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STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA
W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu
1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós  wiele ró norodnych zmian,
zarówno na ogólnokrajowym jak i lokalnych rynkach pracy. W tych warunkach
mia y miejsce przemiany strukturalne w ódzkiej gospodarce oraz pojawi o si
bezrobocie rejestrowane na regionalnym rynku pracy. Woj. ódzkie cechuje si
wci  w du ej mierze monokultur  przemys ow , zwi zan  ze znaczn  rol
przemys u lekkiego. Ta specyfika ma tak e znaczenie dla analizy przyczyn,
stanu i struktury bezrobocia w omawianym województwie.

Zasadniczym celem artyku u jest zatem pog bienie znajomo ci proble-
matyki dotycz cej przeobra e  sytuacji na lokalnym (regionalnym) rynku pra-
cy, maj cych wp yw na stan i struktur  bezrobocia w woj. ódzkim (w granicach
administracyjnych sprzed 1 stycznia 1999 r.). W opracowaniu pos u ono si
danymi z roczników statycznych i innych publikacji Urz du Statystycznego
w odzi oraz Wojewódzkiego Urz du Pracy oraz G ównego Urz du Staty-
stycznego w Warszawie. Informacje te odnosz  si  do lat dziewi dziesi tych.

Sytuacja na regionalnym rynku pracy zale y od wielu uwarunkowa ,
z których szczególne znaczenie ma struktura gospodarki i czynniki demogra-
ficzne. Województwo ódzkie stanowi o do 1998 r. integraln  cz  Makrore-
gionu rodkowego. Zajmowa o (od 1975 r. do 1998 r.) ok. 0,5% ogólnej po-
wierzchni Polski, b d c w tym czasie najmniejszym ze wzgl du na obszar,
regionem wojewódzkim (spo ród 49-ciu) w kraju. Koncentrowa o ono 2,9%
mieszka ców, 3 % pracuj cych, 2,9% bezrobotnych oraz 2,7% inwestycji
ogó em (dane za 1998 r.).1 Jednocze nie by o województwem najbardziej
zurbanizowanym (ok. 93% ludno ci to ludno  miejska), w którym dominuj c
rol  odgrywa a aglomeracja ódzka. Natomiast od 1 stycznia 1999 r. na skutek
reformy terytorialnej kraju, województwo to ma powierzchni  18 219 km2 (5,8%
pow. ogó em, co daje 9 miejsce), koncentruj c przy tym 6,9% ludno ci Polski 
dane za 1999 r.2

Nale a oby przy tym zauwa y , i  procesy transformacyjne sprawi y,
e znikn y niedobory si y roboczej wyst puj ce w gospodarce centralnie

planowanej, natomiast pojawi o si  zjawisko jawnego bezrobocia.3 W latach
1990-1993 wyst pi  bardzo znaczny wzrost liczby zarejestrowanych bezrobot-
nych w analizowanym województwie. W 1990 r. liczba ta wynios a 47 646
osób, z tego 41,4% stanowi y kobiety, a 58,6% m czy ni. W 1991 r. omawia-

1 Wojewódzki Biuletyn Statystyczny 1998, US w odzi, nr 12, s. 17-18.
2 Rocznik statystyczny województwa ódzkiego 2000, US w odzi, ód  2000, s. 37.
3 Szerzej na ten temat zob. M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika transformacji polskiej

gospodarki, t. 1, INE PAN, Poltext, Warszawa 1997, s. 237-241.
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na liczba zwi kszy a si  do 87 240 osób, co stanowi o 15,4% zawodowo czyn-
nych. Udzia  kobiet w grupie bezrobotnych zwi kszy  si  do 47,1%. W kolejnym
1992 r. przyby o oko o 5 tys. zarejestrowanych osób b d cych bez pracy,
co podnios o stop  bezrobocia do 16,4%. W tym e roku kobiety znów stano-
wi y 47,1% ogó u. W 1993 r. odnotowano równie  wzrost liczby bezrobotnych.
Przyby o ich 15 tys. Stopa bezrobocia wynios a 18,9%. Struktura zarejestrowa-
nych osób pozostaj cych bez pracy wg p ci by a zbli ona do roku poprzednie-
go.4 Od II kwarta u 1994 r. notowany jest spadek ogólnej liczby bezrobotnych
w woj. ódzkim. W grudniu tego  roku stopa bezrobocia wynios a 19,5%,
a udzia  bezrobotnych kobiet w stosunku do ogó u stanowi  48,2%. W 1995 r.
omawiane zagadnienie przedstawia o si  nast puj co: stopa bezrobocia
18,1% a udzia  bezrobotnych kobiet osi gn  53% ogó u. Natomiast w kolej-
nych latach omawiane wielko ci wynosi y odpowiednio: 16,2% oraz 55,7% dla
1996 r.; 12,5% i 55% dla 1997; 12,7% i 53,8% dla 1998 r. Nale y przy tym
zauwa y , e stopa rejestrowanego bezrobocia w województwie by a wy sza
od analogicznego wska nika w Polsce (tabela 1). Dla woj. ódzkiego mo na
wyodr bni  dwa g ówne podokresy: lata 1990-1991, kiedy wyst pi  bardzo
silny wzrost bezrobocia i odnotowano wzrost poda y pracy, a jednocze nie
zanotowano stosunkowo silny spadek popytu na prac  oraz okres po 1991 r.,
kiedy to zaobserwowano wyra ne spowolnienie wzrostu bezrobocia, za  od
1994 r. wyst pi  nawet jego sukcesywny spadek (za wyj tkiem 1998 r., kiedy
mia  miejsce niewielki jego wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Ponadto
wyja nienia zró nicowanej dynamiki bezrobocia dostarczaj  tendencje w za-
kresie zwolnie  grupowych. Dotyczy y one g ównie firm zatrudniaj cych od 100
do 500 osób. Wyst pi  do  silny wzrost tych zwolnie  do 1992 r., po czym
nast pi  wyra ny ich spadek. Mo e to wiadczy  o pewnym przystosowywaniu
si  przedsi biorstw do nowych realiów gospodarczych.

Nale y stwierdzi  równie , i  zw aszcza w latach 1990-1996 mia y miej-
sce zmiany legislacyjne dotycz ce zatrudnienia i bezrobocia. Pocz tkowo
prawo do zasi ku mia y wszystkie osoby pozostaj ce bez pracy, a gotowe do
jej podj cia z wy czeniem emerytów, rencistów, rolników indywidualnych,
osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz  lub podlegaj cych ubezpieczeniu
spo ecznemu z innego tytu u.5 Nast pnie legislacja stawa a si  coraz bardziej
restrykcyjna wobec przyznawania statusu osoby bezrobotnej, co wywo a o
okre lone implikacje dla polityki na rynku pracy. Zgodnie z powtórnie znoweli-
zowan  w 1996 r. Ustaw  o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu
z 14.12.1994 r., prawo do zarejestrowania si  jako bezrobotny i pobierania
zasi ku generalnie nie przys uguje osobom, które podejmuj  jak kolwiek prac
oraz absolwentom szkó .6 Tak wi c pojawia si  tu tak e kwestia porównywal-
no ci danych statystycznych za kolejne lata.

4 Por. S. Borkowska, Bezrobocie w województwie ódzkim, �Acta Universitatis Lodziensis�,
Folia Oeconomica , nr 140/1996, s. 37-38.

5 Wg Ustawy o zatrudnieniu z 29 grudnia 1989 r. (Dz.U. nr 75, poz. 446, z 1989 r.).
6 Zob. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. nr 1,

poz.1 z 1995 r.) oraz Dziennik Ustaw 1996 r. nr 5, poz. 34 wraz z pó niejszymi zmianami.
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Tab. 1. Bezrobotni w województwie ódzkim wg p ci i stopa bezrobocia
w latach 1990-1998; stan na 31 grudnia

Wyszczególnienie 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

a 47646 87240 92205 107318 102139 89817 77988 51148 51722
Ogó em b 100,0 183,1 193,5 225,2 214,4 188,5 163,7 107,4 108,6

a 19745 41019 43449 50632 49190 47595 43420 28143 27852
Kobiety b 100,0 207,7 220,1 256,4 249,1 241,0 219,9 142,5 140,9

a 27901 46221 48756 56686 52949 42222 34568 23005 23870
M czy ni b 100,0 165,7 174,7 203,2 189,8 151,3 123,9 82,5 85,7
Stopa bezrobo-
cia* w woj.
ódzkim

8,5% 15,4% 16,4% 18,9% 19,5% 18,1% 16,2% 12,5 12,7

Stopa bezrobo-
cia w Polsce

6,5% 12,2% 14,3% 16,4% 16,0% 14,9% 13,6% 10,3 10,4

a � w liczbach bezwzgl dnych; b � dynamika zmian w %, rok 1990=100.
* Stopa bezrobocia liczona jest jako liczba bezrobotnych do liczby aktywnych zawodo-
wo.

ród o: Obliczenia i opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych Woje-
wódzkiego Urz du Pracy, Urz du Statystycznego w odzi oraz G ównego
Urz du Statystycznego w Warszawie.

Najwi ksze znaczenie dla kszta towania si  sytuacji na rynku pracy wo-
jewództwa ódzkiego w badanym okresie, z punktu widzenia relacji poda y
i popytu na prac  mia o miasto ód . Procesy jakie zachodzi y w tym o rodku
odno nie do zjawiska bezrobocia, mia y równie  bezpo redni wp yw na woje-
wódzki rynek pracy (poniewa  ok. 80% bezrobotnych to mieszka cy odzi).7

W niewielkim stopniu oddzia ywa y na ten rynek pozosta e miasta woj. ódzkie-
go. Do ko ca 1992 r. udzia  zarejestrowanych bezrobotnych z innych rejono-
wych biur po rednictwa pracy ni  z odzi wynosi  poni ej 10%. (tabela 2).

Tab. 2. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wed ug rejonowych
urz dów pracy w województwie ódzkim w latach 1990-1998
(w %); stan na 31 grudnia

Wyszczegól-
nienie

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Województwo
ódzkie ogó em

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

RUP ód 79,6 78,4 78,7 80,4 79,4 77,3 73,6 75,1 71,1
RUP Pabianice 7,6 9,1 8,2 7,1 7,4 8,1 9,1 9,0 9,8
RUP Zgierz 8,2 9,1 10,0 12,5 13,2 14,6 17,2 15,9 19,1
RUP Ozorków 4,6 3,4 3,1 x x x x x x

7 Szerzej na temat bezrobocia w odzi zob.: M. Zajdel, Bezrobocie w odzi w okresie trans-
formacji, �Gospodarka w Praktyce i Teorii", Katedra Ekonomii, Uniwersytet ódzki, ód
nr 2(7)/2000.
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x � rejon zlikwidowany.
ród o: jak w tabeli 1.

Na poziom i struktur  bezrobocia w znacznym stopniu wp ywa  wiek osób
poszukuj cych zatrudnienia. Osoby w wieku 35-44 lat w najwi kszym stopniu
zosta y obj te procesem dezaktywizacji. Wska nik struktury by  dla nich wyso-
ce zró nicowany i wynosi  od 50,2% w 1991 r. do 28,1% w 1998 r. Wykazywa
on przy tym tendencj  spadkow . Niepokoj cym zjawiskiem by  wzrost wska -
nika struktury bezrobotnych w wieku 18-24 lata z 11,8% w 1991 r. do 22,5%
ich ogó u w 1998 r. Zarejestrowane w urz dach pracy osoby z tego przedzia u
wiekowego winny w dalszym ci gu kontynuowa  edukacj  w celu podniesienia
poziomu wykszta cenia, tym samym zwi kszenia szans na znalezienie pracy.
Fakt ten wskazuje nie tylko na potrzeb  wdra ania specjalnych programów
polityki na rynku pracy, ale tak e sygnalizuje zapotrzebowanie na dokonywanie
zmian w systemie kszta cenia. Osoby bezrobotne w wieku 25-44 lat domino-
wa y w badanym okresie na rynku pracy województwa ódzkiego (tabela 3).
Wska nik struktury dla tej grupy wiekowej waha  si  od 68,5% w 1991 r.
do 48,3% ogó u w 1998 r. Osoby te odznaczaj  si  ustabilizowanymi kwalifika-
cjami zawodowymi i s  w pe ni �si  twórczych� Obserwowano niewielki odsetek
osób w wieku przedemerytalnym w ród ogó u zarejestrowanych bezrobotnych
(od 3,2% w 1991 r. do 6,4% w 1996 r. i 3,9% w 1998 r.). By o to spowodowane
m.in. wdro eniem przepisów o mo liwo ci przej cia na wcze niejsz  emerytu-
r  i niektórymi przywilejami zawodowymi (np. wobec pracowników zatrudnio-
nych w warunkach szkodliwych dla zdrowia) oraz dodatkowymi ustaleniami,
wynikaj cymi z procesu likwidacji przedsi biorstw pa stwowych, co umo liwi o
osobom zagro onym redukcj  miejsc pracy przej cie na emerytur . Zatem
obs uga i koszt dezaktywizacji zawodowej pracuj cych w starszych grupach
wiekowych obci y  g ównie system emerytalno-rentowy.

Tab. 3. Bezrobotni w województwie ódzkim wed ug wieku w latach
1991-1996; stan na 31 grudnia

Grupy wiekowe 1991 1992 1993 1994 1995 1996

a 746 152 285 31 17 3
do 17 lat b 0,9 0,2 0,3 0,03 0,02 0,0

c x 20,4 187,5 10,9 54,8 17,6
a 10304 13991 21988 21485 19065 13895

18 - 24 b 11,8 15,2 20,5 21,0 21,2 17,8
c x 135,8 157,2 97,7 88,7 72,9
a 15970 23844 26586 21371 18339 14437

25 - 34 b 18,3 25,9 24,8 20,9 20,5 18,5
c x 149,3 111,5 80,4 85,8 78,7
a 43805 32576 32943 32378 25600 20791

35 - 44 b 50,2 35,3 30,7 31,7 28,5 26,7
c x 74,4 101,1 98,3 79,1 81,2
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a 13649 18658 19746 21668 22190 23969
45 - 54 b 15,6 20,2 18,4 21,2 24,7 30,6

c x 136,7 105,8 109,7 102,4 107,7
a 2766 2984 5747 5206 4606 4953

55 i wi cej b 3,2 3,2 5,3 5,2 5,1 6,4
c x 107,9 192,6 90,6 88,5 107,5
a 87240 92205 107318 102139 89817 77988

Ogó em b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c 183,1 105,7 116,4 95,2 87,9 86,8

a � w liczbach bezwzgl dnych.
b � w % bezrobotnych ogó em.
c � dynamika zmian w %, rok poprzedni=100.

ród o: jak w tabeli 1.

Analizuj c struktur  bezrobotnych wed ug poziomu wykszta cenia (tabe-
la 4) zauwa amy, i  wyra nie dominuj c  grup  stanowi y osoby bezrobotne
z wykszta ceniem pe nym i niepe nym podstawowym. Udzia  ich wzrós
z 40,1% w 1991 r. do 43,8% w 1996 r. i 42,4% w 1998 r. Najni szy i stale
zmniejszaj cy si  do 1996 r. udzia  w ród zarejestrowanych osób chc cych
podj  prac  mia y osoby z wykszta ceniem wy szym (od 4,8% ogó u
w 1991 r. do 2,5% w 1996 r. oraz 3,3% w 1998 r.). Wska nik struktury dla
bezrobotnych z wykszta ceniem policealnym i rednim zawodowym oraz ogól-
nokszta c cym równie  wykazywa  tendencj  spadkow . Wzrós  natomiast
odsetek osób bezrobotnych z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym 
z 22,2% w 1991 r. do 29,3% w 1994 r. Nast pnie spad  on do 26,4% w 1995 r.
i 25,2% w 1996 r. oraz 24,1% w 1997 r., poczym wzrós  do 27,1% w 1998 r.
Mo na wi c wysnu  wniosek o potrzebie dalszych zmian w systemie kszta ce-
nia.

Tab. 4. Bezrobotni w województwie ódzkim wed ug wykszta cenia
w latach 1991-1996; stan na 31 grudnia

Poziom
Wykszta cenia 1991 1992 1993 1994 1995 1996

a 34905 38221 46787 40061 38011 34117
b 40,1 41,5 43,6 39,2 42,3 43,8

Podstawowe
i niepe ne
podstawowe c x 109,5 122,4 85,6 94,9 89,8

a 19368 19021 27961 29984 23734 19658
b 22,2 20,6 26,1 29,3 26,4 25,2Zasadnicze

Zawodowe
c x 98,2 147,0 107,2 79,2 82,8
a 8490 9730 10466 8751 7715 6673
b 9,7 10,6 9,8 8,6 8,6 8,5rednie

ogólnokszta c ce
c x 114,6 107,6 83,6 88,2 86,1
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a 20257 21607 18611 20400 18000 15636
b 23,2 23,4 17,3 20,0 20,0 20,0

Policealne
i rednie
zawodowe c x 106,7 86,1 109,6 88,2 86,9

a 4160 3626 3493 2945 2357 1934
b 4,8 3,9 3,2 2,9 2,7 2,5Wy sze
c x 87,2 96,3 84,3 80,0 82,1
a 87240 92205 107318 102139 89817 77988

Ogó em b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a � w liczbach bezwzgl dnych.
b � w % bezrobotnych ogó em.
c � dynamika zmian w %, rok poprzedni=100.

ród o: jak w tabeli 1.

Przy tym wykszta cenie jest znacz cym czynnikiem, który w mo e chro-
ni  przed bezrobociem. Problem niskich i nieelastycznych kwalifikacji zawodo-
wych na poziomie elementarnym b dzie nadal stanowi  jedno z podstawowych
wyzwa , jakie ma do rozwi zania polityka kszta cenia wobec potrzeb rynku
pracy.8

Udzia  bezrobotnych absolwentów w stosunku do ogó u zarejestrowa-
nych spad  z 5,6% w 1992 r. do 4,7% w 1994 r. Wed ug stanu na dzie
31 grudnia 1996 r. stanowili oni jedynie 1,9% ogólnej populacji bezrobotnych,
tj. 1 476 osób (w ko cu 1995 r. odpowiednio 5,2% i 4 662 osób  znaczny
spadek tej liczby wynika po cz ci ze zmian definicji i wielko ci subsydiów
przewidzianych dla tej grupy w nowelizacji ustawy o bezrobociu). Najliczniejsz
grup  po ród nich stanowili w 1996 r. absolwenci policealnych i rednich szkó
zawodowych (razem 43,3% udzia u), a nast pnie szkó  zasadniczych (27%)
oraz liceów ogólnokszta c cych (18,6%).9 W miejsce zasi ków dla bezrobot-
nych absolwentów wprowadzono premie za aktywno , w postaci stypendiów
na dalsz  edukacj . W 1998 r. zainicjowano za  nowy program dla absolwen-
tów, który ma aktywizowa  t  populacj  w celu samodzielnego poszukiwania
zatrudnienia.

Analiza struktury zarejestrowanych bezrobotnych wed ug najcz ciej wy-
st puj cych zawodów, wskazuje, e najwi kszy udzia  mia y osoby bezrobotne
bez zawodu (w latach 1990-1993 odpowiednio: 37,8%, 37%, 41,4%, 43,5%).
Potwierdza to wyst puj ce na ogólnopolskim rynku pracy zjawisko wysokiego
zagro enia bezrobociem osób pozbawionych kwalifikacji zawodowych.
W 1994 r. mia a miejsce nietypowa sytuacja, tj. znacznego, ponad dwukrotne-
go, zmniejszenia si  udzia u bezrobotnych bez zawodu do poziomu 16,2%.
Trudno tu o jednoznaczne wyt umaczenie tego zjawiska, by  mo e nast pi

8 Por. E. Sadowska-Kowalska, Kszta cenie zawodowe w procesie transformacji gospodarczej
(na przyk adzie województwa ódzkiego), �Acta Universitatis Lodziensis�, Folia Oeconomica,
nr 142/1997, s. 61-63.

9 Zob. E. Ciepucha, W. Dymarczyk, Bezrobotni absolwenci szkó  w regionie ódzkim, �Rynek
Pracy� nr 4(52)/1996.
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b d w opracowywaniu b d  agregacji danych statystycznych. Wzgl dnie sta y
by  udzia  w ród bezrobotnych pracowników administracyjno-biurowych,
od 7,5% w 1990 r. do 6,4% w 1994 r.; zmniejsza  si  natomiast udzia  mecha-
ników, odpowiednio z 7,3% do 4,1%. Bezrobotni reprezentuj cy pozosta e
zawody wyst powali w niewielkiej liczbie. Od 1995 r. wprowadzono w Polsce
now  klasyfikacj  zawodów i specjalno ci.10 W latach 1995-1996 nadal
w woj. ódzkim przewag  mieli bezrobotni bez konkretnego zawodu. W ród
ogó u zarejestrowanych dominowali robotnicy wykwalifikowani (najwi cej by o
poszukuj cych pracy z grupy by ych robotników przemys owych
i rzemie lników). Drug  pozycj  pod wzgl dem liczebno ci stanowili pracowni-
cy umys owi (zw aszcza obs ugi biurowej), a kolejn  robotnicy niewykwalifiko-
wani. Liczn  grup  zawodow  osób bezrobotnych stanowili tak e m.in.: pra-
cownicy administracyjno-biurowi, w ókiennicy, handlowcy, mechanicy i pra-
cownicy

Wa n  cech , która charakteryzuje ród a pochodzenia osób zarejestro-
wanych w urz dach pracy jest równie  dziedzina gospodarki narodowej ostat-
niego miejsca zatrudnienia. I tak w latach 1992-1993 zdecydowana wi kszo
bezrobotnych w omawianym województwie wywodzi a si  z dzia ów sfery
produkcji materialnej  w 1993 r. oko o 79% ogó u. Najwi kszy udzia  w �do-
starczaniu� osób chc cych podj  prac  mia  przemys  (oko o 40%), nast pnie
handel (ponad 19%) i budownictwo (7%). Wysoki odsetek bezrobotnych, re-
krutuj cych si  w a nie z tych dzia ów, wynika  nie tylko ze skali zatrudnienia,
ale równie  z zakresu przekszta ce  strukturalnych w ódzkiej gospodarce.
Wyrazem tego by  spadek przyrostu bezrobotnych w 1993 r. m.in. w budow-
nictwie (o 22,8% w stosunku do roku poprzedniego), w rolnictwie (o 26%)
i w czno ci (o 20,4%), a jego wzrost odnotowano w przemy le (o 17,2%),
handlu (o 43,2%) i transporcie (o 74,1%).11 W czerwcu 1994 r. uwidoczni a si
po raz pierwszy tendencja stopniowego zmniejszania si  rejestrowanego bez-
robocia. Natomiast w grudniu 1996 r., zgodnie z wykazem sekcji EKD, najwi -
cej zarejestrowanych bezrobotnych pochodzi o z dzia alno ci produkcyjnej
(35% ich ogó u) oraz handlu i napraw (21,1%). W stosunku do stanu z ko ca
1995 r. zaznaczy  si  znaczny wzrost zarówno udzia u procentowego jak
i liczby zarejestrowanych w obydwu grupach bezrobotnych. W 1992 r. 61,5%
ogó u zarejestrowanych pochodzi o ze zwolnie  z sektora publicznego, za
w 1996 r. 31,1%.

Zmiany stanu i struktury bezrobocia wed ug trzech sektorów gospodarki
w woj. ódzkim w latach 1992-1996, wykaza y nast puj ce prawid owo ci.
W 1992 r. (od tego roku s  dost pne dane) najwi cej zarejestrowanych bezro-
botnych pochodzi o zarówno z sektora II (przemys owego) jak i sektora III
(us ugowego)  razem ok. 98%. Jednak e w 1996r. wi kszo , bo 63,7 % osób
bezrobotnych, uprzednio pracowa o w sektorze III (tabela 5). Mo e to wiad-

10 Zob. Klasyfikacja zawodów i specjalno ci. Tom IV. Indeks zawodów i specjalno ci, MPiPS,
GUS, Warszawa 1996.

11 Szerzej na ten temat zob. Lokalna polityka rynku pracy na przyk adzie województwa ódzkie-
go, "Ibidem", ód  1995, s. 72-73.
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czy  o stopniowym nasycaniu si  rynku dzia alno ci  us ugow , a tak e
o pewnej stabilizacji zatrudnienia w tradycyjnie specyficznym sektorze przemy-
s owym; po znacznym spadku liczby w nim pracuj cych w poprzednich latach.

Tab. 5. Bezrobotni w województwie ódzkim wed ug trzech
sektorów gospodarki w latach 1992-1996; stan na 31 grudnia
Lata Sektor I Sektor II Sektor III Ogó em

a 2140 44968 45097 92205
1992 b 2,3 48,8 48,9 100,0

c 100,0 100,0 100,0 100,0
a 1600 48703 57015 107318

1993 b 1,5 45,4 53,1 100,0
c 74,8 108,3 126,4 116,4
a 773 22671 66373 99817

1995 b 0,9 25,2 73,9 100,0
c 36,1 50,4 147,2 97,4
a 777 27530 49681 77988

1996 b 1,0 35,3 63,7 100,0
c 36,3 61,2 110,2 84,6

a � w liczbach bezwzgl dnych.
b � w % bezrobotnych ogó em.
c � dynamika zmian w %, rok 1992=100.

ród o: jak w tabeli 1.

Cech  charakterystyczn  bezrobocia w Polsce staje si  zjawisko wielo-
krotnych rejestracji. W 1996 r. w woj. ódzkim po raz pierwszy zarejestrowa o
si  tylko 40,6% ogólnej liczby bezrobotnych (pozostali  59,4% ogó u, to osoby,
które zg osi y si  po raz kolejny do biur po rednictwa pracy; w 1995 r. wska nik
ten by  znacznie ni szy i wyniós  49,3%). Istotne jest zatem rozpoznanie me-
chanizmów, a tak e przyczyn ponownych rejestracji. Przeprowadzone w Rejo-
nowym Urz dzie Pracy w Pabianicach badania12 wykaza y charakterystyczne
cechy strukturalne dla tej grupy bezrobotnych (znalaz y one potwierdzenie dla
ca ego woj. ódzkiego, jak równie  s  tendencjami ogólnopolskimi). W 1996 r.
w grupie tej dominowali m czy ni (zw aszcza w wieku 35-45 lat) oraz osoby
m ode, poni ej 35 lat. Bezrobotni z wielokrotn  rejestracj  charakteryzuj  si
g ównie wykszta ceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Blisko
60% posiada o prawo do zasi ków dla bezrobotnych, ok. 70% by o po pracy
sta ej oraz po uczestnictwie w programach aktywnej polityki rynku pracy. Na-
tomiast trzy lata wcze niej w grupie wielokrotnie rejestruj cych si  przewa a y
osoby wywodz ce si  z bierno ci zawodowej (oko o 42%). Ostatnio dominuj -
c  po ród powracaj cych do rejestrów zajmuj  osoby zwolnione z pracy sta ej

12 Por. E. Kwiatkowski (red.), Wielokrotne rejestracje bezrobotnych. Skala, struktura i uwarun-
kowania zjawiska (na przyk adzie rejonowego urz du pracy w Pabianicach w latach 1990-
1996), Krajowy Urz d Pracy, Pabianice 1997, s. 44-47.
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(ok. 60% ich ogó u w 1996 r.). Obserwujemy tak e wysokie uzale nienie liczby
rejestracji od sta u pracy na ostatnio zajmowanym stanowisku. Liczba ta jest
najwy sza w grupach o krótkim sta u pracy.

Badania socjologiczne13 wykazuj , i  mimo wysokiej stopy bezrobocia
w ódzkiej gospodarce, braku miejsc pracy, narzucania przez pracodawców nie
zawsze korzystnych dla pracobiorców warunków pracy; wielu mieszka ców

odzi decydowa o si  na odej cie z dotychczasowego miejsca zatrudnienia.
Do przyczyn takiego dzia ania nale  m.in.:
 W latach 1991-1992 niskie zarobki (nieco wy sze ni  zasi ek dla bezrobot-

nych), co powodowa o, i  niektórzy sami decydowali si  na status osoby
bezrobotnej. W 1995 r. wobec niskich zasi ków coraz wi cej uprawnionych
do ich pobierania, zacz o czy  je z prac  �na czarno�. Przy tym prawie
60% ogó u bezrobotnych posiada o prawo do otrzymywania zasi ku.

 Brak rozeznania na rynku pracy, przekonanie, e otrzymaj  lepsz  prac .
 Niezadowolenie spowodowane niedogodnymi warunkami pracy.
 Do atwe uzyskiwanie zasi ków w latach 1990-1995 w porównaniu z ro-

kiem 1996, mog o stymulowa  pracowników do odej cia z pracy.

Du o ankietowanych ywi o pocz tkowo nadziej , i  bezrobocie jest zja-
wiskiem przej ciowym. Z drugiej strony wzrasta  odsetek osób, które nie mog y
otrzyma  pracy przerwanej przed 1990 r. W ród tych, którzy nie mogli otrzy-
ma  pracy w 1995 r. � 18,3% ich ogó u, w 1992 r. � 22,5%, w 1991 r. � 15,9%
to m czy ni po odbytej s u bie wojskowej. Za  32,8% badanych bezrobot-
nych w 1995 r., 37% w 1992 r., w 1991 r. � 20,5% to kobiety po zako czeniu
urlopu macierzy skiego; a 37% w 1992 r. i 31% w 1995 r. stanowili absolwenci
szkó . Kwestie te s  w pewnym stopniu powi zane z okresem pozostawania
w rejestrze osób bezrobotnych.

Analizuj c bezrobocie wed ug okresu jego trwania, zauwa amy, i  w la-
tach transformacji spo eczno-gospodarczej w woj. ódzkim notuje si  stosun-
kowo du o osób b d cych d ugoterminowo bezrobotnymi. W 1992 r. ponad
64% ogó u stanowili ci, którzy nie mieli zatrudnienia przez okres d u szy ni
6 miesi cy. Natomiast w 1996 r. wska nik ten wyniós  65,3%, przy czym 43,8%
ogó u to osoby, pozostaj ce d ugotrwale bez pracy, powy ej 12 miesi cy,
za  w 1992 r. by o ich 27,1% ogó u (tabela 6).

Tab. 6. Bezrobotni w województwie ódzkim wed ug okresu trwania
bezrobocia w latach 1992-1996; stan na 31 grudnia

Okres trwania bezrobocia 1992 1993 1994 1995 1996
Poni ej 1 miesi ca a 4883 4723 5024 5467 5426

b 5,3 4,4 4,9 6,1 6,9
1-3 miesi ce a 12620 10524 13148 12611 10740

b 13,7 9,8 12,9 14,0 13,8

13 Zob. S. Dzi cielska-Machnikowska, Pi  lat bada  nad bezrobociem w odzi 1991-1995,
ód  1997, s. 14-15.
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4-6 miesi cy a 15529 16904 14611 14762 10897
b 16,8 15,7 14,3 16,4 14,0

7-12 miesi cy a 34230 31850 21993 19891 16798
b 37,1 29,7 21,5 22,2 21,5

Powy ej 12 miesi cy a 24943 43317 47363 37086 34127
b 27,1 40,4 46,4 41,3 43,8

Ogó em a 92205 107318 102931 89817 77988
b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

a � w liczbach bezwzgl dnych.
b � w % bezrobotnych ogó em.

ród o: jak w tabeli 1.

W 1998 r. w ród bezrobotnych dominowa y tak e osoby poszukuj ce
pracy powy ej 12 miesi cy � 17 536 osób (33,9% ogó u bezrobotnych). Popu-
lacja ta zmniejszy a si  jednak o 3292 osoby, w odniesieniu do stanu tej liczby
z ko ca grudnia 1997 r. Ponadto w ród tej populacji najliczniejsz  grup  sta-
nowi y osoby z 20-30 letnim sta em pracy (21,8%) Zatem taki stan rzeczy
wiadczy o strukturalnym pod o u bezrobocia. Wysnu  mo na by tak e hipote-

z  o stagnacyjnym charakterze tej cz ci zasobu si y roboczej. Zjawisko to jest
szczególnie niepokoj ce, i  wyst puj  tu mechanizmy samoutrwalania si
takich struktur. Pracodawcy niech tnie przyjmuj  do pracy d ugookresowo
bezrobotnych, co powoduje wyd u anie si  przeci tnego okresu trwania bez-
robocia.14

Konkluduj c mo na by stwierdzi , i  w latach 1994-1997 bezrobocie
w ódzkiej gospodarce sukcesywnie si  zmniejsza o, nast pnie zacz o jednak
powoli rosn . Przy czym jak ju  wspomniano, ma miejsce utrwalanie si  jego
d ugotrwa ego strukturalnego charakteru. Bezrobocie dotyczy szczególnie osób
o niskich kwalifikacjach oraz w wieku mobilnym. Ponadto stan i struktur  bez-
robocia w woj. ódzkim kszta tuje wiele ró norodnych determinantów. Informa-
cje statystyczne oraz prowadzone analizy wiadcz  o wielokierunkowych
tendencjach zmian struktury bezrobocia, zwi zanych z wp ywem tych czynni-
ków. Dlatego te  maj c to na wzgl dzie, nale y nadal stymulowa  rozwój
ekonomiczny odzi i regionu oraz stara  si  prowadzi  skuteczn  lokaln
polityk  rynku pracy.
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