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Problem badawczy

Jakie rozwiązania mogą sprzyjad stabilnemu i 
zrównoważonemu rozwojowi rynku pracy

w gospodarce współczesnej?



Przypuszczenie badawcze

Flexicurity to kompleksowa strategia działao, 
stanowiących odpowiedź na wyzwania 

współczesnej gospodarki.

Warunek konieczny skuteczności flexicurity

zrozumied i zaakceptowad 

myślenie w kategoriach „win-win”
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Główne wyzwania rozwojowe rynku pracy
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• „Masowa substytucja ludzi 
przez coraz nowocześniejsze 
automaty zmusza paostwo do 
przemyślenia na nowo roli 
człowieka w społecznym 
procesie.”

J.Rifkin

• „ … w przyszłości praca nie 
będzie oznaczad tego samego 
co obecnie. (…) Miejsca pracy 
nie zanikają, lecz praca 
przechodzi głębokie 
przeobrażenia.”

M.Carnoy

Skutki:
-płynnośd produkcji 
i zatrudnienia
-zmiana charakteru 
pracy, organizacji i 
stosunków pracy
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• „…ściślejsza integracja 
paostw oraz ludzi na 
świecie, spowodowana 
ogromną redukcją 
kosztów transportu i 
telekomunikacji oraz 
zniesieniem sztucznych 
barier w przepływie 
dóbr, usług, kapitału, 
wiedzy i w mniejszym 
ludzi z kraju do kraju..”

J.E. Stiglitz

Skutki:
-wzrost presji 
konkurencyjnej,
-ułatwiona 
dyfuzja postępu 
technicznego,
-wyższy poziom 
mobilności 
czynników 
produkcji
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• „(…) W zachodniej i 
centralnej Europie oraz 
w Japonii stopa 
urodzeo zeszła już 
poniżej wartości 
wymaganej do 
utrzymania populacji na 
obecnym poziomie, to 
jest poniżej 2,1 żywych   
urodzeo przypadających 
na jedną kobietę w 
wieku 
reprodukcyjnym.”

P.F. Drucker

Skutki:
-spadek liczby 
ludności
-niewłaściwa z 
punktu widzenia 
gospodarki i 
rynku pracy 
struktura 
wiekowa ludności



Czy jest możliwe

współwystępowanie zjawisk ?

- wysokie zatrudnienie

- niskie bezrobocie

- wysoka elastycznośd

- wysokie bezpieczeostwo

Oczekiwania
długookresowa 

sprawnośd

i efektywnośd 
funkcjonowania 

rynków pracy



Flexicurity - klucz do sukcesu ?

Flexicurity =    flexibility +     security

(elastycznośd )   (bezpieczeostwo)

„Flexicurity to bezpieczeostwo pracy, zatrudnienia, dochodu i 
bezpieczeostwo łączone, które  ułatwia integrację społeczną, 
pozwala na trwałe i wysokiej jakości uczestnictwo w rynku 
pracy i jednocześnie zapewnia numeryczną /zewnętrzną i 
wewnętrzną/, funkcjonalną i płacową elastycznośd , służącą 
dostosowaniu się rynku pracy i pojedynczych przedsiębiorstw 
do zmiennych warunków funkcjonowania, prowadząc do 
utrzymania i podniesienia konkurencyjności oraz wydajności.”



Macierz elastyczności i bezpieczeostwa
Rodzaje 

elastyczności i 
bezpieczeostwa

Bezpieczeostwo 
pracy

Bezpieczeostwo 
zatrudnienia

Bezpieczeostwo 
dochodu

Bezpieczeostwo 
łączone

Elastycznośd 
numeryczna 
zewnętrzna

Elastycznośd 
numeryczna 
wewnętrzna

Elastycznośd  
funkcjonalna

Elastycznośd 
płacowa

Wielowariantowość flexicurity wymaga poszukiwania 

rozwiązań „szytych na miarę”.



Narzędzia realizacji flexicurity

• Elastyczne i wiarygodne/przewidywalne 
porozumienia umowne

• Skuteczna aktywna polityka rynku pracy 
(active labour market policies – ALMP)

• Wszechstronne systemy uczenia się przez całe 
życie  (lifelong learning – LLL)

• Nowoczesne systemy zabezpieczenia 
społecznego



Elastyczne i wiarygodne/przewidywalne 
porozumienia umowne

Prawne możliwości zwiększające elastycznośd pracy, 
prowadzące do redukcji segmentacji rynku pracy, 

ograniczenia pracy nierejestrowanej, zaspokajające 
potrzeby nie tylko pracodawców ale również 

pracowników



Skuteczna aktywna polityka rynku pracy

działania ukierunkowane na przeciwdziałanie 
bezrobociu i zwiększanie zatrudnienia

Sprzyja tworzeniu 
nowych miejsc pracy

Wspiera pracowników, 
zwłaszcza w okresach 

bezrobocia
i przechodzenia do 

nowej pracy



Wszechstronne systemy kształcenia się przez 
całe życie

Proces ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji 
poprzez uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, 
zapewniający wyższą przystosowalnośd i zdolnośd 

do zatrudnienia.

Oparty na strategii „win-win” stanowi źródło 
potencjalnych korzyści zarówno pracowników  jak i 

pracodawców



Nowoczesne systemy zabezpieczenia 
społecznego

Rozwiązania służące równoważeniu ryzyka 
pozostawania bez zatrudnienia, z jednej strony 

stanowiące zabezpieczenie ich dochodów, z drugiej 
sprzyjające zatrudnieniu i mobilności na rynku 

pracy. 



Wnioski
1/ Flexicurity – koncepcyjnie poprawna i niezbędna w świetle 

wyzwao współczesnego rynku pracy

2/ Brak uniwersalnych sposobów godzenia elastyczności i 
bezpieczeostwa oraz ich wielowariantowośd wymaga 
poszukiwania rozwiązao dostosowanych do potrzeb konkretnych 
gospodarek

3/ Zewnętrzna, pozorna prostota idei flexicurity koresponduje z jej 
wewnętrzną złożonością

4/ Warunkiem niezbędnym powodzenia polityki flexicurity jest 
wnikliwe i głębokie zrozumienie samej filozofii i treści koncepcji 
flexicurity
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