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Ekonomiczny kontekst problemu spoïecznego
— przypadek prekariatu

Streszczenie
Przedmiotem opracowania sÈ spoïeczne i ekonomiczne (z poïoĝeniem nacisku na ten
ostatni) warunki istnienia prekariatu — jednej z siedmiu grup spoïecznych wyodrÚbnionych przez Guya Standinga. Opracowanie skïada siÚ z trzech czÚĂci. W pierwszej z nich
dokonano próby oszacowania liczebnoĂci zbiorowoĂci zaliczanej do prekariatu na polskim rynku pracy. WbczÚĂci drugiej przedstawiono spoïeczne i polityczne skutki istnienia
prekariatu. W trzeciej zaĂ omówiono przyczyny i okolicznoĂci powstania i utrwalania siÚ
prekariatu na rynku pracy. Opracowanie zamykajÈ konkluzje zawierajÈce trzy podstawowe
wnioski dotyczÈce skali prekariatu na wspóïczesnych rynkach pracy, jego uwarunkowañ
ekonomicznych oraz dajÈcej siÚ przewidzieÊ przyszïoĂci. Zwrócono tam uwagÚ na to, ĝe
w zbiorowoĂci tworzÈcej prekariat mogÈ siÚ znaleěÊ takĝe osoby, którym taka pozycja na
rynku pracy w peïni odpowiada.
Sïowa kluczowe: prekariat, rynek pracy, zatrudnienie, globalizacja, delokalizacja
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Wprowadzenie
Zasadniczym przedmiotem analiz podjÚtych w artykule sÈ konteksty — spoïeczny ibekonomiczny (z poïoĝeniem nacisku na ten ostatni) prekariatu2, czyli wyodrÚbnionej przez
Guy’a Standinga grupy spoïecznej. Prekariat jako grupa spoïeczna zostaï juĝ doĂÊ dobrze
scharakteryzowany i przedstawiony w polskiej literaturze przedmiotu (np. Szarfenberg
2015, Urbañski 2014, Poïawski 2012, s. 122–147, Sowa 2010, s. 101–132), co zwalnia zbobowiÈzku jego szczegóïowego opisu. Dla porzÈdku zostanÈ jedynie przytoczone najwaĝniejsze
ustalenia dotyczÈce tej grupy.
W pierwszej dekadzie XXI w. brytyjski socjolog i ekonomista Guy Standing zidentyfikowaï siedem grup spoïecznych (Standing 2010, s. 102–115, Standing 2011, s. 7–8), do
których zaliczyï:
– elity — skïadajÈce siÚ z maïej liczby absurdalnie bogatych obywateli globalnych;
– salariat, w skïad którego wchodzÈ osoby majÈce stabilne zatrudnienie w peïnym
wymiarze czasu pracy, skoncentrowane w duĝych korporacjach, agencjach rzÈdowych
i administracji publicznej, w tym sïuĝby cywilnej;
– „proficians” skïadajÈce siÚ z osób dysponujÈcych umiejÚtnoĂciami pozwalajÈcymi im
na uzyskiwanie wysokich dochodów z pracy kontraktowej (np. w charakterze konsultantów czy ekspertów) lub prowadzonej na rachunek wïasny;
– pracowników fizycznych, bÚdÈcych trzonem dawnej klasy robotniczej;
– bezrobotnych;
– osoby niedostosowane spoïecznie, ĝyjÈce na marginesie spoïeczeñstwa oraz
– prekaritat, w której skïad wchodzÈ osoby pozbawione róĝnych form gwarancji bezpieczeñstwa zwiÈzanego z zatrudnieniem, m.in. takich jak: minimalne wynagrodzenie, indeksacja wynagrodzeñ, kompleksowe zabezpieczanie spoïeczne, opodatkowanie pracy zapewniajÈce zmniejszanie nierównoĂci dochodowych i uzupeïnienie niskich
dochodów, moĝliwoĂÊ zakïadania i przystÚpowania do zwiÈzków zawodowych lub
innych reprezentacji pracowników, moĝliwoĂÊ rozwoju zawodowego przez szkolenia
ibstaĝe, ochrona przed arbitralnym zwolnieniem czy ochrona przed wypadkami i chorobami zwiÈzanymi ze Ăwiadczeniem pracy.
Zgodnie z koncepcjÈ Standinga, na wspóïczesnym, konkurencyjnym rynku pracy
obserwuje siÚ zjawisko wyraěnego kurczenia dwóch grup, czyli „salariatu” i pracowników
fizycznych, przy znaczÈcym wzroĂcie (przede wszystkim w sensie iloĂciowym) prekariatu.
Niesie to za sobÈ powaĝne konsekwencje natury spoïecznej, poniewaĝ Ăwiadczona przez
prekariuszy praca generalnie nie daje moĝliwoĂci budowania Ăcieĝki rozwoju zawodowego
ani toĝsamoĂci zawodowej. Rodzi to brak poczucia solidarnoĂci ze spoïecznoĂciÈ pracy,
poczucie alienacji, instrumentalne podejĂcie do obowiÈzków, oportunizm oraz postawy
ibdziaïania wynikajÈce z niepewnoĂci i duĝego ryzyka „wyautowania” z miejsca pracy.
2

Sïowo „precariat” powstaïo z poïÈczenia wyrazów precarious i proletariat, czyli oznacza osoby
naleĝÈce do najuboĝszej klasy, niepïacÈce podatków, dajÈce pañstwu tylko potomstwo. Po raz pierwszy uĝyte zostaïo przez francuskich socjologów w latach 80. XX w. w celu opisania pracowników
tymczasowych i sezonowych.
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Prekariat jako grupa spoïeczna jest z reguïy postrzegany i analizowany przez pryzmat
spoïecznych lub/i politycznych konsekwencji istnienia. Celem opracowania jest identyfikacja ekonomicznych przyczyn i okolicznoĂci powstania i utrwalania siÚ prekariatu na
wspóïczesnych rynkach pracy. OsiÈgniÚciu tak sformuïowanego celu posïuĝyïy analizy
najwaĝniejszych procesów obserwowanych w gospodarkach w ostatnich kilkudziesiÚciu
latach, wywierajÈcych zasadniczy wpïyw na rynki pracy. Zaliczono do nich postÚpujÈcÈ
globalizacjÚ, przyspieszenie postÚpu technicznego, zwïaszcza w zakresie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT), zmiany w modelach ekonomicznych pañstw oraz
zmiany zachodzÈce w modelu pracy. Zasadnicze analizy poprzedza próba oszacowania
skali zjawiska prekariatu w polskim rynku pracy.

Prekariat — skala zjawiska. Studium przypadku Polski
ZbiorowoĂÊ, którÈ moĝna byïoby objÈÊ pojÚciem prekariatu, jest w rzeczywistoĂci trudna
do zidentyfikowania i oszacowania za pomocÈ danych gromadzonych i udostÚpnianych
wbramach statystyki publicznej. TworzÈ jÈ bowiem osoby o róĝnym statusie — ĂwiadczÈcy
pracÚ lub próbujÈcy jÈ podjÈÊ jako pracownicy najemni lub dziaïajÈcy na rachunek wïasny
tak na legalnym rynku pracy, jak i w tzw. „szarej strefie”. MogÈ byÊ to np. pracownicy sezonowi, zatrudnieni na czas okreĂlony, pracujÈcy (nie z wïasnej woli) w niepeïnym wymiarze
czasu, pozornie samozatrudnieni wykonawcy zaleĝni czy bezrobotni niemajÈcy szans na
integracjÚ spoïecznÈ, aktywizowani w ramach aktywnej polityki rynku pracy. MogÈ to byÊ
równieĝ osoby, których prekaryjnoĂÊ nie wynika z formy zatrudnienia czy statusu na rynku
pracy, abzbpowodu uzyskiwania niskiego wynagrodzenia z tytuïu tak czy inaczej Ăwiadczonej
pracy, czyli tzw. biedni pracujÈcy. DodaÊ trzeba, ĝe poszczególne zbiorowoĂci nie sÈ nierozïÈczne i pojedyncza osoba moĝe jednoczeĂnie pracowaÊ w „szarej strefie”, jako pracy
gïównej, uczestniczyÊ w jakimĂ programie aktywnej polityki rynku pracy i kwalifikowaÊ
siÚ jednoczeĂnie do zbiorowoĂci „biednych pracujÈcych”. TÚ nierozïÈcznoĂÊ zbiorowoĂci
stanowiÈcych wspóïczesny prekariat ilustruje rysunek 1.
DostÚpne dane statystyczne pozwalajÈ jedynie na maïo precyzyjne przybliĝenie wielkoĂci zbiorowoĂci tworzÈcej prekariat. W tym celu badacze posïugiwali siÚ takimi wskaěnikami, jak np. staĝ pracy (job tenure) okreĂlajÈcy stabilnoĂÊ pracy (job stability) czy ryzyko
dochodu (income risk) okreĂlajÈce zmiennoĂÊ zarobków3. Znaczna czÚĂÊ badañ jest oparta
na analizach zbiorowoĂci pracowników „warunkowych” (contingent workers). Grupa ta
bywa róĝnie definiowana, ale na ogóï definicje te mówiÈ o krótkookresowym (dorywczym) stosunku pracy (niepewnoĂci zatrudnienia) oraz braku prawnych i instytucjonalnych
regulacji wynagradzania za pracÚ (niepewnoĂci dochodu z pracy). WĂród typów contingent
workers wyodrÚbnia siÚ m.in. pracujÈcych w niepeïnym wymiarze czasu, na czas okreĂlony,
na wezwanie oraz pracowników wypoĝyczanych i kontraktowych (w tym takĝe samozatrudnionych) (Horne, Williamson, Herman, 2005, s. 1.1–1.6).

3

Omówienia tych badañ znaleěÊ moĝna w: Szarfenberg 2015, s. 4–6.
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Próby okreĂlenia skali zatrudnienia prekaryjnego w Polsce do tej pory byïy podejmowane sporadycznie. NajczÚĂciej opieraïy siÚ na informacjach dotyczÈcych rodzajów umów
o pracÚ, przy czym rodzajem wyróĝniajÈcym ten typ zatrudnienia staïy siÚ umowy na czas
okreĂlony (zob. Bednarski, Frieske 2012, Kiersztyn 2012, s. 93–121).
Rysunek 1. ZbiorowoĂci tworzÈce prekariat
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½ródïo: opracowanie wïasne.

Identyfikacji zbiorowoĂci prekariuszy sïuĝyïy równieĝ informacje o pracy Ăwiadczonej
na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli regulowanej w Polsce przez przepisy Kodeksu
cywilnego (zob. Krasiejko 2016, s. 19–27). Zalicza siÚ do nich umowy-zlecenia, umowy
o dzieïo, kontrakty menedĝerskie i pozostaïe umowy cywilnoprawne. Tego typu formy
zatrudnienia charakteryzuje wiele cech niekorzystnych. ZaliczyÊ do nich trzeba przede
wszystkim terminowoĂÊ i niestabilnoĂÊ, niskie na ogóï gratyfikacje finansowe, brak lub
ograniczony zakres ubezpieczeñ spoïecznych z tytuïu Ăwiadczenia pracy oraz ryzyko ekonomiczne. Jeĝeli stanowiÈ one dla pracownika jedynÈ lub choÊby gïównÈ formÚ zatrudnienia, zatrudnienie to moĝna traktowaÊ jako prekaryjne. Warto przy ty dodaÊ, ĝe prekaryjnoĂÊ umów cywilnoprawnych jest przez niektórych badaczy traktowana jako kolejny
etap rozwoju stosunków zatrudnienia (Godlewska-Bujok 2014, s. 2–6).
Co ciekawe, identyfikujÈcy zbiorowoĂÊ prekariuszy badacze polscy generalnie nie siÚgali po dane dotyczÈce pracy nierejestrowanej4, czyli Ăwiadczonej w „szarej strefie” gospo4

Zgodnie z definicjÈ Gïównego UrzÚdu Statystycznego przez pracÚ nierejestrowanÈ rozumie
siÚ (GUS 2010, s.b10):
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darki. A tam wïaĂnie wystÚpuje w czystej postaci rzeczywisty brak wszystkich gwarancji
opisanych przez Standinga.
Nie jest to zasadniczym celem opracowania, ale spróbujmy choÊby w wielkim przybliĝeniu okreĂliÊ na podstawie danych statystyki publicznej wielkoĂÊ zbiorowoĂci wchodzÈcych w skïad prekariatu w Polsce w 2014 r. ZbiorowoĂci te zostaïy wyspecyfikowane na
prezentowanym juĝ schemacie (rysunek 1).
– „biedni pracujÈcy” (working poor) — kategoria ta nie wystÚpuje w polskiej statystyce
publicznej. Jako jej przybliĝeniem posïuĝymy siÚ kategoriÈ pracowników niskoopïacanych (low-wage-workers), za których uwaĝa siÚ w statystyce miÚdzynarodowej osoby
zarabiajÈce mniej niĝ 2/3 mediany przeciÚtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (Bosch, Weinkopf, 2008, s. 5). Poniewaĝ mediana wyniosïa wówczas 3292 zï (GUS
2015, s. 8), pracowników niskoopïacanych byïo co najmniej 1472,7 tys.5. Naleĝy jednak
wyraěnie podkreĂliÊ, ĝe liczba ta nie odzwierciedla w peïni wielkoĂci zbiorowoĂci „biednych pracujÈcych” poniewaĝ, po pierwsze, nie obejmuje osób zarabiajÈcych od 2053,87
do 2194,37 zï (nie przewidziano w statystyce tego przedziaïu wynagrodzeñ), po drugie
zaĂ — z natury rzeczy dotyczy jedynie pracujÈcych otrzymujÈcych wynagrodzenie, czyli
pracowników najemnych6;
– zatrudnieni na czas okreĂlony — 3652 tys. (GUS 2015a);
– pracujÈcy w niepeïnym wymiarze czasu z powodu niemoĝnoĂci znalezienia pracy wbpeïnym wymiarze czasu — 352 tys. (GUS 2015a);
– pracujÈcy w „szarej strefie” jako w pracy gïównej — 396 tys. (GUS 2015b);
– uczestnicy programów ALMP — 504,8 tys. (MPiPS 2015);
– osoby pracujÈce na umowÚ o dzieïo i umowÚ-zlecenie niezatrudnione na umowÚ
obpracÚ — 1169 tys. (GUS 2015c).
W trzech zbiorowoĂciach, które bez ryzyka popeïnienia wiÚkszego bïÚdu moĝna traktowaÊ jako rozïÈczne (zatrudnieni na czas okreĂlony, pracujÈcy w „szarej strefie” jako pracy
gïównej oraz pracujÈcy na umowÚ o dzieïo i umowÚ zlecenie, niezatrudnieni na umowÚ
o pracÚ), pracowaïo w sumie 5217 tys. osób. Poniewaĝ w tym czasie w caïej gospodarce
– pracÚ najemnÈ wykonywanÈ bez nawiÈzania stosunku pracy, czyli bez umowy o pracÚ, umowy-zlecenia, umowy o dzieïo lub jakiejkolwiek pisemnej umowy pomiÚdzy pracodawcÈ a pracownikiem; praca nie moĝe byÊ równieĝ wykonywana na podstawie powoïania, mianowania lub
wyboru; z tytuïu wykonywania pracy nierejestrowanej pracownik nie uzyskuje ubezpieczenia
spoïecznego, a wiÚc uprawnieñ do korzystania ze Ăwiadczeñ spoïecznych; okres wykonywania
tej pracy nie jest takĝe zaliczany jako skïadkowy z punktu widzenia tych ubezpieczeñ, a pracodawca nie odprowadza odpowiednich sum z tytuïu wypïacanego wynagrodzenia; od dochodów
z pracy nierejestrowanej nie sÈ pïacone podatki dochodowe,
– pracÚ na wïasny rachunek, jeĂli z tytuïu prowadzonej dziaïalnoĂci gospodarczej nie sÈ realizowane obowiÈzki finansowe wobec pañstwa (np. podatki).
5 Tylu pracowników otrzymywaïo wynagrodzenia brutto niĝsze niĝ 2053,87 zï (GUS 2016).
6 Kategoria „biednych pracujÈcych” obejmuje osoby, które pomimo osiÈgania dochodów z pracy
zawodowej doĂwiadczajÈ biedy. Poniewaĝ jednak ubóstwo jest definiowane na poziomie gospodarstwa domowego, za pracujÈcÈ osobÚ ubogÈ uwaĝa siÚ osobÚ pracujÈcÈ, która jest czïonkiem ubogiego
gospodarstwa domowego (zob. Bukowski, Magda 2013, s. 118).
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narodowej pracowaïo 16 018 tys. osób (GUS 2015a), stanowili oni ïÈcznie prawie 1/3
(dokïadnie 32,6%) pracujÈcych ogóïem. A doliczyÊ trzeba byïoby caïkowicie nieznane
czÚĂci pozostaïych zbiorowoĂci, spoĂród których najmniej rozpoznana jest zbiorowoĂÊ osób
pracujÈcych na wïasny rachunek niejako pod przymusem (kiedy pracodawca uzaleĝniï
powierzenie pracy od zaïoĝenia przez nich dziaïalnoĂci gospodarczej), czyli pozornie samozatrudnionych. Ostroĝnie szacujÈc moĝna przyjÈÊ, iĝ o pracy prekaryjnej moĝna mówiÊ
wbprzypadku co najmniej 40% pracujÈcych w Polsce.

Spoïeczne i polityczne skutki istnienia prekariatu
Prekariat obejmuje zbiorowoĂÊ bardzo duĝÈ, wartÈ skupienia uwagi, poniewaĝ tworzÈ jÈ
ludzie niepewni swojej sytuacji zawodowej, wyïÈczeni z rozwoju zawodowego i sfrustrowani.
Nie bÚdÈc w stanie uczestniczyÊ w liczÈcych siÚ strukturach i sieciach spoïeczno-gospodarczych, stanowiÈ realne zagroĝenie dla ïadu spoïecznego. Zostali nazwani przez Standinga
„The Dangerous Class”, poniewaĝ sÈ podatni na politycznÈ retorykÚ (np. neofaszystowskÈ),
namawiajÈcÈ do zmian naruszajÈcych istniejÈcy porzÈdek w kierunku niepoĝÈdanym, bo
szkodliwym dla rozwoju spoïeczeñstw. Warunki pracy i ĝycia powodujÈ, ĝe stajÈ siÚ politycznymi oportunistami chÚtnie przystÚpujÈcymi do ruchów ekstremalnych, wykorzystujÈcych
nastroje ksenofobiczne, nacjonalistyczne czy rasistowskie. Dokonywane przez nich wybory
polityczne mogÈ przesunÈÊ wahadïo polityk gospodarczych opartych obecnie najczÚĂciej na
nurtach neoliberalnych do skrajnego etatyzmu lub (co gorzej) do socjalizmu.
Wedïug niektórych badaczy prekariat jest pojÚciem odpowiadajÈcym marksowskiej
„rezerwowej armii pracy”. Odwoïanie do koncepcji Karola Marksa ma miejsce równieĝ
w porównaniu pracowników prekaryjnych z XIX-wiecznÈ przemysïowÈ klasÈ robotniczÈ,
zwïaszcza w kontekĂcie jej potencjaïu rewolucyjnego. Podobnie, jak wówczas, równieĝ
obecnie grupa niezadowolonych pracowników moĝe podjÈÊ walkÚ na rzecz poprawy
warunków pracy i ĝycia (Jakonen, Peltokoski, Toivanen, 2012, s. 8–9).
Konsekwencje istnienia prekariatu analizowane w skali jednostkowej sÈ najczÚĂciej
odnoszone do osób wchodzÈcych w skïad tej grupy spoïecznej. Skutki te wynikajÈ bezpoĂrednio z braku gwarancji zatrudnienia, miejsca pracy, dochodu, warunków pracy i innych.
W krótkim okresie prowadzÈ m.in. do pauperyzacji i zachwiania poczucia bezpieczeñstwa
socjalnego prekariuszy i ich rodzin. Prekariusze nie majÈ bowiem ochrony gwarantowanej
przez system prawa pracy i stosunków przemysïowych. W wielu przypadkach nie przysïugujÈ im pïatne urlopy, nie sÈ szkoleni na koszt firmy, nie naleĝy im siÚ wynagrodzenie
za nadgodziny, nie przysïuguje odzieĝ ochronna, nie korzystajÈ z funduszu socjalnego
ani innych przywilejów pracowniczych, nie partycypujÈ w procesie podejmowania decyzji
wbpodmiotach gospodarczych. W dïugim okresie — jeĝeli nie zapewniÈ sobie dodatkowego
ubezpieczenia — mogÈ byÊ pozbawieni prawa do emerytury lub ich emerytura wyliczona
na podstawie skïadek od minimalnego dopuszczalnego dochodu moĝe siÚ okazaÊ niewystarczajÈca do zaspokojenia podstawowych potrzeb.
W nowszej ksiÈĝce Guy Standing proponuje wiele konkretnych dziaïañ na rzecz eliminacji negatywnych skutków istnienia prekariatu. Powinny byÊ one podejmowane w ramach
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tworzenia Dobrego Spoïeczeñstwa (Good Society), w którym zarówno nierównoĂÊ, jak
ib niestabilnoĂÊ pracy i ĝycia ulegajÈ ograniczeniu. Dziaïania te winny zatem prowadziÊ
do stopniowej eliminacji prekariatu. Przedstawia je liczÈca 29 artykuïów Karta Prekariatu (Precariat Charter). Ich podjÚcie powinno przywróciÊ prekariuszom prawa polityczne
(np. art. 28 Revive deliberative democracy), obywatelskie (np. art. 5 Promote associational freedom), spoïeczne (np. art. 1 Redefine work as productive and reproductive activity)
ibekonomiczne (np. art. 25 Move towards a universal basic income). Wymaga to jednak
przygotowania nowych umów spoïecznych (Standing 2014, s. 127 i dalsze).
Czy jednak tego typu umowy w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych ibwbĂwietle globalnego i jednoczeĂnie ekonomicznego charakteru przyczyn powstania prekariatu
sÈ obecnie moĝliwe do zawarcia?

Przyczyny i okolicznoĂci ekonomiczne powstania
i utrwalania siÚ prekariatu na rynku pracy
Za gïówne czynniki determinujÈce powstanie prekariatu uwaĝa siÚ (Beck 2014, s. 12 ibdalsze, Wierzbicki 2015, s. 54–60, Standing 2011, s. 24 i dalsze, Sowa 2010, s. 116 i dalsze):
– zmianÚ modelu ekonomicznego wspóïczesnych pañstw i spoïeczeñstw, polegajÈcÈ na
transformacji koncepcji welfare state w koncepcjÚ wzrostu gospodarczego opartego
na konkurencyjnoĂci i elastycznoĂci. W tym modelu czïowiek w procesie pracy jest
widziany przez pryzmat kosztów, generowanych gïównie przez nadmiar przywilejów
socjalnych;
– dÈĝenie do zwiÚkszenia elastycznoĂci rynku pracy, przez m.in. ograniczenia roli zwiÈzków zawodowych i ksztaïtowania prawa pracy pod kÈtem pracodawców;
– zmianÚ modelu pracy — przejĂcie od powtarzalnych, maïo skomplikowanych czynnoĂci
wykonywanych w ramach pracy najemnej (najczÚĂciej w dziaïalnoĂci przemysïowej) do
zajÚÊ wymagajÈcych wyspecjalizowanej wiedzy, wykonywanych w sektorze usïugowym;
– moĝliwoĂÊ minimalizacji kosztów pracy przez wykorzystanie narzÚdzi wniesionych
przez rewolucjÚ informacyjnÈ (komputerów, robotów itp.), co umoĝliwia zatrudnianie
dorywcze, czasowe („elastyczne”);
– delokalizacjÚ miejsc pracy, czyli eksport pracy wielkoprzemysïowej z krajów najbogatszych do uboĝszych, o taniej sile roboczej. W krajach najbogatszych przyczyniaïo siÚ to
bezpoĂrednio do utraty pracy przez proletariat wielkoprzemysïowy, który byï zmuszony
podejmowaÊ zatrudnienie nietrwaïe.
Naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe przyczyny te majÈ charakter ĂciĂle ekonomiczny, zdeterminowany dwiema w istocie kategoriami: konkurencji i elastycznoĂci. Obie te kategorie
nie sÈ oczywiĂcie nowe, towarzyszÈ „od zawsze” procesom spoïeczno-gospodarczym. Ich
znaczenie wzrosïo jednak w ostatnich kilkudziesiÚciu latach ze wzglÚdu na pogïÚbianie
siÚ procesu globalizacji, czyli tworzenia siÚ jednolitej gospodarki Ăwiatowej, nastÚpujÈcego dziÚki likwidacji barier dzielÈcych rynki lokalne, regionalne, krajowe i wreszcie
kontynentalne. Analizy historyczne dowodzÈ, ĝe scalanie siÚ, a nastÚpnie powiÚkszanie
obszarów rynków trwa od stuleci. Obecna faza tego procesu, bÚdÈca skutkiem dalszej
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ewolucji spoïecznego ib miÚdzynarodowego podziaïu pracy, polega — najogólniej rzecz
ujmujÈc — na zwiÚkszonej mobilnoĂci towarów i kapitaïu, a tym samym na powstawaniu
rynku Ăwiatowego, na którym sÈ ustalane jednolite parametry, obowiÈzujÈce (teoretycznie)
wszystkich uczestników wszÚdzie jednakowej gry ekonomicznej. Zdaniem badaczy faza ta
charakteryzuje siÚ kryzysem tzw. pañstwa socjalnego oraz prawdziwÈ eksplozjÈ roli rynków
finansowych (Osterhammel, Peterson 2005). Pole, na którym rozgrywa siÚ konkurencyjna
walka o dochody i wpïywy, rozszerza siÚ, a gospodarka Ăwiatowa staje siÚ coraz bardziej
zintegrowana.
W literaturze przedmiotu wskazuje siÚ na wieloĂÊ uwarunkowañ powstania i trwania
tendencji globalizacyjnych, majÈcych charakter gospodarczy, spoïeczny, technologiczny,
kulturowy oraz instytucjonalny (ukaszewicz 2001, Stiglitz 2004, Rybiñski 2007, Rodrik
2011). Czynnikiem instytucjonalnym byïoby np. stopniowe znoszenie znacznej czÚĂci
instrumentów protekcjonistycznych, likwidujÈce bariery wymiany gospodarczej i otwierajÈce rynki towarów i usïug. Podobny charakter majÈ uzgodnienia miÚdzynarodowe
dotyczÈce funkcjonowania rynków kapitaïowych, zwïaszcza w obszarze ich deregulacji
dopuszczajÈcej swobodny przepïyw kapitaïów. Czynnikiem technologicznym jest oczywiĂcie przede wszystkim postÚp techniczny i technologiczny, zwïaszcza w zakresie rozwoju
telekomunikacji i technologii informacyjnej, uïatwiajÈcy koordynacjÚ produkcji jednej
firmy w naleĝÈcych do niej zakïadach zlokalizowanych na terytoriach wielu krajów. PostÚp
techniczny wpïynÈï zasadniczo na lokalizacjÚ przestrzennÈ przemysïu przetwórczego, który
— nie tracÈc swojego naturalnego lokalnego zakorzenienia — stawaï siÚ w coraz wiÚkszym stopniu uniwersalny i globalny. Czynnikiem przyspieszajÈcym proces globalizacji
byï równieĝ postÚp w transporcie, zmniejszajÈcy w praktyce fizyczne odlegïoĂci miÚdzy
krajami. Czynnikiem o charakterze zarówno spoïecznym, jak i kulturowym staïa siÚ gïównie unifikacja wzorców konsumpcji i ich szybka przenoĂnoĂÊ w przestrzeni, nastÚpujÈca
wbwyniku efektu naĂladownictwa. Do czynników gospodarczych zaliczyÊ naleĝaïoby przede
wszystkim zmiany w obszarze polaryzacji przedsiÚbiorstw, jako skutek zróĝnicowanego
zakresu koncentracji ekonomicznej gospodarki Ăwiatowej. Doprowadziïy one stopniowo
do powstania i rozwoju wielkich korporacji wielonarodowych i ponadnarodowych, kierujÈcych siÚ w formuïowanych strategiach nie tylko i nie przede wszystkim maksymalizacjÈ
zysku, zwïaszcza krótkookresowego, ale perspektywicznÈ ekspansjÈ.
Wskazane czynniki determinujÈce procesy globalizacyjne obserwowane we wspóïczesnej gospodarce Ăwiatowej nie powinny byÊ postrzegane jedynie przez pryzmat ogrywanej
przez nie roli sprawczej, ale równieĝ jako skutek globalizacji. Mamy tu bowiem do czynienia ze zwiÈzkami o charakterze sprzÚĝenia zwrotnego.
Nie wymaga szczególnego procesu dowodowego teza, iĝ czynniki determinujÈce procesy globalizacyjne oraz ich skutki wywierajÈ potÚĝny wpïyw na wspóïczesne rynki pracy,
niezaleĝnie od ich obszarów. Jednym z nich jest proces delokalizacji, czyli caïkowite lub
czÚĂciowe zaprzestanie dziaïalnoĂci przedsiÚbiorstwa w jednym kraju, z równoczesnym
otwarciem przedsiÚbiorstwa za granicÈ, lub mówiÈc inaczej — przesuniÚcie caïoĂci lub czÚĂci produkcji dóbr i usïug z kraju do kraju przez bezpoĂrednie inwestycje zagraniczne lub
outsourcing (offshoring). Delokalizacja jest najbardziej jaskrawym przejawem globalnego
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zwrotu w dziaïalnoĂci wytwórczej, prowadzÈcego do nowego miÚdzynarodowego podziaïu
pracy w sferze wytwarzania. Uïatwiïy jÈ dwa podstawowe czynniki. Pierwszym jest ïatwoĂÊ
przepïywu kapitaïu, likwidujÈca w praktyce formalne granice miÚdzy krajowymi rynkami
pracy. Powstaje popyt na pracÚ o zasiÚgu ponadnarodowym, wpïywajÈcy w zasadniczy sposób
na wielkoĂÊ i strukturÚ popytu na pracÚ na lokalnych, regionalnych, krajowych i w koñcu —
kontynentalnych rynkach pracy. Drugim czynnikiem uïatwiajÈcym proces delokalizacji jest
postÚp techniczny i technologiczny, zwïaszcza w zakresie rozwoju telekomunikacji i technologii informacyjnej (ICT), uïatwiajÈcy koordynacjÚ produkcji jednej firmy w naleĝÈcych do
niej zakïadach zlokalizowanych na terytoriach wielu krajów. Wpïywa tym samym zasadniczo
na lokalizacjÚ przestrzennÈ przemysïu przetwórczego. Swoboda decyzyjna dotyczÈca ekspansji w przestrzeni, poïÈczona ze stosunkowo ïatwÈ koordynacjÈ i organizacjÈ dziaïalnoĂci
zakïadów naleĝÈcych do jednego przedsiÚbiorstwa, skutkuje w zasadzie nieograniczonymi
moĝliwoĂciami dyslokacji przemysïu przetwórczego i niektórych rodzajów usïug.
Delokalizacja doprowadziïa do Ăwiatowej konkurencji w zakresie oferowania warunków do tworzenia miejsc pracy i dlatego naleĝy poĂwiÚciÊ jej szczególne miejsce w rozwaĝaniach dotyczÈcych okolicznoĂci powstania i istnienia prekariatu. Chodzi bowiem obto, ĝe
wĂród tych warunków majÈcych przyciÈgnÈÊ kapitaï i w Ălad za nim miejsca pracy sÈ takie,
jak wysokoĂÊ kosztów pracy, sytuacja na rynku pracy, a takĝe instytucjonalne warunki
jego funkcjonowania (np. istnienie i wysokoĂÊ pïacy minimalnej, stopieñ prawnej ochrony
zatrudnienia czy siïa przetargowa zwiÈzków zawodowych). SÈ one rozpatrywane oczywiĂcie
ïÈcznie z wieloma innymi warunkami (jak np. poziom kwalifikacji i produktywnoĂÊ zasobów pracy), ale znaczenie tych pierwszych w procesie decyzyjnym jest istotne.
Innym czynnikiem generujÈcym procesy globalizacji i jednoczeĂnie z nich wynikajÈcym, a majÈcym zasadniczy wpïyw na wspóïczesne rynki pracy, jest dziaïalnoĂÊ wielkich
ponadnarodowych korporacji. SÈ one zaliczane, obok pañstw o duĝym i Ărednim potencjale ekonomicznym, militarnym i ludnoĂciowym, miÚdzynarodowych instytucji finansowych i banków dziaïajÈcych w ukïadach miÚdzynarodowych oraz wielkich firm doradczych
i instytucji ratingowych, do podmiotów gospodarczych dziaïajÈcych na zglobalizowanym
rynku. Ponadnarodowe korporacje sÈ obecnie najsilniejszÈ i czoïowÈ grupÈ podmiotów
w gospodarce Ăwiatowej oraz w procesie umiÚdzynarodowienia dziaïalnoĂci gospodarczej (Dach 2009, s. 13–29). SÈ — z jednej strony — beneficjentami procesu globalizacji,
abzbdrugiej — jego siïÈ napÚdowÈ.
Jak zauwaĝyï to juĝ ÊwierÊ wieku temu Robert Bernard Reich, struktura organizacyjna
ponadnarodowych korporacji jest odmienna od spotykanej w tradycyjnych firmach. Przyjmuje bowiem postaÊ „sieci pajÈka”, której jÈdrem jest zespóï twórczy, odkrywajÈcy i rozwiÈzujÈcy strategiczne problemy korporacji (Reich 1996, s. 71 i dalsze). Zmiany organizacji
ibzarzÈdzania w wielkich korporacjach, polegajÈce na odejĂciu od zarzÈdzania hierarchicznego na rzecz funkcjonalizacji i decentralizacji, jest umoĝliwiony oczywiĂcie dziÚki ICT. Jakie
ma to konsekwencje dla rynku pracy? Przede wszystkim takie, ĝe korporacje ponadnarodowe wymagajÈ stosunkowo niewielkiego zatrudnienia staïego. Na ich obrzeĝach znajdujÈ
siÚ firmy lub pracownicy angaĝowani do wykonywania okreĂlonych czynnoĂci, dostarczania
okreĂlonych usïug bÈdě nawet elementów majÈtku trwaïego (pomieszczenia biurowe, hale
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fabryczne i inne). Czas zaangaĝowania jest przy tym ĂciĂle okreĂlony i dostosowany do koncepcji strategicznych zespoïu twórczego. Poniewaĝ w Ăwiecie globalnego wspóïzawodnictwa
siïa robocza widziana bywa wyïÈcznie przez pryzmat kosztów, ograniczanie zatrudnienia staïego jest jednym ze sposobów osiÈgania i utrzymania konkurencyjnoĂci w warunkach wahañ
rynkowych. RoĂnie w to miejsce zatrudnienie czasowe, najczÚĂciej kontraktowe, niewiÈĝÈce
pracodawcy i pracownika staïymi wiÚzami, pozwalajÈce przedsiÚbiorstwom na elastyczne
dostosowywanie siÚ do zmian na rynkach produktów. Czyli prekariat.
OczywiĂcie, ponadnarodowe korporacje nie stanowiÈ — jak dotÈd — trzonów gospodarek narodowych. DominujÈ w nich podmioty gospodarcze maïe i Ărednie. Jakkolwiek
czÚsto znajdujÈ siÚ one w sytuacji podlegïoĂci i zaleĝnoĂci wobec wielkich korporacji, to
równie czÚsto dziaïajÈ na rynkach lokalnych (jak np. piekarnie, warsztaty samochodowe czy
fryzjerskie). Do swego funkcjonowania (jeĝeli nie sÈ to podmioty jednoosobowe, czyli tzw.
samozatrudnieni) potrzebujÈ równieĝ pracowników najemnych. I w ich przypadku dziaïanie
w Ărodowisku totalnej konkurencji przyczynia siÚ do utrwalania warunków istnienia prekariatu. Niestabilne i nisko opïacane miejsca pracy sÈ niewÈtpliwie sposobem obniĝenie kosztów pracy (zarówno pïacowych, jak i pozapïacowych) we wszystkich podmiotach gospodarczych. W zïej sytuacji finansowej firm, w przypadku okresowej bÈdě trwaïej dekoniunktury
wbobsïugiwanych przez nie segmentach rynków produktów, zatrudnienie prekaryjne moĝe
byÊ istotnym czynnikiem obniĝki kosztów dziaïalnoĂci i zwiÚkszenia tÈ drogÈ konkurencyjnoĂci na rynkach produktów. WiÚcej — trzeba wyraěnie powiedzieÊ, ĝe w warunkach stabilnoĂci
i wysokiej dochodowoĂci dla pracowników tych miejsc pracy mogïoby w ogóle nie byÊ — ich
istnienie wykluczyïby rachunek kosztów w firmie. IdÈc dalej — zatrudnienie prekaryjne
daje moĝliwoĂÊ elastycznego dostosowywania wielkoĂci zaïogi do potrzeb wyznaczanych na
rynkach produktów, przy ograniczeniu tzw. kosztów transakcyjnych i pominiÚciu skomplikowanych na ogóï procedur zwiÈzanych z naborem oraz zwalnianiem pracowników. Moĝe
teĝ stanowiÊ rodzaj wstÚpnej selekcji kandydatów do pracy, których okres takiej aktywnoĂci
w firmie staje siÚ czasem wykorzystywanym na ocenÚ przydatnoĂci do pracy na staïe.
Nasze dotychczasowe analizy czynników ekonomicznych sprzyjajÈcych powstaniu
ibutrwalaniu siÚ prekariatu na rynku pracy dotyczyïy jedynie jego strony popytowej. Naleĝy
zatem zwróciÊ uwagÚ na jeden z aspektów podaĝowej strony rynku pracy, który je wzmacnia — a byÊ teĝ moĝe — przyspiesza. Aspektem tym sÈ wspóïczesne fale migracyjne.
Postawy coraz liczniejszej grupy migrantów, czÚsto oczekujÈcych jakichkolwiek miejsc
pracy, niezaleĝnie od ich jakoĂci wyraĝajÈcej siÚ choÊby poziomem róĝnego typu gwarancji
bezpieczeñstwa, zachÚcajÈ wrÚcz do obniĝania standardów pracy. Tym samym stajÈ siÚ
swego rodzaju akceleratorem zmian na wspóïczesnych rynkach pracy, zmian prowadzÈcych
do pogïÚbienia ich segmentacji.
Jak widaÊ z tej analizy, okolicznoĂci gospodarcze powstania i utrwalania siÚ prekariatu
nie tylko jako grupy spoïecznej, ale jako zjawiska na rynku pracy, sÈ bezwzglÚdne. Czy
wobec tego opracowanie postulowanej przez Standinga Karty Prekariatu, a zwïaszcza
odrÚbnie w kaĝdym kraju, byïoby poĝÈdane? Czy w ogóle rozwiÈzanie tego problemu jest
moĝliwe w Ăwietle trwaïoĂci i uporczywoĂci oddziaïywania czynników ekonomicznych?
Wydaje siÚ to mocno wÈtpliwe.
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Wnioski i uwagi koñcowe
Analizy przeprowadzone w opracowaniu pozwoliïy na sformuïowanie trzech zasadniczych
wniosków.
Po pierwsze, prekariat tworzy liczna i na dodatek rosnÈca grupa pracujÈcych. Przeprowadzone w opracowaniu szacunki wskazujÈ, ĝe w Polsce stanowi ona co najmniej 40%
osób ĂwiadczÈcych pracÚ (niezaleĝnie od formalnego czy nieformalnego statusu na rynku
pracy). Sam Standing w jednym z wywiadów okreĂliï, iĝ jest to okoïo 40% dorosïej populacji. Zaznaczyï jednoczeĂnie, ĝe liczba ta zostaïa okreĂlona na podstawie zarówno wyrywkowych badañ, jak i takowych danych statystycznych, jest to zatem szacunek, abwbduĝej
mierze strzaï7.
Po drugie, istnienie i utrwalanie siÚ prekariatu ma podïoĝe czysto ekonomiczne.
Zostaïo zdeterminowane przede wszystkim zjawiskami gospodarczymi, sprzÚĝonymi ĂciĂle z kierunkami i skalÈ postÚpu technicznego, zwïaszcza w obszarze ICT. Zjawiska te
powodujÈ zmiany na popytowej stronie rynku pracy, prowadzÈce do wyksztaïcania siÚ
segmentu miejsc pracy niegwarantujÈcych róĝnego rodzaju bezpieczeñstwa zajmujÈcym je
pracownikom. SÈ one wzmacniane przez nasilajÈce siÚ procesy migracyjne zasobów pracy.
Po trzecie, w Ăwietle siïy i uporczywoĂci swych przesïanek i okolicznoĂci ekonomicznych, zjawisko prekariatu ma i w dajÈcej siÚ przewidzieÊ przyszïoĂci bÚdzie miaïo tendencjÚ do petryfikacji. Zjawiska i sytuacje na rynku pracy majÈ bowiem charakter pochodny
— sÈ w znaczÈcej czÚĂci odzwierciedleniem przeksztaïceñ dokonujÈcych siÚ w gospodarkach. A te przebiegajÈ wspóïczeĂnie pod dyktando postÚpujÈcej globalizacji, zwiÚkszajÈcej
pole wspóïzawodnictwa i zmniejszajÈcej moĝliwoĂci reakcji pozostajÈcych do dyspozycji
pojedynczych krajów, zwïaszcza tych, które nie sÈ ani jej siïÈ napÚdowÈ, ani beneficjentem.
KoñczÈc, warto jednak dodaÊ, ĝe zmiany na wspóïczesnym rynku pracy wynikajÈ nie
tylko z potrzeb ekonomicznych, czyli z koniecznoĂci dostosowania do zmian zachodzÈcych
w gospodarkach i ich otoczeniu. SÈ takĝe poĂrednim skutkiem zachowañ niektórych grup
zasobów pracy. W ostatnim ÊwierÊwieczu zaobserwowano bowiem zmiany postaw niektórych grup pracowników (zwïaszcza osób mïodych). Ta zmiana przejawia siÚ w rezygnacji ze
zwyczajowej (niejako tradycyjnej) Ăcieĝki rozwoju zawodowego (stopniowego awansowania
w warunkach pracy najemnej) na rzecz kariery zawodowej nieciÈgïej (bondaryless carrier).
Polega ona — rzecz mocno uogólniajÈc — na rozwoju zawodowym róĝnokierunkowym,
np. przeplataniu siÚ pracy najemnej z pracÈ na rachunek wïasny i nabywaniu w ten sposób
róĝnorodnych doĂwiadczeñ zawodowych (Baltes i in. 2011, s. 197–225). Innymi sïowy —
niestabilnoĂÊ Ăcieĝki kariery zawodowej prekariusza nie zawsze i nie w kaĝdym przypadku
jest dla niego obciÈĝeniem czy stanem niepoĝÈdanym. Moĝe nawet wrÚcz odpowiadaÊ
osobom, dla których taki tryb Ăwiadczenia pracy jest wïaĂnie Ăwiadectwem ich podmiotowoĂci na rynku pracy i którym niemiïa jest perspektywa trwajÈcej przez caïe ĝycie „kary
pozbawienia wolnoĂci” (jail sentences) (Jakonen, Peltokoski, Toivanen 2012, s. 4).
7

Wywiad dla portalu Wirtualna Polska, 22.10.2015 (Wirtualna Polska, http://wiadomosci.wp.pl/
kat,141202,title,Bezwarunkowy-dochod-podstawowy-Prof-Guy-Standing-kazdemu-sie-nalezy,wid,17
923766,wiadomosc.html?ticaid=116cbc [dostÚp: 6.04.2016]).
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Summary
The paper discusses social and economic dimensions of the precariat (focusing mainly on
the latter) — one out of seven social groups distinguished by Guy Standing. The paper
consists of three sections. In the first one is an attempt to estimate the number of persons
classified as the precariat on the Polish labour market was made. The second part presents
social and political consequences of the precariat. The third part discusses causes and
circumstances of the emergence and embedment of the precariat on the labour market.
The paper sums up with three main conclusions on the scale of the precariat on the con-
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temporary labour markets, its economic determinants and possible future developments.
It was also pointed out that within the precariat there are persons who accept and feel
well to be in such a position on the labour market.
Key words: the precariat, labour market, employment, globalization, relocation
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