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ZMIANY SYTUACJI NA POLSKIM RYNKU PRACY
JAKO KONSEKWENCJA KRYZYSU
GOSPODARCZO-FINANSOWEGO
Streszczenie: W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na polskim rynku pracy pod
wpływem globalnego kryzysu gospodarczego. Analiza obejmowała lata 2006-2011, przy
czym punkt odniesienia stanowiło omówienie przyczyn i konsekwencji kryzysu w ujęciu
makroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu i tempa wzrostu gospodarczego oraz wytwarzanej wartości dodanej w poszczególnych sektorach gospodarki. Obserwowane zmiany na polskim rynku pracy znalazły odzwierciedlenie w kształtowaniu się podstawowych wskaźników, takich jak wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia
czy stopa bezrobocia, jak również bardziej szczegółowym ich ujęciu, m.in. bezrobociu wśród
osób młodych (15-24 lata), bezrobociu długookresowym, liczby zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy oraz pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki.
Słowa kluczowe: kryzys gospodarczy, PKB, bezrobocie, zatrudnienie.

1. Wstęp
Wahania koniunkturalne są jedną z cech charakterystycznych gospodarek rynkowych. Okres wzrostu poprzedza spowolnienie lub załamanie. Historia gospodarcza
XX i XXI wieku potwierdza, że konsekwencje niemal każdego kryzysu znajdowały
swoje odzwierciedlenie na rynku pracy.
Globalny kryzys gospodarczy, którego początków upatruje się w załamaniu się
sektora finansowego w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., wywarł wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych krajów, w tym ich rynki pracy w różnym stopniu. Polska, dzięki niższemu poziomowi rozwoju instytucji sektora finansowego i bankowego, mniejszej otwartości gospodarki oraz skuteczniejszej polityce
pieniężnej, odczuła konsekwencje kryzysu w mniejszym stopniu niż inne kraje
członkowskie Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że tempo wzrostu gospodarczego czy dynamika wzrostu zatrudnienia nie zostały z tego powodu wyhamowane,
a konsekwencje wzrostu bezrobocia nie są odczuwane przez społeczeństwo. Wysoki
udział ludzi młodych (15-24 lata), osób długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych, wzrost liczby zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy to
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niektóre z przejawów zmian zachodzących na polskim rynku pracy pod wpływem
globalnego kryzysu gospodarczego, których przedstawienie stanowiło zasadniczy
cel niniejszego artykułu.

2. Kryzys gospodarczy a sytuacja makroekonomiczna Polski
Gospodarka rozwija się w sposób cykliczny, a wahania koniunkturalne stanowią naturalny element funkcjonowania systemu wolnorynkowego. Zgodnie z teorią kryzysów czynnikiem inicjującym spowolnienie, tzw. szokiem, są bodźce zewnętrzne, jak
np. nagły wzrost ceny surowców, krach giełdowy czy błędna polityka gospodarcza.
Współcześnie jedną z najczęstszych przyczyn załamań gospodarczych są zawirowania na rynkach finansowych. W wyniku mechanizmu transmisji mogą się one
przekładać na realną sferę gospodarki, a szczególnie na produkcję i rynek pracy.
Efektami tych procesów są spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia, zahamowanie
wzrostu płac lub obniżka wynagrodzeń, co powoduje zmniejszenie się realnych dochodów społeczeństwa, obniżenie poziomu życia oraz wzrost ubóstwa.
Ogólnoświatowy kryzys systemu finansowego i bankowego, którego początku
upatruje się w 2007 r., powszechnie oceniany jest jako najgłębsza recesja gospodarki światowej od czasu Wielkiego Kryzysu z przełomu lat 20. i 30. XX wieku.
Czynnikiem inicjującym kryzys było załamanie na rynku nieruchomości w Stanach
Zjednoczonych. Wcześniejszy boom na rynku nieruchomości i na rynku kredytowym, szybki wzrost konsumpcji gospodarstw domowych finansowany w znacznym
stopniu długiem stały się przyczyną rosnących globalnych nierównowag, a w konsekwencji zaburzeń makroekonomicznych i strukturalnych w wielu krajach. Czynniki
te, obok uwarunkowań o charakterze mikroekonomicznym, determinowały zaburzenia na światowych rynkach finansowych. Wśród czynników o charakterze mikroekonomicznym, związanych głównie z funkcjonowaniem systemu finansowego,
szczególną rolę odgrywały wadliwa struktura bodźców, błędy w technikach pomiaru
i wyceny ryzyka oraz zarządzania nim1.
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki uwidaczniał
się m.in. w poważnych ograniczeniach zakupów dokonywanych przez konsumentów, co było wzmocnione dodatkowo przez ograniczenia w dostępie do kredytów
konsumenckich, w silnym pogorszeniu się nastrojów podmiotów gospodarczych
powiązanym z utrudnieniami dostępu do kredytów i podwyższeniem jego cen oraz
ograniczeniem wydatków inwestycyjnych, ograniczeniem produkcji i załamaniem
w wielu branżach, w tym w sektorze budownictwa oraz przemyśle motoryzacyjnym.
Zjawiska te spowodowały spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia, przyczyniając się
do dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich i ograniczenia zakupów2.
Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, s. 4-10.
Zob. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flacht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 24.
1
2
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W Polsce, ze względu na niższy poziom rozwoju instytucji sektora finansowego
i bankowego, mniejszą otwartość gospodarki oraz skuteczniejszą politykę pieniężną,
skutki światowego kryzysu, szczególnie w początkowej jego fazie, były znacznie
mniejsze w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi i dotyczyły głównie rynków kapitałowych.
Niemniej jednak konsekwencje światowego kryzysu gospodarczego, który przyczynił się w znacznym stopniu do spowolnienia rozwoju w Polsce, znalazły odzwierciedlenie w tempie wzrostu PKB, które w 2007 r. osiągnęło 6,8%, natomiast
dwa lata później zaledwie 1,6% (rys. 1). Należy jednak podkreślić, że uzyskane tempo wzrostu w 2009 r. było najwyższe spośród wszystkich krajów UE. Dla EU-27
w tym samym roku wartość ta wyniosła 4,3%, przy czym na Łotwie − 17,7%, Litwie
– 14,8%, Estonii – 14,3%, a w Finlandii − 8,4%. Utrzymujący się w Polsce wzrost
PKB determinowany był m.in. mniejszą niż w innych krajach otwartością gospodarki oraz mniejszym udziałem środków transportu, urządzeń i maszyn w eksporcie niż
w przypadku innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
W 2011 r. polska gospodarka pozostawała na ścieżce wzrostu gospodarczego,
generując jeden z najwyższych przyrostów PKB w całej UE, który wyniósł 4,3%
i według prognoz w kolejnych latach tempo wzrostu będzie w Polsce przewyższać
średnią unijną.
8
6
4
EU-27

2

EU-15

0

Polska

-2
-4
-6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rys. 1. Wzrost PKB w latach 2006-2011 oraz prognoza na lata 2012-2013 w Polsce i EU-27
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Eurostatu, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
(20.02.2012).

Poziom i tempo wzrostu gospodarczego w Polsce determinowane jest w znaczącym stopniu przez popyt krajowy, a głównie spożycie ogółem, stanowiące w Polsce
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ok. 80% PKB. Po krótkotrwałym załamaniu rosnące wydatki gospodarstw domowych oraz coraz większa aktywność przedsiębiorstw odgrywają rolę stymulatora
polskiej gospodarki. Natomiast czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu pozostaje bilans obrotów zewnętrznych. W początkowym okresie relatywnie niski udział
eksportu w polskim PKB pozwolił na ograniczenie wpływu światowego kryzysu na
wzrost gospodarczy w Polsce. Jednak w kolejnych latach, mimo zwiększania się dynamiki światowej wymiany handlowej, jej rola jako stymulatora wzrostu w Polsce,
w porównaniu z krajami bardziej otwartymi, pozostała niewielka. Istotne znaczenie
dla tworzenia PKB i jego tempa miał obserwowany w Polsce od 2006 r. rozwój
inwestycyjny, który został zahamowany w połowie 2008 r. Mimo poprawy koniunktury gospodarczej w 2010 r., ożywienie inwestycyjne obserwowane było dopiero
w drugiej połowie tego roku, choć wzrost pozostał niewielki3.
Z punktu widzenia podjętych w opracowaniu rozważań, a szczególnie zmian
zachodzących w poziomie i strukturze zatrudnienia, istotne znaczenie ma wkład poszczególnych sektorów w wytwarzane w gospodarce PKB, co przedstawia tab. 1.
Tabela 1. Tempo wzrostu PKB i wartości dodanej brutto w poszczególnych sektorach
polskiej gospodarki w latach 2006-2011 (według PKD 2007) – w %
2006

2007

2008

2009

2010

2011

PKB

Wyszczególnienie

6,2

6,8

5,1

1,6

3,9

4,3

Wartość dodana, w tym:

6,0

6,7

5,1

1,8

3,9

4,0

Rolnictwo

–4,3

4,1

–1,7

9,1

–7,0

–

Przemysł

9,9

20,0

6,0

1,3

9,4

6,3

12,5

9,4

5,8

11,6

6,4

11,8

4,6

6,6

6,1

0,1

1,8

b.d.

Budownictwo
Usługi, w tym:
Usługi rynkowe

5,6

9,3

6,4

–0,5

3,1

b.d.

Usługi nierynkowe

2,3

2,5

1,8

3,2

0,5

b.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych pochodzących z GUS; http://www.stat.gov.pl/cps/
rde/xbcr/gus/PUBL_roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_IV_.xls (10.02.2012).

Serwicyzacja gospodarki, a szczególnie rozwój sektora usług rynkowych, znajduje odzwierciedlenie m.in. w wielkości i dynamice wzrostu wytwarzanej wartości
dodanej. W 2008 r. w trzecim sektorze wytworzono ponad 64% WDB, z czego blisko 50% przypadało na usługi rynkowe. W latach 2006-2008 sektor ten stanowił
najbardziej trwałe źródło wzrostu wartości dodanej, jednak w 2009 r. ta pozytywna
tendencja została zahamowana. Sektor usług nierynkowych wykazywał w całym
okresie niewielki, ale dodatni wkład. Przemysł, a szczególnie budownictwo podlegało znacznym fluktuacjom. W latach 2006, 2007 oraz 2009 i 2011 wartość dodana
3
Szerzej na temat dekompozycji popytowej PKB w Polsce w: Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, s. 84-92.
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w sektorze budownictwa rosła dynamicznie, natomiast w latach 2008 i 2010 doszło
do spowolnienia dynamiki. Z kolei w przemyśle kryzysowy okazał się rok 2009,
w którym tempo wzrostu było najniższe (wyniosło 1,3%), jednak kolejne lata przyniosły ożywienie (tab. 1).

3. Sytuacja na polskim rynku pracy w latach 2006-2011
Wpływ globalnego kryzysu na polski rynek pracy w porównaniu z innymi krajami
Unii Europejskiej był mniejszy, co nie oznacza, że nie nastąpiły dostosowania w postaci wzrostu bezrobocia czy spowolnienia wzrostu wskaźnika zatrudnienia. Grupą,
która w największym stopniu odczuła negatywne skutki kryzysu, są ludzie młodzi
w wieku 15-24 lata, stąd w analizowanych wskaźnikach została ona wyodrębniona
z populacji aktywnych zawodowo (tab. 2).
Tabela 2. Podstawowe wskaźniki sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE-27 w latach 2006-2011
–w%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Wskaźnik aktywności
Ogółem

Wyszczególnienie
Polska

54,0

53,7

54,2

54,9

55,8

56,0*

UE-27

70,2

70,4

70,8

70,9

71,0

b.d.

Osoby w wieku 15-24 lata

Polska

34,2

33,0

33,1

33,8

34,5

33,6

UE-27

44,2

44,2

44,3

43,7

43,0

b.d.

Polska

46,5

48,5

50,4

50,4

50,4

50,6*

UE-27

64,4

65,3

65,8

64,5

64,1

b.d.

Polska

24,0

25,8

27,3

26,8

26,3

25,0

UE-27

36,6

37,3

37,4

35,0

34,0

b.d.

Stopa bezrobocia
Ogółem

Polska

13,8

9,6

7,1

8,2

9,6

9,6*

UE-27

8,3

7,2

7,1

9,0

9,7

9,6

Osoby w wieku 15-24 lata

Polska

29,8

21,7

17,3

20,6

23,7

25,6

UE-27

17,5

15,7

15,8

20,1

21,1

21,4

Wskaźnik zatrudnienia ogółem
Osoby w wieku 15-24 lata

* Wartość uśredniona dla 3 kwartałów 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: danych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski III kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012, tabl. 3-5, s. 60-68 oraz Eurostatu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database (stan na 3.02.2012).

W analizowanym okresie w Polsce zarówno współczynnik aktywności zawodowej, jak i zatrudnienia wzrastał, przy czym w odniesieniu do osób w wieku 15-24 lata wzrost aktywności obserwowany był w latach 2007-2010, natomiast wzrost
zatrudnienia tylko w latach 2006-2008. Obserwowany w UE-27 wzrost aktywności zawodowej nie przekładał się na wzrost zatrudnienia, które od 2008 r. zaczęło
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się dynamicznie obniżać (w 2009 r. spadek wyniósł 1,4 pkt. proc., a w roku 2010
0,4 pkt. proc.). Od początku kryzysu w UE zlikwidowano ponad 4 mln miejsc pracy.
Wprawdzie straty w zatrudnieniu udało się w pewnym stopniu ograniczyć dzięki
wprowadzeniu krótszego czasu pracy oraz zastosowaniu innych działań mających
na celu łagodzenie bezpośrednich skutków kryzysu, jednak podjęte inicjatywy nie są
wystarczające, aby zapewnić skuteczne wyjście z trudnej sytuacji.
Spadek aktywności osób młodych w Polsce w latach 2010-2011 oraz w UE-27
od 2009 r. przyczynił się w największym stopniu do osłabienia wzrostu całkowitego
współczynnika aktywności zawodowej, co może być związane m.in. ze zniechęceniem długim poszukiwaniem pracy. Znajduje to potwierdzenie w wysokiej stopie
bezrobocia młodzieży, która przekracza ponaddwukrotnie wartość tego wskaźnika
dla całej populacji. Poprawa koniunktury gospodarczej w 2010 r. nie wpłynęła istotnie na polski rynek pracy, choć obserwowany jest niewielki wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia oraz zahamowanie wzrostu bezrobocia.
Wzrostowi zatrudnienia w całej gospodarce towarzyszyły zmiany zachodzące
w poszczególnych jej sektorach i sekcjach. Rozpoczęty w latach 90. proces systematycznego zmniejszania się liczby pracujących w rolnictwie był kontynuowany,
stąd, mimo wzrostu ich liczby w ostatnim roku o 250 tys., w latach 1996-2010 udział
zatrudnienia w rolnictwie zmniejszył się blisko o 11 punktów procentowych.
Kierunek oraz dynamika zmian zachodzących w polskim przemyśle w okresie
transformacji były zmienne. Po dynamicznym spadku liczby pracujących w przemyśle w latach 1996-2003 o ponad 1,1 mln osób, po wejściu Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r., m.in. w wyniku poprawy koniunktury gospodarczej, obserwowany był
wzrost zatrudnienia w tym sektorze. W 2008 r. w polskim przemyśle pracowało blisko 4 mln osób, co stanowiło 28,7% ogółu zatrudnionych. W analizowanym okresie
(lata 2006-2010), mimo wzrostu liczby pracujących w przemyśle o blisko 100 tys.,
nastąpił spadek udziału tego sektora w zatrudnieniu o 1 punkt procentowy (tab. 3).
Tabela 3. Zatrudnienie w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki w latach 2006-2010
Wyszczególnienie
Ogółem

2006
tys.

2007
%

12 905 100

tys.

2008
%

13 457 100

tys.

2009
%

13 711 100

tys.

2010
%

13 499 100

tys.

%

13 778 100

Rolnictwo

2 145

16,6

2 149

16,0

2 145

15,6

2 130

15,8

2 380

17,3

Przemysł

3 672

28,4

3 899

29,0

3 930

28,7

3 779

28,0

3 769

27,4

731

5,7

825

6,1

877

6,4

871

6,5

863

6,3

Usługi,
w tym:

7 088

54,9

7 408

55,0

7 636

55,7

7 590

56,2

7 625

55,3

– nierynkowe

2 308

17,9

2 352

17,5

2 380

17,4

2 435

18,0

2 476

18,0

– rynkowe

4 780

37,0

5 057

37,7

5 256

38,3

5 155

38,2

5 149

37,4

Budownictwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Banku danych lokalnych; (stan na
10.02.2012)
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Wzrost zatrudnienia w usługach wynika z postępującej tercjaryzacji polskiej gospodarki i jest zgodny z teorią trzech sektorów, choć odsetek zatrudnionych w sektorze usługowym pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej (57,3% w Polsce w porównaniu do 68% w UE-27). W okresie globalnego kryzysu gospodarczego
dzięki usługom Polska miała możliwość osiągnięcia dodatniego tempa wzrostu gospodarczego. Jednym z czynników wpływających na rozwój sektora usług w Polsce jest napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), których udział tylko
w pośrednictwie finansowym oraz obsłudze nieruchomości i firm w latach 2006-2007 przekroczył 40% ogólnych BIZ, a w 2008 r. 56%4.
W 2010 r. spośród ponad 7,6 mln zatrudnionych w usługach przeszło 67,5%
stanowili pracujący w usługach rynkowych. Wprawdzie w stosunku do roku 2008
ich liczba zmniejszyła się o 107 tys., jednak w porównaniu z rokiem 2006 wzrost
wyniósł blisko 370 tys. (tab. 3).
Spowolnieniu aktywności gospodarczej towarzyszyło ograniczenie popytu na
pracę, na co wskazują wzrost bezrobocia oraz niekorzystne zmiany jego struktury.
Tendencja zmniejszania się poziomu bezrobocia w Polsce, obserwowana po przystąpieniu do UE, została zahamowana pod koniec 2008 r. Wzrost liczby bezrobotnych
nastąpił na początku 2009 r., a ożywienie obserwowane od 2010 r. w niewielkim
stopniu przyczyniło się do zmniejszenia bezrobocia. Liczba osób pozostających bez
pracy w stosunku do roku 2008 zwiększyła się o blisko 118 tys., co stanowi 10-procentowy wzrost (tab. 4).
Należy przy tym podkreślić niepokojące zmiany w strukturze bezrobocia w Polsce. Problem ten dotyczy bowiem przede wszystkim ludzi młodych, wchodzących
na rynek pracy. W 2011 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby
w wieku 15-24 lata (401 tys.), a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł
21,6%. W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost ich liczby o 32%, co powoduje
szereg negatywnych konsekwencji. Wśród bezrobotnych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy znajdują się także długotrwale bezrobotni, których liczba zwiększyła się
o ponad 185 tys. w stosunku do roku 2008, a ich udział w populacji bezrobotnych
w 2011 r. przekroczył 50%, podczas gdy w 2008 r. był niższy o 7 punktów procentowych.
Skutki kryzysu odczuwane są także przez przedsiębiorstwa, które sytuacja zmusza do ograniczania poziomu zatrudnienia, co potwierdza wzrost liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wprawdzie ich liczba jest
niższa niż w 2006 r., jednak w porównaniu z rokiem 2008 nastąpił wzrost o blisko
50%. Największy przyrost odnotowano na przełomie 2008/2009, liczba takich zwolnień zwiększyła się wówczas o 26,7 tys. (tab. 4).

4
Ewolucja sektora usług w Polsce w latach 1995-2008, Ministerstwo Gospodarki, Departament
Analiz i Prognoz, Warszawa 2010, s. 30.
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1745,6

1743,8

1892,7

1954,7

1861,7

2007

2008

2009

2010

2011

–93

62

148,9

–1,8

–563,8

X

przyrost
bezwzgl.

95,2

103,3

108,5

99,9

75,6

X

80,6

84,6

81,9

75,5

75,6

X

poprzedni = 100 2006 = 100

przyrost względny

938,4

906,3

774,5

753,4

1094,1

1517,8

tys.

32,1

131,8

21,1

–340,7

–423,7

X

103,5

117,1

102,8

68,9

72,1

X

61,8

59,7

51,0

49,6

72,1

X

przyrost względny
przyrost
bezwzgl. poprzedni = 100 2006 = 100

Liczba długotrwale bezrobotnych

61,4

66,3

67,7

41,0

55,3

83,3

tys.

–4,9

–1,4

26,7

–14,3

–28,0

X

92,6

97,9

165,1

74,1

66,4

X

73,7

79,6

81,3

49,2

66,4

X

przyrost względny
przyrost
bezwzgl. poprzedni = 100 2006 = 100

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-III kwartał 21011, GUS, Warszawa 2012, tab. 2, s. 30, tab. 9, s. 37.

2309,4

tys.

2006

Rok

Liczba bezrobotnych ogółem

Tabela 4. Zmiany poziomu i struktury bezrobocia w Polsce w latach 2006-2011
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Konieczność złagodzenia negatywnych skutków kryzysu gospodarczego wymusiła zintensyfikowanie działań na wielu płaszczyznach, w tym w obszarze rynku pracy.
Niektóre państwa zdecydowały się na wprowadzenie pakietów stymulujących. Podejmowane działania koncentrują się przede wszystkim na ochronie dotychczasowych
miejsc pracy oraz wspieraniu tworzenia nowych stanowisk m.in. przez wprowadzenie
zmian w systemie podatkowym, wspieranie systemu szkoleń i kształcenia ustawicznego, stosowanie job-sharingu oraz innych elastycznych form zatrudnienia itp.5
W Polsce wsparcie udzielane jest głównie tym podmiotom, które najbardziej odczuły skutki spowolnienia gospodarczego. Dodatkowa pomoc kierowana jest do pracowników i przedsiębiorców m.in. w postaci subsydiów, dofinansowania kosztów
szkoleń i studiów podyplomowych czy możliwości kształtowania bardziej elastycznego czasu pracy pracownika. Należy jednak podkreślić, że mimo podejmowanych
działań mających na celu ograniczenie spadku dynamiki zatrudnienia oraz wzrostu
bezrobocia, ich skuteczność pozostaje niewystarczająca.

4. Podsumowanie
Globalny kryzys wywarł znaczący wpływ na gospodarki i rynki pracy poszczególnych krajów. W Polsce, w porównaniu z innymi krajami UE, jego konsekwencje odczuwane są w mniejszym stopniu. Wyższe tempo wzrostu PKB w Polsce pozwoliło
na zmniejszenie różnicy w poziomie rozwoju gospodarczego. W 2010 r. wskaźnik
PKB na mieszkańca wyniósł 62% średniej UE-27. Jednak dalsze niwelowanie istniejących dysproporcji w tym zakresie wymaga stworzenia warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz długotrwałego zrównoważonego rozwoju.
Analiza sytuacji gospodarczej wskazuje, że jednym z priorytetowych zadań
w tym obszarze powinno być skuteczne zapobieganie nadmiernemu wzrostowi
bezrobocia m.in. poprzez redukcję istniejących barier rozwoju przedsiębiorczości,
działania mające na celu eliminację niedopasowań strukturalnych oraz realizację
programów pomocowych, przy wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy strukturalnych, kierowanych do tych gałęzi gospodarki i regionów kraju, które
w największym stopniu odczuły skutki kryzysu. Podejmowane działania nie powinny ograniczać się tylko do przeciwdziałania zwolnieniom, szczególnie grupowym,
ale przede wszystkim koncentrować się na kreowaniu nowych miejsc pracy.
Doświadczenia poprzednich kryzysów oraz obawy przed długotrwałą recesją
spowodowały, że działania zapobiegawcze podejmowane są nie tylko na poziomie
krajowym, ale także na arenie międzynarodowej, m.in. przez Komisję Europejską,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. Jednak ich skuteczność
Zob. Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach
świata, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009; Działania wspierające rozwój gospodarczy oraz
przedsiębiorców w wybranych państwach członkowskich OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
2011.
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pozostaje niewystarczająca, a niepewność związana z oceną sytuacji gospodarczej
i perspektyw rozwojowych w istotny sposób determinuje sytuację na rynku pracy.
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The changes on polish labour market
as a result of the economic and financial crisis
Summary: The article presents the changes on the Polish labour market due to the global
economic crisis. The analysis covered the years 2006-2011, the reference point was the discussion of the causes and consequences of crisis in the macroeconomic perspective with particular emphasis on the level and rate of economic growth as well as value added produced in
three sectors of the economy. The observed changes on the Polish labour market are reflected
in the key indicators such as economic activity rate, employment and unemployment rate, as
well as in the more specific terms, such as number of unemployed aged up to 25 years, the
long-term unemployed, the unemployed dismissed because of reasons related to establishments and the number of employees in various sectors of Polish economy.
Keywords: economic crisis, GDP, unemployment, employment.
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