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Abstrakt. Oszacowano stopę bezrobocia równowagi w Polsce, w poszczególnych klasach wielkości miejscowości 
zamieszkania, a następnie obliczono udział bezrobocia równowagi w bezrobociu rzeczywistym. Uzyskane wyniki ze-
stawiono z obliczonymi wartościami współczynnika aktywności zawodowej, wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia. 
Dzięki temu było możliwe podjęcie próby sformułowania wniosków dotyczących kierunków działań zaradczych, które 
należy podjąć dla poprawy sytuacji na rynku pracy. Pomimo dominującego w Polsce znaczenia bezrobocia strukturalnego, 
możliwe jest zwiększenie zatrudnienia w niektórych badanych grupach ludności (mieszkańców wsi i najmniejszych 
miast), przez pobudzanie popytu na dobra i usługi oraz lokowanie nowych miejsc pracy na obszarach problemowych.

Wstęp
W literaturze przedmiotu można wyróżnić dwa zasadnicze kierunki myślenia dotyczącego zwalczania 

bezrobocia. Przedstawiciele pierwszego z nich upatrują przyczyn występowania tego zjawiska w Polsce 
w niedopasowaniach strukturalnych pomiędzy popytem na pracę a jej podażą. Drugi kierunek akcentuje 
konieczność prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej w celu pobudzenia koniunktury gospodarczej 
oraz celowość stosowania aktywnych instrumentów polityki kursowej, celnej i fiskalnej, co ma w założeniu 
przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia w kraju. Według Sochy i Sztanderskiej, zdecydowana większość 
bezrobocia w Polsce w latach 90. XX wieku i na przełomie wieków, to bezrobocie wywołane czynnikami o 
charakterze strukturalnym [2002]. Podobny pogląd znaleźć można w pracach Góry i Walewskiego [2002]. 
Odmiennie uważa Kabaj, który twierdzi, że większość bezrobocia w Polsce w tamtym okresie wywołana była 
przez politykę nadmiernej aprecjacji złotego i spowodowany przez nią deficyt obrotów handlu zagranicznego 
[2003]. Zwolennicy teorii zakładającej główne znaczenie czynników strukturalnych (zwykle identyfikujący 
się również z doktryną monetarystyczno-liberalną) postulują, że w celu zmniejszenia rozmiarów bezrobocia 
konieczna jest liberalizacja prawa pracy na korzyść pracodawców oraz obniżenie lub likwidacja płac mini-
malnych [Wilczyński 2003], co w założeniu ma spowodować przesunięcie punktu równowagi rynku pracy 
w stronę wyższego zatrudnienia oraz zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Zwolennicy drugiego 
podejścia uważają, że właściwą metodą zwalczania bezrobocia jest podejmowanie zintegrowanych działań 
polegających z jednej strony na ożywianiu gospodarki (podejście keynesowskie), a z drugiej – zmniejszaniu 
siły oddziaływania na rynek pracy pozapłacowych niedopasowań strukturalnych. 

Oszacowanie stopy bezrobocia strukturalnego oraz obliczenie jego udziału w bezrobociu rzeczywi-
stym umożliwia podjęcie próby sformułowania wniosków dotyczących kierunków działań zaradczych, 
koniecznych do zrealizowania w celu poprawy sytuacji na rynku pracy. Należy przy tym uwzględnić 
specyfikę poszczególnych subrynków pracy (wyodrębnionych ze względu na cechy siły roboczej oraz 
cechy lokalnych rynków pracy), dzięki czemu można analizować występujące między nimi różnice oraz 
dostosować prowadzone działania zaradcze do ich specyfiki. 

Celem pracy było zbadanie różnic w zakresie charakteru bezrobocia w Polsce, występujących po-
między różnymi klasami miejsc zamieszkania1. 
* Praca finansowana ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2012, w ramach 

projektu badawczego nr NN112050737.
1 Uwzględniono następujące klasy miejscowości: 100 tys. mieszkańców i więcej, 50000-99999, 20000-49999, 10000-

19999, 5000-9999, 2000-4999, 1999 i mniej oraz wieś.
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Materiał badawczy stanowiły niepublikowane, indywidualne dane kwartalne z Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL), pochodzące z lat 2006-2009 (łącznie badanie objęło 16 kwartałów i 
prawie 672 tysiące obserwacji), a także dane z literatury przedmiotu2.

Materiały i metodyka badań
Charakter bezrobocia występującego w Polsce w latach 90. XX wieku został zbadany i opisany m.in. 

przez Sochę i Sztanderską [2002] oraz Górę i Walewskiego [2002]. Podobne badania dla okresu obej-
mującego lata 2003-2004 przeprowadzili Wysocki i Kołodziejczak [2007]. Ponieważ problem bezrobocia 
jest nadal aktualny, a bez poznania charakteru zjawiska nie jest możliwy racjonalny wybór środków zarad-
czych, celowe było ponowienie badania dla najnowszych dostępnych danych. Analiza zaprezentowana w 
pracy dotyczy charakteru i czynników determinujących poziom bezrobocia w Polsce w poszczególnych 
klasach miejscowości (zgodnie z klasyfikacją GUS) w latach 2006-2009, a więc w okresie, w którym 
nie następowały już znaczące przemiany strukturalne w gospodarce narodowej, natomiast zwiększała się 
siła oddziaływania międzynarodowych rynków oraz czynników instytucjonalnych, co w znacznej mierze 
wynikało bezpośrednio lub pośrednio z przystąpienia Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej. 

Na podstawie niepublikowanych, indywidualnych danych kwartalnych BAEL określono wielkości i 
stopy przepływów pomiędzy poszczególnymi stanami aktywności ekonomicznej ludności3 (zatrudnieniem, 
bezrobociem i biernością zawodową)4 w latach 2006-2009. Dzięki poznaniu wielkości i struktury tych 
przepływów możliwe stało się zastosowanie metody szacowania bezrobocia równowagi5 opracowanej 
przez The Center for Economics Policy Research (CEPR) [Unemployment… 1995]. Metoda CEPR 
polega na wyznaczeniu stopy bezrobocia w równowadze według wzoru [Socha, Sztanderska 2002]:

u* = (s + z) / (s + h + n)
gdzie:
u* – stopa bezrobocia w równowadze,
s = (EU + EN) / E – stopa odpływu z zatrudnienia, 
h = UE / U – stopa odpływu z bezrobocia do zatrudnienia,
z = (NU – UN – EN) / (E + U) – demograficzny składnik bezrobocia,
n – procentowe zmiany zasobu siły roboczej,
przy czym:
E – liczba pracujących na początku badanego okresu,
U – liczba bezrobotnych na początku badanego okresu,
EU – wielkość przepływu z zatrudnienia do bezrobocia w badanym okresie (liczba osób, które zmieniły 

   stan z zatrudnionego na bezrobotnego),
EN – wielkość przepływu z grupy zatrudnionych do grupy biernych zawodowo,
NU – wielkość przepływu z grupy biernych zawodowo do grupy bezrobotnych,

2 W badaniu wzięto pod uwagę subiektywne odpowiedzi respondentów ankiety BAEL na pytanie „Jaki jest Pana/Pani 
status na rynku pracy obecnie” oraz „Jaki był Pana/Pani status na rynku pracy rok temu” (analiza retrospektywna). 
Ze względu na przyjętą metodę otrzymane wyniki mogą różnić się od badań opartych na obiektywnej klasyfikacji 
poszczególnych osób do grupy pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo według metodyki BAEL [Socha, 
Sztanderska 2002, Wysocki, Kołodziejczak 2007], ponieważ nie zostały uwzględnione oficjalne, zgodne z metodyką 
BAEL kryteria, a jedynie subiektywna ocena respondentów. Na korzyść przyjętej metody przemawia jednak możliwość 
uwzględnienia całej próby, podczas gdy badanie na podstawie klasyfikacji stanu ekonomicznego zgodnego z metodyką 
BAEL wymaga odnalezienia osób, które były uwzględnione w co najmniej dwóch kolejnych kwartałach badania BAEL, 
a więc ograniczenie badanej populacji do około 30% stanu wyjściowego.

3 Analiza przepływów na rynku pracy (napływów i odpływów ludności do poszczególnych stanów jej aktywności eko-
nomicznej) została zastosowana po raz pierwszy w latach 70. XX wieku. Jak podają Socha i Sztanderska [2002], za 
początek tego nurtu uważa się prace opublikowane pod redakcją Phelpsa [1970], rozwinięte przez Marstona [1976] oraz 
Clarka i Summersa [1979]. O możliwościach zastosowania metody przepływów na rynku pracy decyduje dostępność 
danych oraz techniczne możliwości ich analizy.

4  Aktywność ekonomiczna ludności określa zachowanie ludności w wieku 15 i więcej lat w odniesieniu do pozyskiwa-
nia źródeł utrzymania – podstawowe kryterium identyfikacji stanu aktywności ekonomicznej stanowi wykonywanie, 
poszukiwanie lub podejmowanie pracy lub zaniechanie wysiłków w tym kierunku [Aktywność ekonomiczna, 2009].

5 Stopa bezrobocia w równowadze określa poziom bezrobocia, przy którym następuje teoretyczne zrównoważenie popytu i 
podaży pracy, przy pewnym poziomie płacy realnej. Bezrobocie rzeczywiste składa się z części strukturalnej, koniunktu-
ralnej i w niewielkim stopniu z frykcyjnej (przy czym bezrobocie równowagi obliczone metodą zastosowaną w artykule 
zwiera w sobie bezrobocie strukturalne oraz frykcyjne). Ponieważ przyjmuje się, że stopa bezrobocia równowagi jest 
najprostszym przybliżeniem stopy bezrobocia strukturalnego, to porównanie oszacowanej stopy bezrobocia w równo-
wadze ze stopą bezrobocia rzeczywistego pozwala na wnioskowanie o charakterze występującego bezrobocia – różnica 
będzie stanowiła przybliżenie bezrobocia koniunkturalnego [Socha, Sztanderska 2002, Wysocki, Kołodziejczak 2007]. 
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UN – wielkość przepływu z grupy bezrobotnych do grupy biernych zawodowo,
UE – wielkość przepływu z grupy bezrobotnych do grupy zatrudnionych.
Podstawową zaletą tej metody jest możliwość dekompozycji dynamiki bezrobocia równowagi na 

czynniki mające znaczenie ekonomiczne6 [Góra 2002]. Dzięki temu poprzez porównanie bezrobocia 
równowagi (utożsamianego z bezrobociem strukturalnym) i bezrobocia rzeczywistego, możliwe staje 
się wnioskowanie o charakterze bezrobocia występującego w całej populacji oraz w poszczególnych 
podgrupach (ustalenie wielkości części strukturalnej i cyklicznej bezrobocia), a tym samym formu-
łowanie wniosków dotyczących możliwych do podjęcia prozatrudnieniowych działań zaradczych7.

W pracy oszacowano stopę bezrobocia równowagi w Polsce w poszczególnych klasach wielkości 
miejscowości zamieszkania, a następnie obliczono udział bezrobocia równowagi w bezrobociu rzeczywi-
stym. Uzyskane wyniki zestawiono z obliczonymi wartościami współczynnika aktywności zawodowej, 
wskaźnika zatrudnienia i stopy bezrobocia rzeczywistego8. 

Charakter bezrobocia i możliwe działania zaradcze
Można zauważyć, że pomiędzy poszczególnymi klasami miejscowości nie występowało istotne 

zróżnicowanie wartości współczynnika aktywności zawodowej oraz stopy bierności (tab. 1). Natomiast 
wartości wskaźnika zatrudnienia różniły się o niemal 6 p.p. pomiędzy miejscowościami liczącymi 100 tys. 
i więcej mieszkańców (45,8%) oraz liczącymi mniej niż 2 tys. mieszkańców (40,0%). Stopa bezrobocia 
rzeczywistego była najwyższa w miejscowościach liczących mniej niż 2 tys. mieszkańców (23,7%) i 
ulegała zmniejszeniu wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w kolejnych klasach miejscowości, osiągając 
poziom 10,5% w miastach liczących 100 tys. i więcej mieszkańców. Wieś charakteryzowała się poziomem 
bezrobocia rzeczywistego wynoszącym 13,4%, zbliżonym do miast liczących 50-100 tys. mieszkańców.

Najwyższa wartość stopy bezrobocia równowagi występowała w miejscowościach liczących mniej niż 
2 tys. mieszkańców (42,3%), natomiast najniższa w miastach liczących 100 tys. lub więcej mieszkańców 
(10,9%). Bezrobocie równowagi przyjmowało wartości zbliżone do bezrobocia rzeczywistego w niemal 
wszystkich klasach miejscowości. Ponieważ bezrobocie równowagi obliczone według formuły CEPR 
można w przybliżeniu utożsamiać z bezrobociem strukturalnym [Socha, Sztanderska 2002, Wysocki, 
Kołodziejczak 2007], wywołanym niedopasowaniem cech siły roboczej do potrzeb pracodawców, na-
leży uznać, że nie można uzyskać znaczącego zmniejszenia stopy bezrobocia rzeczywistego wyłącznie 
przez działania stymulujące popyt na rynku dóbr i usług (podejście keynesowskie). Konieczne jest 
zatem oddziaływanie głównie w kierunku zmniejszenia skali niedopasowania strukturalnego. Szcze-
gólny przypadek stanowią najmniejsze miasta (mniej niż 2 tys. mieszkańców), w których bezrobocie 
równowagi niemal dwukrotnie przewyższało bezrobocie rzeczywiste. Interpretacja tego zjawiska jest 
trudna, gdyż czynniki powodujące utrzymywanie zatrudnienia większej liczby ludności niż wynikałoby 
to z szacowanej stopy bezrobocia równowagi mają często charakter indywidualny. Ponieważ bezrobocie 
równowagi jest pewnym wyznacznikiem kierunku, w którym dąży bezrobocie rzeczywiste, wydaje się 
konieczne skoncentrowanie działań prozatrudnieniowych na najmniejszych miastach. Począwszy od 
1989 r. miejscowości te stopniowo traciły na znaczeniu w związku z likwidacją spółdzielczych form 
handlu i usług dla rolnictwa. Można przypuszczać, że ze względu na niewielką liczbę mieszkańców nie 
jest w zasadzie możliwe rozwinięcie handlu i usług na taką skalę, aby wpłynęło to istotnie na lokalny 
rynek pracy. Jednak ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę najmniejsze miasta nie są atrakcyjne 
dla mobilnej ludności, która woli się osiedlać w większych miejscowościach. Z kolei inwestorzy nie są 
zainteresowani większymi inwestycjami, ponieważ najmniejsze miasta nie zapewniają odpowiednich 
zasobów wykwalifikowanej siły roboczej i zadowalającego poziomu infrastruktury, zwłaszcza komuni-
kacyjnej. Kolejną przyczyną może być bariera mentalna, związana z przyzwyczajeniem mieszkańców 
do istniejących warunków i niechęcią do zmian oraz brakiem wiary w ich sens i skuteczność. 

6 Czyli cechy badanej populacji i rynku pracy (w skali mikro i makro), które mogą mieć znaczenie dla kształtowania się 
zjawiska bezrobocia.

7 Jeżeli u*>u, to bezrobocie rzeczywiste (u) prawdopodobnie będzie wzrastać, ponieważ nie osiągnęło jeszcze poziomu 
wynikającego z oddziaływania czynników strukturalnych rynku pracy (niedostosowania popytu i podaży pracy); jeżeli 
u*<u, to bezrobocie rzeczywiste jest wyższe niż wynikające ze czynników strukturalnych, a różnica może być w 
przybliżeniu utożsamiana z bezrobociem spowodowanym zbyt wolnym wzrostem gospodarczym (a więc prawdopodobnie 
możliwe jest zmniejszenie u do poziomu u* poprzez pobudzanie koniunktury na rynku dóbr i usług).

8 Współczynnik aktywności zawodowej = (liczba aktywnych zawodowo / liczba aktywnych ekonomicznie)*100%; 
wskaźnik zatrudnienia = (liczba pracujących / liczba aktywnych zawodowo)*100%; stopa bezrobocia rzeczywistego = 
(liczba bezrobotnych / liczba aktywnych zawodowo)*100% [ Aktywność ekonomiczna… 2009].
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Chociaż porównanie sytuacji ludności wiejskiej do średniej w kraju nie wskazuje na jej gorszą 
sytuację, jednak wartości wskaźników obliczone dla poszczególnych klas miejscowości wskazują, że 
taki wniosek jest nieuprawniony. Z przeprowadzonych obliczeń (tab. 1) wynika, że sytuacja ludności 
wiejskiej i średnio w Polsce nie różni się istotnie. Przyczynia się do tego związek ludności wiejskiej 
z rolnictwem indywidualnym, co w pewien sposób fałszuje rzeczywisty obraz sytuacji tej ludności 
(zatrudnienie nieefektywne). Prawdopodobne jest, że na wartość obliczonych wskaźników oddziałuje 
znacząco zjawisko nieefektywnego zatrudnienia9 w rodzinnych gospodarstwach rolnych (bezrobocie 
ukryte) oraz zatrudnianie przy sezonowych pracach polowych. Obliczone dla mieszkańców wsi wartości 
stopy bezrobocia równowagi nie odbiegają znacząco od stóp bezrobocia rzeczywistego. Podobna sytuacja 
występuje dla wartości oszacowanych średnio dla całego kraju. Można zatem przypuszczać, że na wsi 
dominuje bezrobocie strukturalne, którego nie można wyeliminować przez działania pobudzające popyt 
na towary i usługi. Należy jednak zastrzec, że możliwe byłoby zwiększenie ekonomicznej efektywności 
pracy części ludności wiejskiej, gdyby powstały pozarolnicze miejsca pracy dostępne dla tej ludności. 
Konieczne byłoby jednak takie lokowanie inwestycji, aby nowe miejsca pracy nie były oddalone od 
miejsc zamieszkania potencjalnych pracowników dalej niż wynosi ekonomiczna i logistyczna granica 
opłacalności dojazdów, a więc tak, żeby koszt dojazdu nie był zbyt wysoki w stosunku do oferowanych 
wynagrodzeń oraz aby czas dojazdu nie powodował zbytniej uciążliwości dla pracownika i jego rodziny.

Wnioski
Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazują, że ze względu na dominujący w skali kraju udział 

bezrobocia strukturalnego w bezrobociu rzeczywistym nie można uzyskać znaczącego zmniejszenia stopy 
bezrobocia rzeczywistego wyłącznie poprzez działania stymulujące popyt na rynku dóbr i usług (podejście 
keynesowskie). Konieczne jest zatem oddziaływanie głównie w kierunku zmniejszenia skali niedopasowa-
nia strukturalnego. Zmniejszenie skali niedopasowania cech siły roboczej do potrzeb pracodawców może 
spowodować zwiększenie zatrudnienia oraz skłonić przedsiębiorstwa do tworzenia nowych miejsc pracy.

9 Jak szacują Wysocki i Kołodziejczak [2007], w polskim rolnictwie nieefektywnie zatrudnionych było co najmniej 250 tys. osób.

Tabela 1. Aktywność ekonomiczna ludności i bezrobocie równowagi ze względu na klasę miejscowości 
zamieszkania w Polsce w latach 2006-2009 (wartości średnie)
Table 1. The average values of labor market and natural unemployment measures by household location category 
in Poland in the period 2006-2009
Klasa 
miejscowości 
(liczba 
mieszkańców)/
Household 
location 
category (the 
number of 
residents)

Współ-
czynnik 

aktywności 
zawodowej/
Activity rate 

Wskaźnik 
zatrudnienia/
Employment 

rate 

Stopa 
bierności/
Inactivity 

rate 

Stopa 
bezrobocia 
równowagi 
CEPR/The 

rate of natural 
unemployment 

CEPR 

Stopa 
bezrobocia 

rzeczywistego/ 
Unemployment 

rate 

Udział 
bezrobocia 
równowagi  

w bezrobociu 
rzeczywistym/

The share 
of natural 

unemployment in 
unemployment 

%
Polska średnio/
Poland average 51,0 44,2 49,0 12,8 13,3 96,5

100 000 lub 
więcej/or more 51,2 45,8 48,8 10,9 10,5 103,7

50 000-99 999 50,2 42,8 49,8 13,8 14,7 93,7
20 000-49 999 50,5 43,1 49,5 15,4 14,7 105,0
10 000-19 999 51,0 43,3 49,0 15,6 15,1 103,3
5 000-9 999 51,0 42,7 49,0 15,3 16,2 94,4
2 000 - 4 999 49,5 40,4 50,5 17,2 18,5 92,9
1 999 i mniej/ 
1 999 or less 52,5 40,0 47,5 42,3 23,7 178,3

Wieś/Rural 
areas 51,3 44,4 48,7 12,2 13,4 91,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie niepublikowanych, danych BAEL z lat 2006-2009
Source: own calculations based on the unpublished, BAEL data for the period 2006-2009
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W kraju istnieją obszary problemowe, w których działania skierowane wyłącznie na eliminację nie-
dopasowań strukturalnych po stronie podaży pracy mogą okazać się nieskuteczne. Dotyczy to zwłaszcza 
miast liczących mniej niż dwa tysiące mieszkańców, w których bezrobocie równowagi niemal dwukrotnie 
przewyższało bezrobocie rzeczywiste. Może to oznaczać, że w tej klasie miejscowości całe bezrobocie 
ma charakter strukturalny, a bezrobocie rzeczywiste będzie się zwiększało do poziomu równego oszaco-
wanemu bezrobociu strukturalnemu. Wydaje się, że samo dostosowywanie charakterystyki siły roboczej 
nie może przynieść znaczącej poprawy sytuacji, ponieważ te miejscowości nie dysponują wystarczającym 
potencjałem gospodarczym, aby tworzyć nowe miejsca pracy. Zatem szans na zmniejszenie bezrobocia 
można upatrywać w programach aktywizujących gospodarkę, głównie poprzez lokowanie inwestycji 
(utrzymujących się ze sprzedaży produktów lub usług na rynku większym niż lokalny) w taki sposób, 
aby powstające miejsca pracy były dostępne dla mieszkańców najmniejszych miast.

Obliczone wartości wskaźników charakteryzujących aktywność ekonomiczną mieszkańców wsi 
wskazują, że ich sytuacja nie odbiega znacząco od średniej dla kraju. Jednak biorąc pod uwagę wcześniej-
sze szacunki zatrudnienia nieefektywnego [Wysocki, Kołodziejczyk 2007], należy stwierdzić, że jest to 
spowodowane nadwyżkami zasobów pracy związanych z rolnictwem, głównie z gospodarstwami indy-
widualnymi, w których pracują, jednak ich praca nie przynosi zadowalających efektów ekonomicznych 
i produkcyjnych. Część osób związanych z tymi gospodarstawami mogłaby podjąć pracę poza nimi bez 
szkody dla procesu i efektów produkcji. Z tego względu należy uznać, że występuje pewna nieścisłość 
w zakresie oszacowanego udziału bezrobocia strukturalnego i rzeczywistego, co powoduje że udział 
bezrobocia koniunkturalnego jest prawdopodobnie znacznie wyższy niż ten wynikający z obliczeń (niedo-
szacowanie bezrobocia rzeczywistego, spowodowane nieuwzględnieniem nieefektywnych ekonomicznie 
nadwyżek pracy – bezrobocia ukrytego). Wynika z tego, że chociaż działania w kierunku pobudzania 
koniunktury na rynku dóbr i usług prawdopodobnie nie przyniosą poprawy sytuacji zawodowej ludności 
wiejskiej w stosunku do oficjalnych wartości wskaźników, to jednak powstające wskutek ewentualnego 
ożywienia gospodarczego, odpowiednio lokowane nowe miejsca pracy (na terenach dostępnych dla 
mieszkańców wsi ze względów logistycznych i ekonomicznych), mogą spowodować istotne zmniejszenie 
skali bezrobocia ukrytego w rolnictwie (odpływ ludności z gospodarstw do działów pozarolniczych), a 
w konsekwencji poprawę sytuacji ekonomicznej ludności wiejskiej.
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Summary
The study estimated the unemployment rate by household location category and the share of natural unemployment 

in the real unemployment in Poland. Results were compared with the calculated activity rate, employment rate and 
unemployment rate. Conclusions are drawn concerning the directions of remedial actions needed to improve the 
labor market situation. Despite the dominant importance of structural unemployment, it is possible to improve the 
situation of some population groups by stimulating demand and job placement in problem areas.
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