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Wprowadzenie
Lata 90. XX wieku związane z przeobrażeniami politycznymi oraz ekonomicznymi w systemie osadniczo-produkcyjnym Jelcza-Laskowic, przyniosły również
istotne zmiany w uwarunkowaniach i procesach demograficznych. Od początku lat
90. obserwuje się wyraźne osłabienie dynamiki rozwoju ludności, które jest wynikiem
postępującego spadku natężenia urodzeń oraz utrzymywania się dość wysokiego poziomu umieralności (Długosz 1997).
Potrzebą każdego istniejącego lub nowo powstającego przedsiębiorstwa jest
wnikliwa analiza otoczenia, a w szczególności rynku pracy, czemu służy badanie
czynników społeczno-demograficznych Zaś jednym z najistotniejszych składników
otoczenia wydają się ludzie, gdyż to oni tworzą rynek i dzięki nim przedsiębiorstwa
mogą realizować swoje strategie.
Celem niniejszego opracowania jest zatem przedstawienie sytuacji demograficznej miasta Jelcz-Laskowice jako czynnika mającego znaczący wpływ na rynek pracy oraz
na decyzje strategiczne nowo powstających przedsiębiorstw. Zostanie również dokonana
ocena tendencji w dziedzinie zmian w strukturze demograficznej badanej jednostki
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osadniczej tj. dynamiki zmian zaludnienia, struktur demograficznych, ruchu naturalnego i migracji ludności. Analiza tychże zjawisk ma na celu zwrócenie uwagi samorządu
lokalnego na problemy demograficzne skutkujące rozwojem lub stagnacją omawianego
miasta. Przyjęty okres analizy demograficznej, ukazujący trendy przemian demograficznych obejmuje lata 1997-2006 (Jałowiecki, Szczepański 2005, Bagiński 1994).

Zmiany demograficzne i ich wpływ na funkcjonowanie rynku
pracy Jelcza-Laskowic
Do opisu sytuacji demograficznej oraz rynku pracy Jelcza-Laskowic wybrano
4 wskaźniki kluczowe (wiodące) obejmujące najważniejsze elementy badanego obszaru:
− liczbę mieszkańców,
− składowe przyrostu rzeczywistego ludności (w ‰),
− ogółem liczbę osób aktywnych zawodowo (w tys. oraz % jako udział w ogólnej liczbie
mieszkańców),
− ogółem liczbę pracujących.
Wskaźniki kluczowe zostały uzupełnione wskaźnikami szczegółowymi opisującymi inne wymiary badanych zjawisk (Tab. 1, Ryc. 1).

Tab. 1. Zestawienie wskaźników kluczowych i ich dekompozycja na wskaźniki szczegółowe
Tab. 1. Key indicators and their breakown into detailed indicators
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Ryc. 1. Liczba ludności w Jelczu-Laskowicach w latach 1997-2006
Fig. 1. Population in Jelcz-Laskowice during the 1997-2006 time period

Analiza zmiany stanu ludności badanego obszaru wykazuje od roku 1998 stały,
powolny wzrost liczby ludności. Rozważając zmiany liczby ludności według podstawowych grup wiekowych zauważa się, iż rośnie liczba ludności w przedziałach
wieku 30–34 oraz 35–39 lat, zaś maleje w przedziałach wieku od 0-4 do 20-24 lata.
Tendencja ta jest odzwierciedleniem ogólnej, niekorzystnej sytuacji demograficznej
w kraju. Na terenie badanej jednostki występuje niższy wskaźnik feminizacji niż
w województwie (108,0) oraz w kraju (106,5), ale jego wartość w badanym okresie ciągle
wzrasta. W 2006 roku liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn wynosiła 104,1.
Na taką sytuację wpływa zarówno większa śmiertelność niemowląt płci męskiej, jak
i większa liczba zgonów wśród mężczyzn w stosunku do kobiet. Ponadto wyższe jest
ujemne saldo migracji wśród mężczyzna niż wśród kobiet (Tab. 2).
Przyczynami wzrostu liczby mieszkańców są utrzymujący się dodatni przyrost
naturalny - w latach 2004-2006 kształtował się on na poziomie od 3,7 do 2,5 – oraz
wysokie ujemne saldo migracji mieszkańców.
Korzystna jest natomiast struktura wieku ludności. Spada liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Niestety, dane statystyczne wskazują, że dzieje się tak głównie w wyniku wchodzenia na rynek pracy osób urodzonych
w okresie ostatniego wyżu demograficznego. Systematycznie rośnie liczba osób
w wieku poprodukcyjnym. Wynika to z wydłużenia się średniej długości życia i przechodzenia na emerytury osób z powojennego wyżu demograficznego. Zdecydowanie
zmniejsza się za to liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym, co oznacza, że w następnych latach zadowalający wskaźnik obciążenia ekonomicznego pracujących zacznie się
gwałtownie pogarszać (Ryc. 2, 3).
Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę liczby ludności są w mieście
migracje wewnętrzne (Ryc. 4).
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Tab. 2. Ruch ludności w gminie Jelcz-Laskowice w latach 2002-2006 (w %)
Tab. 2. Population movement (%) within the Jelcz-Laskowice community in 2002-2006

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych regionalnych GUS
Source: own study based on GUS Regional Database

Ryc. 2 Struktura wiekowa ludności Jelcz-Laskowice w latach 1997-2006
Fig. 2 Age profile of the Jelcz-Laskowice population in 1997-2006

Zauważa się, iż miasto swój rozwój demograficzny zawdzięcza głównie migracjom
z lat 60.-70. Zwiększony przyrost naturalny w latach 90. jest echem tych migracji. Jednocześnie dostrzec można spadek migracji w latach 1997-2001 co związane jest z ogólną
sytuacją społeczno-gospodarczą kraju. Natomiast wyraźny wzrost w latach 2002-2006
jest spowodowany jest powstaniem nowych zakładów produkcyjnych w Jelczańskiej
Podstrefie Ekonomicznej oraz polityką prorodzinną prowadzoną przez władze miasta.
Traktując migracje jako ważny dla miasta czynnik przemian demograficznych, zauważa
się, iż zasilają one społeczeństwo młodymi i dobrze wykształconymi ludźmi. Wzrasta
saldo migracji osób w wieku 25-30 lat. Oznacza to, iż przyrost naturalny w mieście będzie
się w przyszłości zwiększał i w pozytywny sposób wpływał na lokalny rynek pracy.
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Ryc. 3. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Jelczu-Laskowicach w latach 2002-2006
Fig. 3. Indicator of demographic load in Jelcz-Laskowice in 2002-2006

Ryc. 4. Saldo migracji na pobyt stały w Jelczu-Laskowicach w latach 1997-2006
Fig. 4. Net permanent relocations to Jelcz-Laskowice in 1997-2006
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Na podstawie analizy migracji i rozwoju gospodarczego można przewidywać,
iż miasto nadal będzie przyciągać pracowników w wieku produkcyjnym. Do miasta
będą przybywać ludzie młodzi, którzy w przyszłości zwiększą wskaźnik urodzeń.
W znaczący sposób wpłynie to na bilans ludnościowy Jelcza-Laskowic, rekompensując
niski obecnie przyrost naturalny. W perspektywie roku 2020 można się spodziewać
dalszych migracji zarobkowych w związku ze spadkiem liczby ludności w wieku
produkcyjnym. Większość z przybyłych wówczas osób pozostanie na stałe w mieście.
W latach 1997-2006 natężenie odpływu ludności z miasta oscyluje wokół wartości 2%
i nie ma znaczącego wpływu na przemiany demograficzne miasta.
Reasumując, można stwierdzić, iż na początku badanego okresu sytuacja w zakresie wielkości salda oraz efektywności migracji była zdecydowanie mniej korzystna
niż pod jego koniec; wartości analizowanego parametru znacznie wzrosły w roku 2006
(Sytuacja... 2000).
Istotny wpływ na przemiany demograficzne Jelcza-Laskowic jako uwarunkowania
rynku pracy miały zachowania demograficzne, a przede wszystkim te, które są nazywane decyzyjnymi, gdyż ich przebieg jest uzależniony od indywidualnej woli ludzi.
Do zachowań tego typu można zaliczyć – oprócz omówionej migracji – zawieranie
małżeństw, posiadanie dzieci i rozwody. Skutkiem tych procesów jest wiele parametrów demograficznych, m.in. współczynniki małżeńskości, płodności oraz dzietności.
Najważniejszym czynnikiem rozwoju demograficznego jest poziom małżeńskości
związany ze wskaźnikiem natężenia urodzeń (Ryc. 5).
Determinanta zawierania małżeństw w badanym okresie wykazuje rosnące natężenie, zaś determinanta wskaźnika urodzeń ma tendencję malejącą. Obie determinanty
jako czynniki demograficzne znacząco wpływają na rynek pracy Jelcza-Laskowic.
Mniejsza liczba urodzeń w latach 1992-1999 jest związana z niżem demograficznym
z lat 70., ponadto obserwuje się dążenie młodego pokolenia do założenia rodziny
dopiero po osiągnięciu niezależności ekonomicznej. Dla ludzi w młodszym wieku

Ryc. 5. Liczba zawieranych małżeństw oraz urodzeń w Jelczu-Laskowicach w latach 1997-2006
Fig. 5. Number of marriages and births in Jelcz-Laskowice in 1997-2006

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE JAKO UWARUNKOWANIA MIEJSKIEGO RYNKU PRACY ...

17

produkcyjnym (18-35 lat) coraz ważniejsze staje się podnoszenie własnych kwalifikacji,
aby sprostać konkurencji na miejskim rynku pracy, co powoduje odkładanie w czasie
decyzji matrymonialnych (Rauziński 2004).
Zmiany w procesie zawierania małżeństw mają odzwierciedlenie w natężeniu
urodzeń. W latach 1997-2003 wskaźnik natężenia urodzeń obniżał się powoli, zaś w roku
2006 pojawiła się gwałtowna tendencja spadkowa w wartościach tego parametru, i to pomimo istotnego wzrostu wskaźnika zawierania małżeństw. Można jednakże wnioskować,
iż w przyszłości wskaźnik urodzeń znacznie wzrośnie dzięki wysokiemu obecnie wskaźnikowi małżeństw. Jednocześnie wzrośnie liczba osób wieku produkcyjnym.
Analiza zmian w poziomie dzietności, jakie dokonały się w latach 1997-2006,
prowadzi do wniosku, iż niska dzietność wykazuje tendencję spadkową.
W badanym regionie zaobserwować można również spadek udziału liczby dzieci i wzrost wskaźnika starości, tj. udziału osób w wieku 65 i więcej lat wśród ogółu
mieszkańców.
Na podstawie analizy zmian w ruchu naturalnym i migracjach ludności w latach
1997-2006 można stwierdzić, iż istniejąca sytuacja jest ogólnie korzystna dla rozpatrywanego zagadnienia związanego z rynkiem pracy.

Rynek pracy Jelcza-Laskowic w świetle przemian
demograficznych
Sytuacja demograficzna Jelcza-Laskowic w dużym stopniu wpłynęła na rynek pracy i działalność gospodarczą miasta. Zatem należy ją traktować jako jeden z czynników
stymulujących lub hamujących rozwój sfer życia gospodarczego. Warunki na rynku pracy
są sprzyjające. Poziom bezrobocia nie jest wysoki. Korzystna jest również proporcja osób
pracujących do osób w wieku produkcyjnym, a więc zdolnych do pracy. Do zbadania
tego obszaru życia społecznego województwa wykorzystano analizę struktury osób pracujących oraz pogłębioną analizę aktywności ekonomicznej ludności (Ryc. 6). Jak widać
na wykresie liczba pracujących od roku 2002 systematycznie rośnie. Powodem jest
szybki rozwój JPE i firm z nią kooperujących.
Wybranym wskaźnikiem dającym rzeczywisty obraz rynku pracy jest wskaźnik
aktywności ekonomicznej ludności liczony zgodnie z BAEL jako iloraz całkowitej
liczby aktywnych na rynku pracy (pracujących i bezrobotnych) do liczby ludności w
wieku powyżej 15 roku życia faktycznie zamieszkującej region. Oprócz dynamiki tych
wskaźników badano również ich strukturę ze względu na wiek oraz wykształcenie
aktywnych zawodowo badanych. Przeanalizowano również bezrobocie rejestrowane
na terenie Jelcza-Laskowic oraz strukturę bezrobotnych ze względu na wiek, wykształcenie oraz okres pozostawania bez pracy. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania
przedstawię tylko wnioski z badania (Ryc. 7).
Istniejące bezrobocie jest wypadkową sytuacji demograficznej i gospodarczej.
Wykorzystanie zasobów pracy odgrywa ważną rolę w kształtowaniu sytuacji na rynku
pracy badanej jednostki osadniczej. Począwszy od roku 2003, obserwuje się znaczne
zmiany w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w gminie Jelcz-Laskowice. Dzięki powstaniu i rozwojowi Jelczańskiej Podstrefy Ekonomicznej sukcesywnie on maleje.
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Ryc. 6. Liczba osób pracujących w Jelczu-Laskowicach w latach 1997-2006
Fig. 6. Number of workers employed in Jelcz-Laskowice in 1997-2006

Ryc. 7. Liczba bezrobotnych w Jelczu-Laskowicach w latach 2003-2006
Fig. 7. Number of unemployed in Jelcz-Laskowice in 2003-2006

W zależności od wieku poszczególne grupy ludności są w różnym stopniu zagrożone bezrobociem. Badanie populacji bezrobotnych pod kątem cech społeczno-zawodowych i demograficznych umożliwia uchwycenie wspólnych i szczególnych
zmian bezrobocia na rynkach pracy.
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Do cech, które różnicują sytuację bezrobotnych na rynku pracy, zaliczają
się wiek oraz kwalifikacje zawodowe. Najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzą osoby
w wieku mobilnym produkcyjnie. W badanym okresie (2003-2006) największy wzrost
bezrobocia odnotowano w grupie osób liczących 55-65 lat.
Duże znaczenie dla analizy rozmiarów i struktury bezrobocia ma poziom wykształcenia osób bezrobotnych. W badanym regionie możliwości podjęcia pracy przez
bezrobotnego zwiększają się wraz z poziomem jego wykształcenia. Wyższe kwalifikacje oraz dodatkowe umiejętności zawodowe stawiają taką osobę w lepszej sytuacji
na rynku pracy w stosunku do osób mniej wykształconych (Holzer 2003). Jak wynika
z analizy danych w badanym czasie najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowiły
osoby z wyższym wykształceniem, natomiast największe liczebnie były grupy osób
z kwalifikacjami zawodowymi lub bez kwalifikacji.

Outsourcing i offshoring – miejsca pracy przenoszą się
w poszukiwaniu pracowników
Oprócz wyżej omówionych czynników demograficznych na ukształtowanie
się obecnej sytuacji na rynku pracy Jelcza-Laskowic wpłynęły dwie siły:
− migracje zarobkowe, czyli przenoszenie się ludzi w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy
i lepszych warunków życia,
− outsourcing i offshoring, czyli przenoszenie się miejsc pracy w poszukiwaniu tańszych
lub lepiej wykwalifikowanych pracowników w celu obniżenia kosztów produkcji,
podniesienia jakości produktów i poziomu usług, ograniczenia ryzyka i zwiększenia
innowacyjności.
Na potrzeby tego opracowania można przyjąć uproszczoną definicję, według
której outsourcing oznacza przesunięcie usług, produkcji, zatrudnienia do innej firmy,
natomiast offshoring oznacza przeniesienie tych procesów poza granicę kraju (niezależnie od czego, czy jest to przemieszczenie ich do innej firmy, czy w ramach tego samego
przedsiębiorstwa) (Taylor 2002). Sytuacja ta nastąpiła na terenie Jelczańskiej Podstrefy
Ekonomicznej wraz z pojawienie się wielu zagranicznych inwestorów. Krajami, które
przodują w outsourcingu/offshoringu w analizowanej jednostce terytorialnej, są Niemcy
i Japonia. Nie ma niestety obecnie zbyt wielu danych które pozwoliłyby określić skalę
outsourcingu /offshoringu na analizowanym obszarze. O rosnącej skali tego zjawiska świadczą m.in. dane dotyczące inwestycji zagranicznych w mieście (Tab. 3, 4, 5).
W ostatnich czerech latach (2003-2006) znacząco zmienił się udział badanego
regionu w handlu regionalnym, krajowym i zagranicznym. Przeprowadzona analiza wykazuje, iż outsourcing/offshoring wiąże się ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw
działających na badanym obszarze. Stopniowo zwiększają one zatrudnienie, przez co
muszą tworzyć więcej miejsc pracy. Muszą też być atrakcyjne dla pracowników pod
względem zarobków. Zauważa się, że dochody pracowników stale rosną, co stanowi
dla nich silny czynnik motywacyjny do wiązania swojej przyszłości z tym regionem.
Jednocześnie dla firm ogromne znaczenie ma sektor publiczny i znaczący zasób siły
roboczej. Motyw kosztowy był dominujący w pierwszej fazie rozwoju przedsiębiorstw,
teraz coraz większe znaczenie mają jakość, innowacyjność, możliwość korzystania
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Tab. 3. Wartość inwestycji zagranicznych w latach 2001-2007
Tab. 3. Foreign investment value in 2001-2007

Tab. 4. Wielkość zatrudnienia według nowo utworzonych miejsc pracy na 1 ha w roku 2006
Tab. 4. Size of employment based on newly created jobs per 1 ha in 2006

z bazy pracowników i puli talentów. Wydaje się, że proces ten na jelczańskim rynku
pracy dopiero nabiera rozmachu. Przenoszenie procesów produkcyjnych do Jelczańskiej
Podstrefy Ekonomicznej stale przybiera na sile; jest to obszar umieszczany w wielu
rankingach w czołówce regionów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Zmusza
to również władze badanego regionu do zwiększania swojej atrakcyjności względem
potencjalnych, młodych pracowników „ miejscowych” i „migrantów” np. poprzez
zwiększenie budownictwa mieszkaniowego, atrakcyjną opiekę socjalną, placówki
przedszkolne itp.
Obawa przed offshoringiem powoduje, iż przedsiębiorstwa więcej inwestują
w pracownika i kapitał ludzki, co prowadzi do wzrostu elastyczności lokalnego rynku
pracy. Jednocześnie analizując wpływ strategii firm stosowanych na lokalnym rynku
pracy, zauważa się funkcjonowanie modelu długoterminowych relacji pracodawca–
–pracobiorca. Powstałe firmy rozwijają cenne aktywa, jakimi są ich młody pracownik
w wieku produkcyjnym oraz jego kapitał intelektualny (Karpiński 2004).
Wydaje się, że obecne i najbliższe lata zmienią gospodarczą mapę regionu,
co będzie spowodowane działaniem czynników demograficznych, migracji pracowników i rosnącej produkcji.
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Tab. 5. Główni inwestorzy w Jelczu-Laskowicach w latach 2001-2006
Tab. 5. Key investors in Jelcz-Laskowice in 2001-2006
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza demograficzna miasta jako uwarunkowanie rynku
pracy Jelcza-Laskowic umożliwia sformułowanie podsumowujących spostrzeżeń.
Rozwój demograficzny nie jest prostą determinantą zmian proporcji w odniesieniu do
zaplecza gospodarczego i dobrze rozwiniętej bazy ekonomicznej. Miasto charakteryzuje się zmienną strukturą demograficzną oraz stosunkowo dużym napływem ludzi
w wieku produkcyjnym. Widoczne jest stabilizowanie się obszaru pod względem
ludnościowym, co potwierdza osiągnięcie zrównoważonego typu demograficznego.
W wyniku zachodzących zmian demograficznych oraz gospodarczych ośrodek ma
określony charakter strukturalny z ukształtowaną funkcją przemysłową, co zostało podyktowane posiadaną bazą ekonomiczna i warunkami gospodarki wolnorynkowej.
Do czynników demograficznych warunkujących istnienie i rozwój rynku pracy
Jelcza-Laskowic zaliczyć można:
− wzrost liczby ludności w latach 1997-2000 co w przyszłości (2020-2030) zwiększy
przyrost naturalny (echo),
− duży odsetek ludności obecnie w wieku przedprodukcyjnym, stanowiący zaplecze
siły roboczej w przyszłości,
− niski odsetek ludności wieku poprodukcyjnym (9%),
− wysoki odsetek ludności w wieku produkcyjnym (64,1%),
− dodatni rosnący przyrost naturalny i saldo migracji,
− wykorzystanie środków finansowych z programu Phare w latach 2000-2006 na program
inwestycji regionalnych służący osiągnięciu spójności społeczno-ekonomicznej
(podniesienie poziomu wykształcenia ludności i dostosowanie kwalifikacji zawodowych w celu zmniejszenia bezrobocia i wzrostu liczby miejsc pracy) co zaowocuje
w ciągu następnych 10–15 lat,
− ciągły wzrost liczby pracujących w skali poszczególnych lat,
− rosnąca tendencja do koncentracji ludności w mieście Jelcz-Laskowice.
Obecne pozytywne przemiany demograficzne mają duży wpływ na uwarunkowanie miejskiego rynku pracy badanej jednostki w przyszłości. Zaistniałe w latach
1997-2006 uwarunkowania demograficzne umocniły funkcje miasta jako potencjalnego rynku pracy, a co za tym idzie – nastąpił relatywny wzrost znaczenia funkcji
mieszkaniowych. Jednocześnie zaobserwowane nasilenie się ruchów migracyjnych
wskazuje na ważne zmiany w zakresie zamieszkania pracowników związanych
z lokalnym rynkiem pracy.
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Demographic changes impacting labor market
in Jelcz-Laskowice
Summary
The basic purpose of this study is to describe demographic changes and their influence on the formation of the labor market in Jelcz-Laskowice from 1990 to 2009.
The analysis presented herein delves into issues concerning the labor market
as well as unemployment in the bus company town of Jelcz-Laskowice. The paper
also describes the age structure of the bus company workers and the local population
in general. Finally, the bus workers’ professional activity is analyzed from a social and
demographic perspective.
Current demographic and social issues in Jelcz-Laskowice include slightly growing birth rates, growing numbers of young people, as well as changes in lifestyles that
have, to some extent, adapted the local labor market to the needs of local residents.
Demographic changes are “causing” development challenges for the town.
For example: It has become necessary to ensure that a sufficient number of jobs exists
for people entering “working age” and those relocating from other areas. The paper
aims to present existing labor market conditions from a demographic perspective
and to show the demographic perspectives of the residents of Jelcz-Laskowice.
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