedent şi în partea istorică, tot ceeace privește 

'această întăptuire nu ar fi decât o problemă de tehnică. 

In acest înţeles general, toate mijloacele de realizare a 
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unor gândiri sunt probleme de tehnică. In ştiinţele eco- 

nomice şi sociale în special, tehnica e singurul punct de 

sprijin, prin care se poate atinge şi analiza obiectele lor, 

mai puţin precise decât ale aşa numitelor „ştiinţe exacte“. 

Un foarte interesant exemplu de tehnică, în înțelesul gc- 

neral de înfăptuire a unei -concepții, îl găsim chiar în ca- 

drul asigurărilor sociale. E însă un exemplu, care nu în- 

cape în obiectul acestui capitol şi pe care îl aduc numai 

ca o ilustrare a deosebirii, ce trebue făcută între tehnica 

în genere şi între tehnica, de care va fi vorba aici. In. 

toate țările, unde s'au introdus asigurările sociale şi unde 

mi-a stat în putinţă să urmăresc toată istoria încercărilor 

de introducere,—care ma fost neapărat necesar să fie 

expusă în acest studiu,—proiectele de asigurare socială, 

au trebuit să fie precedate şi însoţile de anumite mijloace, 

care să le facă posibile. Asigurările sociale au d= rezultat 

creiarea unor instituţii pentru anumite classe sociale. A- 

cestea lrebuesc să fie obligate să le formeze, să le cea viaţă. 

Legiuitorul nu e identic cu aceste classe sociale şi concepţia 

proiectului, izvorită din necesităţile văzute de el, nu este 

încă aceia a masselor. Pentru ca proiectul să poată îi. 

apoi o realitate, idupă ce a devenit lege, trebue ca aceleaşi 

concepţii şi aceleași necesităţi să fie deşteptate în su- 

fletele mulțimilor. Acest mijloc e neapărat mecesar şi pen- 

uru alte legi, dar pentru mici o lege mai mult, decât pentru 

o lege a asigurărilor sociale, prin care se regulamentează 

până la un punct libertatea de acţiune economică, aceia 

pe care omul se crede mai stăpân, decât pe orice. De aceia, 

pretutindeni, proectele de legi ale asigurărilor . sociale au 

fost precedate de propaganda în massele muncitorimii 

şi nu rareori au fost alcătuite acolo. Toate cele spuse cu 

ocazia istoricului asigurărilor pot servi ca un exemplu. Dar 

nicăeri, procedeul acesta nu a fost mai mult întrebuințat 

ca în Anglia, odată cu aducerea legii din anul 1911. 

Cât e de necesar mijlocul propagandii, ca mijloc prepa- 

rativ pentru execuţia de mai lârziu, putem vedea şi dintr'o 

probă negativă. In Franţa sa votat în 1910 legea pentru 

asigurarea obligatorie împotriva pătrâneţii şi invalidităţii. 

Atât de neaşteptată şi atât de apăsătoare a fost găsită 

de unii muncitori această lege, încât în 1911, la aplicarea 

legii, presa ne-a adus la cunoştinţă cazuri de sinucidere 

a muncitorului, care se vedea obligat să contribue cu ceva, 

ca să dobândească în viitor o despăgubire neasemănat
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mai mare, decât ar Îi corespuns micii lui contribuţii. Din 

lipsa de preparaţie a masselor, poate să nu reuşească 

legea, făcută chiar spre folosul lor. Căci din exemplul 

de mai sus, un socialist, sau un partizan al asigurărilor 

tuturor cetăţenilor de către stat, ar fi condamnat sistemul 

asigurărilor sociale, cerând asigurarea fără contribuţie, cu 

urmările ei dezastroase pentru finanţele statului şi pentru 

economia naţională în genere. 

Dar nu mumai pregătirea masselor e mijlocul de în- 

făptuire a unor concepţii. Insăşi concretizarea acestora în- 

uw'un proect de lege, cere măsuri pregătitoare. Infăptuirea 

legilor de asigurare socială sunt-opera praclică cea mai in- 

genioasă a ştiinţii statisticii în special. E vorba sâ se pro- 

mită şi să se procure întrun timp viitor mijloace de trai 

la milioane. de oameni, şi aceste mijloace se ridică la sume. 

fabuloase. Cine poate pătrunde în viitor şi să vadă ce 

accidente se vor întâmpla, cât va trăi un invalid, elc.? 

Cine poate observa massele în elementele lor, cu diferen- 

ţierile acestor elemente, după multiplele profesii, după 

raporturile naturale climaterice, etc.? Statistica, ajutată. 

de alte ştiinţe, dă materialul, pe care legiuitorul trebue 

să-l cunoască complet, înainte ide alcătuirea proiectului, 

şi să ştie să se folosească de el. După cum simpla vitejie și 

îndrăsneală a unui general nu mai e suficientă pentru a 

conduce bine o armată întrun răsboi modern, tot astfel 

nu mai poate îi suficientă numai oratoria pentru un con- 

ducător al societăţilor moderne. 

Im toate ţările, unde sau introdus asigurările so- 

ciale, pentru alcătuirea proiectului respectiv, au stat 

la îndemână datele statistice pentru timpuri mai în- 

delungate. In toate ţările apusului, există încă de 

mult wecensăminte ale populaţiei, la intervale egale, 

pentru a se constala şi starea populaţiei după nu- 

măr, vârstă şi sex, dar mai ales pentru a se cunoaşte 

legile evoluţiei poporaţiunilor, legi, cari sunt de o preri- 

ziune aproape matematică, cum arată rezultatele statisticii. 

Dar nu numai recensămintele populaţiei au servit la alcă- 

tuirea proiectelor, ci mai ales recensămintele. profesiilor, 

cari sunt cu totul deosebite de cele dintâi. Nu se cunoaște 

până acunr o legislaţie a asigurărilor, care să nu fi fost 

precedată de un recensământ al profesiilor, şi nici nu se 

poate altfel alcătui o asemeneea jegislaţie, dacă trebue să 

fie conformă realităţii şi aplicabilă. 
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Dau aici câteva exemple pentru iiustrarea acestui ade- 

văr; toate sunt luate din proectele, aduse în timpul din ur- 

mă, şi mai ales'din proectul de lege englez, care poate fi privit 

ca un idealde pertecţie a aplicării ştiinţelor sociale. In „Re- 

port of the Acluaries in relation to the Scheme of Insurance 

against Sickness, Disablemeni, etc. embodied in the Na- 

rional Insurance Bill. 1911.“, prezentat odată cu proiectul, 

de către George E. Hardy, un bun cunoscător al tehnicii 

asigurărilor private asupra vieţii, se arată bazele şi modul, 

în care Sa alcătuit proectul. Reprodu? câteva date din a- 

ceastă fxpunere. A fost folosit recensământul din 1901. 

Din tabele profesiilor sau ales acelea, cari puteau îi 

luate în seamă la asigurare, făcându-se oarecari compen- 

sări, cu privire la numărul celor ce erau să fie asiguraţi, 

operaţie, asupra căreia nu. e nevoie să insist. In tabelele * 

alese, sa făcut deosebirea între asiguraţi şi întreprinzători, 

scoţându-se aceştia din urmă. Intre asiguraţi s'au ales 

cei obligaţi, după scoaterea celor trecuţi ca lucrând pe 

socoteala proprie şi a agricultorilor, cu fii şi fiicele lor, 

cari au fost puşi în rândul celor ce se poi asigura “de 

bună voie. S'au făcut apoi tabele, pe baza de 5 ani, pentru 

a se obţine o clasificare după vârstă ; rezultatul procentual 

Sa aplicat la populaţia, aleasă după procedeul de mai 

sus, în mod diferit pentru Scoţia, Irlanda şi Anglia pro- 

piu zisă. Creşterea populaţiei a fost calculată după ciira 

creşterii din 1891/9014, până la :1912, iar de aci înainte 

observându-se şi mersul cifrii creșterii în raport, cu pe- 

rioadele de recensământ trecute. În sfârşit, pentru a sc 

şti ce organe de asigurare vor fi create, sa ales populaţia 

organizată în sindicale sau casse de ajutor—7rade-Unions 

şi Friendly. Socielies. Pentru 1912, când va intra în apli- 

care, s'a găsit, dela 16 ani în sus, următoarele cifre: 

    
Da A 

      

  

  

  

      

Membrii la sindicatele admise Cei ce se vor LOTAL 

; : igură | 

Obligaţi la asigurare Asiguraţi de 5 Suta a 

Bărbaţi . . - 8.573.000 625.000 638 000 9 812.000 

Femei | căsător. 548 000 — 53.000 601.000 

necăsăt. 3.080.000) 204.000 191 009 3.415.000 

„Total 12 207.000! 829 000 882 000 13.918.000 

Creşterea e calculată pentru fiecare an până la 1827
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+_1898, când vor fi 11.211.000 bărbaţi, obligaţi la asigu- 

rare, 4.687.000 femei, în total 15.898.000 obligaţi la asi- 

gurare și pe lângă aceştia încă 765.000, cari se pot asi- 

gura de bună woie, adică mai puţin decât actualmente, 

de oargce sa ţinut seama de tendința de înmulţire a 

salariaţilor. 
Pe baza acestor date, trebuia alcătuită partea finân- 

ciară a întregii instituţii. Sa pornit tot dela recensământul 

din 1901, formându-se tabelele necesare şi pentru această 

din urmă chestiune. Un fapt, care trebuia stabilit era mor- 

talitatea. Pentru aceasta, au fost folosite tabelele -morta- 

lităţii, cari se întrebuinţează de societăţile private de. asi- 

gurare a vieţii. Ca cifră probabilă a îmbolnăvirii sa luat 

aceia stabilită după registrele mai vechi dela Friendly 

Socrdhes. De oarece se face şi o asigurare a maternității, 

Sa luat de bază cifra natalității, după diferitele classe 

ale vârstii, căci diferă după acestea. 

Lar pentru calcularea cifrii probabile a celor fără lu- 

cru, au tost întrebuințate registrele, ținute de Trade-Unions, 

atât pentru durata, cât şi pentru numărul celor în stare 

de chOmage. S'a constatat că, cifra celor fără lucru 

creşte relativ, în proporţie cu vârsta. Proiectul a luat 

de bază 2, 6 săptămâni pe an ca durată medie şi 5%/g 

numărul celor ce eventual vor fi în chOmage. 

După asemenea date şi cu asemenea baze. de calcul, 

Sau stabilit veniturile şi cheltueiile asigurărilor până în 

1928. Cifrele pentru 1912—13 şi 1927—28 sunt urmă- 

toarele : 
Numai pentru cei asiguraţi în Friendly Socielis, ve- 

niturile sunt: 
    

Dela cei obligaţi | Dela cei de bună TOTAL 

  

  

voe 

1919/13 | 15.186.000 £ 1.296.000 £ 16.482.000 

1927/28 | 21.350.000 £ 1.218 000 £ 29.568.000 £ sau   364.200.000 fr. 

Cheltuelile totale pentru aceiaşi, sunt: 
  

  

Din aceste sume, statul 
Pentru obligaţi şi de bună voe | Va contribui cu 

  

  

1912/43 | 1.285.000 £ 1.944.000 £ 

1927/28 21.116.000 £ 5.498.000 £ 
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Aceleaşi calcule şi pe aceleaşi baze s'au făcut şi în 

alte ţări. Astfei se găsesc în proiectul elveţian şi olandez 

din 1911, ale căror cifre nu e nevoie să mai fie reproduse,: 

De aci derivă cauza, care face ca proiectele să aibă nevoie 

de comisiuni de specialişti şi să aibă o lungă istorie, până 

să devină legi. 
Am dat aceste exemple pentru a arăta un înţeles. 

al tehnicii, aplicate la asigurări. Nu de aceasta va fi însă 

vorba aici, dar de expunerea procedeelor instituţiilor de 

asigurare socială, pentru a-şi ajunge scopul, pentru care 

sunt create. Aceste prccedee ale. unor alcătuiri sociale con- 

crete sunt probleme de tehnică :în genere. Voi face însă 

o deosebire, limitând mai precis obiectul capitolului şi. 

determinând în acelaş timp înţelesul expresiilor, de care 

mă servesc. 
In alcătuirile asigurărilor sociale se pot distinge două 

părţi : o parte statică și alta dinamică. Pe baza legislaţiilor 

se formează instituţii sociale nouă, cu o administraţie de- 

terminată. Tot ceeace se raportă la cuprinsul acestor 

instituţii, la felul lor de alcătuire, după loc sau după pro- 

fesia celor ce fac parte din ele, la organele lor adminis- 

trative şi de decisie şi la raporturile dintre ele, toate a- 

cestea formează partea concretă, vizibilă, stabilă, sau pay- 

tea statică. Tot ceeace se raportă însă la viața acestor 

instituţii, la acţiunea organelor, cu privire la ceeace pri- 

mesc. şi ce împart” membrilor, tot ceeace se raportă la 

bazele ştiinţifice ale acestor operaţiuni, tot ceeace face 

cheia întregului mecanism, tot ce se rapoartă la funcţio- 

narea, la mişcarea aparatului, alcătueşte parteâ dinămică 

Aceste două părți vor forma obiectul capitolului acesta, 

care se va împărţi deci în: organizația și administrația asi- 

gurărilor sociale, şi apoi funcționarea sau tehnica propriu- 

zisă a asigurărilor sociale, înțelegând aici prin tehnică 

partea dinamică a acestor instituții. 

Mai sunt necesare încă anumite lămuriri, cu privire 

la procedeul întrebuințat în special în expunerile urmă- 

toare. De şi e: vorba de descrierea unor organizaţii reale, 

prin urmare de înfăţişarea completă a tabloului instituții- 

lor de asigurare socială din domeniul îmbrățișat în acest 

studiu, adică din toate statele moderne, totuși nu se va face 

aici această descriere amănunţită. Nar fi nici posibil în- 

tun cadru restrâns şi nici util să expun în parte fiecare 

alcătuire. din fiecare stat, cu particularităţile lor mai puţin
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esenţiale, fără să încerc a le subordona unui principiu 

unitar. Din potrivă, atât în organizare, cât şi în tehnică, 

se va expune cdată ceeace e comun tuturor instituţiilor, iar 

din ceeace e special, se va lua numai ceeace stabileşte 

noi principii, ceeace aduce noi elemente de completare 

a sistemului asigurărilor. In lotul, se wa expune ce e esen- 

(ial în organizare sau în tehnică şi ca ilusirare se vor 

cita exemple din diferite state moderne. 

In aceia ce va trebui neapărat să fie arătat aici, 

şi mai ales în tehnica asigurărilor sociale, sunt părţi, 

asupra cărora nu mă voi întinde în mod complet. Asigură- 

rile sociale se folosesc şi ele în mai multe părţi de 

tehnica asigurărilor în genere, creindu-și pentru unele 

părţi o tehnică specială. Tehnica asigurărilor în genere 

a tormal obiectul unei ştiinţe speciale, bazată pe datele 

statistice şi pe calculele probabilităţior. Fiecare chestiune 

poate forma obicctul unui studiu special. 

Spre deosebire de toate celelalte părți ale studiului 

de faţă, chestiunile de tehnică, de care e vorba, presupun 

oarecare cunoștințe speciale, pentru a :putea fi prinse în 

toată întregimea lor, atât din cauza conciziunii, cu care 

vor fi expuse, cât şi din cauza amintirii unor rezultate 

ştiinţifice aplicate, dar care nu vor fi tratate aici. Cu 

toate acestea, voi încerca să dau toate elementele, care ar 

înlesni înţelegerea celor spuse. 
. 

$ 2. Organizaţia şi Administraţia asigurărilor sociale 

Nici în toate ţările şi mici în lăuntrul aceleaşi țări, nu 

există aceiaşi organizaţie a instituţiilor de asigurare so- 

cială. Mai multe cauze au împiedicat şi împiedică şi de 

aici înainte unificarea organizaţiei. 

Una din aceste cauze o formează şi resturile de al- 

cătuiri tradiţionale, corespunzăsoare. altor vremuri şi clă- 

dite pe alte baze. Am arătat în altă parte, cun, odată 

-cu semnele prevestitoare ale organizaţiei econonljco-s0- 

ciale nouă, au apărut şi organizări ale celor din classa, 

de jos, cu scopul ajutorării la vreme de nevoie. Cu cât 

nevoia se măria şi un alt sprijin di alt undeva nu se găsia, 

cu atât se înmulţiau asociaţiile de ajutor. Şi sau înmulţit 

mereu în fiecare ţară până la introducerea asigurărilor 

sociale. Foarte mari Keosebiri exisatu în modul de consti- 
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tuire şi de conducere, după locuri şi după profesii ; ceeace 

le unia, era numai scopul, identic la toate, de şi împlinit 

de unele asociaţii mai complet, iar de altele mai puţin 

complet. Oricum ar îi fost însă, erau organisme sociale 

reale. Dacă prin natura lucrurilor şi prin împrejurările 

în care sunt puse să trăiască, asemenea organisme se 

pot schimba şi pot lua treplat o altă înfăţişare, apoi o 

legislaţie nouă nu poate irece peste ele, ci e silită să-şi 

înceapă opera cu ele, pentru a le vedea în viitor, așa 

cum sunt concepute în această nouă legislaţie acum. E mai 

uşor neapărat pentru un legiuitor să alcătuiască 0 Lună or- 

ganizaţie, potrivită împrejurărilor timpului, când nu există 

alcătuiri mai rele tradiţionale. Dar o asemenea situație 

n'a existat pentru nici un legiuitor, de oarece întotdeauna 

o legislaţie generală socială a trebuit să fie adusă de nevoi, 

care s'au ivit mai întâi în practică şi au cerut îndată să 

fie satisfăcute în mod parţial. 

“Voate observările făcule aici cu privire la res- 

lurile alcătuirilor tradiţionale, ca fiimd o piedică pen- 

tru o nouă organizare mai bună, se referă numai 

la partea externă, la mijlocul de împlinire a unui 

scop, şi acest mijloc trebue să învingă pe cel mai vechi 

şi să-l înlocuiască, dacă e mai superior, oricât ni sar deş- 

tepta regrelul nostru după formele unei vieţi trecute. A- 

ceste forme pot rămâne în muzee peniru a ne înlesni 

urmărirea firului progresului, dar nu trebuesc să înăbuşe 

viaţa cea nouă din cauza strâmtimii şi imperiecţiei lor. 

Unde sunt însă, legiuitorul e silit să le primiască, până 

ce le va acomoda. 
Formele vechi ale asociaţiilor ide ajutor au pă- 

truns în istituţiile asigurărilor sociale, dar se schim- 

Dă încetul cu încetul. Evoluţia organelor asigurării împo- 

triva boalii, mai cu seamă în Germania, dovedeşte acest 

fapt. 
In afară de aceste alcătuiri tradiţionale, însăşi $O- 

văirea legislaţiilor asigurării dintrun timp întraltul a 

creiat neîncetat piedici pentru 0 organizare unitară. Sa 

arătat în partea istorică a acestui studiu, cum unele state 

au încercat până la o vreme să regulamenteze funcţionarea 

casselor de ajutor mutual, creind pentru ele viferite or- 

gane, formându-le o avere proprie. Când mai pe urină 

aceleaşi state au introdus instituţiile nouă de asigurare, 

organele creiate mai înainte sau acomodat cu greu dispo-
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ziţiile nouă, şi au trebuit să fie admise cu aspectul lor 

propriu. Tot ceeace a rezultat din această diversitate 

de organizare, sa reflectat în cosțul total al conducerii 

ei, în partea financiară. cesace pe deoparte măreştse sar- 

cinele, iar pe de alta micşorează ajutoarele sau foloasele 

aduse. 

Dacă diversitatea, provenită din cauzele de mai sus, 

tinde încetul cu încetul spre o organizaţie unitară, apoi 

există alte cauze, cari dau naștere la insliluţii de asigurare 

deosebite prin natura lor. Nu toate ramurile de asigurare 

sociale se pot crganiza pe aceiaşi bază. Asigurarea împo- 

triva boalii și mai ales împotriva bătrâneţii poate fi mai 

generală, se poate întinde la toate profesiile şi la toate lo- 

curile. In asemenea împrejurări, va trebui să se găsească 

cea mai bună organizaţie, care să îmbrăţişeze pe toţi 

cei obligaţi la asigurare. Cu totul altiel e la asigurarea 

împotriva accidentelor muncii. Aici asigurătorii sunt între- 

prinzătorii. De felul întreprinderii lor depinde desimea 

accidentelor. Pentru întreprinderite, amenințate de aceleaşi 

pericole, sunt condiţii de asigurare asemănătooare. Intre- 

prinderi de acelaş fel nu se găsesc multi” în acelaș loc şi, 

după cum se wa vedea, şi în asigurările sociale, reuşita 

instituţiilor de asigurare depinde tot de repartiţia, rizicu- 

rilor asupra unui număr cât mai mare de purtători ai asi- 

gurării. In asemenea împrejurări, alla va trebui să fie orga- 

nizaţia asigurărilor împotriva accidentelor muncii. 

In sfârşit, şi mai diferită e organizaţia asigurării 

împotriva châmage-ului. Nu numai că -trebue să se ţină 

seamă aproape de tot ceeace e propriu şi asigurărilor 

împotriva accidentelor muncii, dar se fac diferențieri şi 

mai mari după profesii și apoi asigurarea împotriva ch6- 

mage-ului nu e posibilă, după cum s'a văzut din cele spuse 

până acum, tără o întinsă organizaţie a Bursii muncii. 

“Toate caracterizările acestor trei feluri de organizări 

mi !se par că ar fi cele esenţiale pentru întreaga organizare 

a asigurărilor sociale, și aşa voi încerca să o fac la sfâr- 

şitul acestui studiu, întio serie de conclusii generale. De 

oarece însă aici e vorba de expunerea unor instituţii reale 

a unor alcătuiri existente, wa trebui să mai fie expuse 

şi diferenţierile ce nu mi se par naturale într'o bună 

şi completă organizaţie a asigurărilor, dar cari există 

de fapt. Un studiu ştiinţific expune ceeace este, nu ceeace 

ar trebui să fie; iar observările critice arală cum ar 
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irebui să fie, de oarece coprind întotdeauna un ele- 

ment subiectiv, adăogat faptelor analizate, aceste observări 

critice trebuesc precis despărțite de obiectul însuşi al stu- 

diului, pentru a nu slăbi lumina :de crezământ, ce trebue 

să i se dea acestuia din urmă. De accea, vor îi expuse. aici, 

şi alte diferențieri de organizare, afară de cele trei de 

mai sus. 
Ținându-se seamă şi de tradiţie, sau alcătuit prin 

legile de asigurare organe deosebite. pentru asigurarea 

pătrâneţii şi invalidităţii, lăsându-se organele mai vechi 

de ajutor mutual numai pentru asigurarea împotriva boalii 

Dela organele cele din urmă şi mai mici, peniru fiecare 

Bin aceste ramuri ale asigurării, sa mers mai deparie 

şi s'au alcătuit organe tot mai centralizatoare, pentru 

fiecare ramură. Astfel sa ajuns la două edificii, întinse 

pe tot coprinsul ţării. Procesul acesta sa urmat mai 

înțâi în Germania şi de aci sa imitat în alte ţări, mai 

în toate, afară de Anglia, unde se încearcă o organizaţie 

unitară pentru boală şi invaliditate. 

Ceeace e creiat. însă, rămâne multă vreme, cu toate 

pagubele aduse. Se critică împărţirea aceasta în toală 

literatura respectivă şi a fost criticată din parlea guver- 

nelor germane. Astfel într şedinţă a Reichstag-ului din 

1905, Posadowsky.—căruia i sa dat numele de Loko- 

motivfăhrer ider deulschen Sozialpolitik,—spunea : „Avem 

o consirucție uriașă a asigurărilor 'sociale, dar această 

uriașă conslrucție nu are o temelie solidă... Dacă astăzi 

am avea res inlegra, nici un om cu minte nu sar putea 

gândi să facă o organizaţie diferi: pentru boală şi inva- 

liditate. Aşa numitul sistem al legiferării noasire social- 

polihce e un produs al desvoltării cronplogice. Cred, așa 

far, că lrebue să fie o problemă a viitorului întrunirea 

acestor mar. ramuri ale asigurării întro formă unitară.“ 

Dela 1905 şi până acum, sau mai făcut medificări, iar 

acum la 1911 sa făcut o revedere generală şi o mare re- 

formă a asigurărilor sociale, dar diterenţiarea a rămas. 

Organele existente n'au voit să se contopească, preferând 

cheltueli de administraţie mult mai mari. In multe din 

celelalte ţări, s'a imitat în mod servil această diferenţiare, 

mai ales pentrucă mu sa intredus deodată un sistem 

  

1) A se vedeă M. Wagner. op. cit.
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complet de asigurări sociale, ci vând pe rând câte 

o parte. In unele ţări, sau maf, creat și alte organizări 

cu totul diferite; aşa spre exemplu, în Austria pentru 

funcţionarii privaţi, iar în Italia se încearcă o asigurare 

a maternității. In loc de reorganizarea și lărgirea institu- 

ţiilor existente, se încearcă acu: şi în Germania o asigu- 

rare diferită pentru funcționarii privaţi. “Toate aceste forma 

ver trebui să fie expuse în caracterele lor esenţiale. Numai 

că, pentru a se observa ceeace au comuni, vor fi expuse 

laolaltă toate, cari, după cele spuse mai sus, ar trebui 

să formeze o singură organizaţie. 

Cu toată imitaţia aproape servilă a legislaţiilor asi- 

gurărilor sociale dela o ţară la alta, imilaţie, care se 

apropie de aceia a Codului napoleonian, există totuși 

oarecari ideosebiri, şi în dispoziţiile mai de amănunt, dar 

mai ales în ce priveşte întinderea unor anumite. forme 

de. organizare. Intro ţară e mai răspândită o formă, în altă 

ţară € mai întinsă altă formă. O ţară agricolă, cu 0 in- 

dustric puţin desvoliată, sau cu o industrie în strânsă 

legătură cu agricultura, va fi silită să adopte o organizaţie 

bazată pe principiul teritorial, nu al profesii; iar orga- 

nele asigurărilor îşi vor înliride activitatea pe un domeniu 

mai larg. Pe lângă aceasta, organizaţia na mai depinde şi 

de felul agriculturii, dacă ce o mare sau o mică exploatare. 

Into ţară industrială dinpotrivă, profesia va fi principiul 

determinat în cele mai multe cazuri. Aici însă diferen- 

jierea organelor de asigurare va îi şi mai mare, de oarece 

se găsesc întreprinderi statornice cu zeci de mii de lu- 

crători și acestea pot forma unități în cuprinsul orga- 

nizaţiei asigurărilor. De aceia o să întâlnim prelutindeni 

casse de asigurare proprii ale unei întreprinderi oarecare, 

ceeace este de alifel în concordanță cu tradiţia. Dar 

dintre toate formele de organizare a asigurărilor, cea 

mai mare deosebire ar fi între organizaţiile de. asigurare 

împotriva chOmage-ului în agricultură şi industrie. De 

aspectul general al economiei naţionale, depinde prin ur- 

mare şi aspectul general al organizaţiei asigurărilor so- 

ciale. 
In sfârşit, o ullimă sursă a deosebirilor dintre orga- 

nizările asigurărilor din diferitele stale este şi coprinsul 

mai larg, ori mai strâmt, al legislaţiilor respective. in 

unele ţări, dispoziţiile legilor se întind asupra unor mai 

mari părţi ale populaţiunilor, iar în altele numai asupra 

. 
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unor profesiuni restrânse. E, neapărat, 'o imperfecție a 

legislaţiilor şi, după schimbările succesive şi lărgirile ne- 

contenite, sar putea zice că e numai un punct de trecere 

spre o organizaţie mai completă. “Tendinţa va fi arătată, 

dar e necesar să fie prins şi momentul actual, şi în acest 

moment, coprinsul asigurărilor e deosebiti dela o ţară 

la alta, având însă o mare parte comună. De întinderea 

asigurărilor depinde şi organizaţia lor. Dacă spre exemplu 

întro ţară sunt obligaţi la asigurare numai salariaţii din 

anumite industrii, din industria minieră de pildă, orga- 

nizaţiile mar avea nici un sens să se întindă pe tot co- 

prinsul ţării, împărţită în regiuni pentru acest scop. Din 

potrivă ar fi, dacă toţi salariaţii din toate profesiile, 

mai mult, toată muncitorimea cu un venit sub o anumită 

limită, ar îi obligată la asigurare. 

Toate cele expuse în paginile de mai sus, se oglindesc 

în crganizaţiile ce vor fi expuse aici. Mai înainte este însă 

novoie să se arate cel din urmă fapt, adică întinderea 

asigurărilor, conţinutul lor. Orice asigurări sunt făcute 

pentru oameni și numărul, diferenţieri!e profesionale âle 

lor, precum şi necesităţile. lor, determină în primul rând 

felul instituţiilor. De aceia, dau aici un tablou sumar al 

masselor, peste care se întinde asigurarea în diferite. 

stale. 
La început, asigurările sociale au pornit dela ideia, 

că twebue să se asigure viaţa materială viitoare a prole- 

tarilor salariaţi din industrie, şi încă nu din toate ra- 

murile industriale. Aşa a început Germania şi după ea 

alte ţări, şi aşa este până astăzi în unele ţări. Indată. însă 

asigurările sau întins la salariaţii din toate ramurile 

industriale, apoi la salariaţii "din agricultură. Și în alte 

cercuri sa simţit nevoia ide asigurări, iar experienţele 

bune făcute pentru salariaţii propriu zişi din industrie 

şi agricultură au îndemnat și alte elemente. să se miște şi 

să ceară alte alcăluiri. Astfel au fost atraşi încă mai de 

mult în rândul celor asiguraţi funcţionarii au conciucătorii 

de lucrări, angajaţi de întreprinzători, iar acum în urmă 

asigurarea se întinde şi asupra tuturor funcţionarilor pri- 

vaţi. Dela concepţia că asigurările sociale însemnează asi- 

gurările muncitorilor industriali şi agricoli, în înţelesul 

de salariaţi, sa trecut mai departe, înţelegându-se prin 

asigurări jsociale acelea ale tuturon celor ce muncesc pentru 

altul, închiriindu-şi sau vânzându-şi puterea fizică sau 

14
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intelectuală. Totuşi, nici aici nu a rămas concepția, de 

oarece în rândul celor obligaţi la asigurare sunt alraşi 

încetul cu încetul şi o parte din cei ce muncesc pe s0- 

coteala lor proprie, o parte din micii întreprinzători. Și 
atunci «e; întrebarea, care e limita, până unde se pot înlinde 
asigurările sociale şi deci ce se. înţelege prin acestea ? 
In numeroasele studii speciale nu găsesc trasă o asemenea 

limitare precisă; în concluziile dela sfârşitul studiului 
întreg, voi încerca o asemenea limilare. Aici insă voi 
descrie fragmentar, înlinderea reală de până acum, prin 

exemplele «duse. 
lu Germania, după legea primă de asigurare împo- 

triva boalii, cu schimbările ei până la cea din 1911, erau 
obligaţi lu asigurare toţi lucrătorii salariaţi din industrie 
şi comerţ, indiferent de ramura industrială şi indiferent 
de mărirea salariului. Legea permitea însă să se înlindă 
obligaţia asigurării prin ldecrete ale cancelarului impe- 
riului şi prin dispoziţiuni ale Bundesrat-ului la toți lu- 
crătorii ocupați în întreprinderile statului. Apoi se lăsa 
la dispoziţia fiecărei ţări a federaţiei germane, să în- 
tindă asigurarea la alie categorii de muncitori, în special 
la cci din agricultură şi silvicultură. De asemenea drepturi 
se şi făcuse uz în Bavaria, Wirtenberg, Sacsonia, 
Baden, Hessen, Braunschweig, Anhalt, Sachsen-Weimar, 

Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha. Sehwarzburg, 
Reus, Bremen. In sfârșit. era permis şi comunelor și dis- 
trictelor să întindă obligaţia asigurării prin statut local. 
Aşa se procedase în Prusia în mai multe cercuri urbane și 
rurale Nu erau însă în nici o parte aceleaşi profesiuni 

coprinse şi nici o umiforinitate în jdispoziţiile statuare. Prin 

marea reformă din 1911, sa stabilit, prin legea generală a 
îm periului, până unde se întinde în mod precis obli- 
gaţia asigurării. In afară de cei obligaţi prin legile de mai 
sus, sau declarat obligaţi la asigurare prin legea din 

1911 şi: lucrătorii agricoli, cei ocupați în meserii ambu- 

Jante, lucrătorii din industriile casnice şi „lucrătorii la 

domiciliu“, marinarii, ucenicii şi ajutoarele comersanţilor, 

lucrătorii ajutori din farmacie, actorii şi membrii or ches- 
trelor, profesorii şi preparatorii privaţi. Peutru micii in- 
dustriași şi imeimbrii familiilor întreprinzătorilor a ră- 
mas libera dispoziţie, să se asigure sau nu la organele, 
create pentru ceilalţi. In sfârşit, prin legile de mai înainte, 
erau obligați la asigurare și conducătorii de lucrări din 
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diferite întreprinderi, funcţionarii din exploatări, dacă nu 

aveau un salariu sau o leafă miai mare: decât 2900 M. pe 

an ; prin legea din 1911 sa ridicat această limită de salariu 
la 2500 M. anual. 

Mult mai larg e cercul persoanelor obligate la asigu- 

rarea bătrâneţii şi invalidilăţii, precum, şi la asigurarea 

copiilor şi văduvelor, căci toate acestea sunt supuse ace- 

loraşi dispoziţii ale legii respective din 1899 și din 1941. 

In special, după legea din 1911, asigurarea copiilor şi a 

văduveler € alipită exclusiv de asigurarea invalidității. 

incă cela 1899 obligaţia asigurării era aşa de largă, încât 

Ja 1911 na mai avut să se mai întindă prea mult. Sunt 

obligaţi la asigurările. ide mii sus toji salariaţii din ioate 

întreprirderile agricole, industria!e şi comercia!e, toţi func- 

ționarii din exploatările economice, dacă nu au un salar 

sau o leafă mai mare d2 2000 M. anual. In sfârşit, după 

hotărîrea Bundesra!-ului, sunt sobligaţi la asigurare şi în- 

treprinzătorii agricoli şi micii meseriaşi, dacă nu au mai 

mult de un lucrător sa'ariat. Cei cu ldoi lucrăiori și func- 

ționarii din întreprinderi cu salar mai mare de 2)00 M. 

se pot asigura d: bună voie Ja ax'eicaşi Instituţii. cu aceteași 

înlesniri. 
ToL aşa de întinsă cra asigurarea împotriva acci- 

dentelor muncii, după legile de mai înainte ce 1911. Expe- 

rienţa a dovedit însă că e nevoie încă de o lărgire şi după 

datele statisticii protesiuni!o” şi a accidentelor vesperlive, 

Sa mai întins încă la 1911 obligaţia asigurării, până unde 

Sa simţit nevoie. Erau obligaţi la asigurare toţi munci- 

torii salariaţi de marea industrie şi din agricultură şi 

silvicultură. Dintre salariaţii dm industrie erau anume 

obligaţi la asigurare lucrătorii din fabrici, din mine, con- 

strucţii; apoi cei din anumite meserii şi din marină. 

Pentru aceleaşi ramuri industriale erau obligaţi la asi- 

gurare şi funcționarii din întreprinderi, dacă nu aveau 

o leafă mai mare de 3000 M. In afară de această obli- 

gaţie, prin legea imperiului, se permitea să se fixeze prin 

statut local obligaţia la asigurare a micilor întreprinzători 

cu mai puţin de doi salariaţi sau cu un venit mai mic 

de 3000 M. anual, precum şi obligaţia funcţionarilor între- 

prinderii, cu o leată mai mare de 3000 M. Oricine însă 

putea să se asigure de bună woie la aceleaşi instituţii. 

Prin reforma din 1911, se mai întinde obligaţia asigurării 

la industriile decorative, la tot felul de construcţii, la insia- 
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laţiile de băi, la persoane ocupate. cu îngrijirea vitelor 

mari, indiferent dacă sunt ţinute pentru o exploatare. in- 

industuială sau de plăcere, la întreprinderi pentru tra- 

tarea şi prefacerea mărturilor, la pescăriile. d> fluvii, la 

fabricarea de ghiaţă. Pentru toţi funeţionarii, din toate 

exploatările, sa ridicat limita ide leafă dela 3000 la 5000 

mărci anual, sub care sumă toţi suni obligaţi. 

Aceasta e siluaţia meală de până acum din Germania. 

Pe lângă toate aceste persoane, Sau iai cerut însă asigu- 

rarea unci alte părţi a populatiei şi sa preiins chiar for- 

marea unei instituţii, cu totul deosebite, Avânil o istorie 

lungă, de 10 ani, sa adus în Reichstag, sub o formă «de- 

finitivă, legea 'de asigurare a funcţionarilor privaţi. Lespre 

organizaţia ideosebită ce sia propus şi molivele ei, se va 

vorbi mai în urmă. Aici e vorba numai de cercul per- 

soanelor, ce trebue să facă par.e din acele instituţii nouă. 

Intre vârsta de 16 şi 60 ani şi până la un venit de 

5000 M., trebue să fie obligaţi să-și asigure o pensiune 

pentru copii şi văduvă, urmă'oarele persoane: 1) Orice 

funcţionar privat, care e conducător într'o întreprinderă 

ca profesie principală. 2) Orice funcţionar din îa- 

brică şi conducător de lucrări. 3) Asistenţii și tucrătorii 

din farmacii. 4) Actorii şi membrii din orchestre. 5) Că- 

pitanii şi ofiţerii din marina comercială. Toţi aceştia 

sunt împărțiți în 9 Classe. Mulţi din ei am arătat că 

sunt coprinşi în legislaţia existentă, dar se cere o nouă 

organizaţie pentru alte molive, ce se vor vedea mai în 

urmă. 

In sfârşit, ar mai rămâne de arătat cercul persoa- 

nelor asigurate împolriva chOmage-uui. După cum am 

arătat în altă parte, nu există însă până acum în Ger- 

imania nici o lege şi nici un proiect de lege peuiru ase- 

memea asigurare generală. 

In Austria şi Ungaria sunt obligate Ia asigurare 

împotriva boalii aceleaşi persoane ica şi în Germania, cu 

aceiaşi limită de leafă peniru funcţionarii industriali, cu 

oarecari restrângeri, întru cât în Austria nu sunt o0bli- 

gaţi la asigurare lucrătorii din întreprinderi'e comerciale, 

şi apoi, atât în Austria cât şi în Ungaria, lucrătorii din 

agricultură, industria casnică şi servitorimea, se pot nu- 

mai asigura de bună voie la aceleaşi instituţii cu aceleaşi 

foloase. La asigurarea împotriva inval dităţii şi hătrâneţii, 

împreună cu asigurările ce am arătat mai sus că sunt ali- 
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pite de acestea, nu sunt obligaţi în Austria şi Ungaria, 

decât lucrătorii din mine. In proiectul adus de aproape 

doi ani şi dat în studiu unor comisiuni de specialiști, 

se întinde obligaţia la asigurare la o pare şi mai mare a 

populaţiei, decât e prevăzută în legislaţia respectivă ger- 

mană. Astfel, proiectul austriac "obligă la asigurare, pe 

muncitorimea salarială din toate profesiile, şi pe micii în- 

imcprinzători din industrie, comerţ şi agricultură, până la 

un [venit imposabil prin legile impozitelor !de 2100 korcane. 

Intinderea asigurărilor împoiriva accidente:or muncii 

c mai mare şi mai completă, atât în Austria și Ungaria, 

At şi în celelalte ţări, ce se vor mai vedea. În Austria sunt 

obligaţi la această asigurare toi lucrătorii şi funcţionarii 

industriali până la limita de leafă de 2)00 M,, apoi 

lucrătorii din agricultura cu motoare, iar în Ungaria, pe 

lângă cei de mai sus, mai sunt obligaţi şi toți oamenii 

de serviciu din agricultură, nu numai salariaţii dela agri- 

cultura cu motoare. 

Im Franţa, sunt obligaţi la asigurare împotriva boalii 

numai  minierii. Mai întinsă chiar decât asigurarea 

respeclivă idin Germania, ese însă. asigurarea bătrâneții 

şi invalidităţii. Fără să ţinem seama de datoria de îngrijire 

a bătrânilor, impusă comunelor și departamentelor, ceeace 

nu e o asigurare, după criteriile ce am stabilit, există în 

Franţa, încă mai xlinainte, o asigurare obligatorie pentru 

pătrâncţe şi invalidilate a lucrătorilor din mine, a mari- 

narilor şi a lucrătorilor (dela căile feia e, cari nu sunt func- 

ţionari ai statului în Franţa. Prin legea din 1910 se o- 

bligă. în afară (de cei de mai sus, toţi salariaţii din în- 

dustriec. comerţ. profesii libere, din agricultură, apoi lu- 

crătorii angajaţi permanent ai statului şi comunelor, dacă 

nu sunt pensionaţi prin alte legi specia!e. Limita de salar 

sau (de leafă pentru toţi aceştia e de 3000 fr. anual. La 

aceleaşi instituţii şi cu acelsași înlesniri, se. pot asigura 

de bună voce salariaţii şi funcţionarii din întreprinderi 

cu un salar sau lcafă dela 3000—5000 îr., micii agricul- 

tori, proprietari sau arendaşi şi soțiile asiguraţilor, care 

nu sunt lucrătoare salariate. Impotriva accid>ntelor nu 

sunt obligaţi la asigurare decât marinarii. Pentru toli lu- 

crătorii şi funcţionarii ide întreprinderi cu o leaftă până la 

2500 fr. nu există propriu zis o obligaţie la asigurare, 

dar fiindcă întreprinzătorii sunt aşa de precis obligaţi prin 

lege la despăgubirea victimelor accidente'or, obligaţia la 
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despăgubire are de pezultat asigurarea, adică 'se transformă 

înti”o obligaţie la asigurare a persoanelor amintite. 

In Italia, sunt obligaţi la asigurare numai împotriva 

accidentelor muncii, toţi lucrătorii și funcţionarii din in- 

dustrie şi agricultura cu motoare, până la o limită de leată 

de 2000 Lire. 
In toate celelalte ţări, în cari am arătat în partea 

istorică de mai înainte că sau introdus asigurările sociale 

obligatorii, nu întâlnim nici un cerc mai larg d2 persoane 

şi nici dispoziţii nouă. Numai în Norvegia, observăm oa- 

recare deosebiri de amănunt. Sunt obligaţi la asigurare 

împotriva boalii în Norvegia toţi lucrătorii și funcţionarii 

de întreprinderi din toate profesiile. fără deosebirile făzule 

în legislația germană şi după ea în toate celelalte legis- 

laţii. Apoi încă un punct nou; pentru cei obligaţi la asi- 

gurare şi cari locuesc la praş, se fixează ca limită de 

venit, nu de salar sau leată, sumia de 1575 mărci: iar 

pentru cei ce locuese la ţară se fixează limita de venit la 

suma de. 1530 mărci anual. Şi acest criteriu de diterenţiare, 

dau mai ales criteriul de a se lua o limită a venitului 

şi nu a salariului, îmi Va folosi pentru stabilirea con- 

cepţiei de astăzi asupra întinderii asigurărilor sociale. 

Legile mai nouă, idespre care an vorbit în altă 

parte, completează aceia ce sa făcut în Germani. Ar 

fi de citat legea foarte interesantă adusă acum în Olanda, 

căci prin ea se alcătueşte dimtroda'ă o asigurare a bă- 

trâneţii, invalidităţii și o asigurare a copiilor pentru acelaș 

cere de persoane, ce sunt coprinse de abia în legea 

germană (dela 1911, după atâtea modificări ante rioare. 

Cea mai completă din toate legile nouă esle însă acea 

adusă acum în Anglia. În Anglia, nu există o asigurare îÎm- 

potriva accidentelor muncii, le oare-e aceslea sunt regu- 

lamentate (după un alt sistem, pe care l-am expus în altă 

parte. Există însă o îngrijire a tuturor cetățenilor la 

bătrâneţe, iarăşi după alt sistem. “Tot cesace nu era regu- 

lamentat prin aceste două sisteme, este coprins în legea 

cea nouă. Sunt obligaţi la asigurare împoiriva boalii, in- 

validității, la asigurarea” urmaşilor, la asigurarea maler- 

nităţii. toţi aceia, cari sunt angajâţi printrun contract 

de muncă aarecare şi dacă nu au un venit mai mare 

de 160 £ pe an, sau de 400) fr. Acest venit e şi limila: 

inferioară a venitului impus prin legile financiare. Prin 

această limită de venit foarte ridicată se face şi o asigu- 
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rare a funcţionarilor privaţi, cari au alcătuit organizări 

a parte în Austria. Prin proectul englez, se obligă aşa dar 

la asigurare, în afară de lucrătorii din agricultură şi in- 

dustri€, şi funcţionarii comerciali, funcţionarii dela căile 

ferate, marinarii din marina comercială, servitorii şi „lu- 

crătorii la domiciliu“. Se obligă la asigurare chiar şi lu- 

crătorii de ocazie, socotindu-se angajaţi de cel ce îi anga- 

jează prima zi din săptămână. Dacă luăm în seamă şi o- 

bligaţiile la asigurarea unei pensiuni pentru aceleași ca- 

zuri prin legi speciale miai vechi, vedem acum în Anglia 

un ideal de organizaţie socială în această privinţă: întreaga 

populație a ţări. are asigura traiul pentru vremea când 

nu ma pcâte munci. Intradevăr, :sunt asiguraţi pentru a- 

celeaşi cazuri, prin legi speciale, toţi funcţionarii statului 

sau ai stabilimentelor publice. Dacă acestora nu li se usi- 

gură atât, siât prevede noua lege, sunt şi ei obligaţi 

să se asigure în institutele nouă, fără a mai fi asiguraţi 

după legile speciale. Apoi mai sunt asiguraţi după iegile 

speciale, şi profesorii de toa:e categoriile. La aceleaşi in- 

stituţii. ce se vor creia, şi având aceleaşi înlesniri, se poate 

asigura de bună voie orice on, care îşi câştigă traiul 

print”o profesie regulată şi nu «e obligat la asigurare. 

Prin urmare, numai capitaliştii şi. proprietarii, cari au 

viaţa asigurată prin venitul capitalului lor, nu sunt co- 

prinşi în vreuna idin instituţiile de asigurare. In afară 

de scopurile de mai sus, lucrătorii mai sunt obligaţi 

şi la asigurare împotriva châmage-ului, pentru înlreaga 

ţară. 
Am expus aici numai coprinsul legi'or, cari obligă 

la asigurare pentru vre-unul din cazurile, peniru care se 

alcătueşte întregul sistem al asigurărilor sociale. Am lăsat 

la o parte şi aici, precum; vor fi lăsate Ja o parte şi în 

expunerile următoare, legile asigurării dl bură vio-e. Acesle 

legi rămân pe hârtie, şi experienţa a arătat că au rămas 

numai pe hârtie, şi în acest studiu mă ocup de organism, 

cari au o viaţă reală. Ceeace prevăd legile de asigurare 

henevole acolo unde sunt, adică acelaş cerc de persoane, 

nu există şi în realitate asigurat, şi fac această dislincţie, 

entru a se putea aprecia, în toată însemnătatea lor, fap- 

tele expuse aici, unde nu ie vorba de o dispoziţie pusă 

pe hârtie de un legiuitor cu bune intenţii, ici ide o asigurare 

de fapt a tuturor persoanelor, pe care le-am enumărat în 

toată expunerea de mai sus. 
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Pentru aceste persoane sunt create organizaţiile, de 

cari va fi vorba în paginile următoare. Ca tipuri funda- 

mentale de organizaţie, ţinându-se seama de cauzele de 

diferenţiere, arătate mai sus, îmtâluim :%1) casse de asigu- 

rare bazdie pe principiul teritorial, indiferent de profesie. 

Acestea suni alcătuite în ţinuturi limitate, în eoprinsul 

unei comune, sau se întind pe un teritoriu mai mart, 

împărțind ţara în câteva regiuni. 2) Casse de asigurare 

formate după profesia icelior obligați ia asigurare, indiferent 

de locul unde sunt stabiliți membru In acest caz, avem 

mai multe organizări, coprinzârd anumi e 'profesiuni ase- 

mănătoare. 3) Casse (de asigurare bazale pe ambele pr:n- 

cipii. Pentru anumite ramuri ale asigurării sunt mai 

potrivite anumite forme ide organizare. Câteva exemple 

din diferite ţări mor dovedi aceasta. Şi mai întâi organi- 

zarea asigurărilor împotriva poalii, invalidităţii, etc., în 

toate ţările şi apoi organizarea asigurărilor împotriva 

accidentelor muncii şi în sfârșit împotriva, ehOmage-ului. 

In Germania erau, lupă cum am spus în altă parie, 

încă mai dinainte, casse de ajutor pentru boală. Cele ad- 

mise de lege, ca organe ale asigurării sunt următoarele: 

1) Cassele de ajutor libere — freie Hilfskassen, — cari sunt 

de două feluri: înscrise în registrele forma.e şi neînscrise. 

Ele există numai când asigură membrilor cel puţin tot 

atât, cât cassele (de asigurare, create din nou după lege. 

Ele sunt formate numai de lucrătorii, cari se înţeleg; 

există prin urmare wm fel de alegere a membrilor 

mai puţin ameninţaţi să aibă nevoie d2 ajutor. 2) Cassele 

de ajutor corporative — Innungskrankenkassen,— cari &- 

xistau, formale ide corporaţii, la punerea în aplicare a 

legii. 3) Cassele ide ajutor ale mincrilor—A nappsehafts- 

kassen,—cari au rămas aproape fără vreo schimbare. 4) 

Cassele ide asigurare din fabrici şi din alte mari exploa- 

tări — Betriebs-' und Oriskrankenkassen. Acestea sunt 

formate după felul casselor de ajutor ale minierilor. La 

punerea în aplicare A legii s'au admis cele. existente şi sa 

dat dreplul oxicărui întreprinzător să formeze asemenea 

casse, dacă are cel puţin 50 salariați. 

Toate aceste organe mu puteau coprindi. pe toţi cei 

obligaţi la asigurare, Kle oarece nu existau pretutindenă 

şi pentru orice profesie economică. De aceia, legea a creat 

alte no organe, nici acestea de un singur fel. Adevăratele 

organe ale asigurării împotriva poalii trebuiau să fie 
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cassele de asigurare locale— Ortskrankkenkassen.— Acestea 

coprind toate camurile economice dinir”un anumit lor. Nu- 

mai unde sunt mulţi lucrători peniru o anumită profesie 

se formează şi casse de asigurare ale bolnavilor, speciale 

pentru acea profesie. Comunele trebue să îngrijiască de 

alcătuirea acestor casse loale, cari sunt formate şi con- 

duse de lucrătorii obligaţi asociaţi. De oarece se putea în- 

tâmpla ca aceștia să fie prea puţini şi să nu ajungă să 

formeze o cassă locală, lega a mai creat şi casse comu- 

nale de asigurare—Gemeindelrankenkassen.—- pentru toţi 

cari nu ar încăpea în vreunul din organele citate până 

acum. Aceste casse comunale nu sunt propriu zis organi- 

zări a parle de asigurare, ci comuna însăși îşi ia sarcină 

să asigure în condiţiile legii, "pe lucrătorii neasiguraţi 

aiurea. In sfârşil, Sau mai creat şi alle cass? de asigurare 

pentru lucrătorii din diferite constru tţii— Baukranhenltas- 

sen. 
_ Accastă extrem de variată organizaţie, care. cere co- 

sale cheltucli de administraţie, sa menţinut până acum. 

Marea reformă ldin 1911 ma făcut în această privinţă 

decât să desființeze cassele de asigurare comunale, în- 

tinzând, când e nevoie, cassele -de asigurare locale peste 

mai multe comune, până la un district întreg. 

Pentru a se vedea și mai bine diversitatea de organi- 

zaţie. e nevoie să ldau aummărul acestor casse în impui 

din urmă şi anume pentru 1909: 

  

  

        

              

  

Caose de ajutor libere || Casse de a- || Casse de a- | | Casce co. || Casse de a- 

iii ae —— iutor jutor din ||zasse locale!  munale jutor în 

Inscrise | Neinscrise || corporative | fabrici, "ce || ; construcţii 

4216 | 142 | 593 1892 | 460 7993 | 39 

i 
|   

          

In total 22.895 casse de asigurare; ceie cu mai mulți 

membri şi prin urmare Cu 0 activitate mai intensivă și 

relativ mai puţine -cheltueli de administraţie. sunt cassele 

de asigurare din fabrici şi marile întreprinderi şi cassele 

locale. 
Aproape complet unitară este însă organizaţia asi- 

gurării bătrâneţii şi invalidităţii. Pentru bătrâneţe și in- 

Validitate nu existau alcătuiri speciale mai vechi, de carece 

totul se concentra în cassele 42 ajutor pentru boală. De 

aceia legea germană a creat totul din nou. Pentru uniuni 
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comunale. mari, sau pentru departamente din punci de 

vedere administrativ, se formează un singur institut de. asi- 

gurare a bătrâneţii şi invalidităţii pentru toţi cei obligaţi 

ja asigurare. Institutele de asigurare— V ersicherungsanstal- 

ten—s'au Vormat de pbiceiu pentru. fiecare. provincie şi sunt 

în mumăr de 31 pentru întreaga Germanie: Folosul din 

punct 'de vedere administrativ şi financiar se poate în- 

țelege uşor. 
In Austria, pentru asigurarea împotriva Loalii sunt 

exact aceleași organe, cu aceleași mumiri, ba încă se 

mai adaogă o speță nouă: Frăţiile— Bruderladen,—restu- 

rile vechilor asociaţii ale ucenicilor. Pentru asigurarea 

bătrâneţii şi invalidităţii nu există încă. ” 

In Franţa, prin legea din 1910 sa urmat aceiaşi 

cale ca şi în Germania şi Austria, stabilindu-se o or- 

ganizaţie pentru asigurarea bătrâneţii şi invalidităţii tot 

aşa de variată, cum: e în Germania și Austria pentru asi- 

gurarea împotriva boalii. S'a admis ca organe ale asigu- 

rării vechile socidlăți de ajutor mutual, casse'e de ajutor 

la bă!râneţe fermale de patroni, cassele sindicale formate 

de lucrători cu înireprinză'ori' împreună, precum şi cas- 

sele idiferitelor sindicate muncitoreşti. Pe lângă acestea 

toate, legea a creiat ldin nou casse de asigurare deparla- 

mentale și regionale, pentru toți cei ce nu sunt coprinşi 

în organizaţiile de mai sus. In sfârşit, un alt organ ab 

asigurării esle Cassa națicnală 'de pensiuni ale ră'râneții, 

instituţie creată prin legile anterioare de asigurare, după 

alt sistem, şi care na avut alt rezultat, decât să facă 

şi imai multiplă şi mai costisitoare organizaţia asigurărilor 

după noua lege. lapt, ce imebue să fie accentuat aici, 

este acela că pentru aceiași ramură ide. asigurare întâlnim 

în Germania o organizaţie atât de unitară şi simplă, iar 

în Franţa o organizaţie atât de multiplă şi complexă. 

Nu vatura asiugrării aduce în acest caz diversitatea or- 

ganizaţiei. In Franţa se mai adaogă pentru asigurarea 

bătrâneţii şi invalidităţii marinarilor încă o instituţie de 

stat, cu organizaţie şi conilucere deosebită, de oarece există 

mai dinainte. | 

Toate celelalte ţări au lăsat ca organe de asigurare 

împotriva boalii alcătuirile existente, cu oarecare simpli- 

ficări. Până acum, nu sa unificat în nici o țară—excep- 

tând legea engleză—nici organizația asigurării împotriva. 

„boalii şi nici aceasta cu organizaţia asigurării bătrâneţii 
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şi invalidităţii. Cauza principală a diversității de orga- 

nizare, chiar în ţările, unde asigurările sociale sau in- 

redus mai de curând, este faptul, că nu sa introdus 

odată un sistem complet de asigurare şi ceeace se crează 

vând pe rând, rămâne ca organ deosebit pentru scopuh 

parţial, pentru care sa creiat. Dacă, pe lângă toate a- 

cestea,, mai adăogăm şi faptul că în multe ţări există 

alături de instituţiile de asigurare obligatorie şi alte în- 

stiluţii de asigurare benavolă, cu o conducere proprie, 

cu funcţionari plătiţi lde stat şi cu alte sacrificii făcute 

de stat. se poate înţelege marea sarcină impusă statelor. 

pe de o parle şi celor ce se asigură pe de altă parte. 

In instituţiile de asigurare obligatorie, sunt coprinşi 

numai o parte din cei ce au ilevi ie de asigurare, şi 

anume cei obligaţi; în instituţiile di asigurare benevolă, 

de şi sunt făcule pentru toți ezi e? au nevoie de asigurare 

şi deci de şi se fac cheltueli de administraţie cores- 

punzătoare, totuși nu sunt asiguraţi decât o parte foarte 

mică, din cei ce ar trebui să fie asiguraţi. Cele mai 

multe din aceste neajunsuri și imperfecţiuni încearcă să 

Je înlăture legea din Anglia din 1911. Mai întâi, pentru 

poală şi invaliditate, precum şi pentru asigurarea mater- 

nităţii, asigurarea copiilor şi văduvelor şi asigurarea func- 

ționarilor privaţi. se formează una Și aceiaşi organizaţie. 

Numai pentru bătrânețe vămâne o altă organizaţie, care 

nu a propriu zis o organizaţie diferită, de oarece bătrânii 

primesc pensiunile lor din cassele financiare ale statului, 

din locul unde se găsesc. 

Pe lângă această unificare a diferitelor ramuri de 

asigurare, se mai stabileşte şi o mare uniformitate a or- 

ganelor idirecte de asigurare. Pentrucă trebuia să ţină 

seama şi de principiul descentralizării şi administraţiei 

proprii, prin urmare pentru a nu se da naştere la un 

prea mare bivocratism, nu se putea crzia organe absolut 

uniforme. Acei, cari sunt obligaţi la asigurare. au organi- 

zaţiile lor proprii. cu diverse scopuri, şi între altele 

şi cu scopul asigurării pentru cazurile de mai sus. Aceste 

organizaţii sunt făcute organe ale asigurării, regulamentân- 

du-li-se funcţionarea. In Ang'in. aceste organe sunt Frien- 

dly Sceudlies şi parte din Trade-Un'ons. Și pentrucă tre- 

bue să îndeplinească anumite condiţii, irebuesc să tie 

aprobate; de aceia organe ale asigurării sunt approved 

Socianes. Dacă ar îi numai acestea şi dacă toţi cei obli- 
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gaţi la asigurare ar trebui să facă parte din ele, atunci 

legea ar stabili un îel 'd2 tivante a sindicatelor, căci sunt 

oameni, cari pot avea anumite motive să nu facă pari 

dinu*a asociaţie, cu scopuri multiple. nu numai cu scopul 

asigurării. Peniru cei ce nu fac parie din appreved Soie- 

țies, proiectul fixează alte organe nouă de asigurare, și 

anume. oficiul poştal—Post Ofhice. In afară d2 aceste două 

organe. ale asigurării, nu mai sunt permise alee. 

Am expus una după alla orgamizărie asigurării îm- 

potriva boalii şi ale asigurări'or bătrâneții şi invalidilătii, 

pentru ca să se vadă că din asemănarea lor firească 

se poate forma o organizaţie unitară. Fără a o construi 

în urma unei analize crilice. am arătat cum. în med par- 

țial în unele ţări şi în med aproape complet în Anglia, 

se manifestă tendinţa spre unificare, mai ales când din- 

u”o dată se introduce un întreg sistem de asigurări sociale 

Altfel sunt organizările asigurării împotriva accidentelor 

muncii şi împotriva chOmage-ului. Din descrierea lor se 

va vedea că ele trebuie să formeze instituţii separate. 

, Dela început, trebue să fie făcută o deosebire fun- 

damentală între organizarea asigurărilor de până aici 

şi între aceia a asigurării împotriva accidentalor muncii. 

Atât prin organizare, cât şi prin tehnică, asigurarea 

împotriva accidentelor muncii se apropie “foarte mult de 

organizarea şi tehnica societăţilor» private de asigurare. 

După cum în societăţile privale, capitaliștii, posesori ai 

acţiunilor, sunt purtătorii asigurării, iar asiguraţii sunt 

persoane cu wotul deosebite de membrii societăţilor, tot 

astfel în asigurările sociale împoiriva accidentelor muncii, 

purtători: asigurării sunt întreprinzătorii, iar asigurații 

sunt persoanele obligate prin 'lege:să fie asigurate. Propriu 

vorbind, întreprinzătorii sunt obligaţi să formeze organi- 

zaţii, în care să asigure pe lucrătorii lor. Toi întreprinză- 

torii vor îngriji de alcătuirea prin contribuţia lor a fondu- 

vilor necesare, după sistemul ce se va descrie mai în 

urmă. Ţinând seama de aceste constatări, se poate. înțeieze 

uşor de ce organizările nu pot fi făcute pentru ținuturi 

mici şi nici pentru profesiile dintro anumită regiune prea 

mărginită. 
Instituţiile de asigurare împotriva accidentelor muncii 

au o întindere mult mai mare şi o activitate mult mai 

intensă. 
Doui lipuri sau încercat până acum în statele mo- 

i 
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derne și în afară dle aceste două tipuri şi de o combinare 

a lo nu Sa mai propus chiar nici un altul.. Un lip sa 

înfăptuit în general în Germania, iar celălalt în Austria 

şi după acestea sa imitat şi aiurea. Se va vedea în para- 

graful următer, cum şi tehnica lor deosebită a contribuit 

la diterenţiarea şi mai mare a acestor două tipuri. 

In Germania, sa luat ide Pază profesia. Toţi întreprin- 

„ătorii din anumi'e proe:ii asemă: toare au fost obligaţi 

să se asocieze și să formeze un fel de cooperative de 

asigurari mWu.u ală— Beruf 'genessenchaften,—întocmai cum 

var asocia agricultorii dintro regiune ca să suporle în 

ccnun pagubeie ce ar re- wta din grindină spre exemplu. 

Se poate ca întreprinzătorii unci ramuri ecenomice să for- 

meze o asociaţie ld> asigurare înlăuntrul unei regiuni 

oarecare, jdacă sunt destul de mulţi, şi atunci există în 

fiecare regiune câte o asociaţie ide asigurare pentru o 

anumită ramură economică şi în fiecare regiune mai multe 

asociaţii de asigurare pentru diteriele ramuri economice 

din acea regiune. Se poale iarăşi, ca o asociaţie de asi- 

gurare să se întindă peste tot coprinsul ţării şi să fe for- 

mată din toţi întreprinzătorii «le acelaş fel, dacă sunt 

puţini. Numărul lor se măreşte în continuu, şi O diferen- 

țiare s'a prcdus între cooperativele de asigurare agricole 

—tandwirsehaţiliche Berufsgenossenschaftert .—- şi între 

cele industriale—gewerblicte Beruf :genossenschaflen.— 

Acestea din urmă sunt acum în număr de 66, dintre 

cari 31 se întind pe tot coprinsul imperiului german 

şi 39 sunt pe regiuni mărginite 1), In agricultură, de ca- 

rece întreprinzătorii sunt mumeroşi în aceiaşi profesie, 

organizaţia sa putul face pe regiuni. [Există acum în toată 

Germania 18 ide asociaţii de asigurare ale întreprinzăto- 

rilor agricoli. 

Pe lângă aceste organizaţii expuse, mai există în 

Gormania încă un fel. Statul și comunele îşi asigură 

ele singure pe funcţionarii lor şi pentru acesi scop sau 

„creat organe speciale «de execuţie. a asigurărilor, Ausfih-   

    

1) AsuprasZorganizării şi mai ales asupra temnicii acestor asociaţii de 

asigurare un fuaite interesant studiu al lui /. W. Brandt: «Die Orga- 

nisation der geu erblichen Unfallvers"cherung und ihre Dedeutung fiir 

das Gewerbe» în «Jahrbuch fut Gesetz-gebung», etc. al lui Schmoller 

din 1911. 2. Heit p. 247 şi urm, 3 Heft p. 2, 45 şi urm.
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runysbehărde.—Retorma din 1911 ma schimbat nimic. din 

această organizație. . 
In Austria, sia luat de bază a organizării în mod 

absolut teritoriul şi nu pro-esia. Pentru a se pusca alcătui 

organizaţii capabile ide viaţă, a trebuit să se fixeze teri- 

torii întinse. "loată Austria sa împărţit în 7 regiuni. Toţi 

întreprinzăterii din aceste regiuni, dacă sunt supuşi pre- 

vederilor legii, lrebuo să se unească penlru a forma un 

institui de asigurare naţimală—/ undes-Versu:herungst Ns- 

talt,—şi prin urmare în toată Austria sunt 7 instilule 

de asigurare împotriva ucci'len e'or muncii. Numai pentru 

funcţionarii dela căile ferate, sau alcă'uit asoziaţii ce asi- 

gurare speciale, după felul celer din Germania. Inlăun- 

trul institutelor :te asigurare însă. sunt ațâtea diferen- 

ţieri ale proiesiilor, încât tehnica acestor instituie a ajuns 

să fie una din cele mai grele probleme de statistică ma- 

tematică 

In alte state, unde există asigurarea obligatorie îm- 

potriva accidentelor muncii, sa ales unul din ce:e două 

tipuri de mai sus. Astiel în Luxemburg, e o singură 

cooperalivă de asigurare peniru tot teritoriul şi peniru 

toate. profesiile, adică ilupă tipul din Austria. Deia 1910 

se ține o jconduecre jinanciară ceosebită pentru agricuituL ă 

şi industrie. In Ungaria, sunt lot institute de asigurare 

ca în Austria, însă pe terit:rii mai mici. Italia nu delermi- 

nase prin lege, până la 1911, nici un fel de organizaţie. 

intreprinzătorii se puteau asigura, pentru despăgubirile 

ce trebuiau să fie plătite 'ucrătorilor, la orice instituții 

de asigurare, adică, la Cassa naţională de asigurare îm- 

potriva acciden'elor muncii, inst tuţie de stat, puteau for 

ma asociaţii ide asigurare mutuale ca în Germania, sau 

se puteau asigura la societăţi private. Se urmase mai 

mult această (din urmă cale. Prin noua lege de monopoli- 

zare a asigurărilor se obligă toţi să se asigure la „Cassa 

naţională“. 
In felul acestei instituţii d? stat, sau mai alcăluit 

şi în alte ţări asemenea organizări d? asigurare împotriva 

accidentelor muncii şi mai ales în. ţări'e, unde mai înainte 

se creiase o instituţie d> stat, la care se putea asigura 

oricine de bună woie şi mai apoi s'a introdus asigurarea 

obligatorie. In fond, și acest fel de asigurare se apropie 

de unul din tipurile descrise mai sus, şi anume «dle cel 

din Austria. Intradevăr, întreprinzătorii toţi . vor plăti 
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contribuţiile, ce li se cuvin după despăgubiriie plă'ile de 

întreprinderea lor, institutului «le stat, care va cere con- 

tribuţiile după aceleaşi norme, ca şi preşedintele coo- 

perativei (de asigurare, cu administraţie proprie. Deose- 

birea stă prin urmare în administraţie şi funcţionare şi 

nu în principiul de organizare. 
Asemenea instituţii de stat se găsesc în Norvegia, 

“Olanda, Danemarca şi Franţa pentru asigurarea obli- 

gatoric parţială, care există. In Danemarca, Franţa şi 

Olanda, este însă libertate 'de asigurare şi la altfel de in- 

stituții de asigurare împotriva accidentelor muncii. 

Mai rămâne lde analizat crganizaţia asigurării îm- 

potriva chOmage-ului. Până acum mu există încă 0 or- 

ganizaţie veală a unei asigurări generale obligatorii îm- 

potriva chOmage-ului. Am arătat în pariea istorică orga- 

nizaţii bazate pe alte principii. Aici oi arăta numai 

câteva puncte generale din organizaţia asigurării împotriva 

chOmage-ului, înfiinţată prin legea lui Lloyd George din 

Anglia. Peste tot teritoriul eng'ez, se întinde o organizaţie 

a Bursii muncii, ai cărei funcţionari conducători depind 

de ministerul comerţului. Aceiași funcţionari vor fi numiţi 

şi aceleași organe vor fi însărcinate cu asigurarea Îm- 

potriva chOmage-ului, după ice şi-au împlinit misiunea 

lor primă de. acoperire a întregii cereri de braţe. Aşa că, 

în fiecare loc, unide se găsesc lucrători, de obicei în dite- 

ritele centre industriale sau în comune, vor exista filiale 

ale Bursii muncii, faşa zisele —Labour Eaxchanges.—cari 

vor îi şi organe ale asigurării. Din cele spuse, se vede 

că organizaţia aceasta mu sar putea contopi cu nici una 

din cele expuse mai sus, mai întâi pentrucă activitatea 

organelor de asigurare e cu lotul diferită şi apoi pentrucă 

şi cei asiguraţi în această organizaţie sunt în număr mai 

restrâns, decât cei din celelalte organizaţii, adică scopul 

asigurării e mult mai special. Se va vedea în parasratul 

următor, că şi funcţionarea, tehnica acestor asigurări, e 

deosebită. Pentru a Se putea însă imai usor înțe'ege întregul 

mecanism, ce va fi expus mai apoi, e nevoie să se arate 

cum se centralizează această vastă organizaţie diferită, 

care e constituţia administraţiei ei, precum şi toate or- 

ganele laterale, cari vor servi ca elemente motrice aie 

întregului mecanism. Adică, Na trebui să fie expusă ad- 

-ministraţia crganelor id asigurare directe, organele cen- 

Arale administrative şi, în cazul când există, şi organele
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diferite de decisie, în cazurile de conflict, între asiguraţi 

şi asigurători, sau între organele ld> asigurare. 

Mai întâi, câteva observări generale şi câteva principii 

fundamentale. Asigurările sociale, ca o insii uţie nouă, care 

priveşte marea majoritate a populațiilor tuluror țărilor, 

au creat organe administrative şi judiciare nouă, alături 

de organele existente şi pregătite pentru alte obiecte de 

administraţie. LE o completă înfăptuire a principiului di- 

viziunii muncii şi a specializării și în funcțiunile publice. 

In statele mcderne, unde! asigurările sociae sau in- 

redus şi au căpătat viaţă, sa creat un nou serviciu 

public, ide aceiaşi însemnătate ;şi la aceiaşi înălţime cu 

serviciul publice al învăţământului spre exempiu. Nici 

crganele administrative şi judiciare respective şi nici chel- 

tuclile societăţii întregi, pentru acest serviciu, nu sunt 

mai mici, (decât pentru serviciul învățământului public. 

In constituţia administraţiei şi justiţiei speciale, se 

întâlnesc anumite tendințe moderne, ce se par contrarii 

unor principii constituţionale, din mai toate statele. [£ 

stabilit, aproape ca o dogmă constituţională, că organele 

justiţiei trebuese să fie deosebite de cele administralive 

şi, pe câte posibil, orice conflict să fie rezolvat de 

organele judiciare generale ple statului şi mu de :utorilățile 

administrative, fie ele instituite pentru paza ordinii şi 

stabilirea armoniei, fie ele instituite pentru conducerea 

unui serviciu public oarecare. 

Ş. încă un principiu, tot așa de. fundamental. ca și 

cel mai ide sus. Părţile în conflict nu trebuesc să fie ju- 

decate decât de crgane judiciare, formate din oameni 

cu desăvârşire streini de interesele în joc. Pentru a scoate 

mai bine în evidenţă principiul, e destul să aminlinu 

ce alcătuire veche a înlocuit organizația judecătorească 

mudernă. Nu merg până la alcătuirea jurisdicției teu- 

ale, ci amintesc mumai un fapt imediat premergător 

organizaţiei judiciare comerciale ide astăzi. Când comerțul 

a început să se 'desvolte, la începutul eyocii de organizaţie 

cconomică de astăzi, comercianții au trebuit să caule 

a se scăpa [de sub jurisdicția medievală, atât de proceilura 

jurătorilor, duelului, ec. cât şi de competenţa stăpânului 

local. Conflictele dintre negustori sau rezolvat deocam- 

dată de cerporaţia respectivă, şi un progees în specializare 

a fost când sia instituit organe judiciare formate din ne- 

gustori. Aceștia erau judecători în calitate de: comercianţi 
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pentru comercianţi, căci erau acei, cari înțelegeau prac- 

tica lucrurilor. Nu interesează cum erau constituite aceste 

organe, ci numai principiul. Organizaţia judecătorească 

de mai tâvziu a înlocuit aceşti judecători cu oameni streini 

de profesia părţilor, ba încă idealul fiind să se sustragă 

din crice relaţii de profesii cu părțite, pentru a îi streini 

„şi de simţimintele, de cnadinţele şi concepţiile unor a- 

numile classe economice sau sociale. Sunt rari cazurile, 

când alături de judecătorul de profesie stă și repre- 

zentantui din aceiaşi classă al unei părţi în conflict. 
In timpurile din urmă, se manifestă o tendinţă nu 

de revenire la cele din trecut, căci sunt alte împre- 

jurări, idar de alcătuire a unor organe administrative 

şi judiciare, cerute ide aceiaşi necesilate a specializării, 

dar acomodate împrejurărilor timpului. Exemple găsim 

în administraţia şi organizaţia judecătorească specială 

a asigurărilor sociale; dar nu numai în acestea. I: destul 

să amintim de jurisdicţia membriler corpului didactic. 

Organele administralive ale asigurărilor sociale sunt 
formate dint”un iamestec de funcţionari numiţi de stat 

şi funcţionari aleşi de cei administraţi. Aceste organe au 

şi atribuţii de administraţie şi conducerea dar şi atribuții 

judiciare. "Toate conflictele dintre asiguraţi, sau dintre or- 

ganele asigurării între ele şi cu asiguraţii, sau dintre 

aceştia şi întreprinzătorii lor, sunt rezolvate de aceleași 

organe administrative, sau ide organe jjucecătoreşti speciale, 

alcătuite de membrii aleşi de părţi, pentru a reprezenta, 

ca judecători, interesele lor. Şi cazurile de conflict nu 

sunt puţine şi nici de un gest restrâns. Ile conţin aproape 

toate conflictele din Wiaţa economică a. celor ce fac parle 

din asigurări, ca asiguraţi sau ca asigurători. E destul 

să ne gândini la accidentele muncii şi la conflictele pri- 

vitoare la despăgubiri, precum şi la asigurările la so- 

cietăți private, cânid acestea își întind activitatea asupra 

masselor mari ale populaţiei. Toate aceste cazuri şi cea 

mai mare parte a populaţiei tuturor ţărilor este sustrasă 

prin urmare dela jurisdicţia organelor judiciare obișnuite, 

Se fcrmează noi organe judiciare, pe alte baze, din repre- 

zentanţi ai părţilor, ce se judecă. Sunt mai mult un fel 

de instanţe ide conciliare, dar în competenţa lor absolută 

şi completă sunt lăsate rezolvările tuiuror conflictelor 

Acest fapt îşi are motivele sale și nu e o manifestare 

singuratică. 
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Aceste vaste instituţii id? asigurare socială cer con- 

ducători şi judecători specializaţi, nu în principiile de 

drept numai, idar în cunoştinţele tehnicii asigurărilor şi 

în cunoştinţa ţesăturii complexe a faptelor, diferite după 

locuri şi după profesiuni. Reprezentanţii aleşi ai păr- 

ților, cel puţin ca asesori ai unor funcţionari stabili, 

numiţi tot dintre specialişti, sunt necesari în urma €xpe- 

rienţii făcute până acum în ldiverse țări. Sunt chestiuni 

de despăgubiri în urma unor accidente ale muncii, sau 

chestiuni de determinare a unei pensiuni a invalidităţii, 

sau pe timpul boalii, cari nu pot să se stabilească, nici 

pentru toate locurile şi nici pentru toale profesiile, şi pe 

cari nu pur fi capabil să le rezolve un judecător civil, 

oricât de mare „jurisconsult“ ar fi. De aceia, sa creiat 

peniru asigurările sociale o nouă juriskdicţie. 

Şi am spus că faptul nu e singuralic, Incă mai de 

mult există pentru anumite instituţii sociale jurisdicții 

speciale, cum suni acele, ale funcţionarilor din învăţă- 

mântul public. In aceste cazuri, e vorba mai mult de 

judecarea unor infracţiuni. La asigurările sociale, există 

jurisdicții speciale şi pentru asemenea infracţiuni, dar 

partea principală este judecarea conilictelor de natură 

civilă. Legislaţiile moderne de matură economico-socială 

au creat însă organizaţii judecătoreşti speciale pentru a- 

faceri. de natură civilă sau comercială, sustrăgându-le de 

sub jurisdicţia organelor judecătorești ordinare. În com- 

peienţa acestora, au jost date din principiu toale con- 

tlictele, derivate din contracte dintre oameni şi cari au 

urmări economice. Unul din aceste contracte, și cel mai 

des în vremurile noastre, esie contractul de muncă. Pentru 

toate conflictele cu ocazia acestui contract, sau creat în 

țările apusului organe judiciare speciale. E destul să 

amintesc de „tribunalele de decizie“ şi de „oficiile de 

concihare“—Schiedsgerichte. şi Ein'gungtâmter.—alcătuite 

pentru rezolvarea conflictelor dintre salariaţi şi întreprin- 

zători şi formate ldin reprezentanţi ai acestora. Pe lângă 

acestea, şi pentru alte conflicte de natură civilă sau comer- 

cială, ar fi de amintit „jurisdicţiile industriale“ şi „came 

rile muncii“. 
E, prin urmare, tendinţă mai generală, şi ea se 

manifestă şi în administraţia şi jurisdicţia asigurărilor 

sociale. Principiile generale, stabilite în observaţiile de 

mai sus, se găsesc în legislaţiile asigurărilor dintre toate 

statele, chiar unde există numai asigurarea benevolă. 
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In Germania, întâlnim administraţia cea mai bine în- 

tocmită, în urma reformii din 1911. Dacă organele asi- 

gurării, cassele [de asigurare, au rămas şi în urma re- 

formii din 1911 tot aşa de lipsite de unilate, în alcătuirea 

lor, apoi administraţia propriu zisă, câl şi jurisdicţia, 

au fost comple! uniformizate și concentrate, micşorându-se 

cheltuelile xespective. In alte ţări, alcătuirea administra- 

tivă şi judiciară au rămas asemănătoare cu aceia care 

era în Germania înainte de reforma din 1911. In Anglia 

su creiază o administraţie tot aşa de bine întocmită ca şi 

cea germană. In cele ce urmează se vor expune câteva 

din dispoziţiile esenţiale de înfăptuire a principiilor a- 

rălale. 
Cassele de asigurare împotriva boalii erau conduse 

în Germania, încă înainte de 1911, de-un comitet ales 

de asiguraţi și de întreprinzători. Dintre asiguraţi se ale- 

geau în comitet 2/3 din numărul total al membrilor, iar 

dintre întreprinzători numai 1/3, "Aşa că de fapt muncilo- 

rimea asigurată avea conducerea casselor de asigurare 

împotriva boalii. Se ceruse încă mai de mult, şi printrun 

prim proect de relorimă din 1911 se stabileşte, ca și între- 

prinzălorii să fie reprezentaţi în comitet cu 1: din mem- 

br. Cererea Sa respins şi lucrurile au rămas ca mai 

înainte. asiguraţii refuzând propunerea întreprinzătorilor 

de. a contribui cu /2 în loc de 1/3, numai pentru a păstra 

majoritatea în comitetul de administrație. 

Până la 1911, pentru asigurarea împotriva boalii, 

era o lipsă de regulamentar? precisă a jurisdicției. Cei 

nemulţumiţi cu deciziile comitetului se puteau adresa, fie 

Ja instanţele ordinare, fie la instanţele judiciare industriale 

—Gewerbegerchle.—O centralizare şi o supraveghiare a 

tuturor casselor de asigurare nu exista. 

Altfel este cu asigurarea invalidităţii şi bătrâneţii. 

Fiecare „Instilut de asigurare“ — Versicherungsanstall — 

are un comitet cu membri aleşi în parte de asiguraţi 

sau de comitetele casselor de asigurare împotriva boalii 

şi în parte numiţi de autorităţile comunale, de unde se 

găseşte „institutul de asigurare. Comitelul se compune 

din 5 reprezentanţi ai asiguraţilor şi 5 ai întreprinzăto- 

rilor. Pe lângă acest comitet mai e şi un consiliu de su- 

praveghere, tot ales. Comitetul numește. pentru fiecare 

Joc, reprezentanţi din lucrători şi întreprinzători. Cererea 

pensiuni. se face la autorităţile comunale şi fixarea se
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face de comitetul” institutului de asigurare. la aceasta 

ia parte şi un funcţionar al statului,— Staatskomissar.-— 

Cel nemulţumit cu pensiunea fixată putea. apela, până 

la 1911, la un tribunal decisoriu de arbitri.— Scluedsgerichi 

_care avea acelaş rol şi faţă de despăgubirile după legea 

asigurărilor împotriva accidentelor muncii. 

O supraveghere generală a tuturor institutelor de asi- 

gurare o avea oficiul de asigurare al imperiuiui — Reichs- 

versicherungsaml—şi penlru unele state germane se pu- 

teau creia oficii de asigurare speciale — Landesrersiche- 

rungâmter. 
| 

Pentru asigurarea împotrivă accidentelor muncii er: 

o administraţie mai centralizatoare şi mai completă. Coo- 

perativele de asigurare—Beru f'g:n-ssensch
a ften—a'eau co- 

mitetele lor, cari prescriau măsuri de evitare a acciden- 

telor, alcătuiau tarife pentru contribuţii, fixau despăgu- 

pirile. Cei nemulţumiţi mergeau la tribunalele de arbitri, 

da cari a fost vorba mai sus. 

Peste tot însă, şi din punct de vedere administrativ 

pur şi din punic de vedere judiciar, era, ca aulorilate su- 

premă, în cazul asigurării împotriva accidentelor muncii, 

Oficiul de asigurare al imperiului. De aici sa pornit, pen- 

bu a se stabili o unitate în administraţia și jurisdicţia 

tuturor instituţiilor de asigurare socială, prin reforma din 

1911. 
După această reformă, se întrunesc complet organele 

administrative şi judiciare şi se creiază trei trepte în alcă- 

tuirea lor. Se formează pentru toate asigurările sociale 

în mod comun: oficiul de asigurare, oficiul de asigurare 

superior şi oficiul de asigurare al imperiului— Versiche- 

rungsanit, Oberversicherungsaint, Reichsversichcrungsamt, 

alipit fiecărei autorități administrative! inferioare a statului, 

Opiciul de asiyunare inferior estă un serviciu special, 

alipit fiecărei autorităţi adminisirative inferioarea statu ui, 

spre exemplu autorităţilor comunale, sau cercurilor de 

comune. Acest pficiu conduce alegerile tu.uror organelor 

administrative directe ale casselor de asigurare, de pe 

teritoriul unde funcţionează. Apoi, are atribuţii speciale 

pentru fiecare ramură de asiguarre. Astfel la. asigurarea 

împotriva boalii, controlează cassele de asigurare, dis- 

pune ridicarea sau scoborirea contribuţiilor, după prin- 

cipii ce se vor arăta mai în urmă, întăreşte alegerile 

funcţionarilor casselor, poale da anumite pedepse şi i se 
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poate trece de autorităţile superioare anumite drepturi 

de hotărire în cazuri de conflicte. La asigurările împotriva 

accidentelor muncii, cercetează accidenteie, primeşte dcla- 

rațiile de deschidere a unei întreprinderi, pentru a se con- 

stata dacă e sau nu obligată la asigurare, aprobă tarifele 

de prime de asigurare, despre care se vă vorbi mai în 

urmă, şi poate idecide în amumite cazuri de conflicte. La 

asigurările invalidităţii, are supravegherea „institutelor de 

asigurare“, primește reclamaţiile și propunerile de modi- 

ficare a contribuţiilor şi decide asupra unora din ele. 

Alcătuirea acestui oficiu de asigurare e următoarea. 

Şeful autorităţii administrative a statului, la care se află 

alipit -oficiul de asigurare, este preşedintele acestuia din 

urmă. Oficiul e condus în toate cazurile de preşedinte îm- 

preună cu 12 membri aleşi, jumătate 'de asiguraţi şi jumă- 

tate de întreprinzători, cassele de asigurare având dreptul 

ja reprezentanţi, «lupă principiul proporţionalităţii, aplicat 

la numărul membrilor. Pentru deciziunile, ce sunt lăsate 

în competinţa oficiului de asigurare, se alege, din sânul 

comitetului de mai sus, un comitet special de decizie— Besch- 

lussausschuss,—format din preşedinte și din câte un Te- 

prezentant ales al asiguraţilor şi întreprinzătorilor. 

A doua treaptă administrativă o formează oficiul de 

asigurare: superior, care în general, împlineşte rolul ve- 

chilor tribunale de arbitraj, de care am. vorbit mai sus. 

E o instituţie de stat, sau alipită de vreo autoritate admi- 

nistrativă a statului, sau independent alcătuită. Are aceiaşi 

constituţie: un funcţionar al statului, numit preşedinte şi 

un comitet activ în toate cazurile, format din 10 vepre- 

zentanţi ai asiguraţilor şi întreprinzătorilor. In lăuntrui 

acestui comitet, se formează comisii permanente speciale, 

pentru a slecide în chestiuni de ordin pur administrativ— 

Beschlusskammer—şi mai ales în chestiuni de ordin jude- 

cătoresc—S$ pruchkammer.— Acestea sunt alcătuite din pre- 

şedinte sau reprezentantul său şi din câte doi reprezen- 

tanţi ai asiguraţilor şi ai întreprinzătorilor. 

In sfârşit, ultima instanţă administrativă şi judecă- 

torească o formează oficiul de asigurare al imperiului. A- 

cesta regulamentează drepturile şi îndatoriri'e tu:uror ce- 

lorlalte organe administrative Şi decide în ultimă instanţă 

în toate cazurile, de orice matură ar fi, dacă privesc însti- 

tuţiile asigurărilor sociale. 

Constituţia oficiului ide asigurare al imperiului a ră-
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mas ca şi mai înainte «de 1911, mărindu-se numărul 

membrilor. EL coprinde membri statornici, numiţi pe viaţă 

de împărat, și membri aleşi pe tun timp warecare. E condus 

de un comitet, mumit marele senat—Grosser Senat. —com- 

pus dintr”un preşedinte, numit pe viaţă de împărat, din 

3 membri, aleşi de consiliul federal german, 2 membri sta- 

pili, numiţi de guvern, 2 judecători delegaţi, 2 reprezen- 

tanţi ai întreprinzătgrilor şi «doi reprezentanţi ai asigu- 

raţilor. 
In celelalte ţări, administraţia organelor direcle de 

asigurare e alcătuită în acelaş mod, ca şi în Germania, 

din reprezentanţi aleşi ide asiguraţi şi întreprinzători. Nu 

există însă o administraţie comună pentru toate ramu- 

rile asigurării şi în legătură cu administraţia. generală 

a statului, după diferitele trepte administrative. In cele mai 

multe state, există însă un serviciu de supraveghere 

a asigurărilor, alipit „de unul din ministere, de cel de in- 

terne, de ministerul muncii, de ministerul agriculturii. 

industriei şi comerţului. Așa sa creat spre exemplu în 

Franţa prin legea din 1910 un asemenea serviciu de su- 

praveghere, compus din 2 senatori şi 3 deputaţi, aleși 

de colegii lor, din 2 membri ai consiliului de stat, din 4 

reprezentanți ai consiliului superior pentru asociaţiile de: 

ajutor mutual, din 2 reprezentanţi ai comitetului pentru 

economie, din 4 reprezentanţi ai consiliului muncii, din 

2 veprezentanţi mai ştiinții, cari sau făcut cunoscuţi prin 

lucrări asupra ajutorării muncitorimii, şi dintre cari unul 

e numit de ministerul muncii, şi altul de ministerul de 

finanţe. 

In ce priveşte jurisdicţia, se pot deosebi mai multe: 

procedee. Mai apropiate de organizarea justiţiei respec- 

tive din Germania sunt: Norvegia, unde există un con- 

siliu central al asigurărilor, ca o ultimă. instanţă, Ungaria 

şi Danemarca, unde există un consiliu de asigurare a 

lucrătorilor, dar nu pentru teate ramurile asigurărilor 

sociale. Alte ţări au instituit tribunale de arbitraj munci- 

toreşti, sau comisii de arbitraj, cari servesc «de instiluţii 

judecătoreşti şi în alte cazuri de conflicte între salariaţi 

şi întreprinzători, dar şi în conflictele ivite în funcţionarea 

instituţiilor de asigurare. Astfel e în Austria, în Belgia, 

în Luxemburg. In alte ţări sa dat dreptul de decizie: 

în aceste cazuri inspectorilor, numiţi peniru cassele de asi- 

gurare, cum sa făcut în Suedia. In sfârşit, în unele ţări, 
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conflictele şi pretenţiunile, până la o anumită sumă de - 

bani, Sau dat în competența instanţelor judiciare spe- 

ciale pentru imuncitorime, cum. sunt triLunalele de arbitraj, 

iar restul sau lăsat în competinţa instanţelor judecătorești 

ordinare. Aşa sa făcut în Italia şi în Franţa pentru acci- 

dente. In Spania şi Finlanda pentru accidente şi în Franţa 

pentru invaliditate, orice conflicte se rezolvă de instanţe:e 

ordinare. .In toate cazurile, procedura € sumară şi chel- 

tuelile de judecată reduse şau suprimate cu totul. 

Un tip de administraţie .a asigurărilor sociale, mai 

simplu şi mai puţin birocratic ca cel din Germania, e 

înfăptuit prin legea de asigurare din Anglia din 1911. 

'Voate organele de asigurare au administraţia lor proprie, 

compleciă, fără ca guvernul să mumească 0 parte din 

funcţionari. Astiel Friendly Societies, sau după lege 4p- 

proved Socielies, se conduc numai de asiguraţi. Intre con- 

diţiilo puse de lege ca Friendly Societies să fie admise ca 

organe, este şi aceia de a se conduce de un comitet ales 

de membri, după sistemul proporţionalităţii. Intreprin- 

zătorii, de şi obligaţi la contribuţii, nu au nici o parte în 

această administraţie. Alăluri de administraţia „socielăţilor 

aprobate“, există un alt organ administrativ, care e pe 

de o parte organ conducător al casselor de asigurare 

dela Poştă, iar pe de altă parte, are atribuţii mai întinse. 

Acesta este Comiletul local al sănătății publice— Local 

Health Commilees. Comitetul îngrijește de sanatoriile, ce 

se alcătuiesc după aceiaşi lege, ia toate măsurile sanitare 

necesare şi stabileşte responsabilitatea, în cazul când în- 

un anumit loc e mortalitatea prea mare, obligând au- 

toritatea comunală sau pe întreprinzători la plata unor 

contribuţii ridicate, peniru ca instituţia asigurărilor să 

poată face lucrările de salubritate necesare. Din cauza 

acestor atribuţii, Meallh Commitees sunt alcătuiie din re- 

prezentanţi ai comunelor, ai asociaţiilor aprobate şi din 

reprezentanţi ai celor asiguraţi la Post office. 

Peste ambele aceste organe administrative, există un 

consiliu general al asigurării în Londra, format din func- 

ționari numiţi şi dependinţi de ministerul de finanţe. 

Aceştia sunt comisarii asigurării—the InsuranceConussto- 

ners. Aceştia au conducerea fondului întreg al asigurărilor, 

pot întinde obligaţia. la asigurare, sau pot scuti pe unii 

obligaţi. aprobă societăţile de ajutor, ca să poată func- 

ționa ca organe ale asigurării, îngrijesc de alcătuirea 

sanatoriilor.



In ce priveşte rezolvarea conflictelor ivite în acli- 

vitatea instituţiilor de asigurare, legea nu crează alte 

instanţe judecătoreşti, ci lasă totul în competenţa vechilor 

tribunale de arbitraj muncitorești, cari au o competenţă 

întinsă şi în alte cazuri. 

Descriind în scurt organele asigurării şi indicând 

şi fâctorii, cari pun în mișcare întreg mecanismul - asigu- 

xărilor sociale, rămâne să se arate în paragralul urmă- 

tor activitatea însăşi a acestor instituţii şi căile, pe care 

se împlinește această activitate. 

Ş 3. Tehnica asigurărilor sociale 

Dacă instituţiile asigurărilor sociale sunt creaţiuni 

ale politicii sociale nvoderne, apoi tehnica lor nuecu lotul 

nouă. Şi societăţile private de asigurare au împlinit mai 

înainte unele din funcțiunile instituţiilor nouă şi penru 

acţiunea lor şi-au ercat o anumită vehmică. Astfel societăţile 

private au făcut asigurări ale vieţii în genere pentru orice 

accidente, sau şi numai pentru accidentele muncii. Nuinai 

că activitatea lor nu sa întins la masse aşa de numeroase, 

ci a rămas înlăuntrul unui cere mai restrâns de persoane. 

Problema fundamentală de tehnică a oricăror asigu- 

rări, fie cele private, fie cele sociale, este stabilirea unui 

raport între contribuţiile, primele, ce trebuesc să plălească 

asiguraţii în mod periodic şi între eventualele despăgubiri, 

ce inebuese plătite asiguraţilor, în urma accidentului, Îm- 

potriva căruia sau asigurat. Ceeace nu este sigur, dar 

ceeace trebue ştiut, sunt tocinhi aceste accidente, în nu- 

mărui şi regularitatea lor, căci numai după ele se pot 

determina primele. 

Asigurările nu sunt un joc de noroc din partea în- 

treprinzătorilor lor; ele sunt dimpotrivă întreprinderi €e- 

conomice, cari reușesc numai dacă sunt bazate pe re- 

zultatelce ştiinţelor pozitive. Societăţile private de. asigu- 

rare Sau folosit de aceste rezultate, creindu-şi pe baza 

lor o tehnică specială. Nici mu sar putea explica vegula- 

ritatea dobânzii capitalurilor plasate în aceste întreprin- 

deri. sau a dividendelor împărțite. dacă nu sar fi 

găsit nici un mijloc de prevedere şi de determinare a 

probabilității accidentelor, sau a mortalităţii unor masse 

de oameni. 
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Mijroacele, întrebuințate de societăţile private de a- 

sigurare, au fost împrumutate şi de asigurările sociale, în 

unele din ramurile lor. Tehnica împrumutată a devenit 

însă şi mai complicată, de oarece va fost suficientă pentru 

instituţiile mouă. Intr'adevăr, societăţile private îşi în- 

tindeau operaţiile asupra unui cerc vestrâns de oameni, 

cu anumite profesii şi cu un anumit mod de viaţă. Pentru 

acei oâmeni, experienţa adusese parecari documente, din 

car. se scosese o regularitate probabilă,—şi aproape ne- 

desminţilă în timp lung şi la masse mari,—a apariţiei 

evenimentelor, împotriva cărora se ăceau asigurările. A- 

cum însă, asigurările sociale sunt întinse în mod silit, 

printio lege generală, tocmai asupra acelor oameni, cari 

nu deduseră nici o ocazie să se facă experienţă cu cei, 

de oarece nu se asiguraseră pentru nici un caz, și tocmai 

asupra unor profesii, unde nu pătwunseseră societățile 

private de asigurare. Pe deoparte, câmp ncexperimentat, 

var pe. de alta o varielate mai mare în 'massele, cu cari se 

operează. Pentru fiecare speţă, trebuesc regularită'i nouă 

stabilite. 

In scurt, tehnica asigurărilor sociale nu € nici com- 

plet formată şi apoi e mult mai complexă, decât aceia 

a asigurărilor private. Privită în to'alitatea ei, tehnica asi- 

gurărilor sociale se mai complică şi prin aceia că sa 

ma creat şi alt mechanism, afară de cel împrumutat 

dela asigurările private. Noul mecanism se mișcă în 

aparență după alte norme, “de şi în perfecţia lui, ar a- 

junge să se supună unor aceleaşi principii, ca şi meca- 

nismul, întrebuințat de asigurările private. Cu toate a- 

cestea, noul mecanism. în stadiul său de imperfecţie, 

are o tehnică specială şi ca atare aduce o diversitate 

în tehnica asigurărilor sociale. Această din urmă tehnică 

mai imperfectă, mai puţin ştiinţifică, este creiată pentru 

asigurările îm potriva koalii, a invalidităţii şi în parle chiar 

a chOmage-ului, adică pentru asigurările, cari nu se fă- 

ceau aproape de loc de societăţile private. Din potrivă, 

tehnica mai perfectă, mai ştiinţifică, a societăţilor private 

de asigurare, se întrebuințează în asigurările sociale în- 

potriva accidentelor muncii. De aceia vor trebui să fie 

studiatea ici în mod separat. 

Am spus mai sus că tehnica, şi întrun caz și în- 

traltul, nu e completă şi se formează acum. Nu trebue 

din aceasta să se înţeleagă că nu sar fi găsit mijlocul,
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prin care sar putea stabili acel raport între cazurile, ce 
trebuesc despăgubite şi între primele, ce trebuesc plătite 

pentru asigurare. Nu e vorba de aşteptarea unei descope- 

riri, ce ar putea-o face un matematic, găsind o formulă, 

care să stabilească acest raport. Şi asemenea formule 

matematice au jucat un mare rol în perfecţionarea teh- 

nicii asigurărilor private, dar nu asemenea formule se 

caută acum. Tot ceeace lipseşte e materialul observaţiei. 

N'a fost mai înainte cules acest material, decât în mod 

întâmplător, parţial, și pentru „masse prea restrânse. Nici 

cazurile de îmbolnăvire a luturor classelor, ce sunt acum 

asigurate, nici cazurile de invaliditate, nici accidentele: 

muncii, nu au fost înregistrate în mod regulat, în cursul 

apariţiei lor succesive. Când s'au alcătuit primele instituţii 

de asigurare nu exista aproape mici un fel de material 

adunat şi de aceia se va vedea mai în urmă ce procedee 

Sau întrebuințat, din cauza acestei lipse. De atunci și 

până acum, sa adunat material, în ţările unde sau in-: 

b'odus mai de mult asigurările sociale. Şi totuși o tehnică: 

fixată pentru toate ţările nu se poate încă alcătui. Normele. 

generale şi oarecare probabilităţi „se pot împrumuta dela 

o ţară la alia, dar experienţa făcută într'o ţară şi massele 

de fapte observate acolo nu pot servi de fundament al. 

alcătuirii unei tehnici pentru altă ţară. Sunt împrejurări 

speciale de natură economică, de psihologie socială sau. 

individuală, cari schimbă pentru fiecare popor media 
regularităţii cazurilor asigurate. In orice jară prin urmare, 
înainte de introducerea asigurărilor sociale şi în vederea 

acestei introduceri, se adună materialul de observaţie ne-- 

cesar şi apoi după introducere, se adună material şi, din 

prelucrarea lui ştiinţifică, se stabilesc încetul cu încetul 

mediile sau aşa numitele „cifre“ ale diverselor întâmplări, 

pentru cari se fac asigurările. In acest înţeles, tehnica se: 

formează neîncetat şi se perfecționează în elementele ei 

în fiecare ţară, neputându-se împrumuta de aiurea, adică 

din ştiinţa universală, nimic altceva decât metoda de pre- 

lucrare a materialului de observaţie în cazul asigurărilor 

şi “anumite norme de probabilitate, cari sau dovedit a fi 

aplicabile pretutindeni, în anumite limite cunoscute, cum 

ar fi spre exemplu cu cifrele mortalităţii. 
Ce este acest material de observaţie şi din ce punct 

de vedere e observat sau prelucrat? In genere, legea 

asigurărilor fixează în mod precis ce trebuește să se dea   
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asiguraţilor în caz de boală, invaliditate, moarte, châ- 

mage etc., în orice caz asigurat. Fixarea se face după 

quantumul, ce 6e credă indispensabil vieţii diferitelor classe 

de oameni asiguraţi. Concepţiile morale ale timpului joacă 

neapărat un mare rol în determinarea acestui minimum 

relativ de existență. . 

Mi se pare fundamental greşită credința, exprimată 

în diverse scrieri, şi care reese adesea şi din textele 

unor legislații de asigurare, că aceia ce trebue dat asi- 

guraţilor e determinat «de cantitatea contribuţiilor lor. 

Lehnica împerfectă, de care am vorbit mai sus, face 

posibilă o asemenea credinţă. Stabilindu-se aceia ce tre- 

bue să se dea asiguraţilor şi fixându-se şi contribuţiile, 

ce lvehuesc aduse, în unele ţări se mai introduce și dis- 

poziţia, că ajutoare:e sau pensiunile normală se pol mic- 

şora, dacă fondul adunat nu e suficient. In cele mai 

multe ţări, se pune însă un minimum, sub care nu € 

permis să fiescoborite ajutoarele. Aceste dispoziţii, şi mai 

ales când nu se fixează nici un minut, sunt senmnele 

unei legislații imperfecte și a unor iustituţii de încercare. 

Int adevăr, dacă fondul asigurărilor nu e determinat 

de acoperirea completă a nevoilor, în cazurile asigurate, 

atunci el trebue determinai de relativitatea puterii de contri- 

buţie a asiguraţilor. In acest caz, instituţia asigurărilor: 

nu-şi poate ajunge scopul de a asigura viaţa celor ce nu 

mai pot trăi singuri întrun timp viitor, şi deci problema 

aceasta ar rămâne încă nerezolvală, şi apoi nu sar pulea 

găsi nici un criteriu de determinare a puterii de contri- 

buţie a classelor de jos, fără a urmări pas cu pas toată 

viaţa oamenilor, pentru a le spune ce nevoie să-şi satisfacă 

şi care este interzisă, ca fiind o chelutială inutilă şi deci 

putând fi redusă, pentru a se contribui la fondul de asi- 

gurare. Din aceste două fapte, se vede că ar fi imposibil 

să se găsească un mijloc de determinare a fondului asi- 

gurărilor. De aceia, legislaţiile asigurărilor, pentru a-şi 

ajunge scopul, pornesc în general, şi rebue să pornească, 

dela determinarea fondului suficient pentru acoperirea 

ajutoarelor, fixate în mg cantitativ pentru fiecare caz. 

Ceeace nu e cunoscut şi ceeace ni poate legiuitorul 

cunoaşte, este numărul cazurilor xiitoare, pentru care se 

fixează o sumă precisă. Aici intervine operaţia tehnicii, 

care încearcă să constate pentru viitor probabilitatea inter- 

venirii unei întâmplări, după faptul sigur şi cunoscut
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al intervenirii acelei întâmplări în trecut. Materialul de 

observaţie îl formează prin urmare massele de întâm- 
plări trecute, în raport cu massele de fapte, din cari se 
despart acele întâmplări. Pentru trecut, trebue înregistrat 
în coprinsul unei classe de oameni şi în coprinsul unei 
profesiuni determinate, ce cazuri de boală, de invali- 
ditate, accidente etc., sau ivit. Pentru acestea sau plătit 
pensiuni cri despăgubiri, odată :sau pentru o perioadă oa- 
recare de timp. Nu numai cantitatea, numărul, sau în- 
iinderea în spaţiu a întâmplărilor, ne dau materialul 
de observaţie suficient, dar şi durabilitatea lor, întin- 
derea or în timp. Aşa dar; o condiţie smne qua Non a 
une bune tehnice a asigurărilor sociale, este cunoașterea 
întinderii în timp şi spaţiu a masselor de fapte, la cari 
e menită să se aplice. 

Dar chiar cu această cunoștință, se pune întrebarea, 
întru cât servește cunoaşierea acestei masse de fapte din 
trecut, —căci numai din trecul le avem—peniru Îndiu- 
marea funcţionării în viitor a unei instiluţii, ca aceia: a 
asigurărilor. Sa plătit în trecut despăgubiri pentru un 
număr anumit de accidente, şi sau dat pensiuni pe un 
anumit număr de ani. Ce poate servi aceasta, pentru 
adunarea unui fond, care să fie suficient ca să se plă- 
tească toate cazurile de accidente, ce se vor mai ivi 
şi să se plătească pensiuni pentru tot timpul cât vor 
mai trăi invalizii? Cu alte cuvinte. care va îi rumărul ac- 
cidentelor viitoare şi care e probabilitatea morții celor ce 
primesc pensiuni, pentru ca să înceteze de a mai primi? 

Misterul acesta, complet pentru profan, e străbătut 
de câteva raze de lumină pentru omul de ştiinţă. Din ex- 
punerea tehnicii asigurărilor sociale, în forma ei de astăzi 
chiar, se x.or putea vedea câteva din acele raze de lu- 

mină, 
In prelucrarea materialului, aşa cum l-am precizat 

în rândurile de mai sus, intervin metode şi legi statistice, 

ajutate de calcule matematice. Nu permite cadrul acestui 

studiu, ca să mă întind mai departe asupra acestei ches- 

tiuni, dar va trebui să fie aduse câteva exemple. Ceeaee 

face posibilă întreaga tehmică a asigurărilor sunt regu- 

larităţile statistice nedesminţite în unele manifestări ale 

vieţii populațiilor şi constatate prin aşa zisa lege a „nu- 

merilor mari“. Oricât de mare ar fi diversitatea întâmplă- 

rilor ivite în cursul vieţii unui om, sau a unei familii, sau 
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chiar a unui grup restrâns de persoane, există însă o 

regularitate aproape constantă a aceloraşi întâmplări, când 

e vorba de masse mari. În „Regularitatea în viața so- 

cială“ — Die Geselzmăssigkeit im Gesellschaftisleben—pie- 

cum și în „Statistica şi știința societăţii“, Georg von Mayr, 

creatorul ştinți stalistice moderne, caracterizează această 

regularitate în modul următor : 

„Când e vorba de cazuri multe, cauzeie principale 

generale, eficace şi mai mult ori mai puţin constante, 

cari produc constiluţia stării sau mersul mişcării unei 

masse, covârşese alât de mult cauzele secundare. şi cari 

intervin în mod excepţional şi neregulat, încât regula- 

ritatea găsită a masselor se înfăţişează ca o urmare ne- 

cesară a influenţii preponderante a acelor cauze prin- 

cipale “ 1). 
Şi prin cauzalita:e mu se înţelege aici, decât stabi- 

lirea unor raporturi constante între anumite masse de 

fapte. Astfel, ca exemplu, în tot timpul evoluţiei socie- 

tăţilor omenești, se întâlneşte un raport constant înlre 

numărul bărbaţilor şi femeior. Dacă în timpul vostru, 

se găsesc oarecari deviații în această privinţă, întâlniu- 

du-se mai multe femei, decât bărbaţi, la unele. popoare 

apusene, ca Germania, sau mai mulți bărbaţi decât femei 

la unele popoare din Asia, apoi această deviaţie e foarte 

mică şi aşa de constantă, încât formează o tendinţă și 

nu o reregularitate întâmplătoare. 

O asemenea lege a vieţii societăţilor omeneşti poate 

da teren solid cercetărilor statistice, dar aici e vorba 

numai de aplicarea ci în tehnica asigurărilor sociale. 

Situaţia bărbaţilor şi femeilor în viaţa economică e di- 

ferită şi mu sunt coprinși în instituția asigurărilor în a- 

celaş număr. Legislaţiile asigurărilor îşi regulamentează 

posibilitatea aplicabilităţii lor în viitor şi după mersul 

raportului numeric dintre sexuri. Sarcinele impuse sta- 

tului, și fondurile asigurărilor în genere, depind de sta- 

tornicia sau schimbarea acestui rapori, care influnţează 

ş. desimea cazurilor asigurate, de parece experienţa a 

dovedit că întâmplările de boală, invaliditate, accidente, 

  

  

:) Asupra „Normalii în viața sycială» în sqecial în Moralstatistik de 

G. v. Mayr. Ase vedea şi studiul meu: « Descreşterea natalității la po- 

poarele civilizate» în Bulet. statistic al României sin Septembre 1911 şi 

literatura citată acolo De asemenca «Versicherungswesen» de A Manes.
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etc, nu şe ivese în aceiași măsură la amblele sexe. In 
afară de aceasta, mini e încă o urmare importanlă a cu- 
noașterii acestui raport numeric dintre sexuri. In multe 
-din legile asigurărilor sociale, am arătat că se instilue şi 
o asigurare a maternității. Și pentru a asigura mijloacele 
de trai femeilor, cari trăesc din. munca lor continuă, în 
timpu: nașterilor, dar şi pentru a se ajuta formarea 
unei generaţii wiitoare sănătoase, sa prevăzut în unele 
legi ide asigurare să dea femeilor muncitoare un ajutor 
fix în timpul dinainte și după naștere, oprindu-le dela 
muncă. Pentru calcularea fondurilor necesare, lrebuia cu- 
noscut raportul numeric dintre bărbaţi şi femeile asigurale 

Și aceasta nu e destul. Insăşi cifra nașterilor tre- 
buia cunoscută. Studiile statistice au dovedit că cifra naş- 

terilor e supusă unei regularilăţi aproape constante înlă- 
untrui unui popor în anumite perioade de timp şi nu 
drece nici peste, mici sub, anumite limite. Mai mult. E 
așa de generală această lege a vieţii socielăților, încât 
nici dela popor la popor nu sunt variaţii mari. In aceiași 
stare de cultură şi în aceiaşi apropiată şituaţie economică, 
-cifrele natalității sunt chiar ideulic?. Dacă sunt schimbări 
în ciirele matalităţilor, apoi schimbările acelea se supun 
unor anumite norme, formează tendințe durabile peniru 
perioade de timp mari şi schimbarea nouă a tendinţii 
nu se: face miciodată brusc. In tot cursul veacului al 19-lea, 
în unele ţări, cifrele natalității au avut o tendinţă descres- 
cândă, însă în proporţii mici. Cifrele naşterilor din ul- 
timele decenii mu mai ajung cifrele natalității dela ju- 
mătatea veacului trecut în nici un caz, la nici unul din 
popoarele, unde s'a arătat această descreştere 1). Un alt 
exemplu şi mai doveditor. S2 asigură, prin unele din 
ramurile asigurărilor, pensiuni pentru cei ajunşi invalizi 
și pentru bătrânii dela o anumi'ă vârstă. Aci e necesară şi 
cunoaşterea constituţiei unei poporaţii după vârstă, ceeace 
-e supus iarăşi uni regularități constante. Mă interesez însă 
de un alt fapt. Câţi dintre cei pensionaţi vor muri într”o 
anumită perioadă de timp? Dacă se poate cunoaște a- 
-ceasta, se poale alcăiui cu precizie fondurile necesare, 

determinându-se în consecință contribuţiile. Studiile sta- 
listice au ajuns să determine şi cifra mortalităţii în con- 

1) A se vedeă articolul meu: Descreșterea natalității la popoarele 

<ivilizate» în Buletinul statistic, număr cit. 
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diţii normale. Cifrele mortalităţii se determină, şi pentru 

poporul întreg, şi pentru diferitele classe ale poporaţiei, 

făcute după vârstă. 
Şi aceste ciire au mers constant şi în anumile limite 

determinabil. De aproape 'o jumătate de veac, cifra mor- 

talităţii scade la mai toate popoarele din apus, în urma 

progreselor medicinii şi Migienii. Scăderea a mers încet 

ş în ultimul timp cifrele mortalităţii rămân aproape 

constante. In această materie, statistica matematică a fă- 

cut progrese mari, încă mai de mult, şi toate societăţile 

private de asigurare a vieţii întrebuinţează formule ma- 

tematice precise în calculele lor, penlru a avea posibili- 

tatea determinării primelor 1). Asemenea formule şi ase- 

mene calcule, acomodate însă împrejurărilor speciale, sunt 

întrebuințate şi în unele ramuri ale asigurărilor sociale, 

în special în asigurările împotriva accidentelor muncii. 

Tot ceeace sa spus în rândurile de mai sus, cu pri- 

vire la aplicările statisticii în asigurări, nu a stat la baza 

alcătuirii tehnicii asigurărilor soziale în toate ţările, şi în 

nici o ţară în mod complet. Cea mai imperfectă și mai 

simplistă tehnică se întâlneşte Ja asigurările împolriva 

boalii și în parte şi la cele împolriva invalidităţii şi bă- 

trâneţii. Mai întâi wa fi expusă tehnica acestor asigurări, 

sub forma ei actuală, în diferite ţări. Tot ceeace face. 

obiectui acestei expuneri, mu poate fi decât arătarea a 

ceeace se dă asiguraţilor în cazurile asigurate, precum 

  

1) De oarece nu e locul aici să intru în chestiuni speciale de statis- 

tică şi nici chiar de tehnică a asigurărilor, în totalitatea lor, dau numai 

<a exemplu de calcul o formulă a cifrii mortalităţii, Se observă un nu- 

măr de persoane de o anumită vârstă pe o perioadă anumită. Fie Ax 

numărul persoanelor de vârsta x. Dacă în perioada dată mor mx din cei 

  de vârsta x, atunci 

100 mX . 
Păi ._X . . . . .- 

aa Societatea nu e însă închisă, ci avem imigranţi şi emi- 

mx 
Ax este cifra mortalităţii, care luată în procent 

ar fi 

granţi. Fie Bx numărul imigranţilor şi Cx numărul emigranților de vârsta 

! 
100 mx 

x, Atunci formula, care dă cifra mortalităţii devine: ———fz x 

Ax + 3 

(Vezi Versicherungslexikon de A. Manes, 1909 şi C. Landre: Math.-techn. 

Kapitel zur Lebensversicherung, lena 1905); 

A se vedeă şi studiul meu: «Despre mortalitate». Bucureşti 1912. 
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și arătarea dispoziţiilor legilor cu privire la alcătuirea 
fondurilor mecesare. 

In Germania, organele de asigurare împotriva boalii 
dau, în cazurile asigurate, următoarele: 

1) Ingrijire medicală gratis celor bolnavi şi, în afară. 
de aceasta, o sumă de bani în mărimie de 50% din sala- 
riul mediu local. Minimul salariului, după care se socoteșie 
ajutorul lat, s'a ridicat prin legea dela 19î1 la 5 M., dela 
4 mărci, cum era înainte. Se poate însă ca bolnavul 
să fie îngrijit complet înt”un sanatoriu. In acest caz se 
ma dă familiei numai jumătate din suma ce se dă în 
cazul dintâi. "Toate aceste 'ajutoare durează cel mult 26 
săptămâni, peste care termen intervine altă ramură de 
asigurare, 

2) Femeile în caz de naşteri primesc ace'eaşi ajuloare 
ca bolnavii, asemănându-se leuzia cu boala. Durata aju- 
toarelor este însă mumhi «le 6 săptămâni, dinlre cari 6 
lrebuc să fie supă naştere. Inainte de reforma din 1911, 
ajutorul se kledea numai pe 6 săptămâni. Se ceruse însă 
la 1911 paintrun prim proect o completă asigurare a 
maternității, cu ajutorul medical la naştere complet, cu 
interzicerea dela muncă, ete. Sarcina financiară cauzată 
sa crezul prea mare şi «leocamdală sa menţinut cele. a- 
rătate, Pentru îngrijirea în spitale, există sanatorii speciale 
— W ocherinenheim, 

3) Im caz dle moarte a unui asigurat, se plăteşte fa- 
milici o sumă egală cu 2) de ori salariul ziluic. 

Teate cele arătate aici formează imininuun, care trebue 
dat asiguraţiler. Prin slatul local însă, cassete de asigurare 
pot ridica ajutoarele. 

Pentru alcătuirea fondului necesar se iau contribuţii 
dela întreprinzători şi dela salariaţi. Din ceeace e fixat 
legal și din ceeace,se poate calcula după probabilitatea 
îmbolnăvirilor sau morţilor, se cere 2/, dela lucrători şi 
1/3 dela întreprinzători. Din cauza acestei diferenţe de 
contribuţie, am văzut că lucrătorii sunt reprezentaţi în 
administraţie prin 2/3 din numărul total. De oarece până 
acum nu sunt studii complete asupra mediei probabile 

- a fondurilor vecesare pentru perioade mai înde:ungale, 
quantumul contribuţiilor se determină 'iîn mod cam sim- 
plist. Lipsind un tarif al pericolelor fiecărei classe de 
muncitori, pentru a li se impune contribuţiile respective, 
quantumui se fixează în procent de salariu. Numai la 
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unele casse de asigurare, şi anume la așa numitele „casse 
locale“, s'a introdug o scară a pericolelor, determinându-se 
după ea quantumum contribuţiei pentru fiecare categorie 
de muncitori. Im gencre însă, lucrătorii asiguraţi contri- 
buesc cu o sumă :până la: 30/49 din salariul zilnic obişnuit 
local; numai în unele casse se cere 4—60/g din 
salariul zilnic. După aceasta se socoteşie şi parlea de 
1/3 a întreprinzătorilor. Dacă aceste contribuţii nu a- 
jung, atunci şe pbligă, sau comunele să aducă restul, ca; 
la cassele comunale, sau întreprinzătorii, ca la cassele 
din tabrici, sau din mine. 

La asigurarea împotriva invalidităţii, întâlnim în 
Germania o tehnică mai superioară. Invaliditatea e luală 
în înţelesul larg, fiecă e provenită din boală, fie că e 
provenită din bătrâneţe. Ceva mai mult, sa alăturat de 

invaliditate şi situaţia văduvii -şi orfanilor până la o 
anumită vârstă, aşa că asigurarea invalidilăţii coprinde 
toale aceste stări. Organele asigurării, „institutele de asi- 
gurare“, au să dea următoarele despăgubiri asiguraţilor : 

1) O pensie a invalidităţii, întreagă după 200 săp- 
tămânu de contribuţie. Se socoleşte invalid, indiferent de 
vârstă, oricine mu mai poate câștiga prin munca sa 1/3 
din ce câștigă un alt muncilor de aceiaşi profesie şi de 
aceiaşi educaţie profesională, ca :şi el. Cum se determină 
qaantumum pensiunii, se wa vedea mai în urmă. 

2) O pensie a bătrâneţii, după 1200 săptămâni de 
contribuţie. Pensia se plăteşte dela al 70-lea al al vârstii. S'a 
cerut la 1911 print”un proect să se scoboare limita de 
da vîrstă la 65 de ani, ca în alte ţări, dar din motive 
financiare Sa respins cererea. 

3) O pensie văduvii şi orfanilor asiguratului. Prin 
reforma din 1911, s'a fixat pentru văduvă o pensie de 
300%/9 din pensia soțului mort, iar pentru orfani până la 
15 ani, 150% din pensia tatălui lor. 

4 In caz de moarte, accident sau recăsătorie a vă- 
duvii, înainta de începerea pensiei, se restituesc con- 
tribuţiile. ” 

Suma totală a fondurilor se determină, neapărat în 
mod aproximativ, după constituţia, cupă vârstă a popo- 
raţie,, pentru bătrânii şi pentru orfanii ce sunt de asi- 
gurat, după probabilitatea morţii în cazul pensiunilor 
invalidilăţii şi bătrâneţii, sau .în cazul pensiunii oria- 
nilor .Dar pe lângă acestea, se mhi adaogă un fapt. 

. 
16
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Nu toţi primesc aceleaşi pensiuni. In loc să se plătească 

însă o spensiune acomodată „pentru fiecare asigurat după 

salariul său, se fixează classe de asiguraţi mai dinainte, 

Intre anumite limite de salar, se fac dilerite classe. liccare 

classă de asiguraţi va primi pensiunea determinată pentru 
acea classă. Pentru calcularea fondurilor necesare va ire- 
bm să se ţină prin urmare seama şi de diferenţiarea 
muncitorimii după salariu în diversele classe. In tehnica 
acestor asigurări, jese la iveală mai mult acest din urmă 
fapt. Şi pentru pensiile invalidităţii, şi pentru pensiile 
bătrâneţii, sunt 5 classe. lată classele şi pensiile res- 

pective în caz idle inavlidilale: 

  

  

  

7 CI. 1 CL, CL, Al 
Venitanual Pensieanuală Venit Pensie - Venit Pensic 

Până la 
350 M. 60 M.  350—550M. 70 M. 550— 850 M. 80 M. 

CL. Iv CL. V 

Venit Pensie Venit Pensie 
  

850—1150M.  90M. Peste 1150M. 10) M. 

| După ivecerea celor 290 săptămâni de contribuţii, se 
mai .adaogă Ja pensie o urcare penlru fiecare săptămână 
de contribuţie şi pentru fiecare classă, şi anume: La 
ci. | 3 pfenigi, la classa Il 6 pfenigi, la cl. II 8 
ptenigi, la cl. IV 10 pfenigi, şi la clasa V 12 pfenigi. La 
fiecare classă, în afară de pensia dată de organele asi- 
gurării, se mai adaogă o sumă fixă plătită de stat, de 
50 M. Iată cari fsunt acunr pensiile complete ale invali- 
dității pentru timpul imediat următor celor 200 săplă- 
mâni de ccntribuţe: 

Clasa I Ciasa II Clasa INI Clasa IV Clasa V 

60 +50= 110M. 120 M. 130 M, 140 M. 150 M pe an 

Ă Dacă ținem seamă şi de urcările după 200 săptă- 
mâni, și dacă înseinnăm această urcare cu U, pentru 
classa 1, Uş pentru classa II, etc. pulem avea formula 
de calcula; e a pensiei pentru fiecare. classă, după 10 ani 
dela împlinirea celor 200 săptămâni, în modul următor: 

Pensia= 50 M. -+100 M.A+52>=U, (U...)x<10. 
„Pensia classi a V-a după 10 | 

celor 200 săpt.= Il ani del 

30 M--100 M-+-52><12x=<10 pi.; 

a completarea 
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52 fiind săptămânile de contribuţie întrun an; adică 
pensia ar fi de 212 M,, 40 pfenugi. 

Pentru bătrâneţe nu mai exislă urcări. Pensiile pen- 
1ru cele 5 classe sunt următoarele: 

Ciasa | Ciasa Il ” Clasa III 

£0M. subvenţia  50+90=140 M. 504+120=—170 M. 
stat.+60=110 M 

. Clasa 1Y Ciasa V 

504+150=—=200 M.  50+-180—230 M. 

  

  

Pentru adunarea fondurilor mecesare acestor pensiuni, 
subvenţia statului e totdeauna fixă: 50 Mărci pentru fie- 
care pensie plătilă dz instituţiile de asigurare. Acestea își 
adună fondurile luând contribuţii deosebite pentru fie- 
care classă şi gradate după probabilitatea de intervenire 

a plăţii de pensiuni în diferitele ramuri profesionaler- 
Nu se face nici o deosebire însă între contribuţiile. pentru 
bătrâneţe şi invaliditate. Contribuțiile 'săplămâna:e pentru 
fiecare classă sunt urmăloarele : 

Clasa 1 Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

14 pfenigi 20 pfenigi 24 pfenigi 30 pienigi 36 pfenigi 
  

Jumătate din aceste contribuţii sunt suportate de 

întreprinzători, iar jumătate de asiguraţi, cari se diferen- 

ţiază înlăuntrul unei classe după ramurile profesionale. 

Un lucrător se poate asigura într'o classă mai superioară, 

decât aceia corespunzătoare salariului său, şi întreprin- 

zătorul va fi obligat să plătească partea ce se cuvine 

pentru acea classă. Toată contribuţia pentru un asigurat 

se plăteşte de întreprinzător, oprind din salariul lucră- 

torului său. Sistemiul e acela al lipirii de mărci pe carnetul 

de asigurare— hlebesyslem, care e imilat în toate ţările. 

Pentru nesalariaţii, obligaţi la asigurare, singura deo- 

sebire e că dispare contribuţia întreprinzătorului, şi asigu- 

ratul aduce tot ce se cere pentru classa, în care se. asigură. 

Limitele de venit, cari determină asemenea classe, 

fiind făcute mai ales pentru muncitorimea salariată, nu 

puteau coprinde şi alte classe sociale, cari au totuşi nevoie. 

de asigurare. De aceia sa crtiat de curând o instituţie 

de asigurare deosebită pentru funcţionarii privaţi. E ne- 
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voie să dau aici alcătuirea după noua lege a acestei 

instituţii nouă, pentru a avea elementele. necesare, din 

cara să scot concluziile cu privire la chestiunea, dacă tre- 

bue o nouă organizaţie „pentru asigurarea funcţionarilor 

privaţi, sau dacă aceasta poate îi coprinsă în cealaltă, 

prin lărgirea lor. După această lege germană, se creiază 

Y classe de jasiguraţi, în cercul persoanelor, ce l-am arătat 
în paragraful precedent. 

Classele și pensiunile create, după 10, 25 şi 30 ani, 

sunt următoarele: 

    
” Pens, or- 

Clasele după |Pensiile de retragere Pensiile văduvii fan. până 
- la Î8 ani 

venitul anual ! 
  D Za ură. |nupă 25|După 50|] După 10 | După.25 | După 50 || După 50 
    550 MW, || 48|. 84H.| [44] 14,201] 33,60. 57,60H.| 11.52M. 
550— 850: » || 96| 168| 288»|| 38,40»| 67,20» 1115,205|| 23,—» 

850 - 1150 » || 144»| 252»| 43251 57,60» 100,80» [172,80vii 34,—» 

1150—1500  » || 204»! 357»! 612v|l 81,60» 1142,80» 244,— »] 48,—» 

1500—2000  » || 28-»| 504»| 864» 115,20» 1201,60» |[345,—w»: 69,—» 

2000 — 2500» || 396 »] 693 » [1188 » 158,40 » [277,20 » [475,—» || 95,—» 

%500—3000  » || 498» ! 871» 11494» [199,20 » [348,60 » [597,— » 1119,—» 

3000—4009  » |! 600» [10£0» 11800 » 1[240,— » 1420,— » [720,— » 144—» 

4000—5000 » || 793» 11396» |2394» 1319, - » 1558,60».957,— »191,—» 
          

Pensiunile sunt calculate aici, nu după minimul de 

existenţă, ce trebue asigurat, ci după contribuţiile plătite, 

în raport cu venitul. După 120 luni de contribuţie, pensia 

se socoteşte astfel: Din totalul contribuţiilor aduse de 

fiecare asigurat, personaj), se dă 1/4; iar din celelalte con- 

tribuţii, aduse: de acei, la cari sunt angajaţi şi de stat. se 

dă 1/3. Pensia văduvii până la remăritare e de 2/5 din 
pensia soţului ; pensia unui copil e de 1/;; când sunt doi 

orfani, de 1/3 din pensiunea tatălui. Contribuțiile lunare - 

pentru fiecare idin “cele 9 classe, sunt următoarele : 

C.I CU C.I CIV CV GV CL CL. VIII CLIX 

1,60 M. 3,20 M. 4,80 M. 6,80 M. 9,60 M. 13,20 M. 416,60 M. 20 M. 26,60 M: 

Asigurarea aceasta e mai completă, decât asigurarea 
existentă mai dinainte în Austria, și de aceia am descris-o 

pe zea din legea germană, pentru a se vedea tot ce se poate 
aştepta dela o psigurare: specială a funcţionarilor privați.  



245 

Cele expuse pentru Germania, se întâlnesc şi în cele- 

ialte ţări, unde există asigurările sociale, cu foarte mici 

schimbăiri. In cele ce urmează, nu voi arăta, decât schim- 

bările mai ide seamă şi în special pe acelea, cari însem- 

nează un progres, sau icari introduc noi principii. Și mai 

întâi pentru asigurarea împotriva boalii. 

In. Austria şi Ungaria, se reduce timpul de dare de 

ajutor celor bolnavi la 2) de săptămâni, în loc de 26, 

cum e In Germania. In schimb însă, banii daţi bolnavului 

sunt de 60% din media salariului local, în loc de 50%, 

cum e în Germania. 
lu Luxemburg, s'a redus timpul de întreținere la -13 

„săptămâni, fără a se :mări ajutorul dat. 
Un progres mai mare, decât oriunde sa făcut în 

Norvegia. Timpul de întreţinere e menţinut la 26 săptă- 

mâni. Se xlă însă 60%/, din salariul mediu local pentru 

cel bolmav, iar ca ajutor de înmormântare, se dă da 

25 de pri salariul zilnic, în loc de ajutorul constând din 

29 ori salariul zilnic, cun” e în Germania. 

In ce prievşte suportarea sarcinelor, întâlnim două 

deosebiri mari de principiu. i 

In Ungaria contribuţia întreprinzătorilor e egală cu a 

asiguraţilor, în loc să fie de 1/g ca în Germania. În Nor- 

vegia e o-normă cu totul nouă. Primele, socotite tot în: 

procente din salariu, se aduc de mai mulţi factori, în mo- 

dul următor: 
6/,0 plătesc lucrătorii: 
1/10 plătesc întreprinzătorii. 
1/,p plătesc comunele. 
2:10 plăteşte statul. | 

Până la legea engleză din 1911, Norvegia era prima 

țară. care stabilise o contribuţie a statului pentru asi- 

gurarea împotriva boalii. 
Schimbări însemnate se aduc prin legea engleză din 

1911, dar de oarece asigurarea împotriva boalii se uneşte 

cu aceia a invalidităţii, aceste schimbări se vor expune 

mai în urmă, în nod complet. 

Privitor la schimbările în tehnica asigurărilor pentru 

bătrâneţe şi invaliditate, trebue făcută o deosebire între 

tehnica asigurărilor sociale propriu zise și între tehnica 

pensionării de stat a bătrânilor şi în parte a invalizilor. 

In primul sistem, sau făcut oarecari schimbări în a- 

sigurarea bătrâneţii şi invalidităţii în Franţa, după legea
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din 1910. Mai întâi, s'a scoborât limita de vârstă dela, 
70: ani, cum! e în Germania, la 65 'de ani. Oricine poate însă. 

cere pensia chiar dela 55 ani înainte, făcându-se redu- 

cerile cuvenite. Statul dă pentru fiecare pensie, după 3 

e ani de contribuţii ale asiguratului, suma de 60 îr. anual. 

Dacă nu sunt 30 de ani, atunci alocaţia statului se 

socoteşte, înmulţindu-se numărul anilor de contriluție cu 

1,50 fr. | 
In ce priveşte alocaţia statului, dată pentru pensiu- 

nile văduvelor şi orfanilor, sau introdus noi dispoziţii 

pentru încurajarea și tavorizarea nașterilor. Astfel se plă- 

teşte copiilor mai mici de 16.ani: 50 îr. pe lună timpe 

de 6 luni, dacă sunt 3 sau mai mulți; 50 îr. pe lună 
timp de 5 luni, dacă sunt 2; şi 50 îr. pe lună timp de 

4 luni, dacă e numai unul. Văduvei fără copii sub 16. 

ani, i ge [dă 50 în. pe lună pe timp de 3 luni. 
Apoi, în afară kle toate acestea, sau făcut schimbări 

şi în stabilirea contribuţiilor. Rămâne acelaş principiu, 
că lucrătorii şi întreprinzătorii contribuesc în mod egal, 

dar, în loc să se stabilească diferite classe după salariu, 
se pune p contribuţie fixă, şi anume: bărbaţii plătesc: 
9 fr. pe an, femeile 6 îv., iar minorii de 18 ani 4,50 
ur.; Sau jsocotit pe.zi de lucru; 3 centimt, 2 centime şi, 
1 centimă şi 5 miimi. Tot atât sunt obligaţi să. plătească 
şi întreprinzătorii, pentru fiecare salariat al lor. | 

Celălalt sistem ide asigurare a bătrâneţii îl întâlnim. 
în Anglia, şi celelalte ţări, despre cari an amintit în 

partea istorică. Inainte de expunerea lui, să vedem modi- 

ficările generale, aduse în Anglia, prin legea din 1911. 
O primă schimbare este unificarea asigurării împo- 

triva boalii cu asigurarea invalidităţii, și deci o lehnică. 
pentru amândouă. Bătrâneţea rămâne asigurată după le- 
gea din 1908 şi după alt sistem. Iată ce se dă asiguraţilor: 
după legea din 1911: 

1) Ingrijirea medicală pe iot timpul vieţii, când asi- 
guratu: e bolnav. Pentru aceasta se fac contracte cu 
medicii. 

2) Ingrijirea completă întrun sanatoriu, în care 
timp se mai dă şi 50 £ zilnic, ca „bani de buzunar.“ 

3) Când asiguratul nu e luat în sanatoriu, atunci 
primește săptămânal 10 shilingi; femeile primesc 7 sh. 
şi. 6 dd. Ajutorul acesta începe dela a 4-a zi a îmbolnăvirii 
şi durează 13 săptămâni. Dela a 13-a săptămână înaiulte, 
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până la a 26 săptămână, și asiguraţii şi asiguratele pri- 
mesc câte 5 sh. săptămânal. : 

4) Peusia de reconvalescență, adică în caz de in- 
validitate mai lungă, este de 5 sh. săptămânal. . 

5) Femeia unui asigurat, care nu e asigurată, sau 
femeia asigurată, primeşte în timpul naşterii 30 shilingi. 
in timp de 4 săptămâni nu trebue să. mucească. 

Nu se dă bani de înmormântare, de oarece în An- 
gha aproape toată lumea e asigurată pentru acest caz: 
la aducerea legii din 1911, existau 42 milioane de poliţe 
de asigurare pentru înmormântare, 

Pentru a se acorda îngrijirea medicală în sanatorii, 
se cer cel puţin 26 săptămâni de asigurare. Pentru pensia 

boalii şi pensia reconvalescenţii, se cer 104 săptămâni 

de contribuţie. lar pentru ajutorul la nașteri, se cer 26 

săptămâni de contribuţii. 
Se fac ridicări sau scoboriri de ajutoare, în anumite 

cazuri, după vârstă. Cu totul nouă sunt procedeele teh- 

nice în procurarea fondurilor necesare. Mai întâi, statul 

contribue, şi la asigurarea împotriva boalii, și la asigu- 

rarea invalidităţii. Apoi [întreprinzătorii contribuesc nu nu- 

mai cu jumătate, şi pentru boală, şi pentru invaliditate, 

dar chiar cu mai mult, decât lucrătorii lor, în anumite 

cazuri, Şi anume cu atât mai mult, cu cât salariul mun- 

citorului sc e mai nuc. lată întregul mecanism al acestui 
sistem foarte perfecţionat. 

Am spus la începutul acestui capilol, că legea se 

bazează, în ce priveşte tehnica, pe calcularea cifră pro- 

babile a mortalității, a nașterilor, pe diferenţierea popo- 

rației după sex şi pe constituţia poporaţiei după vârstă. 

După axeste date, aşa cum au fost explicate mai sus, 

când am vorbit de ele, se calculează de mai înainte 

întregul fond necesar tuturor plăţilor, ce vor trebui fă- 

cute. Astfel sau calculat fondurile necesare pentru fie- 

care an până la 1928, socotindu-se şi pensiunile, ce se 

vor acorda conform datelor de mai sus, şi cheltuelile de 

administraţie. 
După acestea, proiectul a determinat, în ce mod 

se vor lua părţile loridela fiecare din factorii contribuitori 

Se fixează anume ca, din suma ce trebue adusă întrun 

an, să se dea de către stat 2/, pentru ce trebue asigurării 

bărbaţilor şi 1/4 din ce trebue pentru asigurarea femeilor. 

Restul de 7/, pentru bărbaţi şi 3/4 pentru femei, este adus
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de întreprinzători, împreună cu lucrătorii lor, iar în cazul 
asigurării de bună voie, numai de asigurat. 

In ce proporţii? Se fac două deosebiri: după cum 
salariatul e bărbat sau femee şi după cum lucrătorul 
primeşte un salariu mai mare, sau mai mic. lată această 
proporționalizare, pentru lucrătorii în vârstă: 

  
  

. Contribuţia întreprinzăto- Contribuţia lucrătorilor 
Salariul zilnic rului pe săptămână pe săptămână 
  

Pentru bărbaţi! Pentru femei [P-ntru bărbaţi] Pentru femei 
  

1sh,6d4... .. a-(60ctm) 5 d. 1 d. 4d. 
1 sh, 6 d.—2 sh. 5ă. | ad. 2 d. od. 
2 sh—2 sh, 6d. .. 4d. | 34. 3 d. 3 d. 

3q. 4d. 34. Peste 2 sh, 6d. .. 3 q. |     
Aşa dar, întreprnizălorul dă cel puţin 3 d., şi pentru 

bărbaţi, şi pentru femei, şi cel mult 6 d. pentru bărbaţi 
şi 5 d. pentru femei. Iar contribuţia totală cea mai mare 
pentru bărbaţi e 7 d., iar pentru femei 6 d. pe săplă- 
mână. 

Din acest sistem de contribuţie se poale observa 
o tendință pronunţată de nivelare economică şi socială, 
ridicând pe cel cu un salariu mai mic, nu numai printr'o 
contribuţie mai mare a întreprinzătorului, dar şi printr'o 
contribuţie mai mare a lucrătorului, care câștigă mai mult, 
întru cât ajutoarele, ce se dau la toți asiguraţii, sunt 
la fel. 

In imulte puncte, asemănător cu sislemul ide înfăpluire 
a asigurării după proiectul englez, este și proectul olan- 
dez din 5 Mai 1911. Și după acest proiect se face în parle 
unificarea între asigurarea împotriva boalii şi asigurarea 
invalidităţii. Se menţine însă împărţirea asiguraţilor în 
classe după salariu, nu număi în ce privește contribuţiile, 
dar şi în ceeace priveşte ajutoarele acordat.e. Classele 
sunt însă mai coprinzătoare, înlăturând astfel o asigu- 
rare nouă a funcţionarilor privaţi, sau în genere a celor 
cu venituri ceva mai ridicate, decât muncitorul obişnuit. 
Pensiunile invalidităţii şi bătrâneţii se calculează pe baza 
unei sume, constante peniru fiecare classă, şi în raport cu 
contribuţia respectivă, dar, în afară de acea sumă constantă, 
se adaogă o urcare, proporţionalizată după contribuţia 
respectivă a classii şi după timpul de contribuţie.    
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Mai rămâne de expus modul de pensionare, nu: 
mai «le către stat, a bătrânilor, pentru a termina cu în- 
treaga tehnică a asigurării împotriva boalii, invalidităţii, 
bătrâneţii şi a celorlalte asigurări, legate de acestea amin- 
lite. Cea mai complet alcătuită, din legile de pensionare 
a bătrânilor, este legea australiană, despre care am vor- 
hit în altă parte. Tehnica ei este în parte imitată în 
Anglia, şi foarte imperfecte sunt legile respective din Da- 
nemarca şi Franţa, căci acestea sunt toatestatele, în cari 
există o asemenea pensionare.. lu Australia, oricine nu 
are un venit anual mai mare de 60 £ sau de 1500 fr. 

primeşte, dela vârsta de 65 ani înainte, o pensie dela stat. 
In acest caz, nu se mai pune problema adunării fonduri- 
dor în special pentru pensiuni, dar această problemă se 
confundă cu preocuparea de a se aduna fondurile necesare 
statului, pentru loate cheltuielite sale publice. E de arătat 
prin urmare aici, numai ce pensiuni se dau, şi în ce 
măsură. 

Pensiunea pentru cei ce au un venit mai mic de 
34 £ sau o avere mai mică de 310 £ este de 26 £ 
anual, adică de 650 fr. pe an. Peste 34 £ venit, sau 
340 £ proprietale, se scade din pensie câte | £ penlru 
1 £ venit mai mult, sau câte 1 £ pentru 10 £ avere 
mai mare. Cei căsătoriți primesc ambii pensiunea, cu 
gradaţiile cuvenite. Iată cum se calculează pensia penlru 
cei necăsătoriți şi pentru căsătoriţi, în raport cu valoarea 

proprietăţilor lor. 

Valoarea pro- 

  

prietăţii Pensia celui ne- Pensia celor că- 
pensionarului căsătorit sătoriţi 

200 £ pie 264-926 £ 
250» 26 » 26-41-26 » 
300 » „26 » 28+26 » 
340 » 26 » 26+26 » 
360» 24 » 244+36 » 
380 » 22 » 22+26 » 
400 » - 20 » - 20426 » 
450 » 45 » „45496 » 
500» 10 » 104-296 » 
600 » 0 » 0-+26 » 
640 » 0 » 26 » 

650 » 0» 25 » 
700» 0 » . 20 » 
750 »: 0» 15 » 
800 » 0» 10 » 
890) » 0» 5» 
900 » 0 » 0+ 0 »
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De oarece pentru cei căsătoriţi venitul e pe jumătate 
ca la cei necăsătoriți, pensia e aşa alcătuită, încât suma 

totală a venitului să fie aceiași. Totul e calculat așa, încât 
fiecare cetățean să aibă, în orice caz, un venit minim 

aprozimaliv de 60 £ sau 1500 fr. pe an. 
Din exemplul de mai sus, se vede că acest fapt 

e împlinit. lată dar, că până şi în Australia, concepţiile 

morale ale timpului au ajuns să fixeze o limită precisă a 

minimului de existenţă, şi această limită de 1500 îr. pe 

sau cevă mai mult de 130 fr. pe lună, e în multe ţări 

europene un vis fantastic. Legea aceasta funcţionează în 

Australia de 12 ani, dela 1899. 
Aceleaşi principii şi aceiaşi tehnică se întâlnesc şi 

în Old age pensions act din 1908 din Anglia. Pensia nor- 

mală a bătrâneţii e de 13 sh. săptămânal, adică 2 shilingi 

pe zi. E însă aşa alcătuit acest sistem, încât pensiunea 

plus venitul din averea personală să nu ireacă de 13 

sh. pe săptămână. lată cum se face calculul: 

Venitul anual 
din averea proprie Pensia săptămânală 

2 £ 5 shilingi 
21—23 £ 12sh.,6 d. » 

23,12,6—36 £ 5 sh. 
26,5—28,17,6 

28,17,6—31,10 
Peste 31 £ 10 sh. 

In Franţa şi Danemarca, nu există asemenea deter- 

minări precise ale pensiunilor bătrâneţii, ci se lasă un 

mare câmp de apreciere autorităţilor obligate să îngri- 

jească de cetăţenii bătrâni. In Franţa de alttel, odată cu 

activitatea instituţiilor de asigurare după legea din 1910, 

pensiile bătrâneţii, după sistemul de mai sus, vor dispărea, 

fiind înlocuite de asigurări sau de binefacerea publică 

şi privată. Terminând cu toate acestea, vor îi expuse în 

cele ce urmează, tehnicile asigurări'or împotriva acciden- 

telor muncii și împotriva chOmage-ului. 

Tehnica asigurării împotriva accidentelor muncii e 

mult mai complexă, dar în acelaşi timp mai perfecționată. 
La complexitate au contribuit două fapte. 

Mai întâi, natura însăşi a acestor asigurări făcea ca, 

primele de asigurare, cerute dela acel ce suportă asigu- 

rarea, să corespundă despăgubirilor, ce se plătesc pentru 
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el, de organele asigurării. Și nu toţi cei asiguraţi sunt 
expuşi aceloraşi pericole, cu atât mai mult, cu cât primul: 
rol aici nu-l joacă întâmplările venite din însăşi natura 
vieţii omenești, dar întâmplările izvorâte din profesia 
fiecăruia, din întreprinderea, în care e ocupat. 

Apoi, cei cari suportă sarcinile asigurării, adică în- 
treprinzătorii, nu reprezintă persoana lor, ci massele de 
muncitori de sub conducerea lor şi pe cari sunt obligaţi. 
să-i asigure. Și nu toţi întreprinzătorii reprezintă acelaş 
număr de muncitori. . 

Aceste două fapte au produs complexitatea tehnicii 
şi. totdeodată străduinţele de a se găsi un mijloc să se 
înlăture greutăţile. 

De vreme ce asigurările împotriva accidentelor în 
genere au existat şi mai înainte la societăţile private 
de asigurare, acestea s'au folosit de experienţa neîncetată 
în timp îndelungat şi au perfecţionat tehnica lor. Un 
Singur exemplu din operaţiile societăţilor private de asi- 
gurare poate arăta, ce ajutor poate aduce experiența 
şi prelucrarea ştiinţifică a datelor ei. Mai toate societățile 
de asigurare împotriva unui accident oarecare se folosesc 
de o anumită clasificare a oamenilor după probabilitatea 
de a îi expuşi unui pericol, ce ar cauza mioartea. Se lu- 
creazi de obicei după o tabelă, care clasifică oamenii în 
12 classe, şi dela fiecare classă se cer prime de asigurare 
deosebite. Astfel acei cari se asigură pentru 1000 fr. 
la moarte, plătesc pe un an, după classa respectivă, ur- 

mătoarele prime, presupunând condiţiile de vârstă şi să- 
nătate egale, sau nefiind luate acestea în seamă: 

C._1 II VE V Va VII VI IX XXI XII 

5 6,25 750 10 12,5 15 17,50 20 25 30 35 40 

Ca exemplu, sunt coprinşi în classa I: scriitori, 
funcţionari de biureu, preoţi. judecători, avocaţi, etc.; în 
classa IV: Marinari, conducători tehnici de exploatări, 
acei ocupați în anumite fabrici; în classa VIII: Gean- 
darmii călări, maeştri lucrători în fabrici de hârtie, etc.1). 

Aceleaşi procedee le-au urmat şi instiluţii'e de asigu- 
rare socială, folosinidu-se însă de experienţa lor proprie, 
de oarece activitatea lor se întinde pe un domeniu, încă 
neexplorat. Pentru a expune cât mai clar şi mai scurt 

-1) A se vedeă pentru amănunte: A. Manes: Versicherungswesen op. cit.
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această problemă de tehnică, voi împărţi întreg domeniul 
ei în două: 

1) Ce fixează legile să se dea ca desşpăgubire celor 
asiguraţi ? E 

2) Cum. se determină şi cun se repartizează lolalul 
despăgubirilor. 

Dupa toate legile de asigurare împotriva accidente- 
lor muncii, orice accident e ilespăgubit. Nu se mai discută 
vinovăția ori nevinovăția întreprinzătorului sau lucrălo- 
rului. Numai două cazuri extreme rămân după vechiul 
sistem juridic: 1) lucrătorul nu .primeşte despăgubiri, a- 
tuna când a produs el accideniul, cu intenție vădită; 
2) Intreprinzătorul e făcut responsabil pentru pagube 
către asociaţia de asigurare şi e obligat să le acopere, 
în afară de primlele de asigurare, ce plătește în mod nor- 
mal, atunci când infenționat a produs accideniu!. sau n'a 
împlinit prescripţiile pentru evitarea accidentelor, așa cum 
au fost decretate de asociaţia de asigurare. Prin urmare, 
accidentele sunt aproape fără excepţie. despăgubite, de 
oarece cazurile extreme sunt rari, şi apoi nu mai există 
nici un conflict sau proces între întreprinzător și lu- 

crător, în urma accidentelor. 
Ceeace sa fixat prin legea: germană de asigurare 

împotriva accidentelor muncii, sa imitat mai apoi pretu- 
tindeni, cu mici deosebiri. In Germania, se acordă victi- 
lor accidentelor muncii, următoarele: 

1) Ingrijirea medicală şi o pensiune perpetuă, în 
caz de incapacitate de lucru, de 662/30/; din salariul 

anual, sau 
2) Ingrijire completă în sanatoriu şi pe lângă aceasta 

o pensie familiei de 60%/, din salariul-anual. Ambele a- 

cestea încep după terminarea ajutoarelor dale de cassele 

de asigurare împotriva boalii, dar cel mai târziu dela a 

13 săptămână dela accident. 
3) In caz de moarte, se dă 'de 20 de ori salariul 

zilnic, iar familiei o pensie de 600/, din salariul anual, 

şi anume văduvii până la recăsătorire şi copiilor până 
la 15 ani. 

In celelalte ţări, întâlnim oarecari deosebiri. Astfel 

în Austria, nu se dă decât pensia pentru accidente dela 

a 5-a săptămână. Apoi pensia acordată familiei se reduce 
la 50%/, din salariul anual și banii de inmormântare se 
fixează la 40 kr. In : Ungaria, pensia pentru accidente 
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este de 60/J, începând dela a l-a săptămână, și nu se 
dă nici o despăgubire, când capacitatea de lucru e micşo- 
rală cu nai puţin ide 10%/0. O deosebire mai mare e în 
Italia. Aici sa pornit ldela principiul plăţii întregi a 
despăgubiri şi nu dela principiul unei pensionări perio- 
dice, cum; e în toate celelalte state. Astiel, în loc de pensie 
pentru cel invalid, se dă odată o sună de bani constând în de 
6 ori salariul'unui an, iar pentru membrii familiei de 5 ori 
salariul unui an. Dint'un punct de vedere, asemenea dis- 
poziţii sunt folositoare, de oarece dau putinţa acelui ce 
nu e complet incapabil de lucru, sau familiei lui, să în- 
ceapă o întreprindere oarecare cu capitalul dat. Din alt 
punct de vedere însă, aruncă pe cele mai multe din vic- 
limele accidentelor în braţele mizeriei şi în grija bine- 
tacerii publice ciri private, de oarece capitalul odată avut 
e cheltuit uşor şi nu se ştie cât de lungă e viaţa celui 
invalid. Mult mai mult se acordă la: institutele de asigurare 
în Norvegia, unile se dă. ca şi în Germania, aceleaşi ajutoare 
victimelor, dar începând chiar dela a 5-a săptămână. 
In toate celelalte țări, instiluţiile de asigurare. prestează 
şi mai puţin, şi nu după alte norme, decât cele arătate 
prin exemplele datea.mai sus. 

Tot capitalul necesar pentru despăgubirile ce tre- 
buesc date, conform 'dispoziţiilor legilor, este adus de în- 
treprnizători „pentru lucrătorii lor şi de asiguraţi însăşi, 
când lucrează pe socoteala proprie şi fac parle din asi- 
gurările sociale, lupă legile de asigurare. In Austria nu- 
mai, după cum am amintit în altă parte, se contribue şi de 
lucrători cu 10%/ din ce contribuesc întreprinzătorii. Pur- 
tătorii asigurării sunt uniți în asociaţii sau institute de a- 
sigurare, după principiul profesional sau Yeritorial, cari 
sau analizat în paragraful precedent. Şi într'unul şi în- 
ivaltul din aceste organe de asigurare, se coprind între= 
prinderi cu un număr de lucrători diferit şi expuse 
la pericole diverse, chiar dacă sunt în aceiaşi ramură e- 
conomică. ' Problema este: Cum se repartizează totalul! 
despăgubirilor asupra fiecărui purtător al asigurării!? 
Și mai înainte de aceasta: care e totalul despăgubirilor ? 
Socotesc că se poate expune mai cu înlesnire. chestiunea, 
dacă se urmăresc dela început paşii primi, ce s'au făcut 
pentru rezolavrea ei. 

1) Pentru amănunte: Unfalistatistik de Zacher în Handw. d, Staats 
ed. [I 1901 p. 260 şi urm.
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“La 1881 în Germania, înainte de alcătuirea legii de 
asigurare. împotriva accidentelor muncii, şi ca preparâţie a 
ei, sa, făcut o anchetă specială. Sau trimis formulare la 
93.551 întreprinderi industriale cu 1.615.253 lucrători şi 
342.295 lucrătoare; aceasta s'a făcut în două rânduri: în 
iarua şi vara aceluiaș an. Din anchetă a rezultat că la 
1.957.548 lucrători au fost 88.722 accidente, dintre cari 
1986 cazuri de moarte, 1680 incapacitate de lucru per- 
manentă, 85.056 incapacitate de lucru trecătoare, sau la 
1600 locuitori 45,3 accidente, dinire cari 2,20/g moarte, 
1,%/0 incapacitate durabilă şi 95,9 trecătoare. După -a- 
ceste date, sa făcut următorul calcul: sa luat. ca sa- 
lariu mediu pentru lucrător 750 M. anual şi pentru lucră- 
toare pe jumătate, apoi s'au determinat plăţile peniru acci- 
dentele constatate, conform ajutoarelor fixate de lege. De 
oarece, după întinderea asigurării din proectul de lege 
de atuuci, nu erau decât 2 milioane asiguraţi, sa calculat 
că fondul total de asigurare pentru acel an, e de 14 
milioane mărci. In acest chip, sa putut şti cât trebue 
şi a rămias să se determine, cât să contribue cei ce su- 
portă sarcinele. 

De âicr înainte, se puteau urma două căi: 
1) Sau se constată accidentele ivite în :fapt, în fiecare 

an şi plăţile făcute conform legii, repartizându-se suma 
totală între purtătorii asigurării; 

2; Sau, după constatările făcute pentru trecut şi cu 
alte mijloace știinţitice ajulă.oare, se determină şi sumele 
ce se vor plăti în viilor şi după ele se stabilesc primele 

de asigurare. 
Prima cale a fost urmată în Germania şi se urmează 

până astăzi; a doua cale sa urmat în Austria şi se ur- 
mează până astăzi. Celelalte ţări au imitat unul din cele 
două procedee. Mai înainte de expunerea lor, mai lre- 
buesc încă anumite date. 

Odată cu aplicarea legilor de asigurare împotriva 
accidentelor muncii, Sa început şi experiența pentru per- 
fecţionarea tehnicii, întocmai după cum se făcuse la asi- 
gurările private. O anchetă, sau o constatare statistică, 
făcută la o anumită dală, arată starea faptelor din acel 
moment, dar nu dă nici cea mai mică idee despre mersul 
acelor fapte. Sau mai făcut, după aplicarea legilor, şi 
anchete speciale, din inițiativa statelor, dar adevăratele 
constatări pile faptelor, în mersul lor în timp, sau făcut 
regulai de organele de asigurare. In fiecare an, organele 
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de asigurare au stabilit în mod precis numărul acciden- 
telor, rezultatul lor, pentru fiecare întreprindere, din cele 
obligate la asigurare. Orice întreprinzător trebue să ţină 
un registru special, în care trece numărul lucrătorilor 
salariile plătite şi accidentele ivite, cu rezultatele lor. 
Acestea din urmă se constată şi în alt mod, după cum 
de altfel toate indicaţiile -din registru se controlează de 
anumiţi inspectori industriali. După registru se trimite 
copie organelor: administrative ale asociaţiilor, sau insti- 
tutelor de asigurare. 

Un prim folos a rezultat de aici. Din înregistrarea 
succesivă a accidentelor cu despăgubirile lor, se poale 
observa o massă de fapte în evoluţia ei. E o regularitate, 
în apariţia accidentelor în genere? Și apoi, se produce 
o difexrenţiare după profesii sau întreprinderi ? 

Aceste probleme sau putut studia pe baza materia- 
lulu adunat şi în parte au fost rezolvate, perfecţionând 
tehnica. Diferenţiarea accidentelor după profesii sau în- 
treprinderi a fost mai uşoară şi în amândouă sistemele, de 
cari am amintit mai sus, a fost aplicată. Regularitatea apă- 
riţiea accidentelor idespăgubite a Host inai greu de stabilit, dar 
Sa încercat totuşi a se aplica în tehnica asigurărilor 
din Austria. In genere, statistica arată o înmulţire treptată 
a accidentelor, cu cât industria se desvoltă. lată câteva 
exemple din stalistica respectivă din Germania 1). Dela 
1886—1899 au fost următoarele accidente despăgubile, cal- 
culate la 1000 asiguraţi. 

  

Despăgubiţi pentru ac- Din aceştia, în 

Anul cidente la 100) asiguraţi agricultură 

1886 2,83 
1887 415 
1888 2,04 0,14 
1889 2,32 0,82 
1890 3.04 .1,55 
1891 2,80 1,58 
1892 3,0% 1,89 
1+93 3,41 2,24 
1894 3,78 2,64 
1835 4,05 3,04 
1896 484 3,84 
1897 5,08 4,06 
1898 5,30 426 
1899 5,65 4,58 

1). A se vede studiul meu: «Asigurările sociale în agricultură» în 

“Bulentinul Statistic al României 1914, şi literatura citată acolo.
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După materialul 'statistic de acest fel, şi după slu- 
diile de prelucrare, îndreptate în sensul rezolvării proble- 
melor de mai sus, sau alcătuit cele, două sisteme, acel din 
din Germania şi acel din Austria. 

In Germania sa luat la început ca criteriu de re- 
partiție a cheltuelilor, făcute peniru asiguraţi, numărul 
lucrătoriler duntr'o întreprindere şi: numărul accidentelor 
iile în aceiași întreprindere. De oarece în cursul unui 
an numărul lucrătorilor variază, sa socotit numărul total 
al zilelor muncite şi 300 de zile au fost luate ca un 
lucrător ; sa numit aceste 300 de zile „lucrător complet“,— 
Vollarbeiler.—In ce privește accidentele, iarăşi a trebuit 
să se facă o precizie. Nu aceiaşi plată se va face pentru 
un caz de mioarte, ca pentru un caz de uşoară incapaci- 
iate de lucru. După experienţă, adică după curata medie 
a pensiunilor, față de suma dată odată în caz de moarte, 
sa fixat în Germania penlru caz de moarte un coeficient 
de 10; pentru incapacitate de lucru completă și durabilă: 
coeficient 30; pentru incapacitate de lucru parţială 
și durabilă: coeficient 15; iar pentru incapacitate trecă- 
toare: coeficient 1. Aceste coeficiente se înmulţesc cu nu- 
m.ărul cazurilor şi se capătă astfel cifra probabilități. pe- 
ruolului pentru o întreprindere, punându-se în legătură 
si cu numărul lucrători'or. 

Dacă însemnăm cu Ca numărul lucrătorilor com- 
pleţi, în înţelesul de mai sus, cu Ay numărul acci- 
dentelor mortale, cu Az numărul accidentelor cu in- 

capacitate completă durabilă, cu „4? numărul acci- 
dentelor cu incapacitate parţială şi cu Au numărul 
accidentelor cu incapacitate trecătoare, avem urmă- 
loarea formulă pentru cifra pericolului—Gefahrenziffrr— 
calculată ia 1000 lucrători compleţi: 

(Ay xx10 + Azxx 30 + At xx 15 + Au xx 1)<1000 Ă Ă 
CX = Cifra pericolului   

Acest procedeu sa păstrat, dar sa mai simplificat 
la 1896. In loc să se ia numărul lucrătorilor, se ia 
suma 'loială a salariilor, după registrul, de care am vorbit 
mai sus, Şi în loc să se ia numărul accidentelor, cu 
diferenţiarea lor după rezultat: moarte, incapacitate, etc., 
se ia suma tlotală a despăgubirilor. Se calculează după a- 
ceslea, câtă despăgubire se plăteşie în fiecare în- 
ireprindere la 1000 M. salariu, și, cu chipul a- 
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cestea, se poate stabili un iaruf ul pericolelor—Gefahren: 
tarif—de către asociaţiile de asigurare pentru întreprin- 
derile, ce coprind. Tariful se controlează din 5 în 5 ani, 
se modifică după datele statistice nouă şi după ce se al- 
cătueşte în adunarea generală a „asociaţilor de asigurare“, 
trebueşte aprobat de „Oficiul de asigurareal imperiului“. 

Cum se adună acum contribuţiile, după acest tarif? 
In. aceasta stă marea deosebire a sistemului german faţă 
de sistemul austriac. La sfârşitul unui an, se ia dela 
fiecare membru al societăţii de asigurare aceia ce. în anul, 
care s'a sfârşit, s'a plălit pentru el. Cu alte cuvinte cheltue- 
lile tăcute de asociaţia de asigurare se repariizează asupra 
întreprinderilor după tariful stabilit. De aceia, se numeşte 
acest sistem „procedeul reparliţiei“—U mlageverfahren. Se 
înţelege, că în adunarea generală se hotărăşte să se dea 
de către fiecare avansuri aproximative, pentru plăţile ce tre- 
buesc să se facă în cursul anului, iar la sfârşitul anului 
se determină adevărata plată cuvenită pentru acel an. 
Acesta e sistemul. 

Acum calculul sumii reale de repartiție, adică a 
contribuţiei fiecărei întreprinderi, unei Asociaţii de asi- 
gurare, se face în modul următor. După datele din regis- 
irui fiecărei întreprinderi, acestea sunt clasificate în di- 
versele classe ale tarifului pericolelor. Se ştie prin urmare, 
pentru fiecare, cifra pericolului, adică despăgubirile so- 
cotite la 1000 mărci. Pentru anul, ce-a trecut, se înmul- 
țeşte această cifră cu suma salariilor din 'acel an şi se ca- 
pătă astiel aşa numita „unuate de contribuție“ — Beitrags- 
einhei.—Apoi se împarte toată suma, ce sa plătit în 
acel an de Asociaţia de asigurare, cu suma tuluror unită- 
ților de contribuţie ale întreprinderilor sale, şi se. dobân- 
deşte astfel un coeficient, care se. înmulţeşie cu unităţile 
de contribuţie a fiecărei întreprinderi, pentru a se vedea 
“contribuţia reală, pentru acel an, a fiecărei întreprinderi, 
Acest din urmă calcul nu e altceva,:decât ceeace, se chiamă 
în matematică, împărțirea unui număr în părţi propor- 
ționale cu mai multe numere dale. 

Ş: după sistemul austriac se formează tarife ale pe- 
ricolelor, bazate pe cassele pericolelor şi pe salariile plă- 
lite în fiecare întreprindere. Aceste clasificări sunt însă 
ma precise şi sunt folosite în alt chip, decât după sistemul 
german. 

După datele statistice, se ia cea mai periculoasă în- 

12
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treprindere, adică aceia unde se ivesc cele mai multe 

accidente, şi se notează cu 100). Toate celelalte întreprin- 

deri se aşează în ordine descrescândă, socotindu-se. ran- 

gul lor în mod procentual. Astfel, o întreprindere mai 

puţin periculoasă, va fi notată cu 99/03, alta şi mai puţin 

periculoasă cu 98/0, şi aşa mai departe până la 1/0. 

Pe întinderea acestui şir, dela 100—1, se aşează diversele 

feluri de întreprinderi, coprinzând fiecare o cifră pro- 

centuală medie şi încă două extreme. Din 5 în 5 ani 

ani, această classificare se poate schimba, în conformitate 

cu ncile date siatislice. 
Dela 1899, sau format din toate întreprinderile, ur- 

mătoarele classe: 1) Exploatări agricole şi mori. 2) 'Trans- 

portaera și depozitarea de mărfuri. 3) Topitorii şi exploa- 

rile de ele. 4) Cariere de piatră şi pământ. 5) Prelucrarea 

metalelor. 6) Maşini, instrumente, aparate, unelte. 7) In- 

dustria chimică. 8) Materialuri de încălzit şi luminat, ulei, 

încălzire, luminare. 9) Industria textilă. 10) Fabricarea 

de hârtie, pielărie. 11) Lemnării. 12) Obiecte. de hrană 

şi de consum. 13) Imbrăcăminte şi curățire de obiecte, 

14) Construcţii şi reparaţii. 15) Fotogratie, teatru. 

Inlăuntrul fiecărei din aceste grupe, se așează în 

ordine sistematică fiecare întreprindere, după numărul 

procentual al pericolelor. Classificarea existentă acum se. 

face după următoarea schemă: 

Sub classa A coprinde procentul rizicului 1 până Ia inclusiv 3, mijlocia 2 

» B » » » 3 » 5 » 4 

CL. rizicului | » >» » 4 » 3 » 6 

» N > > » 1 » 4 » 9 

» Iu » » » 10 » 14 » 42 

» 1V » » » 13 » 19 » 16 

» V » » » 16 » 24 » 20 

» VI > » » 20 » 30 » 95 

» VU » » » 95 » 37 » 31 

» VIII » » -» 31 » 47 » 89 

» IX » » » 39 » 57 » 48 

» X » » » 48 » 1 » 57 

» XI » p_ 59 » 87 » 78 

» XII » » » 73 » 100 » 89 

1) Pentru amănunte: Arbeiterversicherung în Osterreichisches Sta- 

afswărterbuch de Prof. Ernst Mischler şi Porf. Dr. Iosef Ulbrich Vol. 

] ed II Viena 1905,     
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De oarece organele de asigurare. împotriva acciden- 
telor muncii în Austria, institutele de asigurare—U nfall- 
versicherungsansialten—sunt bazate pe principiul. terito- 
Tialităţii, a twebuit ca în classificare să se ţină seama, 
pe de o parte de profesis, iar pe dealtă parte, înlăunlrul 
fiecărei classe profesionale să se ţină seama de procentul 
rizmecului. După schema de mai sus, e alcătuit acum ta- 
riful de contribuție—Beitragstarif,—de către adunările ge- 
merale ale institutelor de asigurare, şi apoi aprobat de 
guvern. . 

Determinarea acestui tarif se face în modul urma- 
tor. Dir experienţele fiecărui institut, se. stabileşte cât 
se plătește la 100 koroane de către fiecare din classe!e rizi- 
«curilor. Această sumă formează procentul farifal pentru 
iiecare classă. Procentul tarifal începe dela 0,06-—0,08 
pentru procentui rizicului 1 şi se ridică mereu până la 
-5,67—7,81 pentru proceniul rizicului 100. Pentru a se 
determina contribuţia fiecărei întreprinderi, sau primele, 
-se înmulţeşie procentul larifal al clasii, din care face 
parte întreprinderea, cu suma salariilor într'un an, plătită 
de acea întreprindere. Când unui lucrător se plă'eșie mai 
mult de 210V kr. într'un an, atunci în calcularea sumii totale 
a salariilor se ia maximul de 2190 kr. Sub această sumă 
se iau salariile complete. In Germania, până la 1911 se 
socotia acest maximum de salar la suma'de 1500 M. anual; 
după 1911 s'a ridicat la 1800 M.:anual. 

Din toate cele expuse până aici, cu privire la leh- 
nica asigurărilor împotriva accidentelor muncii din Aus- 
tria, se poate vedea că există o oarecare, deosebire de 
“calcul a contribuţiei fiecăruia, deosebire, cerulă şi de. felul 
special al organizării; dar aceleaşi principii stau la baza 
acestui calcul, adică o determinare a contribuţiei după 
classa riziculu și dupi suma salariilor. N'ar fi, prin ur- 
mare, un sistem sau o tehnică deosebită, dacă sar lua în 
vedere numai diferențele. expuse. Ceeace distinge princi- 
pal tehnica austriacă, este modul, cum se adună fondul 
asigurărilor, nu modul, cum se determină partea de con- 
tribuție, cuvenită fiecăruia. 

în fiecare an, se: constată ce accidente nouă s'au 
ivii şi care a fost rezultatul lor. După legea asigurărilor, 
victima sau familia va primi o pensie. Acestă pensie trebue 
adusă dela început întreagă, adică se aduce în cassă, dela 
început, un capital, ce ar forma pensiunea în tot timpul
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vieţii pensionarului. De aceia, se chiamă acest sistem, 

„sistemul acoperiri valcrit capilalului“,—kapitaldekungs- 

verfahren. 
Imtwebarea €: de unde se ştie, cât va trăi pensionarul ? 

In aceasta stă superioritatea tehnicii austriace, pentrucă 

se bazează pe rezultatele ştiinţelor ajutătoare. Se iau, 

tabelele mortalităţii şi se folosesc întocmai după princi- 

piu! tehnicii asigurărilor private. După calcuul probabi- 

lităţii, se socotește pensiunea fiecărui pensionar până la 

sfârşitul vieţii sale şi capitalul rezultat se aduce în cassă. 

Aşa se face cu accidentele nouă din fiecare an, încât 

institutele de asigurare au adunat, dela început, tot ceeace 

ar avea de plată, dacă institutul sar desfiinţa în acel 

moment. | 
Ar fi o obiecţie, şi anume că se adună un capilal, 

care stă neproductiv, sustrăgându-se astfel din întreprin- 

derilc productive. Lucrul nu stă în realitate aşa, de oarece 

pe fiecare an se fac plăţi, cari nu se 'mai adună la sfâr- 
şitu anului, (aşa că ceeace se adună pentru viitor se plă- 

teşte pentru trecut. 
Şi totuşi a o imperfecţie, care procură multe greutăți 

organelor asigurării. Se ia suma întreagă pentru acciden- 
tele dinti”un an. Lucrurile merg așa, că acea sumă luată 
acoperă plăţile din anul curent, de şi nu e calculată 

pentru acele plăţi. Dar dacă în anul curent sunt mai 
multe accidente, decât în anul trecut, pentru care sau luat 
sumele respective? Urmează în mod fatal un deficit. Ce 
âr trebu ştiut? In afară de cunoaşterea probabilității 
morţii, pe care se bazează de fapt tehnica austriacă, ar 
trebui să se țină seama, şi de probabilitatea ivirii acciden- 
telor şi suma cerută dela început să fie în funcţiune 
de aceste două probabilităţi. Ultima probailitate nu este 
însă luată în seamă în tehnica austriacă, ci totul se deter- 
mină în mod simplist după ivirea de “fapt a accidentelor, 
fără însă să se mărginească la; cererea contribuţiilor xeal 
cuvenite, dar pătrunzând mai departe în viitor numai 

pe baza probabilității morţii. De aceia, tehnica austriacă 
e mai ştiinţifică, mai superioară ca cea germană, dar 
incompletă şi numai din această cauză se ivesc greutăți 
în finanţele asigurărilor împotriva accidentelor muncii 
în Austria, şi uneori se cere adoptarea sistemului german. 
Tehnica austriacă e incompletă sau imperfeciă, dar per- 
fecţionabilă, pe aceiași cale, pe care merge; tehnica ger-  
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mană e simplistă şi nu poate baza adunarea fondului 
necesar anului următor, decât pe încercări şi pe aprecieri, 
lipsite de normele fundamentale, ce le pot îndruma. 

Acum însă e o altă chestiune. Care e rezultatul a- 
plicării în practică a celor două tehnice? 

După tehnica germană, înti”un an se cere dela pur- 
tătorii asigurării numai acea parte din pensiune, care se 
plăteşte in acel an. Să zicem spre'exemplu, că în coprinsul 
uneia din asociaţiile de asigurare s'au ivit întrun an 100 
de victime, cărora li se dă pensiuni. Capitalul ce trebue 
adunat, va fi acela ce trebue, spre a plăti pen- 
siile la aceste 100 de victime în acel an. In. 
anul al 2-lea se mai ivesc încă 100 de îndreptăţiţi 
la pensie. Capitalul, ce trebue adunat în anul al 2-lea 
va Îi cel necesar plăţii pensiunilor a 200 de pensionari, 
adică a celor 100 din anul trecut, cari primesc pensia 
până la moarte, și a celor 100 de pensionari noi. In anul 
au treilea va fi nevoie de un capital pentru plata a 300 
de pensiuni, în anul al 4-lea pentru 400 de pensiuni, 
și aşa mai departe, dacă pe fiecare an se ivesc 100 de 
pensionari noi. 

Altfel e după sistemul austriac. Dacă în primul an se 
ivesc 100 de victime, îndreptăţite la pensiuni, se cere 
să se aducă un capital, nu pentru plata pensiunilor 
întrun an, dar pentru plata pensiunilor întregi până la 
moartea luturor celor 100 de victime, când încetează pen- 
siunile. Am arătat mai sus, cum' e posibil aceasta. Dacă 
în Anu: al doilea se ivesc tot 100 de pensionari noi, capi- 
talul cerut va fi tot ca în primul an, sau aproximativ 
tot atât. dacă probabilitatea morţii va fi aceiași. In al 
treilea an, se va cere tot aceiaşi sumă Și aşa mai 
departe. 

După prima tehnică, cea germană, purtătorii asi- 
gurării vor putea plăti puţin la început, în primul an. 
În anii următori, contribuţia se măreşte foarte repede, în- 
continu pe o perioadă foafrte lungă. După tehnica austriacă 
întotdeauna, şi dela început, contribuţia e aceiaşi. 

Experienţa şi calculul au stabilit oarecare raporturi 
între aceste două sisteme Până unde crește şi în câtă 
vreme se ridică la maximum contribuţia după siste- 
mul german al repartiţiei cheltuelilor actuale? După 17 
ant de aplicare a primului sistem, se ajunge la contribu- 
ţiile să fie tot atât de mari,.ca şi după sistemul acoperirii
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valorii complete a. capitalului, necesar pensiunilor ivite. 

Dela al 17-lea an înainte, suma contribuţiilor, după sistemul 

repartiţiei, se ridică mereu până ajung să fie de două 

ori mai mare, decât după sistemul acoperirii capitalului. 

După ce ajunge acest maximum, intervine o perioadă, 

când cifra mortalităţii pensionarilor e mare şi deci con- 

tribuţiile se reduc, până ce suma lor ajunge la aceiaşi va- 

loare ca şi în sistemul austriac. La această înălțime se 

menţin apor mereu, de oarece noile pensiuni sunt con- 

trabalansate de dispariţia pensiunilor vechi. 

Dacă din punct de vedere principial, teoretic, siste- 

mul austriac, e mai superior, în practică însă, e mai ușor : 

să se introducă asigurările, după sistemul german, de oa-: 

rece “purtătorii asigurării vor simţi numai încetul cu. 

încehu, Sarcinele ce li sa impun. 

Cu toate acestea, chestiunea nu poate fi hotărită în 

mod general, ci soluţia «ei leste lăsată la luminele experienţii. 

Din experienţă, sa dovedit că, în ţările mici şi cu Ta- 

porturi economice mai puţin desvoltate, e periculos să se- 

aplica sistemul german, de oarece economiile naţionale 

din acele țări nu ax putea suporta ridicarea maximală a 

contribuţiilor, fără să fie sdrobite în concurența lor pe: 

piaţa internă şi internaţională de economiile mai desvol- 

tate ale altor naţiuni. Din potrivă, sistemul repartiţiei: 

Sa putul aplica în țări mari i eu raporturi economice des-. 

voltate. ca în Germania 1). 

După cele ce am spus mai înainte, cu privire la tehnica: 

celorlalte ramuri de asigurări, şi în special 'cu privire la 

tehnica asigurărilor bătrâneţii şi invalidităţii şi după cele: 

ce am spus mai sus cu privire:la cele două tehnice, a re- 

partiție. cheltuelilor şi a acoperirii capitalului, sau cum 

se mai zice, a primelor, se poate vedea că, în. principiu, 

la celelalte ramuri de asigurare se aplică sistemul acope- 

ririi capitalului, adică sistemul austriac, iar la asigurarea 

împotriva accidentelor muncii, ţările se împart după cele: 

două sisteme expuşe. După sistemul german al repartiţiei 

cheltuelilor, sa luat numai Ungaria, în asigurarea împo-. 

triva accidentelor muncii; aproape toate celelalte țări au 

.1) Asupra acestei chestiuni de experiență: Arbeiterversicherung în 

Handw d. Staats. wiss.vol.l. ed. 3-a 1909, de Dr. R. van der Borght ; 

Acelaş : Grundziige der Sozialpolitik. Leipzig 1904.   
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adoptat. în aceste din urmă asigurări, sistemul acoperirii 
capitalului, sau sistemul pruneler. 

Ca încheere a acestui întreg capitol, mai rămâne de 
expus tehnica asigurării împotriva chOmage-ului. Pentrucă 
în paginile de până acum am arătat loate principiile fun- 
damentale, cari servesc de bază întregii tehnici a asigu- 
rărilor, şi pentrucă asigurarea împolriva chOmage-ului 
nu a fost până acum înfăptuită nicăeri pentru tot co- 
prinsul unei ţări, analizarea acestei tehnici va îi scurtă. 
Im partea istorică a acestui studiu, an arătat mijloacele 
de realizare a asigurării împotriva chOmageului, după 
difevitele sisteme din diverse oraşe europene. Tot ceeace 
va mhi fi spus aici, sa va referi numai la tehnica asigu- 
rărilor împotriva châmage-ului după legea din 1911 din 
Anglia, căci numai după această lege se încearcă înfăp- 
tuirea principiilor asigurărilor sociale la chOmage. In a- 
ceiaşi ordine, ca şi la tehnicele celorlalte asigurări, voi 
expune mai întâi ce fixează legea să se dea asiguraţilor 
în caz de chOmage, şi apoi cun se adună fondurile ne- 
cesare. Prima parte e mai diferită de cele respective din 
alte asigurări sociale, a doua parte e supusă acelorași 
principii fundamentale. 

La nici una din asigurările de până acum, nu era 
greu de determinat obiectui asigurării. Un om bolnav, un 
invalid, un bătrân, copii sau văduvă a asiguralului, vic- 

time ale accidenteloii, toate acestea sunt fapte înţelese 
de toată lumea! şi admise ca atare. In aparenţă sar crede 
că tot aşa e şi cu chOmage-ul. Când un lucrător nu are 
de lucru, stă de geaba, e în chOmage, şi deci pentru acest 
caz trebue asigurat. Şi tolmşi, problema cea grea este: 
când se socotește un lucrător că nu are de lucru? Căci 
se poate ca un lucrător să poală găsi de lucru, dar să 
niu virea, să muncească, sau se poate: să fie de lucru, dar nu 
pentru un anumit lucrător, fie pentrucă acel lucrător 
nu e capabil să împlinească lucrul oferit, fie pentrucă 
acel lucrător e prea capabil, pentru a primi lucrul oferit. 
Sunt probleme, asupra cărora se discută de mult și se 
poate încă mult discuta. Mă interesează aici numai soluția 
ce le-a dat-o legea engleză. 

Asiguratul împotriva chOmage-ului va avea să pri- 
mească sumele, fixate de lege, în urniătoarele trei cazuri : 

1) în caz de grevă. După legile popoarelor bine or- 
ganizate şi cari ţin seama de interesele luturor classelor



sociale şi nu numai de interessele clasii întreprinzătorilor, 
greva e un mijloc de luptă al muncitorimii unite împo- 
iriva apăsării întreprinzătorilor, când aceasta se întâmplă. 
Greva nu se poate înţelege decât dacă :se face de o grupă 
întreagă de muncitori şi dacă prin recunoașterea legală 
a ei, asociaţia muncitorilor poate asigura pe cale pașnică 
efeciu. grevii, adică îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. 
Ar îi consacrarea unei nedreptății sociale și subminarea 
întregii organizaţii economico-sociale a timpului, dacă 
muncitorul ar fi împiedicat să se prezinte, unit cu semenii 
lui, în faţa întreprinzătorului, spre a determina condi- 
ţiile contractului de muncă și dacă ar fi silit el singur 
să stabilească condiţiile acestui contract cu întreprinză- 
torul, adică, în loc de o egalitate de puteri între părţile 
contractante, să avem| de o parte un om lipsit de pâinea 
zilii de: mâine pentru el și pentru familia lui, iar de altă 
parte un întreprinzător milionar, care poate aştepta până 
ce furia nepotolită a foamii împinge pe lucrător să pri- 
mească orice condiții de muncă, chiar dacă, sub greutatea 
lor, ar mai putea trăi decât numai câteva zile, dar le-ar 
iră şi nu ar pieri îndată. De această problemă economică 
nu mă ocup în această lucrare. Era nevoie însă să arăt 
câteva elemente, pentru a. se. vedea ce însemnează a se 
decide într'o lege să se plătească o sumă de bani, 
din care să trăiască, lucrătorului care e în grevă. 

2) Se plătește ceeace se fixează prin lege unui lu- 
cnălor, care la un momeni dat e plătit mai puțin, decât 
ca de obicei. Cu alte cuvinte, întreprinzătorii, în prin- 
cipiu, nu trebue să scadă salariile. Aceasta e concepţia, 
dela care porneşte proiectul. Despre câteva din urmările 
aceste. dispoziţii, se va vorbi în capitolul următor, când 
se vor analiza rezultatele asigurărilor sociale. 

3) De asemenea e socolit ca lhpsit de lucru și a- 
sigura, acel  lucritor, care e plătit ma puțin, decăt 
se plăteşte de obicei, în acel loc., lucrătorilor de acelaș 
ei. E; o tendinţă de egalizare şi nivelare socială, tendinţă, 
care se observă şi din altă dispoziţie, şi anume: lucrătorul, 
care e prea des lipsit de lucru, va fi trimis pe cheltuiala 
instituţiilor de asigurare, în școli profesionale, pentru a 
se perfecționa în meseria sa. 

Când lucrătorul e în chOmage, în urma vreuneia 
din aceste cauze, ei primeşte ceeace se prevede în lege, 
dacă intră în cercul persoanelor obligate la asigurare. 
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“Trebue “însă, în afară de toate acestea, să fi muncit 28 de 
-săptămâni în acea meserie, în care nu găsește de lucru 
şi apo. să nu fie incapabil de muncă, de oarece atunci 
are altă situaţie, despre care am vorbit în diferite părţi 
ale acestui studiu. Ce primeşte asiguratul? 

De oarece muncitorul nu e nici bolnav și deci mare 
nevoie de îngrijiri medicale, nu e nici presupus că va 
rămâne fără muncă pe tot timpul următor, pentru ai. 
se determina pensie lui sau familiei, totul se reduce la 
plata unei sumk de bani pe zi sau pe săptămână, când 
nu e angajat. Această plată nu merge însă la infinit. 
Incepe după, o săptămână dela ivirea châmage-ului și du- 
Xează cel mult 15 săptămâni întrun an, socotindu-se 
toate zilele, în care lucrătorul a primit ajutor pentru! 
“chOmage. 

Legea classează întreprinderile obligate la asigurare 
în două: întreprinderile de construcţii de tot felul şi alte 
întreprinderi economice. Pentru lucrătorii de construcții 
—de case, poduri, căi ferate, maşini şi orice fel de aparate 
—se plăteşte celui lipsit de lucru 6 sh. pe săptămână. Pen- 
tru ceilalţi lucrători, din alte industrii, se plătește celui 
lipsit de lucru 7 shilingi pe săptămână. De ce această 
deosebire, se va vedea îndată. Când sunt greulăţi finan- 
ciare, ajutorul se scade până la minimum 5 sh. 

Pentru adunarea fondului necesar, contribue statul 
cu 1/3, iar restul de 2/3 e adus în mod egal de întreprin- 
zători şi lucrători. Ceeace formează obiectul tehnicii, este 
modu de adunare a fondului dela aceştia din urmă, 
de oarece contribuţia statului se determină după mărimea 
valori: contribuţiei întreprinzătorilor şi lucrătorilor. In 
proiect, s'a calculat quantumul fondului pentru viitor, şi 
pe baza lui Sau fixat, contribuţiile periodice. Prin ce 
mijloc ? 

A fost puţin material de observaţie, adunat pentru 
acest caz, dar totuşi, numbi pe baza materialului statistic 
existent, sa putut determina oarecari norme. Sindicatele 
muncito:eşti—Tarcle-Un on:—fac anual raroa'te mi îise u- 
lui de comerț, asupra celor lipsiţi de lucru și ajutaţi de 
ele. Datele, ce sau pulut lua din aceste rapoarte, se 
referă însă numai la 700.000 lucrători, din 15 milioane 
câ sunt în Anglia. Din materialul existent, așa puţin, 
s'a putui vedea pentru o perioadă de timp, care e mersul
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chOmage-ului, sau între ce hmite se mușcă cifra probabilă 
a celor fără lucru. Rezultatul a fost următorul : 

  

Anul In construcţii de corăbii şi 
maşini şi în metalurgie In alte industrii 

  

Media 5,8750%/p » » » » |Media3,065» >» z » »-       

1889, 93 5,54"/0 au fost fără lucru 3,040/g au fost în châmage| 

1894 98 648% » o» >» >» 9100/9 >» » o» > 

1899/909 4i8f » o» ov» >» 2640/p» » » > 

1904/9006 | 7130%0/ » » >» >» 3,88%/0 » » » »   
Şi din această parţială proporţie, dar şi din alte 

studii, a rezultat că cifra chomage-ului e mai mare în în- 
treprinderile de construcţii, decât în alte întreprinderi; 
de aceea legea acordă mai puţin lucrătorilor din construcţii, 
în loc să facă o diferenţiaire corespunzătoare în cererea 
de contribuţii, ceeace ar fi întâmpinat greutăţi de aplicare. 
Tot din prelucrarea materialului existent a mai rezultat, 
că cifra chOmage-ului creşte cu vârsta şi e mai mare la lu- 
crătoare, decât la lucrători. De asemenea, sau pulut găsi 
oarecari indicaţii asupra durdtii medi a chOmage-ului 
pentru fiecare lucrător. Legea se bazează pe următoarele: 
cifre: 2,b săplămâni e durata mijlocie a châmagului pen- 
tru un lucrător asigurat şi 50/9 din toți cer obligați ia ast-. 
gurare ajung în stare de chOmage. 

După aceste date, sa putut uşor calcula fondul ne- 
cesar, şi cunoscându-se şi numărul lucrătorilor şi în- 
treprinzătorilor obligaţi la contribuţie, sa fixat quan- 
tumul contribuţiei. Intreprinzătorul plăteşte săptămânal 
21/ d., lucrătorul tot atât. In caz când prevederile nu sar: 
împlini, şi fondul necesar ar fi mai mare, atunci se 
poate ridica până la 1 sh. contribuţia săptămânală. Din 
5 în 5 ani se fac noi calcule, pe baza noului material 
adunat şi se fixează contribuţii corespunzătoare. 

Pe bazele admise la început, fondul asigurărilor îm- 
potriva châmage-ului—Unemployment Fund- este de 2 
mil. 750.000 £ pe an, sau 68.750.000 fr. pe an; din a- 
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ceştia 1.100.000 £ e adus de lucrători, 900.000 £ de în- 
treprinzători, 750.009 £ de stat. Ministerul de finanţe 
face avansuri anuale de 3 milioane lire sterlinge. 

O dispoziţie importantă, în legătură cu acest me- 
canism al! tehnicii, trebue scoasă la iveală. Intreprinzătorul 
trebue să plătească întrun an, pentru un lucrător al. 
său asigurat, 21 sh., 8 d. In loc de a plăti această sumă 
întreagă, el poate plăti: numai 15 sh., însă pe un an îna- 
inte, adică la începulul unui an, pentru tot anul. Pe fie-. 
care săptămână: el. va opri din salariul lucrătorului tot 2 
1/ d., ca doc.bicei. Dacă ţinem socoteală de toale acestea, 
întreprinzătorul va plăti dela el pentru asigurare, numai 
4 sh., 2 d. pe an, în loc de 10 sh., 10 d. pe an. 

Când un lucrător ajunge odată întrun an în stare 
de châmage şi apoi este reangajat de acelaş întreprinză- 
tor, plata făcută înainta nu e valabilă, Numai când în- 
treprinzătorul dovedeşte că, întrun timp de depresiune 
economică, a ocupat pe lucrătorul asigurat mai puţin 
de 2/g din timpul obișnuit de muncă, fără să-i îi reţinut: 
din salariu, atunci are dreplul să ceară restituirea -sumii . 
plătile înainte. 

Ce efect pot avea asemenea dispoziţii pentru înlătu-- 
rarea chOmage-ului, am arătat în altă parte, când am 
analizat în principiu chestiunea asigurării împotriva chO- 
mage-ului și voi mai reveni asupra unora din aceste 
puncte şi în cuprinsul celor ce mai sunt de spus în acest 

studiu. 
Din toate cele arătate în acest paragraf, sa putut 

vedea că tehnica asigurărilor sociale nu e completă, dar în 
unele ramuri de asigurare se bazează pe arătările şi pe 
'egile ştiinţelor exacte, şi astfel merge pe calea pertec- 
ționării. După ce sa văzut şi istoria, și alcătuirea, și 
funcţionarea instituţiilor de asigurare socială, va trebui să 
se arate şi .câteva din rezultatele acestor asigurări, ceeace 

se va face în capitolul următor. 

Literatură specială.— Privitor Ia analiza şi expunerea legislaţiilor asi- 

gurărilor sociale, sunt studii numeroase. Mai toate se mărginesc la des- 

crieri parţiale, multe din punct de vedere juridic, fără a conţine o cerce- 

tare comparată şi a scoate principiile comune în mod complet. In special, 
foarte puţin e studiată tehnica asigurărilor sociale. 

In diferitele ediţii ale publicaţiei; FHandworterbuch der Staatswissen- 

schaften sunt expuse asigurările din Austro-Ungaria de Leo Verkauf, din
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Belgia, Anglia, Elveţia şi Statele-Unite de A. Manes, din Franţa şi Italia 
de Zacher, din Olanda de Falkenburg, şi din ţările scandinave de H. 
Westergaard. 

Complexul asigurărilor obligatorii după legea din 1911 din Anglia în: 
National Insurance Bill: Report of Actuaries and Memorandum by 
Zhe Chancellor of the Exchequer London 1911 ; Țhe People's Insurance 
de Lloyd George London 1911; Sidney şi Beatrice Webb : The Preven: 
tion of Destitution, London 1911; E. /. Schutter ; National Health In- 
Surance. 

Pentru tehnica asigurărilor sociale au fost folosite toate lucrările expo- 

sitive citate. Pentru câteva probleme mai speciale de tehnică: Gebauer: 

Die Sog. Lebensversicherung 1895; Czuber: Wahrscheinlichkeitsrechnung 
1902; Loevwy : Versicherungsmatematik 1903; Witistein: Mathematis- 

che Statistik 1867; Bortkiewicz : Die Mittlere Lebensdauer 1893; Wes- 

tergaard; Die Lehre von der Mortalităt und Morbidităt 1901; Unfall- 
statistik în H. d. St, ed. 2. 1901 de Zacher; Arbeiterversicherung în 
Osterreichisches Staatswărterbuch. 

Câteva chestiuni mai speciale în diverse reviste: Despre asigurarea func- 
ţionarilor privaţi în Reichs-Arbeifsblatt din Mai 1911 şi în jahrbucher 
fiir Nationaldkonomie uud Statistik din Septembrie 1911; despre asigu- 
rările din Australia în Soziale Kultur din lunie 1911 ; despre organizarea 

asigurărilor împotriva accidentelor muncii în Jahrbuch fur Gesetzgebung, 
Verwaltung etc. 2. Heit din 1911; despre noul proect de asigurări în 

Austria în Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, etc, a lui Bohm-Bawerk vol. 

20 1311 (3 n. 4. Heft). 
Pentru tehnică, organizare etc., revistele speciale: Zentralbiatt der 

Reichsversicherung (Stier-Somlo), Zeitschrift fiir Versicherungswesen 
(Neumann), Zeitschrift fur Versicherungswissenschaft (A. Manes), Mo- 

natsblătter fur Arbeiterversicherung, Amtliche Nachrichten des Reichs- 

versicherungsamis, Invalidităts-und Altersversicherung im Deutschen 
Reiche. 

 



CAP. VII 

REZULTATELE ASIGURĂRILOR SOCIALE - 
———— 

Se pot analiza rezultatele asigurărilor sociale din trei 
puncte de vedere, şi anume: din punct de evdere al asi- : 
guraţilor, al întreprinzțătorilor şi din punct de vedere al e- 
conomiei naţionale. Asupra tuturor acestor chestiuni sau 
făcut studii speciale în ţările, unde asigurările sociale au 
un trecul mai lung, şi mai cu seamă în Germania: 

Prea puţine studii s'au făcut asupra influenţii asigu- 
rărilor asupra întreprinderilor. Deabia dacă sunt câteva 
cercetări asupra organizaţiilor întreprinzătorilor în aso- 
ciaţii de asigurare în cazurile de accidente ale muncii ID) şi 
asupra efectelor ce au aceste organizaţii în însăşi condu- 
cerea întreprinderii şi în efectuarea instalaţiilor. Ce irans- 
formări încearcă întreprinderile în urma; sarcinelor im- 
puse întreprinzălorilor, ce căi nouă se impun în evoluţia 
întreprinderilor în genere și în raporturile dintre ele,— 
ptrobleme privitoare la concentrarea exploatărilor, la ab- 
sorbirea unora prin altele, etc.—, toate acestea sunt ches- 
tiuni, cari rămân încă de studiali, şi cari au atras până 
acum prea puţin atenţia economiştilor. 

Ceva mai mult s'au observat urmările asigurărilor 
sociale asupra întregii productivităţi economice a unui po- 
por. Aici problema are două feţe. Se poate observa şi 
analiza creşterea sau descreşterea producţiei tota'e a :po- 
porului, şi sa poate privi, în mod independent, puterea 
de concurență a economiei naţionale pe piața internaţio- 
nală. Mai cu seamă acest din urmă punct a fost mult 
discutat. Intr'adevăr, pe piaţă învinge acel producător 

  

1) A se vedeă: Die Organisation der gewerbl. Unfallversicherung. ete. 
în Jahrbuch... al lui Schmoller, din 1911, 2 Heft.
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ale căru cheltueli de produ-ţie au fost mai mici. Când, 
înlăuntrul unei ţări, muncitorimea e exploalată, pri- 
mina salarii prea mici, neavând nici o pretenţie 
în cazurile de lipsă, în miod firesc  întreprinză- 
torii exportatori se vor prezinta pe piaţa internaţio- 
nală în condiţii toarte avantajoase, se vor pulea vinde ief- 
tin, vor câștiga totuși, şi vor învinge, dacă vor fi în luplă 
cu întreprinzătorii, cari vor avea de plătit salarii mai 
mari, prune de asigurare, etc. Un asemenea procedeu de 
luptă: pe piaţa internaţională are mai multe forme. Așa 
se întâmplă de pildă şi cu unele dispoziţii ale sistemului 
protecţionist în politica comercială. Un stat pune taxe pe 
produsele importale ; acastea, ca și cele de ace'aș fel fabri- 
cate în ţară, se vor vinde cu.un preţ mai ridicat, tocmai 
cu valoarea taxelor, în cele” mhi multe cazuri. Se mai 
dau şi premii pentru fabricatele din ţară exportate. Re- 
zultatul e că în ţară con umatorii îşi impun sacrificiul şi 
cumpără scump, pentru ca producătorii indigeni să poală 
vinde în afară mai ieftin, dar cu câștig. Uneori produc- 
cătorii vând aşa de scumpi pe piaţa internă, încât îşi pot 
acoperi pagubele, rezultate din vinderea sub cost pe piaţa 
internaţională. Pagubele acestea le plă.eşte consumatorul 
ţării, luate ca exemplu, iar câştigul e al consumatorilor 
streini. O asemenea pblilică comercială exploatează o parte 
din populaţia ţării, pentru a puiea învinge în afară, dar 
numai în folosul unei părți din populaţia ţării, și anume 
în folosul aceleia, căreia i se impun sacrificiile. 

îxact aceleaşi observaţii se pol face şi referilor la asi- 
sgurări. Sarcine'e, ce se impun înheprinză'ori or, micşorează 
puterea lor de concurenţă pe piaţa internaţionia'ă. În presa 
economică germană se vorleşte acum cu nu'tă satisfacţie 
despre introducerea asigurări!or obligatorii în Anglia, spu- 
nându-se că, în urma acestor asigurări, Englezii nu vor 
mai avea preponderanţă în unele ramuri industriale asu- 
pra Germanilor. Prob'eme!e acestea sunt până acum numai 

întrevăzule ; nu exislă studii complete asupra lor şi încă 
mai puţine date statistice respective. 

Din potrivă, toată atenţiunea economiştilor şi so- 
ciologilor a fost îndreptată asupra rezultatelor asigurărilor 
sociale, din punctul de vedere al asiguraţilor, adică al 
classelor de jos. Şi, din acest punct de vedere, problema 
are mai multe feţe, pe care le vom privi în amănunt. 

Inainte de aceasta însă. trebue să mai luăm în seamă 
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încă un nvod de analizare a chestiunii, ce formează obiectul 
acestui eapitol. Când se studiază problema din punct 
de vedere al întreprinzătorilor, se poate să se privească 
pe kte o parte efectele economice, iar pe de altă parie efec- 
tele sociale ale asigurărilor. Tot așa şi când se studiază pro- 
blema din punct de vedere al asiguraţilor. Tot ceeace.se re- 
ieră la raporturile dintre classe:e sociale, tot ceeace înlesne- 
şti ori îngreuiază schimbările aspectelor unor classede oa- 
meni, tot ceeace seraporlă la endosmosa şi exosmosa dintre. 
grupările sociale, toate acestea, pot fi socotite drept cauze 
ale unor efecte sociale, Şi asigurările au un rol în toate 
aceste fenomene, schimbând mersul, ce părea firesc, al 
classii întreprinzătorilor permiţând trecerea unor elemente 
dintro classă într'alta, prin înlesnirea educaţiei profe- 
sionale, cum am văzut în caz de chOmage, sau în sfârşit, 
împiedicând căderea unor masse de oamenii dintro si- 
iuaţie socială în alta mai inferioară, cum: ar fi de pildă 
cădeera în stare de cerşetorie, a celor bolnavi, invalizi 
sau izbiţi de vreun accident. 

Așa înţeleasă, problema urmărilor sau rezultatelor 
asigurărilor sociale e vastă. In cadrul acestui studiu voi 
face însă multe restrângeri. Mai întâi voi analiza problema 
în special din punct de vedere al asiguraţilor şi numai 
în mod secundar din celelalte puncte de vedere. Și e 
firesc să se facă aici astiel studiul. Intreaga această lu- 
crane e întru atât o lucrare de economie publică generală, 
întru cât aceasta stă în legătură cu îmbunătăţirea stării 
classelor de jos. Adevărata temă a discuţiei, în cadrul 
sludiului de faţă, este aceia, dacă instituţiile de asigurare 
iolosesc classelor de jos în actuala ordine economico- 
socială. 

Când e vorba de vindecarea unui rău social,—recu- 
noscul ide toți, cum e cazul cu mizeria ce ameninţă 
massele proletare în special,—privirile nu e mai îndreaptă 
spre cruțarea intereselor celor tari, ci spre uşurarea su- 

ierințelor celor slabi. In discuţia rezultatelor asigurărilor 
sociale, problema, ce se pune, este, dacă în definitiv folosesc 
classelor de jos, sau dacă nu cumva foloasele sunt contra- 
balansate de pagube. Ca ilustrare pot anunţa acum ches- 
tiunea, ce o voi analiza, mai departe, și anume, dacă plă- 
țile, făcute de întreprinzători ca prune de asigurare pentru 
lucrătorii lor, nu sunt anihilate, ca folos pentru lucră- 
tori, prin reţineri din salarii. Dacă ar fi așa, negreşit
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că toată sarcina obligaţiei la contribuţie ar cădea asupra: 
classelor de jos şi pretinsa înlesnire pentru lutrători a 
asigurărilor obligatorii ar fi o vorbă. 

Apoi, în afară de restrângerea arătată în rândurile 
de mai sus, voi mai face încă altele cu privire la anali- 
zarea urmărilor sociale; acestea nu vor fi tratate, decât. 
în legătură cu chestiunile economice alese şi numai în ele- 
mentele lor fundamentale, tot pentru a nu mă depărta 
de tema principală a studiului. . 

Efectul asigurărilor sociale se vede din întinderea 
lor reală. Cu cât sunt mai multe persoane asigurate, cu atât. 
scopul e mai complet ajuns. Dau aici numărul persoa- 
neloy asigurate din toate ţările Europii, adăogând și nu- 
mărul persoanelor ce sunt de asigurat, după sistemut 
întreg al asigurărilor. Pentru a se vedea importanţa ci-- 
frelor, dau și numărul populaţiei şi al salariaţilor fie- 
cărei ţări 1). 

In Germania - 
  

Erau asiguraţi în 1909 Cifra popuiaţiei Din aceştia erau 

  

Impotriva boalii . . . 13.385.290 
» accidentelor 23.767.000 

„> invalidităţii 15.444.300 
După legea din 1911 se 

mai adaogă: : 16 milioane sa- 
Impotriva boalii . . 7.000.000] 68 milioane lariați 

» accidentelor 80 000 

Total boală 20 385.290 
Total accidente 23.847.000     

In Norvegia 
  
  

Erau asiguraţi în 1909 Citra „Populaţiei Din aceştia erau 

  

Impotriva boalii . . . . 440.000 a. 0,4 milioane sa- 
» accidentelor . 241.240 24 milioane lariaţi     

1) Pentru acceste date statistice, a se vedeă şi articolul meu: «Asigu-. 
tările sociale în Europa ; studiu asupra legislaţiunii internaționale şi sta- 
tistica rezultatelor». Buletinul statistic al României No. 15—16 din 24 
Ianuarie 1911, precum şi literatura citată acolo. Modificările şi adausurile,. 
ce fac aci, sunt conform legilor de asigurare mai nouă, despre care am. 
vorbit în cursul studiului, citând izvoarele respective, 
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In Austria 

      
  

Erau asiguraţi în 1907 Cifra populației Din acaştia erau 

  

Impotriva boalii . . . '3,04 mii, 
» accidentelor. 3,03 » 

10 milioane sa- 21,8 milioane lariaţi     
In Ungaria 
      

Erau asiguraţi în 1908 Cifra populaţiei | Din aceştia erau 

  

    
      

Impotriva boalii , . . . 0,8 mil. 
» invalidităţii 37.000 (fără > msi 

minori) | 21. milioane 32 moare sa- 
» accidentelor 0,53 mil 

(fără cassele de asigurare din 
fabrici) 

In Franța 

Erau asiguraţi în 1910 Cifra populaţiei | Din aceasta erau 
în 1907 

  

Pentru invaliditate şi bătrâneţe : 
11 mil. (fără marinari şi mineri). 
Apoi: 404.000 bătrâni pensionaţi 

după legea din 1905. 39 mil. 9,5 mil. salariaţi 
Pentru caz de boală: 4,3 mil. 

» » » accidente: 230.000 
marinari 

(fără asiguraţii de bună voe). 

  
    

  

In Italia 

Erau asiguraţi în 1906 Ciira populaţiei | Din aceasta erau 

Pentru caz de accidente: 1,€ mil, 33 mil, 10 mil. salariaţi 
> » >» boală: 1 >     

18



In 

214 

Belgia 
  
  

Erau asiguraţi în 1908 Cifra populaţiei Din aceasta erau 

  

Pentru caz de boală: 420.000 
Pentru caz de accidente: 49.427 

întreprinderi industriale cu 672 
mil. M. salarii, 14.033 întreprin- 
deri agricole cu 407.850 ha. 

Pentru caz de invatiditate şi bă- 
trâneţe : 1,2 mil. asiguraţi.   

7,% mil. 

In Finlanda 

  
2,1 mil. salariaţi 

  
    

Erau asiguraţi în 107 Ciira populaţiei Din aceasta erau 

  

Pentru caz de boală: 44.859 
» » » accidente : 91.200 

«lucrători compleţi» şi 2.500 
marinari. 

Pentru caz de invaliditate : 11.444   
3 milioane: 

In Luxemburg 

  
0,5 milioane sa- 

lariaţi 

  
  

Erau asiguraţi în 1908 Cifra populaţiei Din. aceştia erau 

  

Pentru boală . A 36.079 
» accidente . . . . 36.701   250.000 

In Danemarca 

55.000 salariaţi   
    
  

Erau asiguraţi în 1909 Cifra populaţlei Din aceştia erau 

  

Pentru caz de boală. . 626.500 2,7 milioane 0,4 milioane sa- 
lariaţi      
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In Olanda 

  
  

Erau asiguraţi în 199 Cifra populaţiei Din aceştia erau 

  

Pentru caz de boală. , . 60 .000 
» » » accidente. 89811 

In Elveţia. 

5,8 milioane 1,3 milioane sa- 
lariaţi   

        

Erau asiguraţi în 1911 C fra populaţiei 

  

Pentru caz de buală . . 750000 
>» » » accidente 60U.00U   

In Anglia 

3,3 milioane 

  

  
  

    

Erau asiguraţi în 19 7 Cifra populaţiei Din aceştia erau 

  

Pentru caz de boală . .6.1 mil. 
După legea din 1811 se asigură 

pentru boală: 0 
;18. 12.207.000obligatoriu şi 

In 1912113: “890.000 benvol. 
Pentru bătrâneţe sunt asiguraţi 

după legea din 1908 . 910.000 
Pentru caz de châmage se asigură 

după legea din 19i1 25 mil. 

  

  

45 milioane - 14 milioane sa- 
lariaţi 

  
Din: aceste date statistice şi din reținerea celor spuse 

mai înainte cu privire la introducerea asigurărilor obli- 
gatorii, se poate vedea raportul dintre efectul asigurărilor 
benevolc şi obligatorii. Dar asupra. acestei chestiuni am 
vorbit în altă parte. Aici rămâne de spus o parte po- 
zitivă. Efectul unui complet sistem de asigurare se poate 
vedea din analizarea datelor de mai sus, referitoare la 
Anglia şi Germania. In Anglia, se asigură în mod obli- 
gatoriu pentru caz de boală 1/, din toată populaţia țării, 
in Germania, erau asiguraţi pentru caz de boală 1/5; în
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urma reformii din 1911 sunt asiguraţi mai mult de 1/4. 

Pentru invaliditate şi bătrâneţe sunt asiguraţi 1/4 din toa'ă 

populaţia, iar pentru accidente mai mult de 1/3 din toată. 

populaţia. 
Dacă se compară cifrele asiguraţilor cu ciira sala- 

riaţilor se vede că: asigurarea a trecut mult peste cercul” 

acestor persoane, de oarece, în Germania spre exemplu, 

faţă de 16 milioane salariaţi, sunt 2).383.290 asiguraţi! 

împotriva boalii şi 23.847.000 asiguraţi împotriva acci- 

dentelor muncii. Aşa dar, instituţiile asigurărilor sociale 

nu mai sunt organizări pentru proletari, ci pătrund mai 

departe în organismul unui popor, şi câştigă prin aceasta 
o importanţă din ce în ce mai mare. 

Oricât de multe persoane ar coprinde instituţiile de 
asigurarea socială, totuși nu acest cadru arată adevăratele 

lor etecte. Numai din analizarea activităţii lor, din expu- 

nerea folosului material, adus persoanelor asigurale, se 

poate înţelege rolul acestor alcătuiri în socie:ă ile moderne. 

Exemple se pot lua din mai toate ţările, și însăşi fondurile 

prevăzute odată cu aducerea diverselor proiecte de legi 

de asigurare, servesc de ilustrare a foloaselor asigurărilor. 

Cea mai lungă viaţă şi cea mai întinsă activitate prac- 

tică o au însă asigurările sociale din Germania. In ţărils, 

în cari se introduc aceleaşi instituţii în timpul din urmă, 

se prezintă mai întotdeauna tabloul asigurărilor din Ger- 

mania, ca un model pentru aceia ce va îi şi în acele ţări, 

după aplicarea asigurărilor. In Anglia chiar, Lloyd George 

a însoţit proiectul de lege din 1911 de un amănunţit 

raport asupra rezultatelor, obținute în Germania. Și peniru 

că cifrele nu au aici alt rol, decât să serve ca o documen- 

tare a unor foloase, ce se pot prevedea, mă voi mărgini 

să dau un scurt tablou al activității instituţiilor de asigu- 

rare din Germania în 19091). 
“Dintre persoanele asigurate, au fost bolnavi cu inca- 

pacitate de lucru în 1909 şi au primit ajutoarele fixate 

de legea asigurării împotriva boalii: 5.540.825 persoane; 

suma zilelor de boală, pentru cari s'au dat ajutoare, a fost 

de: 111.398767. 
In cursukt anului 1909, sau plătit despăgubiri la 

1.021.165 de victime ale accidentelor ; dintre acestea, 739.070 

de cazuri au apărut în 1909 întâi. 

1) A se vedeă : Reichs-Arbeits-blatt din lanuarie 1911. 
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Tot în acest an, sau plălit pensiuni la 983.334 inva- 
lizi, dintre cari 115.264 au fost invalizi, începând din 
1909. 

In sfârşit, sau plătit la 719.640 bătwâni, pensiuni 
dintre cari 11.003 pensiuni nouă. 

Adică în total, sau întreţinut în 1909 un număr 
wle 7.664.987 persoane, cari nu ma puleau trăi. prin 
munca lor și cart în mod falal trebuiau să ajungă în 
stare ide cerșetor şi să fie întreținute din mila publică 
sau privală. Ce însemnează aceasta pentru descărcarea 
statului de sarcina îngrijirii săracilor, se va vedea mai 
în urmă, după ce se va expune şi alte elemente. 

Pentru cazurile de boală de mai sus, sau cheltuit 
în 1909: 8338.971.900 M. 

Pentru despăgubirile victimelor accidentelor sau dat: 
7162.266.100 WM. 

lar totalul pensiunilor invalidităţii şi bătrâneţii a fost 
de 7589.029.500 M. 

In 1909, încasările totale, pentru toate ramurile de 
asigurare, au fost de: 8917.598.800 M., dintre care: 4173 
mil. 497.700 M., aduse de întreprinzători, 342.076.390 M, 
aduse de asiguraţi și 51.500.700 MM. aduse de stat. 

In afară de ceeace s'a lăsat la fondul de rezervă, sau 
cheltuit în 1909: 598.924.200 M. 

Tot ceeace au cheltuit instituţiile de asigurare so- 
cială dela început şi până în :1908, se ridică la suma 
de peste 9 milarde mărci, socotindu-se şi plasamentele 
în instituţii folositoare asiguraţilor. Cheltuelile se împart 
astfel: 

) 

  
    

 Cheltueli i purăci | Fonduri 
Ramura asigurării sociale pentru, asigu- de rezervă 

  

Asigurările împotriva boalii dela 1885—190813652 mil. MJ] 288 mil. M. 
» » accidentelor » 1885—19 864: >» » 1334 » » 
» » invalidității » 1891—1908]1682 »  » [149% » » 

  

Total . . .16931 mil. Mi2i18 mil. M:     
Până la 1908 contribuiseră: 

Intreprinzătorii cu. ...... 4403 mil. M. 
Asiguraţii cu ,....... 3927 » » 

Statul cu, . 536 » »
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Institutele de asigurare a invalidităţii şi-au lărgit ac- 
tivitatea lor pe orice teren, unde s'a crezul necesar, să se 
evite de mai înainte căderea în mizerie, sau unde sa 
crezut că, în mod indirect, se poate aduce o uşurare a 
sarcinelor asigurării. Astfel s'au întrebuințat o mare parle 
din venituri pentru construcția de locuinţe pentru lucrători, 
sau pentru împrumuturi micilor agricultori, sau peniru 
construcţia de sanatorii de lot felul. Până la 1910 se chel- 
tuiseră pentru asemenea scopuri, urmă'oarele sume: 

Pentru construcţii de locuinţe pentru lucrători  280.517.983 mărci 

» împrumuturi micilor agricultori . . . . 102.872.137 » 
» “Spitale, instituţii de educaţie . . . . 3809.498.201 » 

» sanatorii pentru tuberculoşi, case de con- 

valescenţă ,....... 56.443 222  » 
Total . . . 829.324.554 mărci 

Averea întreagă a ihstilutelor de asigurare a invalidi- 
tăţii era în 1909 de 75741 milicane mărci. 

I interesant să dau şi câteva cifre privitoare la ac- 
tivitatea diferitelor feluri de sanatorii 1). In 1897 s'au lratat 
în asemenea sanatorii 9 persoane la 10.000 asiguraţi; in 
1910 sau tratat 78 persoane la 10.000 asiguraţi. Și anume, 
în 1910. s'au tratat în sanatorii 114.310 persoane, costânil 
în total 26.593.569 M. Dela început şi până la 1910, 
Sau tratat în sanatorii 733.315 persoane, costând 177 mil- 
811.107 M. Rezultatul este, dintre bolnavii trataţi, 86:0/9— 
9607, au fost vindecați. Cheltuala inireținerie tuturor sa- 
natoriilor a fost în 1910: 101/, mil. 

Toate aceste enorme sume de inilizrde, întrebuințate 
în modul arătat, vin în sprijinul classe:or de jos, coprinse 
în instituţiile de asigurare. Pe baza lor voi analiza, urmă- 
mătoarele couă chestiuni: ” 

1) Intru cât folosesc aceste instiluţii pentru uşurarea 

sarcinelor societăţii organizate, adică pentru ujurarea sar- 
cinii statului. 

2) Intru cât rezultatele lor nu sunt anihilate de către 
întreprinzători, cari, contribuind p6 deoparie ia asigurări, 
ar reţine, pe de altă parte, din salarii. 

Dacă ţinem socoteală de sumele cheltuite în total 
pentru asiguraţi, adică de aproape 2 milioane de mărci pe 

1) După «Reichs-Arbeits-b'att» din Septembrie 19i1. 
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zi în Germania, putem vedea cât ușurează aceste instituţii 
bugelul statului, căci e natural că, fără ele, statul ar fi 
trebuit să se îngrijească de toţi acei ce primesc ajutoare. 
Intr'adevăr, statele moderne au organizat și îngrijirea 
săracilor şi au determinat ceeace trebue să li se dea. Am arătat la începutul acestui studiu, la ce sume se ridicaseră 
bugetele săracilor .în unele țări, în prima jumătate a vea- cului trecut. Și acum există asemenea organizări ale în- grijirii săracilor şi există încă bugete mari pentru acest scop. Aceste bugele, nu au crescut mult, fără însă să 
hi scăzut; şi se va vedea îndată de ce. Dar ne putem în- 
chipui, la ce sume Sar fi ridicat bugetele săracilor, dacă 
sar fi mai adăogat şi sumele date asiguraţilor de paste 
1/2 miliard pe an în Germania. E vorba aici numai de 
țări bine organizate şi cari se îngrijesc de soarta tuturor 
classelor sociale. 

Comunele au fost uşurate în sarcinile, ce li se impu- 
neau pentru săracii lor; statul, pe lângă reducerea sume- 
lor, ce tr fi trebuit să plătească, a mai fost ușurat 
şi în cheltuelile pentru igiena publică. Int'adevăr, am arătat că instituţiile de asigurare chieltuesc sula de milioane 
petru întreţinerea şi construcţia de sanatorii pentru di- 
ferite boale. Din toate aceste sume, stalul nu dă pentru 
asigurări mici 1/9. Şi în tot ce se dă asiguraţilor nu se 
socoteşte şi aceia ce se evită prin îngrijirea instituţiilor 
de asigurare. Pentru a nu se cheltui prea mult, acestea sunt interesate să ia măsuri de prevedere împotriva îm- 
bolnăviriilor şi a accidentelor. Se decretează şi se publică 
prescripţii pentru orice întreprinderi, se creiază inspec- 
tori. cari să supravegheze aplicarea lor. Odată cu acti- 
vitatea instituţiilor de asigurare socială, a scăzul şi mor- 
talitatea în mod simţitor. Se înțelegea că nu asigurările 
sunt singurul factor, care a contribuit la aceasta, dar lor 
li Se cuvine fn“pirimul rând acest rezultat. Cifra mortalității 
a crescut până la 1881, iar de aci înainte a scăzut me- 
reu. lată mersul mortalităţii, dela jumătatea veacului tre- 
cut, până acum: 

Anii: _1551/60 1861/70 1874/89 188190 1801;900 O 1906 1907 1908 
Cifra mort. 27,8%. 9 28,40/00 28,8%/09 26,50/0a 23.500 14.9%/09 14,20/00 14,007 

Aşa dar, asigurările sociale au redus cheltuiala sta- 
tului pentru săraci pe deoparte şi cheltuiala pentru igiena 
publică pe de alta, aducând rezultate satisfăcătoare pe 
acest din urmă domeniu. 
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Şi totuși, dacă se compară numărul celor ce primesc 
sprijin âcum dela asigurări sau dela fondurile săracilor 
cu numărul aceloraşi mai înainte, se vede că e o enormă 
diferenţă. Neasemănat mai multe persoane sunt întreți- 
nute acum, pentrucă nu pot trăi singure, sau nu pot trăi 
complel singure. De asemenea, sunt mult mai puţine 
persoane, cari trăesc din ajutoare de aiurea, în ţările 
mai înapoiate şi mai rău organizate în această privinţă. 
In foarte multe ţări, în aparenţă nici nu există o classă 
de săraci, cari să fie nevoiţi să trăiască din sprijin de 
aiurea ; nicăeri nu sunt înregistraţi şi nu li se determină 
ceva pentru existență. Departe de cunoștința conducăto- 
rilor statelor, trăesc din pomana privată sau din sprijinul 
aproapelui, care îşi reduce existenţa lui la mizerie, când 
se simte: îndatorat întrun fel oarecare să ajute pe cel ce 
nu hnai poate munci. 

Din mărirea numărului celor ajutaţi, sau mai bine 
zis a celor ce primesc pensiuni dela stat sau asigurări, 
sau adus obiecţiuni că asigurările sociale, în loc să mic- 
şoreze numărul celor săraci, îl măresc și cifrele referi- 
toare la Germania, Austria, şi alte ţări, unde asigurările 
funcţionează mai de mult, stau de dovadă penru aseme- 
nea obiecţii. ” 

Mărirea numărului acelor, cari primesc ajutoare, în: a- 
numite împrejurări, e pe deoparte o necesitate fatală a evo- 
luţiei sociale, iar pedealiă parteeun semn îmbucurător 
al unei bune organizaţii sociale şi al unui trai general 
mai ridicat. 

Populaţiunile moderne sau înmulţit neîncetat până 
în ultimul timp, când se observă, nu o descreştere a nu- 
măruhu absolut, dar o moderare a creşterii normale de 
până acum, cu o tendinţă spre stagnare în unele ţări. In 
afară de aceasta, pretutindeni se mai observă o tendință 
de concentrare a poporaţiilor în oraşe, din ce în ce mai 
mari. Din aceste două fapte, şi ținând seama şi de telul 
evoluţiei producţie: moderne, era firesc să rezulte o creş- 
tere a numărului proletarilor, şi paralel, în partie ca o 
urmara a acestei creșteri, și o creştere a numărului celor 
ce ajung la un moment să nu mai poată trăi singuri. 
Unii din ei au încăput în instiluţiile de asigurare, alții 
au rămas în seama organizaţiilor he întreţineriej a săracilor, 
făcute de puterea publică. Și într'o parte şi în alta, nu- 
mărul trebuia să se mărească. Numai că din massele  
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mari, ce ar fi căzut în sarcina fondurilor săracilor, cu 
organizaţia ccononiico-socială modernă, numai o parie a- 
jung întreţinuţi din mila publică și privată, şi în mod go- 
neral numai aceia, cari dela începutul vieţii lor sunt o 
sarcină a secietăților, nefiind capabili de nici un fel 
de niuncă utilă. : 

Organizația economico-socială de astăzi nu sa născut 
însă în ultimele decenii ale veacului trecut, ci are o durată 
de cei puţin un veac, sub forma! ei cea mai desvoltată. 
Numărul acelor, cari sunt ajutaţi să trăiască prin vre- 
una din instituţiile amintite, a crescut însă uimitor de 
zepede tocmai în ultimul timp. Cauzele fireşii “de mai 
sus, şi anume felul evoluţiei economico-soziale, nu sunt 
suficiente să explice totul. Alte cauze, mai parţiale și mai 
trecătoare, coutribuesc la înmulţirea cetor aju'aţi. Una din 
acesle cauze este și alcătuirea legilor respective, precum 
și progresul în mijloacele de aplicare ale lor. Am arătat că 
sa lărgit cercul persoanelor din asigurările sociale, în 
ultimul timp. Alături de această lărgire, sa mai făcut 
şi o organizare mai completă şi mai coprinzătoare a în- 
ireţinerii propriu zise a săracilor de către puterea pu- 
blică. In fiecare comună, autorităţile publice împreună 
cu comitetele de conducere ale diverselor societăţi de binr- 
aceri, își împart sarcinele şi lucrează în comun pentru 
adunarea mijloacelor. Când » comună, cu toate acestea. 
nu-și poate suporta sarcina, primește subvenţia dela cer- 
cul administrativ anai mare. Principiul e, că toţi cei săraci 
trebuesc întreținuţi, şi. după nevoile financiare cauzale, 
se caută mijloacele de acoperire. 

Cu această concepţie şi cu această întindere a îngri- 
jirii săracilor, era natural să se înmulțească numărul 
celor întreținuţi. De fapt, în mod prea repede sau înmul- 
țit numărul celor întreţinuţi şi nu numărul celor săraci. 
Aceștia au fost şi mai înainte şi sunt tot în aceiași măsură 
şi astăzi în ţările, unde nu sau introdus asigurările so- 
ciale. Dar, mai înainte, şi în ţările din urmă chiar astăzi, 
rămân neajutaţi şi necunoscuţi, acei cari ar avea nevoie 
să fie ajutaţi. Nu e un semn numai decât îmbucurător, 
dacă într'o ţară nu se dă în statistici un număr mare 
ac persoane, cari trăesc din ajutorul de alt undeva, sau 
din ceeace au putut să-şi asigure, când erau în stare 
să muncească. Lipsa cifrelor, nu însemnează și lipsa fap- 
tului. Sub suprafața limpede a vieţii fericite a unor classe
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sociale, se ascund multe zvârcoliri în mizerie ale classelor 
de jos, la popoarele cu o organizație nedesvoltată, dar si- 
lite să trăiască în aceleaşi împrejurări economice şi so- 
ciale, da alle popoare, la cari se arată și petele vieţii 
poporaţiilor. Că mai înainte nu erau atâţia săraci între- 
ţinuţi, aceasta nu însemnează că asigurările sociale i-ar 
î produs, sau nu fax fi redus numărul lor; aceasta nu 
însemnează altceva, decât că prin introducerea asigu- 
rărilor sociale, toate elementele unui popor au fost cer- 
cetate în relaţiile vieţii lor, şi o parte au fost indreptate 
pe calea asigurărilor, iar altă parte au fost dăte în mod 
absolut şi complet în sarcina societăţii organizate. Aşa în 
cât, complelarea şi perfecţionarea vrganizaţiei sociale a 
adus numai la cunoștința tuluror şi le-a impus îngrijirea 
clementelor incapabile de viaţa independentă, fără ca să fi 
măril numărul lor. 

Dacă prin cele de mai sus sa putut face proba ne- 
gativă, şi anume, că lipsa înregistrării unui număr mare 
de ajuiaţi nu poate fi un semn îmbucurător al unei vieţi 
sociale bune a unei poporaţii oarecare, sunt faple, prin 
cari se pcale face proba pozilivă şi anume, că acolo unde 
numărul înregisirat al cetor ajutaţi e mai mare, viaţa 
economică şi socială e mai ridicată. In această privinţă, 
sunt de analizat două situaţii: aceia a ajutaţilor și aceia 
a binefăcătorilor, societatea organizată sau particularii. 

In general, în mărirea sau micșorarea numărului să- 
racilor întreținuţi stă şi un element subiectiv; obligat să 
fie ajutat nu e nimieni, cel mult dacă se interzice cerşe- 
toria. Cel sărac şi neputincios va merge singur să ceară 
ajutorul dela instituţiiie respective. Aceasta presupune o 
răspândire a cunoştinţelor alcătuirilor sociale. E vorba 
aici nu numai de cei ce sunt absolut întreţinuţi din 
binefacerea publică sau privată, ci şi de aceia, cari pri- 
mese din această binefacere, ca o completare a quantu- 
mului necesar existenţii. Şi cunoaşterea în tot locul a in- 
slituţiilor ide ajutoare jși Wlarea ajutorului, mu cu prea multă 

greutate, a făcut ca toţi cei cz au nevoie de ajutor să se 
înregistreze ca atare, şi criteriul, după care se acordă acest 
ajutor, tinde să devină din obiecliv, subiecilv, adică în loc 
de constatarea situaţiei materiale a celui ce e înscris 
ca sărac, de către autorităţile în drept, se lasă, în anumite 
limite, ca ajutorul să fie acordat după simţimântul demni- 
lăţii personale a celui că se vede nevoit să se coboare 
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în starea de miluit, mai ales că ajutorul nu e prea mare . 
În acest chip organizată ajutorarea săracilor, înmul- țirea numărului săracilor ajutaţi, poate fi un semn carac- teristic al unei vieţi economice şi sociale mai desvoltale. Şi anume, media acelora, cari nu sunt capabili de muncă, sau nu au atât de mare capacitate de muncă, încât să poată trăi complet singuri, nu e prea diferită dela un timp 1a altul şi nici dela un popor la altul. Când îusă la un anumil popor, veniturile oamenilor în medie se ridică şi cu ele şi pretenţiile în viaţă, atunci e firesc să fie mai mare pretenţia şi a celor, cari ajung să nu poată trăi complet din munca lor, și deci nevoiţi să ceară a- jutor dela societatea, în care trăesc. 
Nivelul culturii genera!'e e mai ridicat decât înainle şi cultura aduce cu ea desvoltarea simțimântului de soli- 

darilate între diferitele elemmnete. ale unui popor. In le- gislaţii, se reflectă acest Simțimânt ide solidaritate, întru cât ele sunt făcute în interesul unor masse cât mai mari 
de oameni, în ce priveşte aplicarea lor reală. Prin ele se contribue apoi la ridicarea. classelor de jos în special, la acea situaţie, în care şi cel mai slab element al unui popor se simte o mică parte a organismului întreg. Clas- 
sele mai bine situate, pătrunse de cullura vremii, simt 
o datorie a vieţii lor să-şi închine o parte din iructul 
muncii, pentru acei, căzuţi sub minimul de existenţă, 
permis de concepţiil> mora.e ale timpului. 

Toale aceste consideraţii explică de ce numărul ace- lor, car ajung la un moment dat să nu mai poată 
trăi prin munca lor, s'a mărit neîncetat în timpul din 
urmă, tocmai în ţările mai înaintate. Asigurările sociale 
nu au înlocuit în totul preocupările de îngrijire a săra- 
cilor, au făcut însă în miassele tot mai numeroase ale 
acestora o diferenţiare. Acele elemente, cari sunt multă 
vreme factorii produclivi, puterea economică a unui po- 
por, sunt coprinse în instituţiile de asigurare socială, 
iar acele elemente, cari sunt întotdeauna o sarcină a so- 
cietăţii, din cauza infirmilăilor fizice sau psihice, sunt 
coprinse în instituţiile de binefacere. Şi aceste din urmă 
elemente formează astăzi un obieci de preocupare al pu- 
texii publice, de oarsce societatea trebue organizată şi 
condusă aşa cun este, cu elemente sănătoase şi bolnave, 
căulându-se însănătosirea celor Lolnave, de e posibil, dar
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în“orice caz asigurându-le viaţa, cât le e dat să o lrăiască. 
In vremurile noastre, nu mai pot fi admise concepţii, ca 
aceia din vechime, da a se arunca elementele nesănătoase 
pe un munte, ca al Taigetului. Și apoi, în foarte multe 
cazuri, imperiecţia organizării sociale şi neîmplinirea com- 
pletă a funcţiunii lor din partea organelor conducătoare, 
sunt cauze ale existenţii unui rumăr însemnat de elemenie 
nesănătoase. Aşa dar, şi în cazul dintâi şi în cel de al 
doilea, instituţiile respective sunt utile. 

Și mai utilă «e însăși diferenţiarea lor. In scurta 
schiţă istorică dela începutul Acestui studiu, ani arătat cum 
la început, toţi acei, cari ajungeau să nu mai poată trăi 
din munca lor, erau trataţi în acelaș fel, de mila publică 
sau iprivată. In ncua organizaţie economico-socială, cea mai 
mare parte a poporaţiilor diverselor ţări, în unele mai 
mult de jumătate, e amenințată să ajungă în acea stare, 
de a nu putea trăi singură. Sau creat instiluții nouă, 
cu forme diferite, până la forma asigurărilor sociale şi s'a 
făcut sdliferenţiarea între cele două feluri de săraci. | 

Unele elemente au fost împiedicate de a mai ajunge 
în starea de sărăcie propriu zisă, au fost asigurate. In 
cursul studiului acesta sa văzut, cari sunt caracterele 
alcătuirilor, pentru aceste din urmă elemenie. Se va mai 
uccenlua aici, mai în urmă, încă un caracter de ordin 
social. Deocamdată trebue fixată limita diferențieri din- 
tre săraci și asiguraţi. Această limită e pusă pe deoparie 
în legislaţiile de asigurare socială, iar pe de alta în le- 
gislațiile de îngrijire a săracilor. 

Am citat chiar în cursul analizării diverselor in- 
siiluții de asigurare socială, cum: legile nu asigură, decât 
elementele active în viața econoinică, apoi, în unele ca- 
zuri, stabilesc chiar aceia ce am nunu incompatibilita!e : 
un pensionar, adică un asigural. nu trebu: să primească 
și ajutor din fondul sărzcilor. Aşa am văzut că e cazul în 
Anglia, cu pensionarea bătrâni or. Tot referitor la asigură îi:e 
din Anglia, mai constatăm încă o determinare de limită între 
cele două instituţii. Nu au dreptu! să primească despăgu- 
buri în caz de ch6mage acei, cari sunt incapabili de 
muncă. 

In sfârşit, limita se determină și prin legile de îngri- 
jire a săracilor. În mai toate aceste legi, se porneşte dela 
principiul, că un sărac trebue să primească mai puţin 
aecâi minimul, dal unu asigurat. Deci sărăcia începe, 
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unde încetează asigurarea. Și mai e o dispoziţie de diferen-, țiare. De cbicei, ace: ajutați din fondurile săracilor prerd dreplurile de a lua parte la viața publică. Nicăeri însă, nu sa micșorat întru ceva drepturile cetăţeneşti ale asi- 
suraților. 

Și din asemenea diferențieri legale, ca cele de mai 
Sus, se vede că stratul social al asiguraţilor are o altă siluaţie în organizarea socială, decât stratul social al săra- 
cilor miluiţi. Atât despre raporturile dintre asigurări so- ciale şi îngrijirea săracilor. 

Tot din punct de vedere al folosului asigurărilor 
pentru classele de jos, și în special pentru muncilorimea. salariată, rămâne de analizat chestiunea, dacă prin con-, 
tribuţia adusă de întreprinzători la fondurile asigurări'or 
se ilă un folos real, sau dacă e numai o aparenţă. 

Am arătat mai sus, cum în Germania întreprinzătorii 
au contribuit în 1909 cu 413.497.700 M., iar în altă parie cum în Anglia întreprinzătorii trebue să contribue în 1912 
cu 206.025.000 în, şi peste câțiva ani cu 1/g miliard. 
Ioate aceste sume se dau neapărat ca despăgubiri şi ca pensiuni, lucrătorilor asiguraţi. Și dacă întrun an se 
dă 1/3 miliard de către întreprinzători, aceasta însem- 
nează că se mai adaogă aproape 17 la salariul obişnuit. 

Sa spus adesea,— de obicei la discuţii'e, făcute cu o- 
cazia introducerii di'erilelor legi.—că în realitate întreprin- 
zătorii opresc din salariile directe. pentru a plăti primele 
de asigurare, ce |i se impun. Afirmația aceasta nu se 
poate nici doevdi, nici combate, cu argumente şi dovezi 
precise și exprimate în cifre. S'ar putea susține că între- 
prinzătorii nu au oprit nimic din salariu, de vreme ce sa- 
lariile nu Sau micșorat, unde funcţionează asigurările 
sociale. ci din potrivă, au avut o tendință continuu cres- 
cândă. Statisticele respective arată că în cursul ultimii 
jumătăți de veac, şi de mai înainte chiar, salariile sau 
mărit. Mai mult decât atât. Nici chiecţia, că valoarea reală 
a salariilor nu ar fi crescut, nu pare întemeiată. Intr'a- 
devăr, odată cu ridicarea salariilor “au mărit şi preţurile 
obiectelor de consum, sau cum se zice, sa scumpit traiul. 
Așa fiind, mărirea salariilor ar fi aparentă, întru cât 
valoarea lor fu se poate calcula, decât după cantitatea 
de obiecte de consumi ce se poate cumpăra cu acele 
salarii. 

Problema e una din cele mai discutate în ştiinţa
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economiei publice, şi nu e locul să merg mai departe 
aici. Un fapt trebue însă, constatat. Siatisticele comparate 
ale preţurilor obiectelor de consum și ale salariilor arală, 
că salariile au crescut într”o proporţie mai mare, decât 
preţuriie cbiecte'or de consum. 

Pe această bază se susține de mai toţi acei, cari 
Sau ocupat cu această chestiune, că obligaţia de coniri- 
buire la asigurare a întreprinzătorilor n'a avut o reper- 
cutare asupra mărimii salariilor. Se poate să nu fi avut 
nici o repercutare, dar baza dovedirii mi se pare greşilă. 

Intr'adevăr, ar fi așa, adică salariile sar măsura în 
mişcarea. lor după preţul obiectelor de consum, dacă am 
admite adevărată acea „lege de aramă a sa'ariului', care, 
pronită din gura lui Lassalle, a răsunat odată, înţeleasă 
ori neînţeleasă, în massele celor orbiţi de fantoma socia- 
lismului. Astăzi însă suntem departe de această lege, con- 
struită atât de frumos şi simplu. 

Sunt multe alte cauze de determinare a saiariului. 
Şi mai întâi, acel minimum de existenţă, nu se determină 
numai după obiectele de consum în înțelesul restrâns, 
<1 coprinide în el cerinţe de ordin sozial, conform culturii 
unui timp, elemente ce nu sar pulea niciodată cântări 
şi deci nu ar putea servi de bază determinării salariului. 
Apoi, salariul e preţul unei mării, a muncii, vândute, sau 
închiriate printrun contract. De egalitatea sau neegalilatea 
părților contractante, depinde şi potrivirea cumpenii ba- 
lanţii între rezultatele, obţinuie din contract de fiecare 
din părţile contractante. Cu asociațiile muncitorilor şi cu 
mijloaceie de luptă al sindicatelor lor, sa mărit puterea 
salariatului și se apropie de egalitate cu aceia a întreprin- 
zătorului. In 'raperiuriie economice, simţimântul de drep- 
tate nu se poate expruna, decât printrun echilibru de 
forțe. 

E o credință falsă, cu fatale consecințe, aceia de a 
socoti că cel puternic va fi condus de simţiminte morale, 
faţă de cocontractantul său, în fixarea condiţiilor contrac- 
tului. Nici minimul ace'a de existenţă, de care e vorba 
înt”o lege se aramă a salariilor, nu e respectat în rapor- 
turile individuale, socotite în parte, Cel puternic zdro- 
beşte tot ce întâlnește în calea înălțării sale. 

Aceia ce se spune despre masse, adică aceia ce se 
scoate prin aşa zisa lege a numerilor mari, nu se poate 
atribui la cazuri individua'e date. Neapărat, simţimintele 

I
I
I
 

RI
 
I
R
I
 

RI
 

   



  
  

287 

  

morale joacă un nol în determinarea normelor de orga- 
nizare şi de conducere ale societăţilor, dar nu în rapor- 
turile dintre indivizii cu interese deosebiie, căci, în ase- menea cazuri, primează instinctul conservării vieții, aşa cum o înţelege fiecare. De obicei, normele de organizare şi conducere, întru cât sunt determinate şi de elemente 
merale, sunt date de unele classe pentru altele. 

Acolo unde interesul încetează, acoio începe acțiunea 
simţimintelor mora'e. Ceeace nu e determinat în acest clup 
de simţimintele morale, e determinat numai de echilibrul 
forţelor în luptă în viaţa economică. Se pot scri și pre- 
dica fraze frumoase, pentru a stabili o pretinsă normă de 
conduită a celor tari în viaţa economică, faţă de cei slabi, 
acel, care înţelege mai bine realitatea vieții, va căula mai de grabă stabilirea acelui echilibru între puleri'e în luptă. In chestiunea determinării salariului, asociaţiile, sindica- 
tele muncitoreşti, așa cum s'a înțeles în Anglia în spc- 
cial, dau muncitorilor o putere egală în stabilirea sala- 
riului. Ar fi destul să amintim de cauzele legii mini- mului din anul 1912 din Anglia. 

La lumina acestor gândiri, pot încercă 'să anali- 
zez, dacă asigurările sociale au mărit salariul munci- 
torilor. Şi pentrucă, în urma consideraţiunilor de mai 
SUS, Mu se pare că nu sar putea constata, dacă sala- 
rul propriu zis sa mărit sau sa micșorat, din cauza 
obligaţici întreprinzătorilor de a plăti prima pentru lu- 
crători, socotesc că se poate determina în mod precis, dacă salarul întreg, coprinzând în el şi primele de asi- gurare, plătite de întreprinzător, dacă acest salariu în- lreg s'au mării, sau nu. 

Prin asigurările sociale, sa crciat pentru lucrători 
o nouă nevoie, de ne înlăturat, a vieţii: asigurarea. Prin 
sindicate, muncitorii au putere să ia parie activă reală la 
fixarea salariului, necesar satisfacerii nevoilor vicții. în 
condiţiile date. Ceeace plătesc întreprinzătorii prin primele 
de asigurare pentru lucrători, nu e decât un adaos la sa- 
lariul, fixat mai înainte între aceleaşi părţi, cu aceleaşi 
Puteri în relaţiile dintre ele, cu aceleaşi nevoi, dar fără 
nevoia, nou creată, a asigurării. 

“Acum se poate înțelege uşor, cred, dacă sutele de mi- lioane Kate de întreprinzători, folosesc sau nu acelora, 
pentru cari sunt date. O asemenea concepţie, cred că în- 
lătură posibilitatea unei susțineri a ideii, că ceeace între-
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prinzătorii sunt obligaţi să dea cu o mână, au pulinţa să 
ia înapoi cu altă mână. 

Cu aceste observaţii închei seria cercetărilor asupra 
foloaselor aduse de asigurări, în mod exclusiv classelor 
de jos, asiguraţilor, şi în cele ce urmează voi întinde mai 
departe perspectiva vederilor. 

Asigurările sociale aduc, prin efectele lor, apla- 
narea unor” conflicte de classă şi potolese ura 
unor e.emenle împotriva organizaţiei economico socia'e e- 
xistente. In acest înţeies, instituţiile asigurărilor pot îi 
privite ca o lovitură dală Social-deinocraţiei. care îşi ba- 
zează toală acţiunea ei pe ura de classă şi pe-dorinţa. 
de dărâmare a crdinii existente a lucrurilor. Rezulialul 
aceslu al asigurărilor sociale poale fi scos şi din foloaseie 
generale aduse classelor de jos, dar şi din câteva dispo- 
ziţii speciale de alcătuire a lor. 

Intr'adevăr, când se asigură unui om traiul în viitor 
în cazurile când puterea braţelor sale îl va părăsi, când 
i se asigură traiul și lui şi familiei lui, atunci nu se mai. 
simte în orice moment ameninţat de ziua de mâine, nu 
se mai naşte în sufletul lui ura împotriva proprietarului 
sau capitalistului, care are putinţa să trăiască viaţa până 
la sfârşit, aşa cum o trăeşie în prezent Căci ura nu se 
naște atât din diefrenţienza de classe; o egalitate de irai 
absolută poate forma un vis frumos, dar nu poate îi o 
cauză a urii unui muncitor, care vede că are puteri fizice 
şi psihice actuăle.—inditerent de cauza lor—mai slabe, 
decât altul, cu care muucește alături. În lumea muncitoare,. 
nu se naşte ideia une: egalităţi absolute, pentrucă zi cu zi 
se încearcă puterile fiecăruia la lucru. Ceecace provoacă 
adevărata ură, este nesiguranța zilii de mâine. In sujtetul 
oricărui om, e înrădăcinată ideia că viața e dată oricui să 
o trăiască întreagă. Organizaţia socială nu poate să fie 
dreaptă. când unii oameni, întrun arumit moment, nu mai 
au cele necesare vieţii, aşa cum au avut până în acel mo- 
ment. Din ideia de nedreptate, se naște ura, şi acţiunea 
ce-i urmează nu pcate îi înfrântă de nimic, căci nici o lege 

nu poate apăra şi acoperi o nedreptate. Când nu e la 
mijloc această credință de nezdruncinat înti”o nedrep- 
tate socială existentă, nu se pot mişca massele de oameni 
şi nu pot fi aduse până la jeritirea vieţii lor, penlru a asi- 
sura împlinirea dreptăţii pentru urmaşi. Construcţiile 
munţii, cricât de frumoase ar fi, nu pot duce până la ase- 
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menea porniri. Din potrivă, faptul, văzut de toată lumea, al ajungerii în stare de cerşetorie a celor, cari până eri 
au adus un folos altora prin munca lor, fabricând pen- tru alții obiecte trebuincioase, iar astăzi sunt amenințați 
să-şi termine viața, mai de vreme decât trebue, faptul 
tul acesta provoacă şi ura neimipăcată împotriva unor 
classe sociale și îndemhul la schimbarea celor existente, 
Când fiecare are asigurate cele necesare vieţii, când îl pă- 
răsesc puterile de muncă, nu mai poate năzui atunci la 
o ridicare a situaţiei sociale; cât limp a avut puterile 
de muncă întregi, s'a străduit neîncetat să urce o treaptă mai sus, în această firească şi tot deauna existentă slrati- 
licare a societăților omenești, şi această străduință a for- 
mat idealul lui. Așa fiind, pomirea de răsturnare sa 
mai potolit chiar în rândurile social-democraţilor mai neschimbaţi în credinţe. 

Toate acestea sunt însă chestiuni de psihologie so- 
cială și multe elemente intră în determinarea simţimin- 
telor şi acţiunii masselor. Iată însă un caz precis de apla- 
bare şi înlăturare definitivă a urii şi a conflictului între 
două classe sociale. In instituţiile asigurărilor sociale am văzut că se asigură muncitorii împotriva accidentelor mun- 
cii şi împotriva chOmage-ului. In caz de accident, victima 
sau urmașii ci, se vor duce să ceară despăgubirea nu 
dela întreprinzători, dar dela o instiluţie, care e condusă 
ŞI de lucrători şi de înlveprinzători. Nu va mai Îi cerce- 
lată vinovăția nimănui, până la anumite limite. Cât va 
îi de dat, ca despăgubire, este iarăşi cunoscul mai dina- 
inte. Accidentul e privit ca orice nenorocire, care izbeşte 
pe un on în cursul vieţii sale, şi nu va mai deștepta ura unora împotriva altora. Nici proces de judecată, 
nici. izbire de interese ale întreprinzătorilor cu lucrătorii 
lor. E şi mai puţină ocazie de desfășurare a talentului 
oratoric al unui avocat, pătruns de durerea şi suferinţele 
muncitorilor nenorociţi din mine şi din fabrici, e şi mai 
puţină ccazie de învrăjbire între părţi, dar e şi o despă- 
gubire mai sigură şi mai exactă, decât dacă sar fi lăsat câmpul liber al luptii dintre două părţi litigante neegale în puteri, şi mai ales decât dacă sar fi lăsat câmpul liber aprecierii atât de complexă a diferitelor feluri de 
culpe, atât ale întreprinzătorului neglijent, cât şi ale lu- 
crătorului neîndemânatic. 

Tot acelaş efect are şi asigurarea împotriva chOma- 
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ge-ului. Lăsând la o parte dispoziţiile de organizare a a- 
cestei asigurări, cari tind la înlăturarea definitivă a aces- 
tui neajuns al organizării economice de astăzi şi cari 
aduc pe încetul o înfăţişare nouă a economiilor naţio- 
nale, ceeace an! arătat în altă parle mai înainte, o înlă- 
turare a conflictelor aduce asigurarea împotriva châmage- 
ului, chiar atunci când ch6inage-ul există de fapt. Când 
lucrătorul nu are de lucru, primeşte aproape toi atât 
cât eru salariul său, are cu ce trăi până găseşte din nou 
de lucru, poate chiar la acelaş întreprinzător, după ce: 
criza a trecut. Apoi, când fiecare muncitor ştie, că între- 
prinzătorul îi plătește aproape jumătate salar pe zilele, 
când nu muncește, poate să vadă că e un moliv, care sileşte 
pe întreprinzător să-l concedieze, un motiv, care nu stă în 
puterea întreprinzătorului să-l înlăture, nu e prin urmare 
bunul plac, şi împotriva bunului. plac şi a relii voințe a 
unui cm.se poate mevolta cel izbit, dar împotriva unor îm- 
prejurări economice, de neinlătural momentan, nu se re- 
voltă nimeni. E vorba de întâmplările, ce se ivesc momen- 
tan înlăuntrul organizaţiei unor întreprinderi economice ; 
iransformarea lor şi înlăturarea relelor nu € opera unei 
zile şi muncitorii ccupaţi în acele întreprinderi cunosc 
aceasta. Şi în cazul asigurăriii împotriva chOmage-ului 
observăm prin urmare înlăturarea unui conflict de classe. 

Dacă sar analiza impertanţa şi desimea conflictelor din- 
bre proletari și classa întreprinzătorilor, s'ar vedea că înlă- 
turarea lor însemnează stabilirea unei armonii sociale ge- 

nerale în ţările, unde aceste două classe se întâlnesc 
în toate ramurile producţiei naţionale. 

Unele ramuri ale asigurărilor sociale, prin scopul 
lor direct, tind la desvoltarea puterilor productive ale 
unui popor, pe orice domeniu. Astfel asigurarea maler- 
nităţii și asigurarea copiilor au de rezultat creșterea unei 

generaţii mai sănătoase şi mai pregătită pentru munca 
ce va îi chemată să săvârşească. Tot prin posi- 
bilitatea unei educaţii profesionale, dată linerimii, se per- 
mite trecerea elementelor mai capabile dintro classă so- 
cială în alta mii superioară, fie pentrucă însăşi orga- 
nele asigurărilor îngrijesc de această educaţie, fie pentrucă 
asiguraţii, ne mai având grija să strângă o avere pentru 
vremuri nesigure, își îndreaptă toată energia actuală, pen- 
tru a înzestra pe copii lor cu puteri de luptă mai supe- 
oare în viaţă. 
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Toate foloasele de natură economică şi socială, ară- 
tate în rândurile de mai sus, sunt aduse prin mijloace, 
socotite superioare, după concepțiile morale ale vremii 
noastre. fot ceeme dobândesc classele de jos în urma 
-usigurărilor sociale, nu e o pomană, venită de aiurea, ci 
o procurate a celor necesare vieţii întregi, printr'o bună 
organizarea. Asigurarea, pe care o face un om la 0 so- 
ciclate privată de asigurare, îi procură un drept la 
despăgubirile pentru cazurile asigurate. Procură asigu- 
rările sociale un drept, după aceleaşi norme ca şi asigu- 
rările priavte? Apoi, foloasele dobândite de classele de jos 
prin asigurări. sunt rezultatul unei ajutorări proprii, sau 
suni o îngrijire a unor elemente, cari sunt incapabile 
“să se îngrijească singure de soarta lor? 

Juriştii, obişnuiţi cu dispoziţiile paragrafelor legi- 
lor privitoare la asigurări, spun că asigurările sociale 

nu sunl asigurări propriu zise. Un principiu al asigură- 
rilor este şi acela al corespondenţii între primele de asi- 
gurare şi despăgubirile ce se obţin, sau se pot obţine. In 
asigurările sociale, nu există aceaslă corespondenţă ; aceea 
ce se asigură muncitorimii, nu e echiavlentul plăţilor, fă- 
cute de ea, dar echivalentul plăţilor făcute de mai multe 
elemente. în afară de asiguraţi. Neapărat, corespondenţa 
între primele de asigurare şi despăgubiri trebue înţeleasă 
numai ca; o coresponlență între rizicurile celui care plă- 

„lește o sumă de bani, fără ca să fie sigur, dacă va-fi 
nevoil să primească o despăgubire, și între rizicurile celui 
ce asigură plata unei sume de bani, fără să fie sigur, dacă 

va primi în mod suficient primele fixate. 
După calculul probabilităților, corespondenţa înlre 

primele de asigurare şi despăgubiri se poate face, când 
e vorba de numere intari, de o imassă ide asiguraţi, niciodată 
însă pentru cazuri individuale. Pentru aceste din urmă 
cazuri, nu există mai niciodată corespondenţa de mai sus. 
Aşa înţeleasă egalitatea între primele de asigurare și des- 
păgubiri, la asigurările private avem de o parte asigurații, 
iar de altă parte asigurătorii şi între prestațiunile lor se 
stabilește un echi:ibru. 

Im asigurările sociale, avem asiguraţi de o parte, dar 
asigurătorii—organele de asigurare—primesc conir:buţii şi 
deia întreprinzători şi dela stat, în une'e cazuri. Din cele 
expuse în cursul acestei lucrări, în diferite locuri, sa 
văzul că pe deoparte contribuţia întreprinzătorului e o
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iormă de plată: a unei părţi din salariul muncitoruiui, 
iar pe de altă parte, asigurată poate îi socotită că este o 
întreprindere oarecare şi ea plăteşte primele pentru ca- 
zurile asigurate. Aceste fapte satisfac întreaga concepţie 
juridică a asigurărilor. Poate în afară de cuprinsul asi- 
gurărilor propriu zise este coniribuţia statu'ui. Aceasta 
e ideterminată de motive de ordine socială, şi poate fi soco- 
iită ca; o îmlesnire adusă şi asiguraţilor şi organelor de asi- 
gurare. 

Sunt multe exemple de acest fel în societățile mo- 
derne. Când societatea întreagă face cheltueli pentru bunul 
mers al căilor ferate, spre exemplu, în câzul când acestea 
sunt exploatate de stat, număi ul accidentelor se micşorează, 
rizicul societăţilor priavte de asigurare a vieţii e mau 
mic, iar primele de asigurare cerute se vor reduce. Şi 
exemplele se pot înmulţi numai pentru asigurările pri- 
vate. 

Acelaș lucru se poate zice și despre contribuţia sta- 
tului în asigurările seciale. In asigurările împotriva boalii, 
contribuţia, e o parte din cheltuia'a peniru igiena publică, 
în asigurările împotriva invalidităţii şi bătrâneţii, contri- 

buţia esdatorită prin aceia că organizaţia economico-socială 
actuală, garantând proprietatea individua'ă unora, lasă pe 
alții mai expuși pexicolului de a nu mai avea nici un venit, 
când sunt inavlizi sau bătrâni. Asigurările sociale sar 
putea însă foarte bine înţelege şi fără contribuţia sta- 
tului, căci aceasta nu formează esenţa lor. 

Classele de jos sunt obligate să facă parte din aceste 
instituţii, alcătuite de puterea publică spre folosul lor. 
Mai e acesta un ajutor prin sine înșiși al classelor de 
jos? Viaţa economică şi socială modernă, cu diviziunea 
muncii, cu producția pentru piaţă, cu liberarea completă 
a individului de price legături, afară de cele derivate. din 
contract, faca posibilă acţiunea de ajutorare proprie a 
fiecăruia din classele de jos numai când sunt asociaţi 
şi organizaţi acei, cari urmăresc aceleaşi scopuri. Puterea 
asociaţiei se vede şi în întreprinderile economice pro- 
priu-zise şi în orice fel de întreprinderi, chiar în cele de 
natură culturală. In lupta lor pentru îmbunătăţirea con- 
dițiilor de muncă, lucrătorii sau organizat în sindicale. 
Inlăuntrul acestor sindicate, s'a desvoliat întreaga lor viaţă 
socială, ji de ele se leagă interesele lor de orice îl. Un 
muncitor, care nu face parte din asemenea organizaţii, 
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e expus la bunul plac al întreprinzătorului, mai puternice 
în fixarea condiţiilor din contractul de muncă. Muncitorul 
izolat mu se poate ajula singur, va fi expus şi redus 
numai la protecţia statului, sau la bunavoinţa celor, cu 
cari are relaţii de interese. Și protecţia şi bunavoinţa: 
sting iniţiativa proprie, înăbuşesc încrederea în sine, şi 
slăbesc energia. Puterile unite ale celor ce au aceleași 
injcrese, din potrivă, dau aceia ce protecţia şi bunăvoința 
fac să dispară. 

In timpul din urmă, se vorbeşte chiar de o obligaţie 
a muncitorilor «le a face parte din sindicate, pentru, a nu fi 
exploataţi de întreprinzători. In loc de a se stabili diferite 
instituţii de conlrolare a raporturilor dintre întreprinză- 
tori şi lucrători, în loc ca puterea publică să intervină în 
fixarea condiţiilor de muncă şi să împiedice determinarea 
liberă a învoelilor, se dă un mijloc de întărire a puterii 
muncitorului izolat, şi acest mijloc este asocierea Şi orga- 
nizarea tuturor acelor, cari au aceleași interese. O obligaţie 
a muucitorilor de a se organiza în sindicate, în aşa fel fă- 
-cută, ca să nu se stabilească o tiranic a sindicatelor, nu 
ar fi o împiedicare dela ajutorarea proprie, ci din pâtrivă 
o obligaţie a îinei classe, să-şi pregăteascii singură calea 
vieţii. Exact acelaş lucru este și cu asigurările sociale. Clas- 
sele le jos sunt obligate să se folosească de cel mai bun 
mijloc, după credinţele vremii, ca să-şi asigure, cu puteri 
unite, traiul în diverse timpuri de lipsă. E indicarea unui 
mijloc şi obligarea să se folosească de el, când altul mai 
bun nu au găsit singuri acei obligaţi, dar e o obligare la 
ajutorarea proprie. 

Aceasta e caraclerislica asigurărilor sociale, şi de 
aceia în cursul acestei lucrări, Ja locul cuvenit, am insistat 
asupra deosebirii fundamentale dintre asigurări şi dintre 
pensionarea de către stat a bătrânilor, scoțând pe aceasta 
din urnă din rândul asigurărilor sociale propriu zice. 

Ca un rezultat final al asigurărilor sociale, am putea 
cita avântul, dat de ele economiilor naţionale. Toate ele- 
meulele productive ale unui popor se aruncă în lupta eco- 
nomică, fără grija zilii de mâine, își închină muncii pre- 
zeate toată energia, de care dispun. Şi acest fapt are un 
7ol în expansiunea enormă a productivităţii poporului 
german din ultimele decenii. 

Toate rezultatele, expuse în acest capitol, sunt scoase 
din privirea diferitelor ramuri ale asigurărilor sociale, in-
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diferent dacă acestea toate au fost înfăptuite în aceiaşi 
țară, sau dacă au fost găsite unele într'o ţară şi altele 
în alta. Care ar fi sistemul întreg al asigurărilor sociale, 
dacă din elementele reale date am căuta să-l întregim, 
aceasta se va vedea în capitolul următor. 

Literatura specială.—Cele mai multe studii se mărginesc Ia arătarea. 

datelor statistice referitoare la numărul asiguraţilor, pentru a expune re- 

zultatele asigurărilor. Aici datele sunt luate în special din. Reichsarbeits-- 

blatt; a se vedeă pentru toate statele şi studiul meu din Buletinul sta- 

tistic al României din 1911, No. 15 — 16, No. 17 — 18: <Asigurările- 

sociale în Europa» şi «Asigurările sociale în agricultură» şi literatura 

citată acolo. De asemenea, pentru Germania: Soziale Kultur din Sep- 
tembiie 1910, articolul de Dr. Hitze, precum şi articolele mele din «Revista 

democrației Române» No. 30, 34 şi 25 din 1910: «Sistemul asigură-- 

rilor sociale obligatorii». 
Pentru rezultatele economice şi sociale în genere, a se vedeă studiul 

foarte interesant a! d-lor Lass şi Zahn : Einrichtung und Wirkung der 

deutschen Arbeiterversicherung. Beilin 1904 şi v. d. Borght : Die so- 
ziale Bedeutung der deutschen Arbeiterversicherung. lena 1898. 

Insfârşit: Wenck: Geschichte und Ziele der deutschen Sozialpoliti&. 

Leipzig 1508; Stier-Somlo : Deutsche Sozialgesetzgebung. lena 1906. 

  
   



  

  

CAP. VIII 

CONCLUZIE : 

SISTEMUL COMPLET AL ASIGURĂRILOR SOCIALE 
——— 

Cu începutul acestui capitol, se termină expunerea 
obiectului propriu zis al acestui studiu. Printr'o întindere 
a cercetărilor mai departe în trecut, am încercat să arăt, 
cari au fost alcătuirile de ajutor la nevoie ale classelor 
de jos în diferitele stadii ale evoluţiei economico-sociale şi 
cum aceste alcăluiri au evoluat până aproape ce vremuriie 
noastre. Odată cu începulul organizaţiei economico-sociale 
moderne, s'a arătat, cum Sau ivit primele încercări de asi- 
gurări, apoi, formele, pe cari le-au luat acestea până în 
timpul din urmă şi încercările nouă ce se mai fac. In 
partea a Kloua a studiului, am încercal să analizez, în loală 
țesătura lor, diferitele instituţii de asigurare socială, acolo 
unde le-am întâlnit înfăptuite, și am arătat funcţionarea 
lo” precum şi rezultațele de tot felul ale acestei func- 
ționări. 

Pentrucă studiul a fost întins asupra celor mai multe 
din popoarele europene, întru cât instituţiile de asigurare 
socială s'au întâlnit la aceste popoare, am avut de descris 
fenomene adesea făriă o legătură între ele. Și totuşi, pentru 
a arăta dacă instituţiile nouă se potrivesc sau nu în organi- 
zaţia economico-socială a timpului, a trebuit să scot din 
tot complexul faptelor, principiile fundamentale ale asi- 
gurărilor sociale, luând ceeace am găsit comun în toate 
ŞI aceia ce a putut forma o legătură între manifestările 
parţiale şi locale. 

Dar după ce se cunosc principiile, se pot uşor con- 
stata imperfecţiile alcătuirilor izolate. In diferite ţări am 
întâlnit numai une'e ramuri ale asigurări'or sociale înfăp-
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tuite, în altele am întâlnit încercări pentru satisfacerea 
aceloraşi nevoi, dar pe alte baze, şi nicăeri nu am găsit 
înfăptuite instituţii, cari să corespundă în mod complet 
idealului, ce presupun fiecare din alcătuirile imperfecte 
existente. Fie că întreaga instituție a asigurărilor e in- 
completă, fie că organizaţia şi tehnica sunt imperfecte. 
Și totuşi, ici și colo găsim e'emente, care alăturate ne-ar 
“la un sistem, apropiat de idealul, ce se urmăreşte. Nu e 
vorba de un ideal, în afară de faptele reale observate, 
dar de idealul, care e presupus ca scop chiar de legiuitorul 
creator al instituțiilor şi de cercetătorul de mai apoi 
al produsului străduinţelor ide mai înainte. 

Fiind vorba aici de stabilirea unor legături între 
fapte veale de altfel, sunt silit să mă depărtez puţin, 
înt”un anumit sens, de cadrul metodii ştiinţifice, urmată 
până acum în acest studiu. Şi anume. Faptele reale ală- 
turate. pot alcătui o formă nouă, cu o altă înfăţişare. 
Dacă legăturile dintre aceste fapte nu există în realitate, 
totul format nu există şi deci nu poate face obiectul unui 
studiu ştiințitic. In construcţia unui tablou din elemente 
reale date, găsește originalitatea autorului și puterea lui 
de imaginaţie cea mai bună ocazie de a se manifesta. 

Socotesc însă la locul său să accentuez aici că, origi- 
nalitatea aceasta în ştiinţă e cea mai de condamnat, pen- 
trucă fascinează şi acopere realitatea. Cu cât cercetă- 
torul se apropie mai mult şi reproduce mai fidel obiectul 
Cstudiutui său, cu atâlt e 'mai de prețuit. Cu cât din potrivă 
un scriitor se avântă în propuneri de măsuri de îndreptare 
a celor existente, cu cât dă mai multe tablouri ale unei 
lumi, ce nu există, cu atât e mai puţină știință în scrie- 
rile sale. 

Niciodată nu i-a venit cuiva în minte, să socolească 
drept lucrare de ştiinţă, nici Utopia lui Morus, nici La 
cile future a lui Tabourerch, şi nici tablourile unei socie- 
tăţi cocperatiste, ca acelea din scrierile unui Oppenheimer 
sau aleljui Herilzka. Efecte mari pot avea asemenea lucrări, 
şi în unele cazuri sunt creatoare de curente în mersul 
vieţii. Timpul trece şi ele pot fi apoi studiate ca creaţiuni 
ale activităţii omeneşti. Opera de ştiinţă expune însă 
ceeace este. De câte ori într'o lucrare se expune 
ceeace ar trebui să fie, și nu ceeace. este, acea lucrare nu 
mai este o lucrare de ştiinţă, şi, pentru a se vedea, dacă 
coprinde totuşi un adevăr, trebue să se așteple adesea timp 
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de generaţii întregi, până ce rezultatele activităţii owme- nești îi dau un fundament, dacă e. vorba de Ştiinţe so- ciale. Se înţelege că faima scriitorului se câștigă mai ușor pe calea. „originalității“, decât pe calea muncii obositoare a cercetări şi expunerii faptelor reale, dar această faimă are nici c legătură cu valoarea ştiinţifică a unei lucrări. In această ordine de idei, se observă un fenomen caracteristic: în societățile mai înapoiate în cultură, ceri- leriul de valorificare a unei lucrări de ştiinţă chiar, este ioi puterea imaginativă a autorului. Cu cât scriitorul va ex- prima credinţe mai extravagante, cu cât se va depărta ma mult de realitate și va da mai multe construcţii nouă ale minții, cu atât va fi nrai apreciat. Aceasta e at- mosfera unui început kle culiură, e atmosfera 'unei socielăți, în care romanele de senzaţie au multă răspândire. Omul de ştiinţă va fi util prin produsul ostenelilor sale, fără a avea nevoie să aspire la gloria constructorului altor lumi. 
Având în faţă granițele impuse ştiinţii, mă voi sili ca tabloul asigurărilor sociale complete, expus în acest capitol, să nu treacă peste aceste graniţe, sau să nu se depărteze prea mult de ele. In orice caz, pentru cetitorul mai scrupulos al acestei lucrări, se poate fixa aici sfâr- şitul întregului studiu. 
Obiectul acestui capitol nu e expunerea a ceeace ar ar trebui să fie, ci eo generalizare de aplicare a unor principii existente prelulindeni, adică în legislaţiile de a- sigurare de pretutindeni. Insăşi aplicarea acestor principii nu e o formaţie nouă, ci o generalizare a unei alcătuiri socelită ca cea mai bună, în urma analizii critice. la care a fost supusă, dar fără să existe în toate părţile. Nu se face aici prin urmare altceva, decât o accentuare a unor ele- mente ale instituţiilor de asigurare socială, aşa cum au fost 

descrisc la locul cuevnit în cursul acestei lucrări, şi o a- 
propiere a lor, încât să dea aparența unui tot; e prin 
urmare o resumare. 

Și totuși, nu se va da aici pe scuri ceeace s'a tratat 
până acum în amănunt. Pe deoparte, cele spuse aici, nu 
dau nici o idee despre obiectul însuşi al studiului, iar pe de altă parle, nu se pot înţelege, sau măi bine nu se pot 
aprecia, fără cunoaşterea celor lratate în capitolele de până 
acum Din cunoaşterea numai a acestor concluzii, sar că- păta cea mai falsă idee despre obiectul întreg. Se iau aici anumite puncte din cele analizate mai înainte, fără a se
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expune, şi de unde au fost lăsate în locurile, unde au 
fost analizate, sunt duse mai departe şi completate. In 
genere, se va lua tol ceeace a rămas mai puţin precizat 
până acum în cercetările făcute, de cei cari sau ocupat 
cu această problemă a figsigurărilor, şi Fără a se încerca aici 
o precizare definitivă, se va arăta totuşi o cale de pre- 
cizare. 

S'a văzut din expunerea făcută în toi cursul studiului 
iacesiuia, că, în unele ţări, sau alcătuit instituţii de asigu- 
rare socială, mai mult ori mai puţin complete, iar în altele 
nu există încă. Organizaţia economico-socială, în principiile 
ei fundamentale, este aceiași în toate statele moderne. 
Dacă asigurările sociale sunt în conformitate cu această 
organizaţie economico-socială într'o ţară, ele vor fi potri- 
vite în toate ţările, şi dacă aduce iploase într'o ţară, vor a- 

“duce şi aiurea, când în alcătuirile lor sunt acomodate 
împrejurărilor speciale economice şi sociale din țările res- 
pective. Despre aceste două chestiuni sa vorbii încă în 
altă parte a acestei lucrări, şi cu toată bogăţia de fapte 
şi argumentări cerută. Aici e de analizat însă o altă ches- 
tiune, mult mai grea şi mai neprecisă. Sunt silite toate 
statele moderne, să introducă asigurările sociale, de vreme 
ce există aiurea ? 

Ceeace-mi serveşte de bază acestei discuţii, este faptul 
că ţările moderne au între ele relaţii comerciale tot mai 
strânsa şi la granița fiecărei ţări nu se mai pot pune 
ziduri de oprire a streinilor, sau în orice caz, tendinţa e 
să se suprime aceste ziduri, şi, în locul lor, să se înalțe 
în imertorul ţării, puterea de rezisțență economică a.popo- 
rului unitar al fiecărei (ări. 

Dintmun punct de vedere, sarcinile, create prin asigu- 
rărite sociale unor puteri ale productivităţii naţionale, în- 
treprinzători!or expertatori în specia), ar ferma un argument 

- împoetriva introducerii asigurărilor. Intwadevăr, pe piaţa 

internaţională, întreprinzătorii, cari au de plătit în ţara lor 
un salariu mai mare, în urma primelor de asigurare, vor 
fi mai dezavantajaţi în concurență cu alţii. Dar, după cum 
am arătat şi în altă parte a acestui siudiu, desvoltarea eco- 
nomică a unui popor nu se poate socoti după ieftinătatea 
produselor, aduse pe piaţa internaţională, ci după situaţia 
economică a diverselor elemente productive, căci exportul, 
şi în genere vânzarea pe piaţă, nu e altceva, decât un 
schimb indirect de produse, și nu poate avea alt scop, decât 
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procurarea a cât mai multe obiecte necesare virţii. Dacă 
muncitorii unei naţiuni îşi vând ieftin munca lor şi dacă 
produsele economiei naţionale sunt cumpărate scump în 
interior, pentru a putea fi vândute mai ieftin în afară 
cele de prisos,—sau şi din ceie necesare, dar devenite de 
prisos, în urma micşorării puterii de consum a popu- 
laţiei interne,—aceasta nu e altceva, decât o exploatare 
şi sărăcire a elementelor productive ale acelei națiuni. 
In urma unei asemenea exploatări, se câştigă, în unele 
cazuri, o superioritate pe piaţa internaţională, în folosul 
unor mari întreprinzători, dar şi această superioritate nu e 
decât trecătoare, şi prin ea însăşi se anunţă ruina econo- 
miei naţionale respective. Puterile productive slăbesc, în 
urma micșorării puterii de consum a classelor muncitoare, 
forţa fizică şi educaţia profesională rămân tot mai mici, 
până ce nici salariul mic p'ătit nu mai e întors prin sla- 
bele prestaţiuni de muncă ale muncitorimii. De afară nă- 
vălesc forţe nouă, copleşesc poporaţia internă, şi se ajunge 
la fenomenul, adesea îngrijitor pentru existenţa unei na- 
țiuni, că până şi munciterimea indigenă a unei ţări e 
înlocuită de o muncitoriine streină, mai forte şi mai bine 
pregătită. Cel mai bun semn al acestei pante de ruinare 
a eccnomiei naţionale, sunt măsurile, ce încearcă puterea 
publică să le ia, pentru apărarea muncitorimii indigene, 
cum ar fi spre exemplu dispoziţia de a se interzice între- 
prinzătorilor că întrebuineţze mai mulţi lucrători streini, 
decât până la o limită carecare. 

Acestea sunt măsuri utile momentan, dar nici nu 
schimbă cauza răutui primordial, şi nici nu împiedică 
ruinarea treptată a puterilor productive interne. Căci e un 
fapt mai mult decât elementar, că întreprinzătorii nu 
angajează muncitori indigeni, din cauză că nu prestează 
atât de mult şi atât de superior, ca cei aduși de aiurea; 
a presupune alte cauze decât aceasta, însemnează a nu cu- 
noaşte principiul fundamental al oricărei tehnice a între- 
prinderilor: câştig cât mai mare, cu cheltuială cât mai 
mică. Şi muncitorimea internă e ajunsă, sau rămasă în 
acea, stare, încât chiar plătind un salariu nunun. după îm- 
prejurările locale, întreprinzătorul ar pierde, sau ar câş- 
tiga mai puţin, dacă ar angaja lucrători indigeni. 

Care ar fi adevăratele măsuri de darea unei îndru- 
mări pentru împuternicirea muncitorimii indigene, nu 
interesează aici.
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Care e procesul de slăbire a forțelor productive in- 
terne, se poate înţelege din cele expuse, şi va mai fi ana- 
lizat îndată. E destul acum, să stabilim principiul că, 
superioritatea producţiei naţionale, pe piaţa internaţională, 
când e formată prin mijloace artificiale, ca exploatarea 
muncitorimii prin plata unui salariu mic, și exploatarea 
tuturor consumatorilor, prin vinderea scumpă în inte- 
rior, cu ajutorul taxelor prolecţioniste, însemnează rui- 
narea economiei naționale și deci nu pentru această rui- 
nare va trebui să se împiedice introducerea asigurărilor 
sociale. Tocmai pentru a opri ruinarea şi a pregăti treptat 
desvoliarea economiei-naționa'e, introducerea asigurărilor 
sociale se: prezintă ca un mijloc, dacă avem în vedere 
foloasele, ce am analizat în capitolul precedent. 

| Acum, o chestiune şi mai importantă. Care e procesul 
de slăbire a forţelor productive ale unui popor? Chesli- 
unea o privesc neapărat unilateral, întru cât nu încape 
în cadrul acestui studiu analizarea tu'uror aspectelor sale. 
Și anume, vo. privi procesul de slăbire a forţelor pro- 
ductive ale unui popor, întru cât acest proces vine în le- 
gătură cu instituţiile asigurărilor sociale. 

Se vorbeşte astăzi în toată lumea, în scrieri de eco- 
nomie publică şi chiar în alte scrieri, apoi se vorbește 
în lumea oamenilor activi în viaţa economică, de ţări ne- 
explorate, sau de ţări de explorat. E o dogmă aproape. 
credinţa, că într'o ţară neexplorată capitalul rentează 
mult, mai curând ori mai târziu. Din toate ţările înaintate. 
cu economii naţionale desvoltate, pornesc capitaluri e- 
norme pentru a explora ţările, rămase în urmă. Pentru 
împrejurările noastre de astăzi, ţările orientului european 
toate, apoi. toate pământurile din alte continente, poate 
afară de Japonia şi Statele-Ubite în ultimul timp, toate 
acestea sunt ţări de explorat, unde capitalul rentează 
enorm, în raport cu renta din ţările apusului european. 

De ce rentează însă capitalul din diferite întreprinderi 
mai mult în China, în India, în Maroco, în Persia etc.? 
Mai mult, de ce inundă capitalurile germane sau franceze, 
dar mai ales germane, în Turcia, în Serbia, în Rusia, 
în România, şi de ce rentează mai mult în aceste țări, 
decât în Germania spre exemplu? 

Dacă o ţară e neexplorată, ar însemna că nu are 
căi ferate, nu are drumuri de tot felul perfecţionate, cu 
alte cuvinte tehnica explorării e inferioară. Să fie oare 
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aceasta o înlesnire a întreprinderii și să dea aceasta o 
mai mare rentabilitate capitalului? Dar tocmai lipsa a- 
cestor înlesniri tehnice dă naștere la cheltueli enorme de 
transpori și uneori, când ţara e prea înapoiată, şi la 
cheltueli mai mari de supraveghere, de pază a produselor 
fabricate, în lipsa unei organizaţii publice. Iar când în- 
treprinzătorul se încearcă să construiască drumuri prac- 
ticabile, căi ferate, etc., atunci cheltuelile sunt aşa de mari 
încât, cu rentabilitatea din ţările înaintate, ar trebui poaie 
câteva generaţii pentru ca să se amortizeze capitalul pla- 
sat, în întreprindere şi în anexele ei. Şi totuşi, întrepriu- 
zătorul străin, în ţările „neexplorate“, trăește să-şi amor- 
lizeze capitalul plasat şi chiar să încaseze o rentă însem- 
nată. Exemplele se pol lua de prelutindeni, şi chiar din 
România „unde nu numai societăți pe acţiuni cu o pers- 
pectivă de durabilițate mai mare, dar chiar capitalişti, 
în mod individual, sau apucat şi au construit căi ferate 
pentru exploatarea începută, cum ar fi de pildă întreprin- 
derea Lessel din munţii Argeşului. 

Mai mult decât atât. Sunt cazuri, în cari întreprin- 
derea stabilită pe teritoriul uwei țări nu are nici o legă- 
tură cu productivitatea natura!ă a ţării. Iată spre exemplu 
o ţară, cunw ar fi România, care nu are o creştere des- 
veltată a oilor pentru producerea lânii. Chiar peniru con- 
sumul intern, se imperlă adesea lână de aiurea. O societate 
belgiano-americană instalează pe teritoriul României fa- 
brici de ţesătorii de lână ori de bumbac. Va importa 
produsele brute, pentru a le lucra. Mai mult. Fabricalele 
nu le va desface numiai în ţară, ci va ajunge cu ele chiar 
pe piaţa internaţională, concurând uncori la ei acasă pe 
Germani, Englezi, etc. 

De unde vine această ieflinătate a producţiei, căci în 
cazuu din urmă nici materiile brute nu sunt mai aproape, 
nici idebuşeul nu c local? 

Sunt neapărat mai multe cauze, dar aici nu analizez 
decât pe una, şi poate că nu spun prea mult, socotind-o 
ca pe cea mai de seamă. 

Cel mai mare câştig, şi cea mai mare superiori- 
tate pe piaţa internaţională a acestor întreprinzători ca- 
pitalişti streini, cari sug surplusul avuţiei naţionale şi îm- 
piedică formarea de capitaluri în interior, toate acestea 
rezultă în cea mai mare parte din exploatarea muncii 
în interiorul unei ţări, adică din exploatarea celui mai
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însemnat izvor de producţie al unui popor, căci puterea 
de "muncă e un izvor de producţie prin sine și apoi 
e singurul mijloc de valorificare a tuturor celorlalte iz- 
voare de producţie. 

Impiedicarea capitalurilor streine, de a trece peste 
graniță, nu se poate realiza prin nici un mijloc, de oarece 
sunt atâtea forme de exploalări cu capitaluri streine, încât 
cele mai dese îngrădiri de'a frontieră sunt străbătute de 
capitalul mişcător. Rezistenţa prin capitalurile naţionale 
nu se poate face, de oarece adunarea capitalurilor de către 
forţele cu adevărat active în viaţa economică e împiedicată 
prin mijleeul exploatării muncii. 

Inti”o ţară bine organizală economicește, munci:ori- 
mea organizată ajunge să stabilească o repartiție dreaptă 
între capital şi muncă și împiedică un câștig nepropor- 
ționat al întreprinzătorului. Am văzut în altă parte, cum 
aceste organizaţii împiedică micșorarea salariilor, când asi- 
gurările sociale crează necesități nouă muncilorilo:, şi im- 
pun sarcini întreprinzătorilor. Capitalul rentează puţin, 
de aceea dobânda e mică. Cea mai mică dobândă, în tim- 
nul din urmă în ţările apusului şi mai ales în Anglia, 
ajunge până sub 10/9. De carece Anglia e stăpâna mărilor 
şi oceanelor, de pe tot giobul, şi-a a'es locurile cele mai 
ventabile şi a plasat şi plasează acolo capitalurile. Tot 
mică e și dobânda în Franţa şi Germania, și fiindcă Ger- 
mania în special a apărut prea târziu în rândul acestor 
mari puteri, cari adesea se arată că conduc destinele lumii 
întregi, în toate privinţele, dar mai a'es în chestiunile 
economice, a trebuit să se mulţumească, să aibă terenuri 
mai puţin rentabile şi a luat pământuri mai sterpe prin 
Alrica şi şi-a revărsat capitalurite în ţările mai înapoiate 
din Europa. 

Intreprinderile streine într'o ţară neexplora'ă au ca- 
piialu lor ieftin, dar folosul principal e altul: reftinătatea 
muncu. Să luăm spre exeplu o întreprindere de exploa- 
tare de petroleu în România. Făcând abstracţie de iefli-- 
mătatea concesiunilor, fie din cauza lipsii de capital pro- 
priu, fic din cauza necunoaşterii valorii izvorului de bo- 
găţie. să ne interesăm numai de puterea de muncă. Lu- 
crătorii sunt dezorganizaţi, sau dacă au organizări par- 
țiale, luptă împotriva ordinii statului, confundând şi, prin- 
iun proces psihologic foarte firesc, făcând să fie confun- 
daţi, întreprinzătorii cu socie'atea organizată, şi îndrep- 
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tându-şi astfel toată puterea asociaţiei pentru dărâmarea 
ordinii existente. 

Câtă vreme „organizaţia economico-socială modernă 
durează, şi va dura mereu, pentrucă e susținută de alte 
elemente sociale, cari ar avea nimic împotriva revendi- 
cărilor muncitorimii, câtă vreme această organizaţie econo- 
mico-socială, fructul cel mai (superior al civilizaţiei de până 
acum, durează, întreprinzătorii vor putea continua 0 ex- 

* ploatare a lucrătorilor, când e o exploatare, tocmai pen- 
trucă muncitorimea confundă interese'e întreprinzătorului 
cu interesele întregii sociotăţi organizate. In cea mai mare 
parte însă muncitorimea e neorganizală, fiecare munciior 
împarte e expus la dispoziția liberă a întreprinzător ului 
mai puternic. De unde în ţările apusului în asemenea în- 
treprinderi, se ridică salariul dela 3—10 fr. pe zi, în ţările 
„meexplorate“, ca 'în România, salariul e dela un leu 
“sau chiar 0,50, până la 3 lei. Şi când e vorba de sute 
și mii de lucrători, se înţelege uşor, ce diferență enormă 
este între costul de producţie din ţările din urmă şi cel 
din ţările mai înaintate, şi se înțelege de asemenea de unde 
vine. diferenţa în primul rând. De altfel, în orice carte 
de economie publică se poate citi spre exemplu: în Fran- 
ţa, în Germania, etc., braţele de muncă sunt scumpe, și 
de aceia costul: de producţie e mai mare, decât în „ţările 
nouă“ din America sau orientul Europii. 

Și.—lucru demn de relevat—dacă se examinează pre- 
țul tuturor obiectelor de consum, nu numai al obiecleior 
de hrană propriu zisă, se vede că aceste preţuri sunt în 
medie aceleași, în urma înlesnirilor de transport din 
vremea ncastră. Prin urmare, pentru muncitorimea „ţă- 
rilor nouă“ se pldește pulere a de muncă mau lefln, fără 
să fre în schimb o viaţă mai tefiină. 

Rezultatul e o răpire zi cu zi a energiei puterilor 
productive, ceeace face posibilă invadarea altor puteri 
de muncă streine, despre care am vorbit mai sus. Dar 
nu e numai atât. De exploatarea petroleului, luată ca 
exemplu, și chiar fe alte exploatări mai intensive de pă- 
duri, sau diverse cariere din munţi, sunt legate foarte des 
accidente ale muncii. Pentru a se câştiga cât mai mult şi 
mai repede, sz economisesc instalaţii perfecționate. și mă- 
suri de prevedere și evitare a pericolelor: instrumentul 
de producţie, muncitorul nu costă nimic, când ese din uz, 
schilodit, bolnav, ete.; altul îl înlocueşte și exploatarea
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merge înainte. Dar chiar cu instalaţii mai bune, acci- 
dentele în industriila de cari e vorba, sunt inerente. In 
Europa de mijloc şi apus, în vremea noastră, în cele 
mai multe ţări, sunt asiguraţi lucrătofii de către întra- 
prinzător, pentru cazuri de accidente, iar în alte câteva 
țări, legile responsabilităţii întreprinzătorilor sunt mai 
aproape de asigurări, și foarte departe de: dispoziţiile 
celor două, trei articole ale codului civil, imitate după dispoziţiile dreptului roman, concejul înlr”o societate, unde 
nu existi nici industria, nici tehnica modernă. Într”o „ţară 
nouă, victimile accidentelor rămân în grija milostivirii 
publice, eri private, şi întreprinderea merge înain'e fără 
nici 6 pagubă, căci nici lungimea căii judecății, nici chel- 
tuelile ei nu le poate suporta victima, şi nici vinovăția 
întreprinzătorului nu se poate dovedi, decât foarte rar. 
Câte-odată vre-un advocat, păiruns de drepialea vietimii, 
deşi iără o bază juridică, îşi încearcă talentul oratoric 
în faţa câtor-va instanţe judecătoreşti, şi dacă ar fi în 
fața unor judecători „laici, sar întâmpla să obţină drep- 
tate, dar judecătorul, care aplică legea, nu poate să vadă 
altă dreptate, decât cea din lege, și aşa trebue într'o so- 
cielate bine organizată. 

Dar nu din acest punct de vedere al unor simțiminte 
umanitare, e nevoie de o asigurare a muncilorimii în con- 
fcrmitate cu tehnica producţiei moderne; interesul e:ono- 
miei maţonaile, o cere aceasta. in jurul unor exploatări, 
de felul celor de mai sus, se împrăștie zi cu zi invalizi, 
rămân copii tără educaţie profesională, văduve fără ajutor, 
o generație slăbită şi interioară în toate se creşie pentru 
un viitor apropiat. Toată această energie a elementelor 
productive ale poporului, de care e vorba, e răpilă şi dusă 
aiurea de întreprinzătorul strein, și chiar de întreprinză- 
torul indigen, care se bucură de aceleaşi foloase în exploa- 
tarea forțelor productive indigene şi în plus dobândeşte 
înlesniri de transport pe socoteala consumatorilor din 
interiorul ţării. 

Așa fiind, nu e de mirare invaziunea capitalurilor 
sireine înlr'o ţară înapoiată, şi mai mult decât at, semn 
şi mai sigur al începutului ruinării: invaziunea muncito- 
rimii streine, odată cu întreprinderile streine. Mijlocul 
durabil de împiedicare a ruinării nu e închiderea grani- 
țelcr, nici apăsarea cu măsuri excepționale a întrepriu- 
derilor “streine, căci apăsarea se resirânge tot asupra  
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puterilor productive ale poporului. Neapărat, măsuri tre- cătoare în hcest sens pot îi luate: Adevăratul mijloc este însă înlăturarea cauzii primordiale a ruinării şi a- ceastă cauză este lipsa de organizare 'a puterilor produc- tive, sub toate formele, dintre cari două sunt mai princi- pale: organizarea muncitorimii de toate felurile în aso- ciaţii profesionale şi asigurările sociale, sub toate formele lor. 
Când un popor ar trăi izolat de alte popoare ale lu- mii, când relaţiunile economice din vremea noastră nu ar în aşa de strânse, mijloacele de mai sus ar putea îi amâ- nate, până ce sar întrebuința numai în urma evoluţiei interne, şi poporul n'ar fi ruinat de nimeni, ci ar avea numai 0 evoluţie mai înceată. In împrejurările economice mo- derne însă, poporul, care rămâne în urmă şi nu se folo- seşte de toate mijloacele tehnice ale economiei publice mvw- derne, va fi ruinat de altele, cari merg înainte. Conducă- torii destinelor unui popor nu pol să nu mai cunoască mecanismul vieţii economico-sociale de astăzi. Cunoscân- du-l, trebuesc să îndrumeze energiile națiunii lor, să arate elementelor productive inijloacele întrebuințate aiurea în lupla economică să le sea putinţa şi să le arate calea înălţării fiziceşt. şi suileteşti până la nivelul timpului, nu numai să formeze legi bune, pentru un popor istovit şi exploatat, din cauza! lipsii de pregătire pentru viaţa modernă. 
Asigurările sociale contribuesc la înlăturarea posi- bilităţii întreprinzătorilor străini ce a exploata munca unui popor şi îngreuiază chiar invadarea capitalurilor streine. Introducerea asigurărilor sociale e prin urmare şi din acest punct de vedere o necesitate pentru economia naţională a unui popor, când la alte popoare există asi- gurările sociale. Cum se desvoltă atunci productivitatea naţională şi în ce condiţii se prezintă pe piaţa internaţio- nală, aceasta e o problemă, pe care nu o pot analiza în cadrul acestui studiu. 
Dacă chestiunea, analizată până acum, a fost o ches- tiune generală şi într'o legătură mai strânsă cu partea istorică a obiectulm lucrării de faţă, sunt însă alte ches- liuni mai speciale și în legătură mai strânsă cu însăşi organizarea şi funcționarea asigurărilor sociale. Foarte Sumar vor mai fi analizate şi aceste chestiuni speciale, în cele ce urmează. 
In cursul lucrării am arătat pentru ce persoane s'au 

20
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alcătu întâi asigurările sociale și apoi cât de departe 
s'a întins cercul acestor persoane. Fiindcă e vorba de a- 
rătarea unor fapte reale, s'a expus la locul cuvenit dispo- 
zițiile respective ale legilor de asigurare din fiecare ţară. 
Sa pornit dela asigurarea muncitorimii salariate şi sa 
trecut mai apoi şi la alte classe de oameni. Intrebarea e: 
până unde se poale merge? E vorba deci, de stabilirea 
unui principiu în legălură cu asigurările de fapt, cu ne- 
cestiățile, cari le dau naştere şi cu organizația economico- 
socială existentă. Incercarea, ce fac de a stabili acest prin- 
cipiu, poate să aibă un rezultat conform cu realitatea, 
numai dacă nu se va lăsa din vedere nici unul din ele- 
menele de mai sus şi rezutitatul poate să nu fie complet, 
fără ca procedeul întrebuințat să fie fals. Aşa dar, numai 
din centrolul cât mai 'exact al nalizii Măcule cili:orul poate. >) 

dobândi convingerea întrun fel sau altul, uşurându-mi 
îndreptarea rezultatului obținut, în cazul când n'am ținut 
seamă “de toate elementele necesare. 

Că principiul, pus la început în legislaţiile asigură- 
rilor socia'e peatru determinarea persoanelor, ce lrebuesc 
să lie asigurate, este falș, nu mai lăgădueşie nimeni. Nu 
numar salariaţii sunt astăzi de fapt asiguraţi și nu numai 
pentru asigurarea lor se fac încercări nouă. De altfel, 
că principiul acela e falş, aceasta e credinţa tuturor 
acelor, cari sau ocupat cu această problemă. E destul să 
cilez aici părerea marelui economist al Germaniei, acela, 
ale cărui rezultate ale cercetărilor de mai mult de o ju- 
mălale de veac sunt încă şi astăzi complet adevărate, din 
cauza metodii exacte, întrebuințaie în aceste încercări, pă- 
verea lui Schmoller: 

„Cea mai mare nevoie de asigurare împotriva boalii, 
invalidităţii, etc., o are classa curată, modernă, a salaria- 
ţilor în bani. Dar și mule alte calegorii de oamen du 
classele muncitoare, ca meseriași, lucrători la donuciliu, 
conducăiori de lucrări, mici agricultori, atârnă mau mult, 
ori ma puțin de veniturile în bani schimbătoare şi do- 
bândesc un mers sigur al vieţi nume prin asigurare. 
Unde se mărgineşte asigurarea muncilorimii numai la sala- 
riați şi ve execută ridicarea contribuţiilor în principiu, prin 
opriri de salariu de către întreprinzător, acolo se în- 
greuiază participarea altor elemente. Aceste din urmă ele- 
mente formează la cassele de asigurare libere din Franţa 
și Anglia 1/;—1/5 din numărul total al membrilor. /a 
iimpul Qin urmă, sa observat încetul cu încetul și în Ger- 
mania, că sa lucrăt în mod nedrept şi falș. când sa por- 
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ai! dela ideia da a exclude aceste elemente ale classu ma! 
de mijloc, a căror siluaţie economică este adesea mai 
rea, decâi acea a unor categorii ma! bune de salariați Se 
încearcă acum încetul cu încetul să li se deschidă şi a- 
cestora instituţiile de asigurare socială.“ 1). 

Și în Germania şi în alte ţări, în încercările din 
urmă «le a se oxganiza asigurările sociale, am arătat în altă 
parte, cât de departe sa întins asigurarea, ţinându-se 
seamă şi de cea obligatorie şi de cea benevolă. Economiştii, 
şi între ei şi Schmoller, după cum se vede din citaţia de 
mai sus, constată falşitatea principiului asigurărilor dela 
începul şi îndreptăţesc aceia ce legislaţiile înfăpiuesc zi 
cu zi. Și cum legislaţiile arată o tendință de lărgire 
a cercului persoanelor asigurate şi cari se pot asigura, 
trebue găsită limita pentru dcui motive: Pe deoparte pen- 
tru a se vedea, cât de departe se vor întinde şi sarcinele, 
luate de societatea întreagă, adică pentru ce classe sociale 
ver îi făcute, iar pe de altăparte, pentru a se vedea, ce 
câmp de activitate mai rămâne asigurărilor private, de 
oarece, până acum cel puţin, se pare că asigurările so- 
ciale nu sunt menite să înlocuiască pe cele privale. 

La început, şi unele legislații şi acum, fac o mărgi- 
nire şi mai nefirească a cercului persoanelor asigurate, 
Și anume, se exclude din instituţiile de asigurare toată 
muncitorimea agricolă, mărginindu-se asigurările sociale 
numai în lumea industrială, Că și în agricultură sunt lucră- 
tori salariaţi, ca şi în industrie, dovedesc statisticele lu- 
turor ţărilor; iar micii agricultori au o situaţie tot aşa 
de nesigură în timpul când le lipseşte puterea braţelor. 
Apoi. nici o Statistică nu dă o cifră mai mică a îmbolnă- 
virilor, a invalidităţii, a bătrânilor, a nașterilor, a morţilor, 
etc., în poporaţia agricolă, ba din potrivă. unele din aceste 
ciire, ca acelea ale natalității și mortalităţii, sunt mai mari 
la poporaţia agricolă. Toate aceste pericole amenință în 
mod egal şi poporaţia industrială şi pe cea agricolă. 

Cu progresul culturii intensive, cu introducerea irep- 
tată a maşinismului în agricultură, accidentele muncii 
ameninţă tot aşa de mult viața muncitorlui agricol, ca şi 
a celui industrial, şi chiar în exploatările agricole mai 
extensive, statistica arată în agricultură tot așa de nume- 

roase accidente, ca şi în industrie2). 

  

1) Grundriss der allgemeinen Volkswirtchafislehre. Leipzig 1904. 
partea II, p. 349. 

2) Pentru aceste date statistice a se vedeă articolul meu din «Buletinul 

.



308 

In sfârşit, în nicio altă ramură a producţiei nu e 
mai evidentă problema chOmage-ului, mai ales în. țările 
cu o: mare exploatare. Nerezolvarea acestei probleme îm- 
piedică și trecerea la o cultură intensivă agricolă şi lasă 
muncitorimea agricolă la exploatarea marelui arendaş de 
obicei. 

Din toate aceste consideraţii, se înțelege că nu sau 
putut opri asigurările sociale numai în industrie, şi. din 
expunerea făcută în cursul lucrării acesteia, s'a pulut 
vedea, cum Sau întins şi la muncitorimea agricolă, iar 
în noua lege a asigurărilor sociale din Anglia în 1911, 
nici o deosebire, în nici un chip, nu sa mai făcut între 
muncitorimea industrială și cea agrico'ă. 

Asigurările sociale nu se mărginesc prin urmare nu- 
mai în industrie şi nici numai la salariaţi. Socotesc că pot 
lua dregzt criteriu de limitare a ccului persoanelor, co- 
prinse în instituţiile de asigurare socială, însuși scopul 
acestor instituţii. Toate alcătuirile, de cari am vorbit în 
această lucrare, nu au alt scop, decât să aswure mij- 
loacele .de 'ra acelor, cari nu mai pot ră prin 
propriile lor mijloace, în cazurile când pulerea de n:uncă 
le dispare, sau l se slăbesșle. Dacă e aşa. atunci trebue 
cercetat, cari oameni mu (nai pot îrăi în organizaţia noastră 
economico-socială, în cazurile de lipsă sau slăbire a pu- 
terii de muncă. După acest criteriu, mi se pare că nu e 
greu de fixat principiul general. 

Ma. întâi, toți proletarii, adică toţi aceia, cari sunt 
lipsiţi de proprietatea instrumentelor de producţie, cari în 
organizaţia economico-socială a vremii ar aduce un venit 
titularulu: lor, întrun mod oarecare și fără muncă pro- 
prie, cum ar fi prin închirierea lor. In classa acestor pro- 
letari, dela funcţionarii publici şi privaţi de toate cate- 
goriile, până la cel din urmă salariat muncitor neînvăţat, 
se poate stabili o limită superioară, care poate varia după 
cerințele fizice şi psihice din fiecare perioadă de timp. 
Această limită trebue să fie aşa de sus fixată în scara 
venitului muncii fiecăruia, în cât peste ea să se poală 
presupune şi putinţa materială şi cultura necesară, pentru 
ca fiecare să se asigure, chiar fără a i se indica mijlocul 
şi uşura calea din partea societății organizate. Că aceaslă 
limită va fi îmult mai superioară, decât aceia, ce se fixează 

  

statistic al României» din Aprilie 1911, intitulat: «Asigurările sociale în 
agricultură» şi literatura citată acolo.      
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în diferitele legislații pentru funcţionarii comerciali sau in- 
dustriali, se va vedea puţin mai în urmă, 

Im afară de classa proletarilor, mai este însă o mare 
parte din classa posesorilor instrumentelor de producţie, 
care are tol atâta nevoie să fie asigurată, în acelaş chip 
şi în aceleași instituţii. Această parte, care trebue asigu- 
rată, este şi ea la rândul ei o parte de jos din acea classă care sc numește de obicei „classa de mijloc“. Cum se poale determina această sub classă a classii de mijloc ? 

Instrumentele de producţie au o valoare oarecare în organizaţia economico-socială a vremii noastre și a- 
ccastă valoare, schimbătoare dela o epocă la -alta, nu se 
schimbă prea mult în mod normal în cursul vieţii medii 
a unui om. Valoarea aceasta aduce un venit, prin întrebu- 
buinţarea unuia din procedeele admise de ordinea exis- 
tentă a lucrurilor, chiar fără ca munca proprie a poseso- 
xului lor să joace vreun rol în acest venit. In medie, pen- 
bu o anumită generaţie, se poate determina şi minimul 
de trai, cuvenit fiecărei categorii sociale, și statistica, re- 
teritoare la stabilirea puterii ide cousunui, a kliverselor classe, 
serveşte de mijloc de determinare. După aceste aaie, se 
podie calcula venitul țiecăru stăpânitor de instrumente 
de producție, în înţelesul cel mai larg, şi dacă nu e 
suficieni pentru a asigura minimul de existență, atunci 
acel om va lrebui să intre în rândul celor din asigurările 
sociale, căci acel om, nu va putea trăi singur, când pu- 
lerea de muncă îl va părăsi şi deci, când el nu va mai 
putea adăoga nimic la venitul capitalului său de orice na- 
tură. Chestiunea, dacă un asemenea venit al fiecărui ca- 
pitalist sau proprietar se poate determina, nu ar împiedica 
în nici un caz stabilirea principiului, de oarece € o ches- 
tiune de tehnică şi toate străduințele oamenilor aclivi şi 
practici se fac pentru perfecţionarea acestei tehnici. Dar 
în vremea noastră, o asemenea determinare a venitului 
nu maj e lucru nou. Impositul pe venit a făcut mai îna- 
inte această determinare, unde a fost aplicat, și mijloacele 
întrebuințate stau și la dispoziţia instituțiilor de asigurare 
Am arătat întrun loc în cursul lucrării, ce corespondenţă 
Sa stabilil între limita obligaţiei la contribuţiile publice 
—impozit— și între limita. obligaţiei la asigurare după 
legea din 1911, în Anglia. Limita superioară a venitului, 
scutit de impozit, este şi limita superioară a ve- 
nitului, sub care sunt obligate la asigurare persoanele, 
prevăzute de lege; această limită de venit anual e în An- 
glia 160 £ sau circa 3000 fr.
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In rândurile de mai sus, fiind vorba de determinarea 
principială a cercului de persoane, pentru cari sunt lă:ute 
asigurările sociale, se pare, şi până la un punct e ade- 
vărat, că a fost vorba de ceeace ar trebui să fie şi nu de 
ceeace este. De oarece asemenea cercetări nu pot forma, 
după cum am spus şi mai sus, obiectul unei lucrări de 
ştiinţă, trebue să amintesc elementele reale, pe cari se 
sprijină şi dela cari s'a pornit generalizarea. Limita în 
salariul classii proletare pentru a fi obligată la asigurare, 
sau pentru: a se asigura de bună voie, se găsește în multe 
din legislaţiile asigurărilor sociale, şi despre aceasta sa 
vorbit la locul cuvenit. Dar chiar şi al doilea principiu, 
care se pare mai nou şi mai propriu construit, se gă- 
sește, în elementele lui, înti”o formă mai deosebită de. 
asigurări, în așa zisele legi ale pensiunii bătrânilor din 
Anglia şi Australia. Ca principiu, e pus în acele legi, 
ca orice cetăţean să aibă la bătrâneţe, adică atunci când 
puterea de muncă l-a părăsit, un minimum de existenţă, 
care, dacă nu e adus din venitul proprietăţii în mod com- 
plet, trebue întregit prin o pensiune corespunzătoare. Așa. 
dar, din elemente reale date, s'a făcut numai o generali- 
zare; rezultatul generalizării a fost însă analizat la lu- 
lumina posibilității unei înfăptuiri. 

Sistemul complet al asigurărilor sociale, în ce privește. 
cercul persoanelor coprinse în ele, ar fi prin urmare o 
organizaţie socială, în care toate elementele productive: 
ale unui popor ar avea asigurată existenţa, în cazuri când 
lipseşte puterea de muncă. Acei, cari au slăpâirea instru- 
mentelor de producţie, stăpânire garantată; 1le organizaţia: 
economico-socială ide astăzi, pot trăi din venitul pro- 
prietăţii lor, când nu mai pot munci singuri. Acei, cari nuw 
au în deajuns din acest venit şi acei, cari nu au alt venit 
decât acela al puterii de muncă, se vor asigura în mordul 
arătat în instituțiile de asigurare socială. 

Dar pe lângă elementele productive sau capabile de. 
producţie cel puţin, întrun moment al vieţii lor, se gă- 
sesc în orice societate și elemente, totdeauna incapabile de- 
muncă. Acestea, după cum am arătat pe larg în capitolul 
precedent, formează o sarcină a societăților din vremea. 
noastră, de oarece concepţiile morale ale vremii impun oa- 
menilor și societăţii organizate datoria de a îngriji ce 
acele elemente. Ingrijirea aceasta formează una din func- 
țiile statului : ajutorarea săr acilor, instituție deosebită prin- 
cipial de asigurările sociale. 

Privind toate classele unei societăţi şi încercând să 
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determin pentru ce anume straturi sociale se întind asigu- 
rările,—problemă, pe care o pusesem dela început şi pe 
care am putut-o lămuri numai cupă expunerea parţială a 
elementelor,—mai rămâne de făcut aici câleva observări 
generale asupra unor chestiuni de organizaţie şi funcţio- 
nare a asigurărilor. Și mai întâi, câleva cuvinte asupra. 
ramurilor de asigurare, așa cum se găsesc îniăptuite în 
legislaţiile de până acum, sau după cum se înfăptuesc 
în diversele legi mai nouă amintite. 

Se asigură classele de jos, în înțelesul fixat mai sus, 
pentru cazurile când puterea de muncă li se slăbeşte, sau 
e cu totul dispărută, ori neapărută. 

Cauzele unor asemenea situaţii sunt: boala, inav- 
liditatea, bătrâneţea, copilăria, epoca maternității la fe- 
mei, unele imperiecţiuni derivate din organizaţia socială, 
cum ar fi lipsa unei educaţii profesionale sau starea 
de văduvie. Tot o cauză a unora din cazurile de mai sus 
sunt şi accidentele muncii. Acestea sunt însă ceva mai 
întâmplătoare, mai puţin legate de natura omenească însăşi, 
sunt cauze mai externe şi împotriva lor se face o asigu- 
rare nouă. In sfârşit, în afară de toate cazurile de mai - 
Sus, când omul nu mai poate trăi singur din cauza 
pierderii puterii de muncă, mai sunt alte cazuri, când 
omul nu mai poate trăi singur, de şi puterea de muncă 
e înireagă. Acestea sunt cazurile, când nu se găseşte de 
lucru şi pentru aceste cazuri trebueşte iarăşi o asigu- 
rare. Toate cazurile, pentru cari trebue o asigurare, şi pe 
cari le-am înşirat aici, grupându-le într'o anumită ordine, 
sunt de fapt prevăzute în sisetmul asigurărilor sociale, 
în mod parțial, în diferite țări. Numai o asigurare a 
educaţiei copiilor, în afară de întreținerea vieții lor, nu 
întâlnim mai nicăeri, de şi în asigurările private o a- 
semenea asigurare se întâlneşte des, ceeace însemntază 
că e necesară. Toate celelalte asigurări sunt înfăptuite 
ici şi colo, sau sunt pe cale de a se înfăptui. Așa că, 
ceeace „ar fi trebuit să fie“ —adică ce este în afară 
de domeniul știinţii—aici nu ar fi, decât o aplicare a 
tuturor acestor ramiuri de asigurări în fiecare ţară, pen- 
tru completarea întregului sistem. 

Din potrivă, e mult mai mult de reformat în ce pri- 
vește organizarea propriu zisă a asigurărilor sociale. Am 
arătat în cursul lucrării, cât de lipsită de unitate este 
această crganizare în cele mai multe țări, şi ce încercări 
de unificare Sau făcut până acum. Cauza principală a 
diversităţii organizaţiei este lipsa de experienţă la început



312 

  

şi introducerea lreptată a diverselor asigurări. O ţară, care introduce asigurările în timpul din urnă, are înaintea sa exemple reale, poate vedea sarcinele financiare, rezultate dint”o organizaţie lipsită de unitate şi nu i-ar mai fi per- mis să alcătuiască împeriect, ceeace experienţa de. aiurea îi spune să evite. Anglia dă exemplul unei ţări, care vrea să se folosească de experiența altora, și introduce o or- ganizaţie mai unitară, întru: cât îi permite alcătuirile si- milare existente, căci Anglia nu e complet terra nova, pe acest domeniu. In înșirarea de mai sus a diverselor ra- înuri de asigurări sociale, am alăturat pe acelea, cari se aseamănă prin natura lor. 
Din expunerea organizaţiei asigurărilor din cursul aces- ia lucrări, putem scoate aici câteva concluzii. Asigurarea împolriva boalii, invalidității, bătrâneţii, asigurarea copiilor, văduvii, asigurarea maeeniă ii. sunt suporiate de asiguraţi, iar în cazul salariaţilor, de aceştia și de întreprinzători. In unele țări, statul contribue la asigurarea băirâneţii și invali- dităţii, la asigurarea urmașilor şi a maternității, fără să contribue la asigurarea împotriva boalii. In alte ţări, slatul contribue și la această din urmă asigurare. De altfel, motivul, care deterimină contribuția statului întrun caz, e acelaşi şi în celălait caz. Oricum, purtătorii asigurării suni aceiași, ei se pol asigura, pot institui organe centrale, pot numi aceiași funcţionari pentru întreaga funcţionare, dea mai puţini. Nici o deosebire nu sar puea faze din punct de vedere al prestaţiilor organelor de asigurare față de asiguraţi: în general se dă o pensie mai scurtă sau mai lungă, sau chiar durabilă şi uneori sume de bani fixe în anumite cazuri. Contribuțiile se vor lua dela fiecare, po- 

trivit cazurilor asigurate şi deci potrivit indicațiunilor tehnicii pentru fiecare ramură de asigurare. Aci vor sta de bază: cifra probabilă a îmbolnăvirii, a invalidităţii, a 
mortalităţii, a natalității, şi, în conformitate cu ele, se vor fixa fondurile şi deci contribuţiile. Principiul organiză- 
rii, cel mai potrivit, este fireşte al teritorialităţii, cu apli- carea tarifării speciale, după classele profesionale. aşa cum am arătat că sunt înfăptuite aceste elemente de tehnică 
în anumite ţări și pentru anumite cazuri. Şi e acest prin- cipiu mai potrivit, din cauza manifestării generale a tu- turor fenomenelor, coprinse în această organizaţie a asi- gurărilor, și din cauză că persoanele, coprinse în ea, sunt numeroase şi deci organele de asigurare se pot alcătui pen- 
tru un teritoriu cât ide restrâns și pot avea o activitate 
cât mai intensă.  
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U singură chestiune e discutată astăzi chiar, cu pri- vire la această unificare şi anume marea deosebire între classele de oameni, ce trebuese asiguraţi pentru cazurile, de. cații e vorba pici. Sunt oameni cu veniluri deosebite şi când statul contribue pentru o anumită classă de oameni, cu puteri economice prea mici, nu ar fi drept să contribue "peniru acei cu venituri însemnate, căci ar nedreptăţi alte classe sociale. . 
Aceasta e o primă problemă. Din cele ce am spus în altă parte a sludiului, sa putut vedea că, în mod prin- cipial, adevăratul purlător al asigurării este înlreprin- derea economică, în care e ocupat asiguratul şi că con- tribuţia statului, deierminată de motive sociale, nu e un principiu fundamental al asigurărilor, şi poate fi numai temporai acordată. Apoi, tot așa de bine se poate suprima subvenţia statului pentru o partie din asiguraţi, când a- ceştia fac parte din una şi aceiaşi organizare ca și ceilalţi 

asiguraţi, sau când fac parte dintro organizaţie deose- bită, de oarece subvenția statului se acordă pentru acel pensionat de fapt de către organele asigurărilor. 
O altă problemă este aceia, că unele classe sociale, cu venituri mai mari, şi deci cu pretenţii mai mari, nu pot încăpea în cadrul asigurărilor, aşa cum există până acum. Am arătat însă, că chiar înlăuntrul asigurărilor muncitorimi salariate sau constituit classe de asiguraţi, dela can se cer contribuţii deosebite. Limitele acestor classe se pot lărgi şi toți asiguraţii pot încăpea în ace- leaşi instituţii, fără a schimba nici un principiu de orga- 

nizare. fără a găsi e tehnică nouă. Când se compară clas- sele de asiguraţi împotriva invalidității şi bătrâneţii din Germania, cu classele asiguraţilor pentru aceleaşi cazuri ale funcţionarilor privaţi în Austria sau după legea de 
curând în Germania, se poate vedea uȘor, că cele mai 
multe classe sunt identice şi numai extremele, s'au adăogat 
într'o parte şi în alta. 

Din toate cele expuse, se vede că 0 singură organi- zaţie poate îmbrăţişa toate ramurile de asigurare de mai sus. Folosul: e pe deoparte financiar şi pe de alta tehnic. 
Sc înţelege dela sine că, cu cât vor fi mai puţine feluri de organe pentru aceiaşi asigurare, cu atât se va putea concentra funcţionarea şi vor fi mai puţine cheltueli. Dar 
şi mai mare e folosul tehnic. Am spus în altă parle, pe ce bază e construită întreaga tehnică a asigurărilor. Calculul 
probabilităților dă rezultate în aplicaţiile lui practice în 
viaţa socială, numai dând e făcut asupra unei masse mari
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de fapte. Cu cât diversitatea organelor e mai mare, cu atât mai 
greu se pol observa massele de fapte în starea şi manifes- 
tarea lor evolutivă. Lipsa de unitate în organizare îm- 
piedică formarea unei tehnice științifice, 

Alte fundamente are însă asigurarea împotriva ac- 
cidentelor muncii, şi de aceia altă organizaţie trebue pen- 
tru ea. Mai întâi, purtătorii acestei asigurări sunt numai 
întreprinzătorii ; ei asigură muncitorimea lor şi în unele 
cazuri se asigură pe ei înşişi împotriva accidentelor. Nu 
Sar pulea amesteca organizaţia asigurărilor împotriva 
accidentelor muncii cu aceia a asigurărilor de mai 
sus, şi chiar dacă Sar identifica în câteva puncte, în- 
treaga ei contabilitate, întreaga ei tehnică, e în mod fatal 
alta. Apoi, această tehnică se referă la un malerial cu tolul 
deosebit: accidentele muncii, legate de diversele profe- 
siuni. Pentru acestea trebue găsită cifra medie, ce servă 
de bază întregului mecanism al tehnicii. Din cele ce am 
spus la locul cuvenit, în această privință, s'a văzut câtă. 
diversitate se naşte în fixarea contribuţiilor celor îndato- 
rați. Toate acele diversități nu se ivesc în cazul asigură-. 
rilor de până acum. 

In sfârşit, asigurarea împotriva chOmage-ului, dacă 
se aseamănă cu primele asigurări în privinţa purtătorilor 
asigurării, de oarece şi asiguraţii şi întreprinzătorii sunt 
obligați la contribuţie, după alcătuirile existente până a- 
cum, apoi se deosibește de ele şi de asigurarea împolriva 
accidentelor muncii, atât prin obiectul cât şi prin tehnica ei, 

Chiar în privința purtătorilor asigurării e o deose- 
bire. Asigurările împotriva boalii, invalidităţii, etc., co- 
prind și persoane de sine stătătoare, întreprinzători, cari. 
se asigură şi suportă sarcinele asigurării. Asigurarea îm- 
potriva chOmage-ului, prin natura ei, nu poate coprinde 
decât salariaţi şi deci contribuţia se va face întotdeauna 
de:două persoane. Nu acest fapt ar cetermina o organizare. 
deosebită. 

Obiectul asigurării este châmage-ul. Acesta depinde 
tot aşa de mult de profesii, după cum, depind şi acciden- 
tele muncii. Dar cifra chOmage-uui nu corespunde în 
nici un caz cu cifra accidentelor muncii, în diferitele pro- 
iesii, pentru ca organizările asigurări'or pentru. aceste. două 
cazur: să se confunde. Tehnica aplicată în asigurarea châ- 
mage-ulu e cu totul alta. 

Mai mult însă decât toate acestea, se care o organizație 
nouă pentru asigurarea împotriva chOmage-ului şi pentru 
faptul că această organizaţie e legată în mod fatal de o.  
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altă organizaţie, de Bursa munsi. Posibilitatea asigurării 
împotriva chOmage-ului presupune organizarea  bursii 
muncii, adică organizaţia unei instituţii, care să consiate 
în orice moment cererea şi oferta de braţe şi să le aducă 
în contact. Organele unei asemenea instituţii sunt orga- 
nele fireşti ale asigurării împotriva chOmage-ului. 

Din caracterizările de mai sus ale diverselor instiluții 
de asigurare socială, rezultă o împărţire a organizaţiei 
lor în trei alcătuiri diferite, care pot avea organe sociale 
comune, după cum sa putut forma în 1911 în Germania, 
cu loală diversitatea organelor directe de asigurare. Pen- 
tru a nu pierde terenul solid al expunerii faptelor reale 
şi a înainta în domeniul construcţiilor poprii, trebue să 
amintesc aici, că, după cele spuse în cursul lucrării, în 
realitate asigurările sunt în acest chip organizate afară de 
primele ramuri de asigurări, cari formează în cele mai 
multe state două organizări deosebite: instituţiile de asi- 
gurare împotriva boalii, şi instituţiile de asigurare a bă- 
trâneţii şi invalidităţii, de cari mai sunt legate şi cele- 
lalte ramuri, de cari am vorbit mai sus. In Anglia, asi- 
gurarea invalidităţii s'a unit cu aceia împotriva boalii, iar 
în Germania încă de mult sa exprimat tendința în acest 
sens, încât, cea mai uşoară analiză critică a unor fapte 
reale, ma putut aduce la rezultatul expus. 

Priviri generale şi adaosuri în legătură cu tehnica 
asigurărilor, nu mai sunt de făcut aici. Ceeace sa spus 
la locul cuvenit, a arătat în deajuns că tehnica se formează 
la lumineie cercetărilor şliinţifice asupra vieţii sociale. 
Nu e încă perfectă, dar are elemente: perfecţionării. 

Un fapt încă trebue accentuat. Funcționarea asigură- 
riler sociale presupune o cunoaştere cât mai completă 
a legilor evoluţiei. societăților omeneşti. Poate că în nicio 
altă chestiune de organizaţie practică, nu sunt aplicate 
atât de mult rezultatele unor ştiinţe sociale, ce par la în- 
ceput mai mult speculative. De progresul acestor ştiinţe, 
în primul rând de progresul statisticii, atârnă progresul 
tehnicii asigurărilor. Faţă de marea însemnătate, pe care 
o dobândesc din zi în zi asigurările sociale înlăuntrul 
statelor moderne, conducătorii unui popor sunt siliți să cu- 
noască normele de viaţă ale societăţii, acelea din care 
statistica și-a făcut un obiect special. Și viaţa socială e din 
ce în ce mai complexă. Pentru a o înţelege şi pentru a 
întocmi alcătuirile necesare, potriviie cu legile ei de evo- 
luţie, cunoştinţele conducătorilor trebuesce să fie tot mai 
proiunde, pentrucă empirismul nu mai e îndestulător
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și penirucă numai prin ştiinţă se domină complexilatea. 
Inainte de a termina cu aruncarea câtorva priviri 

generale asupra tabloului unei societăţi, în care sistemul 
asigurărilor e complet, e mevoie să se facă o legătură îulre 
instituţiile mouă de asigurare şi alte instituţii mai vechi 
de pensionare a junei părţi din cetățeni, instituţii existente 
aproape fără excepţie, în toate țările cu un început de 
viață de stat Aproape pretutindeni, există o pensionare 
a buncţionarilor statului, într'o oarecare măsură şi între 
anumite limite. 
„Această pensionare e de multe ori concepulă altfel, decât o adevărată asigurare, e mai mult o îngriijre la 

bătrâneţe a unor pameni, cari au servit statului o viaţă 
întreagă. Cu alte cuvinte, pensionarea e concepută mai, 
mult ca o recunoştinţă a statuiui, față de func- 
ționarii săi. Şi ca dovadă că e așa, este faptul că nu se 
ia în seamă posibilitatea de a trăi singur a fostului 
funcţionar, și nici nu se constată dacă iuncţionarul se 
găseşte sau nu în situaţia! de a nu putea să-şi mai conti- 
nue, prin mijloacele proprii, viaţa de până acum. In toate 
asigurările, şi private și sociale, e presupusă nepulinţa 
ide a bontiniua o viaţă pai mult, ori iai puţin asemănătoare 
cu cea de mai înainte şi, când acea presupunere devine 
iapt, asiguratul primeşte despăgubirea sau pensiunea 
fixată. 

Dimpotrivă, în altă privinţă. se pare că există o ase- 
mănare între pensionarea, funcționarilor statului şi între 
principiile de asigurare. Din salariul funcționarilor se re- 
ține pentru pensie o anumită sumă, tocmai după cum se 
reţine din salariul lucrătorului partea sa de contribuţie. 
Intreprinzătorul pentru funcţionar este statul. Nici o deo- 
sebire între pensionarea funcționari:or şi între asigurările 
sociale din acest punct de vadare. Totuşi, problema nu 
e așa de simplă, cel puţin pentru unele țări. Două chesti- 
um îmari se pot discuta: una referitoare numai la țările 
cu 0 trganizaţie socială înapoiată şi alta generală. 

Intre ramurile asigurării, am văzut că este şi asigu- 
rarea împotriva chOmage-ului. Această asigurare formează 
o probleemă în statele bine organizate numai pentru 
angajaţii în întreprinderile propriu zise şi mai ales în în- 
treprinderile private. Problema este re 'olvată pentru anga- 
jaţii statului, prin neputinţa. concedierii lor, prin ceeace 
se chiamă stabilitate în funcțiuni. Se înțelege că asemenea 
state își bazează dispoziţiile de organizare pe necesităţile 
economice şi sociale din vremea de azi. Un principiu fun-  
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damental al oricărei organizări sociale de astăzi este divi- 
ziunea muncii şi specializarea, rezultată de aici. Semnul ca- 
racteristic al unei societăţi înapoiate este şi această lipsă 
de specializare în împlinirea funcţiilor publice, şi această 
specializare e împiedicată de nestabilitatea în funcțiunile 
statului. Odată ce acest principiu superior al specializării 
e înfăptuit, nu mai e nevoie,—pentru stat, ale cărui tunc- 
țiuni sunt mai constante-—le o asigurare împoiriva ch6- 
mage-ului. Dacă în Apus, în ţările înaintate, unde sa ivit 
şi rezolvată problema asigurărilor sociale, nu ar fi fost o 
Stabilitate în funcțiuni, se înţelege uşor că prima asi- 
gurare împolriva ch6mage-ului ar fi privit pe funcţionarii 
publici. Şi e firesc să fi fost așa. Când se obligă un în- 
treprinzător oarecare să-și asigure salariaţii împotriva 
chOmage-ului. şi când se ştie că întreprinzătorul e silit 
adesea de situaţia pieții pentru produsele sale să conce- 
dieze pe lucrători, pe când statul nu depinde de această 
situaţie în privinţa funcţiunilor sale, e logic ca statul 
mai întâi să asigure pe funcţionarii săi împotriva châma- 
ge-ulu. Această iasigurare echivalează însă cu stabilitatea 
în funcțiuni, în cazul dat, ceeace nu poate fi acelaş iucru. 
în întreprinderile economice obișnuite. Un prim pas, şi cel 
mai uşor de făcut în timpul de astăzi, este stabilitatea în 
uncţiunile publice, pentru ca să se poală apoi şti în mod 
precis cercul persoanelor de asigurat și cazurile, pentru 
cari trebuese asigurate. In cealaltă înfățișare a statului 
și a altor stabilimente publice, adică în înfăţişarea de 
simpli întreprinzători, angajaţii în întreprinderile statului, 
sau comunelor, cu aceiaşi situație, ca price angajaţi pri- 
vați, cu privire la asigurări. 

Dint”un punct de vedere general, pensionarea func- 
ționarilor publici, pentru a fi acomodaltă principiilor asi- 
gurărilor sociale, ridică mai multe chestiuni, cari ar aduce 
schimbări de concepţie şi de organizare a acestei pensio- 
nări a funcţionarilor publici. O primă chestiune este lăr- 
girea obiectului asigurării, adică înmulțirea cazurilor pen- 
tru car. se plătește o pensiune. De obicei, pensionarea se 
face pentru cazul bătrâneţii şi pentru caz de rhoarte, 
când văduva şi copii primesc pensiuni, în felul cum am 
întâlnit și în asigurările sociale. Timpul de așteptare,— 
Wartezeit,— cum se chiamă în limbajul tehnic al asigură- 
rilor sociale în Germania, e de obicei lung, şi potrivit, 

nu atâc după calculul reţinerilor din salar, ci după ser- 
viciul făcut, cercetându-se dacă se cuvine sau nu 0 pensio- 
nare după serviciul de 29, 30 sau 35 de ani. Când inter-
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vine ce boală, sau o invaliditate mai timpurie, funcţionarul 
nu primeşte un ajutor sau o pensiune, acomodală necesilă- 
ţilor vieţii, ceeade se face în asigurările sociale, dându-se 
asiguratului un ajutor mai mare, decât e suma contribu- 
țiilor sate, fără ca să atragă după aceasta un deficit, căci 
totul se bazează pe calculul cifreior matii, şi ca atare se 
va da întrun caz mai mult, în altul mai puțin, decâ lsuma 
contribuţiilor personale ale ceiui ce primeşte ajutorul sau 
pensiunea. 

Așa concepută și întinsă şi pensionarea funcţionarilor 
publici. adică pentru toate cazurile, pentru care se fac asi- 
gurările sociale, va atrage după sine şi o schimbare a 
tehnicii, a finanţării instituţiei de pensionare a funcţio- 
narilor. „Cassele pensiunilor”, cum se chiamă de obicei 
asemenea instiluții, brebuesc cu totul separa'e în funcţiona- 

"rea lor financiară de bugetul statului. După cum în unele 
ramuri ale asigurărilor, statul acordă o subveiiţie fixă 
pentru fiecare pensionat, lot așa şi aici, se poate acorda op 
subvenție fixă pentru o anumită classă de funcţionari pu- 
blici, pentru acei, cari au un salar, corespunzător sala- 
Tiului classelor asiguraţilor, pentu cari se plăteşte o sub- 
venţie de către stat. Căzi ar fi o nedreptate socială, ca din 
averea comună a societății să se plătească o subvenție 
unu. funcţionar cu salariu «le 10.009 sau 20.000 îr. anual, 
când nu se înlesnește asigurarea, plătindu-se subvenţii 
unor muncitori cu un venit de 2)0 fr. anual. Subvenţia 
„nu are alt înțeles, decât în'esnirea asigurării pentru acel, 
care nu se peate asigura singur. | 

Cassa pensiunilor, adoptând tehnica organelor de a- 
sigurare, poate stabili 'quantumul contribuţiilor, adică al 
reţinerilor, şi poate indica o alocaţie bugetară precisă și 
aproapt: constantă. In acest chip, funcţionarii se asigură, 
nu Sunt întreținuţi de societatea organizată. 

Se prezintă însă o problemă mult mai mare, dar care 
nu încape în cadrul acestui siuliu. In funcțiunile publice 
nu se poate stabili un salar după raportul între cerere 
şi ofertă, decât în limite prea largi. Dacă sar stabili sa- 
salariu! numa după un asemenea raport, aluuci sala- 
Tiul Sar micşora prea mult, iar în fuucţiunile publice 
ar încăpea numai cele mai slabe puteri productive, pe 
orice domeniu. Și când e vorba de ceterminarea salariului, 
pentru a satisiace şi nevoile unei asigurări, atunci pro- 
blema se pune cedată cu schimbarea concepţiei pensionării 
funcţionarilor şi, chiar fără aceasta. olată cu introducerea 
asigurărilor sociale. Aşa se explică de ce în timpul din  
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urmă pensionarii statului şi comunelor se agită pentru 
a dobândi avantagii corespunzătoare cu acelea din legile 
de asigurare socială. De sigur că, atât menţinerea unui €- 
<hilibru între puterile productive întrebuințate în funcţiu- 
nilo publice şi între puterile produclive întrebuințate în 
alte tuncţiuni sociale în înţelesul larg al cuvântului, pre- 
cum și necesitatea; de a acorda un minimum de exis- 
tență fiecărei classe sociale, joacă un rol în determinarea 
salariului funcţionarilor publici, când problema se pune 
odată cu inlnoducerea asigurărilor. Când asigurările so- 
ciale se înfăptuesc, oferta pentru funcțiunile publice se 
micşorează, aşa încât asigurările sociale devin şi un mijloc 
«de evitare a „funcţionarismului“ exagerat, a acelei goane 
după funcțiunile publice, explicabilă “din punct de vedere 
psihologic, dar păgubitoare intereselor economiei naţio- 
nale. 

Cu această vedere largă asupra asigurărilor sociale, 
oricine îşi poate reprezenta o societate bine organizată, 
în care fiecare se dedă acelei ocupaţii, pentru care simte o 
înclinare şi pe care e în stare mai bine să o împlinească, 
îşi închină ei întreaga lui putere fizică şi psihică, fără 
teama de ziua câud nu va mai putea munci, Neapărat 
că asigurările nu sunt un panaceu general de specializare 
ŞI echilibrare a puterilor în diversele funcțiuni sociale, 
dar înlătură una din cauzele principale de împiedicare 
a acestei specializări şi echilibrări de puteri: nesiguranța 
pentru unele elemente productive, a posibilităţii de con- 
tinuare a traiului din momentul, când intervine slăbirea 
sau dispariţia puterii de muncă. In acest moment, încetează 
idealul unei înălțări tot mai sus pe treptele situaţiilor 
dintro societa:e. Dar, necesitatea continuării iraiului, din 
ultimul moment al puterii de viață completă e prevăzută 
mai dinainte şi nesiguranța acestui trai înlătură unele 
elemente din anumite profesiuni. Tot ceeace se spune 
aici, e o completare a celor spuse cu privire la rezul- 
talele asigurărilor sociale. Așa dar, instituţiile asigură- 
rilor sociale contribue la o organizare socială, în care fie- 
care element are un mers conştient și societatea întreagă 
îşi pregăteşte drumul, pe care merge. 

Că nici acest din urmă tablou, înfățișat în urma 
analizării instituţiilor de pensionare a funcţionarilor pu- 
blici în raport cu instituţiile de asigurare, nu e o con- 
strucţie proprie, se poate vedea din amintirea câtorva 
din dispoziţiile legilor de asigurare socială analizate. In 
Germania, funcţionarii statu'ui şi ai comunii sunt asiguraţi
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împotriva accidentelor după aceleași norme ca şi ceilalţi 
asiguraţi pentru aceleaşi cazuri. şi prin aceleaşi legi. In 
loc de asociaţiile de asigurare, sunt, pentru aceşti func- 
ționari, ca organe de asigurare, anumite organe executive, 
atât, cât se dă prin noile alcătuiri în toate cazurile, va fi 
aşa zisele Ausfăhrungsbehărde.In Anglia, prin legea din 
1911, concepţia e (şi mai clar exprimată. Orice funcţionar 
public, dacă prin legile speciale de pensionare nu primeşte. 
atât, cât se dă prin noile alcătuiri, în toate cazurile, va fi obligat să facă parte din instituţiile nouă. .. 

Pentru locuitorii unei țări fără nici o instituţie de asi- 
gurare socială, reprezentarea de mai sus a unei socielăţi, 
cu un sistem coplet de asigurări, poate să apară ca o con- 
strucție nereală. Cititorul, care a străbătut însă toate pegi- 
nile acestei lucrări, va vedea că, în tabloul prezintat în 
această serie de concluzii, nu e decât scoalerea şi accen- 
tuarea principiilor esenţiale ale asigurărilor sociale, aşa 
cum s'a înfăptuit întrțum not imiaj parțial sau mai complet, 
în diferitele state moderne. | 

Nici una din legislaţiile respective existente nu co- 
prinde sistemul întreg și nic una poate nu-l va înfăptui 
dintr'odată. Cercetările unor manifestări economice, ori 
sociale. caută şi trebue să caute cu toate aceslea,, să desco- 
pere, sub alcătuirile încă imperfecte, fundamenle!'e, pe care 
sunt construite, şi tendinţa evolutivă a alcătuirilor, pen- 
iru a corespunde principiilor, ce le servesc de bază. 

O lucrare de ştiinţă, care analizează, după metode 
„precise, cât mai complet obiectul său. are menirea să tră- 
iască cel puţin mai mult, decât o legislaţie imperfectă. 

Literatura specială.— Toate studiile făcute asupra obiectului cap. VII 
privesc numai îmbunătățirile, ce s'ar puteă aduce organizaţiei asigurărilor 
sociale, fără a trage cadrul complect al asigurărilor în urma unui studiu 
comparativ. Aşa că partea aceasta nu se bazează propriu zis pe lucrăr: 
speciale corespunzătoare. 

Totuşi, pentru unete chestiuni, sunt studii încă de mult; astiel: Freuna 
Die Centralisation der Arbeiter versicherung. Berlin 1888; Idem: Die 
Vereinfachung der Arbeiter versicherung, 1896; Kulemann : Die Reform 
unserer Sozialversicherung Leipzig 1894; Zeller: Vereinfachung und 
Verschmelzung der „Arbeiter versicherung, Leipzig 1896; Kleeis: Der . 
Aus-und Umbau der Arbeiterversicherung, Be:lin 1907. 
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