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Podejmowana w niniejszym artykule problematyka rynku pracy w Unii Europejskiej jest szczególnie z³o¿on¹ i specyficzn¹ kategori¹. Spowodowane jest to przede
wszystkim tym, ¿e Unia Europejska nie jest jednolit¹ struktur¹, co uniemo¿liwia przeprowadzenie analizy w sposób, w jaki mo¿na dokonaæ jej w odniesieniu do poszczególnych
pañstw. Uwzglêdniæ nale¿y bowiem w tym przypadku nie tylko politykê prowadzon¹
na szczeblu wspólnotowym, ale tak¿e polityki bêd¹ce w gestii poszczególnych pañstw
cz³onkowskich. Analizuj¹c zatem poszczególne wskaŸniki dla Wspólnoty nale¿y
w nich uwzglêdniæ analogiczne wielkoœci w krajach cz³onkowskich, a tak¿e wzi¹æ pod
uwagê stopieñ samodzielnoœci pañstw w kszta³towaniu wewnêtrznych polityk.
Po powstaniu Wspólnot Europejskich i w wyniku kolejnych poszerzeñ o nowe kraje, stopniowo podejmowano decyzje o pog³êbianiu integracji. Za³o¿ycielska „szóstka”
stworzy³a uniê celn¹, a przyst¹pienie kolejnych pañstw w 1973 r. (Wielkiej Brytanii,
Danii i Irlandii) wi¹za³o siê ju¿ ze wspólnym rynkiem i wspóln¹ polityk¹ roln¹. Przystêpuj¹c do struktur Wspólnoty, Grecja (1981), Hiszpania i Portugalia (1986), zobowi¹za³y siê dostosowaæ do zasady jednolitego rynku, zaœ kraje EFTA zaakceptowa³y
acquis communautaire wraz z obowi¹zkiem utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) wynikaj¹cym z postanowieñ Traktatu z Maastricht.
Kryzys gospodarczy, który wybuch³ w 1973 r. ujawni³ s³aboœæ pañstw w uzgadnianiu wspólnej strategii oraz wyposa¿eniu w skuteczne instrumenty pozwalaj¹ce przeciwdzia³aæ negatywnym tendencjom makroekonomicznym. Sukcesem okaza³y siê zaœ
dzia³ania zmierzaj¹ce do uzupe³nienia Wspólnego Rynku o skoordynowan¹ politykê
handlow¹ wobec pañstw trzecich, politykê regionaln¹ i wspó³pracê w zakresie polityki
walutowej, które w pewnym stopniu wzmocni³y tak¿e koordynacjê polityki gospodarczej w ramach Wspólnoty. Fakt, i¿ poszczególne pañstwa w latach 70. i 80. prowadzi³y
zbli¿one polityki ekonomiczne, wynika³ w du¿ej mierze z ówczesnej sytuacji i tendencji w gospodarce œwiatowej, a rola Wspólnoty by³a w tym zakresie drugorzêdna1.
Spowolnienie tempa integracji oraz niekorzystne zjawiska gospodarcze wp³ynê³y na
podjêcie decyzji o zdynamizowaniu i pog³êbieniu procesów integracyjnych, co doprowadzi³o do przyjêcia, a nastêpnie wprowadzenia w ¿ycie w 1987 r., programu utworzenia jednolitego rynku wewnêtrznego (na podstawie Jednolitego Aktu Europejskiego).

1

E. Kryñska, Dylematy polskiego rynku pracy, Warszawa 2001, s. 14.
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Rozszerzenie i pog³êbienie integracji w zakresie polityki gospodarczej nast¹pi³o
w wyniku podpisania w Maastricht 7 lutego 1992 r., Traktatu o Unii Europejskiej. Postanowienia dotyczy³y w szczególnoœci: polityki pieniê¿nej i polityki kursów walutowych (które sta³y siê politykami wspólnymi); rozszerzenia zakresu wspólnej polityki
w ramach spójnoœci ekonomicznej i spo³ecznej, edukacji i kultury, ochrony œrodowiska, badañ i rozwoju, wzmacniania konkurencyjnoœci przemys³u oraz rozwoju sieci
transeuropejskich. Choæ Traktat nie przewidywa³ prowadzenia przez Wspólnotê jednolitej polityki gospodarczej, to w obliczu wprowadzenia UGiW, kraje cz³onkowskie zobowi¹za³y siê do ich koordynowania i uczynienia z nich przedmiotu wspólnego
zainteresowania. By to umo¿liwiæ i u³atwiæ, narodowe polityki gospodarcze stanowi¹
przedmiot sta³ego nadzoru Komisji Europejskiej2.
Funkcjonuj¹ca od 1999 r. Unia Gospodarcza i Walutowa stanowi³a koñcowy efekt
integracji gospodarczej UE, ³¹cz¹c, zgodnie z treœci¹ Raportu J. Delorsa, opublikowanego w kwietniu 1989 r., dwie integralne czêœci jednej ca³oœci. Pierwsz¹ z nich jest unia
gospodarcza, której istnienie warunkuje wprowadzenie drugiej – unii walutowej.
Funkcjonowanie unii gospodarczej oznacza zapewnienie realizowania: jednolitego
rynku, polityki konkurencji na szczeblu unijnym, w celu zapewnienia niezak³óconego
funkcjonowania rynku wewnêtrznego oraz koordynacji polityki makroekonomicznej
wraz z zastosowaniem okreœlonych regu³, zobowi¹zuj¹cych kraje Unii do unikania
nadmiernego deficytu bud¿etowego tak, aby mo¿liwa by³a realizacja skutecznej polityki
antyinflacyjnej. Unia walutowa oznacza³a pe³n¹ i nieodwracaln¹ wymienialnoœæ walut;
ca³kowit¹ liberalizacjê transakcji kapita³owych i pe³n¹ integracjê rynku finansowego
oraz eliminacjê wahañ kursów walut i nieodwo³alne usztywnienie tych kursów3. Jej
fina³em jest zast¹pienie walut narodowych wspóln¹ walut¹, wprowadzon¹ do obiegu
powszechnego 1 stycznia 2002 r.4
Podkreœlenia wymaga fakt, i¿, g³ównie w wyniku tych ustaleñ, pañstwa cz³onkowskie UE nie mog¹ i nie traktuj¹ swojej polityki makroekonomicznej wy³¹cznie jako domeny krajowej, ale koordynuj¹ j¹, przede wszystkim ze wzglêdu na wspó³zale¿noœæ
i efekty zewnêtrzne, towarzysz¹ce handlowi zagranicznemu oraz przep³ywom kapita³u. Dla wzmocnienia skutecznoœci tej koordynacji po wprowadzeniu jednolitej waluty zarówno pañstwa tworz¹ce UGiW, jak i pozostali cz³onkowie UE opracowuj¹
i realizuj¹ programy stabilizacji oraz programy konwergencji, które maj¹ zapewniæ stabilnoœæ cen oraz silny i trwa³y wzrost zatrudnienia5.
Pod wp³ywem nacisków francuskiego rz¹du L. Jospina do Traktatu z Maastricht dopisany zosta³ rozdzia³ poœwiêcony kwestii bezrobocia, w którym podkreœlono, ¿e poziom zatrudnienia jest dla Unii celem tak samo wa¿nym, jak stabilnoœæ cen. Jednak
w wyniku istniej¹cej w tym zakresie sprzecznoœci stanowi to Ÿród³o potencjalnych konfliktów miêdzy krajami unii walutowej, gdy¿ chc¹c spe³niæ kryteria konwergencji pañstwa niejednokrotnie wykorzystuj¹ instrumenty polityki monetarnej dla ograniczenia

2

L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Micha³owska-Gorywoda, L. Orêziak, E. Teichmann, Unia Europejska, Warszawa 1998, s. 65.
3
Ibidem, s. 264–265.
4
K. Zabielski, Finanse miêdzynarodowe, Warszawa 2001, s. 133.
5
E. Kryñska, Dylematy..., op. cit., s. 16.
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bezrobocia, co oznacza niekorzystne konsekwencje dla pozosta³ych wielkoœci ekonomicznych6.
Polityki prowadzone na szczeblu wspólnotowym podporz¹dkowane s¹ powy¿szym
celom, a zatem maj¹ istotny wp³yw na kszta³towanie siê sytuacji na rynku pracy. Na
ró¿nych etapach integracji, w zale¿noœci od stopnia jej zaawansowania oraz dynamiki,
a tak¿e w wyniku miêdzynarodowych tendencji i najwa¿niejszych wskaŸników makroekonomicznych sytuacja w zakresie zatrudnienia i bezrobocia kszta³towa³a siê odmiennie.
Konieczn¹ jest zatem prezentacja rozwoju sytuacji na rynku pracy we Wspólnotach
oraz w póŸniejszej Unii Europejskiej.
Przedstawienie sytuacji na wspólnotowym rynku pracy nale¿y poprzedziæ istotn¹
dla poni¿szych rozwa¿añ tez¹, w myœl której nie istnieje wspólny rynek pracy w Unii
Europejskiej. Uzasadnieniem tego stwierdzenia jest zró¿nicowane tempo liberalizacji
poszczególnych rynków czynników produkcji w procesie integracji (swobodny przep³yw: pracowników, kapita³u, dóbr i us³ug), wœród których stosunkowo najwolniej
przebiega³a ona w³aœnie w zakresie rynku pracy.
Zapis dotycz¹cy swobody przep³ywu osób znalaz³ siê ju¿ w Traktacie Rzymskim
(Art. 3 (c))7, jako element niezbêdny dla utworzenia wspólnego rynku (obok zniesienia
przeszkód w swobodnym przep³ywie us³ug i kapita³ów), a postanowieñ w nim zawartych nie zmieni³ ani Jednolity Akt Europejski, ani Traktat z Maastricht. Ustanawianie
swobody w tym obszarze przebiega³o etapami, pocz¹wszy od 1961 r., zaœ w pe³ni zasada ta urzeczywistniona zosta³a w 1968 r. Nieograniczona mo¿liwoœæ podejmowania
pracy we wszystkich krajach cz³onkowskich zainspirowa³a Komisjê Europejsk¹ do
powo³ania w 1972 r. Europejskiego Systemu Clearingu Wolnych Miejsc Pracy i Wniosków o Przyjêcie do Pracy (SEDOC), który mia³ usprawniæ obieg informacji o wolnych
miejscach pracy na terenie pañstw cz³onkowskich.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla stworzenia jednolitego rynku wewnêtrznego zapewnienie
swobody przep³ywu pracowników okaza³o siê niewystarczaj¹ce, a reakcja rynku na jej
ustanowienie by³a niewielka. W 1960 r. ogólna liczba migrantów wewn¹trz Wspólnoty
(z 6 krajów cz³onkowskich) wynios³a ok. 500 tys. i wzros³a nieznacznie do ponad
800 tys. w 1968 r. Do pocz¹tku lat 80. liczba ta pozostawa³a prawie bez zmian, a nastêpnie zmniejszy³a siê do 650 tys.8 W obliczu powy¿szego okazuje siê zatem, ¿e procesy
rozszerzania i pog³êbiania integracji nie zwiêkszy³y zasadniczo mobilnoœci czynnika
pracy. Koniecznie jednak nale¿y zaznaczyæ, i¿ celem integracji w przypadku rynku
pracy, w odró¿nieniu od rynku kapita³u, dóbr czy us³ug, nie jest wywo³anie znacznych
ruchów migracyjnych, zaœ zasad¹ w UE jest, ¿e ka¿dy powinien znaleŸæ odpowiedni¹
pracê dla siebie w swoim w³asnym kraju i nikt nie mo¿e byæ zmuszany do socjokulturowych oraz prawnych dostosowañ, zwi¹zanych z miêdzynarodow¹ migracj¹ w obrêbie
UE9. G³ównie z tych wzglêdów integracja rynku pracy nigdy nie bêdzie mog³a osi¹g6

Z. Wiœniewski (red.), Polityka rynku pracy wobec integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa
2001, s. 36.
7
Szczegó³owo zasady przep³ywu pracowników na terenie Wspólnoty okreœlaj¹ art. 48–51 Traktatu o EWG.
8
J. Witkowska, Wp³yw swobody przep³ywu kapita³u na polski rynek pracy, Warszawa 2001,
s. 20.
9
W. Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdañsk 1995, s. 211.
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n¹æ takiego stopnia zaawansowania, co pozosta³e rynki, których postêpuj¹ca integracja
dodatkowo ogranicza mobilnoœæ zasobów pracy. Mo¿na wiêc mówiæ o substytucyjnoœci handlu i przep³ywów si³y roboczej, czego potwierdzenie stanowi liberalizacja
i wzrost znaczenia handlu, upodobnienie siê struktur gospodarczych oraz zbli¿enie poziomów rozwoju miêdzy krajami cz³onkowskimi. Procesy integracyjne, prowadz¹c do
znacz¹cej poprawy sytuacji gospodarczej w objêtych nimi pañstwach, sprawi³y, ¿e
w bilansie korzyœci i kosztów zwi¹zanych z migracj¹ przewa¿aæ zaczê³y te drugie10.
Dla zapewnienia wiêkszego stopnia integracji rynku pracy koniecznym jest wdro¿enie szeregu przedsiêwziêæ, wœród których najwa¿niejszymi s¹: zbli¿enie narodowych regulacji w tej sferze; wzajemne uznawanie dyplomów i kwalifikacji; zapewnienie
dostêpu do ubezpieczeñ spo³ecznych w obrêbie ca³ej Unii oraz tzw. przedsiêwziêcia
wspieraj¹ce, dotycz¹ce przede wszystkim: u³atwieñ w dostêpie do tanich mieszkañ
i ubezpieczeñ zdrowotnych11.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze rozwa¿ania, niezbêdnym jest sprecyzowanie znaczenia
pojêcia, którym siê tu pos³u¿ono oraz zasadnoœci przeprowadzonej analizy. Przedmiotem
opracowania jest rozwój „wspólnotowego (unijnego) rynku pracy”, gdzie „wspólnotowy”
oznaczaæ ma; wyra¿aj¹cy tendencje oraz prezentuj¹cy dane pochodz¹ce ze wszystkich
krajów cz³onkowskich w sposób uœredniony (ale uwzglêdniaj¹cy ró¿nice miêdzy poszczególnymi pañstwami) dla ca³ego ugrupowania. Istot¹ dokonanej analizy jest bowiem
wskazanie wp³ywu procesów integracyjnych oraz prowadzonych na szczeblu wspólnotowym polityk na kszta³towanie siê sytuacji na rynku pracy na ca³ym obszarze Wspólnoty.
Wa¿nym czynnikiem kszta³tuj¹cym sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ w Europie po
II wojnie œwiatowej by³y ustalenia konferencji ja³tañskiej, w wyniku której kontynent
podzielono na dwie strefy wp³ywów. Europa Œrodkowo-Wschodnia znalaz³a siê pod
wp³ywem radzieckim, z systemem gospodarczym opartym na w³asnoœci „spo³ecznej”,
zaœ Europa Zachodnia pod wp³ywami amerykañskimi, z gospodark¹ opart¹ na w³asnoœci prywatnej. Gospodarczej integracji tego regionu sprzyja³a ponadto pomoc w ramach Planu Marshalla (1947 r.), która w du¿ym stopniu przyczyni³a siê do tzw. „cudu
gospodarczego” z lat 1949–1954, czyli; postêpu technologicznego, wzrostu potencja³u
przemys³owego, modernizacji i odnowienia przemys³u (chemia i elektronika) oraz postêpu agrotechnicznego. Koniunktura gospodarcza przyczyni³a siê do poprawy warunków ¿ycia ludnoœci, w wyniku czego zanika³y drastyczne nierównoœci spo³eczne, zaœ
polityki pañstw ukierunkowane by³y na pe³ne zatrudnienie i rozszerzenie rynków na artyku³y konsumpcyjne. Nie bez znaczenia pozostawa³y tak¿e zmiany demograficzne,
polegaj¹ce na szybkim, znacz¹cym wzroœcie liczby ludnoœci (si³y roboczej) w ci¹gu
pierwszych 10 lat po wojnie.
W latach 50. i 60. nast¹pi³a stabilizacja gospodarcza w EWG, powi¹zana ze wzrostem standardu ¿ycia mieszkañców, którego kryterium sta³a siê praca i dochód z niej.
Sytuacja na rynkach pracy poszczególnych pañstw by³a zró¿nicowana: bezrobocie nie
wystêpowa³o w Luksemburgu, we Francji i Holandii by³o bardzo niskie, zaœ w Niemczech i Belgii wynosi³o 2–3%. Najgorzej sytuacja kszta³towa³a siê we W³oszech, gdzie
bezrobocie na poziomie 8,3% stanowi³o 64% ogó³u bezrobotnych dla 6 cz³onków
10
11

J. Witkowska, Wp³yw swobody przep³ywu..., op. cit., s. 18–21.
Ibidem, s. 18–20.
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Wspólnoty12. Du¿ym problemem by³o tak¿e wysokie zatrudnienie w rolnictwie, siêgaj¹ce 24,5% wszystkich pracuj¹cych. Przejœciowy wzrost bezrobocia zaobserwowano
w latach 1967 i 1968, szczególnie w Niemczech Zachodnich (o 300%!) i Holandii, co
by³o wynikiem pierwszych symptomów zmian technologicznych, prowadz¹cych do
zmian strukturalnych i bran¿owych oraz zmniejszania siê zatrudnienia w rolnictwie.
Choæ w kolejnych latach sytuacja uleg³a poprawie, to ju¿ w 1969 r., Komisja Europejska zidentyfikowa³a potencjalne bezrobocie jako mo¿liwe niebezpieczeñstwo i g³ówny
problem socjalny Wspólnoty13. Nale¿y podkreœliæ, i¿ zmiana sposobu myœlenia o Ÿród³ach bezrobocia i œrodkach jego zwalczania mia³a niezwykle istotny wp³yw na politykê
gospodarcz¹ w okresie powojennym, czego wynikiem by³o osi¹gniêcie przez kraje rozwiniête stanu pe³nego zatrudnienia14 w okresie 1950–1974, okreœlanego, jako z³ote
æwieræwiecze w rozwoju gospodarczym krajów Europy Zachodniej15.
Druga po³owa lat 70. oraz wczesne lata 80. przynios³y zmianê dotychczasowych
tendencji, co by³o rezultatem recesji w œwiatowej gospodarce, zwi¹zanej z kryzysami
naftowymi lat 1973 i 1979/80. Obni¿enie wspólnotowego tempa wzrostu gospodarczego
w latach 1974–85 do poziomu 2% (w porównaniu z 4,7% w latach 1961–1973) przyczyni³o siê do redukcji zatrudnienia, a tym samym do zawê¿enia sfery tworzenia dochodu
narodowego oraz wzrostu stopy bezrobocia, która w latach 1975–1979 kszta³towa³a siê
na poziomie 4,8%, w kolejnych piêciu latach wzros³a do 8,1%, a w 1985 r. osi¹gnê³a
najwy¿sz¹ wartoœæ – 9,4%.
Wzrost stopy bezrobocia powi¹zany by³ ze wzrostem poziomu bezrobocia równowagi, czyli bezrobocia nieprzyspieszaj¹cego inflacji (NAIRU) i znacz¹cym spadkiem
stopy zatrudnienia. Uporczywie wysokie bezrobocie nie powodowa³o spadku inflacji,
którego nale¿a³oby siê spodziewaæ przy wyst¹pieniu przejœciowego negatywnego szoku. Sugeruje to, i¿ wzrost bezrobocia by³ odbiciem czynników o charakterze strukturalnym w wiêkszym stopniu, ani¿eli cykliczn¹ reakcj¹ na tymczasowe spowolnienie
gospodarki16. Warto tak¿e zauwa¿yæ, i¿ w okresie tym stopa bezrobocia ros³a nawet
wówczas, gdy ust¹pi³y skutki szoków i recesji. Europejski rynek pracy lat 70. i 80. charakteryzowa³ siê du¿¹ odpornoœci¹ stóp bezrobocia na poprawê sytuacji gospodarczej,
a tymczasowy ich wzrost w wielu krajach przerodzi³ siê w bezrobocie utrzymuj¹ce siê
stale na wysokim poziomie. Ró¿nice w sytuacji na rynkach pracy miêdzy poszczególnymi pañstwami by³y czêœciowo wynikiem odmiennie realizowanej przez nie wewnêtrznej polityki ekonomicznej, stanowi¹cej reakcjê i odpowiedŸ na skutki recesji17.

12
K. G³¹bicka, Polityka spo³eczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001, s. 92–97.
13
M. Grewiñski, Europejski Fundusz Spo³eczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa 2001, s. 62–70.
14
Pe³ne zatrudnienie definiuje siê jako stan rynku pracy, gdy stopa bezrobocia nie przekracza 5%
czynnych zawodowo (World Employment 1995. An ILO Report, Kopenhaga 1995, s. 160).
15
M. Kabaj, Strategie i programy przeciwdzia³ania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce,
Warszawa 2004, s. 14 i 20.
16
Impact evaluation of the EES. Stuctural changes of the European Labour Market, Background
paper, Extract from an early draft of employment in Europe 2002, Employment Committe, 2002, s. 5.
17
Employment in Europe 2002. Recent Trends and Prospects, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, lipiec 2002, s. 47–48.
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Konsekwencj¹ rosn¹cego bezrobocia by³a koniecznoœæ ponoszenia coraz wiêkszych wydatków na rozmaite formy pomocy socjalnej dla bezrobotnych, co oznacza³o
wzrost obligatoryjnych obci¹¿eñ przedsiêbiorców (sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
i podatki) oraz znacz¹cy wzrost poœrednich kosztów pracy (obowi¹zkowe ubezpieczenia spo³eczne oraz podatki osobiste). Obni¿y³o to konkurencyjnoœæ firm, zniechêci³o
do zwiêkszania zatrudnienia, stanowi³o bodziec do zastêpowania pracy przez kapita³
oraz do uciekania w szar¹ strefê. Zaistnia³a wiêc sytuacja o charakterze b³êdnego ko³a:
pracodawcy, chc¹c obni¿yæ koszty produkcji, blokowali przyjêcia do pracy b¹dŸ
te¿ zwalniali pracowników; to zaœ przyczynia³o siê do dalszego wzrostu bezrobocia;
i w efekcie do kolejnego wzrostu wydatków socjalnych, czyli zwiêkszenia obci¹¿eñ
poœrednich18.
Niepokoje i niezadowolenie spo³eczne wywo³ane powy¿sz¹ sytuacj¹ oraz fala strajków i wyst¹pieñ robotniczych, doprowadzi³y do uruchomienia spirali inflacyjnej, co
przy jednoczesnym niskim wzroœcie gospodarczym przyczyni³o siê do wyst¹pienia
zjawiska stagflacji19. Niepokoj¹ce by³y ponadto; nadmiar robotników i pracowników
fizycznych przy niedostatku kadry kierowniczej, technicznej i in¿ynieryjnej; alarmuj¹cy wzrost bezrobocia wœród m³odzie¿y i kobiet oraz dalszy spadek zatrudnienia
w rolnictwie. Sytuacjê w pocz¹tku lat 80. dodatkowo pogorszy³o rozszerzenie Wspólnoty o Grecjê, Hiszpaniê i Portugaliê, w których poziom rozwoju w znacz¹cy sposób
odbiega³ od przeciêtnego poziomu w EWG, i których przyjêcie wi¹za³o siê ze znacznymi wydatkami na wspieranie rozwoju gospodarczego.
Wychodzenie z kryzysu gospodarczego pierwszej po³owy lat 80. zwi¹zane by³o
m.in. z prowadzon¹ przez administracjê R. Reagana w USA oraz przez konserwatywny
rz¹d M. Thatcher w Wielkiej Brytanii zdecydowan¹ walk¹ ze stagflacj¹ za pomoc¹ restrykcyjnej polityki monetarnej i fiskalnej20. W okresie 1986–1990 obserwowano
wzrost PKB Wspólnoty (œrednio 3,2% rocznie) oraz poprawê sytuacji na rynku pracy.
Wzrós³ poziom zatrudnienia i spad³o bezrobocie, osi¹gaj¹c w 1990 r. najni¿sz¹ wartoœæ
– 7,3%21. Redukcja bezrobocia wywar³a siln¹ presjê na ceny i p³ace (inflacja), a tendencja spadkowa okaza³a siê jedynie przejœciowa. Ponadto wci¹¿ na wysokim poziomie
utrzymywa³o siê bezrobocie strukturalne22. Pozytywne tendencje zahamowane zosta³y
po roku 1990. Recesja z 1993 r. przynios³a wzrost stopy bezrobocia w 1994 r. do, niespotykanego do tej pory, poziomu 10,5% oraz spadek tempa wzrostu gospodarczego,
który w latach 1991–1995 wyniós³ zaledwie 1,5%.
Fakt, i¿ wzrost gospodarczy nie poci¹ga³ za sob¹ dostatecznego wzrostu zatrudnienia wskazuje, ¿e rozwój Europy od lat 70. mia³ charakter tzw. bezzatrudnieniowego
wzrostu gospodarczego (jobless growth). Potwierdzeniem jest sytuacja lat 1970 i 1992,
kiedy w UE wzrost realnego PKB o 81% prze³o¿y³ siê na wzrost zatrudnienia o 9%, zaœ
18

M. Kabaj, Strategie i programy…, op. cit., s. 46–51.
K. G³¹bicka, Polityka spo³eczna..., op. cit., s. 94.
20
Dzia³ania koncentrowa³y siê g³ównie na ograniczeniu stopy wzrostu nominalnej poda¿y pieni¹dza do poziomu zbli¿onego do stopy wzrostu PKB oraz znacz¹cym ograniczeniu, rozbudowanych
w latach 60. i 70., m.in. w wyniku rosn¹cego bezrobocia, œwiadczeñ socjalnych.
21
Statistical Annex of „European Economy” 2004, no. 2; Economic forecasts. Spring 2004, European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, s. 34.
22
Impact evaluation of the EES..., op. cit., s. 5.
19
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Wykres 1. Poziom wzrostu PKB i zatrudnienia oraz stopa bezrobocia w UE w latach 1961–2004

10
8
6
4
2
0
–2

1961–1973 1974–1985 1986–1990
PKB

1991–1995 1996–2000 2001–2004

wzrost zatrudnienia

stopa bezrobocia

ród³o: Obliczenia w³asne na podstawie Employment in Europe z lat 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

w USA wzrost PKB o 70% oznacza³ wzrost o 49%23. W odró¿nieniu od bezzatrudnieniowego wzrostu z lat 1991–1995, okres, obejmuj¹cy lata 1996–2000, oznacza³ ju¿
wzrost prozatrudnieniowy. Wy¿sze tempo wzrostu PKB, siêgaj¹ce œrednio 2,6% rocznie, przyczyni³o siê do wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia do najni¿szego
od ponad 10 lat poziomu 7,4% w 2001 r. Przejœcie do prozatrudnieniowego wzrostu
mo¿liwe by³o g³ównie dziêki zmianom, zapocz¹tkowanym w II po³owie lat 90., które
przyczyni³y siê do ukszta³towania mechanizmu ³¹cz¹cego zatrudnienie z cyklem gospodarczym. Nale¿y do nich zaliczyæ przede wszystkim; wzrost udzia³u kobiet na rynku pracy, rosn¹cy poziom kwalifikacji i udzia³u m³odych (w wieku 15–24 lat) oraz
zwiêkszaj¹cy siê zakres wykorzystania nowych form zatrudniania24 25.
Wzrost aktywnoœci zawodowej kobiet w latach 1995–2001 o 3,6 pkt. proc.26 wynika³ g³ównie z rosn¹cego udzia³u zatrudnienia w niepe³nym wymiarze czasu pracy
(w 2001 r. 33% ogó³u zatrudnionych kobiet stanowi³y kobiety pracuj¹ce w niepe³nym
wymiarze)27, co u³atwi³o ³¹czenie ¿ycia rodzinnego z zawodowym. Wykorzystanie tej
formy zatrudnienia w stosunku do ludzi m³odych przyczyni³o siê do wzrostu poziomu
zatrudnienia w tej grupie z 37,5% w 1995 r. do 40,8% w 2001 r. Niezwykle istotna
w obliczu wspó³czesnych wyzwañ rynku pracy jest tutaj mo¿liwoœæ ³¹czenia pracy
z nauk¹ i szkoleniami, pozwalaj¹ca na sta³e podnoszenie kwalifikacji oraz wykonywanie pracy. O tym, jak wa¿n¹ rolê pe³ni zatrudnienie w niepe³nym wymiarze œwiadcz¹
23

M. Kabaj, Strategie i programy…, op. cit., s. 30 i 46–48.
Fixed term contracts – umowy na czas okreœlony, part-time job – praca w niepe³nym wymiarze.
25
Employment in Europe 2003. Recent Trends and Prospects, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, wrzesieñ 2003, s. 19–20.
26
W tym okresie udzia³ mê¿czyzn wzrós³ zaledwie o 0,4 pkt. proc. – z 77,8 do 78,3%.
27
The social situation in the European Union 2003, European Commission, Directorate-General
for Employment and Social Affairs, 2003, s. 159.
24
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dane, z których wynika, i¿ ponad 40% wszystkich stworzonych w okresie 1995–2001
miejsc pracy by³o jego udzia³em. Powstawanie nowych miejsc pracy wi¹za³o siê w tym
okresie równie¿ z rosn¹cym udzia³em zatrudnienia na podstawie umów na czas okreœlony. Udzia³ tego typu zatrudnienia to ok. 30% ogólnego poziomu przyrostu miejsc
pracy28.
Zmiany strukturalne z drugiej po³owy lat 90., oznaczaj¹ce wzrost znaczenia sektora
us³ug oraz sektorów gospodarki bazuj¹cych na nowoczesnych technologiach i wysoko-kwalifikowanej sile roboczej sprawi³y, ¿e konieczne sta³o siê podnoszenie kwalifikacji. Efektem by³ spadek udzia³u si³y roboczej o niskich kwalifikacjach z 46% w 1995 r.
do 39% w 2001 r. oraz wzrost liczby osób ze œrednimi i wysokimi kwalifikacjami, odpowiednio z 38% do 42% i z 15% do 19%. Nie bez znaczenia dla sytuacji na rynku
pracy by³o tak¿e wypracowanie przez partnerów spo³ecznych bardziej przyjaznych zatrudnieniu systemów p³acowych i ciêcia w pozap³acowych kosztach pracy29.
Wœród innych czynników, pozwalaj¹cych w badanym okresie osi¹gn¹æ, dziêki dobrej koniunkturze, wzrost zatrudnienia, wymieniæ nale¿y m.in.: wy¿sze, ani¿eli w poprzednim okresie, tempo wzrostu gospodarczego; now¹ unijn¹ strategiê zatrudnienia,
której priorytetem uczyniono tworzenie nowych miejsc pracy30 oraz wiêksze otwarcie
rynków krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej i politykê kursu euro, sprzyjaj¹c¹ wzrostowi eksportu. Dynamiczny wzrost dodatniego salda bilansu handlowego z krajami
aspiruj¹cymi do cz³onkostwa (w 2001 r. blisko 20 mld USD) pozwoli³ Unii „wyeksportowaæ” do tych pañstw ok. 600–800 tys. bezrobotnych rocznie31.
Niezwykle wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu sytuacji gospodarczej na œwiecie i w Europie w latach 1996–2000 odegra³ handel miêdzynarodowy32. Zmiany zachodz¹ce w gospodarce œwiatowej, szczególnie w ostatnich dwóch dekadach, charakteryzuj¹ce siê
wci¹¿ postêpuj¹c¹ liberalizacj¹ handlu, przyczyni³y siê do dalszego wzrostu jego znaczenia w tym zakresie33. W kontekœcie prowadzonych rozwa¿añ podkreœlenia wymaga
niezwykle silna pozycja Stanów Zjednoczonych Ameryki, których udzia³ w przyroœcie
PŒB w latach 1995–2000 wyniós³ a¿ 40%34, co oznacza ogromne uzale¿nienie gospodarki œwiatowej od kondycji ekonomicznej tego kraju. Wzrostowe tendencje gospodarki amerykañskiej w latach 1996–2000 nie pozosta³y tak¿e bez znaczenia dla rozwoju
sytuacji w UE, co obrazuje tabela 1.
Jak wynika z tabeli, wzrost gospodarczy w USA w latach 1996–2000 kszta³towa³
siê na poziomie wy¿szym, ani¿eli w latach 1991–1995, co wi¹za³o siê g³ównie ze wzrostem popytu inwestycyjnego oraz konsumpcyjnego i przyczyni³o siê do zwiêkszenia
rozmiarów eksportu i importu. Konsekwencj¹ by³ wzrost zatrudnienia oraz znaczny
28

Employment in Europe 2003..., op. cit., s. 20.
Ibidem, s. 19–20.
30
Bia³a Ksiêga – 1994 r. i Europejska Strategia Zatrudnienia – Traktat Amsterdamski – 1997 r.
31
M. Kabaj, Strategie i programy…, op. cit., s. 72.
32
W 2000 r. stanowi³ on 24% Produktu Œwiatowego Brutto, za: S. Szafarz, Recesja w gospodarce
œwiatowej, „Dziœ” nr 5, Warszawa, maj 2002, s. 75.
33
Szerzej o tym zob. Z. W. Puœlecki, Œwiatowa Organizacja Handlu (WTO) a dalsza redukcja
miêdzynarodowych barier handlowych w warunkach zmian w procesie globalizacji, w: W. Malendowski (red.), Œwiat u progu XXI. Wybrane problemy, Poznañ 2003, od s. 45.
34
S. Szafarz, Recesja..., op. cit., s. 76.
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spadek stopy bezrobocia. Wzrost popytu konsumpcyjnego w USA pozwoli³ w tym
okresie na wyraŸne zwiêkszenie eksportu z krajów europejskich, co pozytywnie wp³ynê³o na kszta³towanie siê tempa wzrostu gospodarczego w Unii, który w 2000 r.
osi¹gn¹³ maksymaln¹ wartoœæ 3,6%. Dynamiczny wzrost popytu inwestycyjnego oraz
konsumpcyjnego w krajach UE przyczyni³ siê zaœ do wzrostu zatrudnienia i spadku stopy bezrobocia. Sytuacja na rynku pracy daleka by³a jednak od tej w USA, gdzie w roku
2000 stopa bezrobocia wynosi³a 4%, wobec 7,8% w Unii35. Podsumowuj¹c nale¿y
stwierdziæ, ¿e znacz¹c¹ rolê w kreowaniu prozatrudnieniowego wzrostu gospodarczego w UE w latach 1996–2000 odegra³a koniunktura gospodarcza w Stanach
Zjednoczonych.
Tabela 1
Zmiany najwa¿niejszych wielkoœci makroekonomicznych (w %) w UE i w USA
w okresach 1991–1995 i 1996–2000 oraz w latach 2000, 2001 i 2002
1991–1995

1996–2000

2000

2002

2001
USA

Wyszczególnienie
PKB
Popyt inwestycyjny (zmiany)
Popyt konsumpcyjny (zmiany)
Wzrost zatrudnienia
Stopa bezrobocia

UE

USA

UE

USA

UE

USA

UE

1,5

2,5

2,7

4,1

3,6

3,7

1,1

0,5

–0,3

4,2

4,3

8,2

4,9

6,2

–1,7

–2,4

1,3

2,6

2,8

4,4

3,1

4,7

1,1

2,5

–0,4

1,1

1,4

2,0

2,0

1,9

1,3

–0,3

9,5

6,5

9,2

4,6

7,8

4,0

7,7

4,8

ród³o: „European Economy” 2004, no. 2, Economic forecasts. Spring 2004, European Commission, Directorate
General for Economic and Financial Affairs, s. 113–136.

Za³amanie œwiatowej koniunktury ekonomicznej w 2001 r. wynika³o przede wszystkim ze spadku tempa przyrostu wolumenu obrotów handlowych (z 12,4% w 2000 r. do
zaledwie 1% w roku 2001) oraz sytuacji geopolitycznej, jaka ukszta³towa³a siê po atakach terrorystycznych z 11 wrzeœnia 2001 r. w USA. G³ówny wp³yw na œwiatow¹ koniunkturê mia³a w tym okresie w³aœnie sytuacja w tym kraju, gdzie w wyniku rosn¹cej
niepewnoœci i koniecznoœci ponoszenia wydatków na bezpieczeñstwo, firmy istotnie
zredukowa³y realizowane inwestycje, a konsumenci ograniczyli popyt na dobra krajowe i zagraniczne. Eksport amerykañski obni¿y³ siê z 11,2% w 2000 r. do –6,1% w roku
2001, zaœ import zmala³ odpowiednio z 13,5% do –3,2%, co przy wzroœcie PKB na poziomie zaledwie 0,5%, przyczyni³o siê do spadku zatrudnienia oraz wzrostu poziomu
bezrobocia (do 5,8% w 2002 r.)36.
Dane z tabeli 2 wskazuj¹ tak¿e na ujawnienie siê w efekcie powy¿szego, negatywnych tendencji w Unii, w postaci spowolnienia tempa wzrostu PKB do 1,1% w 2002 r.
oraz 0,8% w roku 2003. Nale¿y podkreœliæ, i¿ zmiany wskaŸników w Europie nastêpowa³y z niewielkim opóŸnieniem w stosunku do zmian w USA37, osi¹gaj¹c najgorsze

35

„European Economy”, no 2/2004, Economic forecasts. Spring 2004, European Commission,
Directorate General for Economic and Financial Affairs, s. 113 – 136.
36
Ibidem, s. 113–136.
37
Co uzasadnia przedstawienie danych w tabeli dla UE 2002 r., zaœ dla USA rok 2001.
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poziomy g³ównie w roku 2002 i 2003. Pomimo obni¿aj¹cego siê poziomu inwestycji
i konsumpcji, oznaczaj¹cego spadek eksportu (z 12,2% w 2000 r. do 0,5% w 2003 r.)
i importu (z 10,9% do 0,7% w 2002 r.), sytuacja na rynku pracy pozostawa³a stabilna,
a bezrobocie osi¹gnê³o w 2001 r. najni¿sz¹ od pocz¹tku lat 90. wartoœæ 7,4%. Jednak
systematycznie zmniejszaj¹ce siê tempo wzrostu zatrudnienia os³abi³o odpornoœæ stopy bezrobocia na spadek koniunktury i od 2002 r. zaczê³a ona umiarkowanie rosn¹æ,
osi¹gaj¹c poziom 8,1% w 2003 r.38
Pierwsze oznaki o¿ywienia w gospodarce amerykañskiej pojawi³y siê ju¿ w 2002 r.
(wzrost PKB na poziomie 2,4%), g³ównie w efekcie realizowanej przez administracjê
G. Busha polityki makroekonomicznej, a szczególnie polityki ulg podatkowych oraz
bardzo niskich stóp procentowych. Wzrostowi popytu konsumpcyjnego (z 0,4%
w 2001 r. do 3% w 2002 r.) towarzyszy³y wci¹¿ zmniejszaj¹ce siê nak³ady na inwestycje oraz gwa³towne za³amanie siê nap³ywu bezpoœrednich inwestycji zagranicznych
(BIZ). Tendencje wzrostowe nie prze³o¿y³y siê jednak na wzrost zatrudnienia, co by³o
wynikiem realizowanych do roku 2000 inwestycji w najnowoczeœniejsze technologie
oraz niski poziom nowych inwestycji. Przewidywany radykalny zwrot w koniunkturze,
który nast¹piæ mia³ w 2004 r., z powodu utrzymuj¹cej siê wci¹¿ niepewnej sytuacji geopolitycznej i dalszych wzrostów cen ropy naftowej oraz aktualnego kryzysu gospodarczego w Stanach, zwi¹zanego g³ównie z kredytami hipotecznymi, zdaje siê coraz
bardziej oddalaæ.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ zakres i charakter reakcji gospodarek pañstw cz³onkowskich
UE (tak¿e nowych) na obserwowany od 2003 r. wzrost wskaŸników w gospodarce
amerykañskiej, odgrywa niezwykle istotn¹ rolê w kszta³towaniu aktualnej i przysz³ej
sytuacji gospodarczej w tym obszarze. Obecnie mo¿na ju¿ dostrzec w unijnych wskaŸnikach makroekonomicznych pozytywne efekty poprawy koniunktury w USA, np.
w postaci wzrostu PKB w 2004 r. na poziomie 2%.
Analiza dotychczasowego rozwoju sytuacji na rynku pracy w Unii pozwala na
wskazanie pewnych tendencji w zakresie zatrudnienia, aktywnoœci ekonomicznej, wydajnoœci pracy oraz bezrobocia. Zmiany widoczne s¹ szczególnie w kolejnych okresach
spadków i wzrostów gospodarczych. Porównanie rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz na rynku pracy w latach 80., 90. i od roku 2000 daje obraz kierunku i charakteru zmian, a tak¿e pozwala prognozowaæ dalszy ich przebieg.
Fakt, i¿ wzrost bezrobocia w latach 80. nie wywar³ znacz¹cego wp³ywu na zmniejszenie inflacji pozwala dostrzec i sugeruje, ¿e wzrost ten by³ w g³ównej mierze odbiciem czynników o charakterze strukturalnym. Potwierdza to tak¿e brak szybkiej
i wyraŸnej reakcji poziomu zatrudnienia na notowany od 1984 r. wysoki wzrost PKB.
Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia nastêpuje dopiero po 1988 r. wywo³uj¹c siln¹
presjê na ceny i p³ace39. G³ówn¹ przyczyn¹ bezrobocia strukturalnego by³y zmiany, jakie zasz³y w gospodarkach pañstw cz³onkowskich, wi¹¿¹ce siê z ogromn¹ redukcj¹ zatrudnienia w rolnictwie oraz znacznym ograniczeniem zatrudnienia w przemyœle,
których nie by³ w stanie zrównowa¿yæ nieznaczny wzrost zatrudnienia w sektorze
38
Koniunktura gospodarcza na œwiecie 2002–2004, Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych,
Warszawa 2003, s. 17–20.
39
Impact evaluation of the EES..., op. cit., s. 5.
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us³ug. Zwi¹zanemu z kryzysem spadkowi zatrudnienia (wskaŸnik na poziomie ok.
61%) towarzyszy³o zniechêcenie si³y roboczej do poszukiwania pracy (m.in. wynik
braku odpowiednich kwalifikacji), które znalaz³o odbicie w stosunkowo niskim wskaŸniku aktywnoœci zawodowej (ok. 65%). Zatrudnieni osi¹gnêli natomiast w latach 80.
wysok¹, najwy¿sz¹ w analizowanych okresach, wydajnoœæ pracy (ok. 1,8%). Pozytywny wp³yw na zatrudnienie wywar³y natomiast zachodz¹ce zmiany demograficzne (inaczej ni¿ w kolejnych latach).
Spadek zatrudnienia w latach 90. powi¹zany jest ju¿ g³ównie ze spadkiem tempa
rozwoju gospodarczego, choæ nie bez znaczenia pozostaj¹ równie¿ zmiany strukturalne, w kierunku dalszego zmniejszenia udzia³u rolnictwa i przemys³u. Istotn¹ ró¿nic¹
jest jednak znacz¹cy wzrost udzia³u sektora us³ug, który reaguj¹c pozytywnie na
wzrost gospodarczy, tworzy³ znacznie wiêcej nowych miejsc pracy, ani¿eli w poprzednim okresie.
Zmiany zachodz¹ce w po³owie lat 90. wp³ynê³y na ukszta³towanie siê d³ugoterminowego trendu na rynku pracy, który wskazuje, i¿ obecnie reakcja stopy bezrobocia na
dekoniunkturê jest znacznie mniejsza zarówno w wymiarze iloœciowym, jak i czasowym. Kluczowym okaza³ siê wzrost elastycznoœci zatrudnienia w krajach EWG, który
oznaczaj¹c szersze wykorzystanie nowych form zatrudnienia; w niepe³nym wymiarze
czasu pracy oraz na czas okreœlony, przyczyni³ siê do zwiêkszenia aktywnoœci ekonomicznej (ok. 68,6%). W szczególnoœci dotyczy³o to kobiet, pozwala³o im bowiem
³¹czyæ pracê z ¿yciem rodzinnym oraz m³odzie¿y, która podejmuj¹c pracê nie musia³a
rezygnowaæ z kszta³cenia. Przemiany zapocz¹tkowane w poprzedniej dekadzie przyczyni³y siê do rozwoju szkolnictwa oraz zmiany struktury kwalifikacyjnej si³y roboczej, polegaj¹cej na zmniejszeniu udzia³u osób niskokwalifikowanych oraz wzroœcie
udzia³u osób o œrednich i wysokich kwalifikacjach. Wskazane czynniki sprawi³y, i¿
mimo s³abszego, ani¿eli w latach 80., tempa wzrostu gospodarczego oraz niekorzystnych zmian demograficznych, zwi¹zanych g³ównie ze starzeniem siê spo³eczeñstw,
nast¹pi³ wzrost zatrudnienia (wskaŸnik na poziomie pow. 62%) i spadek bezrobocia do
najni¿szego od 1990 r. poziomu 7,4% w 2001 r.
Obecne zmiany na rynku pracy zgodne s¹ z ukszta³towanym w póŸnych latach 90.
trendem, a dowodem mo¿e byæ odpornoœæ stopy bezrobocia (w ci¹gu 3 lat nast¹pi³ jedynie nieznaczny wzrost jej poziomu z 7,4% do 8,2%), na obserwowane od 2001 r.
zwolnienie tempa wzrostu PKB. Nale¿y to wi¹zaæ m.in. z wysokim wskaŸnikiem aktywnoœci zawodowej (ok. 71%), który stanowi zarówno efekt rosn¹cego wci¹¿ udzia³u
i odmian elastycznych form zatrudnienia, jak i kszta³tu realizowanej w zakresie zatrudnienia polityki, która polega na znacznym zwiêkszaniu nak³adów na pracê, czemu towarzyszy równie istotna redukcja wydatków na wydajnoœæ (nak³adów kapita³owych).
W latach 90. nast¹pi³ spadek wydajnoœci pracy w porównaniu z latami 80. (z 1,8% do
0,9%), zaœ szczególnie niski poziom, zaledwie 0,5%, wydajnoœæ osi¹gnê³a w 2001 r.
Dalsza analiza wskazuje jednak, i¿ nastêpuje stopniowy wzrost wydajnoœci pracy, która w 2004 r. osi¹gnê³a poziom 1,6%. Istotne zmiany w strukturze zatrudnienia wi¹¿¹ce
siê z dynamicznym rozwojem sektora nauki i wysokorozwiniêtych technologii oznaczaj¹ dla osób chc¹cych pozostaæ na rynku oraz otrzymaæ atrakcyjne miejsce pracy koniecznoœæ ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia wiedzy, który to proces
przyczynia siê do dalszego wzrostu udzia³u wysokokwalifikowanej kadry. Nale¿y pod-
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kreœliæ, i¿ sta³emu rozwojowi sektora us³ug nie towarzyszy ju¿ tak znacz¹ca redukcja
zatrudnienia w sektorach rolnym i przemys³owym, co wp³ywa na zdolnoœæ utrzymywania siê wzglêdnie sta³ego poziomu zatrudnienia.
Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ w d³u¿szej perspektywie, podobnie jak w przesz³oœci
miêdzynarodow¹ sytuacjê gospodarcz¹ oraz sytuacjê na rynku pracy kszta³towa³y
i kszta³towaæ bêd¹ czynniki zwi¹zane z globalizacj¹40. Szczególn¹ rolê odgrywaj¹
w tym aspekcie procesy zwi¹zane z liberalizacj¹ miêdzynarodowych stosunków handlowych41 oraz dynamicznym postêpem technologicznym42. Wp³yw na sytuacjê na
rynku pracy w Unii Europejskiej maj¹ równie¿; kszta³t i charakter polityki gospodarczej, sytuacja demograficzna, zakres, jakoœæ i charakter edukacji oraz kierunki polityki
w dziedzinie zatrudnienia i spraw spo³ecznych.
Polityka gospodarcza jest czynnikiem zdecydowanie najbardziej z³o¿onym, gdy¿
obejmuje dzia³ania podejmowane zarówno na szczeblu unijnym, wynikaj¹ce z procesów integracyjnych, jak i decyzje le¿¹ce w gestii poszczególnych pañstw.
Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht kraje cz³onkowskie zobowi¹za³y siê do traktowania realizowanej przez siebie polityki gospodarczej jako przedmiotu wspólnego zainteresowania i do jej koordynacji, zgodnie z przewidzian¹
w Traktacie procedur¹. Du¿e znaczenie przywi¹zuje siê do prawid³owego funkcjonowania polityki fiskalnej (bud¿etowej) i handlowej oraz rolnej, regionalnej, rozwoju
przedsiêbiorczoœci i zatrudnienia.
Jak wspomniano integracja rynków pracy w ramach Unii Europejskiej nie jest zaawansowana w takim stopniu, w jakim zaawansowana jest integracja rynków pozosta³ych czynników produkcji, w wyniku czego brak równie¿ wspólnej polityki rynku
pracy w rozumieniu takim, w jakim poszczególne pañstwa prowadz¹ swoje polityki narodowe. Na szczeblu unijnym prowadzona jest polityka w dziedzinie zatrudnienia
i spraw spo³ecznych, która jest jedn¹ z najnowszych form wspólnej polityki UE. Wyros³a ona na gruncie polityki spo³ecznej i do niedawna traktowana by³a jako jej czêœæ
sk³adowa, a podejmowanym w jej ramach dzia³aniom nie nadawano rangi priorytetowej. Zmianê podejœcia zapocz¹tkowa³ Traktat Amsterdamski (1997), który po raz
pierwszy uczyni³ zatrudnienie przedmiotem regulacji prawa wspólnotowego. Wprowadzono w nim specjalny rozdzia³ (tytu³ VIII, art. 125–130) poœwiêcony zatrudnieniu,
które zaliczono do celów wspólnotowych, bêd¹cych „przedmiotem wspólnej troski”43.
Wysoki poziom zatrudnienia zosta³ zatem podniesiony do rangi kluczowego celu krajów UE, równowa¿nego z takimi makroekonomicznymi celami, jak wzrost gospodarczy i stabilizacja44. Problematyka zatrudnienia musi byæ wiêc brana pod uwagê przy
definiowaniu i wdra¿aniu innych polityk i dzia³añ Wspólnoty45.
40
Zob. szerzej: T. Wallas, Globalizacja. Charakter i podstawowe czynniki rozwoju, w: T. Wallas
(red.), Integracja europejska a globalizacja, S³ubice 2003, s. 27–28.
41
Zob. szerzej: J. Róg, Niektóre spo³eczno-ekonomiczne aspekty procesu globalizacji i integracji,
w: T. Wallas (red.), Integracja europejska…, op. cit. s. 75.
42
Zob. szerzej: M. Walkowski, Problem globalizacji ekonomicznej œwiata. Istota pojêcia oraz cechy charakterystyczne procesu, w: T. Wallas (red.), Integracja europejska…, op. cit., s. 143.
43
Art. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.
44
E. Kryñska, H. Sobocka-Szczapa, A. B. Czy¿ewski, Wp³yw wewnêtrznych..., op. cit., s. 18.
45
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej, „ABC Unii Europejskiej”, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa 2003.
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G³ównym celem polityki zatrudnienia jest realizacja wysokiego poziomu zatrudnienia poprzez koordynacjê i uzupe³nianie polityk zatrudnienia pañstw cz³onkowskich,
prowadzone w ramach wspólnej – pañstw cz³onkowskich i Wspólnoty – strategii zatrudnienia. Zaœ celem polityki w dziedzinie spraw spo³ecznych jest promocja zatrudnienia,
poprawa warunków ¿ycia i pracy, tak aby umo¿liwiæ ich wyrównanie z jednoczesnym
zachowaniem postêpu, zapewniæ odpowiedni¹ ochronê socjaln¹, dialog miêdzy partnerami spo³ecznymi, rozwój zasobów ludzkich, pozwalaj¹cy podnosiæ i utrzymaæ wysoki
poziom zatrudnienia oraz przeciwdzia³aæ wykluczeniu spo³ecznemu.
Przedstawione powy¿ej polityki maj¹ istotny wp³yw na kszta³towanie sytuacji na
rynku pracy, a podkreœlenia wymaga fakt istnienia wyraŸnego wzajemnego ich powi¹zania i koordynowania, a tak¿e koniecznoœæ uwzglêdniania w trakcie ich definiowania i wdra¿ania, realizacji celu, jakim jest wysoki poziom zatrudnienia.
Czynnikiem o istotnym znaczeniu dla sytuacji na rynku pracy w Unii Europejskiej s¹
zmiany demograficzne. Wzrost liczby ludnoœci w UE jest przede wszystkim wynikiem
procesów integracyjnych, które maj¹ charakter permanentny i wyra¿aj¹ siê w stopniowym poszerzaniu granic Wspólnoty. Liczba ludnoœci systematycznie wzrasta, lecz
tempo wzrostu jest coraz mniejsze. Wed³ug danych Eurostat w roku 1993 liczba ta wynosi³a 363 426 tys., 10 lat póŸniej, w 2003 r. 379 483 tys., zaœ w 2004 r. 380 759 tys.46
Analiza tendencji demograficznych wskazuje, ¿e w nadchodz¹cych latach dochody
narodowe pañstw cz³onkowskich tworzone bêd¹ przez coraz mniejsze i starsze zbiorowoœci pracuj¹cych, na co wp³yw ma malej¹ce tempo wzrostu ludnoœciowego i rosn¹ce
tempo starzenia siê spo³eczeñstw47. Analizy przesz³oœci wskazuj¹, ¿e wystêpuj¹ce
obecnie trendy doprowadz¹ w kolejnych dziesiêcioleciach do wzrostu liczby ludnoœci
w wieku 65 lat i wiêcej. W jeszcze wiêkszym stopniu wzroœnie udzia³ starszych pracowników (55–64) w populacji w wieku produkcyjnym. W 2002 r. wyniós³ on 25%
i bêdzie siê zwiêksza³ do 27% w 2010 r., 30% w 2015 r., 32% w 2020 r., 40% w 2030 r.
i 48% w 2050 r.48 Zmiany w piramidzie wieku ludnoœci bêd¹ mia³y ogromne znaczenie
w sferze opieki spo³ecznej, g³ównie zaœ zabezpieczenia emerytalnego i w ochronie
zdrowia.
Nie bez znaczenia pozostaje tak¿e wiek przechodzenia na emeryturê. Niski wiek
w momencie wycofywania siê z rynku pracy to istotny problem wiêkszoœci krajów europejskich, które zgodnie z wytycznymi Strategii Lizboñskiej podejmuj¹ wszelkie
mo¿liwe dzia³ania w celu zwiêkszenia wskaŸnika zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej wœród najstarszych grup si³y roboczej. Dane statystyczne wskazuj¹ na skutecznoœæ
tych dzia³añ, jednak nadal s¹ one zbyt niskie, by zrekompensowaæ efekty zwi¹zane ze
starzeniem siê spo³eczeñstwa. WskaŸnik zatrudnienia wœród ludnoœci w wieku 55–64
lata wzrós³ bowiem w ostatnim dziesiêcioleciu o niespe³na 6 pkt. proc. (1993 r. – 35,8%
i 2003 r. – 41,7%), podobnie jak wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej (1993 r. – 38,7%

46
Dane: Eurostat i Employment in Europe 2003 i Employment in Europe 2004. Po rozszerzeniu
liczba ta zwiêkszy³a siê do ponad 490 mln (dane dla 27 pañstw: Eurostat stan z 1 stycznia 2006 r.).
47
Z. KaŸmierczak, Rynek Pracy w Unii Europejskiej w perspektywie XXI w., w: L. Fr¹ckiewicz,
A. Fr¹czkiewicz-Wronka, Wspó³czesna polityka spo³eczna Polski na tle Unii Europejskiej, Warszawa
2000, s. 153.
48
Employment in Europe 2003, s. 157–158 i Report of the High Level Group..., s. 19.
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i 2003 r. – 44,6%). Nale¿y zaznaczyæ, i¿ wzrost ten w g³ównej mierze zawdziêcza siê
wiêkszej aktywnoœci kobiet w wieku 55–6449.
Wczesna dezaktywizacja zawodowa oznacza zwiêkszenie wydatków socjalnych
oraz utratê dochodów; dochodu narodowego, dochodów rodzin oraz dochodów pañstwa z tytu³u podatków i sk³adek p³aconych przez pracuj¹cych50. Ich utrata oznacza
problem znalezienia odpowiednich œrodków na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z opiek¹ socjaln¹, zabezpieczeniem emerytalnym czy utrzymaniem opieki zdrowotnej.
Rodzi to niebezpieczeñstwo wzrostu obci¹¿eñ dla przedsiêbiorstw, czyli poœrednich
kosztów pracy, co negatywnie oddzia³uje na gospodarkê i rynek pracy.
Starzenie siê spo³eczeñstwa znajduje tak¿e wyraz w prognozach demograficznych
dotycz¹cych populacji do 54 roku ¿ycia. Dane wskazuj¹, ¿e w latach 2000–2015 liczba
ludnoœci w wieku 0–14 lat zmniejszy siê o 11% i bêdzie nadal ulega³a zmniejszeniu
o ok. 6% w okresie 2015–2030. W zbli¿ony sposób przewiduje siê kszta³towanie liczby
ludnoœci w wieku 15–29, która zmniejszy siê w okresie 2000–2015 o 12% i w latach
2015–2030 o kolejne 11%51. Liczba ludnoœci w wieku 20–59 lat mo¿e natomiast spaœæ
o 6%52. Tendencja ta znajduje obecnie wyraz w rosn¹cym udziale zatrudnienia osób
w wieku 25–54 oraz pozostaj¹cym od d³u¿szego czasu prawie bez zmian wskaŸniku
dla m³odych pracowników (15–24). WskaŸnik zatrudnienia w grupie 25–54 wzrós³
w ostatnich 10 latach o ponad 4 pkt. proc. (z 73% do 77,2%), a wspó³czynnik aktywnoœci
zawodowej z 80,1% do 83,2%. Wœród najm³odszej si³y roboczej wartoœci te ulega³y w tym
czasie jedynie niewielkim wahaniom, pozostaj¹c na stosunkowo stabilnym poziomie
(wskaŸnik zatrudnienia – 39,4% i 39,7%, aktywnoœæ zawodowa 49,6% i 47,2%)53.
Przyczyn powy¿szych tendencji nale¿y upatrywaæ z jednej strony w stale wyd³u¿aj¹cym siê przeciêtnym czasie trwania ¿ycia, z drugiej zaœ w mniejszej liczbie i póŸniej zawieranych zwi¹zków ma³¿eñskich. Obecna sytuacja spo³eczno-gospodarcza
powoduje, i¿ osoby m³ode chc¹c znaleŸæ i utrzymaæ zatrudnienie odk³adaj¹ decyzjê
o za³o¿eniu rodziny, a d¹¿¹c do zapewnienia jej jak najlepszych warunków ekonomicznych decyduj¹ siê na jedno b¹dŸ dwójkê dzieci, co sprawia, ¿e udzia³ liczby osób
m³odych w ca³ej populacji ulega ci¹g³emu zmniejszeniu54.
Tendencje w zakresie przemian demograficznych nie pozostaj¹ bez znaczenia dla
sytuacji na rynku pracy nie tylko ze wzglêdu na strukturê wiekow¹ si³y roboczej, ale
tak¿e ze wzglêdu na kszta³towanie siê poziomu kosztów pracy oraz jakoœci i zakresu
edukacji, przede wszystkim zaœ kszta³cenia ustawicznego. Obecnie, przez najbli¿sze
dziesiêciolecia ubytek si³y roboczej w starej UE bêdzie czêœciowo rekompensowany
przez nap³yw wzglêdnie m³odszych pracowników z nowych pañstw, ale ju¿ w 2030 r.
mo¿e siê okazaæ, ¿e równie¿ one borykaj¹ siê z tym problemem.

49

Employment in Europe 2004, Statistical annex, s. 238.
I. Wóycicka, Europa siê starzeje, „Businessman” z 19 stycznia 2004 r.
51
Report of the High Level Group on the future of social policy in an enlarged European Union,
Europan Commission, maj 2004, s. 19.
52
Z. KaŸmierczak, Rynek Pracy w Unii…, op. cit., s. 153; The Social Situation in the European
Union 2003, Europan Commission, s. 178.
53
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Istot¹ europejskiego podejœcia do kszta³cenia jest traktowanie go jako doskona³ej
inwestycji, która przyczyni siê do podniesienia konkurencyjnoœci gospodarki i tym samym przyspieszy tempo rozwoju gospodarczego. Potencja³ intelektualny danego pañstwa jest bowiem Ÿród³em jego strategicznej przewagi, zw³aszcza, gdy bogatsze
pañstwa stwarzaj¹ warunki rozwoju ludziom z krajów biedniejszych. Nale¿y podkreœliæ, i¿ istnieje wyraŸny zwi¹zek miêdzy zamo¿noœci¹ danego kraju a poziomem wykszta³cenia jego obywateli55.
Podstaw¹ budowy gospodarki opartej na wiedzy jest jednak nie tyko inwestowanie
w kapita³ ludzki, w nabywanie umiejêtnoœci i kwalifikacji, ale tak¿e ich ci¹g³e odnawianie i uzupe³nianie. W obliczu dynamicznych przemian technologicznych koniecznym
staje siê ci¹g³e dostosowywanie wszelkich nabywanych kwalifikacji do aktualnych potrzeb gospodarki, co u³atwia utrzymanie jej konkurencyjnej pozycji oraz elastyczne dostosowanie siê do nowych wyzwañ56. By temu sprostaæ nale¿y zatem rozpocz¹æ
kszta³cenie bardzo wczeœnie (od poziomu przedszkolnego), umo¿liwiæ dostêp do edukacji bez wzglêdu na wiek, zaœ na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wy¿szego prowadziæ ci¹g³¹ identyfikacjê i monitoring zapotrzebowania na okreœlone
rodzaje kwalifikacji we wspó³pracy z instytucjami i przedsiêbiorstwami57.
Przez wiele dziesiêcioleci w pañstwach cz³onkowskich UE funkcjonuj¹ ró¿norodne
systemy edukacyjne, bêd¹ce wynikiem ich odrêbnoœci i odmiennoœci kulturowej i historycznej. By ró¿nice te nie sta³y siê przeszkod¹ w tworzeniu i realizowaniu jednolitego
rynku i swobód unijnych koniecznym by³o stworzenie sprawnego systemu informacji
o funkcjonowaniu i strukturze poszczególnych systemów edukacyjnych. Intensywn¹
wspó³pracê w dziedzinie edukacji zapocz¹tkowano w latach 70., kluczowe znaczenie
odegra³ natomiast TUE, w którym zawarte zosta³y postanowienia o rozwoju i wymianie informacji oraz doœwiadczeñ na temat edukacji (rozdz. 3, art. 126)58.
We wszystkich pañstwach istniej¹ œciœle okreœlone standardy edukacyjne, które
u³atwiaj¹ swobodny przep³yw si³y roboczej oraz porównywalnoœæ dyplomów na terenie UE. Polega to przede wszystkim na tym, i¿ egzaminy koñcz¹ce etap kszta³cenia
œredniego i wy¿szego s¹ jednolite i porównywalne59.
Nietrudno zauwa¿yæ, i¿ kszta³t systemu edukacji warunkowany jest okreœlonymi
wymogami gospodarki. W strategii ich rozwoju wa¿ne jest zatem okreœlenie struktur,
które powinny byæ adekwatne do celów d³ugookresowych i struktury popytu na ró¿ne
kwalifikacje. N poziomie kszta³cenia œredniego istotne jest ustalenie proporcji miêdzy
kszta³ceniem ogólnym a kszta³ceniem zawodowym i technicznym. W wiêkszoœci
pañstw starej UE dominuje kszta³cenie zawodowe, które odpowiednio prowadzone,
gwarantuje dostarczenie na rynek pracy si³y roboczej o kwalifikacjach, na które jest
obecnie popyt. Najwy¿szy udzia³ tego rodzaju kszta³cenia wystêpuje w Austrii – 77%,
Niemczech – 77%, W³oszech – 72%, Holandii – 70% i Belgii – 68%. Nacisk na
55

K. G³¹bicka (red.), Spo³eczne skutki integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 1999,
s. 67–68.
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Spo³eczne skutki..., op. cit., s. 74.
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Report of the..., op. cit., s. 26–27.
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L. Fr¹ckiewicz, A. Fr¹czkiewicz-Wronka (red.), Wspó³czesna polityka spo³eczna Polski na tle
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kszta³cenie ogólne k³ad¹ natomiast nieliczne pañstwa, takie jak; Portugalia – 76%
i Hiszpania – 60%. Œrednio w Unii udzia³ kszta³cenia ogólnego to 40%, zaœ kszta³cenia
zawodowego 60%60. Kszta³cenie ogólne jest dobrym przygotowaniem do rozpoczêcia
studiów wy¿szych, ale jeœli edukacja koñczy siê na tym poziomie, to absolwenci wkraczaj¹cy na rynek pracy nie maj¹ praktycznie ¿adnych kwalifikacji i doœwiadczenia, co
sprawia, ¿e powiêkszaj¹ oni liczbê m³odych bezrobotnych. Znacznie wiêksze szanse na
zatrudnienie maj¹ natomiast absolwenci szkó³ zawodowych, ale g³ównie tych, które
prowadz¹ kszta³cenie w systemie dualnym (w powi¹zaniu z przedsiêbiorstwem), pozwalaj¹cym uzyskaæ zarówno wiedzê, jak i umiejêtnoœci praktyczne61. Choæ okreœlony
system kszta³cenia nie jest jedyn¹ determinant¹ rozmiarów bezrobocia wœród m³odzie¿y, nale¿y poœwiêciæ mu znacz¹c¹ uwagê w zwalczaniu tego zjawiska.
Utrzymanie oraz zwiêkszanie przewagi konkurencyjnej mo¿liwe jest tak¿e dziêki
prowadzeniu kszta³cenia ustawicznego, dostêpnego dla ka¿dego i w ka¿dym wieku.
Koncepcja uczenia siê przez ca³e ¿ycie pozwala utrzymaæ i dostosowaæ swoje kwalifikacje do zmieniaj¹cej siê sytuacji gospodarczej, a tym samym zwiêkszyæ swoje szanse
na rynku pracy. Dezaktualizacja kwalifikacji wystêpuje g³ównie w grupach o niskich
kwalifikacjach, gdy¿ s¹ one mniej mobilne i w mniejszym stopniu sk³onne do doskonalenia dotychczasowych umiejêtnoœci oraz zmiany zawodu, ni¿ te o wy¿szych kwalifikacjach. Strategie, które mog³yby zwiêkszyæ zdolnoœæ do zatrudnienia oraz przystosowania
siê niskokwalifikowanej si³y roboczej do wymogów rynku, powinny obejmowaæ
przede wszystkim koncepcjê kszta³cenia ustawicznego, a tak¿e œrodki skierowane na
obni¿anie obci¹¿eñ podatkowych dla tych grup62.
Wspomniane determinanty kszta³tuj¹ siê w sposób zró¿nicowany w pañstwach
cz³onkowskich, a przez to ich wp³yw na rynek pracy mo¿e mieæ charakter pozytywny
lub negatywny. Nale¿y jednak stwierdziæ, i¿ jedynie dzia³ania kompleksowe, obejmuj¹ce zarówno politykê gospodarcz¹ (w tym politykê rynku pracy), jak i demografiê
oraz edukacjê mog¹ siê przyczyniæ do poprawy sytuacji i spe³nienia zamierzonych
w Strategii Lizboñskiej celów. Ewolucja wspólnotowego rynku pracy w znacznej mierze jest wynikiem zmieniaj¹cych siê uwarunkowañ w gospodarce œwiatowej oraz
przedstawionych czynników, których oddzia³ywanie sk³ania do podjêcia okreœlonych
dzia³añ maj¹cych na celu niedopuszczenie do powstawania b¹dŸ nasilania siê negatywnych zjawisk na rynku pracy.
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