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Wielkość i struktura bezrobocia 

Nawet pobieżna analiza sytuacji dzisiejszego świata wyraźnie pokazuje, że bezro-
bocie to jedno z najważniejszych wyzwań, wobec którego stają społeczeństwa półkuli 
północnej. Wbrew prognozom sformułowanym w raporcie Międzynarodowej Organi-
zacji Pracy (International Labour Organisation - ILO) za lata 1996/1997 następny okres 
przyniósł pogorszenie sytuacji w sferze zatrudnienia. Według szacunków tej organiza-
cji prawie miliard ludzi na świecie jest pozbawionych pracy lub musi się zadowolić nie-
pełnym zatrudnieniem. 

Bezrobocie dotyka także w szerokim zakresie kraje europejskie. Na niebezpieczeń-
stwo utraty pracy lub niemożność jej znalezienia narażeni są zarówno obywatele państw 
Europy postkomunistycznej, jak i mieszkańcy państw zachodnich. Mając na uwadze po-
prawność międzynarodowych porównań w tym zakresie, niezbędne jest posługiwanie 
się jednorodną definicją bezrobocia. Dochodzenie do wspólnych uzgodnień trwało całe 
dziesięciolecia, a pierwsze międzynarodowe wytyczne odnośnie do określania wielkości 
zjawiska przedstawiono w 1947 r. Po kolejnych poprawkach trzynasta międzynarodo-
wa konferencja statystyki pracy przyjęła rezolucję w sprawie statystyki ludności zawo-
dowo czynnej, zatrudnienia i bezrobocia. Zgodnie z przyjętymi wówczas ustaleniami 
bezrobotnymi są osoby bez pracy, poszukujące zatrudnienia i jednocześnie utrzymujące 
kontakt z urzędem zatrudnienia. O ile stosunkowo łatwo można określić, czy dana oso-
ba pozostaje aktualnie w stosunku pracy bądź jest osobą samozatrudniającą się, o tyle 
znacznie trudniej jednoznacznie stwierdzić, czy bezrobotny jest rzeczywiście zaintereso-
wany w podjęciu legalnego zarobkowania oraz czy jest on osiągalny przez urząd zatrud-
nienia, który może mu zaoferować podjęcie pracy. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że 
mimo prób ujednolicenia sposobów obliczania wielkości bezrobocia w poszczególnych 
krajach, pewne różnice metodologiczne utrzymują się nadal1 (por. tab. 1). 
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Tabela 1. Bezrobocie w wybranych krajach OECD w 1998 roku 

Kraj 
Stopa bezrobocia obliczona 

wg międzynarodowych 
standardów 

Stopa bezrobocia obliczona 
metodami przyjętymi 

w danym kraju 

Hiszpania 18,8 18,8 
Włochy 12,1 12,3 

Francja 11,9 11,8 
Finlandia 11,4 11,4 
RFN 9,4 11,1 
Belgia 8,8 12,6 
Szwecja 8,2 6,5 
Irlandia 7,8 10,2 

Wielka Brytania 7,0 5,5 
Dania 5,1 6,5 

Portugalia 4,9 5,1 
USA 4,5 4,5 
Austria 4,4 7,2 

Japonia 4,1 4,1 
Holandia 4,0 4,2 
Źródło: Arbeitsstatistik. Nicht die ganze Wahrheit, „iwd" 1999, Nr. 14, s. 6. 

Tabela 2. Stopa bezrobocia w wybranych państwach OECD w latach 1960-2002 

Kraj 1960-73 1974-82 1 1983-94 1995-2000 2001 2002 

Austria 1,7 2,1 3,7 4,1 3,6 4,3 
Belgia 2,1 7,8 9,7 9,1 6,6 7,3 
Dania 1,3 7,2 8,4 5,8 4,3 4,5 
Finlandia 2,0 4,6 7,8 12,3 9,1 9,1 
Francja 1,9 5,4 10,1 11,5 8,5 8,7 
Holandia 1,9 6,8 8,7 4,8 2,4 2,8 
Japonia 1,3 2,0 2,5 3,9 5,0 5,4 
Kanada 5,2 7,6 9,8 8,5 7,2 7,7 
Norwegia 1,9 1,9 4,1 4,0 3,6 3,9 
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Kraj 1960-73 1974-82 1983-94 1995-2000 2001 2002 

RFN 0,8 3,6 6,1* 8,8 7,7 8,6 

Szwajcaria 0,0 0,3 1,5 3,6** 1,9 2,8 

Szwecja 1,9 2,1 3,5 8,3 4,9 4,9 

USA 4,8 7,1 6,6 4,8 4,8 5,8 

Włochy 4,6 7,0 10,3 11,4 9,4 9,0 

*RFN w granicach sprzed zjednoczenia. 
** 1995-1999. 
Źródło: K.-H. Paque, Structural Unemployment in Europę A Bird's-Eye View, Kiel 1996, s. 3 oraz obliczenia własne 
na podstawie: OECD Employment Outlook, Paris 2001, s. 208; Die Lage der Weltwirtschaft und der deutschen Wirt-
schaft im Frühjahr 2002, „DIW Wochenbericht" 2002, Nr. 17-18, s. 260; Die Lage der Weltwirtschaft und der deut-
schen Wirtschaft im Herbst 2002, „DIW Wochenbericht" 2002, Nr. 43, s. 705, Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung 
2003/ 2004, „DIW Wochenbericht" 2003, Nr. 27-28, s. 422. 

Niezależnie jednak od przyjętej metodologii określania rozmiarów bezrobocia, utrzy-
muje się ono w Europie na wysokim poziomie (por. tab. 2). Na początku obecnej dekady 
osiąga wartości znacznie przewyższające rekordowy pod tym względem rok 1984. 

Bezrobocie staje się także najważniejszym problemem nowych państw Unii Europej-
skiej. W roku 2002 osiągnęło najwyższe rozmiary w Polsce i na Słowacji (por. tab. 3). 

Tabela 3. Stopa bezrobocia w nowych państwach Unii Europejskiej 
wiatach 1999-2002 

Kraj 1999 2000 2001 2002 

Czechy 9,4 8,8 8,9 7,3 

Estonia 12,2 13,6 12,6 9,1 

Litwa 8,4 11,5 12,5 13,1 

Łotwa 9,7 8,4 7,8 12,8 

Polska 12,0 13,7 17,0 19,9 

Słowacja 16,1 18,6 19,1 18,6 

Słowenia 7,6 7,0 6,4 6,0 

Węgry 9,7 9,3 8,5 5,6 
Źródło: Jahresgutachten 2002/2003 des Sachverstaendigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschfatlichen Entwick-
lung, s. 48 i Tendenzen der Wirtschaftsentwicklung 2003/ 2004, „DIW Wochenbericht" 2003, Nr. 27-28, s. 422. 

Same tylko dane o wielkości bezrobocia, ujmowanego najczęściej jako relacja osób 
poszukujących pracy do populacji aktywnych zawodowo, nie dają jednak pełnego obra-
zu zjawiska. Konieczne staje się uwzględnienie okresu bezrobocia, a także jego struktury, 
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jako że nie wszystkie grupy społeczne w jednakowym stopniu narażone są na niebez-
pieczeństwo utraty pracy lub trudności w jej znalezieniu. 

Szczególnego znaczenia nabiera uwzględnienie problemu długotrwałego bezrobo-
cia. Tym mianem określa się pozostawanie poza stałym zatrudnieniem przez okres przy-
najmniej 12 miesięcy. Mimo że w ostatnich latach obserwujemy w niektórych krajach 
rozwiniętych poprawę sytuacji, to w dalszym ciągu długotrwałe bezrobocie jest poważ-
nym problemem. W samej Unii Europejskiej liczbę osób pozostających bez pracy przez 
jeszcze dłuższy, bo dwuletni okres szacuje się na ponad 4 min2. Długookresowe bezro-
bocie jest w ostatnich dziesięcioleciach immanentną cechą rynku, przy czym, jak po-
kazują doświadczenia państw europejskich, pojawia się ono z pewnym opóźnieniem. 
W czasie ożywienia gospodarczego obserwujemy jego ograniczony spadek, w okresie 
zaś recesji rosnącemu ogólnemu bezrobociu towarzyszy opóźnione w czasie rosnące 
bezrobocie długookresowe. 

Do czynników ryzyka zwiększających niebezpieczeństwo utraty pracy należy zali-
czyć zaawansowany wiek, ograniczenia zdrowotne oraz brak właściwego przygotowania 
zawodowego. W większości państw stopa bezrobocia kobiet jest wyższa niż mężczyzn. 

Istotnym czynnikiem, którego nie można pominąć przy analizie sytuacji na rynku 
pracy, jest wielkość nierejestrowanego bezrobocia. Oficjalnie rejestrowane bezrobocie 
nie oddaje bowiem w pełni zakresu zjawiska. Dzieje się tak z dwóch powodów, a mia-
nowicie znacznej płynności na rynku pracy i występowania tzw. rezerwy rynku pracy. 
Z pierwszym elementem związane jest występowanie tzw. bezrobocia frykcyjnego. Po-
jęciem tym określa się w literaturze krótki na ogół okres, który jest niezbędny do znale-
zienia nowej pracy po utracie dotychczasowego etatu. Aby oczekiwania pracobiorcy co 
do typu zajęcia, miejsca pracy i warunków wynagrodzenia odpowiadały oczekiwaniom 
pracodawcy, musi minąć jakiś czas. Jest on tym krótszy, im lepiej zorganizowany jest ry-
nek pracy, im pełniejsza jest informacja dostępna dla obydwu stron umowy o pracę. 

Trzeba także pamiętać, że roczne dane o wielkości bezrobocia zawierają z natury rze-
czy wielkości średnie, co nie jest bez znaczenia dla określenia liczby osób pozostających 
bez pracy w różnych okresach roku. Wiadomo wszak, że w niektórych branżach poziom 
zatrudnienia podlega istotnym wahaniom sezonowym. Oznacza to, że tam, gdzie w okre-
sie zimowym występuje spadek zatrudnienia, jego naturalną konsekwencją jest wzrost 
bezrobocia. Dotyczy to przede wszystkim takich gałęzi, jak rolnictwo, leśnictwo czy bu-
downictwo. Wszystko to sprawia, że liczba osób dotkniętych bezrobociem w niektórych 
miesiącach bywa niemalże dwukrotnie wyższa od średniorocznej wielkości bezrobocia. 

Drugim poważnym problemem, którego pominięcie oznaczałoby istotne zafałszo-
wanie obrazu sytuacji w sferze bezrobocia, jest występowanie tzw. rezerwy rynku pracy. 
Mianem tym określa się osoby niepracujące, które nie są ewidencjonowane jako bezro-
botne w oficjalnych statystykach rynku pracy. Niektórzy autorzy wprowadzają nawet 
rozróżnienie między aktywną i nieaktywną rezerwą rynku pracy. Do pierwszej kate-
gorii zalicza się bezrobotnych poszukujących pracy. Mianem zaś biernej rezerwy ryn-
ku pracy określa się: 
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• osoby zrezygnowane (discouraged persons, entmutige Personen), które w okresie złej 
sytuacji na rynku pracy zaniechały poszukiwania zatrudnienia, lecz podejmą je wraz 
z poprawą sytuacji 

• osoby uczestniczące w całodziennych kursach dokształcających, 
• dodatkową siłę roboczą (added workers, Zusatzarbeitskrafte) - osoby decydujące się na 

poszukiwanie pracy w przypadku jej utraty przez członka rodziny. 
Stosunek bezrobocia ukrytego do wielkości oficjalnie rejestrowanego jest różny 

w poszczególnych krajach. Może nawet przybierać wielkości zbliżone do jedności, a na-
wet wyższe3. 

Czynniki kształtujące wielkość bezrobocia 

Analiza sytuacji na rynku pracy i polityki zatrudnienia realizowanej w krajach OECD 
uzasadnia postawienie tezy o braku panaceum na masowe bezrobocie. Wśród krajów, 
które mają tradycyjnie najmniej kłopotów z tym problemem, są przede wszystkim Stany 
Zjednoczone, w grupie zaś państw europejskich najczęściej wymienia się w tym kontek-
ście Danię i Holandię, a ostatnio także Irlandię. Krajem zaś, w którym polityka rynku 
pracy nie może się poszczycić większymi osiągnięciami stała się w ostatnich latach Re-
publika Federalna Niemiec. Nie wchodząc w wykraczające poza ramy niniejszego opra-
cowania szczegółowe rozwiązania przyjęte w poszczególnych państwach, należy dokonać 
choć pobieżnej analizy czynników wpływających na kształtowanie się wielkości zatrud-
nienia i bezrobocia. Elementami wymagającymi zbadania są przede wszystkim: 
• wysokość i struktura płac, sposób ich ustalania 
• elastyczność zatrudnienia 
• system zabezpieczenia na wypadek bezrobocia. 

W praktyce statystycznej przyjmuje się, że populację osób aktywnych zawodowo 
tworzą osoby pracujące na własny rachunek, pracownicy najemni i bezrobotni. Zdecy-
dowanie największą grupę stanowią przedstawiciele drugiej grupy. Zmiany jej liczeb-
ności decydują także, ceteris paribus, o wielkości bezrobocia. 

Płace i ich struktura. Kategorią nieodłącznie związaną z pracą najemną jest płaca. 
Spełnia ona, jak wiadomo zarówno funkcję dystrybucyjną, jak i kosztową. W tym ostat-
nim charakterze jej wysokość w istotny sposób decyduje o wielkości zatrudnienia, a co 
za tym idzie - o rozmiarach bezrobocia. 

O wysokości kosztów pracy decydują nie tylko same płace, ale także koszty towa-
rzyszące, wynikające z zaangażowania siły roboczej. Ich wysokość określają bądź ure-
gulowania ustawowe, bądź uzgodnienia taryfowe. Najważniejszymi pozycjami kosztów 
towarzyszących są wynagrodzenia za ustawowo przysługujący urlop, różnego rodzaju 
dodatkowe wypłaty (np. trzynasta pensja, premia gwiazdkowa), składki z tytułu ubez-
pieczeń na wypadek bezrobocia, choroby i świadczeń emerytalnych. Ich łączna wysokość 
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kształtuje się pod wpływem różnych czynników, wśród których do najważniejszych na-
leżałoby zaliczyć: tradycje historyczne, stopień uregulowania rynku pracy i rolę związ-
ków zawodowych. O ile np. w Danii koszty towarzyszące kształtują się na poziomie 
25%, o tyle w innych krajach ich wysokość równa jest niemalże wynagrodzeniu. Tak 
np. w 2001 r. stosunek kosztów towarzyszących do płac w Austrii, Belgii, Francji i Wło-
szech przekraczał 0,9 \ W tym ostatnim zaś kraju jeszcze niedawno koszty towarzyszące 
kształtowały się na poziomie wyższym od płac. Prawidłowością ostatnich dziesięcioleci 
obserwowaną we wszystkich rozwiniętych państwach jest zauważalna różnica w tem-
pie przyrostu kosztów płac i kosztów towarzyszących. Te ostatnie rosną szybciej. Ozna-
cza to, że w coraz większym stopniu decydują one o poziomie płac. Nic więc dziwnego, 
że ich kształtowanie staje się przedmiotem ożywionego zainteresowania zarówno pra-
cowników, jak i pracodawców. 

W większości państw zachodnioeuropejskich o dolnym poziomie płac nie decydują 
relacje podaży i popytu na siłę roboczą. Dla uniknięcia bowiem niebezpieczeństwa nad-
miernego zaniżenia ich poziomu w okresie strukturalnego bezrobocia wprowadzono in-
stytucję płacy minimalnej. Spotykamy się z nią najczęściej w hotelarstwie, gastronomii 
i w handlu. Ma ona przede wszystkim zastosowanie w stosunku do osób nieposiadają-
cych żadnego przygotowania zawodowego oraz ludzi młodych, a więc tych, którzy sta-
nowią istotny odsetek bezrobotnych. Wzrost ich szans zatrudnieniowych oznacza istotną 
poprawę sytuacji na rynku pracy 

Płacę minimalną gwarantuje ustawodawstwo siedmiu państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii, Wielkiej 
Brytanii). W Belgii zaś i Grecji jej wysokość ustalana jest w umowach zbiorowych. Nad 
celowością wprowadzenia gwarancji minimalnego uposażenia zastanawiają się związ-
kowcy Austrii i Niemiec, a także Szwajcarii. 

Poziom płacy minimalnej waha się od 34% w Hiszpanii do 57% w Portugalii. Odse-
tek osób otrzymujących płacę minimalną w ogólnej liczbie zatrudnionych waha się od 
2% w Holandii do 13% we Francji i 17% w Luksemburgu. Oblicza się, że w państwach 
Unii Europejskiej ustawowa płaca minimalna kształtuję się przeciętnie na poziomie 40- 
-60% średniego wynagrodzenia brutto robotnika w przemyśle przetwórczym5. 

Ustanowienie płacy minimalnej ma swoje zalety i wady. Do tych pierwszych należy 
zaliczyć wzrost uposażeń sporej części pracowników. Z drugiej strony poważnym pro-
blemem może być konieczność wypłacania osobom młodym lub/i bez należytego przy-
gotowania zawodowego pensji znacznie zawyżonych w stosunku do osiąganej przez nich 
wydajności pracy. Konsekwencją wprowadzenia dolnej granicy płac może tu być pogor-
szenie efektywności firmy, co może powodować ograniczenia poziomu zatrudnienia. 

Czynnikiem, który obok poziomu płac ma istotne znaczenie dla kształtowania się 
bezrobocia, jest struktura płac. Porównanie rozpiętości płac między czołowymi kraja-
mi OECD pozwala zauważyć istotne różnice. I tak dochody 10% najlepiej zarabiających 
Amerykanów są aż 4,4-krotnie wyższe niż osób należących do grona 10% uzyskujących 
najniższe uposażenie. W przypadku Niemiec stosunek ten wynosi jedynie 2,25, a w Nor-
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wegii jedynie 1,98. Istotne jest przy tym, że w tych ostatnich państwach mamy do czynie-
nia z dalszym spadkiem różnic płacowych. Wzrastają zaś one nie tylko w USA, Kanadzie, 
Australii czy Japonii, ale także w wielu państwach europejskich. Tymczasem generalnie 
rzecz biorąc wzrost dysproporcji płacowych pociąga za sobą ograniczenie wielkości bez-
robocia. Jest ono, jak wiadomo, w USA i Wielkiej Brytanii niższe od poziomu notowa-
nego w kontynentalnej Europie6. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nie zawsze spłaszczenie 
zarobków prowadzić musi do wzrostu liczby osób pozbawionych pracy. Przykładem jest 
Dania. Stosunek zarobków w pierwszym i dziesiątym decylu wyniósł 2,15 wobec 2,52 
w Niemczech i aż 5,5 w USA7. Bezrobocie zaś było stosunkowo niewielkie. Oznacza to 
niewątpliwie, że na jego kształtowanie wpływ wywierały inne czynniki. 

Stopień zróżnicowania płac jest uwarunkowany przemianami s t rukturalnymi 
z jednej strony i stopniem centralizacji uzgodnień uposażeń z drugiej. Indukowany 
ogólnym postępem cywilizacyjnym i zmianami w poziomie wydajności pracy wzrost 
znaczenia usług przy jednoczesnym spadku roli przemysłu sprawia, że zmienia się 
struktura zapotrzebowania na siłę roboczą. Ponadto, generalnie rzecz biorąc, poziom 
wykształcenia osób zatrudnionych w sektorze usług jest wyższy od tego, jakiego ocze-
kują pracodawcy w przemyśle. Dobrze ilustrują to dane dotyczące sytuacji w Niem-
czech. W okresie 1980-1999 zatrudnienie w usługach zwiększyło się o 3652 tys., przy 
czym aż 2811 tys. zatrudnionych to osoby legitymujące się odpowiednim przygoto-
waniem zawodowym. Osoby takie stanowiły jedynie 18% ogółu pracowników, któ-
rzy utracili w tym czasie pracę w przemyśle przetwórczym. O ile w 1980 r. osoby bez 
przygotowania zawodowego stanowiły 32,4% ogółu zatrudnionych, to w 1999 r. ich 
udział zmniejszył się do 25%8. 

Trzeba zwrócić uwagę, że niski stopień dywersyfikacji płac sprawia, iż nie są one 
w stanie spełnić swej funkcji alokacyjnej, polegającej na zapewnieniu równowagi na 
rynku pracy przy wyższym poziomie zatrudnienia. Trzeba pamiętać, że dla uzyskania 
znaczniejszego zróżnicowania poziomu płac celowe jest zwiększenie oferty pracy tak 
w dolnych, jak i w górnych przedziałach zarobków. Nie sposób tymczasem zapomnieć, 
że w wielu krajach Europy Zachodniej (szczególnie w RFN) poziom pensji w dolnych ich 
zakresach był wyraźnie zawyżony. Miało to dwojaki skutek: po pierwsze prowadziło do 
zwolnienia mało wydajnego pracownika, po drugie zaś wieloletnie przyzwyczajenie do 
wykonywania stosunkowo prostych czynności sprawiało, że jego szanse na znalezienie 
nowego miejsca pracy były wręcz minimalne. 

Z drugiej strony należy podkreślić, że w okresie przyspieszonego postępu tech-
nicznego na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowanie płac w ich górnych przedzia-
łach. Winny one skłaniać zarówno osoby podejmujące pracę, jak i dotychczasowych 
zatrudnionych do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Staje się to absolutnie nie-
zbędne w okresie przyspieszonych zmian technologicznych, powodujących, że kwali-
fikacje zdobyte przed laty okazują się bardzo często niewystarczające do zachowania 
stanowiska pracy. Jeżeli pracownik nie będzie w stanie w stosunkowo krótkim czasie 
przekwalifikować się lub dokształcić i nie będzie gotowy do zrezygnowania z dotych-
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czas otrzymywanego wynagrodzenia, straci pracę. Jedyna szansą jej utrzymania jest 
zgoda na niższe uposażenie. 

Sposoby ustalania wysokości płac. Kolejnym czynnikiem wymagającym dokład-
niejszego przeanalizowania jest sposób ustalania płac, w tym w szczególności udział 
państwa, związków zawodowych i przedstawicieli pracodawców. Na zagadnienie spo-
sobu kształtowania płac zaczęto w ostatnich latach zwracać w Europie większą uwagę. 
Jest to efektem przystąpienia większości państw członkowskich Unii Europejskiej do 
unii walutowej. Już wcześniej jednak w niektórych krajach można było zauważyć pew-
ne istotne przewartościowania w polityce ustalania płac. Od połowy lat 60. obserwujemy 
decentralizację tego procesu w Wielkiej Brytanii. Jego istotne przyspieszenie nastąpiło 
po przejęciu rządów przez konserwatystów. W podobnym kierunku zmierzają w ostat-
nich latach Australia i Nowa Zelandia. W Danii, Włoszech i Norwegii mamy natomiast 
do czynienia z powrotem do centralizacji ustaleń płacowych. 

Ten ostatni kierunek został zapoczątkowany w Holandii. Za przykładem tego kraju 
podążyły następnie niektóre kraje europejskie. Trzeba tu zaznaczyć, że pertraktacje trój-
stronne, w których obok reprezentantów pracodawców, związków zawodowych uczest-
niczą także przedstawiciele rządu, mają w Holandii długą tradycję. W nawiązaniu do 
niej doszło w 1982 r. do podpisania traktatu w Wassenaar. Punktem wyjścia było prze-
orientowanie polityki gospodarczej i finansowej z uwzględnieniem konsolidacji finan-
sów państwa. Do najważniejszych elementów nowego rozwiązania należy zaliczyć: 
• umiarkowany wzrost płac 
• zerwanie zależności płac pracowników służb publicznych, świadczeń społecznych i mi-

nimalnej płacy od wzrostu płac w sektorze prywatnym 
• ograniczenie świadczeń społecznych i płac urzędników państwowych. 

Rozmowy na temat układów zbiorowych prowadzone są w oparciu o doroczne me-
morandum przygotowywane przez centralny urząd planowania (CPB). Osiągnięcie ra-
mowego porozumienia na szczeblu centralnym jest warunkiem podjęcia właściwych 
rozmów taryfowych na szczeblu branży i przedsiębiorstw. Wydaje się, że holenderscy 
związkowcy osiągnęli bardzo wysoki poziom dojrzałości społecznej i niezłą znajomość 
podstawowych zależności ekonomicznych. Ostatnie lata pokazują, że akceptują oni za-
sadę, iż warunkiem inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy jest generowanie 
zysków przez przedsiębiorstwa. Jednym zaś z warunków ich uzyskiwania są niezbyt wy-
górowane wymagania płacowe9. 

Trudno nie zauważyć, że na wielkość zatrudnienia i bezrobocia wywiera wpływ spo-
sób podejmowania decyzji płacowych. W przypadku pertraktacji scentralizowanych 
głównym dążeniem przedstawicieli organizacji związkowych jest wzrost płacy real-
nej przy zachowaniu obecnego stanu zatrudnienia. Podejście takie kryje w sobie przy-
najmniej dwa niebezpieczeństwa. Jednym jest narzucenie f irmom wysokości płacy jako 
istotnego parametru określającego wynik gospodarczy, drugim jest pominięcie intere-
su bezrobotnych. 
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Określenie stopnia centralizacji ustaleń taryfowych w poszczególnych krajach jest 
niezbędne dla określenia wpływu tego czynnika na poziom bezrobocia. Zagadnienie to 
podjęli pod koniec lat 80. L. Camfors i L.J. Driffil10. W sowim opracowaniu do krajów 
scentralizowanych zaliczyli: Austrię, Danię, Finlandię, Norwegię i Szwecję, do zdecen-
tralizowanych: Francję, Japonię, Kanadę, USA, Szwajcarię, Wielką Brytanię i Włochy. 
W pośredniej grupie znalazły się: Belgia, Holandia, Nowa Zelandia i RFN11. 

Analiza zmian stopy bezrobocia z podziałem wprowadzonym przez Camforsa i Drif-
fila pozwala na wyciągnięcie interesujących wniosków. Okazuje się bowiem, że w całym 
okresie 1974-1999 odsetek ludzi pozbawionych pracy był najwyższy w krajach o rozwią-
zaniach pośrednich, tj. takich, w których uzgodnienia płacowe dokonywały się bądź na 
szczeblu regionu, bądź branży. Stosunkowo najniższe bezrobocie obserwowano w tych 
państwach, gdzie dominują ustalenia na szczeblu centralnym. Podobny obraz rysuje się 
przy porównaniu kształtowania się indeksu Okuna rozumianego jako suma stóp bezro-
bocia i inflacji. Celem polityki gospodarczej winno być minimalizowanie tej wielkości. 
Trzeba przy tej okazji zwrócić uwagę na dwa ciekawe zjawiska. Pierwszym jest znacznie 
szybszy spadek wielkości indeksu Okuna w krajach o daleko posuniętej decentralizacji. 
Przoduje tutaj zdecydowanie Wielka Brytania. Drugim zaś, iż porównując lata 1974-1985 
z okresem 1986-1999 zauważamy, że jedynym krajem, w którym nastąpiło pogorszenie 
tego dość znaczącego wskaźnika gospodarczego, była RFN. Niewątpliwie rację mają ci 
ekonomiści, którzy zastanawiając się nad przyczynami tego zjawiska, zwracają uwagę 
na negatywne skutki zjednoczenia. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że skostniały 
system umów taryfowych przewidujący branżowe ustalanie poziomu płac odegrał tu-
taj także niebagatelną rolę. 

Elastyczność zatrudnienia 

Płynność zatrudnienia. Na sytuację na rynku pracy w istotny sposób oddziału-
je elastyczność zatrudnienia. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na częstotli-
wość zmiany miejsca pracy. Skomplikowane formalności związane ze zwolnieniami 
pracowników oraz obowiązek wypłacania bardzo wysokich nieraz odpraw12 mają bar-
dzo negatywny wpływ na wielkość zatrudnienia. W okresach ożywienia gospodarczego 
pracodawcy zamiast zatrudnić nowego pracownika są zdecydowanie bardziej skłonni 
do wypłacania nadgodzin. Porównania międzynarodowe wskazują, że w państwach 
o mniej rygorystycznym ustawodawstwie w tym zakresie poziom bezrobocia jest na 
ogół niższy (por. tab. 4). 

Gdy przyjmujemy podstawę klasyfikacji ustalenia o ochronie indywidualnego miej-
sca pracy i skalę zwolnień grupowych z jednej strony, a popularność umów o pracę 
na czas określony z drugiej, okazuje się, że najmniej pewni swego miejsca pracy mogą 
być obywatele tych państw, w których regulacja rynku pracy jest stosunkowo ogra-
niczona. 
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Tabela 4. Regulacje zwolnień pracowniczych w krajach OECD pod koniec lat 90, 

Kraj Poziom restrykcyjności* Kraj Poziom restrykcyjności 

Portugalia 4,3 Norwegia 2,4 

Holandia 3,1 Francja 2,3 

Niemcy 2,8 Finlandia 2,1 
Szwecja 2,8 Dania 1,6 
Włochy 2,8 Irlandia 1,6 

Austria 2,6 Belgia 1,5 

Hiszpania 2,6 Szwajcaria 1,2 

Turcja 2,6 Wielka Brytania 0,8 

Grecja 2,4 USA 0,2 

*Skala od 1 do 6. Wyższy poziom wskaźnika znamionuje większy poziom restrykcyjności, 
Źródło: OECD Employment Outlook 1999, s. 57. 

Najpewniej zaś mogą się czuć pracownicy w krajach śródziemnomorskich, gdzie 
stopień regulacji tej sfery życia gospodarczego jest tradycyjnie znaczny. O ile w krajach 
o zliberalizowanym rynku pracy stopa bezrobocia jest niższa od przeciętnej, to z odwrot-
ną relacją mamy do czynienia w krajach o znacznym poziomie bezpieczeństwa miejsca 
pracy. Poziom bezrobocia jest tutaj wyraźnie wyższy od przeciętnego dla państw OECD. 
Można by powiedzieć, że ograniczenie fluktuacji na rynku pracy powoduje wzrost liczby 
osób pozbawionych pracy. Przyczynia się to do pogłębienia konfl iktu między pracują-
cymi i bezrobotnymi, utrudniając tym ostatnim dostęp do rynku pracy i przyczyniając 
się do wydłużenia okresu trwania bezrobocia13. 

Czas pracy. Czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wielkość bezrobocia i jego 
dynamikę jest czas pracy. Ogólną tendencją obserwowaną od wielu lat jest postępujący 
proces jego skracania. Działania mające na celu ograniczenie czasu pracy można gene-
ralnie podzielić na dwa typy. Do pierwszego należałoby zaliczyć podejmowanie przed-
sięwzięć mieszczących się w kompetencji partnerów układów zbiorowych, takich jak: 
• skracanie tygodnia pracy 
• ograniczanie wskaźnika zmianowości i zmniejszanie liczby nadgodzin 
• wydłużanie przerw w czasie pracy 
• wydłużanie rocznego urlopu 
• rozpowszechnianie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Drugi typ działań leży w kompetencji państwa i obejmuje: 
• wydłużanie okresu obowiązkowego kształcenia i zapewnienie urlopów wypoczyn-

kowych 
• obniżanie granicy wieku emerytalnego 
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• praca w ograniczonym czasie pracy (geringfügige Beschäftigung). 
W literaturze przedmiotu najczęściej spotykamy się z pojęciem normalnego stosun-

ku pracy. Jest on nieraz określany mianem standardowego. Mimo że brak powszechnie 
przyjętej definicji tej kategorii, można przyjąć, że normalny stosunek pracy charakte-
ryzuje się: 
• nieokreślonością w czasie 
• uregulowanym czasem pracy w wymiarze przyjętym za normalny w danym kraju 
• ustalonym w oparciu o umowy zbiorowe wynagrodzeniem na poziomie gwarantują-

cym właściwy poziom egzystencji. 
Umowy o pracę niespełniające jednego z tych kryteriów określane są mianem nie-

typowych czy niestandardowych. Fenomenem ostatnich lat jest wzrost ich znaczenia 
kosztem mniejszej popularności tradycyjnych umów o pracę. W okresie 1988-1998 
udział nietypowych form zatrudnienia zwiększył się w krajach Unii Europejskiej o czte-
ry punkty procentowe1,1. 

Analizując stopień rozpowszechnienia pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
obserwujemy pewne wyraźne tendencje, do których należy zaliczyć: 
• wzrost popularności tej formy umowy o pracę w większości państw OECD 
• większe zainteresowanie kobiet takim rozwiązaniem 
• różnice między poszczególnymi gałęziami gospodarki. 

W zdecydowanej większości krajów członkowskich OECD obserwujemy wzrost po-
pularności pracy w niepełnym wymiarze czasu. Jest ona tradycyjnie najwyższa w Holan-
dii, a najmniejsza w krajach śródziemnomorskich. Do wzrostu popularności tej formy 
umowy o pracę przyczyniają się przede wszystkim zmiany po stronie zapotrzebowania 
na tego typu zatrudnienie. Znajdują w nich wyraz szeroko pojęte przemiany o charak-
terze obyczajowym, zachodzące przede wszystkim w państwach Europy Zachodniej. 
Postępujące procesy sekularyzacyjne i emancypacyjne dążenia kobiet zmieniają w dość 
istotny sposób obraz życia wielu rodzin w tej części świata, a w szczególności w północ-
nej części kontynentu. 

Inną coraz częściej stosowaną formą uelastycznienia rynku pracy jest zyskujący na 
popularności w większości krajów kontrakt terminowy. W odróżnieniu od normalnego 
stosunku pracy w tym przypadku strony umawiają się co do okresu związania pracow-
nika z dana firmą. Rozwiązanie tego typu ma sporo zalet zarówno z punktu widzenia 
pracodawcy, jak i pracownika, a tym samym jego stosowanie może się przyczynić do 
ograniczenia rozmiarów bezrobocia. Jak już wyżej wskazano, istotnym czynnikiem ob-
niżającym elastyczność rynku pracy są wysokie koszty odpraw, które zmuszony jest po-
nosić pracodawca w przypadku zwolnień pracowniczych. Przybierają one szczególnie 
znaczne rozmiary, gdy miejsce pracy traci jednocześnie większa liczba zatrudnionych. 
Tymczasem w przypadku kontraktów terminowych nie występuje pojęcie wypowiedze-
nia, a tym samym odpada kwestia odpraw dla pracowników kończących pracę w danej 
firmie. Eliminacja tego niebagatelnego elementu rachunku kosztów ma istotne znacze-
nie w okresie masowego bezrobocia, z jakim mamy do czynienia w większości rozwinię-

J 
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tych państw. Szersze stosowanie kontraktów terminowych pozwala na szersze stosowanie 
pracochłonnych metod produkcji, a tym samym zwiększenie zatrudnienia. 

Reasumując uwagi poświęcone elastyczności rynku pracy, można stwierdzić, że po-
stępy, jakie w zmniejszaniu bezrobocia obserwujemy w ostatnich latach w Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii, są bez wątpienia efektem daleko idącej liberalizacji rynku pracy, w tym 
także znacznego upowszechnienia pracy na kontraktach terminowych. Do podobnych 
wniosków prowadzić musi analiza sytuacji na francuskim rynku pracy. Stopień jego re-
gulacji był tradycyjnie wysoki. Przedsiębiorcy francuscy wykazywali znaczną powścią-
gliwość odnośnie do zwiększenia zatrudnienia w okresie ożywienia gospodarczego ze 
względu na wysokie odprawy przysługujące zwalnianym pracownikom. Zmiana, którą 
obserwujemy na przełomie wieków, doprowadziła do spadku bezrobocia w tym kraju. 
Dzieje się tak między innymi dlatego, że zwiększono nieco pole manewru przysługu-
jące pracodawcom. Przewidziano możliwość wprowadzenia elastycznych rozwiązań, 
które uwzględniałyby zindywidualizowane potrzeby poszczególnych f i rm w takich 
sprawach, jak praca w niepełnym wymiarze czasu pracy (wraz z kontami czasu pracy) 
czy nadgodziny. 

Rozwój sytuacji na europejskich rynkach pracy pokazał, że nie mieli racji sceptycy 
wysuwający obawy, że nietypowe formy umów o pracę będą wypierać normalne etaty. 
Przekonują o tym choćby badania przeprowadzone w Niemczech. Zauważamy, że liczba 
osób, które po okresie pracy na kontrakcie terminowym lub w skróconym czasie pracy 
znajdują normalny etat, jest wyższa od liczby pracowników, którzy odeszli z pracy w wa-
runkach „normalnych" do bardziej elastycznej formy zatrudnienia. 

System zabezpieczenia na wypadek bezrobocia 

Czynnikiem, który według dość szeroko rozpowszechnionego przekonania wywie-
ra istotny wpływ na kształtowanie się bezrobocia, jest system zabezpieczeń osób, któ-
re utraciły pracę. Świadczenia finansowe wypłacane osobie bezrobotnej mają przede 
wszystkim na celu zapewnienie bytu jej samej i jej rodzinie. Niezwykłej wagi nabiera 
jednak określenie wpływu wysokości świadczeń na wielkość bezrobocia. Można bowiem 
przyjąć, że część pozbawionych pracy osób zadowala się otrzymywanym świadczeniem, 
przyzwyczaja się do egzystencji na określonym, niewysokim poziomie lub też, z czym 
mamy coraz częściej do czynienia, podejmuje pracę w szarej strefie. 

Generalnie panuje przekonanie o pozytywnej zależności między wysokością zasił-
ku dla osób pozbawionych pracy a wielkością rejestrowanego bezrobocia. Im świadcze-
nie jest wyższe, tym wyższe jest bezrobocie. Przyjmuje się bowiem, że wysoki poziom 
zasiłku z tytułu utraty pracy w istotny sposób osłabia bodźce do poszukiwania pracy. 
Bezrobotny staje się bardziej wybredny i rzadko akceptuje ofertę pracy zaproponowaną 
mu przez urząd zatrudnienia. Nierzadko bowiem zdarza się, że świadczenie finansowe 
otrzymywane przez bezrobotnego niewiele odbiega od poziomu płacy minimalnej. 
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Porównanie relacji zachodzących między świadczeniami z tytułu bezrobocia a roz-
miarami tego zjawiska w krajach OECD wskazuje, że wbrew powszechnemu przekonaniu 
t rudno mówić o jednoznacznej korelacji. Przekonuje o tym m.in. analiza przeprowa-
dzona przez O. Sjoberga w oparciu o rozwój sytuacji na rynku pracy tych krajów w la-
tach 1960-1990. Wynika z niej brak wyraźnej zależności między rozmiarami bezrobocia 
a wysokością zasiłku (por. tab. 5). 

Tabela 5. Zmiany wielkości bezrobocia, zasiłku dla bezrobotnych i okresu jego przysługi-
wania w krajach OECD w latach 1960-1990 

Kraj Zmiana stopy 
bezrobocia* 

Zmiana wysokości 
zasiłku** 

Zmiana okresu 
przysługiwania zasiłku w % 

Irlandia 11,0 24,5 150 

Holandia 8,1 - 5,3 25,7 

Francja 7,9 -7,3 50,0 

Belgia 7,5 - 1,0 0,0 

Dania 7,1 -0,3 0,0 

W. Brytania 6,5 - 17,0 0,0 

RFN 5,5 5,3 0,0 

Australia 5,5 136 0,0 

N. Zelandia 5,0 -2,9 0,0 

Kanada 4,0 7,7 - 1,5 
Finlandia 2,5 - 1,9 114,6 

Austria 2,1 10,3 0,0 

Szwajcaria 2,1 8,6 233,3 

USA 1,5 -3,0 0,0 

Norwegia 1,4 20,1 166,1 

Japonia 1,2 - 1,9 - 14,3 

Szwecja 0,4 21,8 107,9 

Przeciętna 4,7 4,1 55,5 

* W punktach procentowych. 
** W punktach procentowych (wysokość zasiłku w relacji do średniej płacy). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: O. Sjoberg, Unemployment and Unemployment Benefits in the OECD 
1960-1990, An Empirical Test of Neo-Classical Economic Theory, s. 59. 

O ile bowiem szczególnie znaczny wzrost liczby osób pozbawionych pracy idzie w pa-
rze z najwyższym wzrostem wysokości zasiłku (mierzonego w relacji do średniej pła-
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cy) i istotnym wydłużeniem okresu jego przysługiwania, to rozwój sytuacji w Holandii 
i Francji zupełnie nie potwierdza tej prawidłowości. Znacznemu wzrostowi liczby osób 
pozbawionych pracy towarzyszy bowiem istotny spadek poziomu świadczeń, a w oby-
dwu krajach okres przysługiwania zasiłku rósł wolniej niż przeciętnie. Z drugiej strony 
w Szwecji, gdzie wystąpił najniższy wzrost poziomu bezrobocia, zanotowano jednocześnie 
bardzo znaczny wzrost zasiłku, a okres jego wypłacania zwiększył się w tempie niemalże 
dwukrotnie wyższym od przeciętnego. Brak jednoznacznych tendencji skłania do prze-
analizowania rozwoju zależności między tymi wielkościami w krótszych okresach. 

Błędem byłoby jednak ograniczenie się tylko do analizy wpływu wysokości zasił-
ku na wielkość bezrobocia. Dla pełnego obrazu niezbędne będzie także zbadanie, jaki 
wpływ wywierają takie czynniki jak: 
• dostępność świadczeń 
• okoliczności utraty miejsca pracy 
• stopień dyspozycyjności bezrobotnego 
• współpraca z urzędem zatrudnienia. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że brak jednoznacznej recepty na rozwiązanie 
jednego z najboleśniejszych problemów, jakim - także w społeczeństwach półkuli pół-
nocnej - jest bezrobocie. Doświadczenia krajów, które osiągnęły pewien sukces w tym 
zakresie, pokazują, że najważniejszym warunkiem zmniejszenia rozmiarów zjawiska 
bezrobocia pozostaje znaczne tempo wzrostu gospodarczego, jakkolwiek istnieją różni-
ce w progowej wysokości tego wskaźnika powodującej przyrost zatrudnienia. 

Analitycy rynku pracy coraz częściej powołują się także na przykład Danii, która 
w ostatnich kilkunastu latach stosunkowo dobrze radzi sobie z tym problem. Dzieje się tak 
- jak podkreślają - dzięki zastosowaniu tzw , f lexicurity - polityki łączącej wysoce zlibe-
ralizowany rynek pracy ze stosunkowo dobrze zorganizowanym systemem zabezpieczeń 
społecznych, w którym nacisk położony jest na zindywidualizowane podejście do osoby 
pozbawionej pracy W pewnym zakresie z doświadczeń duńskich czerpano w trakcie opra-
cowań koncepcji zmiany rozwiązań strukturalnych niemieckiego rynku pracy zainicjo-
wanych przez komisję Hartza. W sumie jednak odmienności historycznych doświadczeń 
powodują, że nie ma - jak wskazano - jednolitego pakietu narzędzi rynku pracy, których 
zastosowanie gwarantowałoby istotne zmniejszenie rozmiarów bezrobocia. 

Przypisy 

1 Bardzo pouczające jest np. porównanie praktyki statystycznej, z jaką m a m y do czynienia w Niem-
czech, na tle metodologii przyjętej przez Międzynarodową Organizację Pracy. I tak, według zaleceń tej 
ostatniej do kategorii zatrudnionych zalicza się osobę pracującą przynajmniej jedną godzinę tygodniowo. 
W Niemczech tymczasem osoby pracujące do 14 godzin w tygodniu i poszukujące etatu w większym wy-
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miarze czasu pracy t raktowane są jako bezrobotne. Do tej kategorii przynależą także zatrudnieni na peł-
nym etacie na podstawie umowy o pracę na okres nieprzekraczający dwóch miesięcy lub 50 dni. 

2 Der Arbeitsmarkt in der Europaischen Wahrungsunion , Deutsche Bundesbank. Monatsbericht, s. 
52 oraz Unemployment: Analysis of Age and Duration, „Labour Market Trends" 1998, No 5, s. 245-247. 

3 Badania przeprowadzone w Holandii pokazują, że w latach 1983-1995 wielkość rezerwy rynku pracy 
wahała się w granicach 600-800 tys. Poza pierwszym rokiem była ona wyższa od oficjalnie rejestrowane-
go bezrobocia. W najgorszym pod tym względem roku 1993 - aż o 1,6 raza. Stosunek nierejestrowanych 
bezrobotnych do liczby tych, którzy są objęci oficjalną statystyką mimo znacznych wahań jest bardzo wy-
soki na tle innych państw. W przypadku np. Niemiec wartość większą od jedności wskaźnik ten przybie-
rał ostatnio pod koniec lat 70. (D. Schmidt, J. Fuchs, Stille Reserve in den Niederlanden und im Vereing-
ten Königsreich, „IAB Werkstattbericht" 1999, Nr. 10, s. 18 i 21). 

4 Ch. Schröder, Industrielle Arbeitskosten im internationalen Vergleich, „iw-trends" 2002, s. 50. 

' Mindest lohne in Europa. Zweischneidiges Ins t rument , „iwd" 1998, Nr. 29, s. 7; por. także: T. Cash, 
Lessons f rom Experience of Statutory M i n i m u m Wages, „Labour Market Trends" September 1998, s. 463- 

-467, S. Nickeil, Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America, of Economic 
Perspectives 1999 No 3, s. 55-73; H. Siebert, Labor Market Rigidities: At the Root of Unemployment in Eu-
rope, „Journal of Economic Perspectives", 1997, No 3, s. 40 i nast. oraz T. Schulten, Tarifpolitik in Europa 
2001/2002 - 2. Europaischer Tarifbericht des WSI, „WSI Mitteilungen" 2002, Nr. 7, s. 386-387. 

6 Por.: K.H. Paque, Stuctural Unemployment in Europe, „Kiel Working Paper" No 756, s. 26 i nast.; P. 
Gregg, Was geschah eigentlich auf dem britischen Arbeitsmarkt? Beschaftigungskrise in Europa Erfah-
rungsaustausch fur eine bessere Politik, Marburg 1997, s.63 i nast., T. Eger, H.G. Nutzinger, Arbeitsmarkt 
zwischen Abwandeung und Wiederspruch, Institutionelle Arbei tsmarktvarianten und Arbeitslosigkeit, 
Unternehmungsverhal ten und Arbeitslosigkeit, F rankfur t /M, New York 1999, s. 144 i nast. 

7 Labour Market Policy in Transition, Kopenhagen 1996, s. 8. 
8 Jahresgutachten 2001/2002 des Sachverstaendigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschfatl i-

chen Entwicklung, s. 216. 
9 Por.: G. Standing, Globalization, Labour Flexibility and Insecurity: The Era of Market Regulation, 

Geneva 2000, s. 7-37; W. Klauder, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Mit offensiven Strategien zur mehr Beschäfti-
gung, Zürich 199, s. 83-131 oraz U. Walwei, H. Werner, Der beschaftigungspolitische Erfolg der Nieder-
lande. Welche, Rolle spielte die Arbeitsflexibilitat?, „IAB Werkstatt" 2000, Nr. 9 oraz B. Keller, Europai-
sche Arbeits- und Sozialpolitik, Münschen, Wien 2001, s. 243-284 

10 L. Camfors , L.J. Driffi l , Bargaining Structure. Corpora t i sm and Macroeconomic Performance, 
.Economic Policy" April 1988, s. 14-61. 

11 O tym, że klasyfikacja taka musi być obarczona dużą dozą arbitralności, świadczy porównanie jej 
z wynikami badań innych specjalistów. I tak np. w opracowaniu niemieckim z roku 2000, poświęconym 
sytuacji w Unii Europejskiej, do krajów scentralizowanych pod względem organizacji rynku pracy zali-
czono: Austrię, Belgię, Finlandię, Holandię, Irlandię, Portugalię i Włochy. Do kategorii pośredniej przy-
porządkowano: Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, RFN, i Szwecję. Na miano kraju pod tym względem 
zdecentralizowanego zasłużyła jedynie Wielka Brytania. 

12 O ile np. średnia wysokość odszkodowania w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego w Niem-
czech, przysługująca tracącemu miejsce pracy wyniosła w 1972 r. 19 marek, to na początku następnej de-
kady wzrosła do 152 marek, a w roku 1996 kształtowała się poziomie 1112 marek. Udział wydatków z tego 
ty tu łu w ogólnych kosztach robocizny sięgał w 1996 r. 1,3% i zamykał się kwotą ponad 6,2 mld marek 
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(U. Walwei, Die Beendigung von Arbeitsverhalnissen: Rechtlicher Reform bedarf und Kompensations-
möglichkeiten, „Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung" 2000, Nr. 1, s. 105). 

13 Wpływ uregulowań z tego zakresu na wielkość bezrobocia widać wyraźnie na przykładzie Niemiec. 
W 1999 r. koalicja SPD/Zieloni wprowadziła przepisy w istotny sposób ut rudnia jące procedury zwolnień 
pracowniczych (Kündigungsschutzgesetz). Poczynając od tej daty, podlegają im ponownie f irmy zwalnia-
jące jednorazowo 5 pracowników. Od października 1996 granica ta wynosiła 10 osób. 

14 E .Hof fmann , U. Walwei, S t rukturwandel der Erwerbsarbeit . Was ist eigentlich noch „normal"?, 
„IAB Kurzbericht" 2000, Nr. 14, s. 3. 

Workers' migrations in the European Union 
(Summary) 

Unemployment poses one of the most important challenges faced by the society in 
the northern hemisphere. Contrary to forecasts formed in the ILO report for the years 
1996-1997, the next period brought forth worsening of the situation in the employment 
sphere. According to the ILO estimates, almost a milliard people in the world is jobless 
or forced to perform part-time work. 

To a great extent, unemployment poses a problem to European countries. Having 
in mind the reliability of the international comparisons in this area, appliance of the 
uniformed unemployment definition is necessary. The XIII international conference on 
labour statistics, adopted the resolution on statistics of economically active population, 
employment and unemployment. According to this resolution, the unemployed are 
persons without a job, seeking employment and at the same time maintaining contacts 
with labour offices. While the fact whether a given person is currently employed or 
self-employed is relatively easy to confirm, the definite confirmation of an unemployed 
person actual interest in taking legal employment or his or her continuing contact with 
a labour office is rather difficult. Despite attempts at harmonization of the methods 
applied to unemployment calculation in particular countries, some methodological 
differences are still remaining. 

The analysis on the phenomenon carried out by the Author indicates that there is 
no unambiguous method of combating unemployment. The labour market analysts 
more and more often refer to the example of Denmark, that relatively best copes with 
unemployment. It carries out the policy combining highly liberalised labour market and 
relatively well organized social security system, in which the stress is put on individualised 
treatment of a person deprived of a job. 


