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Prze mia ny lo kal nych rynków pra cy
na przy k³a dzie wo je wódz twa tar now skie go

1. Wstêp

Z prze mia na mi rynko wy mi za cho dz¹ cy mi w Pol sce i innych kra jach Eu ro -
py Œrodko wo-Wscho dniej, przy za cho wa niu niez bê dnej ro li pañ stwa w gospo -
dar ce, wzrasta zna cze nie e ko no micz nych me cha niz mów sa mo re gu la cji. Do ty -
czy to tak¿e szcze gól ne go rynku, ja kim jest ry nek pra cy. Na ry nek ten wy wie -
ra wp³yw wie le czynni ków, jak: licz ba lu dnoœci, przy rost na tu ral ny, migra cje,
struktu ra wie ko wa, wyksz ta³ ce nie itd. Rów no czeœnie wystê pu je przestrzenne
zró¿ ni co wa nie rynków pra cy i st¹d ich podzia³ na rynki miê dzy na ro do we, kra -
jo we, re gio nal ne (lo kal ne).

Wzrost zna cze nia a na liz rynku pra cy, zw³asz cza w o dnie sie niu do rynków
lo kal nych wy ni ka z potrze by ogra ni cza nia przez pañ stwo i w³a dze sa mo rz¹ do -
we ne ga tyw nych skutków dzia ³a nia me cha niz mu rynko we go, zw³asz cza jeœli
prob lem ten roz wa ¿aæ w kontekœcie podejmo wa nych zmian de centra li za cji
funkcji pañ stwa i no we go podzia ³u admi nistra cyjne go kra ju. W ba da niu za -
rów no po py to wej, jak i poda ¿o wej stro ny rynku pra cy na le ¿y uw z glê dniæ stan
aktyw noœci e ko no micz nej lu dnoœci, za so by pra cy (lu dnoœæ w wie ku zdol no œci
do pra cy), po ziom zatru dnie nia i bez ro bo cia, skutki bezrobocia, przeciw dzia ³a nie
i spo so by je go zwal cza nia, racjo na li za cjê zatru dnie nia i stwa rza nie wa runków
do pow sta wa nia no wych miejsc pra cy itp.

W opra co wa niu ni niejszym przedsta wio ne zosta ³y niektó re wa¿ niejsze
kwestie prze mian lo kal nych rynków pra cy w okre sie transfor ma cji gospo dar -
czej na przy k³a dzie wo je wódz twa (re gio nu) tar now skie go na tle rynku pra cy
w Pol sce. Ma te ria ³y Ÿród³o we po cho dz¹ ze sta tysty ki ma so wej (Rocz ni ki Sta -
tystycz ne GUS).
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2. Ry nek pra cy w Pol sce w okre sie transfor ma cji
gospo dar czej — aktyw noœæ e ko no micz na lu dnoœci

Prze bu do wa pol skiej gospo dar ki, za i nicjo wa na w 1989 r. w kie runku syste -
mu rynko we go, zmu sza do racjo na li za cji zatru dnie nia dla za pew nie nia e -
fektyw noœci e ko no micz nej gospo da ro wa nia. Kosz ty spo ³ecz ne te go pro ce su to 
na rasta j¹ ce w szybkim tem pie bez ro bo cie i nie pew noœæ zatru dnie nia. Re ce sja
w po cz¹tko wym okre sie transfor ma cji i zmia ny struktu ral ne — u kie runko wa -
ne na wzrost wy dajnoœci spo ³ecz nej — spo wo do wa ³y spa dek po py tu na pra cê.
W wy ni ku te go wdra ¿a ne me cha niz my rynko we dopro wa dzi ³y do e li mi na cji
wie le nie e fektyw nych podmio tów gospo dar czych i zwol nieñ pra cow ni ków,
³¹cz nie z gru po wy mi. Po ja wi ³a siê nie rów no wa ga rynku pra cy, ce chu j¹ ca siê
wy so k¹ nadwy¿ k¹ poda ¿y pra cy przy ma le j¹ cej licz bie pra cu j¹ cych. Ten kie -
ru nek zmian w kra ju zosta³ za ha mo wa ny do pie ro w 1994 r. przy zró¿ ni co wa -
nej sy tu a cji rynków lo kal nych. De cy du j¹ ce zna cze nie dla kre o wa nia po py tu
na pra cê o degra³ sektor pry watny, gdy¿ wraz z pry wa ty za cj¹ nastê po wa ³a re -
dukcja miejsc pra cy w sekto rze publicz nym. Po zy tyw ne prze mia ny na rynku
pra cy od 1994 r., a zw³asz cza za ha mo wa nie bez ro bo cia, wy ma ga j¹ dal szych
niez bê dnych dzia ³añ e ko no micz nie akty wi zu j¹ cych lu dnoœæ w wa runkach
postê pu j¹ cej de centra li za cji pañ stwa. Wi¹ ¿e siê z tym nie w¹tpli wie dyskrecjo -
nal ne roz wi¹ zy wa nie proble mów lo kal nych rynków pra cy przez w³a dze sa mo -
rz¹ do we.

Punktem wyjœcia do a na li zy rynku pra cy jest nie w¹tpli wie o ce na aktyw noœci 
e ko no micz nej lu dnoœci. Da ne sta tystycz ne z te go zakre su po cho dz¹ z ba dañ
repre zenta tyw nych GUS, któ ry mi objê to o so by w wie ku 15 lat i wiê cej, bê d¹ ce
cz³onka mi wy lo so wa nych gospo darstw do mo wych. W 1996 r. objê to ba da nia mi 
22,0 tys., to jest 0,18%, o gól nej licz by gospo darstw do mo wych.

Podsta wo we kry te rium podzia ³u lu dnoœci na aktyw n¹ i bier n¹ za wo do wo
sta no wi po sia da nie, wy ko ny wa nie i po szu ki wa nie pra cy.

Do aktyw nych za wo do wo za li czo no pra cu j¹ cych w pe³ nym wy mia rze cza su 
pra cy o raz bez ro botnych. Na tej podsta wie obli czo no:

— wspó³ czynnik aktyw noœci za wo do wej; ja ko odse tek lu dnoœci aktyw nej
za wo do wo w licz bie lu dnoœci o gó ³em w wie ku 15 lat i wiê cej,

— wskaŸ nik zatru dnie nia; ja ko u dzia³ pra cu j¹ cych w licz bie lu dnoœci ogó -
³em w wie ku 15 lat i wiê cej.

Do bier nych za wo do wo za li czo no o so by, któ re nie zosta ³y zakwa li fi ko wa ne 
ja ko pra cu j¹ ce lub bez ro botne.

Ta be la 1 i lustru je stan aktyw noœci e ko no micz nej lu dnoœci Pol ski w la tach
1992—1996.

Na podsta wie ta be li 1 mo¿ na zau wa ¿yæ postê pu j¹ cy spa dek aktyw noœci za -
wo do wej lu dnoœci od 61,7% w 1992 r. do 57,9% w 1996 r.1 Na to miast odse tek 
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lu dnoœci za wo do wo bier nej wzrós³ w tych la tach o blisko 4%. Na le ¿y tak¿e
stwier dziæ ma le j¹ cy odse tek pra cu j¹ cych w pe³ nym wy mia rze cza su pra cy od
47,6% do 45,7% w tych sa mych la tach, cho cia¿ odse tek bez ro botnych
zmniejsza³ siê. W o dnie sie niu do mê¿ czyzn i ko biet po wy¿ sze wskaŸ ni ki
przedsta wia j¹ siê bar dziej nie ko rzystnie dla ko biet.

I tak w 1996 r. wspó³ czynnik aktyw noœci za wo do wej dla mê¿ czyzn wy no si³ 
65,9%, a dla ko biet tyl ko 50,6%, z ko lei wskaŸ nik zatru dnie nia dla mê¿ czyzn
— 59%, dla ko biet zaœ — 43,8%.

W 1995 r. na podsta wie spi su lu dnoœci i miesz kañ me to d¹ repre zenta cyjn¹
GUS obli czo no o ma wia ne wy ¿ej wspó³ czynni ki dla wo je wództw, któ re dla
woj. tar now skie go wy no si ³y:

— wspó³ czynnik aktyw noœci za wo do wej — 66,2%
— wskaŸ nik zatru dnie nia — 60,7%.
Jak wiêc wi daæ, przedsta wia j¹ siê o ne ko rzystniej od prze ciêtnych dla kra ju 

(brak da nych dla ko biet).
Na su wa siê py ta nie, o i le przedsta wio ne mier ni ki aktyw noœci e ko no micz nej 

o par te na ba da niach repre zenta tyw nych znajdu j¹ od zwier ciedle nie w da nych
sta tystycz nych o rynku pra cy. Na to py ta nie spró bu je my odpo wie dzieæ w dal -
szej czêœci opra co wa nia na podsta wie przepro wa dzo nych a na liz e ko no micz -
nych.
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w Da nii 77,1%, w Ho landii 70,1%, Ja po nii — 63,4%, a w 1994 r. w U SA — 66,1%. •ród³o:
Rocz nik Sta tystycz ny GUS 1997, War sza wa, s. 582. 

T a  b e  l a  1

Aktyw noœæ e ko no micz na lu dnoœci Pol ski w wie ku 15 lat i wiê cej w la tach 1992—1996
(dane za listopad)

Wyszczególnienie 1992 1994 1996
Dynamika
1996/1992

Ogó³em (tys. osób) 28 391 28 903 29 486 103,8

W tym:

1. Aktywni zawodowo

— razem (%)       61,7       59,2       57,9       97,3

w tym:

pracuj¹cy       53,3       51,0       51,2       99,8

— w pe³nym wymiarze
czasu pracy       (47,6)      (45,9)      (45,7)      (99,8)

bezrobotni        8,4        8,2        6,7      81,9

2. Bierni zawodowo (%)       38,3       40,8       42,1      114,4

• r ó d ³ o: Obli cze nia w³asne na podsta wie Rocz ni ków Sta tystycz nych GUS, War sza wa.



3. Lo kal ny ry nek pra cy wo je wódz twa tar now skie go
w œwietle infor ma cji o rynku kra jo wym

Wo je wódz two tar now skie zajmu je 1,3% po wierz ch ni Pol ski (42. lo ka ta),
1,8% lu dnoœci (22. lo ka ta), z gêstoœci¹ za lu dnie nia 168 o sób na 1 km2 (10.
loka ta). W miastach niez miennie od 1990 r. za miesz ku je 35,8% o gó ³u lu dnoœci 
kra ju (45. lo ka ta). Prze ciêtne zatru dnie nie w prze myœle na 1 tys. lu dnoœci
w woj. tar now skim wy no si 73,2% o sób, co da je w rankingu wo je wództw 29.
lo ka tê.

A na li za rynku pra cy zosta nie o mó wio na w o dnie sie niu do o sób pra cu -
j¹ cych, pe³ no zatru dnio nych i bez ro botnych za re jestro wa nych.

3.1. Pra cu j¹ cy w dzia ³ach gospo dar ki na ro do wej

Infor ma cje o pra cu j¹ cych do ty cz¹ o sób wy ko nu j¹ cych pra cê przy no sz¹ c¹
za ro bek lub do chód. Da ne o pra cu j¹ cych ujmu j¹ pra cow ni ków pe³ no- i nie -
pe³ no zatru dnio nych w g³ów nym miejscu pra cy. Podzia ³u pra cu j¹ cych wed³ug
wo je wództw do ko na no na podsta wie faktycz ne go miejsca pra cy pra cow ni ków. 
Na le ¿y zwró ciæ u wa gê na zmia nê me to do lo gii sta tysty ki dzia ³al noœci gospo -
dar czej z Kla sy fi ka cji Gospo dar ki Na ro do wej (KGN), któ ra o bo wi¹ zy wa ³a do
1994 r., na Eu ro pejsk¹ Kla sy fi ka cjê Dzia ³al noœci (EKD). Dla te go da ne z lat
1990—1993 wy ma ga ³y prze sza co wañ i prze li czeñ.

Sy tu a cjê pra cu j¹ cych w okre sie transfor ma cji rynko wej (1990—1996)
przedsta wia j¹ ta be le 2 i 3.
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T a b e l a  2

Stan, struktura i dynamika zatrudnienia w dzia³ach gospodarki narodowej w Polsce i woj.
tarnowskim w latach 1990—1996. Czêœæ I

Wyszcze-
gólnienie

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Dynamika
zmian

1993

1990

1996

1994

Polska; ogó³em = 100
Ogó³em
(tys. osób)

16 511,4 15 601,4 14 974,2 14 761,2 14 924,0 14 967,9 15 487,4     89,4    103,8

W tym (%):

1. Roln., ³owiec.,
leœn.

    27,6     32,4     26,8     26,5     27,2     27,0     28,2     85,8    107,6

2. Przemys³     28,0     25,7     25,2     24,6     24,9     24,9     24,3     78,5    101,3

3. Budownictwo      7,5      5,6      6,8     5,9      5,7      5,9      5,6     70,3    101,9

4. Handel      8,4      6,2     13,6     14,5     13,9     13,9     13,5    154,3    100,8

5. Transport
i ³¹cznoœæ

     5,3      5,6      6,1      5,5      5,6      5,6      5,4     92,8    100,1

woj. tarnowskie; ogó³em = 100
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Wyszcze-
gólnienie

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Dynamika
zmian

1993

1990

1996

1994

Ogó³em
(tys. osób)

   316,7    294,0    302,8    302,1    299,5    292,6    310,1     95,4    103,5

W tym (%):

1. Roln., ³owiec.,
leœn.

    43,2     46,8     44,5     48,1     47,8     45,5     49,0    105,1    106,1

2. Przemys³     22,8     20,6     19,6     18,6     18,7     19,6     18,3     78,0    101,3

3. Budownictwo      7,3      4,9      4,6      3,8      4,0      3,8      3,6     49,8     93,0

4. Handel      6,5      7,3      9,0      9,9     10,3     11,2      9,1     99,9     91,6

5. Transport
i ³¹cznoœæ

     5,0      3,8      3,6      2,8      3,6      3,7      3,8     53,7    109,2

• r ó d ³ o: Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Warszawa.

cd. tab. 2

T a b e l a  3

Stan, struktura i dynamika zatrudnienia w dzia³ach gospodarki narodowej w Polsce i woj.
tarnowskim w latach 1990—1996. Czêœæ II

Wyszcze-
gólnienie

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Dynamika
zmian

1996

1994

Polska; ogó³em = 100
6. Edukacja, ochr.

zdr., opieka
spo³eczna

13,9 14,1 12,1 12,6 12,7 12,5 12,4 81,0 101,3

7. Poœrednictwo
finans., obs³.
nieruch. i firm

2,4 2,2 1,9 2,3 2,5 2,5 2,6 85,7 107,9

8. Administr.
publ.,

obrona
narodowa

3,8 5,7 4,9 5,3 5,2 5,2 5,6 124,6 111,8

9. Pozost. dzia³.
us³ug., komun.,
socjal.

3,1 2,3 2,6 2,3 2,3 2,2 2,4 66,3 108,3

woj. tarnowskie; ogó³em = 100
6. Edukacja, ochr.

zdr., opieka
spo³eczna

8,6 10,3 9,8 10,0 10,0 10,3 9,5 110,9 100,0

7. Poœrednictwo
finans., obs³.
nieruch. i firm

1,1 1,5 1,7 1,6 2,0 2,1 2,1 138,7 108,7

8. Administr.
publ.,

obrona
narodowa

5,4 4,1 5,5 4,4 2,8 2,5 2,8 77,7 103,5

9. Pozost. dzia³.
us³ug., komun.,
socjal.

0,1 0,7 1,7 0,8 0,8 1,3 1,8 763,2 233,0



W pier w szej fa zie transfor ma cji (1990—1993) nast¹ pi³ szybki spa dek licz -
by pra cu j¹ cych (i gwa³ tow ny wzrost bez ro bo cia). Spa dek ten do ty czy³ wy ³¹cz -
nie sekto ra publicz ne go, gdy¿ w sekto rze pry watnym licz ba pra cu j¹ cych sta le
zwiêksza ³a siê (Kie nie wicz, Szo pa 1997).

W dru giej fa zie — od 1994 r. — o ¿y wie nie gospo dar cze przy czy ni ³o siê do
wzrostu licz by pra cu j¹ cych w gospo dar ce na ro do wej, nie o si¹ ga j¹c je dnak
w 1996 r. po zio mu wyjœcio we go z 1990 r. (za rów no w kra ju, jak i w woj. tar -
now skim). Z po zy tyw ny mi zmia na mi na rynku pra cy ³¹ czy siê za ha mo wa nie
i stopnio wy spa dek bez ro bo cia. Aktu al nie proble mem jest podtrzy my wa nie
tych tendencji i za pew nie nie wzrostu zatru dnie nia.

W struktu rze zatru dnie nia w woj. tar now skim zwra ca u wa gê prze wa ga pra -
cu j¹ cych w rol nictwie, ³o wiectwie i leœnictwie w wiêkszym stopniu a ni ¿e li
prze ciêtnie w kra ju. Dru g¹ po zy cjê zajmu je prze mys³, przy ni¿ szym u dzia le
woj. tar now skie go w sto sunku do kra ju — z o gól n¹ tendencj¹ spadko w¹.

Dy na mi ka zmian wy raŸ nie u wi dacz nia swe ró¿ ni ce w I fa zie transfor ma cji
— ja ko u jem na o raz w II fa zie — ja ko do datnia (z wy j¹tka mi), przy czym
w dzia ³ach sfe ry nie ma te rial nej ko rzystniej przedsta wia siê w I fa zie dla woj.
tar now skie go a ni ¿e li w kra ju.

3.2. Zatru dnie ni w dzia ³ach gospo dar ki na ro do wej

Infor ma cje o zatru dnio nych do ty cz¹  wy ³¹cz nie o sób pra cu j¹ cych na podsta -
wie sto sunku pra cy ja ko pra cow ni cy pe³ no zatru dnie ni o raz nie pe³ no zatru dnie -
ni w g³ów nym miejscu pra cy. Da ne z te go zakre su za wie ra ta be la 4 — dla lat
1991—1993 i ta be la 5 — dla lat 1994—1996.

Ta be la 4 od zwier ciedla sy tu a cjê w I fa zie okre su transfor ma cji, w któ rej
stan zatru dnie nia i dy na mi ka o gó ³em i w posz cze gól nych dzia ³ach (z kil ko ma
wy j¹tka mi) przedsta wia trend u jem ny. Odsetki o sób zatru dnio nych w gru pie
pra cu j¹ cych o gó ³em s¹ rów nie¿ ma le j¹ ce, przy czym u dzia³ ten w woj. tar now -
skim jest znacz nie ni¿ szy a ni ¿e li w kra ju. Na przy k³ad w 1993 r. u dzia³ ten dla 
Pol ski wy niós³ — 57,6%, a w woj. tar now skim — 38,5%.

W struktu rze zatru dnie nia w la tach 1991—1993 u wi dacz nia siê sta ³y spa -
dek u dzia ³u pra cu j¹ cych w rol nictwie i leœnictwie w kra ju i woj. tar now skim,
przy ni¿ szym u czestnictwie ba da ne go re gio nu. Zmia ny te po zosta j¹ w bez -
poœre dniej re la cji z sy tu a cj¹ sekto ra pañ stwo we go w rol nictwie.

W prze myœle woj. tar now skie go zatru dnie ni par ty cy pu j¹ wiêkszym u dzia -
³em pro cento wym a ni ¿e li prze ciêtnie w kra ju — gdzie sku pia ³o siê ok. 36% o -
gó ³u pra cu j¹ cych wo bec 40—42% w ba da nym re gio nie.

Wzrost u dzia ³u pro cento we go zatru dnie nia wystê po wa³ w przy jê tych la tach 
przede wszystkim w handlu, nau ce, oœwia cie, admi nistra cji, fi nansach i u bez -
pie cze niach. Utrzy my wa³ siê na zbli ¿o nym po zio mie w ko lejnych la tach dla
kra ju w transpor cie i ³¹cz noœci (zmniejsza³ siê w woj. tar now skim), och ro nie
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zdro wia i o pie ce spo ³ecz nej, kul tu rze, spor cie i tu rysty ce, a tak¿e w bu dow -
nictwie, przy spadku w woj. tar now skim.

Ta be la 5 u ka zu je po ziom, struktu rê i dy na mi kê zatru dnie nia w II fa zie
transfor ma cji przy pa da j¹ cej na la ta 1994—1996. W 1994 r. licz ba zatru dnio -
nych w gospo dar ce przekro czy ³a stan z 1991 r., roz poczy na j¹c trend wzrosto -
wy w kra ju i re gio nie tar now skim ze zbli ¿o n¹ do sie bie dy na mi k¹ zmian.
Rów nie¿ wzrós³ u dzia³ zatru dnio nych wœród o gó ³u pra cu j¹ cych (z wy j¹tkiem
1996 r. dla woj. tar now skie go).

W posz cze gól nych dzia ³ach zau wa ¿al na jest wy raŸ na dy na mi ka wzrosto wa
zatru dnie nia, z wy j¹tkiem rol nictwa, ³o wiectwa i leœnictwa w kra ju i re gio nie
(o raz w bu dow nictwie w woj. tar now skim), gdzie wystê pu je tendencja
spadko wa.
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T a b e l a  4

Stan, struktura i dynamika zatrudnienia wed³ug dzia³ów gospodarki narodowej w Polsce
i woj. tarnowskim w latach 1991—1993. Ogó³em = 100

Wyszcze-
gólnienie

1991 1992 1993
Dynamika zmian

1993/1991

Polska
woj.

tarnowskie
Polska

woj.
tarnowskie

Polska
woj.

tarnowskie
Polska

woj.
tarnowskie

Ogó³em (tys. osób) 8901,8 130,4 8513,6 120,1 8509,0 116,4  95,6  89,3

Odsetek ogó³u
pracuj¹cych

  57,1  44,3   56,8  39,7   57,6  38,5 — —

Struktura
zatrudnienia (%)

   

 1. Rolnictwo,
leœnictwo

   6,2   4,7    4,8   3,4    3,8   2,9  58,6  55,7

 2. Przemys³   35,4  39,1   36,1  42,2   36,1  41,2  97,3  93,9

 3. Handel    7,7   8,3    7,6   7,9    7,9   8,0  98,2  86,1

 4. Transport    7,9   7,7    7,8   6,6    7,5   6,4  90,4  74,0

 5. Budownictwo    7,2   6,8    7,0   3,8    7,1   4,1  93,8  53,9

 6. Pozosta³a prod.
material.

   0,9   0,1    0,9   0,2    0,8   0,2  90,5  50,0

 7. Nauka, oœwiata
i wych.

  12,9  13,6   13,1  14,7   13,4  15,2  98,9  99,4

 8. Ochr. zdr.
i opieka socj.

   9,3   9,1    9,3   9,6    9,4  10,0  96,6  98,3

 9. Gosp. komun.
i mieszk.

   5,2   3,7    5,1   3,8    5,0   3,9  93,0  95,8

10. Adm. i wymiar
spraw.

   2,8   3,3    3,3   4,2    3,6   4,2 123,3 113,9

11. Finanse i
ubez-

pieczenia

   1,9   1,7    2,3   2,0    2,5   2,1 127,0 113,6

12. Kultura
i sztuka

   1,0   0,7    1,0   0,8    1,0   0,9  97,0 111,1

13. Kult. fiz.,
sport

i turyst.

   0,7   0,5    0,7   0,3    0,7   0,4  99,4  83,3

14. Pozosta³e    0,9   0,7    1,0   0,5    1,2   0,5 108,7  62,5



W struktu rze zatru dnie nia najwiêkszy i rosn¹ cy u dzia³ repre zentu je za rów -
no prze mys³ kra jo wy (35,2% w 1996 r.), jak i w jesz cze wiêkszym stopniu
w woj. tar now skim.

Wi docz ny jest wzrost zatru dnie nia w handlu, ho te lar stwie i gastro no mii,
a tak¿e w obs³u dze nie ru cho moœci i firm, poœre dnictwie fi nanso wym. Na to miast
w ko lejnych la tach utrzy mu je siê na zbli ¿o nym po zio mie zatru dnie nie
w transpor cie i ³¹cz noœci, e du ka cji, och ro nie zdro wia i admi nistra cji publicz nej.

No wym wy mo giem okre su transfor ma cji, oprócz re dukcji bez ro bo cia i two rze -
nia no wych miejsc pra cy, jest wzrost wyksz ta³ ce nia i kwa li fi ka cji pra cow ni ków.
Wi¹ ¿e siê to z ko niecz noœci¹ dosto so wy wa nia syste mu e du ka cji do zwiêksza j¹ ce -
go siê za potrze bo wa nia na wie dzê i kwa li fi ka cje za wo do we pra cow ni ków. Po nie -
wa¿ bez ro bo cie prze wa ¿a wœród o sób o niskim stopniu wykszta³ ce nia, kszta³ ce nie
stwa rza wiêksz¹ szansê e li mi no wa nia te go zja wiska.
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T a b e l a  5

Stan, struktura i dynamika zatrudnienia wed³ug dzia³ów gospodarki narodowej w Polsce
i woj. tarnowskim w latach 1994—1996. Ogó³em = 100

Wyszcze-
gólnienie

1994 1995 1996
Dynamika zmian

1996/1994

Polska
woj.

tarnowskie
Polska

woj.
tarnowskie

Polska
woj.

tarnowskie
Polska

woj.
tarnowskie

Ogó³em (tys. osób) 9675,8 130,6 9757,5 135,8 9992,6 134,8 103,3 103,2

Odsetek ogó³u
pracuj¹cych

  64,8  43,6   65,4  46,4   67,2  43,5 — —

Struktura
zatrudnienia (%)

 1. Roln., ³ow.
i leœnictwo

   2,8   1,8    2,6   1,8    2,3   1,6  85,6  91,3

 2. Przemys³   35,9  39,9   35,9  40,3   35,2  39,1 101,2 101,1

— w tym
dzia³.

produkc.

  29,3  35,3   29,4  36,1   29,3  36,2 103,1 105,6

 3. Handel, hotele
i restaur.

  12,7  13,1   13,2  14,6   13,9  13,7 112,5 108,0

 4. Transport
i ³¹cznoœæ

   7,5   5,9    7,4   5,8    7,2   6,4  98,5 112,0

 5. Budownictwo    7,6   6,1    7,4   5,3    7,5   5,6 100,6  94,1

 6. Ochrona zdr.
i opieka socj.

  10,2  11,7   10,2  11,3    9,9  10,8 100,9  95,4

 7. Edukacja
i wychowanie

   9,2  10,9    9,1  10,5    9,1  10,7 101,8 101,5

 8. Adm. publ.
i obr. narod.

   3,9   4,6    3,9   4,4    4,0   4,7 107,1 105,9

 9. Obs³. nieruch.
i firm

   4,7   2,4    4,9   2,2    5,1   3,0 111,8 132,4

10. Poœrednictwo
finansowe

   2,4   1,9    2,5   1,9    2,6   2,0 111,0 103,7

11. Pozosta³e    3,1   1,7    2,9   1,9    3,2   2,4 100,8 146,3

• r ó d ³ o:  Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Warszawa.



Znacz ny wzrost licz by e me ry tów i rencistów w la tach 1990—1995 (o 2258
tys. o sób) przy obni ¿e niu licz by pra cu j¹ cych, w tym zatru dnio nych w gospo -
dar ce, spo wo do wa³, ¿e sto su nek po bie ra j¹ cych œwiadcze nia do pra cu j¹ cych o -
gó ³em wzrós³ z 39% w 1989 r. do 60% w 1995 r. (E ko no mia 1998). By ³o to
m.in. skutkiem obni ¿e nia wie ku prze cho dze nia na e me ry tu rê lub renty inwa -
lidz kie. Ten spo sób zmniejsze nia nie rów no wa gi na rynku pra cy pro wa dzi je -
dnak do po wa¿ nych obci¹ ¿eñ bu d¿e tu pañ stwa o raz do de zakty wi za cji o sób
w wie ku pro dukcyjnym.

3.3. Ruch pra cow ni ków pe³ no zatru dnio nych

W ka te go ry za cji GUS pe³ no zatru dnio ny mi s¹ o so by pra cu j¹ ce w pe³ nym
wy mia rze cza su pra cy o bo wi¹ zu j¹ cym w da nym za k³a dzie pra cy, w tym pra cu -
j¹ cy w skró co nym cza sie pra cy. Da ne o ru chu pra cow ni ków do ty cz¹ licz by
przy jêæ i zwol nieñ z pra cy, a nie licz by o sób (je dna o so ba mo ¿e kil kakrotnie
zmie niaæ pra cê w ci¹ gu ro ku). Wspó³ czynnik przy jêæ (zwol nieñ) obli czo no ja -
ko sto su nek licz by przy jêæ, pom niejszo nej o o so by pow ra ca j¹ ce do pra cy z ur -
lo pów wy cho waw czych i bez p³atnych (lub licz by zwol nieñ pom niejszo nej o o -
so by, któ re otrzy ma ³y ur lo py wy cho waw cze i bez p³atne), w da nym ro ku do
licz by zatru dnio nych w dniu 31 gru dnia ro ku poprze dnie go.

Ruch pra cow ni ków w I fa zie transfor ma cji gospo dar czej i lustru je zesta wie -
nie w ta be li 6.
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T a  b e  l a  6

Ruch pra cow ni ków pe³ no zatru dnio nych w Pol sce i woj. tar now skim w la tach 1991—1993

Lata

Przyjêcia Zwolnienia

Ró¿nice
tys. osób

wspó³czynnik 
przyjêæ

tys. osób
wspó³czynnik 

zwolnieñ

w tym

z przyczyn
zak³. pracy

(w tys. osób)

procent
zwolnionych

ogó³em

Polska

1991 1720,6 16,1 2726,9 26,8 666,9 24,5 1006,3

1992 1641,9 17,9 2040,3 22,4 535,8 26,3  398,4

1993 1752,6 20,5 1789,3 21,0 547,5 30,6   36,7

woj. tarnowskie

1991   18,5 10,0   34,3 21,0   9,5 27,7   15,8

1992   17,8 12,5   24,0 17,4   7,0 29,2    6,2

1993   17,0 13,2   19,5 15,5   5,1 26,1    2,5

• r ó d ³ o: Obli cze nia w³asne na podsta wie Rocz ni ków Sta tystycz nych GUS, War sza wa.



W la tach 1991—1993 syste ma tycz nie wzrasta ³a w kra ju i re gio nie tar now -
skim licz ba przyjmo wa nych do pra cy, a tym sa mym wspó³ czynnik przy jêæ,
a zmniejsza³ siê wspó³ czynnik zwol nieñ. Zwol nie nia z przy czy ny za k³a dów
pra cy sta no wi ³y w tych sa mych la tach ok. 25—30% w kra ju i 26—29% w woj. 
tar now skim.

Od 1994 r. GUS re jestro wa³ w spo sób bar dziej szcze gó ³o wy przy jê cia
i zwol nie nia z pra cy z uw z glê dnie niem ko biet. Przy jê cia sta le rosn¹ ce w ko -
lejnych la tach do ty czy ³y ko biet — w ska li kra ju 37—39% i 35—38,5% w woj. 
tar now skim, znajdu j¹c od zwier ciedle nie w ni¿ szych wspó³ czynni kach przy jêæ. 
Wspó³ czynnik ten, cho cia¿ sta le rosn¹ cy, by³ ni¿ szy w ba da nym wo je wódz -
twie o gó ³em i dla ko biet (tab. 7).

W struktu rze przy jêæ zwra ca u wa gê wy so ki odse tek zmie nia j¹ cych pra cê
i poprze dnio za re jestro wa nych bez ro botnych, w tym zatru dnio nych przy ro bo -
tach publicz nych i pra cach inter wencyjnych. Odsetki przyjmo wa nych do pra -
cy spoœród bez ro botnych (w tym do ro bót publicz nych) s¹ w woj. tar now skim
wy¿ sze od œre dniokra jo wych.

W gru pie pra cow ni ków zwal nia nych, podobnie jak przy przy jê ciach,
wzrasta ³a licz ba bez w z glê dna zwal nia nych o sób w kra ju i re gio nie, co zna laz -
³o potwier dze nie w rosn¹ cym wspó³ czynni ku zwol nieñ o gó ³em i ko biet w la -
tach 1994—1996. Da ne te s¹ ka¿ do ra zo wo ni¿ sze w woj. tar now skim a ni ¿e li
dla kra ju (tab. 8).
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T a b e l a  7

Przyjêcia do pracy w Polsce i woj. tarnowskim w latach 1994—1996

Lata
Ogó³em

(tys.
osób)

w tym Z liczby ogó³em = 100
Wspó³czynnik

przyjêæ

kobiety
(%)

zmienia
-

j¹cy
pracê

zarejestr.
poprzednio

jako bezrob.

w tym
przyjêci do
prac interw. 
i rob. publ.

podejmuj¹cy
pierwsz¹

pracê

powracaj¹cy
z urlopów

wych.
i bezp³.

inni ogó³em kobiety

Polska

1994 1828,0 39,0 44,8 25,9 10,3 13,1 5,4 10,8 21,0 16,4

1995 1981,4 37,2 32,0 26,8  9,9 14,0 4,1 23,1 23,3 17,4

1996 2103,4 37,6 49,5 23,6  7,7 13,3 3,5 10,1 25,0 19,0

woj. tarnowskie

1994   20,5 38,5 38,1 35,1 14,1 16,6 8,3  1,9 16,8 11,9

1995   22,4 34,8 25,1 37,0 14,3 17,8 6,7 13,4 18,8 12,5

1996   22,9 35,3 39,3 36,3 14,0 15,7 5,2  3,5 19,3 13,2

• r ó d ³ o:  Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych Województw GUS,
Warszawa.



Po rów nu j¹c je dnak o ma wia ne wspó³ czynni ki wi dzi my, ¿e przy jê cia do mi -
nu j¹ nad zwol nie nia mi w kra ju, rów nie¿ w woj. tar now skim, z wy j¹tkiem
1994 r., gdy wyst¹ pi ³a sy tu a cja odw rotna.

W struktu rze zwol nieñ najwiêksza ich czêœæ wy ni ka z wy po wie dze nia sto -
sunku pra cy, g³ów nie przez za k³a dy pra cy. Za rów no w kra ju, jak i wo je wódz -
twie tar now skim s¹ to dla ko lejnych lat odsetki ma le j¹ ce, a le wy¿ sze w kra ju
ni¿ w ba da nym re gio nie. Rów nie¿ odsetki prze no szo nych na e me ry tu rê i renty
s¹ ma le j¹ ce, cho cia¿ w mniejszej ska li w woj. tar now skim a ni ¿e li w kra ju.

P³ynnoœæ i sta bil noœæ za ³óg jest ma ³o zba da nym zja wiskiem w Pol sce. Tym -
cza sem usta le nia w innych kra jach wska zu j¹ na istotn¹ ko re la cjê miê dzy sta -
bil noœci¹ za ³óg a wy dajnoœci¹ pra cy. O sta bil noœci de cy du j¹ przede wszystkim 
sta¿ pra cy i kwa li fi ka cje (wyksz ta³ ce nie) pra cow ni ków. Prob lem ten z ko lei
nie po zosta je bez zwi¹z ku ze zja wiskiem bez ro bo cia.

4. Bez ro bo cie re jestro wa ne w Pol sce i wo je wódz twie
tar now skim — g³ów ne tendencje zmian

4.1. Roz mia ry, sto pa i przy czy ny bez ro bo cia

Nie rów no wa ga na pol skim rynku pra cy z roz po czê ciem transfor ma cji
gospo dar czej u jaw ni ³a ska lê nadwy ¿ek si ³y ro bo czej, g³ów nie roz patry wa nych 
sta tystycz nie ja ko bez ro bo cie re jestro wa ne w U rzê dach Pra cy. Nie wni ka j¹c
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T a b e l a  8

Zwolnienia z pracy w Polsce i woj. tarnowskim w latach 1994—1996

Lata
Ogó³em

(tys.
osób)

w tym
kobiety

(%)

Z liczby ogó³em = 100
Wspó³czynnik

zwolnieñ

razem

w drodze
wypowiedzenia

przenies
.

na
emeryt.
i rentê

w tym
emeryt.

zwolnieni
spoœród

przyj. do
prac inter.

i rob. publ.

inni ogó³em kobiety

zak³ad
pracy

pracow-
nik

Polska

199
4

1813,3 38,6 46,4 26,3 20,1 10,7 5,0  6,3 36,6 20,7 15,9

199
5

1887,5 37,5 42,7 22,4 20,3  9,7 5,0  8,3 39,9 21,9 16,3

199
6

1903,2 37,4 35,0 18,2 16,8  9,0 5,0  6,5 49,5 22,3 16,7

woj. tarnowskie

199
4

  21,5 37,2 36,3 25,7 10,6  8,4 4,6  9,8 45,5 17,5 12,2

199
5

  20,1 36,8 35,3 20,9 14,4  7,5 4,6 13,9 43,2 16,5 11,3



bli ¿ej w mikro- i makro e ko no micz ne skutki bez ro bo cia z po wo du ogra ni czo -
nych roz mia rów opra co wa nia, u wa ga zosta nie zwró co na na g³ów ne aspekty
bez ro bo cia, a wiêc ska lê proble mu w kra ju i re gio nie tar now skim, o raz na je go 
przy czy ny. Tendencje zmian o mó wio ne bêd¹ w œwietle o fert pra cy, wp³y wu
wyksz ta³ ce nia, sta ¿u pra cy i wie ku na bez ro bo cie o raz czas po zosta wa nia bez
pra cy. Wa¿ niejsze infor ma cje o roz mia rach i przy czy nach bez ro bo cia przed sta -
wio ne s¹ w ta be li 9.

Ta be la 9 wska zu je na bez ro bo cie na rasta j¹ ce w la tach 1991—1993
i zmniejsza j¹ ce siê w la tach 1994—1996 w ska li kra jo wej i woj. tar now skim,
przy czym w o dnie sie niu do ko biet w I fa zie transfor ma cji ma la ³o o no, a w II
po now nie za czê ³o wzrastaæ. W 1996 r. w kra ju by ³o za re jestro wa nych po nad
2,3 mln o sób bez pra cy i jest to wci¹¿ wiê cej ni¿ w 1991 r. (2,1 mln).
Analogicz na sy tu a cja by³a w woj. tar now skim — 44 tys. o sób w 1996 r. wo -
bec 36 tys. w 1991 r.

Sto pa bez ro bo cia re jestro wa ne go o gó ³em w kra ju w 1990 r. wy no si ³a 6,5%,
w 1993 r. — 16,4%, z ko lei w nastêpnych la tach obni ¿a ³a siê i w 1996 r. sta -
no wi ³a 13,2% o gó ³u czynnych za wo do wo.
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T a b e l a  9

Bezrobocie rejestrowane w Polsce i woj. tarnowskim w latach 1991—1996

Lata
Ogó³em

(tys. osób)

w tym

Z liczby ogó³em

Stopa
bezrobocia

rejestro-
wanego

dotychczas nie pracuj¹cy
przyuczaj¹-
cy siê do

zawodu lub 
zmieniaj¹cy
kwalifikacj

e
(tys. osób)

zwolnieni
z przyczyn

y
zak³adu
pracy

posiadaj¹cy 
prawo do

zasi³ku

kobiety
(%)

razem
(tys. osób)

w tym
absolwenci

*

w proc. ogó³u
bezrobotnych

Polska

1991 2155,6 52,5 • 222,4  6,3 23,1 79,0 12,8

1992 2509,3 53,3 • 185,3 32,5 24,0 52,3 14,3

1993 2889,6 52,1 • 205,0 11,0 19,5 48,2 16,4

1994 2838,0 52,7 651,9 210,5 15,8 14,0 50,1 16,0

1995 2628,8 55,1 553,5 217,8 14,4  9,8 58,9 14,9

1996 2359,5 58,3 391,8  86,0 12,6  8,5 51,9 13,2

woj. tarnowskie

1991   36,0 51,1 •   5,6  0,0 27,8 80,5 10,2

1992   46,2 49,8 •   4,9  0,1 34,0 34,8 13,5

1993   49,3 48,3 •   5,6  0,1 24,7 45,4 14,0

1994   48,4 50,6  11,8   5,0  0,1 17,8 49,8 13,9

1995   47,6 52,9  10,9   5,1  0,1 12,5 55,9 14,0

1996   44,0 57,0   8,5   2,6  0,1 10,6 43,9 12,4

* Absolwenci szkó³ ponadpodstawowych.

• r ó d ³ o:  Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Warszawa.



W woj. tar now skim sto pa ta w ka¿ dym ro ku by ³a ni¿ sza od kra jo wej,
z podobn¹ tendencj¹ zmian jak w kra ju.

Spoœród do tych czas nie pra cu j¹ cych, w 1994 r. bez ro botny mi w kra ju by ³o
23% o gó ³u bez pra cy, w tym 7,4% przy pa da ³o na absol wentów szkó³ po -
nadpodsta wo wych i wy¿ szych u czel ni. Te sa me odsetki w 1996 r. wy no si ³y
odpo wie dnio: 16,6% i 3,6%.

A na lo gicz nie dla tych sa mych a na li zo wa nych lat odsetki te w woj. tar now -
skim wy no si ³y: 24,4% i 10,3% o raz 19,3% i 5,9%, a wiêc ka¿ do ra zo wo by ³y
wy¿ sze w ba da nym re gio nie wzglê dem kra ju.

Odse tek o sób zwol nio nych z przy czy ny za k³a dów pra cy od 1992 r. w kra ju
syste ma tycz nie ma la³ od 24% w 1992 r. do 8,5% w 1996 r., a w re gio nie tar -
now skim wy no si³ odpo wie dnio: 34% i 10,6% i ka¿ do ra zo wo by³ on wiêkszy
a ni ¿e li w kra ju.

Za rów no w I, jak i II fa zie transfor ma cji u dzia³ bez ro botnych po sia da j¹ cych 
pra wo do za si³ ków zmiejszy³ siê, na to miast w woj. tar now skim kszta³ to wa³ siê 
nie re gu lar nie, a le z je dnym wy j¹tkiem (1991 r.), gdy upraw nie nia te po sia da ³o 
bez w z glê dnie i wzglê dnie mniej bez ro botnych.

4.2. Bez ro bo cie a o fer ty pra cy. Krzy wa Be ve ridge’a

Wa¿ nym wskaŸ ni kiem cha rakte ry zu j¹ cym ry nek pra cy jest licz ba wol nych
miejsc pra cy re jestro wa nych w U rzê dach Pra cy ja ko o fer ty pra cy, a w jesz cze
wiêkszym sto p niu re la cja miê dzy licz b¹ bez ro botnych a licz b¹ wol nych miejsc 
pra cy, tzw. wa kansów (B/W) — zob. tab. 10.
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T a b e l a  10

Bezrobocie i oferty pracy w Polsce i woj. tarnowskim w latach 1991—1996 (stan na 31 XII)

Wyszczególnienie 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Polska

1. Stopa bezrob. rejestr. (%)  12,8  14,3  16,4  16,0  14,9  13,2 

2. Oferty pracy (tys. osób)  29,1  22,9  21,7  25,2  20,5  13,8 

3. Stopa wolnych miejsc pracy (%)   0,16   0,13  0,12   0,14   0,12   0,10

4. Relacje B/W (liczba bezrobotnych
na 1 ofertê)

 74,1 109,6 133,2 112,6 128,2 171,0 

woj. tarnowskie

1. Stopa bezrob. rejestr. (%)  10,2  13,5  14,0  13,9  14,0  12,4 

2. Oferty pracy (tys. osób)   0,3   0,2   0,2   0,2   0,1   0,1 

3. Stopa wolnych miejsc pracy (%)   0,09   0,06   0,06   0,06   0,03   0,03

4. Relacje B/W (liczba bezrobotnych
na 1 ofertê)

120,0 462,0 246,5 242,0 476,0 440,0 

• r ó d ³ o:  Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Warszawa.



WskaŸ nik ten po ka zu je tru dnoœæ zna le zie nia miejsca pra cy przez bez ro -
botne go. Istnie j¹ podsta wy, a by s¹ dziæ, ¿e licz ba wol nych miejsc pra cy zg³a -
sza nych przez przedsiê bior stwa i insty tu cje w U rzê dach Pra cy jest za ni ¿o na,
je dnak u zyski wa ne przez GUS infor ma cje u mo¿ li wia j¹ za obser wo wa nie
wystê pu j¹ cych tendencji. Jak wy ni ka z ta be li 10, w przy jê tym do a na li zy
okre sie wystê po wa³ trend wzrosto wy re la cji B/W w kra ju i re gio nie tar now -
skim w la tach 1991—1996, przy czym sy tu a cja w tym ostatnim przedsta wia ³a
siê bar dziej nie ko rzystnie, np. w 1996 r. w Pol sce na 1 o fer tê przy pa da ³o 171
o sób, a w woj. tar now skim 440 o sób.

Prob lem bez ro bo cia i je go zna cze nie na rynku pra cy na le ¿y roz patry waæ
z punktu wi dze nia racjo na li za cji zatru dnie nia o raz nie dosto so wañ struktu ral -
nych po py tu i poda ¿y pra cy.

Uw z glê dnia j¹c pier w szy aspekt a na li zy, mo¿ na stwier dziæ na podsta wie
ba dañ em pi rycz nych, ¿e likwi da cja bez ro bo cia ukry te go w okre sie transfor -
ma cji jest Ÿród³em bez ro bo cia jaw ne go. Rów no czeœnie po szu ku je siê odpo -
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wie dzi na py ta nie, ja k¹ ro lê we wzroœcie bez ro bo cia odgry wa ne ga tyw ny
szok o gól nej aktyw noœci zwi¹ za nej z cyklicz noœci¹ (re ce sj¹) w gospo dar ce,
któ ra po wo du je pow sta wa nie bez ro bo cia glo bal ne go, a ja k¹ — ne ga tyw ny
szok a lo ka cyjny, zwi¹ za ny z dru gim aspektem ba dañ, czy li z nie dosto so wa -
nia mi struktu ral ny mi po py tu i poda ¿y pra cy, wy wo ³u j¹ cy bez ro bo cie frykcyj -
ne i struktu ral ne.

W koncepcji bry tyjskie go ba da cza za ga dnieñ bez ro bo cia W. Be ve ridge’a, 
dla objaœnie nia kwestii nie rów no wa gi rynku pra cy na le ¿y uw z glê dniæ wy -
mienn¹ za le¿ noœæ miê dzy sto p¹ wol nych miejsc i sto p¹ bez ro bo cia (Krzy wa 
Be ve ridge’a) (Be ve ridge 1944). Ca ³oœæ kom pli ku je kwestia zg³o szeñ o fert
pra cy. O ce nia siê, i¿ w U rzê dach Pra cy gro ma dzi siê nie wiê cej ni¿
30—40% wszystkich o fert pra cy. Inne for my to o fer ty nie publicz nych
insty tu cji funkcjo nu j¹ cych na rynku pra cy, og³o sze nia pra so we za k³a dów
pra cy itp.

A na li za da nych sta tystycz nych do ty cz¹ cych za le¿ noœci miê dzy sto p¹ wol -
nych miejsc pra cy i sto p¹ bez ro bo cia re jestro wa ne go wska zu je na podsta wo w¹ 
ro lê we wzroœcie bez ro bo cia ne ga tyw ne go szo ku o gól nej aktyw noœci w I fa zie 
transfor ma cji, w któ rej wyst¹ pi ³a re ce sja (a w woj. tar now skim rów nie¿ w II
fa zie do 1995 r. — zob. wykre sy 1 i 2).

Za po wy¿ sz¹ te z¹ prze ma wia przede wszystkim fakt, ¿e wzrosto wi sto py
bez ro bo cia to wa rzy szy³ spa dek sto py wa kansów o raz rosn¹ cy wskaŸ nik B/W.
Po nadto w okre sie re ce sji ze spadkiem po py tu na pra cê pra co daw com ³atwiej
jest zna leŸæ pra cow ni ków, a re zul ta tem te go jest ma le j¹ ca sto pa wa kansów.
Rów no czeœnie mo¿ na przy pusz czaæ na podsta wie wykre sów, i¿ od 1994 r. u -
jaw nia j¹ siê w Pol sce nie dosto so wa nia struktu ral ne (w re gio nie tar now skim
sil niej w 1996 r.) zwi¹ za ne z ne ga tyw nym szo kiem a lo ka cyjnym. Po wy¿ sza
inter pre ta cja tendencji zmian w bez ro bo ciu nie wy czer pu je wszystkich ar gu -
mentów objaœnia j¹ cych przy czy ny te go zja wiska.

4.3. Bez ro botni wed³ug sta ¿u pra cy i cza su po zosta wa nia bez pra cy

Bez ro botni bez sta ¿u pra cy two rz¹ najlicz niejsz¹ gru pê w a na li zo wa nych
la tach 1994—1996, przy czym ka¿ do ra zo wo licz niejsz¹ w ba da nym re gio nie
a ni ¿e li w kra ju. Je dy nie gru pa ze sta ¿em pra cy 10—20 lat pre zento wa na jest
w zbli ¿o nych al bo wy¿ szych odsetkach, znacz nie prze wy¿ sza j¹c je dnak
w woj. tar now skim u dzia³ tej gru py wœród bez ro botnych w 1996 r. W gru pach
po wy ¿ej 20 lat sta ¿u pra cy odsetki bez ro botnych s¹ znacz nie ni¿ sze od œre -
dnich kra jo wych (tab. 11).

Jeœli cho dzi o czas po zosta wa nia bez pra cy najlicz niejsz¹ gru pê w la tach
1994—1996 sta no wi¹ o so by nie pra cu j¹ ce od 0,5 do 1 ro ku o raz 1 do 2 lat,
a nastêpnie do 3 mie siê cy.
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T a b e l a  11

Bezrobotni zarejestrowani wed³ug sta¿u pracy i czasu pozostawania bez pracy w Polsce
i woj. tarnowskim w latach 1994—1996

Wyszcze-
gólnienie

Bez
sta¿u
pracy

Sta¿ pracy. Razem = 100
Czas pozostawania bez pracy.

Razem = 100

1 rok
i mniej

1—5 5—10 10—20 20—30
pow.

30
3 m-ce 
i mniej

3—6 6—12 12—24
pow.

24

1994

Polska 23,0 9,1 16,2 15,0 23,8 10,6 2,3 18,1 15,1 22,6 24,2 20,0

Woj.
tarnowskie

24,4 9,1 21,7 17,8 21,8  4,8 0,4 20,7 16,1 21,9 22,9 18,4

1995

Polska 21,0 11,5 17,1 14,5 23,0 10,4 2,5 21,0 17,2 24,4 19,7 17,7

Woj.
tarnowskie

22,9  8,0 23,3 15,6 23,7  6,1 0,4 22,3 18,1 23,7 19,1 16,8

1996

Polska 16,6 16,0 18,2 13,8 22,1 10,3 3,0 22,1 15,6 21,3 22,0 19,0

Woj.
tarnowskie

19,3 10,5 25,2 15,2 23,6  5,8  0,4 23,6 15,9 18,9 22,7 19,3

• r ó d ³ o:  Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Warszawa.

T a b e l a  12

Bezrobotni zarejestrowani wed³ug poziomu wykszta³cenia i wieku w Polsce
i woj. tarnowskim w latach 1993—1996

Wyszcze-
gólnienie

Wykszta³cenie. Razem = 100 Wiek. Razem = 100

wy¿sze

œrednie

zasadni-
cze

podsta-
wowe

poni¿ej
25 lat

25—34 35—44 45—54
55

i wiêcejzawo-
dowe

ogólno-
kszta³-
c¹ce

1993

Polska 1,8 20,2 6,7 39,1 32,2 34,5 28,5 25,2  9,8 2,0

Woj. tar-
nowskie

1,0 18,7 5,2 54,4 20,7 47,3 30,3 17,8  4,2 0,4

1994

Polska 1,7 20,1 6,8 39,4 32,0 34,6 27,4 25,3 10,7 2,0

Woj. tar-
nowskie

1,0 18,6 6,1 52,9 21,5 44,6 31,2 19,1  4,5 0,6

1995

Polska 1,5 20,2 7,2 39,0 32,1 34,6 26,9 25,1 11,3 2,1

Woj. tar-
nowskie

1,0 18,6 6,1 52,9 21,4 43,9 30,9 20,0  4,8 0,4

1996

Polska 1,3 20,0 6,4 38,5 33,8 31,2 27,3 25,8 13,3 2,4

Woj. tar-
nowskie

0,7 18,2 5,7 52,5 22,9 40,7 31,8 21,1  5,7 0,7

• r ó d ³ o:  Obliczenia w³asne na podstawie Roczników Statystycznych GUS, Warszawa.



4.4. Bez ro botni wed³ug po zio mu wyksz ta³ ce nia i wie ku

Wska za no ju¿ poprze dnio na wy so kie bez ro bo cie wœród ko biet. Z ko lei
stwier dziæ trze ba, i¿ najwy¿ sze odsetki bez ro botnych spo ty ka siê wœród o -
sób z ni¿ szym wyksz ta³ ce niem, tj. za wo do wym i podsta wo wym. Szcze gól nie 
wi docz ne to jest w woj. tar now skim, gdzie bez pra cy po zosta je po nad po ³o -
wa o sób po szko le za sa dni czej, czy li znacz nie wiê cej a ni ¿e li w kra ju
(tab. 12).

Roz patru j¹c z ko lei wiek bez ro botnych, stwierdziæ trzeba, ¿e najlicz niejsz¹
gru pê sta no wi¹ o so by po ni ¿ej 25 ro ku ¿y cia, a nastêpnie od 25—34 lat, przy
czym wskaŸ ni ki te kszta³ tu j¹ siê w woj. tar now skim znacz nie mniej ko rzystnie 
ni¿ prze ciêtne dla kra ju. Nie po ko j¹ co wy so ki po ziom bez ro bo cia wœród m³o -
dzie ¿y (w tym zw³asz cza absol wentów szkó³ za wo do wych) wy ni ka m.in.
z nie e lastycz nej po li ty ki e du ka cyjnej, nie dosto so wa nej do potrzeb rynku pra -
cy (Dach 1996).

5. Po li ty ka zatru dnie nia, prze ciw dzia ³a nie bez ro bo ciu
i zwal cza nie bez ro bo cia

Podsta wy praw ne oddzia ³y wa nia pañ stwa i w³adz lo kal nych na ry nek pra cy
for mu ³u je Usta wa o zatru dnie niu i prze ciw dzia ³a niu bez ro bo ciu z 14 XII
1994 r., no we li zo wa na przez Sejm w 1996 r.

Nie dosko na ³oœæ me cha niz mu rynko we go i skutki je go dzia ³a nia za k³ó ca j¹ ce 
rów no wa gê na rynku pra cy wy ma ga j¹ inge rencji pañ stwa dla uspraw nie nia je -
go funkcjo no wa nia. G³ów nym ce lem i za da niem po li ty ki zatru dnie nia jest
racjo na li za cja zatru dnie nia i zmniejsza nie roz mia rów o raz ne ga tyw nych
skutków bez ro bo cia. W po li ty ce tej na le ¿y uw z glê dniæ wzrost konku -
rencyjnoœci miê dzy na ro do wej na tle pro ce sów integra cyjnych i podzia ³u pra cy 
w Eu ro pie i œwie cie. W najnow szych u jê ciach te o re tycz nych wzrostu gospo -
dar cze go isto tn¹ ro lê przy pi su je siê czynni ko wi pra cy i kwa li fi kacjom pra cow -
ni ków. •ród³em wzrostu pro dukcji i konku rencyjnoœci gospo dar ki, o bok tech -
no lo gii i inwesty cji, w co raz wiêkszym stopniu sta je siê wyksz ta³ ce nie lu dzi.
Podsta w¹ racjo nal nej po li ty ki zatru dnie nia jest koncepcja aktyw nej po li ty ki
rynku pra cy, o par tej g³ów nie na œrodkach pie niê¿ nych z Fundu szu Pra cy, o raz
dzia ³a nia w zakre sie poœre dnictwa pra cy. Aktyw na po li ty ka rynku pra cy o -
bejmu je œrodki oddzia ³y wa nia w sfe rze re gu lo wa ne go po py tu i poda ¿y pra cy
o raz wza jem ne go ko ja rze nia o sób po szu ku j¹ cych zatru dnie nia z o fe renta mi
wol nych miejsc pra cy.

Roz dzie lo ny Fundusz Pra cy w 1996 r. sta no wi³ 11% kwo ty fundu szy ce lo -
wych bu d¿e tu pañ stwa. Po ni¿ sze zesta wie nie przedsta wia zmia ny wiel koœci
wy datko wa ne go Fundu szu Pra cy w la tach 1992—1996, z uw z glê dnie niem
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czêœci kwo ty roz dyspo no wa nej na progra my aktyw ne w pro centach o gó ³em (w 
na wia sach):

1992 — 2282,7 mln z³ (4,7)
1993 — 3147,4 mln z³ (11,0)
1994 — 4460,0 mln z³ (13,0)
1995 — 6190,0 mln z³ (12,1)
1996 — 7417,8 mln z³ (13,2)

Pa syw na po li ty ka pañ stwa na rynku pra cy sku pia siê na ró¿ nych for mach
po mo cy fi nanso wej bez ro botnym, g³ów nie w posta ci za si³ ków dla bez ro -
botnych.

Aktyw na po li ty ka o pie ra siê na wy ko rzysta niu zespo ³u instru mentów ma -
j¹ cych na ce lu zmniejsze nie roz mia rów bez ro bo cia. S¹ to na rzê dzia o cha -
rakte rze makro e ko no micz nym i specjal nym — publicz ne progra my zatru dnie -
nia, szko le nia za wo do we i przekwa li fi ko wa nia, re dukcja cza su pra cy, subsy -
dio wa nie p³ac i u dzie la nie po ¿y czek na roz wój w³asnej dzia ³al noœci, roz wój
poœre dnictwa pra cy itp.

Poœre dnictwem pra cy zajmu j¹ siê U rzê dy Pra cy, któ rych zna cze nie dziê ki
stopnio wej popra wie funkcjo no wa nia bê dzie wzrastaæ. Ich za da niem jest m.in. 
roz wi ja nie prac inter wencyjnych i ro bót publicz nych, or ga ni zo wa nie szko leñ
i przekwa li fi ko wañ itp.

Du ¿¹ po pu lar noœci¹ wœród bez ro botnych cie sz¹ siê gie³ dy pra cy o raz mar -
ke tingo wy sys tem poœre dnictwa pra cy. W 1997 r. w woj. tar now skim zor ga ni -
zo wa no 52 gie³ dy pra cy, w wy ni ku któ rych w re jo nie tar now skim zna laz ³o
zatru dnie nie 137 o sób, w tym 48 o sób w restau ra cji „McDo nald’s” w Tar no -
wie (Infor ma cja... 1998).

W mar ke tingo wym syste mie pra cy prio ry te to wym za da niem by ³o na wi¹ za -
nie kontaktów z no wo pow sta ³y mi podmio ta mi, któ re do tych czas nie
wspó³ pra co wa ³y z Re jo no wym U rzê dem Pra cy w Tar no wie. W 1997 r. ty mi
kontakta mi za inte re so wa no po raz pier w szy 1266 za k³a dów, tj. o 638 wiê cej
ni¿ w 1996 r. Na wi¹ za no wspó³ pra cê z sa mo rz¹ da mi lo kal ny mi. W u bieg³ym
ro ku zor ga ni zo wa no 16 spotkañ na te re nie gmin i 5 w U rzê dzie o raz 2 spotka -
nia w Ce chu Rze mios³ Ró¿ nych w Tar no wie. W 1997 r. za ³o ¿o no 1463 no we
„Kar ty Za k³a dów Pra cy”. £¹cz nie do koñ ca 1997 r. wpro wa dzo nych zosta ³o
3267 kart w ba zie kom pu te ro we go „Banku Infor ma cji o Za k³a dach Pra cy”.

Do innych form aktyw ne go dzia ³a nia na le ¿¹: poœre dnictwo za wo do we (gru -
po we i indy wi du al ne), akty wi za cja absol wentów, ko biet, za k³a da nie klu bów
pra cy i sal infor ma cji za wo do wej o raz wspó³ pra ca z par tne ra mi spo ³ecz ny mi
na rynku pra cy.

Sto pa bez ro bo cia w Pol sce, po raz pier w szy od roz po czê cia prze mian
rynko wych, w ma ju 1998 r. spad³a do 9,8%. Zda niem eksper tów O ECD oce -
nia j¹ cych pol sk¹ gospo dar kê, tak szybki spa dek w najbli¿ szej przysz ³oœci nie
bê dzie mo¿ li wy. Jest te go kil ka po wo dów. Je dnym z najwa¿ niejszych bê dzie
roz po czê cie najtru dniejszych za dañ restruktu ry za cyjnych pañ stwo wych
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przedsiê biorstw i ca ³ych sekto rów — hutni cze go i gór ni cze go. Du ¿e jest rów -
nie¿ ukry te bez ro bo cie na wsi, a po nadto na rynku pra cy wkrótce po ja wi siê
m³o dzie¿ z wy ¿u de mogra ficz ne go. W czêœci wniosko wej au to rzy ra por tu
stwier dza j¹, i¿ „Pol ska po zosta nie tym kra jem O ECD, gdzie sto pa bez ro bo cia
bê dzie jesz cze d³u go bar dzo wy so ka, wy¿ sza ni¿ œre dnia dla 29 pañstw
cz³onkow skich” (Wa lew ska 1998).

W tej sy tu a cji li czyæ siê bê d¹ wszel kie inno wa cje w dzie dzi nie zatru dnie nia.
Do ko nu j¹ ca siê prze bu do wa funkcjo no wa nia przedsiê biorstw po winna wy mu -
szaæ e lastycz ne dosto so wa nie gospo da ro wa nia za so ba mi pra cy do wy mo gów
gospo dar ki rynko wej. Cho dzi tu nie tyl ko o wp³y wa nie na licz bê zatru dnio -
nych, a le tak¿e o po dno sze nie e fektyw noœci pra cy. Do dzia ³añ inno wa cyjnych
w po li ty ce zatru dnie nia na le ¿y zmia na za sad o bo wi¹ zu j¹ cych w sto sunkach
pra cy w obli czu za dañ restruktu ry za cyjnych, poprze dza j¹ cych pry wa ty za cjê
przedsiê biorstw pañ stwo wych prze mys³u ciê¿ kie go i sekto ra pa li wo we go.

Wa¿ nym obsza rem dzia ³añ jest po li ty ka zatru dnia nia no wych pra cow ni ków, 
tym bar dziej ¿e wa runki rynko we i stan bez ro bo cia sprzy ja j¹ ich sto so wa niu.
Du ¿¹ ro lê mo g¹ tu o degraæ a gencje do radz twa per so nal ne go, zw³asz cza przy
na bo rze pra cow ni ków na stra te gicz ne sta no wiska.

Rów no czeœnie wy ³a nia siê potrze ba inno wa cji w spo so bach och ro ny pra -
cow ni ków przed po zosta wa niem bez pra cy przez wdra ¿a nie no wych struktur
or ga ni za cyjnych, po zyski wa nie no wych rynków zby tu itp. Wa¿ ne s¹ tak¿e
dzia ³a nia ogra ni cza j¹ ce fluktu a cjê pra cow ni ków i po dno sz¹ ce ja koœæ pra cy
(np. wdro ¿e nie syste mu I SO 9002), zwiêksza j¹ ce mo ty wa cjê do pra cy i sk³a -
nia j¹ ce do po dno sze nia kwa li fi ka cji o raz uspraw nie nia or ga ni za cyjne
w przedsiê bior stwach (Smu ga 1998).

6. Za koñ cze nie

W œwietle przedsta wio nych re a liów rynku pra cy w kra ju i na rynkach lo kal -
nych na przy k³a dzie woj. tar now skie go istnie je potrze ba zindy wi du a li zo wa nia
me tod, progra mów i form prze ciw dzia ³a nia bez ro bo ciu.

Przyspie sze nie wzrostu gospo dar cze go jest ko niecz ne dla zmniejsze nia bez -
ro bo cia, a le podsta wo wym wa runkiem two rze nia miejsc pra cy mu si byæ
efektyw noœæ e ko no micz na. Dla te go stra te gia wzrostu po winna sty mu lo waæ
roz wój wy so ko wy dajnych tech nik wytwa rza nia, z rów no czesnym wy ko -
rzysty wa niem w wa runkach rynków lo kal nych dzie dzin pra coch ³onnych,
szcze gól nie w us³u gach.

Ma j¹c na u wa dze ne ga tyw ne skutki bez ro bo cia, wal ka z nim po winna mieæ
cha rakter prio ry te to wy w po li ty ce zatru dnie nia. Najwa¿ niejsze w tym zakre sie 
jest two rze nie no wych miejsc pra cy za rów no w miastach, jak i na wsi w ra -
mach progra mów wie lo funkcyjne go roz wo ju obsza rów wiejskich. W kra jach
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za cho dnich na wal kê z bez ro bo ciem przez na cza siê 3—5% do cho du na ro do -
we go, w tym pra wie po ³o wa to œrodki na no we miejsca pra cy i szko le nia.

Wy bitna e ko no mistka angiel ska Je an Ro binson w ksi¹¿ ce Wal ka z bez ro bo -
ciem na pi sa ³a: „Bez ro bo cie jest najwiêksz¹ klêsk¹ o so bist¹ i spo ³ecz n¹. Pe³ nia 
zatru dnie nia jest najlepsz¹ dro g¹ do dobro by tu”.
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