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Long-lasting unemployment in the context
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Rynek pracy, przedstawiaj¹cy nieod³¹czn¹ czêæ gospodarki rynkowej, kszta³tuje siê w S³owacji od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. Problem rozwoju rynku
pracy oraz zwi¹zany z nim problem bezrobocia nale¿y rozpatrywaæ w zwi¹zku
z innymi problemami gospodarczymi i spo³ecznymi, które wystêpuj¹ w S³owacji
w szóstym roku jej samodzielnoci, a tak¿e w zwi¹zku z odpowiednimi trendami
globalnymi, które widoczne s¹ równie¿ w polityce gospodarczej i w polityce zatrudnienia innych krajów w skali wiatowej.
Sygna³y ostrzegawcze, które dotycz¹ bezrobocia, nadchodz¹ wspó³czenie
bezporednio z ILO. W raporcie World Employment Report z roku 1998 ILO podaje nastêpuj¹ce dane:
 1 miliard ludzi, co przedstawia 33% ludnoci wiata zdolnej do pracy, pozostaje bez pracy lub jest zatrudnionych tylko czêciowo,
 w krajach gospodarczo rozwiniêtych oczekuje siê w tym roku wzrostu liczby bezrobotnych do 150 milionów osób wobec 120 milionów w roku 1995,
 bezrobocie postrzegane jest dzisiaj jako ponura i trudna do akceptacji strona
globalizacji gospodarki,
 Europa rodkowa i Wschodnia podskoczy³a z zerowego oficjalnie poziomu bezrobocia na rednio 9-procentowe bezrobocie (przy tym tylko w Czeskiej Republice i na Wêgrzech rejestrowany jest powrót do wartoci pensji realnych z poziomu roku 1989) (tab. 1),
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 poród najbardziej rozwiniêtych krajów wiata tylko USA, Wielka Brytania i Kanada zarejestrowa³y w poprzednim okresie spadek bezrobocia.
W jakim kierunku postêpuje wspó³czenie rozwój rynku pracy w S³owacji,
w jaki sposób reaguje na wp³ywy zewnêtrzne i wewnêtrzne oraz jakie szczególne
miejsce ma w tym kontekcie d³ugotrwa³e bezrobocie?
RYNEK PRACY I POLITYKA ZATRUDNIENIA

Podstawowe zadania polityki rynku pracy w S³owacji zawarte w celach polityki zatrudnienia zosta³y sformu³owane ju¿ w pierwszej Ustawie o zatrudnieniu
w roku 1991 jako osi¹gniêcie pe³nego i wydajnego zatrudnienia w warunkach
wolnego wyboru pracy. W pocz¹tkach funkcjonowania ustawy pojawi³a siê w¹tpliwoæ co do tego, w jaki sposób nale¿y rozumieæ okrelenie pe³ne zatrudnienie oraz kolejne problemy:
1. Wolny wybór pracy zawiera oprócz prawa do pracy równie¿ prawo rezygnacji z pracy, to znaczy mo¿liwoæ niepracowania.
2. Pojêcie zatrudnienia wydajnego odrzuca zatrudnienie socjalne i zmienia
bezrobocie ukryte na bezrobocie jawne (A. Homola 1995, s. 50). I chocia¿ wspomniana ustawa uleg³a ju¿ czterokrotnej zmianie, po raz ostatni w 1996 roku, to
problemy bezrobocia nie zosta³y rozwi¹zane.
Utrudnia ich rozstrzygniêcie brak zwartej koncepcji restrukturalizacji gospodarki s³owackiej, okrelaj¹cej ramy polityki gospodarczej i nadaj¹cej jasny kierunek polityce rynku pracy. (Niejasny jest do tej pory program nowego rz¹du s³owackiego). Wynika z tego, ¿e istniej¹cy rynek pracy nie przedstawia na razie systemowej czêci sk³adowej koncepcji przekszta³ceñ sfery gospodarczej i socjalnej,
ale reaguje w zasadzie tylko na aktualne problemy powstaj¹ce w zwi¹zku z prywatyzacj¹, której metody nie zawsze s¹ w ramach tak zwanej du¿ej prywatyzacji zupe³nie przejrzyste, na koniunkturalne wahania wzrostu gospodarczego w poszczególnych ga³êziach, a tak¿e na ich ró¿ne socjalne i regionalne skutki.
W ramach strategii zwalczania zjawiska bezrobocia za porednictwem rynku
pracy ukszta³towa³y siê stopniowo dwa podstawowe programy polityczne:
1. Bierna polityka zatrudnienia, której podstawowym instrumentem jest wspó³czenie udzielanie zapomóg bezrobotnym; ich ród³em s¹ op³aty ubezpieczeniowe na wypadek utraty pracy.
2. Aktywna polityka zatrudnienia, to znaczy interwencja pañstwa po stronie
poda¿y lub popytu pracy, która ma na celu wyrównywanie albo przynajmniej ³agodzenie nierównoci na rynku pracy. Wykonawcami tej polityki s¹ przede wszystkim Urzêdy Pracy, których dzia³alnoci¹ kieruje Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny, koordynatorem jest za Narodowy Urz¹d Pracy powsta³y w roku
1997. Aktywna polityka zatrudnienia skierowana jest przede wszystkim na stymulacjê popytu pracy, wzglêdnie na jego substytucjê (A. Homola 1995). Do jej
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instrumentów zaliczamy przekwalifikowanie ludzi poszukuj¹cych pracy, popieranie tworzenia miejsc pracy korzystnych spo³ecznie, wspieranie zatrudnienia niektórych grup obywateli, dzia³anie na rzecz utrzymania miejsc pracy, budowanie
projektów rozwoju zatrudnienia oraz wspomaganie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
D£UGOTRWA£E BEZROBOCIE Z PUNKTU WIDZENIA SOCJOLOGII

Bezrobotni stanowi¹ szczególn¹ kategoriê ludzi na rynku pracy. Obserwuj¹c
dynamikê i strukturê bezrobocia, zauwa¿amy jego nieustanny, chocia¿ nielinearny, wzrost w liczbach bezwzglêdnych (tab. 1). Wed³ug badañ Narodowego Urzêdu Pracy, w drugim kwartale 1998 roku by³o w S³owacji 289 400 zarejestrowanych bezrobotnych, czyli 11,7% ludnoci aktywnej zawodowo. Liczba ta przedstawia wzrost o 4,7% w porównaniu z tym samym okresem roku 1997. Dane, które podaje The Economist Inteligence Unit, wskazuj¹ jednak a¿ 13% redni¹
miarê bezrobocia w roku 1997 wobec 12,8% w roku 1996 i 13,1% w roku 1995.
Szczególnie wysoki stopieñ bezrobocia wystêpuje w grupie m³odych ludzi, gdy¿
co trzeci bezrobotny jest w wieku poni¿ej 25 lat (32%). S³owacjê charakteryzuje
stosunkowo wysoki stopieñ bezrobocia ju¿ od roku 1991, kiedy bylimy wiadkami lawinowego wzrostu bezrobocia  od 1,5% bezrobotnych na pocz¹tku roku do
11,8% pod koniec roku 1991. Ten wzrost bezrobocia nast¹pi³ na skutek rozpoczêcia restrukturalizacji niektórych znacz¹cych ga³êzi gospodarki, miêdzy innymi przemys³u zbrojeniowego, w po³¹czeniu ze spadkiem zatrudnienia w produkcji rolniczej. W nastêpnych latach stopa bezrobocia ustali³a siê w granicach od 11 do 14%
ludnoci zdolnej do pracy (tab. 2).
Innym zjawiskiem charakterystycznym dla S³owacji jest wysoki odsetek ludzi d³ugotrwale bezrobotnych (tab. 2): pod koniec 1998 roku 53% bezrobotnych
nale¿a³o do kategorii chronicznie bezrobotnych (pozostaj¹cych d³u¿ej ni¿ 1 rok
bez pracy), jednoczenie co trzeci bezrobotny pozostawa³ bez pracy d³u¿ej ni¿ 5
lat. Trzeba jednak wspomnieæ o istnieniu wyranych ró¿nic regionalnych. Najmniej dotkniêty jest region Bratys³awy, gdzie wystêpuje raczej bezrobocie strukturalne, zwi¹zane z problemem przystosowania do poda¿y pracy. W pozosta³ych
regionach przewa¿a bezrobocie cykliczne, w najwy¿szym stopniu w po³udniowej
i wschodniej S³owacji. W niektórych powiatach siêga do 25% (Rimavská Sobota,
Trebiov), lokalnie jednak osi¹ga nawet 50% (I. Radicová, red. 1998, s. 156). We
wspomnianych regionach ronie bezrobocie, zarówno w stosunku do poziomu
bezrobocia w ogóle, jak i pod wzglêdem przed³u¿ania siê okresu bezrobocia. Spo³ecznym wynikiem tej tendencji jest postêpuj¹ca marginalizacja regionów tworz¹cych ci¹g³¹ liniê na po³udniu, na wschodzie i na pó³nocy S³owacji (ÈadcaDolny
Kubin, SvidnikBardejovPoprad).
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Tabela 1. Zarejestrowani bezrobotni w latach 19901997
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
rednia liczba
zarejestrowanych 14 296 169 059 285 511 323 216 366 168 349 821 324 278 336 661
bezrobotnych
rednia miara
bezrobocia na
podstawie liczby
0,6
6,6
11,4
12,7
14,4
13,8
12,6
12,9
zarejestrowanych
bezrobotnych (%)
rednia liczba
osób pobieraj¹7996 124 624 119 205 112 409 91 143 76 590 85 241 83 939
cych zapomogi
dla bezrobotnych

ród³o: Narodowy Urz¹d Pracy, Republika S³owacka.
Tabela 2. Zarejestrowani d³ugotrwale bezrobotni
Stan na koniec roku
Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych
w tym: d³ugotrwale zarejestrowani (d³u¿ej ni¿ rok)
z tego: d³ugotrwale zarejestrowani (d³u¿ej ni¿ rok)

1994

1995

1996

1997

371 481

33 291

329 749

347 753

167 998

148 690

138 545

131 724

81 954

93 498

85 050

76 803

ród³o: Narodowy Urz¹d Pracy, Republika S³owacka.

Na ogó³ s¹ to regiony z przewag¹ produkcji rolniczej, chocia¿ w przypadku
S³owacji rodkowej wiêkszy jest udzia³ przemys³u. Problem ten nabiera wyranie
narodowociowego charakteru, gdy¿ w tych regionach ¿yj¹ mniejszoci narodowe: Wêgrzy, Polacy, Ukraiñcy, Rusini i Romowie. W zwi¹zku z tym widoczna
jest potrzeba poszerzenia wspó³pracy ponadgranicznej. Problemy ekonomiczne
i socjalne regionów po obu stronach granicy z Polsk¹, Wêgrami i Ukrain¹ s¹ bowiem prawie identyczne. Szczególne problemy cywilizacyjne i socjalne zwi¹zane
s¹ z zatrudnieniem Romów w tych regionach. Jest to ludnoæ o najni¿szym stopniu wykszta³cenia i bez kwalifikacji zawodowych, co powoduje bardzo wysoki
poziom bezrobocia Romów w kategorii d³ugotrwa³ego bezrobocia, skazanych na
datki socjalne i w kategorii ludzi ¿yj¹cych poni¿ej granicy ubóstwa (L. Faltan,
P. Gajdo, J. Paiak 1995, s. 7980). W wyniku tej sytuacji jest prawdopodobnie
organizowana emigracja Romów ze S³owacji do Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy Zachodniej, co spowodowa³o w padzierniku 1998 ponowienie obowi¹zku wizowego dla obywateli Republiki S³owackiej podró¿uj¹cych do W. Brytanii i Irlandii. Wysoki stopieñ bezrobocia i bezrobocie d³ugotrwa³e prowadzi równie¿ do alienacji spo³ecznej i dotyczy w S³owacji przede wszystkim Romów, m³o-
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dych ludzi bez przygotowania zawodowego, robotników niekwalifikowanych,
bezrobotnych z obni¿on¹ zdolnoci¹ do pracy, bezrobotnych w starszym wieku
i przed odejciem na emeryturê. Kombinacja czynników regionalnych i grupowych prowadzi do powstawania grup obiektywnie niezdolnych do zatrudnienia.
Trzeba jednak podkreliæ, ¿e du¿a czêæ grupy d³ugotrwale bezrobotnych to ludzie dobrowolnie nie pracuj¹cy, osoby dobrowolnie nie zatrudnione, które rozwi¹za³y umowê o pracê bez powa¿nego powodu lub te¿ nigdy nie pracowa³y (I. Radicová, red. 1998, s. 157) i które wiadomie i dobrowolnie pozostaj¹ w sytuacji
marginalnoci socjalnej.
Znany jest fakt, ¿e ludzie d³ugotrwale bezrobotni stwarzaj¹ swoiste typy kultury (P. Mare 1994). Ró¿norodnoæ tych subkultur warunkuje si³ê czy s³aboæ
poszególnych grup bezrobotnych oraz charakter ich zwi¹zków spo³ecznych. W tych
warunkach przewa¿a w S³owacji fatalistyczna kultura ludzi odizolowanych i alienowanych spo³ecznie, uzale¿nionych od pañstwa, jego instytucji i regu³. W kulturze tej dominuje zamkniête spo³ecznie rodowisko jednostek zale¿nych od zapomóg pañstwowych lub zapomóg pobieranych od organizacji charytatywnych, jednostek zrezygnowanych i nie aspiruj¹cych do uzyskania pracy ani wy¿szego stopnia konsumpcji. Ich czas jest w wiêkszoci s³abo strukturowany i wype³niony dzia³aniem. Inne typy kultur, które opisuj¹ Engbersen, Schuyt i Timmer (1990)  indywidualistyczna i egalitarna, s¹ w S³owacji o wiele rzadsze, co jest spowodowane
osobliwociami i tradycjami wystêpuj¹cymi na zapleczu socjokulturowym d³ugotrwale bezrobotnych.
Wyj¹tkowo czu³ym problemem, i nie tylko w S³owacji, jest d³ugotrwa³e bezrobocie m³odych ludzi. M³odzi bezrobotni wspó³kszta³towani stylem ¿ycia, obni¿aj¹c¹ siê stop¹ ¿yciow¹, rosn¹c¹ alienacj¹ spo³eczn¹, wykazuj¹ tendencjê do ograniczania udzia³u w ¿yciu publicznym, anga¿owania siê w procesy przejcia do
nowego systemu spo³ecznego (L. Machácek 1998, s. 14). Czêæ z nich ¿yje we
w³asnej subkulturze bezrobocia, bêd¹cej wyrazem podejcia do zjawiska marginalizacji spo³ecznej. W S³owacji rozró¿niæ mo¿na cztery subkultury m³odych bezrobotnych:
a) odizolowanych i odrzuconych (utracili pracê w wyniku reorganizacji przedsiêbiorstw lub ich rozwi¹zania i domagaj¹ siê nale¿nych im wiadczeñ),
b) pe³nych inicjatywy, poszukuj¹cych jakiegokolwiek zatrudnienia (po¿¹dane jest poparcie dla ich przejcia na nowe miejsca pracy),
c) m³odych dziewcz¹t i kobiet (po¿¹dane s¹ dla nich stosowne zapomogi i poparcie w pe³nieniu tradycyjnych ról spo³ecznych zwi¹zanych z opiekowaniem siê
dzieæmi oraz starymi ludmi w rodzinie),
d) pozornie bezrobotnych pracuj¹cych na czarno (pracuj¹cych albo prowadz¹cych interesy w kraju lub za granic¹ lub wy³udzaj¹cych zapomogi, co wymaga
surowego i szybkiego ukarania) (L. Machácek 1998, s. 16).
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Interesuj¹ce informacje o d³ugotrwale bezrobotnych przynios³y badania ich
to¿samoci spo³ecznej, przeprowadzone w ramach badañ nad histori¹ biedy w S³owacji. Oparte s¹ na metodach analizy jakociowej i na analizie historii rodzinnych, opowiadañ autobiograficznych d³ugotrwale bezrobotnych i ich krewnych
(Z. Kusá, B. Valentikova 1996). Wyniki wskazuj¹ na oswajanie siê z now¹ rol¹
bezrobotnego na podstawie gospodarki moralnej, z której wyprowadzaj¹ poczucie w³asnej godnoci osobistej. To nowe ród³o to¿samoci spo³ecznej umo¿liwia im przyjêcie radykalnej zmiany w ich historii ¿yciowej oraz marginalny status
spo³eczny. Analiza opowiadañ autobiograficznych wskazuje na to, ¿e sta³e zatrudnienie utraci³o miejsce w oczekiwaniach codziennego mylenia d³ugotrwale bezrobotnych (Z. Kusá, B. Valentikova 1996, s. 548). Badacze zwracaj¹ uwagê na
zjawisko znikania zatrudnienia jako czêci sk³adowej wzoru normatywnego normalnej biografii oraz na uzyskiwanie akceptacji osobistej bezrobotnego w roli
cz³onka rodziny dziêki jego dzia³alnoci na korzyæ potrzeb rodziny w ramach
gospodarki moralnej. Czêæ sk³adowa tej akceptacji jest doran¹, pragmatyczn¹
kalkulacj¹ korzyci i strat zwi¹zanych z zatrudnieniem siê albo pozostaniem na
datkach socjalnych (Z. Kusá, B. Valentikova 1996, s. 554).
Zjawisko d³ugotrwa³ego bezrobocia jako problem spo³eczny razem z jego
struktur¹ i z³o¿onoci¹ zajmuje istotne miejsce w rzeczywistoci krajów postkomunistycznych. Oczywicie, nie wystarcz¹ tylko konstatacje jego istnienia, ale
konieczne jest poszukiwanie efektywnych instrumentów i strategii zwalczania
bezrobocia, a szczególnie bezrobocia d³ugotrwa³ego. Takie jest zadanie stoj¹ce
nie tylko przed polityk¹, ale równie¿ przed naukami spo³ecznymi, a jego znaczenie zrozumieæ musi równie¿ spo³eczeñstwo i pomóc w ró¿ny sposób procesom
zmian.
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SUMMARY
The labour market has been developing in Slovakia since the 1990s. The principal
task of the labour market policy in Slovakia is to achieve full employment under the conditions of free choice of jobs. Slovakia has been characterized by a comparatively high unemployment rate since as early as 1991.
In order to counteract unemployment through the labour market, two main political
programmes were formulated: 1. a passive employment policy, 2. an active employment
policy. These programmes are very important because the number of the unemployed in
Slovakia has been steadily growing. A particularly high unemployment rate is found among
young people, who limit, for that reason, their participation in political life and in the processes of transition to the new social system.
Admittedly, studies show that the unemployed accept their social status more and
more often and they are likewise accepted by their environment, especially by their families. However, long-lasting unemployment is a serious social problem and it is necessary to
find ways to counteract it. This is an urgent task both for politics and social sciences.

