
13.05.2020 klasa IIc- Podstawy przedsiębiorczości 

Temat: Rodzaje i przyczyny  bezrobocia. 

Po zapoznaniu się z materiałem napisz: 

1. Co to jest bezrobocie 

2. Rodzaje bezrobocia ze względu na przyczynę 

3. Rodzaje bezrobocia ze względu na czas trwania 

4. Stopa bezrobocia 

 

Zadanie do przysłania na Messenger 

1. Skutki bezrobocia 

2.  W jaki sposób państwo przeciwdziała bezrobociu 

(Materiały dostępne w Internecie) 

 

 

Bezrobocie — zjawisko społeczne, które przejawia się tym, iż grupa ludzi zdolnych i chętnych do 

pracy, nie jest w stanie podjąć zatrudnienia. Bezrobotny nie jest nigdzie zatrudniony, nie prowadzi 

działalności gospodarczej ani żadnej innej pracy zarobkowej. 

Podstawowy podział na rodzaje bezrobocia na podstawie jego przyczyn to: 

  

Bezrobocie frykcyjne — kiedy na rynku jest za mało miejsc pracy. Zazwyczaj jest to okres 

przejściowy (dlatego nazywa się je również bezrobociem krótkotrwałym). Ten rodzaj 

bezrobocia jest związany z niedostateczną informacją — kandydaci nie wiedzą, że czeka na 

nich stanowisko pracy. 

  

Bezrobocie strukturalne — zbliżone do bezrobocia frykcyjnego, jednak utrzymujące się 

dłużej i trudniejsze do zniwelowania. W tym przypadku kandydaci nie mają wystarczającego 

wykształcenia lub kompetencji, aby podjąć pracę. 

  

Bezrobocie koniunkturalne — nazywane również bezrobociem cyklicznym lub 

keynesowskim. Jest związane z cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki i nie jest 

długotrwałe. 

  



Bezrobocie technologiczne — związane z bezrobociem strukturalnym. Jest spowodowane 

wprowadzaniem nowych technologii. Pracownicy po prostu nie posiadają wystarczających 

umiejętności, aby pracować np. z nowym sprzętem. 

  

Bezrobocie sezonowe — dotyczy branż i zawodów, które są podatne na zmiany sezonowe 

(np. prace wakacyjne 

Można również podzielić rodzaje bezrobocia na podstawie okresu trwania zjawiska. 

Wyróżnia się: 

  

 bezrobocie krótkookresowe (do 3 miesięcy) 

 średniookresowe (od 4 do 6 miesięcy) 

 długookresowe (od 7 do 12 miesięcy) 

 długotrwałe (powyżej 12 miesięcy). 

  

Bezrobocie może być też jawne (np. bezrobocie rejestrowane — ustalane na podstawie 

ewidencji urzędów pracy) i ukryte (np. wcześniejsza emerytura lub niepełny wymiar pracy 

Główne przyczyny bezrobocia: 

  

 niski poziom wykształcenia części społeczeństwa 

 szybki rozwój nowych technologii 

 zaniedbanie gałęzi gospodarki w regionie 

 niewłaściwe funkcjonowanie instytucji rynku pracy 

 wysokie koszty pracy dla pracodawców 

 brak poszukiwanych przez pracodawców umiejętności u kandydatów 

 wejście na rynek pracy pokolenia wyżu demograficznego 

 niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy 

 wysokie zasiłki dla bezrobotnych, pomoc socjalna 

 wysokie podatki, które ograniczają możliwości pracodawców 

 niedopasowanie terytorialne miejsca zapotrzebowania na pracę i miejsca zamieszkania 

potencjalnych pracowników 

 sztywne i opresyjne dla pracodawców prawo pracy 

 nagłe zmniejszenie zapotrzebowania na dany produkt lub usługę 

 gospodarka państwa nastawiona na import 

 sezonowe zmiany w rodzaju i skali zatrudnienia 

 wyznaczanie przez rząd sztucznie wysokich stawek płacy minimalnej. 

 

https://interviewme.pl/blog/pokolenie-z


 Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna, która określa wymiar bezrobocia na danym 

obszarze. Jest to po prostu stosunek liczby osób bezrobotnych do osób aktywnych 

zawodowo 

Aktywni zawodowo , to bezrobotni (szukający pracy) + pracujący 
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	Główne przyczyny bezrobocia:

