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Wprowadzenie

Trafna identyfikacja zapotrzebowania na zawo-
dy i kwalifikacje jest jednym z najważniejszych 
zadań z perspektywy realizowania skutecznej 
polityki rynku pracy na poziomie lokalnym.

Znaczenie tej kwestii można uzasadniać dwo-
jako. Po pierwsze, informacje o zapotrzebowa-
niu na zawody i kwalifikacje mogą wpływać na 
decyzje szerokiego grona interesariuszy: po-
cząwszy od uczniów wybierających szkoły po-
nadgimnazjalne, przez dyrekcję szkół zawodo-
wych i odpowiedzialne za nie władze samorzą-
dowe, kandydatów na studia, władze uczel-
ni wyższych, po funkcjonariuszy publicznych 
służb zatrudnienia, decydujących m.in. o kie-
runkach realizowanych szkoleń dla bezrobot-
nych, finansowaniu egzaminów zawodowych, 
czy kształcie programów regionalnych. Po dru-
gie, znaczenie zagadnienia wynika z utrzymy-
wania się dużych niedopasowań struktural-
nych na polskim rynku pracy w aspekcie zawo-
dowym i kwalifikacyjnym, nawet w warunkach 
wysokiej koniunktury (Kryńska 2004, s. 102–
110; Kabaj 2012, s. 114–115; NBP 2015; Juch-
nowicz 2014, s. 12).

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy nałożono na publiczne służ-
by zatrudnienia obowiązek diagnozowania za-
potrzebowania na zawody, specjalności i kwa-
lifikacje na rynku pracy oraz potrzeb szko-
leniowych osób uprawnionych (Ustawa z dnia 
20 kwietnia 2004…). Jak jednak zauważa E. Kryń-
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ska (2009. s. 29), nie zostały przy tym wskaza-
ne źródła informacji, jakie powinny być wyko-
rzystywane w procesie diagnozowania. W tej 
sytuacji sposobem realizacji ustawowego obo-
wiązku stał się monitoring zawodów deficyto-
wych i nadwyżkowych, który jednak opierał się 
wyłącznie na danych pozostających w dyspo-
zycji urzędów pracy i nie pozwalał na trafną 
identyfikację istniejących niedopasowań struk-
turalnych. W 2009 r. Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Krakowie rozpoczął realizację badania 
„Barometr zawodów”, w którym przedstawicie-
le urzędów pracy i prywatnych agencji zatrud-
nienia na bazie własnych doświadczeń oce-
niali zawody jako nadwyżkowe, deficytowe 
bądź zrównoważone na rynku pracy. W 2015 r. 
decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej badanie to zaczęło obowiązywać w całej 
Polsce.

Celem artykułu jest ocena trafności identyfi-
kacji zawodów nadwyżkowych i deficytowych 
w badaniu „Barometr zawodów”, w szczegól-
ności poprzez zestawienie jego wyników dla 
powiatu Miasto Lublin z alternatywną metodą 
opartą na analizie możliwie pełnych danych 
o ofertach pracy (tj. również tych niefigurują-
cych w urzędach pracy) i bezrobotnych zareje-
strowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lub-
linie. Ocena ta pozwala na weryfikację sku-
teczności tej metody, a sformułowane na jej 
podstawie rekomendacje wpisują się w dysku-
sję dotyczącą optymalnych metod badania lo-
kalnych rynków, w tym możliwości adaptacji 



Rynek Pracy nr 1/2017 (160)52

A
N

A
LI

ZY
  I

  B
A

D
A

N
IA

metod heurystycznych na potrzeby identyfika-
cji niedopasowań strukturalnych na regional-
nych i lokalnych rynkach pracy w aspekcie za-
wodowym i kwalifikacyjnym.

Struktura artykułu jest następująca. W pierw-
szej części zaprezentowano genezę i metodo-
logię „Barometru zawodów”. W drugiej przed-
stawiono źródła danych oraz procedurę ba-
dawczą alternatywnego podejścia do diagno-
zowania niedopasowań strukturalnych, opar-
tego na ofertach pracy i bezrobotnych. Zarów-
no w pierwszej, jak i drugiej części artykułu, 
przeprowadzono pogłębioną dyskusję o zale-
tach i ograniczeniach każdej metody w iden-
tyfikacji zawodów deficytowych i nadwyżko-
wych. Trzecią część poświęcono zestawieniu 
wyników obu metod, które stało się podstawą 
do wnioskowania o trafności identyfikacji za-
wodów deficytowych i nadwyżkowych w „Ba-
rometrze zawodów”. W podsumowaniu zawar-
to główne wnioski oraz rekomendacje na te-
mat doskonalenia jego metodologii.

„Barometr zawodów”: 
geneza i metodologia 

„Barometr zawodów” pochodzi ze Szwecji. 
Jego metodologia została wypracowana w la-
tach 90. XX w. jako element systemu progno-
zowania krótkookresowych zmian na rynku 
pracy. W 2007 r. narzędzie to zostało zaadap-
towane przez pracowników publicznych służb 
zatrudnienia w Finlandii w celu zwiększania 
mobilności zawodowej i przestrzennej. Fińskie 
służby zatrudnienia dwukrotnie w ciągu roku 
wykonują krótkookresowe, półroczne progno-
zy (Employment Outlook… 2016). W 2009 r. 
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie poznali założenia „Barometru za-
wodów” podczas wizyty studyjnej w Turku, 
a następnie przeprowadzili pilotażowe bada-
nia w województwie małopolskim. Od 2010 r. 
„Barometr zawodów” realizowany jest w całej 
Małopolsce. W 2015 r. Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej podjęło decyzję o realiza-
cji badania w całej Polsce. Barometr powstaje 
osobno dla każdego powiatu i na tej podstawie 
jest tworzony barometr dla całego wojewódz-
twa. Koordynatorem krajowym projektu został 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, a za ko-
ordynację badania w regionach odpowiadają 
wojewódzkie urzędy pracy (Barometr zawodów).

„Barometr zawodów”, realizowany w Polsce, 
jest roczną prognozą sytuacji w zawodach. Li-
sta zawodów została przygotowana na podsta-
wie Klasyfikacji zawodów i specjalności (dalej: 
KZiS). Nazwy zawodów zostały dobrane tak, 
aby lepiej pasować do nazewnictwa stosowa-
nego przez pracodawców oraz osoby poszu-
kujące pracy. „Barometr zawodów” powstaje 
w trakcie dyskusji ekspertów, którzy raz do 
roku spotykają się i wspólnie analizują sytu-
ację w poszczególnych zawodach. W panelach 
organizowanych w województwie lubelskim 
brało udział zazwyczaj od czterech do ośmiu 
osób. Byli to pracownicy urzędów pracy: po-
średnicy pracy, doradcy zawodowi, osoby od-
powiedzialne za współpracę z przedsiębiorca-
mi czy za organizację szkoleń, a także asysten-
ci EURES i liderzy klubów pracy. W Lublinie 
skład uzupełniło czterech pracowników pry-
watnych agencji zatrudnienia. Dyskusje eks-
pertów pozwoliły na zaklasyfikowanie każdej 
profesji do jednej z trzech kategorii (Krzesiński 
2015, s. 18–19): 

 zawodów deficytowych, w których nie po-
winno być trudności ze znalezieniem pracy, 
gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie 
duże, a podaż pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach – niewielka;

 zawodów zrównoważonych, w których liczba 
ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdol-
nych do podjęcia zatrudnienia w danym zawo-
dzie (podaż i popyt zrównoważą się);

 zawodów nadwyżkowych, w których znalezie-
nie pracy może być trudniejsze ze względu na 
niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów 
spełniających wymagania pracodawców.

Prezentowana metoda posiada szereg zalet 
i niewątpliwie jest dużym postępem w zakre-
sie identyfikacji zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych na lokalnym rynku pracy. Zastą-
piła realizowany dotychczas przez urzędy pra-
cy monitoring zawodów nadwyżkowych i de-
ficytowych, którego słabością było uwzględ-
nianie tylko ofert zgłoszonych do urzędów 
oraz niejednoznaczna interpretacja wskaźni-
ków, zwłaszcza przy bardzo niskiej liczbie ofert 
lub bezrobotnych w danym zawodzie. Co wię-
cej, dane o bezrobotnych w przekroju zawo-
dowym nie pozwalają na ocenę innych cech 
wpływających na szanse zatrudnieniowe kan-
dydatów, takich jak: doświadczenie zawodowe, 
posiadane kwalifikacje i certyfikaty, oczekiwa-
nia płacowe, motywacja, komunikatywność, 
stan zdrowia czy wiek. Pracownicy urzędów, 



53

A
N

A
LI

ZY
  I

  B
A

D
A

N
IA

uczestniczący w badaniu, mogą uwzględniać 
te trudne do zmierzenia czynniki, traktując 
dane o bezrobotnych i zgłoszonych ofertach 
jedynie jako informację dodatkową. Jak argu-
mentują autorzy badania w województwie lu-
belskim: „zaangażowani w badanie eksperci 
wiedzą także, które z ofert są zgłaszane wielo-
krotnie, gdzie występuje duża rotacja pracow-
ników i jakie są jej przyczyny. Zdają sobie 
również sprawę z sezonowości zatrudnienia 
i wpływu tego czynnika na statystyki rynku 
pracy” (Krzesiński 2015, s. 18–19). Warto zwró-
cić uwagę, że na tle analizy danych statystycz-
nych z przeszłości „Barometr zawodów” po-
zwala uwzględnić także przewidywania eks-
pertów co do zmian na rynku pracy w naj-
bliższych miesiącach, formułowane np. na 
podstawie zgłoszonych informacji o zwolnie-
niach grupowych czy pojawianiu się nowych 
inwestorów. Atutem są również niskie koszty 
badania, jako że zdecydowana większość eks-
pertów rekrutuje się spośród pracowników 
urzędów pracy. Z kolei czytelna prezentacja 
wyników zwiększa walory aplikacyjne tej me-
tody. Chyba jednak najważniejszym jej atutem 
jest to, że z uwagi na braki danych o popytowej 
stronie rynku pracy w statystyce publicznej 
(tj. o wielkości oraz o strukturze zatrudnienia 
i wolnych miejsc pracy w przekroju zawo-
dowym) obecnie nie jest możliwe zastosowa-
nie na szerszą skalę alternatywnych metod 
diagnozowania zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych, których podstawą byłyby dane 
ilościowe.

„Barometr zawodów”, przeprowadzany w obec-
nej formule, nie jest jednak wolny od manka-
mentów. Oceny uzgodnione w dyskusji eks-
pertów mogą być obciążone błędem z powodu 
dominacji jednej lub kilku indywidualności. 
W takiej sytuacji trafność sądów grupowych 
może okazać się niższa od trafności ocen indy-
widualnych ekspertów (Cieślak 2008, s. 202–
–207). Problem ten można byłoby wyelimino-
wać, stosując metodę delficką, w której każdy 
z ekspertów osobno wypełnia serię ankiet, 
przeplatanych informacją o zbiorczych wyni-
kach ekspertów. Z techniką delficką wiążą się 
jednak inne problemy, na przykład: dłuższy 
czas realizacji badania, brak możliwości bez-
pośredniej wymiany poglądów czy ryzyko ni-
skiego zaangażowania ekspertów. Na tym tle 

interesującym rozwiązaniem mogłoby być po-
łączenie obu podejść poprzez zastosowanie 
dwuetapowej procedury: przeprowadzenia naj-
pierw typowego badania delfickiego, po któ-
rym nastąpiłaby dyskusja ekspertów nad za-
wodami o najbardziej rozbieżnych opiniach.

Kolejną, prawdopodobnie ważniejszą kwestią 
związaną z prowadzeniem badań z wykorzy-
staniem metod heurystycznych jest wybór 
ekspertów. Eksperci opracowujący „Barometr 
zawodów” powinni mieć możliwie rozległą 
wiedzę zarówno o podażowej, jak i popytowej 
stronie rynku pracy. Na tym tle warto zwrócić 
uwagę na kilka problemów. 

Po pierwsze, pracownicy urzędów pracy dys-
ponują dobrą informacją o zasobie bezrobot-
nych, natomiast nie można już tego powie-
dzieć o stronie popytowej rynku pracy. Oferty 
zgłaszane do urzędów wciąż stanowią niewiel-
ką część propozycji rynkowych. Z wyliczeń NBP 
wynika, że w latach 2010–2014 do urzędów 
trafiało przeciętnie 10–15% wakatów (przy 
rosnącej tendencji w kolejnych latach), nato-
miast odsetek podmiotów w ogóle niezgła-
szających ofert do urzędów pracy utrzymywał 
się na poziomie ok. 70% (NBP 2013, s. 37; 
NBP 2015, s. 38). Według tych samych badań 
30–50% pracodawców (przy malejącej ten-
dencji w kolejnych latach) nie zgłaszało in-
formacji o wolnych miejscach pracy ani do 
mediów, ani do prywatnych agencji zatrud-
nienia. Na tej podstawie można szacować, że 
w skali ogólnokrajowej do urzędów trafia 20–
25% ofert z tzw. jawnego rynku pracy. Dla 
porównania w Finlandii – skąd trafił do Pol-
ski „Barometr zawodów” – oferty zamieszczo-
ne na portalu internetowym fińskich służb za-
trudnienia stanowią 60–70% wszystkich ofert 
w gospodarce (Larsen i in. 2012, s. 145). Z per-
spektywy realizacji „Barometru zawodów” jesz-
cze większym problemem jest jednak to, że 
struktura zgłaszanych wakatów istotnie różni 
się od struktury ofert z rynku. Do urzędów pra-
cy oferty zgłaszają przede wszystkim praco-
dawcy poszukujący kandydatów bez wyższego 
wykształcenia, na stanowiska produkcyjne 
(NBP 2015, s. 36–38).

Braki informacyjne urzędów pracy może rekom-
pensować zapraszanie do panelu ekspertów 
pracowników prywatnych agencji zatrudnienia. 

Piotr Maleszyk Trafność identyfikacji zawodów...
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W polskich realiach takie rozwiązanie również 
ma swoje ograniczenia. Odsetek ofert trafia-
jących do agencji nie jest wyższy od odset-
ka ofert w urzędach pracy. Najpopularniej-
szym sposobem rekrutacji w Polsce są media 
(ok. 50% rekrutacji) oraz tzw. polecenie – 
ok. 30% rekrutacji (NBP 2015, s. 38). Struktura 
ofert trafiających do agencji także różni się 
od rynkowej – relatywnie częściej rekrutowane 
są osoby z wyższym wykształceniem, na stano-
wiska biurowe. Ponadto pracownicy agencji, 
a niekiedy również same agencje specjalizują 
się w określonym segmencie rynku pracy. 
Stworzenie panelu osób dysponujących spe-
cjalistyczną wiedzą z wielu branż i zawodów 
wymagałoby dużej reprezentacji osób z pry-
watnych agencji. Na tym tle zaangażowanie 
w spotkanie eksperckie w Lublinie po jednym 
pracowniku z czterech agencji zatrudnienia 
wydaje się dość skromną reprezentacją. Być 
może lepszym pomysłem byłoby zorganizowa-
nie najpierw wewnętrznych spotkań w agen-
cjach gromadzących pośredników pracy o róż-
nych specjalizacjach.

Pewien niedosyt może wzbudzać także przy-
jęcie podziału zawodów tylko na trzy katego-
rie: deficytowe, nadwyżkowe i w równowadze. 
Tymczasem fiński barometr wyróżnia ich pięć. 
W grupie zawodów deficytowych i nadwyżko-
wych gwiazdką oznaczano te profesje, w któ-
rych różnica między popytem a podażą pracy 
była szczególnie duża (Employment outlook…, 
2016). 

Konsekwencje braku takiej procedury w Polsce 
można zilustrować na przykładzie Lublina, 
gdzie za deficytowe uznano aż 76 ze 161 za-
wodów. Zrodziło to problemy praktyczne pod-
czas prac prowadzonych w Urzędzie Miasta 
Lublin nad wskazaniem zawodów prioryte-
towych dla szkolnictwa zawodowego (z czym 
związana jest koncentracja środków europej-
skich). Okazało się bowiem, że na liście za-
wodów deficytowych było mniej więcej 2/3 
realizowanych w lubelskich szkołach zawo-
dowych. „Barometr zawodów” nie pozwolił 
więc na wytypowanie „krótkiej listy” zawo-
dów, w odniesieniu do których koncentracja 
środków europejskich byłaby najbardziej efek-
tywna z punktu widzenia łagodzenia nie-
dopasowań strukturalnych na rynku pracy. 
Wprowadzenie dodatkowych dwóch kategorii 

na wzór fiński wydaje się więc bardzo pożą-
danym rozwiązaniem.

Analiza danych o ofertach pracy 
i bezrobotnych jako alternatywna metoda 
badania zapotrzebowania na zawody 

W celu rozpoznania zapotrzebowania na zawo-
dy na rynku pracy Miasta Lublina posłużono 
się danymi o strukturze zawodowej bezrobot-
nych i oferowanych miejscach pracy zgodnie 
z KZiS. Następnie zawody te zostały pogru-
powane w identyczny sposób jak w „Barome-
trze zawodów”, uwzględniając zamieszczone 
w nim kody przejścia do KZiS (Krzesiński 2015, 
s. 20–31). Dane obejmują rok 2014 (pełny rok 
kalendarzowy), charakteryzujący się umiarko-
wanie dobrą koniunkturą na tle tendencji dłu-
gookresowych.

Informacje o bezrobotnych pochodzą z Miej-
skiego Urzędu Pracy (MUP) w Lublinie i obej-
mują 15 514 bezrobotnych zarejestrowanych 
w ciągu 2014 r. oraz 14 771 bezrobotnych 
figurujących w rejestrze na koniec grudnia 
2014 r. Dane o ofertach pracy pochodzą z ba-
zy utworzonej na potrzeby projektu „Lubelskie 
Obserwatorium Rynku Pracy”, realizowane-
go przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 
(Monitoring ofert… 2015. Ich główną zaletą 
było uwzględnienie nie tylko ofert zgłoszo-
nych do urzędów pracy, ale także tych pocho-
dzących z innych źródeł: portali interneto-
wych i społecznościowych, agencji zatrudnie-
nia, Biuletynu Informacji Publicznej, biur karier 
czy prasy. W prezentowanej analizie wyodręb-
niono tylko te oferty, które były przypisane do 
Lublina w 2014 r. Z analizy wyeliminowano 
oferty identyczne pod względem zawartości 
i ukazujące się w odstępie czasu mniejszym 
niż 2 tygodnie, ponieważ około 2/3 z nich po-
jawiło się kilkakrotnie w wielu źródłach. W ten 
sposób wyselekcjonowano 15 693 ogłoszenia, 
w których proponowano 21 424 miejsca pracy.

Ustalanie deficytowości (nadwyżkowości) da-
nej grupy zawodowej przez porównywanie bez-
względnej liczby oferowanych wakatów z bez-
względną liczbą bezrobotnych wzbudza za-
strzeżenia przynamniej z trzech powodów. Po 
pierwsze, dane o bezrobotnych w przekroju 
zawodowym nie pozwalają na dostrzeżenie 
pozostałych cech wpływających na szanse za-
trudnieniowe kandydatów, takich jak: doświad-
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czenie zawodowe, oczekiwania płacowe, mo-
tywacja, stan zdrowia itd. W konsekwencji, jeśli 
uznać za wiarygodne wyniki badań, według 
których mniej więcej 1/3 zarejestrowanych 
bezrobotnych faktycznie nie jest zaintereso-
wana podjęciem pracy (zob. np. Czapiński 
i Panek 2015, s. 396), to dla zawodu o jedna-
kowej liczbie oferowanych miejsc pracy i bez-
robotnych pracodawcy w rzeczywistości będą 
mieli trudności w pozyskaniu siły roboczej. 
Po drugie, liczba oferowanych miejsc pracy 
w 2014 r. była dużo wyższa od liczby bez-
robotnych, zarówno tych zarejestrowanych 
w 2014 r., jak i według stanu na koniec grud-
nia. Można byłoby się spodziewać, że więk-
szość zawodów będzie charakteryzować się 
przewagą liczby wakatów nad liczbą bezrobot-
nych, i w rezultacie zostanie uznanych za defi-
cytowe. Tymczasem o wolne miejsca pracy 
konkurują nie tylko bezrobotni, ale także inne 
osoby poszukujące pracy – bądź już zatrud-
nione, bądź absolwenci szkół dopiero wcho-
dzący na rynek pracy. Ich liczba jest niemożli-
wa do ustalenia. Trzeci problem jest związany 
z cyklicznymi wahaniami liczby bezrobotnych, 
a w szczególności – liczby ofert. Jeśli wniosko-
wanie o deficytowości odbywałoby się na pod-
stawie niezmiennych kryteriów opartych na 
liczbie ofert i bezrobotnych, to lista zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych ulegałaby du-
żym, krótkookresowym zmianom cyklicznym, 
co utrudniałoby uchwycenie niedopasowań 
strukturalnych.

Aby rozwiązać te problemy, w identyfikacji za-
wodów deficytowych i nadwyżkowych naj-
pierw obliczono relację liczby oferowanych 
miejsc pracy w i-tej grupie zawodowej (Oi) do 
całkowitej liczby oferowanych miejsc pracy 
(O), oznaczoną symbolem ROi:

(1)

W analogiczny sposób obliczono relację dla 
bezrobocia – RBi:

(2) 

gdzie Bi stanowiła liczba bezrobotnych w i-tej 
grupie zawodowej, a B – całkowita liczba bez-
robotnych. 

Udział wakatów z i-tej grupy zawodowej w wa-
katach ogółem (ROi) został następnie podzielo-

ny przez udział bezrobotnych z i-tej grupy za-
wodowej w ogólnej liczbie bezrobotnych (RBi):

(3) 

Jeżeli Wi był bliski jedności, oznacza to, że na 
tle innych zawodów zawód pozostawał w rów-
nowadze. Jeśli zaś był znacząco wyższy (niż-
szy) od jedności – charakteryzował się deficy-
towością (nadwyżkowością) na tle innych grup 
zawodowych. Tak otrzymany wskaźnik odzna-
cza się dużą odpornością na sformułowaną 
wyżej krytykę i pozwala uchwycić niedopaso-
wania strukturalne w przekroju zawodowym.

Kolejnym zabiegiem podnoszącym trafność 
metody opartej na ofertach pracy i bezrobot-
nych jest wyłączenie z analizy tych grup zawo-
dowych, dla których liczba oferowanych waka-
tów i bezrobotnych jest bardzo mała. W anali-
zie przyjęto, że oceny ekspertów „Barometru 
zawodów” będą konfrontowane jedynie z tymi 
grupami zawodowymi, dla których suma ofero-
wanych miejsc pracy i bezrobotnych przekro-
czyła liczbę 20. Ponieważ wyłączono także 
dwie grupy zawodowe nieujęte w KZiS1, anali-
zą porównawczą objęto ostatecznie 132 grupy 
zawodowe. Dla 76 zawodów suma wakatów 
i bezrobotnych przekroczyła 100, a dla 104 
zawodów – 50. Warto przy tym zaznaczyć, że 
ocena nadwyżkowości dla wyłączonych za-
wodów o niewielkiej liczbie ofert i bezrobot-
nych jest równie (a być może bardziej) kłopo-
tliwa dla ekspertów „Barometru zawodów”, 
którzy mogli mieć co najwyżej incydentalne 
doświadczenia z procesami rekrutacyjnymi 
w tych obszarach.

Na tym etapie rozważań warto zastanowić się 
nad różnicą czasową obu badań, która może 
wzbudzać wątpliwości co do porównywalnoś-
ci ich wyników. „Barometr zawodów” został 
przeprowadzony na przełomie III i IV kwarta-
łu 2015 r. jako prognoza na rok 2016, nato-
miast dane o ofertach i bezrobotnych pocho-
dzą z 2014 r. Choć rozbieżność czasowa rze-
czywiście mogłaby nieco ograniczać porówny-
walność obu metod, szereg argumentów prze-
mawia za zasadnością przeprowadzenia po-
równania. Ze względu na krótki horyzont 
czasowy prognozy należy się spodziewać, że 

ROi = 
Oi

O

RBi = 
Bi

B

ROi = 
ROi

RBi

1   Byli to pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajo-
mością języków obcych oraz pracownicy produkcji.
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eksperci przede wszystkim ekstrapolowali 
sytuację bieżącą, a dominujący wpływ na ich 
przekonania w momencie badania wydaje się 
mieć sytuacja z 2014 r. i pierwszej połowy 
2015. Rok 2014 był więc ostatnim pełnym ro-
kiem kalendarzowym przed badaniem. Chyba 
najważniejszym argumentem za porównywa-
niem wyników obu metod jest jednak fakt, 
że niedopasowania strukturalne są zjawis-
kiem relatywnie trwałym. W tak krótkim okre-
sie, jakim jest rok kalendarzowy, struktura po-
pytu na pracę charakteryzuje się dużą stabil-
nością, w szczególności na dużych lokalnych 
rynkach pracy, za jaki należy uznać Lublin. Po-
twierdzają to zresztą badania empiryczne: 
struktura oferowanych miejsc pracy według 
KZiS w dwóch edycjach monitoringu ofert pra-
cy w województwie lubelskim (tj. I kw. 2012 – 
II kw. 2013 i listopad 2013 – kwiecień 2015) 
okazuje się być bardzo zbliżona (Monitoring 
ofert… 2013; Monitoring ofert… 2015).

Wydaje się oczywiste, że zawód nadwyżkowy 
powinien charakteryzować się wyraźnie więk-
szą liczbą bezrobotnych (czy też – jak wcze-
śniej uzasadniano – odsetkiem bezrobotnych), 
a zawód deficytowy – wyraźnie większą liczbą 
oferowanych miejsc pracy (odsetkiem miejsc 
pracy). Określenie dokładnych wartości brze-
gowych tych relacji jest jednak w dużej mierze 
decyzją arbitralną. Dyskusyjna może być także 
kwestia, czy analizować dane o napływie bez-
robotnych w ciągu 2014 r., czy o zasobie na 
dzień 31 grudnia 2014. Wybór danych na-
pływowych wydaje się bardziej naturalny ze 
względu na analogiczny charakter danych 
o ofertach, z kolei struktura bezrobotnych na 
koniec roku może lepiej odzwierciedlać trwa-
łe niedopasowania. Biorąc pod uwagę rela-
tywnie wysoki poziom bezrobocia w Lubli-
nie2, należy także uznać, że przyjęte kryteria 
nie powinny prowadzić do sytuacji, w której 
w zestawieniu zdecydowanie dominowałyby 
zawody deficytowe. Po przetestowaniu róż-
nych wariantów ostatecznie przyjęto nastę-
pujące kryteria3:

 Zawód uznano za deficytowy, gdy skalkulowa-
ny dla danych napływowych udział oferowanych 
miejsc pracy z danego zawodu w oferowanych 
miejscach pracy ogółem, podzielony przez udział 
napływu bezrobotnych z danego zawodu w na-
pływie bezrobotnych ogółem, był równy lub wyż-
szy 2, bądź też był równy lub wyższy 1,25, w sy-
tuacji gdy liczba oferowanych miejsc pracy była 

o co najmniej 50 wyższa od liczby bezrobotnych. 
Można to ująć następująco:

(4) Wi > 2; lub Wi > 1,25 gdy Oi – Bi ≥ 50

 Zawód uznano za nadwyżkowy, gdy udział 
oferowanych miejsc pracy z danego zawodu 
w oferowanych miejscach pracy ogółem, podzie-
lony przez udział napływu bezrobotnych z dane-
go zawodu w napływie bezrobotnych ogółem, był 
równy lub mniejszy od 0,5 bądź też był równy lub 
mniejszy od 0,8, w sytuacji gdy liczba bezrobot-
nych była o co najmniej 50 wyższa od liczby ofe-
rowanych miejsc pracy. Zatem:

(5) Wi < 0,5; lub Wi > 0,8 gdy Bi – Oi ≥ 50

 Zawód znajduje się w równowadze, gdy udział 
oferowanych miejsc pracy z danego zawodu 
w oferowanych miejscach pracy ogółem, podzie-
lony przez udział napływu bezrobotnych z dane-
go zawodu w napływie bezrobotnych ogółem, 
mieści się w przedziale od 0,5 do 2 bądź – dla 
zawodów o relatywnie dużej dysproporcji w licz-
bie oferowanych miejsc pracy i bezrobotnych – 
w przedziale od 0,8 do 1,25. Można to opisać na-
stępująco:

(6) 0,5 < Wi < 2; lub 0,8 < Wi < 1,25 
gdy Oi – Bi ≥ 50 albo Bi - Oi ≥ 50

Zawody deficytowe i nadwyżkowe 
w świetle obu metod badawczych 

Na wykresie 1 zestawiono dane o liczbie za-
wodów uznanych za nadwyżkowe, deficytowe 
i w równowadze według obu metod. Okazuje 
się, że ustalenia na podstawie danych o ofer-
tach i bezrobotnych wskazują – w przeciwień-
stwie do opinii ekspertów barometru – na wy-
raźną przewagę zawodów nadwyżkowych4. Na 
132 zawody podlegające ocenie, w przypadku 
63 (47,7%) obie metody dały taką samą oce-
nę. W odniesieniu do 45 zawodów (34,1%) 
oceny różniły się o jedną kategorię, a w przy-
padku 24 zawodów (18,2%) – o dwie.

W przypadku zawodów o takiej samej ocenie 
uzyskanej za pomocą obu metod przyjęto, że 
opinie ekspertów w barometrze są zgodne 

2  W 2014 r. stopa bezrobocia w Lublinie wyniosła 8,4%. 
Była jedną z najwyższych wśród miast wojewódzkich, 
choć niższą od stopy krajowej (11,4%). Charakteryzowa-
ła się tendencją malejącą, przy czym zmniejszała się 
w wolniejszym tempie niż w kraju.

3  Niemniej ze względu na arbitralność przyjętych kryte-
riów w dalszej analizie przedstawiono nie tylko same 
wskaźniki, ale także liczbę ofert i bezrobotnych.

4  Warto zauważyć, że testowanie różnych kryteriów brze-
gowych nie prowadziło do znaczących zmian proporcji 
między zawodami deficytowymi a nadwyżkowymi.
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Wykres 1. Liczba zawodów deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze według „Barometru 
zawodów” i metody opartej na ofertach pracy i bezrobotnych

Źródło: opracowanie własne.
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z rzeczywistą sytuacją na rynku pracy. Zgod-
ność wyników obu metod dla mniej niż 50% 
zawodów należy jednak uznać za bardzo niski 
rezultat. Nasuwa się pytanie, czy trafność ocen 
ekspertów jest tak niska, czy też to podejście 
oparte na danych ilościowych jest obarczone 
tak dużym błędem. Ze względu na wskazane 
ograniczenia metody opartej na ofertach i bez-
robotnych, poziom zgodności bliski 50% bez-
pieczniej uznać za jedynie dolny próg trafności 
barometru. Pozostałe niezgodności warto pod-
dać nieco bardziej pogłębionej analizie.

W tabeli 1 przedstawiono informacje o zawo-
dach, których oceny deficytowości (nadwyżko-
wości) okazały się najbardziej rozbieżne. Obok 
wskaźnika Wi będącego kryterium oceny za-
prezentowano również liczbę oferowanych 
miejsc pracy oraz liczbę bezrobotnych zare-
jestrowanych w i na koniec 2014 r. Warto 
zwrócić uwagę, że wartość Wi w zdecydowanej 
większości zawodów znacząco odbiegała od 
wartości brzegowej, co oznacza, że kategoryza-
cja zawodów jest dość odporna na zmiany 
kryteriów, na podstawie których wnioskowano 
o ich deficytowości (nadwyżkowości). Również 
dane o bezwzględnej liczbie oferowanych 
miejsc pracy i bezrobotnych wydają się być – 
w zdecydowanej większości przypadków – 
podstawą do podważenia oceny ekspertów 
zaangażowanych w realizację barometru w Lu-
blinie. Nawet w przypadku ofert dostępnych 
dla szerokiego kręgu osób poszukujących pracy 

(przedstawiciele handlowi, specjaliści ds. mar-
ketingu i sprzedaży, agenci ubezpieczeniowi) 
występowanie tak dużej liczby wakatów przy 
małej liczbie bezrobotnych wzbudza poważne 
zastrzeżenia wobec oceny ekspertów. Jedynie 
zawód lekarza – ze względu na swoją specyfikę 
(duży niedobór lekarzy z doświadczeniem, 
przy powolnym procesie tworzenia miejsc pra-
cy dla absolwentów uczelni medycznych) – 
wydaje się być trafniej oceniony przez eksper-
tów barometru. Na tej podstawie uprawniony 
wydaje się osąd, że poziom mniej więcej 80% 
należałoby uznać jako górny pułap trafności 
ocen ekspertów. Odpowiedź na pytanie, czy 
trafność identyfikacji zawodów w barometrze 
jest bliższa poziomowi 50%, czy 80%, nale-
żałoby udzielić po analizie grupy pozostałych 
45 zawodów, dla których ocena różniła się 
o jedną kategorię. Wyniki uzyskane obiema 
metodami zaprezentowano w tabeli 2.

Aby zdecydować, która z porównywanych me-
tod lepiej odzwierciedla rzeczywistą sytuację 
na rynku pracy, dane o ofertach pracy i bezro-
botnych dla grupy 45 zawodów zostały podda-
ne pogłębionej analizie jakościowej. Obok 
liczby oferowanych stanowisk i bezrobotnych 
zarejestrowanych w 2014 r., w ocenie uwzględ-
niono takie czynniki, jak:

 liczba ogłoszeń – wychodząc z założenia, że 
rekrutacja dużej liczby pracowników w jednym 
ogłoszeniu może oznaczać jedynie przejściowy 
wzrost popytu na pracę;

Piotr Maleszyk Trafność identyfikacji zawodów...
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Tabela 1. Zawody o najbardziej rozbieżnych ocenach deficytowości i nadwyżkowości w „Baro-
metrze zawodów” i metodzie opartej na ofertach pracy i bezrobotnych

Zawód Baro-
metr1

Analiza ofert i bezrobotnych

Liczba 
bezrobotnych 
31.12.2014 r

Napływ 
bezrobotnych 

w 2014 r.

Liczba 
ofert 

w 2014 r.

Wskaźnik- 
kryterium 
oceny (Wi)

Ocena1

Blacharze samochodowi
Cukiernicy
Fryzjerzy
Inżynierowie budownictwa
Kelnerzy i barmani
Krawcy i pracownicy 

produkcji odzieży
Lekarze
Malarze budowlani
Mechanicy maszyn 

i urządzeń
Monterzy elektronicy
Murarze
Operatorzy maszyn 

włókienniczych
Piekarze
Położne
Pracownicy przetwórstwa 

metali
Psycholodzy 

i psychoterapeuci
Technicy elektrycy
Technicy mechanicy
Technolodzy robót 

wykończeniowych 
w budownictwie

Agenci ubezpieczeniowi
Przedstawiciele handlowi
Specjaliści 

ds. finansowych
Specjaliści 

ds. marketingu 
i sprzedaży

Specjaliści ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi 
i rekrutacji

d
d
d
d
d
d

d
d
d

d
d
d

d
d
d

d

d
d
d

n
n
n

n

n

29
71

106
66
74

279

35
92
98

48
134

29

43
15
39

48

97
271

40

13
74
69

93

29

25
57

128
123

77
243

75
43
84

47
72
27

46
21
30

118

115
321

41

12
57

114

113

33

4
10
48
63
36

153

17
21
39

27
59

3

14
1
9

7

9
54
11

259
2139

242

2178

207

0,12
0,13
0,27
0,37
0,34
0,46

0,16
0,35
0,34

0,42
0,59
0,08

0,22
0,03
0,22

0,04

0,06
0,12
0,19

15,63
27,17

1,54

13,96

4,54

n
n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n

n
n
n

n

n
n
n

d
d
d

d

d

Uwagi: 1 d – zawód deficytowy; n – zawód nadwyżkowy
Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zawody, dla których oceny deficytowości i nadwyżkowości w „Barometrze zawodów” 
i metodzie opartej na ofertach pracy i bezrobotnych różniły się o jedną kategorię

Zawód Baro-
metr

Analiza ofert i bezrobotnych

Liczba 
bezrobotnych 
31.12.2014 r.

Napływ 
bezrobotnych 

w 2014 r.

Liczba 
ofert 

w 2014 r.

Wskaźnik- 
kryterium 
oceny (Wi)

Ocena1

Dekarze i blacharze 
budowlani

Elektromechanicy 
i elektromonterzy

Farmaceuci

d

d

d

30

196

22

14

170

33

37

222

42

1,91

0,95

0,92

r

r

r
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Tabela 2. Zawody, dla których oceny deficytowości i nadwyżkowości w „Barometrze zawodów” 
i metodzie opartej na ofertach pracy i bezrobotnych różniły się o jedną kategorię (cd.) 

Zawód Baro-
metr

Analiza ofert i bezrobotnych

Liczba 
bezrobotnych 
31.12.2014 r.

Napływ 
bezrobotnych 

w 2014 r.

Liczba 
ofert 

w 2014 r.

Wskaźnik- 
kryterium 
oceny (Wi)

Ocena1

Inżynierowie 
mechanicy

Lakiernicy 
samochodowi

Monterzy konstrukcji 
metalowych

Monterzy okien 
i szklarze

Operatorzy obrabiarek 
skrawających

Opiekunowie 
osoby starszej lub 
niepełnosprawnej

Robotnicy budowlani
Robotnicy poligraficzni
Sprzątaczki i pokojowe
Ślusarze
Tynkarze
Architekci i urbaniści
Architekci krajobrazu
Bibliotekoznawcy, 

bibliotekarze 
i specjaliści informacji 
naukowej

Doradcy finansowi 
i inwestycyjni

Filolodzy i tłumacze
Fotografowie
Gospodarze obiektów, 

portierzy, woźni 
i dozorcy

Inżynierowie chemicy 
i chemicy

Kadra kierownicza, 
menedżerowie

Kierowcy samochodów 
osobowych

Kosmetyczki
Kucharze
Listonosze i kurierzy
Mechanicy pojazdów 

samochodowych
Monterzy maszyn 

i urządzeń
Operatorzy aparatury 

medycznej
Plastycy i dekoratorzy 

wnętrz
Pracownicy pralni 

i prasowalni
Pracownicy telefonicznej 

i elektronicznej obsługi 
klienta, ankieterzy, 
teleankieterzy

d

d

d

d

d

d

d
d
d
d
d
r
r
r

r

r
r
r

r

r

r

r
r
r
r

r

r

r

r

r

69

19

12

24

107

96

286
40

321
186

23
11
26
15

20

88
23

199

91

97

92

80
207

11
252

39

10

91

26

49

95

16

12

17

107

49

174
26

146
142

8
33
50
23

19

166
19

108

94

35

44

97
239

6
232

24

17

105

23

41

94

15

23

31

174

106

216
39

296
177

15
7
4

13

349

56
6

367

23

1603

11

33
111

80
77

107

8

24

4

1573

0,72

0,68

1,39

1,32

1,18

1,57

0,90
1,09
1,47
0,90
1,36
0,15
0,06
0,41

13,30

0,24
0,23
2,46

0,18

33,17

0,18

0,25
0,34
9,66
0,24

3,23

0,34

0,17

0,13

27,78

r

r

r

r

r

r

r
r
r
r
r
n
n
n

d

n
n
d

n

d

n

n
n
d
n

d

n

n

n

d
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 jakość oferowanych miejsc pracy, o której 
świadczy m.in. oferowany typ umowy i stawka 
płac. Dla przykładu, przewaga miejsc pracy o ni-
skiej jakości może świadczyć nie tyle o deficycie 
kandydatów do pracy, ile o wysokiej rotacji przy 
silnej pozycji negocjacyjnej pracodawców;

 wymagania stawiane kandydatom m.in. co do  
wykształcenia, stażu pracy czy dodatkowych 
kompetencji. Na przykład duże wymagania pra-
codawców mogą oznaczać, że trudność w znale-
zieniu kandydata w danym zawodzie jest mniej-
sza, niż można byłoby ją oceniać tylko po liczbie 
ofert;

 dostępność zawodu dla osób bez kierunkowe-
go wykształcenia i doświadczenia. Zawody łatwe 
do obsadzenia osobami innych zawodów lub bez 
zawodu będą charakteryzować się mniejszą defi-
cytowością, niż wynikałoby to jedynie z liczby 
oferowanych stanowisk i bezrobotnych;

 liczba bezrobotnych na koniec 2014 r. – jeśli 
była większa od napływu w ciągu roku, może to 
świadczyć o większej nadwyżkowości w zawodzie;

 niższa zatrudnialność części bezrobotnych. 
Pewna frakcja bezrobotnych może faktycznie nie 
być gotowa do podjęcia pracy np. z przyczyn 

zdrowotnych, wygórowanych oczekiwań płaco-
wych czy pracy sezonowej za granicą. Może to 
sprawiać, że odczuwany przez pracodawców defi-
cyt pracowników w danym zawodzie jest wyższy, 
niż wskazują na to dane ilościowe;

 napływ nowych, dużych inwestorów do Lublina 
w 2015 r., co mogło być czynnikiem zmieniającym 
strukturę niezrealizowanego popytu na pracę.

Jeśli bilans tych czynników zdecydowanie po-
twierdzał wynik uzyskany na podstawie da-
nych o ofertach i bezrobotnych, ocenę eksper-
tów „Barometru zawodów” uznano za niezgod-
ną z rzeczywistą sytuacją na rynku pracy. Taka 
sytuacja miała miejsce w przypadku 18 zawo-
dów, które w tabeli 2 zostały oznaczone po-
grubioną czcionką. W pozostałych przypad-
kach analiza jakościowa nie pozwoliła na jed-
noznaczne potwierdzenie oceny dokonanej na 
podstawie analizy danych ilościowych, dlate-
go za trafną przyjęto ocenę ekspertów „Baro-
metru zawodów”. 

Tabela 2. Zawody, dla których oceny deficytowości i nadwyżkowości w „Barometrze zawodów” 
i metodzie opartej na ofertach pracy i bezrobotnych różniły się o jedną kategorię (cd.) 

Zawód Baro-
metr

Analiza ofert i bezrobotnych

Liczba 
bezrobotnych 
31.12.2014 r.

Napływ 
bezrobotnych 

w 2014 r.

Liczba 
ofert 

w 2014 r.

Wskaźnik- 
kryterium 
oceny (Wi)

Ocena1

Prawnicy
Ratownicy medyczni
Specjaliści 

ds. bezpieczeństwa 
i jakości

Specjaliści 
ds. zastosowań 
informatyki

Specjaliści 
elektroniki 
i telekomunikacji

Sprzedawcy 
i kasjerzy

Szefowie kuchni
Technicy 

budownictwa
Weterynarze
Nauczyciele języków 

obcych, lektorzy
Pracownicy 

administracyjni 
i biurowi

Sekretarki

r
r
r

r

r

r

r
r

r
n

n

n

202
14
45

35

102

1066

15
143

15
74

287

25

337
27
66

56

132

651

19
160

49
57

185

19

49
2

128

3

87

1723

9
27

8
93

250

21

0,11
0,05
1,40

0,04

0,48

1,92

0,34
0,12

0,12
1,18

0,98

0,80

n
n
d

n

n

d

n
n

n
r

r

r

Uwagi: 1 d – zawód deficytowy; r – zawód w równowadze, n – zawód nadwyżkowy. Pogrubioną czcionką ozna-
czono te zawody, dla których oceny ekspertów barometru zostały uznane za niezgodne z rzeczywistą sytuacją 
na rynku pracy.
Źródło: opracowanie własne.
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Reasumując, można stwierdzić, że na 132 za-
wody poddane ocenie w przypadku 41 analiza 
danych o ofertach i bezrobotnych dostarczy-
ła silnych dowodów na podważenie trafności 
ocen ekspertów zaangażowanych w realiza-
cję „Barometru dla Miasta Lublina”. Oznacza 
to, że górny pułap jego trafności nie przekro-
czył 70%.

Podsumowanie 

Po zestawieniu wyników „Barometru zawo-
dów” dla Miasta Lublina z wynikami metody 
opartej na danych o ofertach pracy (również 
tych niefigurujących w urzędach pracy) i bez-
robotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzę-
dzie Pracy w Lublinie ustalono, że trafność 
tego pierwszego, realizowanego w 2015 r., nie 
przekroczyła 70%. Wyniki obu metod były 
zgodne dla niespełna 50% zawodów podda-
nych analizie. W przypadku 20% zawodów 
ocena deficytowości (nadwyżkowości) wpraw-
dzie różniła się, jednak jakościowa analiza da-
nych z rynku pracy uprawdopodobniła trafność 
ocen ekspertów.

Pomimo niezadowalającego poziomu trafnoś-
ci „Barometr zawodów” posiada wiele zalet, 
zwłaszcza na tle realizowanego dotychczas 
przez urzędy pracy monitoringu zawodów de-
ficytowych i nadwyżkowych. Dlatego zasadne 
wydaje się kontynuowanie badania z podej-
mowaniem prób jego doskonalenia. Wśród 
propozycji ulepszeń wskazano możliwość 
włączenia do niego elementów metody delfic-
kiej, zaangażowanie większej liczby eksper-
tów specjalizujących się w różnych segmen-
tach rynku pracy, czy dodanie – wzorem „Baro-
metru zawodów” z Finlandii – dodatkowych 
kategorii ocen dla tych zawodów, w których 
różnica między popytem a podażą na rynku 
pracy jest szczególnie duża. Wydaje się jed-
nak, że najważniejszą przyczyną niezadowala-
jącej trafności omawianej metody jest znacz-
nie mniejsza niż w Finlandii wiedza pracowni-
ków publicznych służb zatrudnienia o niezre-

alizowanym popycie na pracę, przy czym za-
angażowanie pracowników agencji zatrud-
nienia nie rozwiązuje tego problemu, gdyż 
do tych agencji trafia jeszcze mniej ofert niż 
do urzędów pracy. Na tym tle najważniejszą 
rekomendacją jest gromadzenie informacji 
o ofertach niezgłaszanych do urzędów pracy, 
a upublicznianych na portalach interneto-
wych, w prasie, czy za pośrednictwem innych 
źródeł, a następnie udostępnianie danych 
o liczbie oraz strukturze ofert pracy i bezro-
botnych ekspertom zaangażowanym w reali-
zację barometru.
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Summary

The aim of the article is to assess the accuracy of the occupational barometer conducted in Po-
land, which is a survey aimed to qualify jobs into three groups: deficit, balance and surplus. 
Specifically, the assessment has been made by comparing the Barometer’s results for the city of 
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Lublin with the results of the substitute approach based on the rich data on vacancies (including 
those not listed in labour offices) and unemployed registered in City Labour Office in Lublin. The 
comparison provided evidence, that the accuracy of the Barometer conducted in 2015 did not 
exceed 70%.
The article indicated many advantages of the occupational barometer, especially in comparison 
to the monitoring of deficit and surplus occupations conducted by local labour offices. Therefore, 
despite disappointing accuracy of expert assessment, continuing the barometer is strongly re-
commended, though several improvements need to be made. These are: inclusion the elements 
of the Delphi technique, involvement of a greater number of experts specializing in different 
segments of the labor market, and – drawing on the Finnish occupational barometer – adding two 
additional categories for professions in which the difference between supply and demand on the 
labour market is particularly large. The article stressed that the main reason of the unsatisfactory 
accuracy of the barometer is that only 20–25% of vacancies are notified to Public Employment 
Services in Poland, compared to the 60~70%, respectively, in Finland. The involvement of the 
employees of private employment agencies in the barometer cannot solve this issue, as the 
number of jobs offered through private agencies is even smaller than that of labour offices. In 
view of that, the crucial recommendation is to gather data on jobs not registered in local labour 
offices, but announced via the Internet, local newspapers etc., and then providing data on the 
number and structure of vacancies and the unemployment to the experts involved in the occu-
pational barometer.
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