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ZMIANY STRUKTURALNE NA RYNKU PRACY –
MODERNIZACJA CZY STAGNACJA?*
Streszczenie: Celem opracowania jest zidentyfikowanie i ocena zmian strukturalnych zachodzących na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej z punktu widzenia unowocześniania struktury gospodarki. Struktura zatrudnienia stanowi ważny wskaźnik służący do oceny
zmian strukturalnych zachodzących w gospodarkach. Poszczególne gospodarki charakteryzują się nie tylko odmienną dynamiką zmian, ale także kierunkiem zmian w przepływach siły
roboczej. Struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej została poddana analizie porównawczej w zakresie zmian udziału pracujących w poszczególnych sekcjach NACE Rev. 2
w ogólnej liczbie pracujących. Następnie kraje Unii Europejskiej pogrupowano według poziomu wskaźnika Knowledge – Intensity of the Economy (KIE), który mierzy zmiany strukturalne. W krajach słabo wykorzystujących wiedzę zmiany strukturalne na rynku pracy mają
charakter zmian modernizacyjnych. Wyraźnie wzrasta zatrudnienie w sekcjach usługowych
wykorzystujących wiedzę i informacje.
Słowa kluczowe: zmiany strukturalne, intensywność wykorzystywania wiedzy, zatrudnienie.
DOI: 10.15611/pn.2015.380.48

1. Wstęp
Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy jest ściśle związane ze wzrostem innowacyjności gospodarki i powinno znajdować odzwierciedlenie m.in. we wzroście znaczenia w gospodarce dziedzin intensywnie wykorzystujących technologię oraz wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Dobra i usługi, których głównym składnikiem
jest wiedza, są najbardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych, a dziedziny oparte na technologii, innowacjach i kapitale ludzkim są najszybciej rozwijającymi się pod względem produkcji, zatrudnienia i wymiany międzynarodowej.
Potwierdzeniem tego jest systematyczny i szybki wzrost udziału gałęzi intensywnie
wykorzystujących te czynniki w produkcji i eksporcie krajów OECD najbardziej
zaawansowanych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy [Talar 2007]. Współ*
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie
decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/03795.
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cześnie w większym wykorzystaniu wiedzy upatruje się możliwości ożywienia
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w „gospodarce wiedzy” Unii Europejskiej
[European Commission 2010]. Wyzwaniem dla współczesnych gospodarek jest budowa trwałych fundamentów dla tworzenia, absorpcji i dyfuzji innowacji. Stąd też
rozwój inteligentny, rozumiany jako rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, stał się jednym z priorytetów strategii Europa 2020.
Struktura zatrudnienia stanowi ważny wskaźnik służący do oceny zmian strukturalnych zachodzących w gospodarkach. Poszczególne gospodarki charakteryzują się nie tylko odmienną dynamiką zmian, ale także różnym kierunkiem zmian
zachodzących w przepływach siły roboczej. Stąd zmiany zachodzące w jednych
gospodarkach można określić jako modernizacyjne, w innych jako stagnacyjne, a w
jeszcze innych jako cofanie się (regres).
Celem opracowania jest zidentyfikowanie i ocena zmian strukturalnych zachodzących na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej z punktu widzenia unowocześniania struktury gospodarki. Opracowanie zostało podzielone na trzy części.
Pierwsza opisuje istotę zmian strukturalnych i sposoby ich pomiaru. Część druga
dotyczy analizy porównawczej struktury zatrudnienia w poszczególnych gospodarkach Unii Europejskiej. Trzecia część zawiera klasyfikację gospodarek w zależności od intensywności wykorzystywania wiedzy.

2. Zmiany strukturalne i sposoby ich analizy
W literaturze koncepcja zmian strukturalnych została zdefiniowana na wiele sposobów, ale najczęściej utożsamiana jest z długoterminowymi i trwałymi zmianami w
strukturze sektorowej gospodarki [Chenery i in. 1986; Syrquin 2007]. Zmiany
strukturalne oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury wykorzystania czynników wytwórczych w danej gospodarce w określonym czasie. Ogólnie przyjmuje
się, że określają zmiany struktury gospodarki. Według M. Klamut struktura gospodarcza to zbiór elementów gospodarki oraz zespół relacji między nimi [Klamut
1996]. Podstawę ich identyfikacji i uporządkowania najczęściej stanowi przedmiotowy (rodzajowy) podział pracy, charakteryzujący działowo-gałęziowy układ gospodarki [Klamut 1996; Kozłowska 2010].
Struktura gospodarki stanowi pewien obraz jej podziału na główne elementy
odzwierciedlające stan gospodarki oraz trendy podziału pracy. Gospodarka jest w
takim ujęciu złożonym układem społeczno-ekonomicznym, który można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Istotne znaczenie ma przy tym analiza gospodarki z
punktu widzenia struktury produkcyjnej, a w szczególności udziału w tej strukturze nowoczesnych dziedzin i gałęzi wytwarzania [Turowski 2006]. W. Jakóbik
przyjmuje, że struktura gospodarki to relacje między poszczególnymi elementami
gospodarki a całością gospodarki [Jakóbik 2000].
Współcześnie wyznacznikiem zmian strukturalnych jest przede wszystkim pojawianie się obszarów kreujących innowacyjność oraz opartych na nowoczesnych
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czynnikach produkcji, tj. wiedzy. W konsekwencji zmiany strukturalne przyczyniają się do modyfikacji dotychczasowych struktur gospodarczych [Karpiński 2008].
Zmiany strukturalne w gospodarce towarzyszące rozwojowi gospodarczemu
występują z co najmniej kilku powodów. Na trzy najważniejsze z nich warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, wraz ze wzrostem dochodów zmienia się struktura konsumpcji. Osoby z niskimi dochodami nabywają głównie dobra podstawowe, tj. żywność, odzież, oraz dobra związane z egzystencją jednostki (schronienie). W krajach
o wysokich dochodach na mieszkańca wyraźnie wzrasta popyt na dobra luksusowe
oraz na usługi związane np. ze spędzaniem wolnego czasu (turystyka, restauracje,
rozrywka). Po drugie, zmiany towarzyszące rozwojowi gospodarczemu wywierają
wpływ na zmianę struktury konsumpcji, głównie poprzez zmiany technologiczne.
Okazuje się, że zarówno ludzie, firmy, organizacje, jak i instytucje rządowe uczą
się robić pewne rzeczy inaczej. Metody wytwarzania (produkcji) często zmieniają
życie poprzez lepsze warunki pracy czy więcej czasu wolnego. I po trzecie, gdy gospodarka osiąga wysoki poziom rozwoju, następuje zmiana wzorca wymiany międzynarodowej. W eksporcie obserwuje się wzrost udziału wyrobów i usług bardziej
kapitałochłonnych, nowych lub istotnie ulepszonych, wysokiej techniki, natomiast
w imporcie rośnie udział produktów pracochłonnych. Zmiany zachodzące w gospodarkach są wymuszane głównie przez potrzeby funkcjonowania nowoczesnej
gospodarki rynkowej [Karpiński i in. 1999]. M.G. Woźniak zmiany strukturalne
traktuje jako przejawy modernizacji, które to przejawy zarówno odnoszą się do wymiaru ilościowego, dotyczącego charakterystyk wzrostu gospodarczego, jak i oznaczają głębszą ewolucję mechanizmów regulacji gospodarki wynikających z odgórnych reform i spontanicznych dostosowań [Woźniak 2012].
Przemiany strukturalne w gospodarce oznaczają przekształcenia o charakterze
ilościowym i jakościowym wszystkich elementów struktury gospodarki, których
konsekwencją jest wzrost struktur gospodarczych [Kozłowska 2010]. Przejawem
zmian ilościowych, utożsamianych zwykle ze zmianami strukturalnymi, jest zmiana
wag poszczególnych części składowych układu gospodarczego, którym nieuchronnie towarzyszy powstawanie nowych i zanikanie starych elementów struktury. Badanie zmian ilościowych odnosi się głównie do zmian struktury zatrudnienia oraz
produkcji w poszczególnych sektorach, co pozwala na wyodrębnienie gałęzi i sekcji
gospodarki charakteryzujących się rosnącymi lub malejącymi tendencjami zmian
ich udziału w całkowitym zatrudnieniu lub produkcji, a także sekcji o charakterze stagnacyjnym. Pomiar ilościowych zmian strukturalnych polega na obliczeniu
zmian relacji ilościowych między wyodrębnionymi, z punktu widzenia określonych
kryteriów, składnikami struktur gospodarczych [Ładysz 2008]. Przekształcenia o
charakterze jakościowym zachodzą na niższych poziomach agregacji, w wewnętrznej strukturze tych elementów, ich częściach składowych, realizowanych celach,
strategiach lub podejmowanych rodzajach aktywności. Ich konsekwencją, przynajmniej w założeniach teoretycznych, jest szeroko rozumiany postęp, przejawiający
się osiąganiem korzystnych efektów nie tylko w sferze ekonomicznej, ale również
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społecznej i ekologicznej [Kwiatkowska 2007]. Przemiany struktury gospodarczej,
zarówno w ujęciu dynamicznym, jak i przekrojowym, można uchwycić, porównując
zmienność udziału poszczególnych działów (części) gospodarki w jej całości [Budnikowski 1993]. W ich ramach kształtują się nowe proporcje składowych gospodarki
i wzajemne relacje między nimi. Taki sposób analizy zmian struktury sektorowej
zatrudnienia w literaturze przedmiotu uznawany jest za jedno z podstawowych kryteriów oceny rozwoju społeczno-gospodarczego państw [Strahl, Panasiewicz 1997].
Jednak taka analiza nie jest pozbawiona pewnych wad. Uwzględniając wyłącznie
zmiany ilościowe, pomija się zmiany jakościowe towarzyszące zachodzącym przemianom, które z kolei wywierają wpływ na zmiany ilościowe zachodzące w kolejnych okresach. Wobec tego konieczne staje się równoczesne analizowanie zmian
pod względem ilościowym i jakościowym. Zmiany jakościowe dokonujące się w
strukturze gospodarki stanowią głównie konsekwencje zmian technologicznych.
Stosowanie nowych technologii wymusza zmiany dostosowawcze wszystkich elementów gospodarki, w tym również rynku pracy.

3. Struktura zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
Struktura zatrudnienia z jednej strony jest wyrazem zmian zachodzących w gospodarce pod wpływem nowych technologii czy zmian w strukturze popytu globalnego, a z drugiej strony zasobem określającym zdolność gospodarek do zmian. Stanowi swego rodzaju potencjał niezbędny do kreowania nowej gospodarki, do rozwoju
tych dziedzin, które odpowiadają za tworzenie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy. Kraje Unii Europejskiej wyraźnie różnią się pod względem struktury
zatrudnienia i zachodzących w niej zmian.
W latach 2008-2012 w Unii Europejskiej nastąpiły istotne zmiany w poziomie
zatrudnienia w poszczególnych sekcjach gospodarki. Obserwowane zmiany wyraźnie wskazują na wpływ kryzysu finansowego. Niezaprzeczalnie kryzys najbardziej
dotknął działalność przemysłową i budownictwo, gdzie zlikwidowano najwięcej
miejsc pracy. Udział zatrudnionych w przemyśle w Unii Europejskiej obniżył się z
17,3% w 2008 r. do 15,8% w 2012 r., tj. o 1,5 p.p. (rys. 1). W budownictwie udział
pracujących zmniejszył się z 8,4% do 7,2%, co stanowiło spadek o 1,2 p.p. Spadek udziału pracujących w ich ogólnej liczbie wystąpił również w handlu (0,2 p.p.),
transporcie (0,1 p.p.) i administracji publicznej (0,1 p.p.). Największy wzrost udziału
pracujących miał miejsce w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (1,0 p.p.), edukacji (0,5 p.p.), działalności w zakresie usług administrowania (0,4 p.p.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (0,4 p.p.) oraz zakwaterowaniu (0,3 p.p.).
Zmiany dokonujące się w strukturze zatrudnienia powinny dowodzić modernizacji gospodarki wyrażającej się przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy
(GOW). Według E. Skrzypek GOW to nowa gospodarka, którą cechuje dominujący udział sektora usług w wytwarzaniu PKB i zatrudnieniu oraz wszechstronne
wykorzystanie wiedzy i informacji [Skrzypek 2011]. Unowocześnianie gospodarki
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Rys. 1. Zmiany udziału pracujących w Unii Europejskiej (27) w latach 2008-2012
(w procencie ogółu pracujących)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy Eurostat.

oznacza więc m.in. wzrost znaczenia w zatrudnieniu ogółem tych sekcji, które są
innowacyjne i oparte na wiedzy1. Współcześnie tzw. klasa kreatywna odgrywa niekwestionowaną rolę w tworzeniu, rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wiedzy.
R. Florida uważa, że klasa kreatywna obejmuje dwie grupy pracowników
[Florida 2002, 2005]. Pierwsza grupa to osoby, których praca polega na tworzeniu
nowych rozwiązań (pracownicy naukowi, inżynierowie, architekci, projektanci),
w wyniku czego powstają nowe produkty lub usługi, teorie lub strategie znajdujące
wiele zastosowań. Do sekcji usługowych zatrudniających pracowników wykonujących tego rodzaju prace zaliczamy działalność profesjonalną, naukową i techniczną
oraz informację i komunikację. Grupa druga to osoby pracujące w sekcjach opartych na wykorzystywaniu wiedzy (tzw. kreatywni profesjonaliści), gdzie praca polega głównie na rozwiązywaniu (niestandardowych) problemów. Są to w usługach
sekcje: działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz opieka zdrowotna i pomoc
społeczna.
1

W opracowaniu analiza będzie dotyczyła sekcji usługowych.
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Największy wzrost zatrudnienia w latach 2008-2012 w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej zanotowano w następujących krajach: Cypr (1,2
p.p.), Wielka Brytania (1,1 p.p.), Litwa, Malta i Słowenia (po 0,9 p.p.). W informacji
i komunikacji największy wzrost zatrudnienia wystąpił w Irlandii (1,0 p.p.) i na Słowacji (0,9 p.p.). Natomiast największy wzrost zatrudnienia w sekcjach usługowych
zatrudniających profesjonalistów, tj. w działalności finansowej i ubezpieczeniowej,
wystąpił w Luksemburgu (1,9 p.p.) i na Łotwie (1,0 p.p.) a w opiece zdrowotnej w
Irlandii (2,9 p.p.) i Portugalii (2,4 p.p.).
Zanotowano też spadek zatrudnienia w sekcjach świadczących o modernizacji
gospodarki:
•• działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: Holandia (−1,0 p.p.), Włochy
(−0,3) i Węgry (−0,3);
•• informacja i komunikacja: Holandia (−0,4);
•• działalność finansowa i ubezpieczeniowa: Belgia (−0,5), Holandia (−0,3) i Wielka Brytania (−0,2);
•• opieka zdrowotna i pomoc społeczna: Łotwa (−0,2).
W części gospodarek w badanym okresie nie nastąpiły żadne lub nastąpiły bardzo niewielkie zmiany w strukturze zatrudnienia, co oznacza stagnację na rynku
pracy. Niewielkie zmiany lub ich brak w udziale kluczowych sekcji usługowych
dla GOW w ogólnej liczbie pracujących zanotowano we Włoszech, na Cyprze i w
Rumunii.

4. Intensywność wykorzystania wiedzy w gospodarce
Jednym z narzędzi oceny zmian strukturalnych w gospodarce jest opracowywany
corocznie (począwszy od 2010 r.) na zlecenie Komisji Europejskiej wskaźnik intensywności wykorzystania wiedzy w gospodarce (Knowledge – Intensity of the Economy – KIE) [Malerba i in. 2011b]. Ramy teoretyczne i wskaźniki cząstkowe wymagane do obliczenia tego wskaźnika zostały zaproponowane przez grupę ekspertów
Unii Europejskiej i przedstawione w Raporcie Wskaźników Zmian Strukturalnych
[Malerba i in. 2011a], którego celem było zidentyfikowanie możliwości zmierzenia
różnych kluczowych wymiarów innowacji mających wpływ na gospodarkę i zdolności gospodarki do zmian w celu wspierania innowacji. Wskaźnik KIE mierzy
poziom zmian strukturalnych w gospodarce w kierunku większego wykorzystania
wiedzy. Koncentruje się na zmianach w kompozycji sektorowej i specjalizacji gospodarki.
W metodologii KIE zdefiniowano osiem wskaźników zmian elementów strukturalnych w podziale na pięć wymiarów [European Commission 2013]:
•• wymiar B+R stanowi miarę wielkości B+R w przedsiębiorstwach (jako procent
PKB) oraz wielkości sektora usług B+R w danej gospodarce (w kategoriach
udziału w wartości dodanej brutto);
•• wymiar umiejętności zajmuje się zmianą poziomu umiejętności i zawodu wykonywanego w kategoriach udziału w łącznym zatrudnieniu osób pracujących w
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sekcjach opartych na wiedzy (zarówno w przemyśle, jak i w usługach, z uwzględnieniem branż, gdzie przeciętnie co najmniej 1/3 zatrudnionych ma wyższe wykształcenie);
•• wymiar specjalizacji sektorowej ujmuje względny udział w gospodarce sekcji
opartych na wiedzy (w kategoriach udziału w wartości dodanej brutto);
•• wymiar specjalizacji międzynarodowej obrazuje udział gospodarki opartej na
wiedzy na podstawie specjalizacji technologicznej (patenty) i eksportowej (widoczna przewaga technologiczna i konkurencyjna);
•• wymiar internacjonalizacji dotyczy zmian poziomu międzynarodowej konkurencyjności danego kraju w kategoriach zdolności przyciągania i rozpowszechniania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (bezpośrednie inwestycje zagraniczne przychodzące i wychodzące).
Najwyższa wartość wskaźnika, powyżej 60, wystąpiła w Irlandii (65,43), Luksemburgu (64,75) i Szwecji (64,60). Najniższą wartość, poniżej 30, zanotowano
w Bułgarii (29,45) i Rumunii (28,35).
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Rys. 2. Dendrogram państw Unii Europejskiej uzyskany metodą Warda ze względu na intensywność
wykorzystania wiedzy w gospodarce (KIE)
Źródło: opracowanie własne.
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Do wyróżnienia grup państw Unii Europejskiej ze względu na wartość wskaźnika KIE (dane z 2010 r.) wykorzystano metodę aglomeracyjną Warda (rys. 2).
Przy cięciu dendrogramu na poziomie odległości wiązania równej dziesięć
otrzymano pięć skupień (grup) państw podobnych pod względem zaawansowania
w wykorzystywaniu wiedzy w gospodarce, tj.2:
•• KIE 1 – „Liderzy wiedzochłonności” (Szwecja, Luksemburg i Irlandia);
•• KIE 2 – „Zwolennicy wiedzochłonności” (Finlandia, Węgry, Holandia, Francja,
Malta, Dania, Wielka Brytania i Belgia);
•• KIE 3 – „Umiarkowanie wiedzochłonni” (Słowenia, Estonia, Cypr, Niemcy,
Portugalia, Austria, Czechy);
•• KIE 4 – „Słabi w wiedzochłonności” (Łotwa, Litwa, Włochy, Hiszpania);
•• KIE 5 – „Najmniej wiedzochłonni” (Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria).

5. Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że gospodarki Unii Europejskiej są zróżnicowane pod względem intensywności wykorzystywania wiedzy i zmian strukturalnych zachodzących na rynku pracy.
Gospodarki charakteryzujące się wysokim stopniem wykorzystywania wiedzy,
tj. „Liderzy wiedzochłonności” i „Zwolennicy wiedzochłonności”, cechują się niewielkimi zmianami w strukturze zatrudnienia. Kraje te posiadają stabilną strukturę zatrudnienia, która odpowiada potrzebom GOW. Udział pracujących w sekcjach
kluczowych dla tworzenia, rozpowszechniania i wykorzystywania wiedzy jest tam
na wysokim poziomie, stąd nie następują zmiany w strukturze zatrudnienia. Jednak
w niektórych krajach o wysokim wskaźniku KIE obserwuje się niewielki spadek
udziału zatrudnionych w sekcjach kluczowych dla GOW, co wydaje się konsekwencją kryzysu finansowego (Holandia). W krajach „Słabych w wiedzochłonności”
zmiany strukturalne na rynku pracy w większości państw mają charakter zmian
modernizacyjnych. Wyraźnie wzrasta zatrudnienie w sekcjach usługowych wykorzystujących wiedzę i informacje. Unowocześnianie struktury zatrudnienia wystąpiło w badanym okresie szczególnie na Łotwie, Cyprze, Litwie, Malcie i w Słowenii.
Polska znalazła się w grupie państw „Najmniej wiedzochłonnych”, co świadczy
o bardzo słabym poziomie wykorzystywania wiedzy. Zmiany w strukturze zatrudnienia następują wolno, ale mają charakter zmian modernizacyjnych.
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STRUCTURAL CHANGES IN THE LABOUR MARKET –
MODERNISATION OR STAGNATION?
Summary: The article aims at identification and evaluation of the structural changes taking
place in the EU labour markets from the viewpoint of modernising the economy structure.
Employment structure is an important measure while evaluating the structural changes in
national economies. Different economies feature not only different dynamics but also
different shifts in workforce flows. The employment structures of individual EU member
countries were compared in terms of the scope of fluctuations in the share of individual NACE
Rev. 2 categories in the national employment figure. Then the EU countries were clustered in
relation to their respective values of Knowledge-Intensity of the Economy (KIE) index which
shows the degree of structural change. In countries classified as those of poor knowledge
intensity, the structural changes in labour markets have been arising from modernisation
processes. There is a visible rise in employment figures in those service industries which rely
on knowledge and information.
Keywords: structural changes, the intensity of exploitation of knowledge.

