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1. Uwagi wstępne

Opracowanie niniejsze poświęcone jest próbie wyodrębnienia 1 

analizie charakterystycznych zjawisk 1 Ich tendencji rozwojowych, 

które zachodziły na rynku pracy w Polsce w latach 1970-1980. 

Nie wdajęc się w dyskutowany w polskiej literaturze ekonomicz-

nej kwestię istnienia będź nieistnienia kategorii "rynku pracy" 

w warunkach gospodarki planowej1, przyjmuję (za M. Olędzkim), iz 

nazwa ta obejmuje o b t z a r  wzajemnego oddziaływania popytu (tj. 1- 

lośclowego 1 jakościowego zapotrzebowania na ludzkę zdolność 

do pracy - mierzonego liczbę miejsc pracy) i podaży siły robo-

czej (tJ• liczby osób zdolnych do pracy i jej poszukujęcych)2.

Rynek pracy stanowi Jedno z ogniw zespołu zjawisk w proce-

sie gospodarowania zasobami ludzkimi. Dokonuje się tam alokacja 

pracy żywej, kończona aktem zatrudnienia. Rynek pracy staje się 

tym samym sferę aktywizacji i transferu siły roboczej. Skompli-

kowany mechanizm kształtowania się wielkości i struktury podaży

i popytu na siłę roboczę powoduje, iż nie powinien on stanowić 

obiektu badań izolowanych. Dopiero pogłębiona analiza zjawisk de-

mograficznych, społecznych, gospodarczych i obyczajowych wska-

£
Or, adiunkt w Katedrze Planowania i Polityki Ekonomicznej

• UŁ •

1 Zob. np. 0. P i e t r u c h a ,  Podstawowe problemy te-
orii zatrudnienia, Warszawa 1979, s. 81-82; 0. M e l l e r /  
Regionalne gospodarowanie zasobami pracy, Warszawa 1981, s. 15- 
-27.

2

M. O l ę d z k i ,  Polityka zatrudniania. Warszawa 1978,
e. 33.
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zać noże na uwarunkowanie procesów zachodzących na nia. W o- 

pracowaniu niniejszym analiza tych zjawisk aa charakter ogra-

niczony. Przedstawiony w nia zespół uwarunkowań zjawisk za-

chodzących ne rynku precy w Polsce w latach 1970-1980 Jaet wy-

nikiem selekcji, kryteriua której była subiektywne ocene wagi 

poszczególnych warunków. , '

Sporządzona analiza stałe się podstaw« dla sformułowanie 

kilku wniosków. Wnioski te a« Jednocześnie głosea w kwestii ce-

lowych przeksztełceń funkcjonowania rynku pracy w. ramach reforay 

gospodarczej i instytucjonalnej, wdrażanej w latach osleadzle- 

siftyeh.

Analiza sytuacji na rynku pracy prowadzone Jeet w bada-

niach przedalotu na podstawie danych etetystycznych pośrednietwe 

pracy. Przydatność stworzonej na ich podstawie bezy danych fak-

tograficznych dla przedaiotowych wnioskowań stenowi odrębny 

problem, którego omówienie poprzedzi włeśclw« część rozważań, i- 

stotność tego zagadnienia widz« w Implikacjach, Jakie nloe« ze 

»ob« rozwi«zanla administrecyjno-organlzacyjne funkcjonowania po-

średnictwa precy 1 sposoby powstawania informacji pierwotnych 

dla kształtu i treści informacji wynikowych, vtanowl«cych pod-

staw« do uogólnień. Sytuacja ne rynku pracy Jest Jedn« z prze-

słanek ksztełtowsnla polityki zatrudnienie 1 niektórych espektów 

polityki epołecznej.

W Polsce wyodrębnić aoZna rynek pracy gospodsrkl uspołecz-

nionej 1 rynek pracy gospodarki nieuspołecznionej. Ten ostatni 

pozostaje poza możliwościami opieu i analizy, gdyż nie Jeat ob-

jęty sprawozdawczości« atatystyczn«. W ramach rynku pracy gospo-

darki uspołecznionej wyodr«bnlć można rynek pracy zlnstytucjona- 

lizowany, funkcjonujący przez instytucje powszechnego pośrednic-

twa pracy 1 wyspecjalizowane branżowe pośrednictwo pracy prowa-

dzone przez organa państwowe lub społeczne oraz rynek pracy 

niezlnstytucjonalizowany (dla pracowników nie objętych powszech-

nym pośrednictwem precy). Podstaw« dla przeprowadzania charek- 

terystyk rynku pracy Jeat analiza zjawisk zachodz«cych w obrę-

bie powszechnego pośrednictwa pracy.

w świetle obowi«zuj«cych w badanym okrasie aktów prawnych, 

pośrednictwem pracy objęci zoetali kandydaci do pracy, którzy 

maj« być zatrudnieni na podstawie umowy o prac«, spółdzielczej 

umowy o pracę, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego



lub umowy o prac« nakładczy5. Akty ta wytyczaję śolśle zakraa 

obllgatoryjnoścl pośrednictwa pracy, określając zawody 1 grupy 

zawodów nla nla objęte oraz tryb 1 foray udzielania zakładoa 

pracy zezwolenia na przyjaowanle pracowników we własnym zakre-

sie, z pominięciem organów pośrednictwa.

Poza systaaea pośrednictwa pracy funkcjonuje więc pewna

część rynku pracy4, nie aajęca żadnego odzwierciedlenia w eta- 

tyetyce pośrednictwo. Wielkość jej Jeat zmienna w czaele z uwa-

gi na uzależnienie od ustaleń adminietracyjno-prawnych podejmo-

wanych na szczeblu centralnym z jednej »trony, a z drugiej Ja-

ko pochodna alaetycznego traktowania wyłęcznoścl pośrednictwa 

pracy (terenowy organ adalnlatracjl wydaje lub cofa zakładon pra-

cy zezwolenia na przyjmowanie pracowników we właenya zakresie, 

zgodnie z ustalonymi na azczeblu centralnym kryteriami 1 wy- 

nikaal kontroli apełnlanla tychże kryteriów przez zakłady pracy).

Obok zaiannoścl w czaele, zakrae "nieoficjalnego" rynku 

procy charakteryzuje elę tya, iż trudna Jeat nawet do oazaco- 

wanla Jego wielkość. Analizujęc rynek pracy poprzez pryzaat sta- 

tyatyki pośrednictwa pracy, należy aleć więc na uwadze, lż po- ' 

alja alę tan jago fragment, który statyetykę tę nie Jeat objęty. 

Ola rozwożeń zawartych w nlnlejazya opracowaniu letotne Jeet 

więc, by analiza ta nie była podstawę do wyauwanla wniosków o 

charakterze kategorycznya.

Kończęc uwagi wstępne, należy również podkreślić, ze opraco-

wania poświęcone jest charakterystyce narodowego rynku pracy, 

czyli kategorii, która w praktyce nie Istnieje. W Polsce aaay 

do czynienie z ograniczeniem mobilności przestrzennej aiły ro-

boczej. Ugraniczanie to Jeat wynikiem przede wozystkla trudności 

alsszkanlowych. Istnieniu nadwyżek aiły roboczej w Jednych re-

Oekret z 2 VIII 1945 r. o urzędach zatrudnienia) Uchwała 
nr 110 Rady Ministrów z 11 V 1973 r. w sprawie zaaad przyjmowa-
nia do pracy oraz racjonalizacji zatrudnienia w uepołecznlonych 
zakładach pracy; Uchwała nr 185 Rady Ministrów z 20 VIII 1976 r. 
w sprawie trybu przyjaowania do pracy w uspołecznionych zakładach 
pracy i Zarzędzenle or li Mlnlatra Pracy. Płac i Spraw Socjalnych 
z 23 VI 1978 r. w sprawia pośrednictwa pracy oraz współdziała-
nia zakładów pracy z terenowymi organaal adalnlatracjl pańetwpwej 
w zakresie racjonalizacji zatrudnienia.

4 Według określenia M. Olędzkiego jest to "rynek pracy nieo-
ficjalny" uapołecznlony i prywatny« O l ę d z k i ,  op. cit., a* 
34.



glonach kraju nota towarzyszyć (1 często towarzyszy) występowa-

nie nadwyżek wolnych alajsc pracy w Innych regionach. Sytuacja 

na narodowya rynku pracy Jeat więc wypadków« sytuacji na po-

szczególnych regionalnych ( w praktycet wojewódzkich) rynkach 

pracy. Teau nlezaprzeczalneau faktowi towarzyszy Jednak dru-

gie zjawisko i znaczna wi«kazóść decyzji a«J«cych wpływ na o- 

mawlan« sytuację Cl będęca wynikiem taJZa sytuacji, bo aaay tu 

do czynienia z pewnego rodzaju aprzężenlea zwrotnya) podeJaowe-

na była na szczeblu centralnym. Dotyczy to decyzji o charakte-

rze długofalowego 1 krótkofalowego oddziaływania,' zawartych w 

programach polityki ludnościowej, inwestycyjnej, płac, zatrud-

nienia, ubezpieczeń społecznych 1 Innych. Decyzja podejmowane 

przez terenowe organa adalniatracji państwowej były refleksem 

rozporządzeń podejmowanych na szczeblu centralnym, ich przed- 

łuZenlea 1 konkretyzację w danym regionie. Oddziaływania władz 

terenowych na wielkość podaZy 1 popytu elły roboczej muelały 

mleć więc z konieczności charakter marginalny. St«d teZ przed-

miotem mojego ezczególnego zainteresowania będzie sytuacja na 

narodowym rynku pracy.

Okres badań pokrywa alę z okresem dwóch kolejnych planów 

pięcioletnicht 1971-1975 1 1976-1980. W planach tych zakła-

dano realizację nowej, jakościowo Innej od poprzednich, atra- 

tegll rozwoju społeczno-gospoderczego kraju. Rok 1970 został 

włęczony do analiz dla pewnego uwypuklenia różnic, jakie rea-

lizacja teJZe strategii wywołała na rynku pracy.

2. PodaZ pracy

Podaż pracy wyetępujęca na rynku pracy obejmuje dwie gnupy 

osób г zgłaszajęcych się do pracy po raz pierwezy 1 uprzednio 

pracujęcych ( zmieniajęcych miejsce zatrudnienia). Dej wielkość 

określona Jest więc bezpośrednio wielkości« przyrostów zaaobów 

pracy i skorelowana ze wepółczynnikaml ruchu zatrudnionych w 

gospodarce, a ściślej - tej części ruchu, która jest wyni-

kiem płynności kadr.

Poziom podaży pracy analizowany na podstawie rejestrów or-

ganów pośrednictwa pracy nie w pełni oddaje całkowity obraz



zjawiska. Qest to wynikIm  zaapołu przyczyn, na która wskazano 

wcześniej, a które w suwie sprowadzaj« sl« do Istnienia na- 

st«puj«csgo etanut nla wszystkie osoby poszukuj«ее pracy reje-

strowane o« w organach pośrednictwa 1 Jednocześnie nie wfzyst- 

kle oeoby taa zarejeetrowane faktycznie poezukuj« precy.

T a b e l a  1

Poazukuj«су precy® zerejeetrowanl w Polsce 
w latach 1970-1980

Rok

Ogółea Robotnicy1
Э

Pracow-
Oicy П0

razea aylczy-
inl

kobiety razea
wykwa-
lifi-
kowani

nlewy- 
kwall- 
fikowa- 
nl

atsnowi- 
skach 
nierobo-
tniczych

1 2 3 4 5 6 7 8

w tyel«cach

1970 79.4 8,1 71,3 62,6 12,8 49,8 14.6
1971 81.7 6,8 74,9 64,4 12,3 52.1 14,7
1972 51.8 2,5 49,3 42,6 7,4 35.2 7.9
1973 28.1 1.3 26,8 23,3 4,2 19.1 4.2
1974 19,0 1,7 17.3 15,3 2,8 12.5 3.3
1975 15.2 2.5 12,7 10,8 3,1 7.7 4.2
1976 13,6 3,0 10.6 9.7 3,1 6.6 3.8
1977 11.7 2,5 9.2 7,8 2,3 5,5 3.7
1978 9.2 2,2 7,0 5,6 1.8 3,8 3,5
1979 6.4 1.2 5.2 4,1 1.2 2,9 2,3
1980 9,7 3,0 6.7 5,1 2,2 2,9 4,5

w odeetkach

1970 100,0 10,2 89,8 78,8 16,1 62,7 18,4
1971 100,0 8.3 91,7 78,8 15,1 63,8 18,0
1972 100,0 4.8 95.2 82,2 14.3 68,0 15,3
1973 100,0 4,6 95,4 82,9 14,9 68,0 14,9
1974 100,0 8.9 91,1 80,5 14,7 65,8 17,4



Tabela 1 (cd.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1975 100,0 16.4 83,6 71,1 20,4 50,7 27,6

1976 100,0 22,1 77,9 71,3 22,8 48,5 27,9

1977 100,0 21,4 78,6 66,7 19,7 47,0 31,6

1978 100,0 23,9 76,1 60,9 19,6 41,3 38,0

1979 100,0 18,8 81,3 64,1 28,8 45,3 35,9

1980 100,0 30,9 69,1 52,6 22,7 29,9 46,4

Poszukujący pracy zarejestrowani w terenowych organach ad-
ministracji państwowej w końcu rokuj bez młodocianych w Miejscu, 
gdzie dokonano dezagregecji zbiorowości na grupy pracownicze.

b Pracownicy na atanowiekach robotniczych i pokrewnych.

c Kwalifikacje ustalono na podstawls śwlsdectw przedkładanych 
przez poezukuJ«cych pracy lub na podatawle ostatniego zatrudnie-
nia.

Ź r ó d ł ot Rocznik statystyczny 1976« Warszawa 1976, «. 
64: Rocznik statyatyczny 1978, Warszawa 1978, s. 49; Rocznik 
statystyczny 1979, Warszawę 1979, e. 55; Rocznik statystyczny 
1981, Warszawa 1981, a. 78 1 obliczenia włeene.

Stan 1 strukturę podaZy pracy w Polecę w latach 1970-1980 o- 

pisuj« dane5 zawarte w tab. 1.

Cech« charaktery#tyczn« polskiego rynku precy jest zdecydo-

wana przewaga koblat wśród oeób poezukuj«cych pracy. Udział ko-

biet wśród ogółu zśrejestrowsnych wahał »1« od 69,1% w roku 

1980 do 95,4% w roku 1973. Udział podaży pracy mężczyzn był 

znacznie niższy. Jedynie w roku 1980 przekroczył nieznacznie 

pozloa 30%. W latach 1971-1974 udział tan był alnlaalny 1 nie 

przekraczał 9% ogółu poszukuj«cych pracy. Taka struktura sugeru-

je Juz na wstępie zróżnicowanie popytu na prac« kobiet 1 Mężczyzn.

Struktura według płci populacji osób zgłaszaj«cych sl« po raz 

pierwszy na rynek pracy Jeat wyrównana ( nie as podstaw do przy-

puszczeń, iż więcej kobiet niż mężczyzn podejmuje sw« plerwsz« 

prac« poprzsz organa pośrednictwa, głównym wyznacznikiem jest

5
w analizie tych danych pominięto kategorię młodocianych w 

tym miejscu, gdzie dokonano dezagregacji zbiorowości zarejeetro- 
wanych poszukuj«cych prscy na grupy pracownicze. Analizie pod-
dano jedynie zarejestrowanych poszukuj«cych pracy robotników 1 
pracowników na stanowiskach nierobotniczych.



tu przecie! struktura według płci Młodszych grup wiekowych lud-

ności zdolnej do precy ). Współczynniki płynności kedr aężczyzn 

ay wyższe niz kobiet. Osżsli więc mężczyzn zarejestrowanych Js- 

ko poszukujycych pracy jeet mniej, oznacza to, żs kobiety' rza-

dziej uzyskujy propozycję precy natychaiast, baz potrzeby reje- 

etreojl. „Tylko jedna przyczyna aogłaby wpłynyć na fałezywość 

takiego wnloeku. Ozlałoby się tak w przypadku znacznie ezybeze- 

go wzrostu wepółczynnike aktywności zawodowej kobiet niż aężczyzn. 

W badenya okresie współczynnik ten róeł rzeczywiście ezybclej, 

Jednak różnica teapa wzroetu nie była na tyle duża. by uzaead- 

nlć tek znaczny rozpiętość poaiędzy liczby poezukujęcych pracy 

kobiet 1 aężczyzn.

Orugy cechę charakterystyczny rynku pracy w badanya czaele 

był wysoki udzlsł robotników w ogóle poszukuj«cych pracy. Wahał 

się on od 52.6% w roku 1980 do 82.9% w roku 1973. Udział zaln- 

tsrssowanych etenowlekaal nierobotniczymi był niższy - w latach 

1970-1974 nie przekraczał 19% ogółu poezukujycych precy. Przyczyn 

takiego stsnu rzeczy należałoby się doszukiwać w pierwezya rzę-

dzie w ogólnej etrukturze zetrudnienis 1 tempie wzroetu zatrud-

nienia tych grup pracowniczych.

w badanya okreele udział pracowników zatrudnionych na ata- 

nowiskach robotniczych kształtował sly na względnis stałya po- 

zlonia i 64.7% w roku 1970, 64,2% w roku 1975 1 65,4% w ro-

ku 1980. Obserwowano niewlelky tendencjy wzroetu liczby zatrud-

nionych tej grupy zarówno w liczbach bezwzględnych. Jak 1 w za-

trudnieniu ogółea. Było to konsekwencję realizowania polityki 

zatrudnienia zaiarzajycej do ograniczenie zatrudnienia na eta- 

nowlskach nierobotniczych, głównie w edmlnlstracjl gospodarczej 

przedelębioretw ( przede wezystkla w przeayśls i budownictwie, 

ele nie tylko). Sugeruje to zaniejezenle elę popytu na pracow-

ników na etenowisksch nierobotniczych, a więc trudności w uzy-

skaniu tago typu pracy. Znalezło to swoje odbicie w zmianach 

etrukturalnych podaży eiły roboczej« udział poezukujycych pracy 

oeób z tej grupy pracowniczej wzraetał. nie tłumaczy jednak re-

latywnie niskiego (w'stosunku do struktury zatrudnionych) pozloau

Dane dotyczy pracowników pełnozatrudnionych ( bez sezonowo 1 
dorywczo zatrudnionych). Obliczono na podetawiet Zatrudnienie w 
gospodarce narodowej. Warszawa 1981, tab. 2, s. 2-3.



tego udziału. Wydaje się, ii wyjaśnianiem takiej poataci struk-

tury podaży aiły roboczej Jeat zakres wyłączności pośrednictwa 

pracy. Składanie i przyjmowanie ofert pracy, poazukiwanie pra-

cy przez pracowników na atanowiakach .nierobotniczych w znacznej 

części odbywa się poza ayatemem tego pośrednictwa, który to sy* 

atem w dużej mierze nie obejmuje afery poza produkcjy materialny.

Przy analizie przemian w atrukturze podaży pracy na rynku 

pracy zwraca uwagę iatnienie kilku dajycych eię wyodrębnić prawi-

dłowości. Od roku 1973 rejeetruje eię apadek udziału robotników 

w ogóle poszukujycych pracy, jednocześnie wzraata zainteresowa-

nie stanowiskami nierobotniczymi. Działo alę tak w głównej mie-

rze na skutek spadku udziału podaży pracy robotników niewykwali-

fikowanych. W latach 1973-1980 udział tej oetatniej grupy pra-

cowniczej w ogólnej liczbie poszukujycych zmniejszył alę z 68,0% 

do 29,9%. Było to odzwierciedleniem procesu majycego swa źród-

ło w przemianach demograficznych. W latach tych mieliśmy do czy-

nienia z duży dezaktywlzacjy zawodowy zatrudnionych, z powodu 

uzyakania przez nich uprawnień emerytalnych. Wysoki udział oeób 

w wieku przedemerytalnym w grupie robotników niewykwalifikowa-

nych był bezpośredniy przyczyny znacznego ubytku zatrudnionych w 

tej grupie.

Osoby, które po raz pierwszy wchodzy na rynek pracy sy w 

większości absolwentami szkół lub przeszkoleń zawodowych, posia- 

dejycymi określone kwalifikacje zawodowe. Nie istniało więc w 

pożydanej skali zjawisko zastępowalności jakościowej siły robo-

czej. Oznacza to, iż owa pożydana skala była za duża 1 stano-

wi dowód nieistnienia mechanizmów adaptacyjnych jednostek zatrud- 

niajycych do zmniejazania się podaży robotników niewykwalifiko-

wanych. Oedny z głównych przyczyn niewypracowania tych mechaniz-

mów była struktura cen poszczególnych czynników wytwórczych. Cena 

siły roboczej była stosunkowo niska w porównaniu z cenami po-

zostałych czynników wytwórczych. Wyetypił więc brak motywacji 

dla jej zastępowania pracy maszyn 1 urzydzeń7.

7 Por. H. M o r t i m e  r-S z y m с z a k. Polityka za-
trudnienia w wielkomiejskim ośrodku przemysłowym (na przykładzie 
województwa miejskiego łódzkiego), [wt] Strukturalne przeobraże-
nia wielkich miast przemysłowych. Materiały z międzynarodowej 
konferencji, Łódź 7-10 listopada 1978 r., Łódź 1979; М. К a- 
b a J, Doskonalenie gospodarowania zasobami pracy. "Nowe Dro-



w okresie, który jeet przedmiotem aneliz, generalnie nie t- 

stnlsły dla owej zeatypowalnoścl bariery,(w postaci braku środków 

Inwestycyjnych ) ani ewentuslns przeciwwskazania (w postaci wyety- 

powanle zjawiska nispsłnsgo zatrudnienie). Działania takie nie 

były podejaowane. co świadczyło o nieliczeniu elf decydentów 

polityki zatrudnienia z przealenaai jakościowymi zasobów siły 

roboczsj. Zanlsjszanle sl« podaży pracy tej grupy pracowniczej 

stsnowiło również efekt niedostosowania systeau płac precowników 

zatrudnionych w cherakterze robotników niewykwalifikowanych do 

popytu na ich pracy. Pochodny lstnlsjycsgo systeau płac była 

wysoka fluktuacje tej grupy pracowniczej. Uclyżllwość prac po-

dejmowanych przez robotników nlewykwallflkowenych nie znajdo-

wało odzwierciedlenia w eyeteaie płac®, nie etabillzujyc pra-

cowników tej grupy. To z kolei, połyczone z łatwoścly uzyaka- 

nla pracy wzaagało spiralę fluktuecyjny i kształtowało sytuacjy 

w pośrednictwie precy. Charakterystyczny Jest duży spadek udzia-

łu podaży pracy tej grupy pracowniczej w ogóle poezukujycych pra-

cy w roku 1980 ( o 15,4%). W roku tya naetyplły w ogóle dość i- 

stotne zalany w strukturze podaży pracy. Należałoby wiyzać Je 

z dwoma zjewiekeal. Jakie alały siejece przed momentem czeaowya 

którego dotyczy dane z roku 1980 ( koniec grudnia) i

1. Oeet to lapllkecje okresowego zwlykezonego ubytku natural-

nego zatrudnionych - co było spowodowane umożliwieniem wcześ-

niejszego przejście na emerytury osobom mejycya wymagany staż 

pracy, nie aejycya odpowiedniego wieku9 ( od czerwca 1978 r. do 

czerwce 1979 r.).

2. Przemiany społeczno-polityczne, Jekle mięły aiejece w dru- 

giej połowie 1980 r. wpłynęły na zanlejszsnie ruchu zatrudnio-

nych i pewny stabilizację załóg pracowniczych. Było to zapewne 

skutkisa przewidywania przez zatrudnionych zmiany eytuacji na ry-

nku pracy i wyetępujycych już zalyżków tych zmian w poatacl 

epadku popytu na siły roboczy.

-----B.U.Ł
gl" 1978, nr 2, s; 122-1311 W. P a d o w i c z ,  Studia wyż- 
eze a rynek pracy, “Zycie Gospodarcze* 1979, nr 48, e. 5.

Zob. Z. 3 a c u k o w l c z ,  0 usprawnienie systemu ta-
ryfowego, “Polityka Społeczna“ 1980, nr 9, e. 21-24.

9 Uchwała nr 100 Rady Minietrów z 1978 r.



T a b e l a  2

Dynamika podaży pracy w Poleca w latach 1970-1980 
(1971 - 100)

Rok

*

Ogółea Robotnicy Preoowni- 
cy nt sta-

razea aeżczy-
żni

kobie-
ty

rezaa
wykwali-
fikowa-
ni

niewy- 
kwali- 
flkowa- 
nl

nowlekeeh
nierobot-
niczych

1970 97 119 95 97 104 96 99
1971 100 100 100 100 100 100 100
1972 63 37 66 66 60 68 54
1973 34 19 36 36 34 37 29
1974 23 25 23 24 23 24 22
1975 19 37 17 17 25 15 29
1976 17 44 14 15 25 13 26
1977 14 37 12 12 19 11 25
1978 11 32 9 9 15 7 24
1979 8 18 7 6 10 6 16
1980 12 44 9 8 18 6 31

Z r ó d t ot Obliczania własne na podetewie tab. 1.

Oynaalka podały pracy w Poleca w latach 1970-1980 przed-

stawiona została w tab. 2. W czaele tya aożna wyodrębnić okree, 

w którya tendencje były Jednozneczne die wezyetklch badanych 

przekrojów podaży pracy - e« to lata 1971-1979. Był to powód, 

dla którego Jeko podstawę porównań przyjęto rok 1971, w roku 

tya obeerwoweno nejwyżez« podaż pracy ogółea kobiet, robotni-

ków, robotników niewykwalifikowanych oraz pracowników na ete- 

nowiskach nierobotniczych. Szecunek nadwyżek elły roboczej eteł 

się jedne z przesłanek dla eforaułowenla podstawowego celu po-

lityki zatrudnienia na poczftku lat siedemdziesiątych, jakie by-

ło zapewnienie alejec precy die wszystkich jej potrzebujących, e 

w szczególności die wkreczej#cych na rynek precy licznych rocz-

ników młodzieży, opuszczającej system szkolnictwa stacjonarnego. 

Tworzenia nowych alejac precy i przyspieszony wzrost zetrudnle- 

nia traktowane były jako ważny cal 1 czynnik eprzyjejecy reali-

zacji postulatu pełnego zatrudnienia oraz utrzymaniu wysokiej dy-



naaikl rozwoju epołeczno-gospodarczego w warunkach wielkiej ob-

fitości zaaobów pracy i azybkiaj aktywizacji zawodowej ludnośol. 

szczególnie koblat10. w wyniku podjytej strategii rozwoju epołe- 

ozno-goapodarczago. która aprzyjala akatanaywnaau wykorzystaniu 

podatawowago czynnika rozwoju, jakla Jeat praca żywa, naetypił 

apadak podaży aiły roboczej. Spadek ten alal gwałtowne teapo we 

wazyetklch badanych przekrojach podały pracy do roku 1975. póź- 

niej jego teapo uległo pewneau zahaaowanlu. Szczególnie wyraźnie 

zjawisko to wyatypiło w grupie poezukujyoych pracy kobiet 1 ro-

botników niewykwalifikowanych. Stoeunkowo najwolniej zanlejezała 

•1« liczba poezukujycych pracy ayżczyzn ( gdzie obserwowane były 

pewne wahania ") 1 pracowników na etenowiekeoh nierobotniczych.

Różnica pomiędzy największy a najanlejezy liczby poszukujy- 

oych pracy wyniosła 75,5 tye. oeób. W roku 1979 zarejestrows- 

nych było ponad 12-krotnle anlej oeób niż w roku 1971. Zjawleka 

ta znalazły ewe odbicie w eytuacjl na rynku pracy, co bydzie 

przedalotea odrybnych rozważań w dalszej czyści nlnlejezego o- 

pracowanla.

W roku 1980 haetypiło pewne odwrócenie tej etałej tendencji 

rozwojowej 1 obeerwowano zwlykezenia podaży pracy we wazyetklch 

badanych przekrojach z wyjytklea grupy robotników nlewykwallfi- 

kowanych. Zwiększenie to w największej alerze dotyczyło poszu- 

kujycych pracy aężczyzn, pracowników na etanowlskach nierobot-

niczych 1 robotników wykwalifikowanych. Spadek produkcji, jaki 

miał alejece w tyaże roku epowodował zanlejszenle zapotrzebowa-

nie na te grupy precownlków, a więc kłopoty z natychmiastowym o- 

trzynanlem propozycji pracy.

3. Popyt na pracę

Wielkość popytu na pracę uzależnione Jeet od dwóch podsta-

wowych czynnlkówt rzeczywistego przyroetu zatrudnienia w gospo-

darce oraz natężenia ruchu zatrudnionych. Wielkość ta Jeat więc 

pochodny realizowanej polityki inwestycyjnej, polityki ubezple-

10 M. K a b a j, Metody optyaalizacji zatrudnienia, "Poli-
tyka Społeczna" 1976, nr 5, a. 1.



czert społecznych, struktury demograficznej zasobów pracy oraz 

skłonności zatrudnionych do zmiany aiejeca zatrudniania. Эако 

dodatkowy czynnik warunkujący kształtowanie ei« popytu na praoę 

należałoby wymienić zmiany w wymiarze czaau pracy zatrudnionych

i zmiany w długości przysługującego la okreeu urlopu wypoczynko-

wego.

Posługując ei« globalne wielkości« wolnych alejeo pracy zgło-

szonych do organów pośrednictwa pracy w danya momencie czasowym, 

nie można precyzyjnie wskazać, które z wymienionych czynników 

atanowiły o takim a nie lnnya jaj kształtowaniu. St«d przepro-

wadzona w niniejszym opracowaniu analiza winna dać koapleksowy 

obraz warunków kształtowania się wielkości 1 struktury popytu na 

prac« dopiero, gdy zostanie uzupełniona analiz« deaograflczn« 

zasobów pracy oraz szeroko pojętymi uwarunkowanlaal i efektami 

realizowanej w kraju polityki zatrudnienia.

Dane dotyczęce liczby wolnych miejsc pracy zgłoszone do or-

ganów pośrednictwa prj:ez poszczególne zakłady należy ocenić ja-

ko rzetelne 1 wiarygodne. Realność tych zgłoszeń kontrolowana 

była przez odpowiednie koaórki wydziałów zatrudnienia 1 spraw so-

cjalnych terenowych orgenów administracji państwowej. Zapotrzebo-

wanie na pracowników określone danymi pośrednictwa pracy Jeat 

więc bliskie rzeczywietości. Nie rozstrzyga to Jednek w«tpliwoś- 

cl czy rzeczywietość ta odpowiada kryteriom maksymalnej efektyw-

ności wykorzystania zasobów pracy żywej w jednostkach zatrudnla- 

j«cych, co etanowi jednak odrębny problem analityczny.

Wielkość i strukturę zapotrzebowania na pracowników w Polsce 

w latach 1970-1980 przedstawia tab. 3. Najwięcej wolnych aiejsc 

precy było zarejestrowanych w roku 1973 (zarówno ogółea, jak 1 

dla mężczyzn i kobiet). Najniższe zapotrzebowanie na pracowni-

ków występiło w roku 1970.

Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem ogółem najwyższym 1 naj-

niższym wyniosłe aż 107,4 tys. osób. a wystąpiła w czterolet-

nim odstępie czaeu. świadczyć więc może o braku stabilności po-

lityki zatrudnienia, a szerzej - o braku stabilności polityki 

społeczno-gospodarczej państwa, w ramach której decyzje maj« 

charakter pierwotny. Spojrzenie przez pryzmat popytu na pracę 

sugeruje, iż brak tej stabilności dominował w całym badanym o- 

kreeie. 0 ile brak względnej stałości polityki zatrudnienia w 

krótkim okresie Jest uzasadniony względami zmian strategii roz-



T a b e l a  3

Wolna miejeca precy* w Polace 
w latach 1970-1980

Rok

Ogółem

w tys. w odeetkach

razem dla
aęZczyzn

dlsb

kobiet
razem dla

mężczyzn
dla
kobiet

1970 39,5 31,0 8,5 100,0 78,5 21,5

1971 84,2 64,8 19,4 100,0 77,0 23,0

1972 93,4 68,8 24,6 100,0 73,7 26,3

1973 146,9 105,7 41,2 100,0 72,0 28,0

1974 77,7 51,7 26,0 100,0 66,5 33,5

1975 94,6 64,5 30,1 100,0 68,2 31,8

1976 82,7 58,3 24,4 100,0 70,5 29,5

1977 97,8 69,5 28,3 100,0 71,1 28,9

1978 92,4 66,0 26,4 100,0 71,4 28,6

1979 128,5 < 91,5 37,0 100,0 71,2 28,8

1980 98,2 69,1 29,1 100,0 70,4 29,6

a Wolne miejsca precy zarejestrowane н terenowych orgenech 
adalnietracji państwowej, etan w końcu roku.

b Zgłoszone przez zakłady pracy jako doetępne dla kobiet.

Z r ó d ł o i Зек w tab. 1.

woju społeczno-gospoderczego bądź wymuszony istniejącą sytuację 

demograficzny, społeczną lub gospoderczę, to jego przenoezenle 

alę na średnie i długie odcinki czasu świadczy o wymykaniu się 

zjewiek w obrębie zatrudnianie epod kontroli decydentów polityki 

zatrudnienia. Taka niestabilność świadczy o braku wypracowania 

aechanizaów dostosowawczych gospodarki do warunków realizacji za-

sady racjonalizacji zatrudnienie, ze wszystklnl tego negetywnyai 

implikacjami, odbijającymi się w sytuacji na rynku pracy.

Znaczna większość,wolnych miejsc pracy przeznaczona była dla 

mężczyzn. Udział wolnych miejsc pracy zgłoszonych Jako dostęp-

na dla kobiet najniższy poziom osiągnął w roku 1970 (21,3% o- 

gółu wolnych miejsc pracy), następnie rósł systematycznie do ro-

ku 1974, w którym osiągnął najwyższy poziom С 33.5%). Po roku



1974 паеt«piła względna stabilizacja atruktury popytu na prac« 

według płcli dla koblat przeznaczonych było od 28,6 do 31,8% o- 

gółu wolnych alejec pracy. Taka atruktura popytu na prac« Jeat 

potwierdzeniem obiegowych e«dów o nlech«tnya atoaunku Jednoatak 

zatrudniaj«cych do kobiet - pracowników. Należy doanleaywać, u  

znaczna cz«ść wolnych alejec pracy, zgłoazonyoh Jako doat«pna 

dla aężczyzn, aogłaby zoatać oferowana równie! kobletoa. Dotyczy 

to zwłaezcza (choć nia tylko) alejac pracy na atanowlakfch nie-

robotniczych, w etoeunku do których nia letniej« foraalno-praw- 

he ograniczenia zatrudniania koblat. Tolerowanie ‘ przez organa 

pośrednictwo pracy takiego podziału dla tej grupy zawodowej sank-

cjonuje wl«c niejako praktyk« "wybierania" pracowników. 3eet to 

epojrżenie nlew«tpllwle uzaeednlone przyj«clea założenia o rów-

nych ezaneech zawodowych dla pracowników - a«Zczyzn 1 kobiet. 

letnieje Jednak drugi punkt widzenia, na który ehe« zwrócić u- 

wag«. Otóż pierwezya wyznacznlklea etruktury oferowanych wolnych 

alejec pracy jeet letnlej«ce atruktura zatrudniania według płci 

w ujęciu etetycznya 1 jej zalany w ujęciu dynamiczny*, w ca-

łym badanya okreeie udział kobiet w zatrudnieniu ogółea był niż- 

azy niż udział a«żczyzn. Sugeruje to nlżezy popyt rynkowy na 

prac« kobiet. Zjawieko to jeet wzaocnione dodatkowo anlajez« ru-

chliwości« zatrudnionych kobiet (współczynniki ruchu zatrudnio-

nych kobiet e« zaweze niższe niż a«żczyzn). Zapotrzebowanie na 

prac« kobiet, które wynika z bezwzględnego przyrostu alejsc pra-

cy Cna akutek wzroatu zatrudnienia) jeet pocnodn« atruktury odda-

wanych do eksploatacji nowych lub powiększanych zakładów pracy. 

Odpowiedź na pytania, w jakich epoeób proporcje te układały el« 

w Polece w badanym okreeie jeet niemożliwa z powodu braku da-

nych etetyetycznych. Prób takich analiz dokonywać aożna jedynie 

w ekali lokalnych rynków pracy, choć takie badania e« obci«żone 

wysokim prawdopodobieństwem występowania tendencyjności zakłado-

wych służb pracowniczych przy koapletowanlu załóg. Należy doa- 

nlemywać, iż przy aożliwoścl. wyboru chętniej zatrudnieni b«d« 

mężczyźni niż kobiety. Brak aożliwoścl takiego wyboru, wyst«- 

puj«cy w przypadku wyczerpywanie eię rezerw a«sklej elły robo-

czej etyauloweć może dopiero wzrost popytu na prac« kobiet. Roz-

ważania, Jakie miały na calu wyjaśnienie atruktury zapotrzebo-

wania na prac« według płci wracaj« więc niejako do punktu wyj-

ścia i ' istniej« realne przesłanki dla niższego popytu no pra-



c* kobiet niż aężczyzn (atruktura zatrudnienia i zróżnicowanie 

natężenia ruchu zatrudnionych koblat 1 aężczyzn). ale przeelan- 

ki te nla wyjaśniaj# akall tago zróżnicowania. Niechęć do ofe-

rowania wolnych alej ас pracy kobletoa wynika więc najprawdopodo-

bniej z uzaeadnlonego względaal epołecznyal uprzywilejowania pra-

cuj ęcych koblat, którego skala w badany* okresie ulegała etop- 

nioweau rozszerzaniu. Oaet to efekt doainacji węekozakładowego 

punktu widzenia administracji goapodarczej zakładów pracy nad 

potrzebaai epołecznyal. Zespół tych czynników, wskezanych jako 

czynniki główne, epowodoweł Istnienie takiej atruktury wolnych 

■iajsc pracy, a jaj zróżnicowanie było wynlklea różnej elły od-

działywania tychże czynników w poszczególnych latach badenego o- 
kreeu.

T a b e l a  4

Oynaalka wolnych alejec pracy w Polece 
w letech 1970-1980 
(1971 - 100)

Rok Razea Ola
aężczyzn

Ola
kobiet

1970 47 48 44
1971 100 100 100
1972 111 106 127
1973 174 163 212
1974 92 80 134
1975 112 100 155
1976 98 90 \ 126
1977 116 107 146
1978 110 102 136
1979 153 141 191
1980 117 107 150

/

Z r ó d ł ot Obliczenia własna na podstawia tab. 3.

Dynaaikę popytu na prac« w Polsce w latach 1970-1980 obrazu-

je dane zawarta w tab. 4. Эако podstaw« porównań przyjęto rok 

1971, w którya паз tępił relatywnie największy przyrost liczby 

wolnych alajac pracy w stosunku do roku poprzedniego* popyt na 

pracę w 1970 r. nie etanowll nawet połowy popytu z roku na-



atępnego. Dynamika popytu na prac« po roku 1971 alała niejed-

norodny charakter. Po pocz«tkowya okreeie znacznego wzroetu za-

potrzebowania С do roku 1973), w 1974 r. naet«plł apadek do po- 

zloau o 8% nlZazego niz w roku 1971 1 w roku 1975 ponowny zna-

czny wzroet. W pierwszym roku kolejnej pl«ciolatkl zapotrzebowe- 

nle na prac« było najplższe z wazyetklch let pózoetełych, w ko-

lejnych latach wzraetało, oel«gaJ«c aakelaua w roku 1979. Cha-

rakterystyczny dla całego badanego okreeu był brak daj«cych elf 

wyraźnie wyodrębnić tendencji po roku 1973. W latach 1970-1980 

naet«plła zmiana w wielkości przyrostów zeeobów precy. M. KabeJ 

przyjmuje, IZ aożna wyodrębnić dwa okresy z punktu widzenia 

wielkości tych przyroetów. Okres wielkiej obfitości zasobów pra-

cy (lata 1950-1975) 1 okree głębokiego zmniejszania się ich przy-

rostu (1981-1990)11. Druga połowa lat eledeadzieel«tych byłe po- 

czętklem okreeu powolnego zanlejazanla się przyrostów zasobów 

pracy. W okreeie tya doezło do konfliktu poalędzy tą letnlej«c« 

rzeczywistości« a wypracowanymi w pierwszej połowie lat sledea- 

dzieel«tych aetodaai gospodarowania obfltyai zasobami pracy, do-

stosowanymi do realizowanej etrategli rozwoju, opartej a. In.na 

przyepleszonya wzroście zatrudnienia. Nie ulega w«tpllwoścl, iż 

wzrost zatrudnienia w pierwszych latach okreeu 1970-1980 był po- 

Z«dany z punktu widzenia konieczności zapewnienia alejec precy 

dla licznych roczników młodzieży, wkraczaj«cych na rynek precy

i wzroetu aktywności zawodowej kobiet, a także ełuezny z punktu 

widzenia przyjętej etrategli rozwoju epołeczno-goepodarczego ( ab- 

strahuj«c Jednak od słuszności samej etrategli). Łatwość zwięk-

szenia produkcji wakutek zastosowania ekstensywnych czynników ro-

zwoju epowodowała Jednak etracenle z pola widzenia decydentów 

polityki gospodarczej problemu efektywności zeetosowanych czyn-

ników wytwórczych, w tya a. In. pracy żywej. Mała akuteczność 

aechanlzmów ekonomicznych С takich Jak system obclężsó funduszu 

płac z tytułu przyrostu zatrudnienia), zmuszajęcych jednostki 

zatrudniaj«ce do zwrócenia uwagi na problem efektywności zatrud-

nienia epowodowała konieczność zastosowania aetod o charakterze 

administracyjnym. Od roku 1973 zaczęto wprowadzać ograniczenia 

zatrudnienia w zakładach pracy (w postaci blokad przyjmowania

11 Ibidem.



pracowników, blokad atanu zatrudniania na dany dzień. obligato-

ryjnej korakty atanu zatrudniania Itp.). Akcyjność tego typu 

poczynań alełe negatywna lapllkacja dla proceau planowani« za-

trudniania w zakładaoh pracy. Powodowała również wykształcanie 

al« aechanlzaów doatoaowewczyoh do polityki organów central-

nych. Calea tych aechanlzaów była r.le racjonalizacja zatrudnie-

nia. a przystosowanie ei« do okreeowych utrudnień również w 

drodze najdogodniejazaj Interpretacji przaplaów. To wazyatko epo- 

wodowało tak allne wahania w liczbie zgłaezanych do organów po- 

érednlctwe wolnych alejao pracy.

Na uwag« zaeługuje fakt. że zepotrzebowenle ne prac« kobiet 

roało azybciaj. a w odpowiednich latach apadeło wolniej niż po-

pyt na prac« a«żczyzn. Plerwez« przyczyn« tego zjawlaka był nlż- 

azy popyt na prac« kobiet w wlelkoścleoh bezwzględnych. Jako na 

drug« przyczn« należałoby wekezeć trudności w pozyskaniu do 

pracy a«żezyzn.

Sytuacj« na rynku pracy w Poleca w lataoh 1970-1980 obrazu- 

J« л»а wakażnlkl. powszechnie stoaowana w badaniach przedalotu. 

Oaat to (A) iloraz liczby zarejeetrowanych jako poazukuj«cych 

pracy do ogółu zatrudnionych n %  i (В) liczba wolnych alejac 

pracy przypadaj«cych na Jadn« oaob« poszukuj«c« pracy.

Pierwszy za wakażnlków określa latnlanla b«dż nlaletnlanla 

atanu pełnego zatrudniania, co Jeat aechanlcznya przenleelenlea 

teorii burżuazyjnych ne grunt goepodarkl eocjaliatycznej12. Эек- 

kolwlek stanowisko takle epotyka el« z krytyk«, wydeje ei«, 1ż 

posługiwanie al« tego rodzaju wakażnlklea pozwala odpowiedzieć ne 

pytania, jaka Jeat akala aktywnej, aożllwaj do zeengeżowenla w 

procea pracy w każdya aoaencle. rezerwy aiły roboczej. Poeługu- 

J«o el« klaayflkacj« akonatruowan« przez M. KaŁaje13, aożna

12 c.
Por. 3. P i e t  r u c h e .  Podetawowe probleay teorii 

zatrudnienie, Warezewe 1979, a. 124.

.....  * * ,b • J' Bleaenty pełnego i racjonalnego zatrud-
nienia w goapodarce eocjallatycznej, Warezewe 1972, e. 67-79.



T a b • 1 ■ 5

Wskaźniki charakteryzujące sytuacj« na rynku pracy* и Polece
w latach 1970-1980

Rok

Razea Męż-
czyźni Kobiety Razea Męż-

czyźni Kobiety

A 8

1970 0,80 0,135 1,84 0,5 3,8 0,12

1971 0,79 0,110 1,81 1.0 9i5 0,26

1972 0,48 0,039 1,12 1,8 27,5 0,50

1973 0,25 0,020 0,58 5,2 81,3 1,54

1974 0,16 0,025 0,36 4,1 30,4 1,50

1975 0,13 0,037 0,2S 6,2 25,8 2,37

1976 0,11 0,044 0,21 6,1 19,4 2,30

1977 0,10 0,036 0,18 8,3 27,8 3,08

1978 0,08 0,032 0,13 10,0 30,0 3,77

1979 0,05 0,017 0,10 20,1 76,3 7.12

1980 0,08 0,043 0,13 10,1 23,0 4,34

a Wekaźnlkl obliczono według wzorówt

x Y
A - -j I00 B7

gdzie t X - poszukujący pracy zaraj ееtrowani w orgenach pośred-
nictwo w końcu roku, Z - zatrudnienie w goepodarce uspołecz-
nionej 31 grudnie, Y - wolne alejece pracy zarejeetrowene w 
organach pośrednictwa w końcu roku.

Ź r ó d ł ot Obliczenia właene.

etwlerdzlć, że w badanya okreeie w Polece istniał etan pełnego 

zatrudnienia (oaawlany wskaźnik w tadnya przypadku nie prze-

kroczył 2% , a w poszczególnych podokreeach i przekrojach we-

dług płci, pełne zatrudnienie przyjaowało neetępuj«ce forayt

- aaksyaalnego zatrudnienia (wekaźnlk zawierający ai« w gra-

nicach od O do 0,5%)i ogółea w latach 1972-1980, a«Zczyzn w la-

tach 1970-1980 i kobiet w latach 1974-1980,

- optyaalnego zatrudnienia (wekaźnlk zawieraj«cy sl« w gra-

nicach od 0,5% do 1,5%)i ogółea w latach 1970-1971 1 koblat w 

latach 1972-1973,



- elniaelnego zatrudnieni« (wekażnik zawieraj«cy ei« w gre- 

nicech od i,b% do 2,0%)i kobiet w letech 1970-1971.

Sten aakeyaalnego zetrudnienie w nejsilniejszej poetecl wy- 

et«poweł wśród a«żczyzn od roku 1972. Byłoby to zjewieko pozy-

tywne, ezczególnie w świetle zełożeń uetrojowych pań*twa, gdyby 

towarzyazyło bu efektywne wykorzyetenle zeengeźowenego w proce- 

ele precy czynnike ludzkiego. Oeźeli jednek zjewleku teau towa- 

rzyezy niepełne wykorzyetenle wepoanienego czynnike, etan taki 

jeet równozneczny z letnleniea zatrudnienie ponedpetnego, czyli 

z ukrytya bezroboclea. Koezty teklej poetecl bezrobocie przeno- 

ezone e« w epoeób bezpośredni lub pośredni ne cele epołeczert- 

etwo. 0 ile eten teki aleć może aiejece w każdej rozwijającej elf 

goapodarce w krótkia okreele, o tyle tolerowenle jego ietnie- 

nie w dluźezya okreele potwlerdze, ne oo wekezeno wcześniej, 

brak wyprecowenle aechenlzeów doetoeowewczyoh keztełtowenla ze- 

trudnianle do eytuecjl ne rynku precy.

Keztełtowenle el« wekeżnlke wolnych alejec precy przypadają-

cych na 1 oeob« poszukuj«c« precy obrezuje ekel« deficytu elły 

roboczej. Nejwl«kezy deficyt dotyczył a«żczyznt pozloa wekeźnl- 

ke wzreeteł eyeteaatycznie od 3,3 w roku 1970 do 81,3 w ro-

ku 1973, neet«pne swe aakeiaua oel«gn«ł w roku 1979 - 76,3. 

Od roku 1973 rejeetruje el« również deficyt kobiecej elły robo-

czej, który ewe aakeiaua a lał w roku 1979 (7,12). Porównenle 

wielkości wskaźników w poezczególnyoh latach dla a«*czyzn 1 ko-

biet śwledczy, 11 brek a«ekiej elły roboczej był ezczególnie 

dokuczliwy.

Wzreetej«cy deficyt elły roboczej wywołeł w goepoderoe wie-

le ujeanych skutków, do których neleży zaliczyć a. In. rozluź-

nienie dyecypllny precy i płecy orez zjewieko nedaiernej fluk- 

tuecjl kedr. Zjewieko to neelle el« zeweze w werunkech niedobo-

ru kadr. Skłonność do zalany pracy przekrecze wtedy rozaiary o- 

ptyaalne, wynikejfce z potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego. 

W wyniku konkurencji poal«dzy zakładaai precy deje znęć o eobla 

ewoleta "splrsle fluktuecyjne"t la wyższa liczbę odejść, tya 

wl«keze potrzebe uzupełnienie zwolnionych alajec praoy, które w 

warunkach niedoboru kedr aog« być zapewnione tylko koeztea Innych 

zakładów. To z kolei eprzyje tworzeniu ewoletego aechenlzau



przyspieszenia awaneu płacowego w drodze zalany alejec pracy, któ-

ry pogłębię proceey fluktuacyjne14.

Mrydeje elf jednak, ii ekala poetypującego deficytu elły ro-

boczej w Polece w lataoh 1970-1979, Jaky-oszacowano na pod- 

etawle danych pośrednictwo pracy, w rzeczywistości nia przybra-

ła tak znacznych rozalarów. Występujący niedobór prscownlków był 

nledoborea względny«, zawierajęeya w eobie nieefektywna wykorzy-

stanie czynnlke ludzkiego, ezerokle zaetoeowanle rozwlęzeń pra-

cochłonnych w goepodarce i nlekę zdolność eubetytucji pracy Zy- 

wej pracę aaezyn 1 urzędzeń. Przyczyny nleklej efektywności wy- 

korzyetenle czynnika ludzkiego w goepodarce poleklsj w latach 

sledeadzleelętych aaję ewe ezerokle podłoże, którego ezczegóło* 

wa charakteryetyka przekrecze reay niniejszego opracowania. Na 

rynku pracy dochodzi Jedynie do rejeetracjl pewnych zjawisk, któ-

ra stsnowlć winny przyczynek do eforaułowanla przeełensk bieZęcaj

1 długofalowej strstsgii polityki zatrudniania na wezystklch 

szczeblach goepoderowenla czynnlklea ludzkia.

W końcu roku 1980 defioyt siły roboczsj ulogł zanlejszsniu. 

Złożyły elę na to bezwzględny wzroet podaży pracy 1 zanlejszsnls 

się popytu na pracę. Pogłębiający eię kryzys społsczno-gospodsr- 

czy spowodował konieczność podjęcia dzlełań raforaletycznych w 

gospodarce narodowej. Ryeujęcs się na rynku pracy tendenoja «ko-

jarzone z przewldywanlaai okreeu trwenla 1 głębokości kryzyeu 

oraz z założeńlaal reforay goepodarczaj zrodziły wlzję aożllwo- 

ścl letnlenla w Poises bszrobocls. Na uwagę zasługujs fakt, iZ 

podobna wizje pojewlsły się cyklicznie w latach 1956, 1970, 1980.

Wizje te alały dwojakiego rodzaju źródłat przeezacowanie nad-

wyżek elły roboczej będź przewidywania wpływu aechanlzaów refor-

ay goepodarczaj na ich uwalnianie, w latach 1980-1981 oba ta ro- 

dzaje wyetęplły równolegle.

Ootychczeeowe obeerwacje sytuacji na rynku pracy przewidywań 

cych nie potwierdziły. Oednek fakt ich pojawiania elę zaueza do 

zajęcia się w szczególny sposób rynki aa pracy w okrasach prze-

łomowych w goepodarce.

14 Zob. K e b a j. Doskonalenie goepodarowsnia zasobsai 
pracy, e. 130-131.



5. 3kl«romnl> do prący

Oaówione wcześniej sytuacja na rynku pracy znajduje potwier-

dzenie w liczbie i etrukturze ekierowenych do precy15 w ene- 

llzowenya okreeie (teb. 6).

T e b e 1 e 6

Skierowani do precy* w Polsce w latech 1970-1980

Rok

Ogółea

w tye. w odsetkach

rezea a**-
czylnl

kobiety rezea a *Z-
czyźnl

kobiety

1970 1 555,1 1 005.6 549,5 100,0 64,7 35,3

1971 1 766,8 1 106.6 660,2 100,0 62,6 37,4

1972 2 011,0 1 223.3 787,7 100,0 60,8 39,2

1973 1 881,1 1 100,6 780,5 100.0 58,5 41,5

1974 1 730,9 1 040,7 690,2 100.0 60,1 39,9

1975 1 654.0 1 030,9 623,1 100,0 62,3 37,7

1976 1 562.2 994,2 568,0 100,0 63.6 36,4

1977 1 622.4 1 057.3 565,1 100,0 65,2 34,8

1978 1 565,7 1 007.4 558,3 100,0 64,3 35,7

1979 1 657,7 1 070.9 586,8 100,0 64,6 35,4

1980 1 705,9 1 116,1 589,8 100,0 65,4 34,6

Skierowenl do precy przez terenowe orgeny edalnletracjl 
portstwowej: wykezano łącznie z przyj»tyai przez zekłed precy ne 
podetewle zezwoleń wydanych przez terenowe orgeny sdalnletrecjl 
pertetwoweJ.

Ź r ó d ł ot Зек w teb. 1.

W latech 1970-1980 organy pośrednictwo pracy wydały 20 413.2 

tys. skierowań do precy, przeciętnie rocznie kleroweno do pre-

cy 1701,2 tye. oeób,' w tya 1068*5 tye. aęZczyzn 1 632,7 tye. ko-

ŚR
NeleZy zaznaczyć, 11 dane organów pośrednictwo pracy w tya 

zakresie obejauj« rejeetracjo dokuaentów e nie faktów. Pobrenle 
przez kendydate do precy ekierowanle do pracy nie jeet równozne- 
czne z jej podjęclea.



blat. Rozpiętości Między liczb« skierowanych do pracy и poszcze-

gólnych latach były dość znaozna. Różnice między aakeyaaln« li-

czb« . N roku 1972 ( 2011,0 tya.*) a a tanem alnlaalnya w 1970 

( 1555,1 tya.) wyniosła 455,9 tya. eklerowaó. Najwięcej eklerowań 

wydano w latach 1971-1974 (średnio rocznie 1847,45 tya.).

Wśród ogółu wydanych skierowań przeważaj« skierowania do pra-

cy wydana a«żczyznoa (od 58,5% w roku 1973 do 65,4% w roku 

1980). Udział klarowanych do praoy pracowników wadług płol wyka-

zuje pawne odchylenie w ezaele. Ceneraln« tendencj« był wzroet 

udziału eklerowanych do preoy kobiet w ogóle eklerowenyeh do pre-

cy w okreeach wzaoZonego popytu ne prac«.

Эако podataw« do anellzy dynaaikl ruchu ekleroweó do precy 

przyj«to rok 1971. W latach 1970-1972 obeerwowano ezybkl wzroet 

liczby wydanych eklerowań. w latach 1973-1976 naet«plł epedek 

ich liczby do pozioau roku 1970. W następnych latach obeerwowa-

no ponowny wzroet. Makeyaalny wzroet liczby wydenych eklerowań 

ogółea wynlóeł 14% w 1972 r. w etoeunku do pozioau 1971 r. przy-

jętego ze 100. Rozpl«tość pomiędzy pozloaea aakeyaalnya 1 al-

nlaalnya eklerowań, tylko ne przeatrzenl dwóch lat (1970-1972) 

wynloeła 26 punktów.

Oynaalka ruchu ekleroweń do precy a«żczyzn jeet anlej a 

kobiet bardziej zróżnicowana niż ruchu ogółea. Szczególnie Jeet 

to widoczne przy enalizle rozpiętości pomiędzy pozloaea aakey- 

aalnya a alnlaalnya eklerowań. Wśród skierowań do pracy «^da-

nych mężczyznom, rozpiętość ta wynioełe 21 punktów (pozloa mini-

malny osl«gnl«ty zoeteł w roku 1975 e aakeyaalny w roku 1972X A- 

naloglczna liczba dla kobiet wynioełe 36 puoktów ( pozloa mini-

malny w 1970 r. e aakeyaalny w 1972 r.).

Na podetawle danych pośrednictwa precy aoźna zauważyć pawn« 

prawidłowość. W latach 1970-1980 obeerwowano dwukrotnie wyeokle

• tany ekleroweń do precy i w letaoh 1971-1973 1 (maj«су nieco 

niżezy pozloa) w latach 1979-1980.

Wydaje el«, iż prewldłowości ta obrazuj« w pewny* stopniu 

dzlełenle aechanlzau zatrudnienie w Polece w analizowanya okreeie. 

Po letech poż«danago wzroetu zatrudnienie, podjęte zoeteły dzle- 

łanla o charakterze ekonoalcznya i administracyjnym dla zaha- 

aowania tego wzroetu. Ich niewielka ekuteczność 1 przystosowa-

nie el« jednostek zatrudniaj«cych, poł«czone ze zwl«kezenlea 

fluktuacji kadr apowodowały drugi« ekstremum (aakalaua) liczby



T a b e l *  7

Oynaaika skierowanych do pracy w Polecę w letech 1970-1980
(1971 - 100)

Rok Rezea Mężczyźni Kobiety

1970 88 91 83

1971 100 100 100

1972 114 111 119

1973 106 99 118

1974 98 94 105

1975 94 93 94

1976 88 90 86

1977 92 96 86

1978 89 91 85

1979 94 97 89

1980 97 101 89

i r 6 d ł oi Obliczenie włeene ne podetewle teb. 6.

wydenych eklerowert do precy w końcu let eledeadzieel«tych. Oeet 

to jednek tylko przypuezczenle, gdy* pojewlenle el« drugiego aek- 

eiaua aogło zoeteć epowodowane czynniklea o charakterze edal- 

nlstrecyjnya. Mienowicie jedn« z decyzji aaj«cych ne celu prze- 

ciwdziełenle nleuzeeednionya przyroetoa zatrudnienia było roz- 

ezerzenie w 1979 r. zekreeu wyłączności pośrednictwa pracy przez 

wydzieły zetrudnlenie i eprew eocjelnych. Zobowi«zeno przedel«- 

bloretwe do przyjaowanla do pracy kendydatów tylko za pośrednl- 

ctwea wydziałów zatrudnienia. Oek to Jul zoetało wcześniej po-

wiedzione. orgenizecje rynku precy ietotnie wpływa na etatye- 

tyk« pośrednlctwe precy, e dokonuj«с prób eneliz w długich o- 

kreeech, należy el« liczyć z wpływea zalań o charekterze organi-

zacyjny*.

6.* Uwegl 1 wnloeki końcowe

1. Przyjauj«c jeko kryterlua eytuecj« na rynku pracy, aode- 

lcwo nożna zełożyć letnlenle Jednego z trzech ukłedówt deficytu 

lub nedalaru aiły roboczej i zrównoważonej relacji popytu i po-



dąży elły roboczej. Dobór Bierników stanowiących krytarlua za-

kwalifikowania sytuacji na danya rynku praoy do układu aodelowe- 

go jest problemea teoretyczny*, któraau poświęcono wlała aleja, 

ca w literaturze przedalotu1®. w tya alejecu teaat ten nie zo-

• tanie pogłębiony. Należy zwrócić jedynie uwagę, lż granice po-

szczególnych ukłedów winny być trektowane elaetycznie, w eenele 

Ich doetoeowanla do poszczególnych przekrojów rynku pracy: prze-

strzennych, grup pracownlozych, zawodowych 1 według płci.

Brak równowagi na rynku praoy. Identyfikowany z nleletnle- 

nlea zrównoważonej relecjl poalędzy popytea 1 podążę elły robo-

czej , winien rodzić określone przeełenkl dla keztałtowanla po-

lityki społeczno-gospodarczej, a polityki zatrudnienia w szcze-
gólności.

Istnienie etanu nadalaru elły roboczej (bezrobocia) Jaet nle- 

korzyetne jako unleaożllwlajęce części zdolnych do pracy zaeobów 

elły roboczej realizację potrzeby precy. Założenia epołeczno-u- 

etrojowa pańatwa socjalistycznego powoduję, iż w kweetll likwi-

dacji bezrobocie nie noże ono ewobodnle decydować17. Realizacja 

zaeady pełnego zatrudniania etała się wlęo podstawowę przesłankę 

polityki zatrudnienie. Wcześniej zwracałaauwagę na okresowo 

pojawiajęce elę obawy co do groiby pojawienia elę w kraju zja-

wiska bezrobocie. Oetatnlo wyetępiły one Jako pochodna działali 

reforalstycznych w ayateala funkcjonowania goapoderkl narodowej.

Działania ta aaję doprowadzić do etopniowego odchodzenie od 

nakazowo-rozdzlelozego eyateau klarowania goapodarkę na rzeez 

eyeteau parametrycznego, znaoznle rozezerzajęcego uprawnienia 

decyzyjne przedsiębiorstw. Saa fakt powstania tego rodzaju obaw 

zaueza do zajęcie elę probleaeá nieracjonalnego goapodarowanla 

siłę roboczę w warunkach przesunięcia podajaowanla decyzji ( a 

więc 1 odpowiedzialności) na wyżeze hlerarohlcznte szczeble kie-
rowania goepoderkę narodowę.

W latach 1970-1980 zjawleko nadalaru alły roboczej nie wy-

stępowało globalnie. Doalnujęcy był atan deficytu alły roboczej, 

iaplikujęcy negatywne koneekwenoje w aferze ekonoalcznej, epo-

*°b* ле- H* O ę d r u a z с z a k. Zatrudnienie a 
przealany epołeczne w Polece w latach 1944-1960, Wrocław 1972.
S . lbp. .

17 Ekonoala polltyozna eocjellzáu, red. H. Naelłowekl, War-
szawa 1974, a. 127.



łeoznej • takt* peychice zatrudnionych. Suaa tych niekorzyści 

wymiernych 1 niewymiernych, eprewie IZ z pozoru pozytywne die 

zetrudnlonych eytuecje szerokiej dowolności w wyborze alejece 

precy, z delszej perepektywy jeet równleZ niezsdoweleJ«ca.. Ja-

ko teke wymege podjęcie ze etrony polityków zetrudnlenle dzieleń 

nekierowenych ne eterowenle wielkości« podeZy 1 popytu elły robo-

czej .

2. Dośwledczenie let eledemdzleei«tych upoweźnlej« do wysu-

nięcie wnloeku, iz eterowenle wielkości« popytu ne precę ze 

ezczeble centralnego jeet aeło efektywne. Jeat pozadyekueyjne, Ze 

uetelene ne azczeblu centrelnya etretegle rozwoju goepoderczego 

wpływe ne wielkość bezwzględnego zapotrzebowenle ne precę. Ale 

reellzecje tej etretegll przeblege na podstawowych ezczeblech 

goepoderowenie, gdzie fektyczne wielkość zetrudnlenle powlnne być 

uetelene ne podstewle rachunku ekonomicznego. W przypadku prze-

ciwnym o wielkości zetrudnlenle decyduję względy pozeekonomicz- 

ne. co z kolei eprzyje nieefektywnemu wykorzyeteniu precy żywej. 

Poweteje problem kompetencji decyzyjnej poezczególnych ezczebli 

klerowenle goepoderkę nerodow«. Wyróźniej«c trzy ezczeble pod-

miotów decyzyjnych polityki zetrudnlenlei centrelny, terenowy 1 

podetewowy (przedsiębiorstwa), należeloby przesunęć odpowiedzlel- 

ność ze keztełtowenle elę wielkości popytu ne precę z tego 

plerwezego ne dwe oetetnie. Naprzeciw temu wychodzę zełożenla 

realizowanej w kreju reformy goepoderczej 1 Instytucjonalnej. 

Stabilność raz przyjętego ne ezczeblu centralnym zeepołu uwa-

runkowań polityki zatrudniania w zakładach pracy winna eteć elę 

podetew« die prowedzenle właściwego rechunku ekonomicznego w 

przedeięblorstwech. letniej« przeełenki die formułowania dłu-

gofalowej polityki zetrudnlenle. koeztea odejście ne ezczeblu 

centrelnym od dzieleń interwencyjnych, o charakterze najczęś-

ciej edmlnletrecyjnym.

Ozielania interwencyjne, w przypadku pojawienie elę etenu 

nlezrównoważenle popytu 1 podeźy elły roboczej na reglonelnych 

rynkach pracy, wlnny^ być podejmowane w większym zekreeio ne te-

renowym ezczeblu polityki zetrudnlenle. Przy czym nie chodzi t«i

o dzlełenle typu edminletrecyjnego, • o tekie rozezerzenie ob- 

szerów oddziaływania terenowych ełużb zatrudnienie, które Łączy-

łoby niepodweżelność eamodzlelności przedeiębioretw z konieczno-

ści« zepewnienle pełnego zatrudnienia.



3. Zagadnieniu«, które wymaga rozwiązania dla zachowania 

zrównoważonych relacji pomiędzy podaż« a popytea na elły ro-

boczy. Jeet kwestie elastyczności podaży pracy w czaele 1 w 

przestrzeni. Chodzi tu o otworzenie aożliwoścl czeeowej 1 prze-

strzennej aktywizacji bydź dezsktywlzacjl tych czyści zasobów si-

ły roboczeJ, którs воду, ale nie auszy pracować z tytułu naby-

cia określonych uprawnień socjalnych ( renciści, eaerycl, kobiety 

ne urlopech wychowawczych). W lotach siedeadzlaelytych czynione 

były próby takich dziełeń (Jak umożliwienie przejścia na wcześ-

niejszy emerytury, które obowlyzyweło jeden rok), ele były one 

oderwane od eytuacji na rynku precy 1 w ich wyniku naetyplły 

Jeszcze wlykeze perturbacje. Podatewowya warunkiem właściwego u- 

slaetycznienia podaży pracy jest keżdorazowe przeprowadzenie rze-

telnej prognozy eytuacji na poszczególnych przekrojach rynku pra-

cy. Prób uelastycznienia podeży pracy w przestrzeni, jak do tej 

pory nie podejaoweno. Decyzje w zakreele polityki ludnościowej 

i polityki ubezpieczeń społecznych podejaowane ey centralnie, co 

Jeet oczywiście zgodne z realizacjo zaeady sprawiedliwości w 

przeetrzenl. Tya niemniej wydaje eiy. iż należałoby oddać w гу-

се terenowych decydentów polityki zatrudnienia sterowanie aożll- 

woścly czaeowej ektywlzecjl na przykład oeób o określonym przy-

gotowaniu zawodowya. Oecyzje o aożliwoścl zarobkowania oaób ko- 

rzyetajycych z rent, eaerytur i zasiłków wychowswczych podejmo-

wane sy na szczeblu centrelnya. «Vydaje eiy, że czyśclowa ich de-

centralizacja sprzyjałaby zachowsnlu równowagi na lokelnych ryn-

kach pracy, nie prowsdzyc jednocześnie do odebrania zaintereeo- 

wanya ich raz nabytych uprawnień.

Na rynku precy dochodzi nie tylko do konfrontacji podeży 1 

popytu na siły roboczy, ale także zaaierzonych 1 nlezaalerzo- 

nych efektów realizowanej polityki epołeczno-goepoderczej z as-

piracjami ludzi, którzy chcy podjyć pracy. Możllwość dokonanie 

tej konfrontacji bez konieczności rezygnecji z celów którejkol-

wiek ze stron, stanowi o reelizecji przesłanek racjonalnego go-

spodarowania zasobami pracy.
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DESCRIPTION OF LABOUR MARKET IN POLAND
* BETWEEN 1970 AND 1980

In the article» there ere distinguished end enelyzed cha— 
recterletie phenoaene end their development trende, which could 
be observed in the lebour aerket in Polend between 1970 end
1980. Theee phenoaene includet eupply of lebour, deaand for 
lebour, eituetion in labour aerket, end recruitaent of lebour 
Moreover, eoae fee tore effecting evolution of theee phenoaene 
in the period under etudy ere dlecueeed ее well. The performed 
enelyele allowed to foraulete several conclusions concerning e- 
aong others lebour eaployaent officee end decision-asking powers 
of perticuler levele within the eaployaent eystem. Theee con- 
cluelone eight be of eome assistance in the plenned transforma-
tion in functioning of the lebour aerket within the frame-
work of the economic end institutionel refora being introduced 
in the eightiee.


