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AVUSTURYA'DA SOSYAL- POLiTiKA'NIN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

Prof. Dr. Erwin Weissel * 
Cev. : Dr. Haşmet . BAŞAR ** 

1,1. Avusturya'da Sosyai-Po:itika a lanındaki calışmaları belirleyen 
koşulları anlayabilmek için iki noktan ı n özellikle gözönünde tu
tulması gerekir . . 

- Hemen bel·irtmek gerekir ki, diğer ülkelerde olduğu gibi Avustur
ya'da da sistem kendine özgü koşu Llar içinde gelişme olanağ ı 
bulll'l.!:!ştur. . 

- Ikinci olarak bu ülkede öngörülen ekonomik hedefJere ulaşabi l
mek icin, sosyo-politik uygulamalar yeniden · dağılım oraci olarak 
ku llan ılmış ve «sosydl katılım» sisteminin çekirdeğ i haline dö
nüşmüştür. 

1.2: Bu nedenle yapılacak analizde aşağıda~j yöntemin takip edilmeSi 
görüşündeyim . 

Konuyu öncelikle tarihsel gelişim acısından ele alıp, zaman za
. man aşamalar halinde takdim edeceğim. 
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- Sonrq, Avusturya'da bulunan sosyo-pol itik kurumların tan ımını 
yapıp, calışma ortamı sağlayabilmek için gerekli koşulları anlata
cağım . 

' . 
- ücüncü d.larak Avustury'a 'da sQsyo l işbi rlliğini ge~çekleşt-irebil-

mek icin sosyal politikanın neden kendine özgü bir şekil kazan
dığını vurgulayacağım . 

2. Ancak :tarihsel görünümü dile getirmeden önce bazı açı klama
larda bulunmanın yararlı olacağı kanısındayım. 

2.1 : Bilind i ği gibi «Sosyal Polit ika» henüz tam anlamıyla açıklığa ka
vuşturulmuş bi r ıterim değ i l di r. Burada yapılacak analizde ise 
özellikle üç faktörün öneminden sözedil~cektir. 

2.1.1. Birincisi; neyi kapsamına almaktadır? -Hangi konuları içermek
tedir? 

. . 
• Viyana ttnıversitesi Sosyal S iyaset Bölümü ö~et!Jn ü yelerinden ve Avusturya İşçi Sen- . 

dikası Konfederasyonu Eltltım Danışmanı Prof. Dr . Erwln Welssel , Bursa ttnıversıtesı 
İktisadi ve Sosyal E>ll!Jnler Fakültesi, Kooperatlfçlllk Enstitüsünün davetllst olarak Tür- _ 
klye•ye gelmiş ve 19 Haziran 1980 ta.ıihlnde. B ursa'da bellrtllen konuda bu teblltl ver
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- ikinoisi; sosyal poliıtika yeniden dağı!~m hedeflerini anlatımsal 
bir karakter içinde belirleyen bir bilim dalı mıdır? 

- "Yoksa. -sosyal Politika, çeşitli önlemleri biliwsel ·bir biçimde açık
fayan · uzmanlık kolu mudur? 

2.1 .2. ikinci olarak amac ve başarı kriterleri önemlidir. 

· - · Sosyal Polit ika ceş~li alter:natifler arasından topluma en yqrarlı 
olan seçeneği belirl~yen .ve bu yönde gerkli önlemleri alan bir· 
uzmanl ı k alan ı mıdır? 

- Ya da sosyal politika olayları analiz ettikıten sonra karar veren, 
uygundur-değildi r; adildir- değildir g·ibi yarg ıtara varan bir bilim 
dalı m ıdır? . · 

2.1.3. Üçüncü soru kapsaml•a ilgilidir. " 
- ·Yen iden ,dağ ı lım çalışmalari yalnız geli r ve servetle mi ilgili kal

mçlı? 

- Yoksa genel kültürü de içine almal ı mıdır? (Eğitim, güzel sanat
lar, spor vb.) .. 

- Veya daha ileri giderek a naliz kaps·amına pol ~tik güç dağılımı . 
da ekl·enmeli midir? 

2.1.4. · Yapacağım analizde aşağıdaki varsayımlardan hareket edece
ğ im . 

- Gercekleri bulabilmek için anlatımsa l açıklamalar kadar rakam- • 
• sal verilere de gerek vardır: Bu iki özellik zaten birbirinden oy· 

rılmaz bir ıteori nin ıjçeriğ i n i belirtmek yönünden de zorunludur. 

- Değer ya rgıla rı sosy:al poliıt ikan ın· temelini oluşturur. 

- ve yeniden dağılım için gerekli ç~l ışmalcirı ele alırken gücün de 
zorunludur. · · · 

2.2. Y~karıdaki açıkkımalar haf.ızamızda tutıcırken _tarihseb yaklaşımın 
·d ort aşamada gerçekleştiğini be!Jrttmeliyiz. 

2.2.1 . Birincisi farklı etkeniere dayanoo · «Fakirleşmeyi önleyem> poliJ 
ti kalardır. . · - · 

- Önleml:er bireyterint sorunlarına yöneli kıtir. 
- ihtiyaç sahibi birey tek başına hareket etmek .zorunda kalır ve 

güçlü değ i ldi r. ·, 

---: OJ.ay meydana ·geldikten sonra giqerici -önlemler alınır. 
- Yard ı mlar c~şitli ku;uluşlm tarafından örneğin devlet, belediye· 

ler, dinsel kuruluşlar .ve ·bireyler tarafından gerçekleştirilir. 

2.2.2. _:ikinci, aşama _. «sosyal bakımdtr;>. Bu aşamanın genel özellikleri: 

.- Önlemler grupların ve toptumun. sorunl~rına yöne~iktir. · .· 
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- Ihtiyac sa~ibi güçlenmiştir. Yardımın miktarı bu amaca yönelen 
kı.iruma bağlıdır. 

- Yardım ya"lnız giderici değil zaman zaman da önleyici karakter
ler~ de sahiptir. 

2.2.3. Sözü edilen iki oşama feodal izmin 1/e kapitalizmin ilk dönemle-
rinde görülürken, «Sosyal Politika» .19. yüzyı ldaki sınıf çatışma
larından kaynaklanmış, daha sonra işçilerin haklarını arayan 
onlara bu hakları vermeye calışan çok yönlü bir bilim dalı naline 
dönüşmüştür. 

- Alınan önlemler toplumsal, ihtiyaçları gidermeye, özellikle calı
şanların sorunlarını çözümlerneye yöneliktir . . 

- ihtiyac sahibinin belirli istekleri vardır. Ayrıcqlığa yer verilmez. 

- Yardımlar kural olarak önleyici niteliklere sahiptir. Anlaşılacağı 
üzere Sosyal Politika çalışanların toplumda belli bir ağırlık kazan 
masını amaçlayan, onların ihıti:ôlci yöntemlere başvurmasını ön
leyen bir yapıya sahiptir. Başka bir deyimle muhafazakôr hisler 

,taşımasına karşın kapitalizmin tamirci dükkônı olarak gösterile
bilir. 

2.2A. Dördüncü aşama, son (20-30) yıl içinde ortaya çıkan ve. günümüz
de de geçerli olan «SOSYAL REFAH>> düşüncesidir. Sözü edilen 
politikanın kökeninde toplumda çalışan sınıfı diğer sınıflar ·kar
şısında ezdirmemek, bireyleri birbirinden aşırı derecede farklıleş
tırmak yatar. Bu gelişmede ise en azından 3 faktörün önemin
den bahsedilebilir. 

- Sosyal Politikanın yeniden dağılımı sağlamadaki başarısı toplum
daki diğer grupları ya da sınıfları da harekete geç irmiş, devlet 
onların da yararını gözetmek zorunlu luğunu hissetm !Şt i r. 

- Yeniden· dağılım'•a ilgili önlemler" uygulamaya ko1.1urken baş'orılı 
çalışmalar yapabilmek Için kaynak dağılımı, üretim a rtışı ve g~
lir dağılımı ile ilgi·li yeni ayarlamalar yapmak zorunlu~uğu orta
ya çıkmıştır. Bu yola başvurulursa gercek gelir dağılımında düş
me ihtimali be!irebilir. Genellikle teşvik edici stratejilerin uygu
lanması sonucu prodüktiv üreticilerin ödüllendirilmesi ile üretim 
ve dağıtım politikalarının birlikte ele alınmasını gerektirmiştir . 

- Önleyici politikalar ise yeni sorunların ortaya çıkmas ına neden 
olabilir .Şöyleki; ekonomik olayların öneeye oranla birbirine da-
ha sıkı bir biçimde bağlı olması karşısında atılacak yanlış adım
ların ıtoplumda çok sert sürtuşmeiere neden olabileceği söylene
bilir. Orneğin üretime gereken katkıda bulunmayaniarın ya da 
hakkı olmadan yardırn alaniarın artması büyük bir tartışma or
tamı yaratabilir. 

3 «Sosyal işbirliği» Avusturya uygulamasında kendine has özeilik
leri olan «Gelir Politikası» olarak görülmüştür. Enflasyonun. ge-
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-
lir dağılımını olumsuz yönde etkiley.~n bir gösterge olduğunu 
varsayarak analizimizi sürdürürsek, bu durumu kontrol altına 
almak icin denetim mekanizmasına d:aho faz:a önem verilmesi 
gerçeği ortaya cıkar. Mücadeleler:n yaratı lan gelirden daha faz
la pay alabilmek için sürdürüldüğünü düşünürsek gelir politika
ları; ya pazar mekanizmasını harekete geçirir, veya Avusturya'
da olduğu gibi kararların kazanca göre değil oy potansiyeline 
göre kararlaştı rılmasına neden olabilir. 

3.1 . Şimdi gelin. başka ülkelerde boşarı şansı kısıtlı olan bir sistemin 
Avustury,a'da ·ne.den başarılı olduJjunu araştırmaya calışa 1ım ve 
kohuya tarihsel bir y<:iklaşımla bakalım. , . · • 

3.1.1. Birinci Dünya Savaşından sonra ·Avusturya, Macaristan impara
torluğu Orta Avrupanın büyük bir bölümünü oluşturma~a idi. 50 
milyondan fazla nüfusu besleyen ekonomi ise dış ticarete faz'a 
önem vermertı·iş böylec·e ne batının endüstriyel gelişmesinden 
ne de doğunun tarımsal ürünlerinden yararlanamamıştır. Eşde
ğer bir benzetme ile politik y.apının da sağlam olduğu söy'ene
mez. Nitekim siyasal dengesizliğin yanısıra aşırı merkeziyetçi bir 
yönetim icinde Almanca konuşanlrar azınlıkta bulunmalarına kar
şın başka ulusları denetim!eri altına -almışlardı. . 

3.1.2 .. 
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Savaşın kaybedilmesiyle imp-aratorluk çöktü ve yeni devletler 
ortaya çıktı. Ülkıen in batı kesimi ise kısa süreli devrim giriş imle
rinden sonra Avusturyo Federal devleti olarak bağımsı:lığ ın! 
kazandı. Bu 1:opraklarda yaşayanlar fakirdiler. ekonomi sureklı 
savaşlar sonucunda zayıflamıştı, ne tarımsal -olanda, ne ~-e ~n
düstrl sektöründe ülke ihtiyaçlarını J«ırsıkıyacak durumda uretım 
gercekleşti rilememişti. Özellikle dış t icaretten kaynaktanan des
gesizl1k 1938 yı.lına kadar sürüp gitti. 

Politik arena da ise sosyalist parti !<Oalisyonu oluşturan. i~i mu· 
hatazakar portiye karşı amansız bir müoodeleye girişmıştı: ~~
cak demokrasi oyunundaki tecrübesizlik sonucu taraflar bırbırı· 
·ne ödün vermekten cekindiler ve karşıfıkH anlayışsızhk 1~33 yı-
h nda partementanun feshine ve bazı yönlerden Atmanya dakın
den farklı olan «Avusturya Faşizmi»nin işbaşına geeişine kada~ 
kadar sürdü . 1934 yılında başlatılan sosyalist devrim hareketı, 
ise kısa sürede oastırıldı , önderler ya yurt aışına kaçtılar, ya 
~aps~dildiler., va da idama mahkum oldular. 

1~3~ yılı nd<: ise _Hitler' Avusturya'yı Reich'in bir paroElsı haline ge
tırdı. Yaptıpı ilk hareket ise akıllılık edip ült<evi terketmeyen 
Avusturya Faşizminin önderlerini ve kalan sosyalistleri h~pset· 
~~k olmuŞtur. Almanya'nın savaş 'gGcüne t<atkısını artırabıl_m~k 
ıcın de Avustury.a ekonomisini -kendi ülkesi ile bütünleştirmıştır. 
1945 'yılında Avusturya yeniden bağımsız devlet ştatüsü~ü k~
z~nmış~a . da ?urumda öneeye oranla önemli · bir değ işi klık go-
rui!'Tlemı ştır. Bır yandan sdvaş nedeniyle yanlış kulldnılan, yok 
edılen k~yn-aklor ekonomiye büyük bir yük verirken. siyasal atan 



da birbirin~e~ ayrı iki önemli oy g~ubu yeniden c_ıkmıştı . Aricak 
b~ sefe~ duşuncelerde ve an layışta ucurumlar görülmemiştir. 
Şoy~e kı, savaş yıllarında farklı görüşleri temsil edenlerin . aynı 
hapıs~.anede ya,tması, konsantrasyon kamplarına gönderilmesi 
veya ulkeyi terketmek zorunda bırokılmaları geemişteki demok
rasi. an:ayışının ne denli yanlış olduğunu kamtıamıştır . .Su yeni 
d~ygusal ortam farklı fikirde ol,an!arın birbirleri ile öldüresiye 
mucadele etmeleri yerine işbirliği yapmalarının artık zorunlu ol
duğunu gösterdi. Böylece oyların %90'nını alan iki büyük parti 
aralarındaki görüş ayrılıkiarına rağmen «Büyük koalisyonu» ku
rup temel sorunlar üzerine eğilmeye başladılar. Bunlar özetle; 

- Birincı Cumhuriyet döneminde çok keskin hatlarla orıtaya çıkan 
ideolajik ayrılıkları koldırmak ve bu nedenle toplumun aldığı ya
rayı sormak, iyileştirmek. 

- Uzmanları bir araya· getirip devlet çarkının işlemesini gerçekleş-
tirmek. ' 

- Bir yandan alınan önl'emter karşısında oy sahiplerinin ~eaksiyo
nu, öte yandan halkın tam desteğinin sağlanamaması ·sorunları ' 
daha da artırmış ve hükümet kendi sorumlu luğunu paylaşacak 
kuruluşlarda daha · da yakından işbi rliğine gitmek zorunluluğunu 
duymuştur. Böylece üçlü toplu pazarlık ilişKisine dayanan bir 
sistem orttaya çıkmış ve bu sistemin· gerek uzmanlar, gerekse 
üyeler tarafından ü'kenin ekonomik c ı karları acısından daha 
yararlı o.Jduğu savunulmuştur. 

3.1.3. ilk olarak gelen.eksel adım atılmış, Reich dönemindeki savaş 
ekonomisinden devir alınon ücret-fiyat eşitsizliği ni giderici ayar
lamalar yapı~mıştır. Bu aşamayı denetim altına alabilmek icin de 
bir ücret komisyonu kurulmuş ve bu komisyonun üyelerini dev
let temsilci~in in başkanlığında işçi ve işveren kuruluş larının eşit 
sayıda gönderdiği temsilciler oluşturmuştur. Fiyat ya da ücret 

. artışı isteyen her kuruluşun bu komisyona müracaat etmesi ve 
onay o'ması kararlaştırılmıştır. Ancak yılda 1500'den fazla an
laşmazl,ığın ortaya cıkması ve ıtüm başvuruların gerektiği gibi . 
araştırılamaması karşısında sistemin iyi işl~mediğine kanaat ge
tirilmiş ve 1947 yılında ka ldırılmıştır. Verine ise vergi indirim!~ri 
ve transfer ödemelerini öngören bir sistem benimsenmiştir. Uc
retlerin fiyatlar karşısındak: artışını yıllık devreler halinde ele 
alçın bu sistem ise bir yandan ülke ekonomisinin sağlıkl ı b!r ya
pıya kavuşması. öte yanda!} sendikGiarın yaptığı baskının art
ması. işverenlerin de üstün niteliklere sahip işçileri calrştırabil
mek icin farklı uygulamalara başvurması sonucu 1952 yı lmda 
yerini işçilerin ve işverenlerin serbestçe pazarlığa oturdukları ye~ 
ni bir yönteme bırakmıştı. Ancak beklenenler olmadı . «Enflasyo
~nu kanıtrol altına a!ma süreci»nden sonra (ki nu yıllarda %20'ye 
kadar Çıkmıştır). piyasadaki serbestinin denge getireceği umu
lurken .aksi bir durum kendini göstermiştir. Böylece 1945-1947 
dönemi uygıılamalarr bazı değişikliklerle yeniden oen imsenm!ş, 
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komisyonun adı «Ekonomik ve Sosyat işler Konseyi» olarak de
ğiştir·ilmiş ve teknisyen'er tarafından da desteklenmiştir. 

3.1 .4. Şimdi, yukarıda sözünü ettiğ imiz sistemi diğer ülkelerdeki ge
lir politikalarından ayıran önemli faktörlere değinelim. 

-
- Yapılan anlaşmaların çoğu resmi değild ~r. Sözlü anlaşmalara 

dayanır. Halbuki öteki ülkelerde y~zılı metinler terclh edilir. 

- Anlaşmaların çoğ\)nun yaptırım · gücü yoktur. Çünkü yasal an· 
larnda bir sözleşme niteliğinde değiller~ir. Buna karşın diğer ül
kelerde hükümetler zorunlu uygulamadan yanadırlar. Belirlenen -
işlemlerin gerçekleşmemesi halinde anlaşmanın bozulduğu iddia 
edilerek cezaıandırılmaya giderler. 

- Avusturya'da si·stemin üç yanı vardır. işçi , işveren ve tarafsız 
devlet. Halbuki birçok ülk~ ikili ili ş.kiyi tercih etmiştir. 

- Avusturya'da «ÜC büyüklerin» yanısıra diğer fayda gurupları da 
sisteme dahil edilmişlerdir. Örneğin, tarım üre.ticilerinin ve ba
ğımsız çıalışanların da görüş'eri alınır. Sözü edilen sisteme di
ğer ülkelerde rastlanmaz. 

3.1.5. Sonueta sisemin amacı _ dağıtıma yönelik mücadeleyi en aza m-· 
dirmektir. Başka bir deyimle her grup refahtan aldığı payı or

·tırmakla yetinmeyip toplam ür~tim i yükseltrneğe calışma ~ ıdı r. Bu 
durum ise birkaç önemli sonucu beraberinde getirir. 

__; Temelde pazar ekonomisini kabul ettiğimize göre · (ki bu koşul" 
dnlaşmanın bir pa"rçasıdır) bireyin payı pazardaki güçlere göre 
değişmektedir. Bu nedenle anook büyük gurupların payları yön
lendirilebilir. 

- Başlangıçta en kolay ve en çok desteklenen yol paylorı büyük 
ölçüde değişıtirmemek, yeniden dağılımı mümkün o'duğu k~Jdar 
marjinal düzeyde tutmaktır. 

- Böylece ·çabalar gruplar arasında dağılım yerine ayni grup 
Icindeki ayınma yönelmelidir. Şöyleki bir taraftan alıp öteki ta
rafa vermeye calışan bir sistem belli bir kesimin yükünü artırır
ken hayalci ~onuçlara neden olabilir. 

- Üretimi artırırken payları sabit tUıtmak fikri ön plana geçtiğine 
göre üretim ve dağıtım politikası ile ilgili kriterler sürekli olarak 
gözden geçirilmeli, guruplar birlikte karar verme yöntemine git
meli, yetki ve s~rumluluklarını bilmelidirler. 

3.1.6. - Sözünü ettiğimiz sistem . ise ancak belirli ön koşulların gerçek-· 
leştirilmesi halinde işlerlil:< kazanır. 

- Karar:Ora katılan örgütler ic sorunlarını çözümlemiş ve en üst 
düzeyde söz sahibi oi'Obilecek bir -nitelik kazanmalıdırlar. Aksi 
halde ortak bir çözüm yolu bulmak büyük .zaman alır. Avustur~ 
ya'da Sendikalar Federasyonu merkezi bir biçimde örgütlenmiş 
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tüm s_~ndikaları .. (15 ?d~ttir! bünyesinde toplarken, Ticaret Oda-. 
sı da ozef sektorcfekı tum ışveı;enferi temsil etmektedir. 

- Sözü edifen örgütler 'alacakları kararların önetrıi nedeni ile ıtaba
nın desteğini kazanmış olmalıdırlar. Avusturya'da sendikafar 
calışanla rın %60'ın ı bünyesinde topfamış~ardır. ·.vasa dışı grev
Jer ise cok ender görülür. (Bunların çoğu ·da işyeri düzeyindeki 
anlaşmazlıklardan kaynaklanmaktodır). 

- Örgü:tleri . temsi l edenler· getirifdikleri görevde uzun süre kalma
ları halinde sistemin inceliklerini öğrenebifmekte, karşı tarafın 
görüşleri ayrıntıları ile oraştırabilmekte ve değer~endireb ilmekte
dirfer Avustu·rya'da bu kurala uyufmoktadır. 

- Kararfar zayıf işletmelerin durum ~,arı gözönünde tutularak alın
makro, böylece tobandaki pazarlık için bir pay bı rakıfmaktadır. 
Ancak işyeri düzeY'indeki ifôve anlaşmafarında be f· ~·i bir yöntem
fe gerçekleştirilmesi, durumdan üst örgüt niteliğindaki sendika
ların da haberdar edilmesi gerekir. Bunun yanısıra Avusturya'da 
iş kanununu bu· tür girişim iere yer verirken send iiçafarı da işye
ri sözleşmesi yapacak olon liderleri yetiştirmek ve gerekli bilgi
f~rıe donaıtmakla _ yükümili kılmıştır. 

- Taraflar arafarında anlaşmak. · sorunfa rı nı · · çözmek isterlerse 
devlet gerekli ortamı yaratrr. Bunun yanısıro onlarla dirsek te-

• ması kurara~ arzu edildiği tı:ı ı(dirde teklif paket:eri hazırfayabi
fir. Bu konuda Avusturya, kökeni Birinci b ünya Savaşı öncesi 
döneme dayanan gelenekiere sahiptir. · 

- Belirtmeye çalıştığimız sistem içinde ıtaraflara kuşkusuz büyük 
sorumlulukfar düşmektedir: işveren ler kısa dönemli "büyük kôr
far yerine uzun dönemli dengeli kazançfar peşinden koşmalı
dırlar. Buna karşın ·işçiler de kı~a -süreli yüksek ücretler üstünde 
durmamalı, işsizlik ·sorununa Çınem vermeli, ülke kaynaktarının 
kullanımını gôzönün~ almalı , yatırım!arın artışına v.e ekonomi
•nin hızlı gelişimine katkıda butunocak girişimleri destekfemefi
dirler. Uygulamafar Avusturya'da konjonktürel dalgatanmotor 
karşısında ücret artışlarının ve işsizlik oranları ~ı n önemli deği
şiklikler göstermediğini ancak kôr hadlerinin Almanya'ya oran
ıa daha hızlı alçaltp yükseldiğini uzun dönemde üç faktörün de 
hemen hemen eşit e.tkinliğe kovuştuğunu kamtlamaktadır. 

- Devlet sözünü ettiğimiz pol itikanın uygulanmasında · kendine 
bağlı şirketlerde öncülük etmeli, deneyim~~e. giriş~el~dir.u A~us
turya'da sosyal ·amaçlı sek-törün ekonomi ıçın?ekı ogır~ıgı . .o:el 
sektöre oranla daha fazladır. Nitekim orman ışletmeferı. tutun, 
demiryolu, su, e!ektrik, demirçelik, petrol ve kimya gi~! ~?P.Iumu 
yakından ilg·ifendiren mal ve hizme~lerin yanısı~a . Oç b.uyt:Jk .. ba~
ka devletleştirilmiş ve bu kuruluşların denetımınde~ı endustrı
yel işleıtmeler aynı potanın içine af ınıı:ıışlardır. Bu~un ı,:?nıs_ıra , 
Kapitalist anlamda kôr peş inde koşmaya n · kooperatıfler tuketım. 
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tarım ve konut alanında büyük ağıri1k taşımalarına karşın yine 
de Avustur.ya.daki işletmelerin üçte ·ikisi kôrı ön planda tutan 
kuruluŞ-lar olarak nitelendirilebilir. 

4 Böylece «Sosyal Polit ika» sosyal refah kavramı içinde ele alınır
sa belli bir sın ıf yerine, sınıfları gözönüne almakta, bir anlamda 
keskin sınırların aşılmasında büyük rol oynamaktad1r. Ancak da
ha öncede vurgulandığı gibi toplumdaki güçlerin ya da fayda 
gruplarının üst düzeyde birleşmesi karşısında gruplar· arasın
da veya belli bir grup içinde amaçlanan yeniden dağılım hare
keti bazı alanlarda y'eni girişim'ere neden olmaktadır. Örneğin 
belirir mal ve llizmetlerin piydsada·n çekilmesi . arzedenlerle ta

· ıep edenleri etkileyen faktörlerin ortaya çıkması , verÇ.Ji indirimi 

• 4.1. 

ve transfer ödeme~erinin zorunlu olması ilk planda bahsedile
bilir. Sosyal refah politikasının gerektirdiği kurumları oluŞtura
rak daha olumlu sonuçlar alınabilir, Başka bir .deyimle daha ön
ce bu tür kurumlardan yara rlananların elinden al ıp ötekilere da
ğıtmak yerine güç dengesini sağlayacak önlemlere gidilmesi ve-
rinde olacaktır. · 

.Bu konu ile ilgili daha derin analizler yapmak mümkünse de, 
böylesine bir girisim amacımızı n ötes:ne kavacağından, biz ön
celikle «SOruna yönelik» bir yaklaşımla olqylara el atmak ·istiyo-

, ruz. Bununla şunu vurgulamak istiyorum. Belli koşullarda işç i-
- terin olmasa da topluı:ndaki diğer birevlerin refaha yönelik so

runları olabilir veya refah düzevleri tehlikeli bir aşarnova varmış 
olabilir. Sosyo! politikanın qörevi onların sosyal güvenliqi ile ii 
Ç.J ili önlem'eri almak, korumak ve sorunlara . çözüm volu Ç.Jetir
mektir. Genelde ortava cıkabilecek ~orunları beş başlık altında 
toplavorak sosyo-politik acıdan değerlendirmeye çalışacaqım . 
Ancak sosyal politikanın k\asik anlamından öteve çıiderek olay
ları özellikle çolışanlar yönünden irdeleyeceğimi vurgulamak is
terim . 

Birinci durumda calışan . amaciadığı yaşartı düzeyini çıerçekleş
tirebi \ecek gelir sağlamasına karşın .sosyal politikanın kapsamı-
na giren bazı sorunlarla karşılaşabili r . Örneğin ; · 

--.- Ocrete veya üc~et artışlarına ilişk'in sorunlar. Avusturya'da top
lu pazarlık sonucu kabu l edilen - taban ücretin altında ücret öde
nemez. işçiye . hali hazır ücretinin a!ıtında bir ücret kabul etmesi 
icin baskıda bulunulomaz. 

- Calışma saatlerine ilişkin sorunlar. Avustu rya'da günlük ve haf
talık calışma saatleri yasa ile be!ir~enmiştir. 

~ istihdam güvencesine ilişkin sorunlar. Avusturya'da ·işten cıkar·t- . 
mak sözkonusu olduğu zaman «işçi Kurulu» devreye ·girer, «Sos
yal karş'ılaştırma» yapılmasını ister ve mecbun çıkışını refah dü
zeyini en ,. az etkileı:ıecekleri belirler. 

- iş kazaları: Avustürya'da iş kazalarıno meydan vermemek icin 
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mçıkina v~ aletlerin kullanımı ve d iğer hususlar:da alınacak ön
lemler yasaJıarla belirlenmiştir. işverenin bu kuralimı ihmal etme: 
si halinde iş müfettiş ler i olaya el koyar ve yasal kovuşturma 
başlar. · - · 

4.2. ikinci durum çalışanların ek gelirleri ile ilgilidir. Sorun kısa ve 
uzun vadel i olarak ele alınabilir. Örneğin; . · 

- Avusturya'da calışan cocu_k ·sahibi olduğu zaman ikramiye aldı~ 
ğı gibi bu cocuk hayatını kazanıncaya kadar ilôve bir gelir de 
a!maya devam eder. 

- Aile reisi ailesini yalnız başına geçindiriyorsa fertlerden diğer
Ieri aile bütçesine bir katkıda bulunmuyarsa vergi indiriminden 
yararlanır. · 

- Evlenme ve ev kurma hallnde devletten mali yardım alır!ar. 

- Beklenmeyen durumlar kmşısında örneğin tıbbi müdahalelerin 
gerekli olması, işbaşı eğitimi veya başka bir meslek ·edinme zo
runlu ~uğunun ortaya -çıkması halinde daha fazla vergi indirimin
den yararlanılabil i r. 

4.3. Üçüncü durum işçinin yeterince gelir kazanamaması kmşısında 
devletin yapacağı işlemlerle ilgilidir:.:... Bu koşullar aşağıdaki gibi 

· sıra!anabilir. . · ' 
-- işinden geçici bir süre için çıkartılmış olabilir. 
- Emekli ve yaşlı olabilir. 
- Hastalık veya iş kazosı. nedeniyle calışma gücünü kaybetmiş 

olabilir. _ 
Sözü edilen hallerin tümünde devlet sağlık ve sosyal yardım ve 
sosyal güvenlikle ilgili tüm hizmetleri bedava' sağladığı gibi ek 
gelir, emekli aylığı bağlar. 

4.4. Dördüncü durumda çalışanın gelir düzeyi gözetilmeden devletin 
yapacağı transfer ödemeleri ile ilgilidir. 

- Savaşta yaralananlar, 
- Geçici askerlik hizmeti yap_anlar, 
- Mahkemeyi gerektirecek biçimde başkaları ta-rafından yarala -

nanlar, 
- Tıbbi müdahalede, aşıda v.b. sakat ka.:anlar. 

Bu durumlar bir vatandaşlık. borcu olarak ele alınmakta ve 
katkıda bulunulmaktadır. . .. .. 

4.5. Beşinci durumda, devlet bireylerin karşılaştığı . olağanustu du-

rumlarda yardımcı o!maktadır: Örneğin; 
- Yetimler, 
- Körler, 

· - Vücutoa sakat olanlar, 
- Fakirler, 

bu kapsama girmekitedir. 
Anlaşıldığı üzere devletin görevi yalnız gerekli finansal yardımı 
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4.6. 

4.6.1. 

4.6.2. 

4.6.3. 

4.6.4. 

.. 
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yapmakla, gerec~ri sağlamakla hizmeti götürmekle bitmiyor, 
onlıara şefkatle yardım elini u~atması gerekmektedir. 

\ . 
Sözünü ettiğ imiz beş kategoride ağırlığı işçi kesimine yönelttif<. 
Halbu~i_ bağımsız, calışanlar ya da çiftçiler ·de aynı sorunlarla 
karşılaşabi!ıirler. Bu nedenle «Sosyal Politiko» teriminin fark!ı 
anlamları üstün'de durmamız gerekmektedir. 

Tantışmamızda sözünü ettiğimiz beş kategoriyi de ele aldığımı
za göre geniş anlamdq sosya ~ politika terimi üstünde duruyo. 
ruz demektir. Ancak bunlardan birincisini konu dışı ·bırakıp di
ğerlerini gözönüne alırsak sınıf karokteri olan bir ayınma yönel
miş o!uruz. Şöyleki sosyal haklardan bazıları ve vergi ·indirim
leri belli kesimlere, şekiliere yada belli koşulları verine getiren 
işeilere tanınmaktadır. 

Ikinci kategorinin yalnız ·belli bir kesimi içermesi, bu yöndeki 
transferterin fark gözetmeden v~rilmesi nedeniyl~ -dördüncü ve 
beşinci kategorilere oranla daha sınıfsal bir özellik kazanmak-
~d~ . 

Şayet ikinci kategori hariç tutarak benzer mentıkton hareket 
eaersek. her kesim icin kesin ölçülere· dayanan ayn bir · sosyal 
sigorıta kurumu oluşturduğumuz varsayımına ulaşırız. Buna kar
şın özellikle birinci kategoriye ilişkin ççılışmolora ağırlık verirsek 
kelimenin tam anlamıyla klasik sosyal politika konusuna eQilmiş 
oluruz ki birçok ülkede bu konular «Emek Ekonomisi» , «Endüst
riyle llişkil~n> gibi bilim dalları arasında e'e alınmakıtadır. Bu 
sefer olayo başka yönleriyle bakarsak ikinci kategoriyi verçıi ve 
transfer politikası . ücüncü kategoriyi sosyal güvenlik ve sosyal 
siqorta. dörddncü kategoriyi -ek ödeme'er ve beşinci kategoriyi 
düşkünlere yardım olarak nit elendirebiliriz. 

Kısaca Avusturya'da son 20-30 yıl içinde öncelikle. çalışanlara 
(işçi ve memurlora} yöne!Jk sosyal refah politikaşı ad ım adım 
ge'.iştiriJ·erek . toplumun diaer kesimlerinin de bu haklardan va
rarlandıaı bir gerçektir. Ancak za-manla bu sistemin etki nl iğ in i 
kaybettiöi ileri sürülmekte .ve yapılan elestiriler iki ayrı çıörüri
tü ile desteklenmel<tedir iddialardan birine göre sistem qelişti
r jtdikce daha karmasık bir ·ha' almış . vrırd ım yapılması amacla
nonlar bu haklarqan nasıl yararlnnacaklarını bilemP-Z bir hale 
gelmişlerdir. Bunun sonucu olaraı< ar<iyo 6aah oldul<'arı kuru
tuşlar girmeye ·ve oaskı unsuru yaratmaya oaşlaniışlardır. 

öte yandan sosyal yardımlar geçici. 5ir süre içinde tanın_mış olso 
artık kazanılmış bir hak o!arak görülmeye başlanm ış, durdurul
ması olanaksız bir hôl almıştır. Yaratıton bu ortam ise sistemin 
yeniden dağılım hedeflerini zedelemiş, etkinliğini azaltmış, büt
çede gere-ksiz 'şişmelere ve harcamala"ra neden olmaya başla-
mıştı r. · 


