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Rynek pracy 

RYNEK PRACY 

 podobny do rynku dóbr i usług; 

 elementem wymiany jest praca ludzka; 

 bezpośrednie powiązanie pracy z człowiekiem powoduje, 
że rynek ten nie może być pozostawiony sam sobie; 

 popyt na rynku pracy tworzą pracodawcy; 

 podaż na rynku pracy tworzą pracobiorcy; 

 rynek o niedoskonałej konkurencji; 

 otoczony różnymi ograniczeniami w formie przepisów 
prawnych (kodeks pracy, przepisy bhp) oraz 
ograniczeniami instytucjonalnymi 
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RÓWNOWAGA NA RYNKU 

PRACY 
Czynniki wpływające na podaż 

pracy 

 czynniki demograficzne 

 poziom płac 

 system zasiłków 

 wykształcenie i kwalifikacje 

 skłonność do zatrudnienia 

 mobilność 

 oczekiwania pracowników 

Czynniki wpływające na popyt na 

pracę 

 koszty pracy 

 wydajność pracy 

 popyt na dobra i usługi 

 faza cyklu koniunkturalnego 

 ilość miejsc pracy 

 oczekiwania pracodawców  

RYNEK PRACY 

Całą ludność można podzielić na ludność w wieku: 

 przedprodukcyjnym,  

 produkcyjnym (młodzież ucząca się, kobiety 

wychowujące dzieci, wszyscy którzy chcą podjąć 

pracę na warunkach oferowanych przez rynek 

pracy)  

 poprodukcyjnym. 
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RYNEK PRACY 

 

Źródło:Portal NBP 

ZASÓB SIŁY ROBOCZEJ 

 wszyscy ci, którzy chcą podjąć pracę na 

warunkach oferowanych przez rynek pracy, 

 

Sr = Z + B 

gdzie: 

Z – posiadający zatrudnienie (pracujący) 

B – bezrobotni 

Sr – zasób siły roboczej 

PRACUJĄCY WG BAEL 

wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:  

 wykonywały przez co najmniej 1 godzinę jakąkolwiek pracę przynoszącą 
dochód lub zarobek, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika 
najemnego,  

 pracowały we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym albo 
prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem,  

 pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa 
rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,  

 miały pracę, ale jej nie wykonywały:  

 z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego,  

  z innych powodów przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:  

 do 3 miesięcy, 

 powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi  i w tym 
czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia 

BEZROBOTNI WG BAEL 

 osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły jednocześnie 
następujące warunki:  

 w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,  

 aktywnie poszukiwały pracy w ciągu 4 tygodni (wliczając 
jako ostatni tydzień badany),  

 były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących 
po badanym tygodniu.  

 Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które nie 
poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i 
oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 
3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.  

LUDNOŚĆ BIERNA ZAWODOWO 

osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały 
zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, wg 
powyższych kryteriów, tzn. osoby, które w okresie badanego 
tygodnia:  

 nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,  

 nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do 
jej podjęcia w ciągu 2 tygodni następujących po badanym 
tygodniu,  

 nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały 
pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:   

 dłuższym niż 3 miesiące,  

 do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć 

Źródło: GUS 
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WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ 

 Im wyższy jest ten 
współczynnik, tym 
więcej osób należących 
do zasobu siły roboczej 
chce podjąć pracę. 

 według Strategii 
Lizbońskiej powinien 
wynosic 70%. W 
Polsce szacuje sie ten 
współczynnik na 53%  
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LP – ludność w wieku produkcyjnym 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI 

POLSKIEGO RYNKU PRACY wg BAEL 

 współczynnik aktywności  

zawodowej              56%    

 wskaźnik zatrudnienia                   50,7%    

 liczba osób pracujących   16 163 tys    

 liczba osób bezrobotnych                    1 690 tys    

 stopa bezrobocia                                9,5%    

 liczba osób biernych zawodowo        14 000 tys 

BEZROBOCIE 

 zjawisko polegające na tym, że część osób 

zdolnych do pracy i chcących pracować pozostaje 

bez pracy. 

BEZROBOTNI 

 ludzie, zdolni do pracy i gotowi jej podjęcia w ramach 
stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, 
pozostający bez pracy lub czasowo zwolnieni. 

BEZROBOTNY – wg ustawy - osoba  

 zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach 
stosunku pracy,  

 pozostająca bez pracy i nie ucząca się w szkole za 
wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych,  

 zarejestrowana w urzędzie pracy,  

 ukończyły 18 lat, kobiety nie ukończyły 60, mężczyźni 65, 
nie nabyły prawa do emerytury lub renty i nie prowadzą 
pozarolniczej działalności gospodarczej. 

STOPA BEZROBOCIA 

 jest to odsetek nie 
zatrudnionej siły roboczej 
w stosunku do ogólnej 
liczby ludzi zdolnych do 
pracy (zawodowo 
czynnych). 

 stopę bezrobocia można 
mierzyć na podstawie 
próby losowo wybieranej 
z populacji lub na 
podstawie zapisów 
urzędów pracy. 
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PEŁNE ZATRUDNIENIE 

 poziom zatrudnienia w którym wielkość podaży pracy i 

popytu na tę pracę są sobie równe przy określonej przez 

konkurencyjny rynek realnej stawce płacy; 

 osiągane wtedy, gdy wszyscy poszukujący pracy mogą ją 

znaleźć w normalnym czasie; 

 nie oznacza to że stopa bezrobocia równa się zero i na rynku 

pracy nie ma ludzi poszukujących pracy; 

 o pełnym zatrudnieniu w gosp. rynkowych możemy mówić 

gdy stopa bezrobocia mieści się w granicach od 4-6%.  
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BEZROBOCIE DOBROWOLNE 

 pozostawanie bez pracy osób, które nie podejmują 

pracy, bo obowiązujące na rynku pracy stawki 

płacy są ich zdaniem zbyt niskie. 

BEZROBOCIE PRZYMUSOWE 

 pozostawanie bez pracy osób, które podjęłyby 

prace za obowiązującą na rynku stawkę, ale nie 

ma dla nich wolnych miejsc pracy. 

PRZYCZYNY BEROBOCIA  

 koncepcja klasyczna, 

 koncepcja keynesowska. 

TEORIA KLASYCZNA  

 bezrobocie jest związane z efektem blokowania 

samoczynnych mechanizmów rynkowych na rynku pracy.  

 rynek jest regulowany przez różnego rodzaju organizacje i 

instytucje;  

 głównym winowajcą jest rząd poprzez swoje działania 

ingerujący na rynku pracy: 

 oddziaływania związków zawodowych na rynek pracy, 

 płac minimalnych, 

 zasiłków dla bezrobotnych. 

SL 

DL 

Konkurencyjny rynek pracy: poziom 
zatrudnienia: L*, płaca: w*. 

. 

Związek zawodowy maksymalizujący rentę 
ekonomiczną: L1,  w1. 

Liczba pracowników 
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ZWIĄZKI ZAWODOWE ZWIĄZKI ZAWODOWE 

 zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku po to, żeby 

wywierać naciski na pracodawców w celu poprawienia 

warunków bytowych czy płacowych, 

 gdyby mechanizmy rynkowe swobodnie działały na rynku 

pracy to ustaliłaby się równowaga między stawką płacy a 

ilością zatrudnionych, 

 działania związków zawodowych mają przede wszystkim 

podnieść płacę pracowników, 

 skutkiem działalności związków zawodowych jest 

zmniejszenie liczby zatrudnionych i wzrost wynagrodzenia 

za pracę. 
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PŁACE MINIMALNE 

 wprowadzono jeszcze przed II wojną światową 

aby chronić pracowników młodocianych i 

starszych wiekiem przed obniżaniem stawek 

płaconych dla tych grup.  

 gdyby nie było ingerencji państwa pracodawcy 

płaciliby bardzo niskie stawki za wykonywaną 

pracę.  

 

SL 

DL 

Liczba pracowników 
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Płaca minimalna na rynku pracy-  

rynek konkurencyjny 

wmin 

Narzucenie płacy minimalnej 
ograniczy zatrudnienie.  

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH 

 jeśli zasiłki wypłacane są na odpowiednio 

wysokim poziomie oraz w dłuższym okresie 

czasu, to pewna grupa pracowników będzie 

zainteresowana pracą tylko po aby nabyć 

uprawnienia do zasiłku. 

TEORIA KEYNESOWSKA 

 nawet gdyby stworzyć na rynku pracy sytuację do samodzielnego 
działania mechanizmów rynkowych to i tak występowałoby 
bezrobocie; 

 przyczyną bezrobocia niedostateczny popyt na dobra i usługi; 

 większość przedsiębiorstw musi ograniczać produkcję i zatrudniać 
mniejszą ilość osób; 

 podaż pracy jest stała (nie zależy od płacy);  

 ponieważ nie ma chętnych na zakup dóbr i usług na rynku napotykamy 
na barierę popytu, pracodawcy ograniczają produkcję i zatrudnienie; 

 walka z bezrobociem powinna polegać na symulowaniu efektywnego 
popytu na towary za pomocą instrumentów fiskalnych i pieniężnych. 

BEZROBOCIE A INFLACJA 

 celem państwa jest eliminowanie bezrobocia i 

inflacji.  

 można ograniczyć każde zjawisko z osobna lub 

oba razem.  

 walka z bezrobociem powoduje wzrost inflacji  

    

TEORII INFLACJI NA ZASADZIE 

WYMIANY COŚ ZA COŚ 

 jeśli stopa bezrobocia maleje wzrastają ceny i 

płace, 

 tempo wzrostu płac jest nieco większe niż tempo 

wzrostu cen, 

 możliwe jest „kupienie” niższego poziomu 

bezrobocia za cenę wyższej stopy inflacji.  
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KRZYWA PHILLIPSA 

 opublikowana przez nowozelandzkiego 

ekonomistę (wykładającego w Anglii) Albana W. 

Phillipsa w 1960 roku 

 dotyczyła bezrobocia i inflacji płac w Wielkie 

Brytanii w latach 1861 – 1958 

 w okresie tym  zawsze było tak, że wzrost inflacji 

powodował spadek bezrobocie.  

Źródło: www.en.wikipedia.org Źródło: www.en.wikipedia.org 

KRZYWA PHILLIPSA 

 

Stopa 

inflacji 
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bezrobocia 
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KRZYWA PHILLIPSA 
Długookresowa krzywa 
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KRYTYKA KRZYWEJ PHILLIPSA 

 czynniki powodujące spadek inflacji są równocześnie czynnikami 
powodującymi wzrost bezrobocia i odwrotnie 

 przy inflacji typu kosztowego (gdy jest spowodowana  wzrostem 
kosztów produkcji) wzrostowi inflacji nie musi towarzyszyć spadek 
bezrobocia; wzrost kosztów produkcji i cen powoduje spadek popytu, 
spadek produkcji i całokształtu koniunktury gospodarczej i związany z 
tym wzrost bezrobocia. 

 rzeczywistość gospodarcza nie potwierdza więc powszechnego 
charakteru założeń krzywej Phillipsa, mimo, że empirycznie można 
stwierdzić w poszczególnych okresach i krajach zbieżność między 
wysoką inflacją i małym bezrobociem lub między niską inflacją i 
rosnącym bezrobociem.  

 uwarunkowania jakie leżą u podstaw zjawisk opisanych w krzywej 
Phillipsa – inflacji i bezrobocia – noszą wielostronny charakter i 
powinny być wszechstronnie wyjaśnione.    

BEZROBOCIE NATURALNE 

 bezrobocie frykcyjne + bezrobocie strukturalne. 

 bezrobocie naturalne oznacza, że chęć podjęcia 

pracy i chęć zatrudnienia nie pokrywają się z ich 

realizacją.  

 występują różnice niedostosowania o charakterze 

frykcyjnym lub strukturalnym. 

NATURALNA STOPA 

BEZROBOCIA 

 stopa, przy której siły oddziałujące na wzrost bądź 
spadek cen i płac równoważą się.  

 Przy stopie naturalnej inflacja cen i płac jest 
stabilna.  

 Najniższy poziom, który można utrzymać, nie 
ryzykując przy tym znacznego wzrostu inflacji; 
tym samym wyraża najwyższy dający się 
utrzymać poziom zatrudnienia i odpowiada 
potencjalnemu poziomowi produktu w danym 
kraju. 

SPOSÓB OBNIŻENIA NATURALNEJ 

STOPY BEZROBOCIA 

 synchronizacja rynku pracy 

 szkolenia i przeszkolenia 

 usunięcie przeszkód natury rządowej 

 roboty publiczne 

STOPA KOMPENSACJI 

 relacja między dochodem otrzymywanym w 

czasie bezrobocia a dochodem otrzymywanym 

przy zatrudnieniu. 

PEŁNE ZATRUDNIENIE 

 

 poziom zatrudnienia, przy którym wielkość 

podaży pracy i popytu na pracę są sobie równe, 

przy określonej przez konkurencyjny rynek realnej 

stawce płacy. 
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TYPY BEZROBOCIA I JEGO 

PRZYCZYNY 

 bezrobocie strukturalne  

 

 bezrobocie frykcyjne (przejściowe) 

 

 bezrobocie koniunkturalne 

 

 bezrobocie sezonowe 

 

 bezrobocie ukryte 

BEZROBOCIE STRUKTURALNE 

 istnieje niedopasowanie podaży pracowników i 

popytu na nich np.: gdy popyt na pracę jednego 

typu rośnie, spada na pracę innego typu, a podaż 

nie dostosowuje się dość szybko. Taki efekt jest 

obserwowany podczas zmian struktury gospodarki 

(np. z gospodarki o charakterze rolniczym na 

gospodarkę napędzaną przemysłem). 

BEZROBOCIE FRYKCYJNE 

 wynika z niedostosowania posiadanych kwalifikacji pracy 

i miejsca zamieszkania do wymaganych miejsc pracy w 

danym regionie. Wiąże się z nieustannym ruchem 

ludności, przechodzącej z jednego regionu do drugiego 

(przeprowadzki), z jednej pracy do innej (zmiana pracy na 

lepszą), z jednej fazy cyklu życia do innej (studenci 

poszukujący pracy po ukończeniu studiów). Istnieje 

wystarczająca ilość miejsc pracy dla bezrobotnych 

frykcyjnych, tyle że te dwie sfery się jeszcze nie spotkały. 

Bezrobocie frykcyjne zawsze będzie występować w 

gospodarce i nie jest zjawiskiem negatywnym. 

BEZROBOCIE KONIUNKTURALNE 

 występuje wtedy, kiedy łączny popyt na pracę jest 

niski. Wynika to ze spadku koniunktury w 

gospodarce. Gdy obniżają się globalne wydatki i 

spada produkt to bezrobocie rośnie praktycznie 

wszędzie. 

BEZROBOCIE UKRYTE 

 występuje, gdy zwiększanie liczby pracowników nie powoduje 
zwiększenia produkcji; 

 nazywane agrarnym, gdyż często występuje w rolnictwie; 

 dotyczy osób nie ujętych w statystykach dot. bezrobocia, czyli 
pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub pracujących na 
stanowiskach nie wymagających posiadanych przez nich kwalifikacji; 

 występuje też w postaci wcześniejszych emerytur spowodowanych 
brakiem możliwości zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym.  

 oznacza też sytuację, w której osoba pozostaje bez jakiegokolwiek 
zatrudnienia, jest gotowa do podjęcia pracy, ale nie szuka jej gdyż na 
podstawie wcześniejszych doświadczeń jest przekonana, że jej nie 
znajdzie. 

SKUTKI BEZROBOCIA 

 Mikroekonomiczne: 

 trudności ze znalezieniem pracy – im dłużej ktoś jest 
bezrobotny tym szybciej jego doświadczenie zawodowe się 
dezaktualizuje 

 postępujący proces destrukcji – izolacja społeczna, niskie 
dochody, spadek kondycji intelektualnej 

 Makroekonomiczne: 

 straty produkcji w wyniku niepełnego wykorzystania siły 
roboczej 

 obciążenie budżetowe z tytułu finansowania zasiłków dla 
bezrobotnych 

 straty we wpływach podatkowych (które byłyby większe 
gdyby bezrobotni pracowali i płacili podatki) 
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PRAWO OKUNA 

 Potencjalny PNB – całkowita wartość produkcji, 

która mogłaby zostać wytworzona w warunkach 

pełnego zatrudnienia. 

 Luka PNB – różnica między potencjalnym PNB a 

rzeczywistym PNB. 

 Prawo Artura M. Okuna – mówi, że dla każdego 

procentu wzrostu rzeczywistej stopy bezrobocia 

powyżej naturalnej stopy bezrobocia, luka PNB 

powiększa się o 3% 

 

Źródło: www.en.wikipedia.org 

SPOSOBY ZWALCZANIA 

BEZROBOCIA 

 Polityka aktywna – zwalczanie bezrobocia 

 Polityka pasywna – pomoc bezrobotnym 

POLITYKA PASYWNA 

 

 zasiłki dla bezrobotnych, 

 odszkodowania lub odprawy dla zwalnianych, 

 wcześniejsze emerytury 

POLITYKA AKTYWNA 

 polityka makroekonomiczna – oddziaływanie na 
globalny popyt 

 polityka zatrudnienia: 

 publiczne programy zatrudnienia 

 subsydiowanie płac 

 szkolenia zawodowe 

 rozwój pośrednictwa pracy 

 ograniczenie rozmiarów podaży siły roboczej 

 redukcja czasu pracy 

 ograniczenie czasu pracy dla czynnych zawodowo 

TEORII INFLACJI NA ZASADZIE 

WYMIANY COŚ ZA COŚ 

 jeśli stopa bezrobocia maleje – towarzyszy temu 
wzrost cen i płac, 

 tempo wzrostu płac jest nieco większe niż tempo 
wzrostu cen - wynika to z przyjętego założenia, że 
występuje w każdym roku stały wzrost wydajności 
pracy (wielkość produktu na jednego 
zatrudnionego) wynoszącego 2% co umożliwia 
wzrost płac w tempie nieco wyższym niż wzrost 
stopy inflacji 

 możliwe jest „kupienie” niższego poziomu 
bezrobocia za cenę wyższej stopy inflacji.  


