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ELASTYCZNOŚĆ RYNKU PRACY 
A OGRANICZANIE BEZROBOCIA

Podniesienie elastyczności rynku pracy jes t obecnie stawiane jako ko
nieczny warunek dostosowania rynku pracy do zmian zachodzących w całej 
gospodarce, zarówno w Polsce, jak  i w Unii Europejskiej. Nawiązuje do tego 
ni.in. strategia lizbońska opierająca się w części dotyczącej zatrudnienia na uru
chomionym wcześniej procesie luksemburskim, wskazująca jednocześnie na 
konieczność zachowania równowagi pomiędzy elastycznością a bezpieczeń
stwem socjalnym. Podobne zalecenia znalazły się także w zintegrowanych wy
tycznych Komisji WE na lata 2005-2008 dotyczących polityk gospodarczych 
państw członkowskich oraz ich polityk zatrudnienia'. W konsekwencji podnie
sienie elastyczności rynku pracy jest widziane jako jeden z głównych sposobów 
poprawy sytuacji na tym rynku, a zwłaszcza zmniejszenia problemu bezrobocia 
i osiągnięcia w przyszłości stanu bliskiego pełnemu zatrudnieniu. Samo pojęcie 
elastyczności rynku pracy wydaje się jednak dość niejednoznaczne, a w konse
kwencji nieprecyzyjne. Warto także przyjrzeć się, w jakim kontekście wzrost ela
styczności rynku pracy może przyczynić się do ograniczenia bezrobocia, w jakim  
stopniu może mu przeciwdziałać, a także czy wywołuje on negatywne efekty dla 
funkcjonowania rynku pracy. W artykule podjęto próbę uogólnienia zagadnień 
składających się na problem elastyczności rynku pracy w przekroju podstawo
wych elementów rynku. W skazano także na jego  związki z bezrobociem.

' W zrost i zatrudnienie -  Z integrow ane w ytyczne na lata 2005-2008 w raz  z Z aleceniem  K om isji w sprawie 
O gólnych w ytycznych dla polityk gospodarczych Państw  C złonkow skich  oraz  W spólnoty oraz  W nioskiem  
dotyczący m decyzji Rady w spraw ie wytyczny ch d la polityk zatrudnienia  Państw' C złonkow skich . B ruksela 
2005, s. I I .  33-35.
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1. Istota elastyczności rynku pracy

Pojęcie elastyczności rynku pracy, choć stosunkowo często używane, oka
zuje się w istocie dość nieprecyzyjne. Najogólniej można je  określić jako zdol
ność rynku pracy do płynnego dostosowania się do zmieniających się warunków 
rynkowych. Zmienność warunków rynkowych dotyczy głównie zmian na ryn
kach dóbr, które wpływają na popyt na pracę. W tym sensie popyt na pracę ma 
charakter pochodny. Istotne znaczenie m ają także zmiany poziomu płac i wydaj
ności pracy. Dlatego dla sprawnego funkcjonowania rynku pracy istotne znacze
nie ma zdolność popytu na pracę do szybkiego dostosowania się do tych zmian. 
To pierwszy wymiar elastyczności rynku pracy, czyli elastyczność popytu na 
pracę. Do popytu na pracę powinna dostosować się podaż pracy. Zdolność poda- 
żowej strony rynku pracy do reagowania na zmiany można określić jako ela
styczność zasobów pracy. C eną pracy jes t płaca, a jej zdolność do płynnego 
równoważenia rynku pracy można określić jako elastyczność wynagrodzeń2. 
Zatem pojęcie elastyczności rynku pracy należy rozumieć jako  złożenie wyżej 
wymienionych części składowych. Ponadto elastyczność rynku pracy można 
rozpatrywać w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Elastyczność 
rynku pracy w ujęciu mikroekonomicznym odnosi się do zdolności dostoso
wawczych poszczególnych przedsiębiorstw wyrażających się przede wszystkim 
w realizowanej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizacji intere
sów ekonomicznych przez pracujących i poszukujących pracy. W skali makro 
elastyczność rynku pracy jes t interpretowana jako zdolność do osiągania stanu 
równowagi na rynku pracy w gospodarce jako całości. Przy czym o zakłóce
niach w mechanizmie funkcjonowania rynku pracy w skali makroekonomicznej 
można mówić wtedy, gdy w ystępują niedopasowania strukturalne wyrażające się 
wysokim bezrobociem lub niedoborem siły roboczej o określonych kwalifika
cjach w dłuższym okresie3. Analiza elastyczności rynku pracy, zwłaszcza 
w konkretnych warunkach społeczno-gospodarczych, najczęściej ma charakter 
makroekonomiczny, choć często uwzględnia elementy mikroekonomiczne.

Wymienione wyżej części składowe elastyczności rynku pracy m ogą być 
rozpatrywane wieloaspektowo, w ym agają zatem odrębnego omówienia.

Elastyczność popytu na pracę obejmuje dostosowania ilościowe zwane też 
numerycznymi (często jest tutaj używane pojęcie elastyczności zatrudnienia), do
pasowanie czasu pracy oraz elastyczność funkcjonalną. Z punktu widzenia związ
ków z bezrobociem najistotniejsze wydają się dostosowania ilościowe. Polegają

1 E. Kryńska: Elastyczność zatrudnienia w  Polsce i w  Unii Europejskiej ..Gospodarka Narodow a" 2001, nr 1-2
5 Z. W iśniew ski: K ierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Toruń 1999. s. 41-42.
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one na posiadaniu przez pracodawców możliwości dostosowania liczby zatrudnio
nych do pożądanego poziomu. Decyzje te są uwarunkowane rentownością przed
sięwzięć gospodarczych, a w szerszym kontekście -  koniunkturą i zmianami tech
nologicznymi, zaś w przypadku przedsiębiorstw sektora publicznego -  charakterem 
ograniczenia budżetowego, które może mieć „twardy” lub „miękki” charakter4. 
W skali makro najczęściej jest badana elastyczność popytu na pracę ilościową 
względem stopy inwestycji, a także względem PK.B i płac realnych. Istotne zna
czenie dla dostosowań ilościowych mają takie warunki, jak: charakter zawieranych 
umów o pracę, zasady rozwiązywania umów o pracę, a także możliwość stosowa
nia nietypowych form zatrudnienia5. Dostosowania mogą przebiegać w kierunku 
zmniejszenia zatrudnienia i w kierunku jego zwiększenia, choć z pewnością więcej 
problemów rodzi dążenie do ograniczenia zatrudnienia. Pracodawcy muszą 
w swych decyzjach uwzględnić obowiązujące ustawodawstwo o ochronie zatrud
nienia, a w szczególności: ustawową długość okresu wypowiedzenia, wysokość 
odpraw dla zwalnianych z pracy oraz zasady ich wypłaty, konieczność uzasadnie
nia przyczyn zwolnienia, istnienie dodatkowych warunków, które musi spełnić 
pracodawca przed zwolnieniem pracownika (np. przeszkolenie pracownika, przed
stawienie propozycji innej pracy), konieczność konsultowania decyzji o zwolnieniu 
ze związkami zawodowymi lub urzędem pracy. Warunki te są zwykle zróżnicowa
ne w przekroju zatrudnienia stałego i czasowego. Zależą także od tego, czy mamy 
do czynienia ze zwolnieniem indywidualnym czy grupowym. W przypadku czaso
wej formy zatrudnienia istotne są także warunki przedłużania umów o pracę lub 
maksymalny czas obowiązywania takiej umowy. Silna ochrona praw zatrudnionych 
oznacza mniejszą zdolność dostosowawczą przedsiębiorstw. W ciągu ostatnich 
kilkunastu lat poprawę elastyczności zatrudnienia wiąże się najczęściej z szerokim 
zakresem stosowania tzw. nietypowych form zatrudnienia. Powszechność stosowa
nia nietypowego zatrudnienia prowadzi zwykle do osłabienia ochrony miejsc pra
cy6. Do nietypowych form zatrudnienia są zaliczane m.in.: zatrudnienie na kontrak
cie, zatrudnienie tymczasowe, praca dorywcza, leasing pracowniczy, dzielenie pra
cy, praca na wezwanie, telepraca. Formy te są przeciwstawiane zatrudnieniu typo
wemu (tradycyjnemu), czyli na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pra
cy. Możliwość stosowania nietypowych form zatrudnienia podnosi zdolności do
stosowawcze popytowej strony rynku pracy. Z powyższym problemem wiąże się 
także elastyczność czasu pracy, której właściwie nie sposób oddzielić od elastycz

4 F.. K w iatkow ski, T. Tokarski: S truktura i elastyczność zatrudn ien ia  w Polsce w latach 90. ..Ekonom ista" 
1999. nr 4.

5 Z  Maju: Elastyczność popytu na pracę w Polsce. Aspekty prawne. W: Elastyczne lorm y zatrudnienia i organizacji 
pracy a popyt na pracę w Polsce. Praca zbiorow a pod red. E Kry ńskiej. IPiSS, W arszawa 2003, s. 48.

h Ibid.. s. 51.
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nych form organizacji pracy. Polega ona na możliwości pracy w niepełnym wymia
rze czasu pracy, elastycznego rozliczania czasu pracy (np. w okresie kilku miesię
cy), możliwości stosowania przerywanego czasu pracy, elastycznych zasad stoso
wania godzin nadliczbowych.

Elastyczność popytu na pracę zwana funkcjonalną odnosi się zwykle do 
wewnętrznych rynków pracy i wyraża możliwość zajmowania przez pracowni
ków różnych stanowisk w związku z przełamaniem w przedsiębiorstwach trady
cyjnego podziału pracy i zastosowaniem nowoczesnej organizacji pracy7. Wyra
ża ona zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego wykorzystania potencjału 
pracy, zwłaszcza w warunkach przewagi zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu 
pracy8. Może zatem zastępować do pewnego stopnia elastyczność numeryczną 
lub czasu pracy, w przypadku gdy są one ograniczone.

Elastyczność podaży pracy odnosi się do wrażliwości rozmiarów podaży 
pracy na zmiany jej determinantów, głównie płac, ale także innych warunków 
zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Przejawem wrażliwości podaży pra
cy na zmiany będą dostosowania aktywności zawodowej ludności. Do elastycz
ności podażowej strony rynku pracy zalicza się także zdolności dostosowawcze 
zasobów pracy -  pracujących i bezrobotnych -  do zmieniającej się struktury 
popytu na pracę, która jest określana mianem mobilności zasobów pracy. Zwy
kle rozróżnia się mobilność zawodową, kwalifikacyjną, przestrzenną i między
zakładową9. M obilność zawodowa i kwalifikacyjna wyraża skłonność i goto
wość siły roboczej do zmiany zawodu lub uzupełnienia kwalifikacji i ma współ
cześnie duże znaczenie dla płynności dostosowań na rynku pracy. Wiąże się ona 
z m obilnością edukacyjną i je s t niezbędnym warunkiem wzrostu szans praco
biorców na zatrudnienie. Ten rodzaj mobilności siły roboczej jest uwarunkowa
ny stanem systemu edukacji i możliwościami kreowanymi przez ten system, 
a zwłaszcza stopniem, w jakim  uwzględnia on tendencje zmian na rynku pracy, 
wynikające m.in. z bieżącego monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficyto
wych na rynku pracy, a także wieloletnich prognoz zmian w popycie na pracę 
w przekroju zawodowym i kwalifikacyjnym. Istotne znaczenie ma także jakość 
bazowego wykształcenia siły roboczej i reprezentowane postawy proedukacyjne, 
wyrażające się m.in. w gotowości do realizowania modelu kształcenia ustawicz
nego. Ostatecznie mobilność zawodowa i kwalifikacyjna powstaje w wyniku 
połączenia odpowiednich postaw pracobiorców i bezrobotnych ze sprzyjającymi 
warunkami tworzonymi przez państwo i pracodawców.

7 E. K ryńska. Op. cit.
“ Z. W iśniew ski: Op. cit., s. 43.
’ M obilność zasobów  pracy. Praca zbiorow a pod red. E. K ryńskiej. IPiSS, W arszawa 2000, s. 12-13.
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Mobilność przestrzenna może mieć charakter wewnętrzny oraz zewnętrzny. 
Mobilność wewnętrzna polega na gotowości do zmiany regionu zamieszkania na 
taki, w którym możliwości zatrudnienia są relatywnie lepsze, w granicach danego 
kraju. W tym przypadku wiele zależy od postaw pracobiorców, ale także od ich 
uwarunkowań rodzinnych. Podniesieniu tego rodzaju mobilności sprzyja odpo
wiednia polityka państwa, w tym tworzenie dostępu do pełnej informacji o warun
kach zatrudnienia w innych regionach oraz o panującej tam sytuacji mieszkanio
wej, organizowanie pomocy dla pracowników migrujących, np. w postaci wsparcia 
finansowego lub kredytowania w przypadku konieczności przeprowadzki, co wiąże 
się zwykle z dużymi kosztami. Jeżeli do mobilności przestrzennej w szerokim zna
czeniu włączymy dojazdy do pracy na dużą odległość, to łatwiejszym do zastoso
wania bodźcem stymulującym mobilność wewnętrzną może być dofinansowanie 
przez państwo lub pracodawców kosztów dojazdu do pracy bez konieczności 
zmiany miejsca zamieszkania. Sensowne może być tzw. wsparcie celowane ukie
runkowane np. na stymulowanie mobilności przestrzennej absolwentów starają
cych się o podjęcie pierwszej pracy. Należy tutaj zwrócić uwagę, że mobilność 
przestrzenna powinna kształtować się na optymalnym poziomie, ułatwiającym 
osiąganie stanu równowagi na rynku pracy, co oznacza, że nie należy nieustan
nie stymulować jej wzrostu, gdyż może to doprowadzić do zniekształcenia struk
tury demograficznej. Przyjmuje się, że odsetek migrujących nie powinien prze
kraczać 2% populacji w ciągu roku10. M obilność zewnętrzna zasobów pracy jest 
rozumiana jako gotowość do podejmowania pracy za granicą. Wiele zależy tutaj 
od uwarunkowań formalno-prawnych tworzących możliwości legalnej pracy za 
granicą. Jeżeli możliwości takie istnieją, to skala odpływu siły roboczej będzie 
zdeterminowana sytuacją na krajowym rynku pracy. Pytanie, czy państwo po
winno stymulować tego rodzaju mobilność, jest z pewnością dyskusyjne. Jeżeli 
stopa bezrobocia jest rzeczywiście wysoka lub występują na krajowym rynku 
pracy znaczne nadwyżki w określonych grupach zawodowych, na które jest 
popyt za granicą, warto czasowo stymulować taką mobilność, jednakże polityka 
państwa w tym zakresie powinna cechować się znaczną ostrożnością.

Mobilność międzyzakładowa siły roboczej dotyczy gotowości i skłonno
ści pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. Ten rodzaj mobilności odgry
wa istotną rolę w zakresie poprawy dopasowań strukturalnych i powinien być 
kształtowany przez mechanizm rynkowy. Istnieje jednak ryzyko, że w odniesie
niu do pewnych grup pracowników mobilność ta może być wymuszona i może 
wtedy przyjmować charakter drogi zawodowej po nieatrakcyjnych miejscach 
pracy. Do grup szczególnie narażonych na przymusową mobilność należą osoby

10 J.T. K ow aleski: M obilność przestrzenna. W: M obilność zasobów  pracy. O p cit., s. 77.
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młode, pracownicy małych przedsiębiorstw i osoby o niskich kwalifikacjach. 
Zmniejszeniu wymuszonej mobilności międzyzakładowej może sprzyjać wzrost 
mobilności zawodowej i kwalifikacyjnej, a także możliwa pomoc państwa dla ma
łych przedsiębiorstw. Mobilność międzyzakładowa, będąca zjawiskiem pożąda
nym, może być stymulowana za pośrednictwem niestandardowych form zatrudnie
nia. Wydaje się, że tzw. potencjalna mobilność międzyzakładowa powinna być 
wysoka, a skala faktycznej ruchliwości powinna odpowiadać potrzebom gospodar
ki i gotowości samych pracowników. Do szeroko rozumianej mobilności pracow
niczej włącza się również zmiany miejsca pracy w ramach przedsiębiorstwa, które 
można określić mianem mobilności funkcjonalnej siły roboczej i jest ona komple
mentarna w stosunku do elastyczności funkcjonalnej popytu na pracę.

Elastyczność wynagrodzeń odnosi się do dostosowań wysokości i struktury 
wynagrodzeń do zmian wydajności pracy, opłacalności produkcji i sytuacji na ryn
ku pracy. Stopień wrażliwości płac na działanie tych czynników zależy od takich 
uwarunkowań, jak: siła związków zawodowych, szczebel negocjacji i zawierania 
układów zbiorowych, wskaźnik pokrycia układami zbiorowymi, zasady kształto
wania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, stopień ingerencji państwa w ustalanie 
płac. Przyjmuje się, że decentralizacja rokowań zbiorowych sprzyja wzrostowi 
elastyczności p łac". Zależność ta jednak je s t bardziej złożona. W zdecentrali
zowanym modelu płace są kształtowane na szczeblu przedsiębiorstwa i dzięki 
temu m ogą uwzględniać sytuację ekonom iczną i specyfikę pojedynczego przed
siębiorstwa. Wskazuje się jednocześnie, że w modelach scentralizowanych jest 
możliwe zapewnienie stosunkowo wysokiej elastyczności płac względem sytu
acji na rynku pracy w skali makroekonomicznej, co daje w iększą odporność 
gospodarki na silne zmiany poziomu aktywności gospodarczej12.

Rekapitulując, pojęcie elastyczności rynku pracy jest bardzo pojemne, doty
czy ono podstawowych składowych rynku, ale w ich ramach ma wiele cząstko
wych wymiarów. Jak wskazano, niektóre rodzaje elastyczności rynku pracy mogą 
się wzajemnie substytuować, inne mogą być względem siebie komplementarne.

2. Znaczenie elastyczności rynku pracy 
dla ograniczania bezrobocia

Warto rozważyć, jak potencjalnie elastyczność rynku pracy może wpływać 
na bezrobocie. Można przyjąć, że we współczesnych gospodarkach rynkowych

"  S. Borkow ska: N egocjacje zbiorow e. PW'E. W arszaw a 1997. s. 80.
13 E. K w iatkow ski: E lastyczność popytu na pracę w teoriach  rynku pracy. W: Elastyczne form y zatrudn ien ia  i 

organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. IPiSS, W arszaw a 2003, s. 21
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bezrobocie jest nieuchronne, należy jednak zadbać o to, by występowało w rela
tywnie mniej szkodliwych odmianach. Nawiązując do charakteru zjawiska bez
robocia, należy zauważyć, że współcześnie jest ono w niewielkim stopniu wrażliwe 
na przebieg cyklu koniunkturalnego. Przyjmuje się, że jedynie około 1/4 ogólnego 
poziomu bezrobocia ma charakter cykliczny; decydujący wpływ na bezrobocie 
mają obecnie czynniki strukturalne, a zwłaszcza czynniki instytucjonalne13.

W warunkach wysokiej elastyczności popytu na pracę w aspekcie ilościo
wym, pracodawcom stosunkowo łatwo jest realizować politykę przyjęć i zwolnień. 
Przy przyjęciach do pracy nie są wymagane skomplikowane procedury, a przy
najmniej zależą one od decyzji samego pracodawcy. Natomiast w razie konieczno
ści przeprowadzenia zwolnień pracodawca nie jest narażony na wysokie koszty 
związane z odprawami, czas potrzebny do zrealizowania wypowiedzenia nie jest 
zbyt długi, nie występują też inne związane z tym ograniczenia, o których mowa 
była wcześniej. W takich warunkach można się spodziewać, że pracodawcy w razie 
potrzeby będą posuwać się do zwalniania pracowników, ale też bez większych 
oporów będą zwiększać zatrudnienie, gdy tylko będzie wymagała tego sytuacja. 
Może dochodzić do znacznej fluktuacji kadr w przedsiębiorstwach i występowania 
bezrobocia frykcyjnego, zwłaszcza w niektórych grupach siły roboczej, ale dzię
ki płynności dostosowań i poprawności sygnałów rynkowych, ułatwiających 
dostosowania także po stronie podaży pracy w dłuższym okresie, bezrobocie 
może być stosunkowo niskie. Inaczej będzie wyglądała sytuacja przy słabych 
możliwościach dostosowania popytu na pracę w ujęciu ilościowym. Przepisy 
chroniące interesy pracowników m ają na celu zapobieganie niesprawiedliwemu 
czy dyskryminacyjnemu traktowaniu ich przez pracodawców, podnoszą jednak 
koszty zatrudnienia. Przy silnej ochronie miejsc pracy, wysokich kosztach zwol
nień i wielu komplikacjach z tym związanych można się spodziewać, że praco
dawcy rzadziej będą zwalniać pracowników, będą czynić to tylko w sytuacjach 
przymusowych, ale też z dużą ostrożnością będą przyjmować nowych pracow
ników. Zatem przy silnej ochronie istniejących miejsc pracy z w iększą trudno
ścią powstają nowe miejsca pracy, co niekorzystnie wpływa na tempo wzrostu 
gospodarczego, a także niezbędne przekształcenia struktury gospodarczej. Może 
to sprzyjać bezrobociu długotrwałemu przy niższym bezrobociu frykcyjnym, 
zatem jest to wariant bardziej skomplikowany i zdecydowanie gorszy w związku 
z ograniczaniem bezrobociaN. Jeśli dopuszczone będą jakiekolw iek nietradycyj- 
ne formy zatrudnienia i będą dawały pracownikom mniejszą ochronę, to praco
dawcy będą się starali zatrudniać ludzi właśnie w tych formach. Sytuacja taka

M. Góra: Trw ale w ysokie bezrobocie w  Polsce. W yjaśnienia i propozvcje. ..Tkononrisla" 2005, nr I 
IJ Ibid.
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może także wymusić rozwój przedsiębiorczości, gdyż z racji ograniczonego popytu 
na pracę ze strony sektora przedsiębiorstw lub niesatysfakcjonującycli warunków 
ludzie częściej będą się decydowali na samozatrudnienie. Są dostępne wyniki ba
dań, które zdają się jednak nie potwierdzać powyższych sugestii. W porównaniach 
dotyczących krajów UE i USA nie znaleziono dowodów na to, że wysoki poziom 
ochrony zatrudnienia wpływa na poziom bezrobocia'5. Wynika z tego, że omawia
na zależność jest znacznie bardziej złożona. Mówiąc o ochronie zatrudnienia 
zakłada się bowiem milcząco, że spowoduje ona wzrost kosztów zatrudnienia 
dla pracodawców. Okazuje się, że nie zawsze tak jest. Pracodawcy m ogą bo
wiem za pomocą manipulowania zasadami wynagradzania przenosić wspomnia
ne koszty na pracowników. Jeżeli do tego dojdzie, opisany wcześniej wpływ 
ochrony zatrudnienia na bezrobocie może nie być rejestrowany albo może być 
znikomy. Stwierdzono natomiast, że dla krajów o silnej ustawowej ochronie 
zatrudnienia, typowe są niskie wskaźniki zatrudnienia kobiet16.

Wzrost elastyczności czasu pracy powinien sprzyjać zmniejszaniu bezro
bocia lub przynajmniej stabilizacji zatrudnienia, gdyż umożliwia bardziej płynne 
równoważenie popytu i podaży pracy bez konieczności zwolnień pracowników, 
np. w okresie pogorszenia koniunktury. W zrost wskaźników zatrudnienia jest 
także wiązany z rozszerzeniem zakresu pracy w niepełnym wymiarze17. Jednakże 
niektóre formy mogą być dla pracowników uciążliwe, np. ze względu na niestabil
ne obciążenie pracą, kontraktowanie zadań na zbyt krótkie okresy, organizowanie 
pracy w dni wolne lub w porze nocnej itp. Nietypowe formy zatrudnienia dla wielu 
pracowników mogą być formą korzystną, ale przez znaczną grupę mogą nie być 
akceptowane, co będzie sprzyjało poszukiwaniu lepszej pracy i bezrobociu fryk
cyjnemu. Podkreśla się tutaj znaczenie dialogu pomiędzy pracodawcami a pra
cownikami w celu uniknięcia możliwego konfliktu interesów18. Jako jedną 
z form przeciwdziałania bezrobociu wymienia się skracanie czasu pracy, co jed 
nak nie musi prowadzić do wzrostu zatrudnienia przy zachowaniu stałej liczby 
miejsc pracy, czyli do dzielenia się pracą. Przedsiębiorstwa często m ogą pozwo
lić sobie na takie rozwiązanie, kiedy rośnie wydajność pracy dzięki korzystnym 
zmianom technologicznym lub organizacyjnym, wtedy wzrost liczby zatrudnio
nych nie będzie konieczny. Jeżeli natomiast rzeczywiście dochodzi do skrócenia 
czasu pracy (np. drogą ustawową) i przedsiębiorstwa są zmuszone do zwiększe
nia zatrudnienia (lub uzupełnienia braków pracą w godzinach nadliczbowych

15 S. Nickell: B ezrobocie a nieelaslyczność rvnku pracy: Europa a Am eryka Północna. „Rynek Pracy" 1998. nr 6.
If’ Ibid.
11 J. M ęcina: O  znaczeniu elastyczności rynku pracy dla w zrostu zatrudnienia. ..Polityka Społeczna" 2002, nr 7.

S. B orkow ska: Rynek pracy w okresie przedakcesyjnym  -  ob raz  przem ian w  Polsce. W: Rynek pracy wobec 
integracji z U nią Europejską. Praca zbiorow a pod red. S. B orkow skiej. lP iSS, W arszaw a 2002. s. 78.
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albo zatrudnieniem nierejestrowanym) bez możności odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzeń, prowadzi to nieuchronnie do wzrostu kosztów pracy i w konse
kwencji może doprowadzić do wzrostu bezrobocia w przyszłości. Zatem ogrom 
ne znaczenie ma tutaj przestrzeganie zasady dobrowolności we wprowadzaniu 
tego typu rozwiązań przez pracodawców wtedy, gdy pozwoli im na to sytuacja 
przedsiębiorstwa19.

Wzrost elastyczności funkcjonalnej powinien sprzyjać ograniczeniu zwol
nień pracowników ze względu na możliwość zatrudnienia ich na innym stanowi
sku. W tym przypadku przeciwdziałanie zwolnieniom ma zupełnie inny charak
ter niż w przypadku ustawowej ochrony zatrudnienia, gdyż jego przesłanką są 
zmiany w organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz rosnąca mobilność zasobów 
pracy, o czym będzie mowa w dalszej części opracowania. Ten typ mobilności 
sprzyja zatem stabilizacji zatrudnienia i ogranicza bezrobocie.

Znaczenie elastyczności po stronie podaży pracy ma odmienny charakter, 
gdyż dotyczy skali i sposobu reagowania zasobów siły roboczej na zmienne 
kształtujące się na rynku pracy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dostosowania ilo
ściowe, to przy wysokim bezrobociu i słabnących aspiracjach płacowych (co nie 
jes t wcale oczywiste) część poszukujących pracy (zwłaszcza zamężne kobiety) 
zrezygnuje i utraci status bezrobotnego, co spowoduje przejście w stan bierności 
i ze statystycznego punktu widzenia zmniejszy liczbę bezrobotnych. Pomijamy 
w tym miejscu reakcje popytowej strony rynku pracy, które również powinny 
oddziaływać na spadek bezrobocia. Współcześnie jednak poważnym problemem 
jest bezrobocie długotrwałe. Jeżeli udział bezrobotnych długotrwale jest znacz
ny, wpływ tej części bezrobocia na możliwy spadek płac jest znikomy, dlatego 
też dostosowania ilościowe po stronie podaży pracy m ogą nie wystąpić. Jeszcze 
inaczej może się rozwinąć sytuacja, gdy spadek dochodów wywołany bezrobo
ciem wywoła wzrost podaży pracy ze strony niepracujących dotychczas człon
ków rodzin, co będzie reakcją na zagrożenie spadkiem poziomu życia. Jest to 
tzw. anormalny typ reakcji na tynku pracy20. Wydaje się jednak, że istotne zna
czenie dla funkcjonowania rynku pracy i ograniczania bezrobocia będzie miał 
wzrost mobilności zasobów pracy w reakcji na zmiany struktury popytu na pra
cę. Wzrost mobilności kwalifikacyjnej odbywa się przez szkolenie pracowników 
lub osób poszukujących pracy, może zatem wynikać z inicjatywy pracodawców, 
pracowników lub urzędów pracy, może także dokonywać się drogą tzw. samoro
zwoju przez zdobywanie nowych umiejętności i uczenie się przez całe życie. 
W spółczesne standardy wym agają coraz częściej potwierdzenia posiadanych

Ibid., s. 79.
211 Z. W iśniewski: Op. cii., s. 10.
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umiejętności odpowiednim certyfikatem21. Ogromne znaczenie ma tutaj populary
zacja idei kształcenia ustawicznego oraz stwarzanie przez państwo możliwości 
kształcenia. Mobilności kwalifikacyjnej mogą też sprzyjać odpowiednie postawy 
pracodawców. W warunkach stale rosnących wymagań wobec wiedzy i umiejętno
ści pracowników, mobilność kwalifikacyjna przeciwdziała bezrobociu i zwiększa 
szanse na zatrudnienie osób bezrobotnych. Bardziej złożonym problemem jest 
mobilność zawodowa. Zmiana zawodu wymaga na ogół dłuższego czasu, więk
szych wydatków i odpowiedniego wykształcenia bazowego; pomocne są tutaj 
wieczorowe formy kształcenia, studia zaoczne, studia podyplomowe itp. Decy
zja o zmianie zawodu powinna odbywać się w sposób świadomy na podstawie 
prognoz popytu na pracę w przekroju zawodów22. Tylko pod tym warunkiem 
mobilność zawodowa będzie przeciwdziałała bezrobociu strukturalnemu.

Mobilność przestrzenna o charakterze wewnętrznym ma istotne znaczenie 
wtedy, gdy występuje bezrobocie strukturalne o dużym zróżnicowaniu regional
nym, tzn. że zapotrzebowanie na pracę występuje, ale nie pokrywa się terytorialnie 
ze strukturą podaży pracy. Stymulowanie mobilności przestrzennej jest na ogół 
trudne i pociąga za sobą znaczne koszty, które mogą być rozłożone pomiędzy pra
cownika, pracodawców i państwo. Mobilność przestrzenna oprócz łagodzenia pro
blemu bezrobocia strukturalnego może też sprzyjać poprawie klimatu inwestycyj
nego w regionach cierpiących na niedostatek inwestycji i w związku z tym wspie
ranie mobilności przestrzennej może poprawić sytuację na rynku pracy w dłuższym 
okresie. Nawiązując do mobilności przestrzennej o charakterze zewnętrznym, nale
ży zauważyć, że wpływ na jej skalę będzie miała sytuacja na wewnętrznym rynku 
pracy (skala bezrobocia, poziom wynagrodzeń, perspektywy rozwoju zawodowe
go) oraz możliwości wyjazdu za granicę w celu podjęcia legalnej pracy za odpo
wiednio wysokie wynagrodzenie. W ujęciu ilościowym mobilność zewnętrzna 
może rozładować napięcia na rynku pracy przy bardzo wysokim bezrobociu, 
zwłaszcza wśród ludzi młodych, jednakże w dłuższym okresie odpływ przedstawi
cieli określonych grup zawodowych może stać się przyczyną strukturalnych niedo
borów siły roboczej, zwłaszcza wysoko kwalifikowanej (tzw. drenaż kadr)2’.

Mobilność międzyzakładowa pracowników faktycznie rejestrowana wynika 
najczęściej z przyczyn obiektywnych -  likwidacja stanowiska pracy lub przedsię
biorstwa, może też wynikać z osobistych preferencji pracowników. Można na ten 
rodzaj mobilności spojrzeć jak  na cechę zasobu pracy w związku z potencjalną

21 Edukacja zaw odow a w obec rynku pracy i integracji europejskiej. Praca zbiorow a pod red. S M. K w iatkow 
skiego. IPiSS. W arszawa 2001. s. 177.

”  Przykładem  m oże być tutaj p rognoza przygotow ana przez. M iędzyresortow y Zespól do Prognozow ania 
Popytu na Pracę w odniesieniu  do zaw odów  tradycyjny cli oraz  zaw odów  nowy ch.

J ' S. B orkow ska: M akroekonom iczne uw arunkow ania  rynku pracy. W: Rynek pracy w obec integracji. .. op. 
c i t . s 191-192
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gotowością do zmiany miejsca zatrudnienia. W warunkach rynku pracodawcy sami 
pracownicy rzadko przejawiają skłonność do zmiany miejsca pracy, często nie 
przyznają się do niej. Skłonność i gotowość do zmiany miejsca zatrudnienia może 
skutkować występowaniem bezrobocia frykcyjnego, ale z pewnością ułatwia do
stosowanie podaży pracy do oczekiwań pracodawców i przeciwdziała bezrobociu 
strukturalnemu.

Z elastycznością wynagrodzeń, a szczególnie z możliwością ich obniżania, 
jest wiązane zwalczanie bezrobocia koniunkturalnego. Zgodnie z założeniami eko
nomii klasycznej giętkie płace powinny równoważyć rynek pracy, współcześnie 
jednak problem kształtowania płac jest wiązany przede wszystkim z systemami 
negocjacji płacowych lub regulaminami wynagradzania (w mniejszych firmach), 
silnym wpływem związków zawodowych i ich dbałością o wzrost realnych wyna
grodzeń, zatem giętkość płac w dół jest wątpliwa. Wpływ m ają także regulacje 
dotyczące płacy minimalnej. Wprawdzie badania z ostatnich lat prowadzone 
w krajach zachodnich negują wpływ płacy minimalnej na bezrobocie ze względu 
na to, że jest ona zwykle niska i dotyczy wąskiej grupy pracobiorców, choć wska
zuje się na jej wpływ na bezrobocie młodzieży24. Związek płacy minimalnej z bez
robociem w krajach o niższym poziomie życia może być jednak silniejszy. Teza 
o sztywności płac nominalnych stała się główną w teorii J.M. Keynes'a, a założenie 
o giętkich płacach nominalnych traktowano jako nierealistyczne. Czy zatem jest 
obecnie możliwe wywołanie efektu obniżki wynagrodzeń w warunkach spadku 
popytu na dobra i w konsekwencji -  popytu na pracę? Jeżeli negocjacje układów 
zbiorowych są skoordynowane pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami 
na znaczną skalę, możliwe jest osłabianie presji na wzrost płac, choć z pewnością 
jest to trudne zadanie. Czasem dopuszcza się także okresowe zawieszanie uzgod
nień zawartych w układach zbiorowych, jeżeli pracodawca znajduje się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Możliwe jest też pewne „uelastycznienie” płacy minimal
nej, jeżeli jest ona kształtowana branżowo lub wyłącza się spod tej regulacji 
absolwentów. Zabiegi te m ogą okazać się niewystarczające, ale współczesne 
dążenia do podniesienia elastyczności rynku pracy zakładają jednocześnie 
utrzymanie standardów socjalnych i tylko w tych granicach można je  rozpatry
wać. Efekt uelastycznienia wynagrodzeń w dół można też osiągnąć przez obni
żenie opodatkowania wynagrodzeń, tak by obciążenie pracodawców uległo 
zmniejszeniu, a jednocześnie wynagrodzenie dla pracownika pozostało na po
przednim poziomie. To jednak wiąże się ze spadkiem dochodów wnoszonych do 
budżetu państwa i koniecznością redukcji wydatków budżetowych lub poszuki
waniem innych źródeł dochodów. Tak czy inaczej jest to postulat trudny do zre
alizowania. Często przeszkodą w uelastycznieniu wynagrodzeń są postawy sa

24 S. N ickcll: Op. cit
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mych przedsiębiorców, którzy celowo utrzymują wynagrodzenia swych pracowni
ków na poziomie wyższym od płacy równowagi, by ograniczyć fluktuację kadr, 
zatrzymać najlepszych pracowników lub podnieść efektywność ich pracy23.

Podsumowanie

Jak wykazano, elastyczność rynku pracy trzeba traktować jako zjawisko 
wieloaspektowe. Zważywszy na charakter współczesnego bezrobocia, z podnie
sieniem elastyczności rynku pracy można wiązać duże nadzieje na jego ograni
czenie. Jednakże aby efekty te mogły zostać osiągnięte, konieczne jest podej
mowanie skoordynowanych działań uwzględniających wszystkie rodzaje ela
styczności rynku pracy, w skali makro- i m ikroekonomicznej. W przypadku tych 
najtrudniejszych do zrealizowania, zwłaszcza elastyczności numerycznej popytu 
na pracę czy elastyczności wynagrodzeń, można wziąć pod uwagę możliwe 
wspomaganie ich innymi odmianami elastyczności rynku pracy, co w wielu 
przypadkach jest możliwe, zagadnienie to wymaga jednak odrębnych badań. 
Wydaje się, że większy nacisk należałoby położyć na kształtowanie zawodowej 
i kwalifikacyjnej mobilności zasobów pracy, która przyspiesza osiąganie stanu 
równowagi na rynku pracy i zapobiega powstawaniu bezrobocia strukturalnego. 
Wydaje się, że biorąc pod uwagę naturę współczesnego problemu bezrobocia, 
przede wszystkim w tym kierunku powinny iść działania państwa na rzecz pod
niesienia elastyczności rynku pracy. Istotną rolę we wspieraniu mobilności prze
strzennej może odegrać także państwo.

LABOUR MARKET FLEXIBILITY AND REDUCTION OF UNEMPLOYMENT

Summary

T h e  a im  o f  th e  a r t ic le  is to  in tro d u c e  a n d  e x p la in  th e  c o n c e p t  o f  la b o u r  m a rk e t f le x ib ili ty . 
T h e  c o n c e p t  h a s  b e e n  d is c u s s e d  in  r e la tio n  to  s u c h  e le m e n ts  o f  th e  m a rk e t  a s  d e m a n d  fo r  la b o u r, 
s u p p ly  o f  la b o u r  a n d  p r ic e  o f  la b o u r , th a t  is r e n u m e ra t io n  fo r  w o rk . T h e  f le x ib i l i ty  o f  la b o u r  d e 
m a n d  in c lu d e s  n u m e r ic a l  f le x ib ili ty ,  w o rk in g  t im e  f le x ib i l i ty  a n d  fu n c t io n a l  f le x ib ili ty . T h e  f le x i
b il i ty  on  th e  s u p p ly  s id e  o f  th e  la b o u r  m a rk e t w a s  p re s e n te d  a s  q u a n t i ta t iv e  f le x ib il i ty  th a t  is re 
f le c te d  in c h a n g e s  o f  a c t iv i ty  o f  p e o p le  o n  th e  la b o u r  m a rk e t,  a s  w e ll  a s  m o b il i ty  o f  w o rk fo rc e  -  
p ro f e s s io n a l  a n d  c o n c e rn in g  q u a l i f ic a t io n s ,  g e o g ra p h ic a l  a n d  a m o n g  c o m p a n ie s .  In d iv id u a l k in d s  
o f  la b o u r  m a rk e t f le x ib il i ty  w e re  a n a ly s e d  fro n t th e  p o in t  o f  v ie w  o f  th e i r  p o s s ib le  u s e fu ln e s s  in 
re d u c in g  u n e m p lo y m e n t .  It s e e m s  th a t  th e  c h a r a c te r  o f  c u r r e n t  u n e m p lo y m e n t  s u g g e s t  f ig h t in g  it 
w ith  in c re a s in g  la b o u r  m a rk e t f le x ib ili ty .

25 Problem y te bada now a ekonom ia instytucjonalna, czego efektem  są  m in.: teoria  agencji, teoria plac pro- 
efektyw nościow ych, teoria  negatyw nej selekcji. Por. A W ojtyna: E w olucja  keyncsizm u a g łów ny nurt eko
nom ii. PW N . W arszaw a 2000. s 225-229.




