
Temot 4. Bezrobocie - czyli
o niedoskonołości rynku procy

zoslonów się:
. kogo nozywomy bezroboinym?
. czy beŻrobocie moźe być kożyslne d o gospodorki?
. lok skuteczn e wolcŻyć z bezrobociem?

Na rynku placy, podobnie jak na każdym innym' występtł€ popyt, podaż i cena, którą
w łm ptzypadku jest pła€a' Zgodni€ z pmwami rynku pojawia się także nielównowaga fyn_

kowa' objawiają€a się beztobociem. tMoż€ być oDo korzysrne dla gospodarki to beŻlobotni
obsadzają nowopowstałe miejsca placy'jedDak częściej zjawisko tojest ploblemem, z któlym
bolykają się rządywi€]u pańsrw Milton Friedman, amerykański laureat nagrcdy Nob]a W dzi€
dziDie ekoDonrii' w takich słowach określił strategięWalkiz bezrobociem: 
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Uczeslnicy rynku procy
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Rynek pracy jest nrj€jscem' gdzie pracodawcy i pracownicy

w sposób ciągty poszlkują się wzajemnie jdopasowują do
siebie swoje oczekiwania. popyt na tym rynku reprezentowaDy
jest przez pracodawcóW' gotowych zatrudnić placowDików

Jest on LŻależniony bezpośrednio od pła€y, która jest jednym

Że składnikóW kosztóW ponoszony(lr prz€z plzedsjębiorcę.J€śli
są one niskie' może on zaoferować więcej 

'niejsc 
pracy' Podaż

natoniast ksztakują osoby clrętDe do podjęcia pracy, lcóre
dostarczają na rynek swoją wiedzę, umiejętDoścj i doświadczenie' za1eźy ona głównje odI

czynników d€mogmficznych, wysokości oferowanych płac oraz preferencji i oczekiwań osób
poszukująrych placy.
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W syruacji' gdy o'ob poszukUjąrych Dracl
PiJcv' mowlmv o bezrobociu. wysląpienie 

' 
'l::] :"*i nlż lnieisc olerowdnJ(h nd l\n(U

wieloma ( zvnnikJmi lry s' 
';;;' 

"''"' lakle| nlerównow..gi nroże bv{ spowodowJne

'' 
Do określenló' jak duże iesr bezrobocie

liCzb.l osob bezroboInVc;; ;;;i"" r::.:"ż\.stop. 'bezfobocia' 
odlwiel(ledla on€

pl acuja i u ch' krórŻv lLr}'\d;'"'.:;;;,j;;:::""-'j#n\ ch ŻJwodowo' c7] li l"ch' (l ó,'J

stopa bezrobocia =
licńa bezrobotnych

li.rb" t"t.uaniony.t ili.Jo t"".lotny.h x I001b

t nie wrykonu]e żadneJ pracy zJrobkowel,. Jest zdolna igorowa do poaięcia ora.u *. ;est z"rc;esLrowana *ffi;ilJ;il;i:'"y n wymiarŻe c7aŚu pra(V:

. nie Lrczv sie w sJ srem," d.i;;;;;. "'","'.''." .ametdowdnia ,eioDow\ m urTedzie prdcJ j
r jest w lljelll: l8 60 ldl ikobie;J' is_gs lat rmęuczyzłil,. nje pobiera świadczen z r]aulu emervru]

. 'ki"g. .h.'"b'-";"':;;;':];i:i:ił".i'"lenIy inwalid7kiej zósllkU macieIzvń-
,,,! rcrL rorrxtetn z gospodarsrwem Dow,. nie p,zer1r,a w aresiz.,;i's;;;;frI1.' ha pruericTeniowv(h,

_lłszysrkie uarun(i nielil"; ;,;;.;;I'"'"zb'lwienid 
wolnoś'i'

z 20 kwrclnia 2004 roku o ;;";;;,,'::,';:;:;i';:,'i,"::;;:,::iliil:il1* * d się w UnłWl,

Osobo bezrobotno

" ' 
1:1H;;.:T::;il"'u' o'oou o""ooo'n"r '.r,.iilnl o iiliJiJ

Rodzo e bezrobocio

,u,{'osPodarce 
można *'.u'n'. ou,.ooo.,", r.rĘi!l l]iinlĘJi"] .

. B€z.obocie Ękcyjne spowodowane iest lii".r ni"oa.o-ny. 
"l"m"; ; ;";.;':"::::T":: 

rvn]'u prJcv' Nie pĘe(Ec7d ol)o 5"
.','l"Lu *l'i" i"".'' l"p'";';,""j ;;ilj::::-"":(l' 

l-Ud7ie' gdv znienidją pl.lcodaw(e'
są bezloborĄi. - *'ł" ;,;;;';;i/,i'fo'l"kj""'ła''i l.'adl j plzez Lrórki czaq
kónia wvnikljącą 

' '**..,l')i,oii".L'-]-Ż$Ęlan!.je\l 
ze Żmlón4 mlejs(a 7dmies7.

prdcownlLd i*'po*'"*"'" o*., 
"-'""','.] 

' 

oi"*; Y u'^ ao'ie pIorer plzrimorłanla
odjlltra'' lub ''lesteś zwo'".il:'1'.'".*li11,]li'o krolllego komunikJtll, '''".'""".'ł BeŻrobocie"a'-"".lo",'],'.""l',l@o.lellv(cyinevt\ślępuiebaldzocże.l"

' 
*i"lro..'ą popy'u n" ao',:;fi";-"#::"""ie 7 sylUdfją 8o(poddrcz4 pan5rMa -

pf7edsiębiorslwJ nje spl7"o,;.'oli 
","'.'#']i 

* ĄDlll_ \4 momencie. gdy pop1l 'pada'
nie.oplaca lm się Ull7)mył\;;;ń;;j'""::]:::i:'woi'ń plodul'row a w związLu z wrn
PodcŻJ\ 8dv '.'"'""' i"o;;:; 

'il;:T J"iH:li;[:"i'::il:T il'"#li:":;

l



zainteresowanizakupem' kierownictwo zazwyczaj dec]'duje się Da zamknięcie linii plo_

dukcyjnej oraz zwolnienie pracowników
Bezfobocie sezonowe związanejesl z warunkami atnrosferyczDymj i Porami roku' W nie_

których okresach zwiększa się zapotEebowanie lla placowników Wybranych sektoróW,

np.: W rolnictwie, ogrodnictwie i tUrystyce (Iato jesjeń) lub budownictwi€ (wiosna_je_

sień)' Zarówno praca w tzw. ,,małej gastlonomii'', jak i przy zbiorze owocówjest krótko

tlwała 'w pierwszynr plzypadku trwa około 2 mjesięcy, w drugin 3_4 tygodnie' Po tym

okresie osoby zatnldDione stajE się znowU

Bezrobocie technologiczne j€st konse_

kweDcją lozwoju szeloko pojętych tech_

nologii i coraz bardziej dostrzegalnyDr

zastępowaniem ludzi maszynami' NoWo

czesne urządzenia i maszyny są w staDje

szybciej, doldadniej i taniej wykoDać

pracę, którą do niedawna musiało Wyko_

nyw3ć kilka osób- Kiedy plzedsiębiorstwa

podejmlłi decyzję o zainwestowaniu

w nowe technologie, niepotrzebne stano'

\Ą/iska są likwidowane' a pracownicy zwal_

niani' Kilka lat temu w Polsce w ulzędach pocztowych zajmljącyclr się Wysylką pŹe

sył€k Wplowadzono ulządzenia automatyczllie sortujące listy. WóWczas pracę straciło

kilkadzjesiąt osób, których zadaniem było seglegowaDi€ Poczty i przygotowanie jej do

. B€zrobocie sbulrturalne pojawia się, gdy na rynku prac] występuj€ s}tuacja DiedoPaso_

wania oczekiwań pracodaw€óW do nrożliwości osób poszukujących pracy' Z takim bez_

lobociem ltlamy do czyni€nia obecni€ w Polsce 'W grudniu 2010 ll Wynosiło ono ] 2'3*'

W naszym ktaju jest dużo osób bezrobotnych w wieku przedemer}talnym, któle nai
częścjej nie znają języków obcych, mają kłopot z posługiwaniem się plogramami kom_

puterowymi. Problemem jest róWnież niedoPasowanje systemu szkolnictlva wyższego

do potrzeb rynku. Tysiące absolwentów wyższych Uczelni, kończącyclr modne kjeruDki

sttldióW np. zaźądzanie' Politologję, europeistykę' lrie znajd je pracy. gdyż na takie

Wykształcenie nie ma zapotrzebowani3.

M wolki z bezrobociem
Bez.obocie oznacŻa niewykorzystaDi€ zasobów siły loboczej. Za walkę z tym zjawiskiem

i przeciwdziałanie odpowiedzialne są instytu€.je państwowe, które powinny dbać o zlówno_

Ważony rozwój kraju' Państwo stosuje w rym ce]u dwie grupy nalŻędzi- pas}'!!ne iaktywne.

Pas}ĄVne mają na celu łagodzenie skutkóW istnjejącego bezlobocia, natonriast b3ldzi€j efek_

tywne si nalzędzia aktywne'
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Meiody posywne
. zasiłki dla bezlobotnych - mają na celu wspomóc finaDsowo osoby, które straciły prucę'

ale akt}.lvnie poszukują now€j'

. be.obÓ'ny m evko w Ób9o2e, no którym bezroboce i€ł njższe niż l50%
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bełobÓlny mo ponod 50 01oroz posÓdo.o no]mnie 20-le1ninoż plocy]

mÓ]Żonek b€zrobolnego równi€ź pÓŹÓsto]e bez pro.y ] Ulrocil prowÓ dÓ zosiłku,
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Wysokość zasiłku pobieranego przez bezrobotnego jest uza1eżniona od:

- kwoty zasiłku podstawowego. naliczanej co loku w czel','łcu, zgodflie z Uslawq z dnia

20 kwietnia 2004 r o pronocji zatrudnienia i instvtuciach rinku prac!,

- okesu zatrudnienia - j eśli bezrobotny przepracował 5lat, przysługuje mu 80% L:woty

(tzw. zasiłek obniżony). jeśli od 5 do 20 lat - otrzymuje ]00% zasiłkl podstawowego,

natomiast plzy oklesie zatrudnieDia przekraczającym 20 lat - ]20% kwoł (zasiłek

podwyźszonvl'

. świadczenia przedemerytalne ptzysłlgują obywatelom' którzy na kilka lat przed emery_

turą utracili pracę.
. obniżenie wieku emerytalnego ma spowodować

wchodzących na ryn€k p.acy.

zwolDienie etatów dla osób nowo



Metody oktywne
. Dofadztwo zawodowe - może pomóc ludziom w Wyborze odpowiedniej ścieżki kariery

zawodowej ]ub zmienićobecną' takaby nie nieliproblenll ze znalezieniem pracy' Doradcy
pracują w !żędach pracy oraz colaz części€j w ginnazjach i szkołach ponadgimnazjal
nych, aby nie ty]ko poma8ać bezlobotnym, aIe też zapobie8ać bezrobociu w przyszłości'r Pośr€dnictwo Pracy - podstawową instytucją są w tym przypadku ulzędy pracy' ale na
uczelniach WyżsŻych funkcjonują równi€ż biula karier ]ch zadaniem jest glomadŻeni€
ofert placy i informowanje o nich osób' któte poszukują zatrudnienia. olganizujE t€ż
staźe dla studentów ostatDich Iat olaz abso]WentóW szkół i ucz€Ini wyższych, które
ponagają w ŻdobyciU dośWiadczenia na rynku pracy.

. szkolenia prowadzone sq przeŻ instyfucje wspierajq€€ beŻrobotnych j maią na celu
pomóc im w dostosowaniu się do Wymagań stawianych przez pracodawców. Dają też
moŹ1iwość pżekwaIifikowania zawodowego.

t Pro8ramywspomagając€ bezfobotnych _ urzędy pracy ofelują m'in' dotacje igraDty d]a
osób chcących rozpocząćwłasną działa]ność gospodarczą'

Powyższe działania są jednak ni€Wystatczające. Plzedsiębiorcy uważają, że rec€ptą na
bezrobocie W Polsce byłoby dopasowanie kierunków studiów Wyższycb do potrzeb rynku,
tak, aby co roku wielu menedżerów i socjoIo8ów nie zasi]ało grona bezrobotnvch' Poza
r\m obnlżenie l.osz(o$ lalrUdnidnia prJcownlkoW d przede ws7v\rl(im sl<IadeL lla ubezpie_
czenia społeczne, spowodowałoby' że pracodawcy byliby w stanie tworzyć więcej etatów

CIEKAWOSTKI

Rozwoju Kształ€enia Zawodowego)' wyspecjalizowanej agendy Unii EUtopejskiej, zajmu_
jące.i się badaniem trendów na .ynku ptacy Wskazują, że do 2015 L redukcja zat.udnienia
dotyczyćbędzi€ plzedewszystkim takich zawodów jakl robotnicy przemyslowi, Ę€mieśl_
nicy' lolnicy' ogrodnicy, Ieśnicy i rybacf oraz pracownicy biurowi. Na zwiększone zapo_
trzebowanie na rynku pracy mogą liczyć różnego rodzaj specja1iści - osoby wyksztaŁ
cone w okteślonym kierunk , ze szczególnym nacGki€m na wybrany obszar dzjałalności'
Warto zatem kształcić się w taki sposób, aby Llnikać kiet0nków dających ogóIną wiedzę
iszukać specjalizacji z8odnych z Własnymi predyspozycjami i moźIiwościami

Plognozy Eulopean centrc Jor the Deve\opnent afvacgtio'al łai'ins (Eoropejslde centr;m

Bowl E NA PecowMów W posŻcŻEcÓLNYcH }v/oDAcH w urAcH ,ooó ,or0
NóW!E 1DANE4czN E zE sŻwłcĄR Ą l NoRWfG Ą BEz BuGAR ruMlN j

755 18,85

5,93 9,50 15,12



ĆW|CZENIE 2
a*""- .,"r.a. *' *.by' które u]ogą być uznanc za bezrobotnc' o ilc spchlią wszystki

Ni€pracujący W czasie Wakacji Mar€k u?eń druqjej klasy liceUm osolnol1akąc€qo

Pan Zby!zek' placUiący 
''na 

czdno'hydraUl]k

;ani celina - as']etnja krawcowa' zarcjeśrowala się W rejonowym urzędŻ]e pracy isz]ka pracy

Kasia-dŻiennie łudiuie politÓloqię iszuk pmcy doryw(ze]

Ńa Ń'ł"ń"cz"ńb"d godniu chciałby ptacować' żeby zarcbić na

Jacek-nie pracuje zawodowo' posiada swoj€ qospodarśtwo rclne

ńi'*;55 h'a ld; *o!!€ijako stlażak' ale po kontuz]i kręqoslupa musi
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