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STRA TEG IE RYNKU PRACY W PO L S C E

1. W YZW ANIA WOBKC POLITYKI ZATRUDNIENIA I RYNKU PRACY

Wielkim wyzwaniem dla krajów Europy Zachodniej i Środkowej jest 
narastająca konkurencja światowa oparta  nie tyle na cenach, ile na  wysokiej 
jakości. Siła tego wyzwania jest nieporównywalnie większa d la  krajów  
Europy Środkowo-W schodniej ze względu na różnice w poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego, a zwłaszcza ze względu na niższą w ydajność 
i gorszą jakość produkcji.

W yzwania te sk łan iają państw a zachodnioeuropejskie do  częściowej 
deregulacji gospodarczej i decentralizacji zbiorow ych stosunków  pracy 
w rezultacie czego:

postępuje wzrost roli i zasięgu zakładowych rokow ań zbiorowych 
(icollective bargaining)-,

rozwój zindywidualizowanych Hum an Ressources M anagem ent (H R M ), 
k tóry osłabia nieco rolę zbiorowych regulacji problem ów pracy.

Skłaniają je też do działań na rzecz obniżki kosztów pracy.
D ruga połowa XX w. rozpoczęła erę kompetencji, erę, w której nie 

tylko szeroko rozum iane kwalifikacje know-how, ale też, umiejętności ich 
sprawnego i skutecznego wdrażania stanowią główny czynnik konkurencyj
ności1 Postrzegany bywa on czasem jak o  czwarty (obok kapitału , pracy 
i ziemi) czynnik produkcji. Ponieważ jednak nie d a  się go oderwać od 
pracy, m ożna rzec, że czynnik „p raca” uzyskał całkowicie inny wymiar 
i rangę, znacząc nowy etap (erę) w rozwoju społeczno-gospodarczym .

Wyzwania konkurencyjne w połączeniu z transform acją ustrojow ą w k ra 
jach środkow oeuropejskich oznaczają konieczność jednoczesnego stawienia

* Prof. dr hab., kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej UL.
1 P. F. D r u c k e r ,  Management: An Abridged and Revised Version o f  ,M anagem ent 

Tasks, Responsibility, Practice”, London 1980, s. 10.



czoła kilku wielkim wyzwaniom, związanym z pracą. Są to  przede wszy
stkim:

redukcja nadmiernego zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w sektorze 
usług publicznych a zarazem przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia;

dokonanie głębokich przekształceń struktury zatrudnienia w układzie 
rodzajów  własności działowo-gałęziowym, kwalifikacyjno-zawodowym;

wzrost wydajności pracy;
radykalna poprawa jakości pracy i produkcji z uwzględnieniem wymagań 

ekologicznych;
obniżka kosztów pracy w relacji do wydajności i jakości;

-  walka z inflacją.
Złożony i trudny zestaw celów stawia problem trafnego wyboru strategii 

zapewniającej skuteczną ich realizację. Celem referatu jest właśnie próba 
analizy strategii zatrudnienia i rynku pracy na przykładzie Polski.

2. POLA WYBORÓW

W zasadzie pola te wyznaczają dwie kwestie kluczowe i dwie pochodne.
Pierwsza i podstaw owa to wybór między: zintegrowaną polityką za trud

nienia w skali m akro i polityką rynku pracy, której celem jest 1) zmniejszenie 
rozm iaru bezrobocia (cel zatrudnieniowy), 2) polepszenie sprawności funk
cjonow ania rynku pracy dzięki pośrednictwu pracy, doradztw u zawodowemu 
i lepszej informacji wspomagającej ruchliwość zawodową i geograficzną 
pracow ników  (cel strukturalny), 3) socjalne zabezpieczenie osób dotkniętych 
bezrobociem.

innym i słowy chodzi o rozstrzygnięcie dylem atu, czy interwencjonizm 
państw a jest niezbędny, czy też rola państw a powinna się ograniczyć do 
ułatwienia sprawnego przebiegu rynkowej regulacji problemów pracy? Dylemat 
ten jest odbiciem starego sporu między keynsizmem (ekonom ią popytow ą) 
i nieoliberalizmem (ekonom ią podażową).

Alternatywne traktow anie obu tych teorii okazało się zawodne. D obitnym  
tego dowodem  jest gospodarka niemiecka, w której w latach 1968-1974 
stosow ano keynsizm, a w latach osiemdziesiątych ekonom ię podażow ą 
i żadna z tych strategii nie okazała się skuteczna. Życie rozstrzyga spór 
między keynesizmem i neoliberalizmem na rzecz pragmatycznego podejścia, 
które łączy elementy jednej i drugiej teorii wskazując na nieodzow ność 
aktywnej polityki zatrudnienia, zwłaszcza w obrębie edukacji, jak  też 
konieczność kom plem entarnego rozwoju polityki rynku pracy. Polityka 
rynku pracy nie może być substytutem  polityki zatrudnienia. M oże ona 
bowiem ułatwić ponowne wejście na rynek pracy tylko niewielkiej części



bezrobotnych (ок. 3-5% ). Nie jest natom iast w stanic usuwać przyczyn 
generujących bezrobocie.

Drugi problem to kształt zbiorowych stosunków  pracy, a ściślej m odel 
sterow ania rynkiem pracy. M odel negocjacyjny (konsultacyjny) czy adminis- 
tracyjno-lcgislacyjny? Jeśli zaś negocjacyjny, to korporacyjny (scentralizowany), 
zbliżony do rozwiązań zachodnioeuropejskich, czy zdecentralizowany, oparty  
na zakładowych układach zbiorowych pracy? O dpowiedź na pierwszą część 
pytania jest prosta. Życie dowiodło nieefektywności jednostronnej adminis- 
tracyjno-legislacyjncj regulacji problem ów pracy. Kwestią o tw artą  pozostałby 
zatem dobór właściwego modelu negocjacyjnego, uwzględniającego dziedzictwo 
historyczne, kulturę i uw arunkow ania społeczno-gospodarcze kraju. Czy 
rzeczywiście w praktyce dokonała się przebudow a m odelu adm inistracyjno- 
-legislacyjnego na rzecz negocjacyjnego? Czy został określony jej kierunek?

Trzeci wybór jest tylko reminiscencją pierwszego. M ianowicie sprow adza 
się on do kwestii czy stosować głównie pasywne strategie rynku pracy, czy 
aktywne? A zatem czy leczyć skutki bezrobocia, czy m u przeciwdziałać?

Podobnie czwarty wybór jest reminiscencją drugiego. Mianowicie problem  
polega na tym, czy wobec wysokiej konkurencyjności i kierunku na deregulację 
stawiać raczej na indywidualizację stosunków, a więc intensywny rozwój 
I1R M , czy też na zbiorow e stosunki pracy i silniejszą rolę związków 
zawodowych.

Jakich wyborów dokonano w Polsce? Czy pozwoliły one stawić czoła 
głównym wyzwaniom wobec zatrudnienia?

Próba odpowiedzi na te pytania wymaga uprzedniej krótkiej charak 
terystyki stanu i struktury  zatrudnienia oraz bezrobocia w Polsce.

3. CHARAKTERYSTYKA ZATRUDNIENIA I BEZROBOCIA W POLSCE

1. W okresie 5-letniej transform acji ustrojowej zaszły pewne zmiany 
w stanie i s tru k tu rze  za trudn ien ia  w Polsce. Z a tru d n ien ie  w latach  
w 1989-1993 spadło o ponad 21% , podczas gdy liczba pracujących o 14%. 
Różnica wynika ze wzrostu liczby pracujących na  własny rachunek. Spadek 
ten miał miejsce głównie w sektorze przedsiębiorstw państwowych. N atom iast 
w sektorze usług publicznych zatrudnienie wzrosło o ok. 2,3%  w okresie 
3 lat. Jest to o tyle zaskakujące, że ze względu na deficyt budżetowy 
niezbędne było stosowanie ostrych reżimów oszczędnościowych. Sytuacja 
w tym sektorze jest jednak wysoce zróżnicowana. Głęboki spadek zatrudnienia 
wystąpił w kulturze Fizycznej i sporcie (o ok. 45% ) oraz nauce i rozwoju 
techniki (o ok. 40% )2.

2 Rocznik Statystyczny 1993, G US, Warszawa 1993, s. 111.



N atom iast jednocześnie znaczący wzrost zatrudnienia (także płac) m a 
miejsce w dziale „finanse i adm inistracja” (tab. 9).

2. Nastąpiły pewne zmiany w strukturze działowo-gałęziowej pracujących. 
W porów naniu z rokiem 1989 obniżył się procentowy udział pracujących 
w dziale II (przemysł i budownictwo), a wydatnie wzrósł w dziale III 
(usługi). W ostatnim  roku spadło też zatrudnienie w rolnictwie (skutek 
likwidacji państwowych gospodarstw  rolnych -  PGR). Niemniej udział 
ten nadal pozostaje wyjątkowo wysoki (tab. 1) i świadczy o zacofanej 
strukturze gospodarki, tym bardziej że produktyw ność w rolnictwie jest 
niew spółm iernie niska w stosunku do zatrudnienia. M ianowicie udział 
tego działu  w produkcie krajow ym  b ru tto  (PK.B) w ynosił w 1991 r. 
tylko 6 ,9% 3.

T a b e l a  1

Struktura pracujących wg działów

Dział 1989 1992 1994

I. Rolnictwo i leśnictwo 29,3 29,5 27,1
II. Przemysł i budownictwo 35,3 32,1 26,7

III. Usługi 35,4 38,4 46,2

Ź r ó d ł o :  Rocznik Statystyczny 1993, G US, Warszawa 1993 
oraz M ały Rocznik Statystyczny 1996, G US, Warszawa 1996.

3. Zasadniczej zmianie uległa struktura zatrudnienia wg sektorów własności. 
W lutym 1994 r. udział pracujących w sektorze prywatnym wynosił 53,1 % 4. 
W zrost ten w chłania tylko ok. 30% spadku za tru d n ien ia  w sektorze 
publicznym.

4. Generalnie rzecz biorąc spadło zatrudnienie w przemyśle i budownictwie. 
Jednakże w niektórych nierentownych gałęziach przemysłu, które nieuchronnie 
m ają być poddane restrukturyzacji, zatrudnienie wzrosło (!). Ma to np. 
miejsce w przemyśle wydobywczym, hutniczym i energetycznym. Najgłębszy 
spadek zatrudnienia wystąpił natom iast w niektórych gałęziach przemysłu 
przetwórczego, a mianowicie w przemyśle włókienniczym (ok. 40% ), precyzyj
nym (32% ), elektrotechnicznym (36% ), maszynowym (31% ). Przemysły 
takie jak wydobywczy, stoczniowy i część przemysłu środków transportu  są 
chronione przez gwarancje kredytowe oraz nieegzekwowanie składek na 
ubezpieczenia społeczne.

M imo generalnego spadku zatrudnienia w wyniku -  jak chcą tego 
niektórzy specjaliści -  uwalniania nadm iernego zatrudnienia to  nadm ierne

3 Tamże, s. 531.
4 Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności. Monitoring rynku pracy, GUS, 

Warszawa, luty 1994.



zatrudnienie jeszcze wzrosło i szacowane jest na 1,5 m in osób w 1994 r .5. 
Oznacza to de fa c to  istnienie utajonego bezrobocia.

5. Spadkowi zatrudnienia towarzyszy mniej niż proporcjonalny spadek 
wydajności. W zrost PKB w 1993 r. aż o 6% , a w 1994 o 2,5%  jest 
w całości wynikiem wzrostu wydajności pracy. N atom iast wynagrodzenia 
realne spadają silniej niż wydajność w cenach stałych (tab. 2). Łączny 
spadek wynagrodzeń w latach 1990-1994 wyniósł ok. 28% .

T a b e l a  2

Dynamika zatrudnienia, bezrobocia i wydajności 
(rok poprzedni =  100)

1990 1991 1992 1993 1994

1. Pracujący w gospo 95,8 94,1 95,8 97,6 99,8
darce narodowej

2. Społeczna wydajność 94,2 99,4 106,1 106,3 102,5
pracy w cenach stałych

3. Wynagrodzenia realne
netto 75,6 99,7 97,3 97,1 100,5

4. K oszty pracy 69,6 103,2 96,3*
5. Stopa bezrobocia 187,3 187,3 115,3 120,6 97,6
6. Stopa inwestycji 102,4 96,9 99,6 97,2 102,0

* D o  1992 w ujęciu netto, w latach natępnych w ujęciu brutto.
Ź r ó d ł o :  Program polityki spoleczno-gospodrczej na lata 1994-1997, CUP, Warszawa 

1994; Rynek pracy  w Polsce. Analiza ekonomiczna 1990-92, t. I, s. 9, t. II, s. 16, IPiSS, 
Warszawa 1993; Rocznik Statystyczny 1995, G U S Warszawa 1996, s. 531.

6. Niezwykle głęboki spadek płac pociągnął też za sobą obniżenie o ok. 
25%  już relatywnie niskich kosztów pracy. Stw arza to  szansę na większą 
konkurencyjność polskich produktów  i zwiększa atrakcyjność inwestowania.

W ocenie kosztów pracy należy jednak wziąć pod uwagę różnicę w dy
namice cen artykułów  i usług konsum pcyjnych i cen sprzedaży produkcji 
przemysłowej. Stosując te drugie jako  deflator płac okaże się, że realna 
płaca produktow a rosła szybciej niż realna płaca konsum pcyjna, co oznacza 
relatywny wzrost kosztów pracy dla producentów , szczególnie w produkcji 
eksportowej. G łów ną przyczyną względnego wzrostu kosztów  pracy (o ok. 
1,7%) były jednakże zwiększone przez państwo pozapłacowe koszty pracy 
(składki ubezpieczeniowe itd.). M im o zatem spadku płac i kosztów  pracy 
producenci nie mieli bodźców do wzrostu zatrudnienia.

7. W latach 1990-1993 pojawiło się szybko rosnące bezrobocie m im o 
spadku inflacji i płac (tab. 3). Objęło ono w 1993 r. blisko 2,9 m in osób,

5 М. К  a b a j ,  Program przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, seria ekspertyzy -  Poszukiwania
-  Propozycje, Warszawa maj 1994.



a jego stopa wyniosła 15,7%, z wyłączeniem rolnictwa indywidualnego 
25,2% . Bezprecedensowy spadek płac nic wpłynął zatem na obniżenie 

stopy bezrobocia. T ak więc w warunkach polskich nic spraw dzają się 
teoretycznie uznane zależności m iędzy płacam i, zatrudnieniem , inflacją 
a bezrobociem.

Bezrobocie w Polsce m a kilka istotnych cech. Po pierwsze -  dotknęło 
ono przede wszystkim ludzi młodych. W 1994 r. aż 62% ogółu bezrobot
nych stanow ią ludzie w wieku do 34 lat, a 34,5% -  w wieku 18-24 lat. 
Po drugie -  bezrobotni posiadają relatywnie wysokie wykształcenie, bowiem 
prawic 70% (68,8% ) z nich posiada ponadpodstaw ow e wykształcenie. Po 
trzecie -  bezrobocie w Polsce cechuje bardzo  głębokie zróżnicow anie 
terytorialne (por. tab. 4). Przy średniej stopie bezrobocia 16,0% w 1994 r. 
waha się ona w przedziale od 6,5% do 29,8% . W kilku województwach 
prawie co trzecia osoba w wieku aktywności zawodowej pozostaje bez 
pracy. Najniższe bezrobocie występuje w województwach o najwyższych 
płacach. Po czwarte -  bezrobotni polscy m ają nikłe szanse na znalezienie 
pracy. Aż 44,2% ich ogólnej liczby pozostaje bez pracy dłużej niż rok. 
W niektórych województwach, np. w olsztyńskim prawie 600(593) osób 
przypada na 1 ofertę pracy. Duża skala bezrobocia długotrwałego siłą 
rzeczy osłabia presję bezrobocia na obniżkę płac. Po piąte -  połowa z nich 
utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, co oznacza, że zostali przesu
nięci do pom ocy społecznej6.

T a b e l a  3

Podstawowe wielkości ekonomiczne (w %)

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994

1. Stopa bezrobocia 6,3 11,8 13,6 16,4 16,0
(w końcu okresu)

2. Stopa inwestycji 22,2 21,5 21,4 20,9 21,3
3. Średnioroczny wska

źnik cen:
-  towarów i usług

konsumpcyjnych 685,8 170,3 143,0 135,3 132,2
-  realizacji produkcji

przemysłowej 722,4 140,9 134,5 131,9 125,3
4. Udział salda obrotów

płatniczych w PK.B
w cenach bieżących 3,6 0,1 0,6 - 2 , 6 - 2 , 2

Ź r ó d ł o :  Obliczenia własne na podstawie Programu polityki społeczno-gospodarczej na tata 
1994-1997, CUP, Warszawa 1994; Rocznik Statystyczny 1995, G US, Warszawa 1996, s. 311.

6 Informacja o stanie i strukturze bezrobocia iv dn. 31 grudnia 1993 r., „Rynek Pracy” 
1994, nr 1.



T a b e l a  4

Zróżnicowanie stopy bezrobocia i wynagrodzeń w województwach w 1994 r.
(w %)

Województwa o najwyższej stopie 
bezrobocia '

W ojewództwa o najniższych płacach 
w relacji do średniej krajowej

1. Słupskie 29,8
2. Koszalińskie 29,2
3. Suwalskie 28,5
4. Elbląskie 27,3
5. Olsztyńskie 27,2 

Wałbrzyskie 27,1

1. Zamojskie 78,76
2. Nowosądeckie 79,76
3. Słupskie 79,81
4. Ciechanowskie 80,21
5. Leszczyńskie 80,73

Województwa o najniższej stopie 
bezrobocia

Województwa o najwyższych płacach 
w relacji do średniej krajowej

1. Warszawskie 6,5
2. Krakowskie 8,4
3. Poznańskie 8,4
4. Katowickie 10,4
5. Bielskie 12,0

1. Katowickie 126,6
2. Warszawskie 124,17
3. Legnickie 114,07
4. Konińskie 105,64
5. Szczecińskie 101,4

Ź r ó d ł o :  Zestawienia własne na podstawie danych statystycznych G US.

Syntetyczne spojrzenie na stan rynku pracy w Polsce jak o  rezultat 
przekształceń ustrojowych pozwala sformułować kilka spostrzeżeń:

1. M imo dużego spadku zatrudnienia i wielkiego bezrobocia nadal 
występuje wysokie bezrobocie utajone.

2. Obok pozytywnych zmian w strukturze zatrudnienia (spadek za trud
nienia w rolnictwie, wzrost w usługach, wzrost udziału pracujących w sektorze 
pryw atnym ) nadal utrzym uje się wiele jej cech negatyw nych, k tórych  
usunięcie musi nastąpić w najbliższej przyszłości (wysokie zatrudnienie 
w gałęziach nieefektywnych, wysokie bezrobocie wśród ludzi m łodych 
i o relatywnie wysokich kwalifikacjach, jednak nie przystosowanych do 
potrzeb gospodarki itd.).

3. Spadek płac i inflacji nie przyczynia się do w zrostu zatrudnienia.
4. Bezrobocie m a charakter głównie masowy, recesyjny. Jego dynam ika 

jest jednak m alejąca. M ożna dopiero oczekiwać pojawienia się bezrobocia 
strukturalnego. Przewiduje się, że w latach 1993-2000 będzie trzeba stworzyć 
łącznie ok. 4,6-6,0 min miejsc pracy, uwzględniając obecną liczbę bezrobotnych 
oraz nadm ierne zatrudnienie (bezrobocie utajone), jak  też przyrost dem o
graficzny7.

5. Bezrobocie długookresowe wśród młodzieży stanowi największy problem 
dla polityki zatrudnienia rynku pracy.

1 M . K a b a j ,  Program przeciwdziałania..., s. 25.



4. STRATEGIE KYNKU PRACY W POLSCE

4.1. Polityka zatrudnienia a polityka rynku pracy

W Polsce wyróżnić m ożna dwie odmienne strategie rynku pracy. Pierwsza 
neoliberalna obowiązywała w latach 1990 93. Zarys drugiej został opracowany 
w dokum entach rządowych w 1993 r. i rozwinięty w 1994 r. Jego realizację 
podjęto na szerszą skalę w 1994 r.

Podstawowe cechy neoliberalnej strategii rynku pracy, stosowanej w latach
1990 1993, m ożna ująć następująco:

a) brak zintegrowanej polityki zatrudnienia w skali m akro;
b) spow alnianie tem pa wzrostu bezrobocia za pom ocą podatku  od 

ponadnorm atyw nego wzrostu wynagrodzeń;
c) dom inacja słabego i pasywnego przeciwdziałania bezrobociu poprzez 

skokow y wzrost liczby wcześniejszych em erytur oraz rozwój osłon so
cjalnych.

Ad a. Isto tą zintegrowanej polityki zatrudnienia jest kom pleksowa ocena 
wszystkich decyzji społeczno-gospodarczych przez pryzmat ich następstw  dla 
zatrudnienia, bezrobocia i polityki społecznej. Przyczyn jej braku upatryw ać 
m ożna w 1) reakcji na wieloletni, nadmierny, wszechogarniający interw en
cjonizm państwowy; 2) w szoku wywołanym przez pojawienie się i dyna
miczny rozwój bezrobocia, zjawiska nieznanego pokoleniom wychowanym 
po II wojnie światowej. Zarów no władze państwowe jak  i sam orządow e, jak  
i całe społeczeństwo pozostało zupełnie nie przygotowane do radzenia sobie 
z tym problemem. Z natury rzeczy zatem uwaga wszystkich została skon
centrow ana na budowie instytucjonalnej obsługi rynku pracy (urzędów 
pracy, systemów informacji, osłony socjalnej bezrobotnych itd.); 3) nadm ier
nie pilnych celów i niedostatku środków do  ich realizacji, w następstwie 
czego brakło miejsca dla aktywnej polityki zatrudnienia.

Strategia rynku pracy stanowiła raczej produkt uboczny strategii po d 
stawowej ukierunkow anej na stabilizację, prywatyzację oraz umocnienie 
złotówki. Podstawowymi narzędziami jej realizacji (tzw. kotwicam i) była 
stopa procentowa, polityka kursow a oraz obniżenie płac realnych i efektyw
nego popytu.

Brak takiej polityki zatrudnienia w połączeniu z nadmiernym liberalizmem 
przyczynił się do nadm iernego bezrobocia wskutek polityki kursowej i celnej 
oraz inwestycyjnej i likwidacyjnej.

Polityka kursowa i celna. Utrzymanie zawyżonego kursu złotówki względem 
dolara amerykańskiego, jako  jednej z ważnych kotwic stabilizacji gospodarczej 
doprowadziło do radykalnego spadku opłacalności eksportu a w konsekwencji



wespół z narastającym  protckcjonalizm cm  w Europie Zachodniej -  do 
ujemnego salda w obrocie z zagranicą. Eksperci Banku Światowego oceniają, 
że polityka kursow a i celna przyczyniła się do spadku konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw o ok. 30%. Taryfa celna w latach 1990-1992 
sprzyjała im portowi wyrobów przetwórczych, a więc im portowi pracy, a nie 
środków  pracy służących tworzeniu miejsc pracy. Następstwem przyjętej

T a b e l a  5

Produkt krajowy brutto, zatrudnienie i bezrobocie w latach 1989-1992

Wyszczególnienie 1989 1990 1991 1992
Zmiany

1989-1992

1. Produkt krajowy 
brutto (ceny stałe) 
a) wskaźnik 

(1989 =  100) 100,0 88, 81,7 82,1 -  17,9
b) przyrost1 (rok 

poprzedni =  100) X - 1 1 , 6 - 7 , 6 +  0,5 X

2. Pracujący w gospo
darce narodowej:
-  przeciętne w roku 17,1 16,5 15,6 15,5 - 1 , 6
-  wskaźnik 

(1989 =  100) 100,0 96,5 91,2 90,6 - 9 , 4
-  przyrost (rok 

poprzedni =  100) X - 3 , 5 - 5 , 5 - 0 , 7 X

3. Wydajność 
(1989 =  100) 100,0 91,6 89,6 90,6 - 9 , 4
Przyrost (rok 
poprzedni =  100) X - 8 , 4 - 2 , 2 +  1,1 X

4. Przyrost nadmiernego 
zatrudnienia w sto
sunku do 1989 r. 
a) w min osób2 X +  1,4 +  1,6 +  1,5 X

b) w procentach do 
liczby pracujących X 8,5 10,2 9,7 X

5. Bezrobocie (na koniec 
roku)
a) w tys. osób X 1 126 2 156 2 509 X

b) w procentach lud
ności czynnej za
wodowo X 6,3 11,8 13,6 X

' Przyrost PKB jest szacowany od 0,5 do 2,0%.
2 Przyrost nadmiernego zatrudnienia (NZ) obliczono posługując się formułą: N Z  =  liczba 

pracujących w 1989 r. wskaźnik spadku (wzrostu) PKB -  faktyczna liczba pracujących 
w danym roku.

Ź r ó d ł o :  М.  К  a b a j ,  Program przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa 1994.



polityki był -  jak  się szacuje -  wzrost bezrobocia o ok. 800 900 tys. osób. 
Błędna polityka kursowa i celna przyczyniła się też do pogłębienia recesji 
gospodrczej, k tóra stanowiła główną przyczynę bezrobocia oraz nadm iernego 
zatrudnienia (por. tab. 5).

Polityka inwestycyjna i likwidacyjna. W ysoka stopa procentowa, jako  
następna ważna kotwica stabilizacji, zniechęcała do inwestowania i tworzenia 
miejsc pracy. Inwestycje w Polsce systematycznie spadały w okresie ostatnich 
pięciu lat. W 1993 r. ich spadek w porównaniu z 1989 r. wyniósł 13%, 
a udział inwestycji w PKB (w cenach z 1990 r.) zmalał do 20,9% (wobec 
22,2% w 1990 r.). Niestety, polityka likwidacyjna w latach 1990 93 nie 
spowodow ała widocznych pozytywnych przekształceń struktury zasobów, 
k tó ra pozostała zbliżona do struktury z początku lat siedemdziesiątych8! 
C harakteryzuje ją  wysoki udział (ok. 56% ) przem ysłów surowcowych. 
Zacofana jest wciąż infrastruktura transportowa, telekomunikacyjna i kom unal
na. Tak więc w istocie dopiero przed nami są konieczne przekształcenia 
.strukturalne i bezrobocie, które spowodują.

Polityka likwidacyjna, generalnie rzecz biorąc, nie uwzględniała skutków , 
jakie przyniesie dla zatrudnienia i bezrobocia, a także dla budżetu państw a 
nie tylko zmniejszając jego wpływy, ale zwiększając wydatki na osłonę 
socjalną bezrobotnych i finansowanie wcześniejszych emerytur.

Ad b. N ietrudno też zauważyć całkowicie odm ienny ch arak ter tej 
strategii od zastosowanej w nowych landach niemieckich po obaleniu m uru 
berlińskiego (szybki upadek przedsiębiorstw państwowych i wysokie bez
robocie).

Działanie to stanowiło raczej nie zamierzony produk t uboczny strategii 
ukierunkow anej na hamowanie inflacji. Polegało ono na opodatkow aniu  
ponadnorm atyw nego wzrostu średnich wynagrodzień w sektorze publicznym. 
Normę dopuszczalnego wzrostu określało jednostronnie państwo. Podatek ten 
(tzw. popiwek) jednocześnie miał zatem zachęcać przedsiębiorstwa do prywaty
zacji, a poprzez to do wzrostu efektywności. Zm iana szyldu zwalnia bowiem 
przedsiębiorstwa od popiwku. Z drugiej jednak strony opodatkow anie płacy 
przeciętnej sprawia, że nie opłacalna jest racjonalizacja zatrudnienia i uwalnia
nie się od osób m ało efektywnych oraz relatywnie nisko opłacanych na rzecz 
zatrudniania osób wysoko wykwalifikowanych, zdolnych zapewnić firmie 
przyspieszony i efektywny rozwój. Z natury rzeczy tacy specjaliści są p o n ad 
przeciętnie opłacani, co grozi przedsiębiorstwu wejściem w „popiw ek” .

W zastosowanej strategii zostały zawarte wewnętrzne sprzeczności:
-  zachęta do  przekształceń własnościowych, a te przecież przynieść 

powinny wyższą efektywność,

8 Program polityki społeczno-gospodarczej na tata 1994-1997, CUP, Warszawa 1994, s. 4.
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Rys. 1. Bariery dotyczące działalności przedsiębiorstw w  1992 г. N  =  690 
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zniechęcanie do racjonalizacji zatrudnienia i wzrostu efektywności 
firmy bez zmiany tytułu własności,

zachęta do spowalniania tem pa wzrostu bezrobocia, ale też -  ham o
wanie efektywnego popytu, co wzmacnia procesy recesyjne. A te właśnie 
stanowiły główne źródło bezrobocia. N iedostateczny popyt efektywny sta
nowił -  w ocenie badanych przedsiębiorstw -  główną barierę ich działalno
ści (rys. 1).

W ewnętrzne sprzeczności bariery „popiwkowej” nic pozostały bez wpływu 
na jej skuteczność. Związki zawodowe nie uznają pozytywnego wpływu 
popiwku na ham owanie tem pa wzrostu bezrobocia, dom agając się -  poprzez 
strajki -  jego uchylenia. Zawieszenie stosowania tego narzędzia w 1994 r. 
nie spow odow ało w zrostu inflacji, a bezrobocie zaczęło naw et spadać. 
M ianowicie w kwietniu br. stopa bezrobocia obniżyła się w porów naniu 
z lutym o 0,4% , a z m arca o 0,3%. Zapewne jest to raczej rezultatem  
tendencji wzrostowych w gospodarce9. Niemniej nie potw ierdza to celowości 
kontynuow ania strategii popiwkowej” .

Ad c. Logiczną konsekwencją polityki podażowej (liberalnej) był prym at 
pasywnej nad aktyw ną polityką rynku pracy. M iała ona łagodzić skutki 
gwałtownego wzrostu bezrobocia wywołanego głównie przez recesję gos
podarczą, ale też i nadm ierny liberalizm.

Rys. 2. Liczba emerytów i rencistów (w min)

9 Sytuacja społeczno-gospodarcza w 1993 r., CUP, Warszawa 1994.



Podstawowe cechy tej polityki to:
-  szczupłość środków na walkę z bezrobociem, w dodatku m ało efektywnie 

wykorzystywanych. Dobitnie ilustruje to porównanie średniorocznych w ydat
ków na jednego bezrobotnego w Polsce i w krajach zachodnich (tab. 7).
O ile np. w Szwecji, Szwajcarii i Danii w 1991 r. wydano ok. 30 tys. USD 
na jednego bezrobotnego, to w Polsce 770 USD. Co więcej Fundusz Pracy, 
przeznaczony na walkę z bezrobociem wykazuje m alejącą dynam ikę w latach 
1990-93 (tab. 6);

przeznaczanie zdecydowanej większości niektórych środków  na zasiłki 
dla bezrobotnych, np. w 1992 r. aż 86,3%, a na formy aktywne -  4,7% , 
z czego reszta (mniej niż 1/3) została wykorzystana. N a szczęście w rok 
później udział wydatków na formy aktywne wzrósł do  11,1% (tab. 6);

-  łagodzenie skali bezrobocia przez wcześniejsze em erytury (rys. 2). 
Tylko w latach 1990-1992 liczba emerytów i rencistów wzrosła aż o 1,668 tys. 
osób, a w jednym  tylko roku 1991 -  o 840 tys. osób. G w ałtow ny wzrost 
liczby świadczeń em erytalnych oraz wzrost ich wysokości w 1992 r. spow o
dował duże obciążenie budżetu państwa;

Dynamiczny wzrost zasiłków dla bezrobotnych oraz łatwy do nich 
dostęp spowodował znaczny wzrost obciążeń budżetu państw a, choć nie 
przyczynił się do pow stania nowych miejsc pracy. Następstwem  tego było:

T a b e l a  6

Struktura wydatków Funduszu Pracy w latach 1990-1994

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994

Zasiłki dla bezrobotnych 51,1 82,0 86,3 83,9 83,8
Formy aktywne (ogółem), 32,1 7,0 4,7 11.1 12,8

w tym:
-  przyuczenie do zawodu lub

przekwalifikowanie 0,4 0,7 0,8 1,4 1,3
-  prace interwencyjne 5,7 3,3 2,1 4,3 5,5
-  roboty publiczne - - 0,8 3,7 4,7
-  pożyczki 26,0 3,0 1,0 1,7 1,2

Wynagrodzenie młodocianych
i ekwiwalenty uczniów 13,4 8,9 7,8 4,1 2,8

Pozostałe 3,4 2,1 1,2 0,9 0,6
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Dynamika realnych wydatków na

jednego bezrobotnego (1990 =  100)
-  ogółem 100,0 81,0 56,0 51,0 60,2
-  zasiłki ze składką 100,0 130,0 95,0 85,0 98,7
-  formy aktywne 100,0 18,0 8,0 18,0 24,1

Ź r ó d ł o :  M.  G a l a s s ,  T. O l e j a r z ,  I. P i a s e c k a  -  Fundusz pracy. Dochody i wydatki 
w latach 1990-93, MPiPS, Urząd Pracy, Warszawa 1994, Materiały MPiPS, 1995.



a) dalsze podwyższenie składek, na ubezpieczenia społeczne oraz na 
Fundusz Pracy;

b) zmniejszenie już mizernych wydatków na aktywne formy bezrobocia. 
Ułatwił to  ich fakultatyw ny charakter;

c) ograniczenie łatwości dostępu do zasiłków.

T a b e l a  7

Średnie roczne wydatki na jednego bezrobotnego w Polsce i wybranych krajach OF.CD (w USD)

Kraj Rok

Średnie roczne wydatki na jednego bezrobotnego

ogółem
w tym 

na programy 
aktywne USD

udział w %

Austria 1989 15 518 3 492 23
Belgia 1990 21 679 6 157 28
Dania 1991 29 980 6 865 23
Finlandia 1991 18 383 7 022 38
Francja 1990 14 766 4 400 30
Grecja 1988 477 276 58
Hiszpania 1988 4 542 1 122 25
Holandia 1989 17 734 5 320 30
Kanada 1990 9 974 2 334 24
Niemcy 1991 9 160 11 170 58
Norwegia 1989 16 858 7 838 47
Portugalia 1989 1 785 1 180 66
USA 1990 4 710 1 780 37
Szwajcaria 1988 29 212 14 021 48
Szwecja 1991 31 026 18 865 61
Turcja 1989 276 276 100
Wielka Brytania 1991 5 468 1 865 34
W łochy 1988 4 834 2 296 48
Polska 1990 624 200 32

1991 770 54 7
1992 711 33 5
1993 642 71 11
1994 632 82 13

Ź r ó d ł o :  Jak w tab. 6 oraz Polska 95. Raport o rozwoju społecznym, U N D P , Warszawa 
1995, s. 115.

Szczególnie dotkliw ą słabością tej strategii był brak jej kompleksowości, 
a zwłaszcza prozatrudnieniowej orientacji polityki gospodarczej oraz zupełna 
słabość szkolenia jak o  formy reintegracji bezrobotnych na rynku. W 1993 r. 
objęto w Polsce szkoleniem ledwie 2,8% bezrobotnych, podczas gdy w krajach 
O EC D  odsetek ten średnio wynosił w 1989 r. 18% (w Szwecji 110%, 
Norwegii 87% , Austrii 27% , Holandii 25%). W ydatki szkoleniowe stanowiły 
bowiem w 1993 r. ledwie 12,7% ogółu bardzo niskich wydatków na aktywne



formy walki z bezrobociem, co jest i tak postępem w porów naniu z 1990 r., 
kiedy odsetek ten wynosił ledwie 1,4%. Tymczasem, jak w ykazano, wśród 
bezrobotnych dom inują ludzie młodzi, głównie z wykształceniem zawodowym, 
źle przygotowani do nowej sytuacji. M łodzi ludzie są najbardziej predys
ponowani do  uczenia się. W tym więc przypadku szkolenie byłoby najw łaś
ciwszą form ą ich zawodowej aktywizacji.

Nadm ierny liberalizm okazał się więc wewnętrznie niespójny i zaw odny 
w przebudowie struk tu r zatrudnienia, kreowaniu miejsc pracy i zwalczaniu 
bezrobocia.

Niepowodzenie strategii neoliberalnej w sprawie zatrudnienia i bezrobocia 
skłoniło państwo do jej zmiany na rzecz:

zintegrowanej aktywnej polityki zatrudnienia, połączonej z dopełniającą 
polityką rynku pracy,

-  wzrostu środków na program y walki z bezrobociem,
-  akcentu na aktywne formy walki z bezrobociem prowadzące do prym atu 

pracy i szkolenia nad bezrobociem. Strategię tę nazywamy pragm atyczną.
Zm iana strategii została zainicjowana przez rząd w 1993 r. w „Program ie 

przeciw działania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych sku tków ” , 
opracow anym  przez M inisterstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Urząd 
Pracy i przewidzianym do  wdrożenia.

T a b e l a  8

Porównanie efektywności wykorzystania środków wydatkowanych na aktywne programy w 1993 r.

Rodzaj formy
Udział % 

w wydatkach 
na formy aktywne

Średni odsetek 
bezrobotnych 

objętych daną formą, 
którzy uzyskali 

dzięki niej pracę

K oszt (w tys. zł) 
uzyskania 

jednego miejsca 
pracy

1. Prace interwencyjne 38,5 30,4' 33 562
2. Roboty publiczne 33,8 4,2 15 848
3. Pożyczki 15,0 62,0 2 6 708
4. Szkolenie 12,7 34,63 13 967

1 W niektórych województwach odsetek ten przekracza 60% (siedleckie), w czterech 
innych wynosi ok. 50%.

2 Według stanu na koniec 1993 r. 63% miejsc pracy utworzonych w wyniku pożyczek 
udzielonych w latach 1991-1992 funkcjonuje ponad 2 lata, a w niektórych województwach 
ok. 100% (chełmskie, gdańskie, poznańskie).

Jednak ukończyła je tylko połowa liczby osób objętych szkoleniem. Odsetek zatrudnionych 
w rezultacie szkolenia dotyczy tylko osób, które ją ukończyły. W sumie zatem wynosi on 
ok. 17% objętych szkoleniem. Niemniej w niektórych województwach odsetek osób, które 
ukończyły szkolenie i znalazły pracę w jego wyniku wynosi nawet 84,5%, w trzech innych 
wynosi 60%, a w dalszych trzech -  ponad 50%.

Ź r ó d ł o :  Jak w tab. 6.



Program  ten formułuje cztery główne cele:
1) tw orzenie w arunków  do pow staw ania nowych miejsc pracy oraz  

ochrony istniejących produktyw nych miejsc pracy;
2) dynamizację i aktywizację rynku pracy poprzez zatrudnienie czasowe 

przy robotach  publicznych i pracach interwencyjnych, dostosow yw anie 
kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku, wspieranie praktycznej nauki 
zaw odu, rozwój rynku szkoleniowego, wzmacnianie roli pośrednictw a pracy 
i doskonalenia zawodowego oraz wzrost przestrzennej mobilności, wzmocnienie 
instytucjonalnej obsługi rynku pracy;

3) uspraw nienie system u osłony socjalnej pracow ników  zagrożonych 
u tra tą  pracy lub bezrobotnych. W tym celu przewiduje się np. stworzenie 
odrębnego Funduszu Ubezpieczenia od Bezrobocia oraz Funduszu Aktywizacji 
Bezrobotnych zamiast dotychczasowego Funduszu Pracy. M a to  na cclu 
oddzielenie finansow ania zasiłków (ze składek) od form aktywizacji bez
robotnych, aby uniknąć konsumpcji środków na aktywizację przez zasiłki, 
co wobec perm anentnego niedoboru środków m a miejsce w praktyce;

4) integracja działań wszystkich podm iotów na rynku pracy. Jej wyrazem
-  zgodnie z „Program em ...” jest funkcjonowanie trójstronnych Rad Z a tru d 
nienia przy Urzędach Pracy.

Cel pierwszy odpowiada w swej istocie idei aktywnej polityki zatrudnienia. 
Ram y jej jednak zostały zarysowane hasłowo. Sam zaś „P rogram ...” zgodnie 
z jego tytułem, koncentruje się na polityce rynku pracy i sterow aniu nim 
jak o  kwestiach znajdujących się w gestii M inisterstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej. W istocie więc nie jest to program  kompleksowy.

Rozwinięcie i uzupełnienie go zwłaszcza poprzez opracowanie zintegrowanej 
aktywnej polityki zatrudnienia, nastąpiło dopiero w 1994 r. w „Program ie 
polityki społeczno-gospodarczej na lata 1994-1997” opracow anym  przez 
Centralny Urząd Planow ania i potwierdzone w „Strategii dla Polski” , czyli 
w średniookresowej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na 
lata 1994 199710.

Nowa strategia wyrosła na  gruncie doświadczeń poprzedniego okresu 
oraz podstawowych cclów społeczno-gospodarczych, a mianowicie konieczności 
pobudzania rozwoju eksportu i inwestycji oraz przekształceń strukturalnych, 
konieczności postrzegania zasobów pracy jako  integralnego elementu strategii 
rozwojowej firm i konieczności walki z bezrobociem, a wreszcie konieczności 
zapobiegania nawrotowi wysokiej inflacji. Równowaga gospodarcza wciąż 
jest bowiem krucha.

Aktywna, integralna polityka rządu zakłada kompleksową ocenę wszystkich 
decyzji społeczno-gospodrczych przez pryzmat ich następstw  d la rynku 
pracy i polityki społecznej.

10 Strategia dla Polski, CUP, Warszawa 1994.



Filaram i tej polityki są: 
pobudzenie eksportu a szerzej optym alizacja stosunków  gospodarczych 

z zagranicą. Z akłada się wzrost eksportu w 1994 r. o 6%  przy znacznym 
obniżeniu tem pa wzrostu im portu,

-  pobudzenie inwestycji (zakładany wzrost w 1994 r. o 4 ,5% ) poprzez 
przyspieszoną am ortyzację, ulgi podatkow e, gwarancje kredytowe, dotacje 
do inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych 
(w tym infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej, gazowniczej, budow 
nictwa mieszkaniowego, itd.),

-  przyspieszenie reformy systemu edukacji,
-  dalsze ham ow anie płac tak , aby tem po w zrostu wydajności było 

prawie 3-krotnie wyższe od tem pa wzrostu wynagrodzeń realnych. M a to 
umożliwić ekspansję inwestycyjną i zapobiec wzrostowi inflacji. W szakże 
nadal będzie to hamulcem wzrostu niskiego popytu efekywnego. A jak  
w ykazano stanowi on główną barierę w ekspansji przedsiębiorstw,

wzrost roli aktywnych form walki z bezrobociem. Znajdzie to  odbicie 
w zwiększonych o prawie 1/5 środkach na ten cel.

Elementy oceny. Ocena nowej strategii jest jeszcze przedwczesna, ponieważ 
jej wdrożenie dopiero się rozpoczyna. Pozytywną jej cechą jest z pewnością 
akcentow anie zintegrowanej polityki zatrudnienia (rozwoju eksportu  i in
westycji o raz przebudow y system u edukacji) i aktyw nych form  walki 
z bezrobociem, w tym szkolenia.

Trzy kwestie budzą jednak pewne obawy co do skuteczności strategii 
pragmatycznej, jeśli wziąć pod uwagę wyzwania społeczno-gospodarcze,
o których była mowa oraz lekcje wynikłe ze stosowania strategii neoliberalnej. 
Są to:

1) wielkość udziału aktywnych form walki z bezrobociem oraz trafność 
ich doboru,

2) przekształcenia jakościowe struktury zatrudnienia,
3) ham owanie wzrostu płac
W celu intensywniejszego rozwoju aktywnych form  przeciwdziałania 

bezrobociu nastąpiło ograniczenie wcześniejszych em erytur. Przewiduje się 
też stworzenie Funduszu Aktywizacji Bezrobotnych, o czym była m owa.

Akcent na rozwój aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu jest 
strategią kierunkow o zbliżoną do rozwiązań stosowanych w R FN  i innych 
krajach OECD.

Istnieją wszakże między nimi istotne różnice:
Przez wszystkim skala w ydatków na walkę z bezrobociem w przeliczeniu 

na jednego bezrobotnego jest ok. 2 razy mniejsza w Polsce niż w krajach 
O EC D . W ram ach tych szczupłych środków  wydatki na  aktyw ne form y 
walki z bezrobociem są nieproporcjonalnie niskie. Np. w 1993 r. wynosiły



w Polsce w skali rocznej 75 USD na jednego bezrobotnego, podczas gdy 
średnio w krajach OECD  ok. 5,4 tys. USD (w Szwecji prawic 19 tys. USD, 
w Szwajcarii ponad 14 tys. USD, w Niemczech -  11,7 tys. USD, a nawet 
w Grecji i Turcji były ok. 4 razy wyższe) (tab. 7). W niektórych krajach 
wydatki na walkę z bezrobociem stanowią wysoki (4-6% ) odsetek w stosunku 
do produktu  krajowego brutto  (PKB), np. w 1991 r. w Danii 6,12% , 
w Belgii 3,8% . N atom iast udział procentowy bezrobotnych objętych p ro
gramem aktywnym był w Polsce średnio tylko 3-krotnic niższy niż w krajach 
O EC D , co świadczy o dużyrn rozproszeniu szczupłych środków;

choć wzrosła ranga aktywnych form walki z bezrobociem, to nadal 
stanow ią one w Polsce tylko 11% ogółu wydatków w 1993 r. podczas gdy 
w krajach OECD  odsetek ten wynosi średnio 39,4% (tab. 6);

dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że efektywność poszczególnych 
program ów  aktywnych nie jest jednakow a, zależy też w dużym stopniu od 
dostosow ania ich do konkretnych lokalnych potrzeb i dobrej organizacji.

Za podstawę oceny tej efektywności przyjęto dwie miary:
odsetek bezrobotnych objętych danym  program em , którzy uzyskali 

dzięki temu zatrudnienie,
koszt uzyskania jednego miejsca pracy przez bezrobotnego.

O tóż okazuje się, że najwyższy odsetek bezrobotnych uzyskał zatrudnienie 
w wyniku pożyczek, a następnie szkolenia (tab. 8). Biorąc pod uwagę koszt 
uzyskania jednego m iejsca, najbardziej efektywne okazały się pożyczki 
a następnie szkolenie. Jednakże efekt kosztowy szkolenia był dwa razy 
mniejszy. Natom iast dwie pozostałe formy były bądź to wyjątkowo kosztowne 
(prace interwencyjne), bądź dające nikłe szanse zatrudnienia (prace publiczne). 
Tymczasem właśnie na te formy aktywne przeznaczono najwięcej środków  
w 1993 r. One też m ają być preferowane w nowej strategii rynku pracy. 
M ożna byłoby uznać to za słuszne, gdyby stanowiły one najskuteczniejszą 
drogę aktywizacji długookresowych bezrobotnych. Możliwość przywrócenia 
ich do życia aktywnego jest warte każdej ceny. Z braku jakiejkolwiek 
informacji na ten temat wynika, że nie są one przeznaczone przede wszystkim 
do realizacji tego celu.

K onkludując, dobór aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu nie 
bardzo odpow iada potrzebom  wynikającym ze struktury  bezrobocia ani 
wyzwaniom wobec zatrudnienia determinowanym przez procesy transform acji 
i rosnące znaczenie wysokich kwalifikacji.

Kwestia druga, to przekształcenie jakościowe struktury  zatrudnienia. 
W ym aga ona głębokich zm ian w systemie funkcjonow ania i finansow ania 
nauk i i edukacji. P o trzeba ta  zosta ła  w praw dzie o d n o to w an a  w obu 
„P rogram ach...” , jednakże praktyka niejako przeczy deklaracjom  program o
wym. D rastycznie bowiem spadły wydatki na te dwa działy. Następstwem 
czego jest:



-  spadek zatrudnienia najgłębszy w sferze nauki,
bardzo niskie i stale malejące wynagrodzenia, co prow adzi do odpływu 

kadr z publicznego sektora usług (tab. 9),
spadek już niskiego poziom u wydatków na wyposażenie techniczne 

tych działów.

T a b e l a  9

Relacje przeciętnych wynagrodzeń w sferze budżetowej (sektorze usług publicznych) 
do sfery produkcji materialnej

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne netto w %

Wyszczególnienie
1990 1991 1992

I-III kw. 
1993

Ogółem 107,0 94,0 93,8 90,9
Oświata i wychowanie 103,7 89,3 86,3 86,2
Kultura i sztuka 98,2 88,3 87,3 87,0
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 102,5 90,1 90,9 86,5
Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek 
Administracja państwowa i wymiar

106,9 100,3 91,1 90,6

sprawiedliwości 129,9 124,6 139,1 138,0

Ź r ó d ł o :  Obliczenia własne na podstawie danych statystycznych G US.

Nie tworzy to bazy niezbędnej dla istotnych przekształceń w strukturze 
zatrudnienia w Polsce na  m iarę wyzwań epoki, jak  i obecnych procesów 
transform acji ustrojowej. U trzymanie tych trendów ze względu na deficyt 
budżetowy oznaczałoby pogłębienie luki kwalifikacyjnej, której skutki będą 
odczuwalne dla wielu pokoleń.

Kwestia trzecia — to dalsze ham owanie wzrostu płac, a w konsekwencji 
efektywnego popytu, w obawie przed naw rotem  inflacji.

„P rogram ...” opracow any przez M inisterstwo Pracy i polityki Socjalnej 
zakłada deregulację, a więc większą elastyczność polityki zatrudnienia i płac 
dzięki zawieraniu zakładowych układów zbiorowych pracy. W praktyce 
deregulacja zatrudnienia sprow adza się w istocie do:

rozwoju umów o pracę na czas określony, co ułatwia firm om  po
zbywanie się zbędnych pracowników bez konieczności płacenia im odpraw ,

-  rozwoju zatrudniania na podstawie umów zlecenia. Umożliwia to 
zakładom  pracy unikanie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne,

-  w prow adzania elastycznych form czasu pracy.
Elastyczność płac natom iast m oże być rozum iana ja k o  spadek czy 

wzrost. O tóż w początkowym okresie transform acji elastyczność spadkow a 
była bardzo wysoka. Place realne w latach 1989-1993 spadły o 28%  
(tab. 3). Ten rodzaj elastyczności natrafia na barierę dalszej obniżki płac



wyznaczoną przez niski ich poziom. W 1992 r. 41,4% ludności Polski żyło 
poniżej national poverty line11. Potw ierdzają to szacunki Instytutu Pracy 
i Spraw Socjalnych oraz Instytutu strategii Rozwoju G ospodarczego CU P, 
wg których 40% mieszkańców Polski osiąga dochody minimum socjalnego12!

Ze względu na konieczność wzrostu siły motywacyjnej płac oraz popytu 
efektywnego niezbędna jest aktyw na, proefcktywnościowa polityka płac. 
Polityka, k tó ra dopuszcza wzrost płac znajdujący pokrycie w efektach 
działalności. Tymczasem „P rogram ...” opracow any przez C U P przewiduje 
dalsze ham owanie wzrostu płac w obawie przed nawrotem  inflacji. D otych
czasowa m etoda ham ow ania wzrostu płac i bezrobocia nastaw iona była na 
ham ow anie inflacji przyczyniając się jednocześnie do opóźnienia procesu 
restrukturyzacji. W świetle obecnych wyzwań, tj. konieczności zwiększenia 
inwestycji oraz popytu efektywnego takie ham owanie wzrostu płac nic 
wydaje się właściwe. Przyczyniłoby się bowiem do dalszego opóźnienia 
procesu restrukturyzacji. Likwidacja „popiw ku” przenosi ciężar m oderow ania 
wzrostu płac na negocjacje (por. pkt 4.2).

Na baczniejszą uwagę zasługują natom iast takie formy w ynagradzania, 
k tó re zapewniają wzrost płac:

-  przyczyniając się do wzrostu kapitału firm,
um acniając motywację pracowników dzięki silniejszemu powiązaniu 

płac z efektami pracy,
-  nie wywierając presji inwestycyjnej.
W arunki te zdają się spełniać różne formy wynagrodzeń odroczonych 

(defferred), takie jak  udział w zyskach, wynagradzanie za pom ocą udziałów, 
opcji, obligacji i akcji, systemów emerytalnych itd. W R FN  nazywane są 
płacami inwestycyjnymi.

Płace odroczone przynoszą korzyści pracownikom:
dając im wzrost płac, na ogół wolny od podatku. Takie rozwiązanie 

występuje w większości krajów prom ujących systemy wynagrodzeń od 
roczonych,

zapewniają partycypację finansową pracowników i indywidualizację 
stosunków  pracy,

przyczyniają się do wzrostu upowszechniania własności opartej na 
zasadach efektywności.

Jednocześnie przynoszą one szereg korzyści pracownikom  i państwu. 
Przede wszystkim zaś:

zwiększają kapitał firmy i możliwości inwestowania,
-  umożliwiają proefektywnościowy wzrost płac bez wywierania presji 

inflacyjnej,

11 Public Policy and Social Conditions. Central and Eastern Europe in Transition Regional 
M onitoring Raport” 1993, N o 1.

12 J. S z u m l i c z ,  Minimum socjalne, IPiSS, Warszawa 1993.



przyczyniają się do wzrostu zainteresowania pracowników długofalowym 
wynikiem działalności firm,

pozw alają przezwyciężyć antynom ię pracy i kapitału.
Nic jest też przypadkiem , że wynagrodzenia odroczone, zwłaszcza udziały 

w zysku, w ostatnich latach rozwijają się dynamicznie w krajach zachodnich, 
a rozwój ten jest wspom agany przez większość państw  w postaci ulg 
podatkow ych, kredytowych itd.

4.2. Model zbiorowych stosunków pracy, czyli rzecz o sterowaniu rynkiem pracy

Jak  dotąd  w Polsce dom inuje administracyjno-legislacyjny m odel zbio
rowych stosunków  pracy, czcgo najbardziej jaskraw ym  przejawem  jest 
jednostronna rządow a kontrola tem pa wzrostu płac („popiw ek” ). Niemniej 
zostały stworzone zręby dla nowego negocjacyjnego m odelu. M ianowicie już 
w 1991 r. uregulow any został ustaw ow o status związków zawodowych 
i organizacji pracodawców, a  także zasady rozwiązywania sporów zbiorowych. 
Kwestią o tw artą pozostał natom iast model układów zbiorowych.

W „Program ie...” M inisterstwa Pracy i Polityki Socjalnej postuluje się 
zdecentralizow ane zakładow e układy zbiorow e pracy. Jednakże pro jek t 
ustawy o układach zbiorowych przedłożony parlam entow i dopuszcza różne 
typy układów, zakładowe i ponadzakładow e. Z kolei w „Strategii dla 
Polski” przewiduje się powołanie rad zakładowych, co -  wolno sądzić 

wskazywałoby na um acnianie ponadzakładowych układów  zbiorowych. 
Ponadto  -  podobnie jak  w innych krajach Europy Środkowej — w 1994 r. 
powołana została do życia Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Ekonomicznych 
na szczeblu m akro. Jest ona konsultantem  w podstawowych problem ach 
pracy, płac i cen oraz spraw socjalnych. Rozwiązanie to  jest przejawem 
korporatyzm u i centralizacji zbiorowych stosunków  pracy. M a ono na celu 
m. in. m oderow anie tem pa wzrostu płac i obniżania stopy bezrobocia.

Tak więc występuje tu  wyraźna rozbieżność w kwestii sterowania rynkiem 
pracy w „Program ie...” i rzeczywistości legislacyjnej oraz społeczno-gos
podarczej. O dnotow ać trzeba, że:

-  w Polsce -  w porów naniu do krajów Europy Środkowej -  występuje 
znaczne opóźnienie w tworzeniu podstaw  negocjacji układowych. W  istocie 
m odel układow y w Polsce wciąż jest in statu nascendi i nie stanow i 
instrum entu sterow ania rynkiem pracy:

-  istnieje wysokie uzwiązkowienie. Związki zawodowe stanow ią dużą siłę 
polityczną. Nie wyrażają woli współpracy ani między różnym i związkami 
(przynajmniej w skali m akro), ani tym bardziej z pracodawcam i. Wciąż 
przeważa skłonność związków do konfrontacji,



pracodawcy są słabym partnerem  w negocjacjach dwu i trójstronnych, 
w zakładach pracy sektora państwowego współistnieją związki zawodowe 

oraz rady pracownicze. Prywatyzacja likwiduje rady pracownicze. N atom iast 
związki zawodowe na ogół pozostają w firmach sprywatyzowanych, lecz 
generalnie w sektorze prywatnym są rzadkością a ochrona pracowników 
jest słaba.

Jak  widać sterowanie rynkiem pracy w Polsce istotnie różni się od 
rozw iązań zachodnioeuropejskich. Niemniej przybliża się ono do nich 
poprzez zaczątek, korporatyzm u. Pam iętać wszak trzeba, że w krajach 
zachodnioeuropejskich:

-  postępuje decentralizacja stosunków przemysłowych,
związki zawodowe nic stanow ią istotnej siły w zakładach pracy. 

W większości zaś utrzym ują się natom iast rady pracownicze.

4.3. Indywidualne a zbiorowe stosunki pracy

Dylem at -  czy silniej rozwijać indywidualne czy zbiorowe stosunki pracy 
jest właściwie w Polsce nieobecny. Potwierdzają to  badania przeprowadzone 

w 110 przedsiębiorstwach regionu łódzkiego13. Główna ich strategia w zakresie 
zasobów pracy polega na: 1) ochronie miejsc pracy pod kątem spodziewanego 
wzrostu popytu na produkcję, 2) redukcji zatrudnienia zbędnego i 3) prze
trw ania w zakresie płac. Zarządzanie zasobam i ludzkimi jest bardzo słabo 
rozwinięte.

W ybór m odelu opartego na zakładowych układach zbiorowych pracy 
sprzyjałby rozwojowi U R M . Niemniej taką możliwość ograniczają nie
odpowiednie kwalifikacje kierownictw polskich firm oraz wielka siła polityczna 
ponadzakładow ych związków zawodowych nieskłonnych do rezygnacji ze 
swoich prerogratyw  w obrębie zakładów.

W dodatku  -  jak  wskazywano -  model układów dopuszcza jednak 
układy ponadzakładow e. Co więcej w Polsce zachodzi konieczność nie tyle 
ograniczania (deregulacji), ile budowy zbiorowych negocjacyjnych stosunków 
pracy opartych na kompromisie. W ymaga to m. in. odpolitycznienia związków 
zawodowych i um ocnienia pozycji pracodawców.

R osnąca konkurencyjność oraz duże znaczenie przywiązywane do U RM  
w firm ach z kapitałem  zagranicznym niewątpliwie w bliskiej przyszłości 
podniesie rangę indywidualnych stosunków pracy. Nie oznacza to  jednak, 
że staną się one alternatyw ą dla zbiorowych stosunków pracy.

13 E. K a r c z m a r c z u k ,  U’plyw  polityki zatrudnienia w przedsiębiorstwach w latach 
1989-1992 na rynek pracy, [w:] Łódzki rynek pracy, grant K.BN.



♦ *
*

D okonany przegląd strategii rynku pracy wskazuje na:
-  konieczność kom plem entarnego stosowania integralnej polityki za trud

nienia i polityki rynku pracy;
-  dostosow yw ania ich do zróżnicowanych celów i w arunków  funk

cjonow ania gospodarki. Nie m a jedynie słusznej i najbardziej efektywnej 
strategii. M ożna mówić raczej o łączeniu różnych strategii z zachowaniem 
zasady elastyczności i zmienności w czasie;

konieczność silniejszego rozwoju aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu, wszakże z uwzględnieniem struktury bezrobocia oraz oceny ich 
efektywności (opracow ania przekonujących m iar tej oceny);

-  budowy negocjacyjnych, dem okratycznych stosunków  przemysłowych 
z uwzględnieniem kultury i tradycji kraju, uw arunkow ań społeczno-gos
podarczych oraz oceny efektywności;

potrzebę opracow ania jasnych i przekonujących kryteriów  oceny 
efektywności strategii rynku pracy i mechanizm ów sterow ania nimi.

Stanisława Borkowska 

IA B O U R  MARKET STRATEGIES IN POLAND

Central European countries are facing the following crucial problems connected with the 
labour market: reduction o f the excessive employment, transformation o f  em ploym ent’s 
structure, increase o f work efficiency and improvement o f its quality, reduction of labour costs 
and the fight with inflation. Solutions to these problems should simultaneously solve the 
dilemma o f the range of the government interventionism.

The lack o f an integrated employment policy in Poland is causing the excessive increase of  
unemployment. In adition, the labour market policy is to passive. There is some attempts o f  
withdrawal Irom the neoliberal strategy of the labour market in favour o f more active and 
complete policy, assuming complex evaluation o f  all socio-economic decisions through its 
consequences for the labour market and the social policy.

The crucial requirements for effective strategies influencing the labour market are: closer 
integration of the employment policy and the labour market policy, broader taking into the 
consideration goals and conditions in the economy, based on the integration o f elements from  
different strategies, dynamic development o f active forms of unemployment reduction, use of 
explicit and strong evaluation criteria o f labour markets strategy efficiency and the building 
o f  democratic and negotiable industrial relations.


