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INNOWACYJNOŚĆ A ZMIANY STRUKTURALNE
RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
INNOVATION VS. STRUCTURAL CHANGES IN THE
LABOUR MARKET IN THE LODZKIE PROVINCE
DOI: 10.15611/pn.2015.392.10
Streszczenie: Celem opracowania jest analiza zmian struktury pracujących w województwie
łódzkim, następujących pod wpływem innowacji. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano poziom innowacyjności w województwie łódzkim. W dalszej kolejności analizie poddano
zmiany struktury pracujących w województwie w przekroju rodzajów działalności oraz sektorów wyróżnionych ze względu na poziom techniki i zaangażowania wiedzy, a następnie omówiono strukturę kwalifikacyjno-zawodową. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2008-2012.
Słowa kluczowe: innowacje, rynek pracy, zmiany strukturalne, zatrudnienie.
Summary: The aim of the paper is to analyze changes in the employment structure occuring
due to innovation in Lodzkie province. The first part of the article contains the research on the
innovation level in lodzkie province. Next the analyses of the changes in the employment structure
across economic activities and technology and knowledge-intensive sectors are conducted. The
last part contains the research on the qualification and occupational structure of employees in
lodzkie province. The time horizon of the study covers the period form 2008 to 2012.
Keywords: innovation, labour market, structural changes, employment.

1. Wstęp
Innowacje, będące źródłem zmian w obrębie procesów produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych, wywołują wieloaspektowe zmiany w gospodarce. Wymuszają dostosowywanie się wszystkich elementów struktury gospodarczej, w tym
również rynku pracy. Innowacje oddziałują bowiem na zmiany wielkości i struktury
zapotrzebowania gospodarki na pracowników, przy czym zmiany w strukturze popytu na pracę wymagają dostosowań po stronie podaży pracy [Węgrzyn 2013].
Rola postępu technicznego jako czynnika determinującego zmiany na rynku
pracy jest od dawna podkreślana w teorii ekonomii. Początkowo zainteresowanie
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tą kwestią skupiało się wokół podstawowych mechanizmów wpływu postępu technicznego na zatrudnienie: efektu wypierania siły roboczej oraz efektu kompensacji
[Kwiatkowska 2007]. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie może skutkować
redukcją zatrudnienia, szczególnie wśród pracowników o niższych kwalifikacjach,
bądź koniecznością ich przeszkolenia czy przeniesienia na inne stanowisko pracy.
Z drugiej strony zwiększone zapotrzebowanie na nowe technologie w sektorze przedsiębiorstw może prowadzić do przyszłego wzrostu zatrudnienia w firmach tworzących
takie technologie, a zatem miejsca pracy tworzone w wyniku wprowadzania innowacji
rekompensują okresowy wzrost bezrobocia [Marshall, Kumar 2012].
Postęp technologiczny wpływa na zmiany w zasobie pracujących, prowadzące do
unowocześniania ich struktury. W nowoczesnej strukturze pracujących dominować
powinny osoby mające wysokie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, które mogą
sprostać wymaganiom, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii produkcji czy
wprowadzanie nowoczesnych metod organizacji i zarządzania [Kwiatkowska 2011].
Ponadto innowacje wpływają na zmianę sposobu wykonywania pracy i powodują, że
działalność zawodowa ludzi koncentruje się w większym stopniu na wytwarzaniu,
przetwarzaniu i dystrybuowaniu wiedzy i informacji za pomocą nowoczesnych narzędzi [Węgrzyn 2013]. Co więcej, Levy i Murnane [2004], interpretując rolę postępu
technicznego w kształtowaniu rynku pracy, wskazują, że rozwijające się technologie
informacyjne i postępująca komputeryzacja prowadzą w szczególności do wypierania
pracowników wykonujących zadania rutynowe, oparte na określonych procedurach,
natomiast nie zastąpią pracowników wykonujących zadania nierutynowe, wymagające myślenia i posiadania umiejętności komunikacyjnych. W efekcie następuje
realokacja zasobów pracy z dziedzin tradycyjnych czy nieefektywnych do dziedzin
nowoczesnych, określanych jako intelektualnie intensywne, będących nośnikami
postępu i wiedzy [Kwiatkowska 2011].
W świetle powyższych rozważań sformułowano następujący problem, będący
przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule: czy w województwie łódzkim
dochodzi do zmian w strukturze zatrudnienia, charakterystycznych dla rynków pracy
będących pod wpływem procesów innowacyjnych; czy następuje jej „unowocześ
nianie”? Próbę odpowiedzi na to pytanie oparto na wynikach następujących analiz:
w pierwszej kolejności dokonano pomiaru poziomu innowacyjności w województwie
łódzkim za pomocą syntetycznego wskaźnika. Następnie przeanalizowano zmiany
struktury zatrudnienia w przekroju rodzajów działalności, sektorów wyróżnionych ze
względu na poziom techniki i zaangażowania wiedzy oraz zawodów. W zakończeniu
zawarto główne wnioski. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2008-2012.

2. Innowacyjność w województwie łódzkim
Innowacyjność jest zjawiskiem wieloaspektowym, dlatego w celu zobrazowania
jej poziomu zbudowano miernik syntetyczny uwzględniający wskaźniki cząstkowe
charakteryzujące trzy obszary innowacyjności [Komisja Europejska 2014]:
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tzw. siły sprawcze innowacyjności, obrazujące m.in. poziom kapitału ludzkiego
oraz poziom nakładów na B+R,
aktywność przedsiębiorstw (np. nakłady na działalność innowacyjną, firmy
współpracujące w ramach działalności innowacyjnej, zgłoszenia patentowe),
efekty działalności innowacyjnej, takie jak udział firm wprowadzających innowacje, przychody ze sprzedaży produktów innowacyjnych czy poziom zatrudnienia w sektorach wysokiej techniki oraz sektorach opartych na wiedzy.
0,5
0,4
0,3
0,2

2008

2009

2010
łódzkie

Polska

2011

2012

Rys. 1. Syntetyczny miernik innowacyjności w województwie łódzkim i Polsce w latach 2008-2012
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BDL oraz Eurostatu.
Tabela 1. Udział (w %) przedsiębiorstw innowacyjnych w województwie łódzkim w latach 2008-2012
Lata
Rodzaj wprowadzonych
innowacji

2008

2009

2010

2011

2012

Saldo
2012/2008
(w p.)

Przedsiębiorstwa przemysłowe
Innowacje ogółem, w tym:

15,0

14,1

13,4

11,1

13,7

–1,3

produktowe

11,8

9,8

10,1

7,6

8,8

–3,0

procesowe

11,5

10,3

9,8

8,6

11,2

–0,3

organizacyjne

12,3

6,6

10,8

6,0

9,7

–2,6

marketingowe

11,2

6,2

11,4

9,9

11,9

0,7

Przedsiębiorstwa z sektora usług
Innowacje ogółem, w tym:

9,0

9,1

10,3

8,5

11,4

2,4

produktowe

7,0

4,3

6,1

4,1

4,9

–2,1

procesowe

6,5

8,1

8,6

7,1

9,5

3,1

organizacyjne

11,9

6,0

13,1

5,4

8,5

–3,4

marketingowe

9,7

7,2

14,2

6,5

7,5

–2,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL oraz publikacji Działalność innowacyjna
przedsiębiorstw, edycje: 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012.

Miernik wyznaczono jako średnią arytmetyczną znormalizowanych wartości
wskaźników cząstkowych. Wartości miernika są unormowane w przedziale (0,1) [por.
Żmurkow-Poteralska 2012].
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W latach 2008-2012 województwo łódzkie charakteryzowało się stosunkowo
niskim poziomem innowacyjności w porównaniu z obserwowanym w kraju (rys. 1),
przy czym w roku 2012 nastąpił wyraźny wzrost wartości wskaźnika w województwie. W efekcie dystans między województwem a średnią krajową zmniejszył się.
Analiza udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle przedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2008-2012 wskazuje na wyższy poziom innowacyjności w sektorze przemysłowym (tab. 1), przy czym w przemyśle obserwowano
spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych, a w usługach – wzrost. Zarówno
w sektorze przemysłowym, jak i w sektorze usług odnotowano spadki udziału przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe i organizacyjne. W latach 2008-2012 innowacje procesowe zyskały na znaczeniu w przedsiębiorstwach usługowych.
W sektorze przemysłowym odnotowano wzrost udziału przedsiębiorstw wdrażających
innowacje marketingowe.

3. Struktura rynku pracy w województwie łódzkim
Zmiany strukturalne na rynku pracy można wyodrębnić w oparciu o takie kryteria,
jak: forma własności środków produkcji, rodzaj działalności gospodarczej, układ
przestrzenny czy kwalifikacje, zawody i wykształcenie. Wpływ postępu technicznego uwidacznia się w szczególności w zmianach struktury zatrudnienia w przekroju
rodzajów działalności, które z kolei stanowią źródło zmian w strukturze kwalifikacyjno-zawodowej, polegających m.in. na zanikaniu poszczególnych zawodów i powstawaniu nowych [Kwiatkowska 2007]. Ponadto innowacje wymuszają wzrost poziomu wykształcenia oraz posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych, w efekcie
następuje spadek zapotrzebowania na kadry niewykwalifikowane i wzrost popytu na
pracowników o wysokich kwalifikacjach [Gajdos, Żmurkow 2012].
3.1. Struktura sektorowa
W latach 2008-2012 liczba pracujących w województwie łódzkim zmniejszyła się
z 1295,1 tys. do 1208,1 tys. osób, przy czym najsilniejszy spadek obserwowano
w rolnictwie (24,4%), nieco słabszy w sektorze przemysłowym (blisko 13%), a najsłabszy (2%) w sektorze usługowym. Zgodnie z danymi z tabeli 2, największy wpływ
na zmniejszenie liczby pracujących w przemyśle miały wysokie spadki zatrudnienia
w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (zaliczanej do dziedzin schyłkowych), budownictwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz. Mniejszy
spadek zatrudnienia odnotowano w sekcji przetwórstwa przemysłowego.
Niewielkie zmiany poziomu zatrudnienia w sektorze usługowym stanowią efekt
występowania odmiennych tendencji w poszczególnych sekcjach. Największe wzrosty
liczby pracujących odnotowano w sekcjach: działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarka magazynowa, pozostała
działalność czy usługi administrowania. Należy jednocześnie podkreślić, że sekcje
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te obejmują działalności w większości uznawane za mniej wiedzochłonne. Zdecydowanie mniejszy był wzrost zatrudnienia w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc
społeczna, informacja i komunikacja czy działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
zaliczanych do usług opartych na wiedzy. Największy spadek zatrudnienia w sektorze
usług nastąpił w działalności związanej z obsługą nieruchomości i firm. Stosunkowo
wysokie spadki wystąpiły również w sekcjach obejmujących usługi oparte na wiedzy,
tj.: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, administracja publiczna
i obrona narodowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Tabela 2. Sekcje PKD 2007 charakteryzujące się największym wzrostem i spadkiem (w %) liczby
pracujących w województwie łódzkim w latach 2008-2012
Sekcja PKD

Wzrost (%)

Sekcja PKD

Spadek
(%)

Działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

30,7

Górnictwo i wydobywanie

–40,6

Transport, gospodarka magazynowa

15,6

Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości

–32,2

Pozostała działalność usługowa

13,0

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo

–24,4

Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca

7,5

Budownictwo

–23,4

Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

6,2

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę

–19,9

Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami, odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

5,4

Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją

–15,5

Informacja i komunikacja

3,8

Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

–15,2

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa

3,4

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna

–12,2

Przetwórstwo przemysłowe

–8,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

Zmiany w poziomie zatrudnienia w poszczególnych sekcjach przyczyniły się
do zmiany struktury pracujących w województwie łódzkim (rys. 2). W 2012 roku
największą liczbę pracujących skupiał sektor usługowy (55,5%), a jego udział w województwie wzrósł o 4 p. proc. w porównaniu z rokiem 2008. W sektorze dominowała
sekcja handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych (15% ogółu
pracujących). Odsetek pracujących w sektorze przemysłowym wynosił w 2012 roku
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* Sekcje PKD 2007: C – przetwórstwo przemysłowe; G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle; A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
H – transport, gospodarka magazynowa; O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; F – budownictwo; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; S, T, U – pozostała
działalność usługowa; I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Rys. 2. Udział pracujących (w %) w sekcjach PKD1 w województwie łódzkim w 2008 i 2012 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.

Tabela 3. Udział pracujących (w %) w sektorach według poziomów techniki i zaangażowania wiedzy
w ogóle pracujących w województwie łódzkim w latach 2008-2012
Sektor

Lata
2008

2009

2010

2011

2012

Przetwórstwo przemysłowe
Wysoka technika

1,0

1,2

1,0

1,1

0,9

Średniowysoka technika

3,1

3,0

3,1

3,8

3,8

Średnioniska technika
Niska technika

4,4

5,1

5,4

5,0

4,8

13,6

13,8

12,7

12,8

12,7

Sektor usługowy
Usługi oparte na wiedzy

26,8

27,9

28,6

28,2

28,4

Usługi mniej wiedzochłonne

24,5

25,6

26,4

26,3

26,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

31,7% (spadek o 1,4 p. proc.). Największą liczbę pracujących w sektorze skupiała
sekcja przetwórstwo przemysłowe (ponad 22%). Pomimo znacznego spadku liczby
pracujących w rolnictwie, udział tego sektora w zatrudnieniu w województwie był
1

Na wykresie pominięto sekcje PKD 2007, których udział w zatrudnieniu nie przekroczył 1%.
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nadal wysoki (12,7% w 2012 roku), przy czym wykazywał tendencję spadkową.
Ponadto sekcje, takie jak: transport, gospodarka magazynowa, budownictwo, a także
administracja publiczna i obrona narodowa, edukacja czy opieka zdrowotna i pomoc
społeczna, skupiały między 7,5% a 5% ogółu pracujących.
Analiza struktury pracujących w sektorach wyróżnionych ze względu na poziom
techniki i zaangażowania wiedzy (tab. 3) wskazuje, że w województwie dominuje
przemysł niskiej i średnioniskiej techniki, przy czym udział pracujących w tym pierwszym podlega tendencji spadkowej. Mimo to w województwie występuje wyraźna,
pogłębiająca się nadwyżka pracujących w przemyśle niskiej techniki w stosunku do
średniej krajowej (wynosząca w 2012 roku ponad 51%).
Udział zatrudnionych w przemyśle średniowysokiej techniki jest w województwie
łódzkim stosunkowo niski, choć znaczenie tego sektora wzrasta. Przemysł wysokiej techniki skupia relatywnie najmniej pracujących w województwie, przy czym
w 2012 roku udział ten był o12,5% wyższy niż w kraju (nadwyżka ta zmalała jednak
w porównaniu z rokiem 2008). W sektorze usługowym obserwowano porównywalny
wzrost udziału pracujących w usługach opartych na wiedzy oraz w usługach mniej
wiedzochłonnych.
3.2. Struktura kwalifikacyjno-zawodowa
Analizę struktury zawodowej i kwalifikacyjnej w województwie łódzkim przeprowadzono w oparciu o dane dotyczące liczby pracujących w 9 wielkich grupach zawodowych2, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, gdzie poszczególne
zawody są grupowane na podstawie podobieństwa kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań danego zawodu [Rozporządzenie z 7 sierpnia 2014].
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* Wielkie grupy zawodowe: 1: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy;
2: specjaliści; 3: technicy i inny średni personel; 4: pracownicy biurowi, 5: pracownicy usług osobistych
i sprzedawcy; 6: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy; 7: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
8: operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 9: pracownicy przy pracach prostych.
Rys. 3. Struktura zawodowa pracujących (w %) w przekroju wielkich grup zawodowych
w województwie łódzkim w 2008 i 2012 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL.
2

Grupę zawodową 0: siły zbrojne pominięto w analizie ze względu na jej niską liczebność.
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Strukturę zawodową pracujących w przekroju wielkich grup zawodowych w województwie łódzkim w 2008 i 2012 roku przedstawiono na rysunku 3.
Najliczniejszą grupę zawodową w województwie łódzkim w 2012 roku stanowili specjaliści (blisko 16%), obejmujący zawody wymagające posiadania wysokich
kwalifikacji zawodowych związanych z wykształceniem wyższym. Pomimo wzrostu
udziału pracujących w tej grupie zawodowej w analizowanym okresie, w województwie występował pogłębiający się niedobór specjalistów w stosunku do średniej
krajowej (w 2012 roku ponad 14% specjalistów mniej). W Łódzkiem wzrósł również
udział techników (do 11,2% w 2012 roku), prezentujących średni poziom kwalifikacji
związany z posiadaniem wykształcenia policealnego i średniego zawodowego, co
wpłynęło na zniwelowanie znacznego niedoboru pracujących w tej grupie w stosunku
do średniej krajowej (w 2008 roku 17% techników mniej w województwie; w 2012
roku 2% więcej). Grupą zawodową reprezentującą wysokie i średnie kwalifikacje jest
również grupa 1., której udział w województwie był w 2012 roku najniższy.
Relatywnie wysokimi udziałami (ok. 12-13%) charakteryzowali się pracownicy
usług osobistych, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy
maszyn i urządzeń, a także rolnicy, a zatem grupy reprezentujące niskie kwalifikacje
zawodowe, przy czym udział wymienionych grup w zatrudnieniu w analizowanym
okresie zmalał. Stosunkowo niski był w 2012 roku w województwie łódzkim udział
pracowników biurowych i pracowników zatrudnianych przy pracach prostych (ok.
8,5%), przy czym w obu grupach obserwowano tendencję wzrostową zatrudnienia,
skutkującą pogłębianiem się nadwyżki pracujących w tych grupach zawodowych
w porównaniu z ich udziałem w Polsce (w 2012 roku udział pracujących w województwie w grupie 4. był wyższy o 28%; w grupie 9. wyższy o blisko 18%). Zjawisko to jest szczególnie niepokojące w odniesieniu do pracowników wykonujących
prace proste, którzy reprezentują kwalifikacje elementarne związane z najniższym
poziomem wykształcenia.

4. Zakończenie
Oddziaływanie innowacji na strukturę zatrudnienia przejawia się m.in. przesunięciem pracujących do sektorów zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych
oraz wzrostem odsetka osób z wysokim poziom wykształcenia i kwalifikacjami zawodowymi. Sytuacja w województwie łódzkim wykazuje pod tym względem dość
duże zróżnicowanie, przy czym przeprowadzone analizy uwidaczniają stopniowe
przekształcenia struktury zatrudnienia.
Ogólnemu wzrostowi poziomu innowacyjności w województwie łódzkim w latach 2008-2012 towarzyszył spadek liczby pracujących, przy czym w strukturze zatrudnienia odnotowano spadek znaczenia rolnictwa oraz przemysłu na rzecz sektora
usług. Zjawisko to jest zgodne z teorią trzech sektorów gospodarki z której wynika,
że gospodarki (regiony, kraje itp.) znajdujące się na wyższych etapach rozwoju,
w tym bardziej innowacyjne, charakteryzują się relatywnie wysokim udziałem sektora
usługowego w zatrudnieniu [Kusideł, Modranka 2014]. Jednocześnie, w sektorze
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usługowym w województwie łódzkim odnotowano wzrost udziału przedsiębiorstw
innowacyjnych, któremu towarzyszył wzrost udziału pracujących zarówno w usługach
opartych na wiedzy, jak i mniej wiedzochłonnych. Z drugiej strony w analizowanym
okresie obserwowano stosunkowo dużą dodatnią dynamikę zatrudnienia w usługach
mniej wiedzochłonnych, a wysoką ujemną dynamikę w usługach opartych na wiedzy,
co należy uznać za zjawisko niekorzystne.
W sektorze przemysłowym w województwie łódzkim udział przedsiębiorstw innowacyjnych był wyższy niż w usługach, przy czym odsetek ten uległ zmniejszeniu
w analizowanym okresie. Ponadto w województwie dominował głównie przemysł
niskiej i średnioniskiej techniki, choć udział zatrudnionych w przemyśle wysokiej
techniki zwiększył się.
W strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej nadal widoczna jest dominacja pracujących w zawodach związanych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, przy
czym ich udział w zatrudnieniu maleje. Stosunkowo wysoki i rosnący jest natomiast
w województwie łódzkim udział specjalistów reprezentujących wysokie kwalifikacje.
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