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Celem pracy jest analiza związku między intensywnością zmian w  gałęziowej 
strukturze zatrudnienia a dynamiką zatrudnienia w polskim przemyśle przetwór-
czym, albo ujmując inaczej: próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu 
obserwowane w latach 1998–2013 wahania w dynamice zatrudnienia były wywo-
łane przeobrażeniami w jego gałęziowej strukturze. W omawianym okresie nastą-
piła deindustrializacja zatrudnienia w polskiej gospodarce, spadło zatrudnienie 
w  ujęciu absolutnym i  względnym w  przemyśle przetwórczym. Jednocześnie 
zachodziły intensywne zmiany w jego gałęziowej strukturze, zmniejszył się np. – 
co ma istotne znaczenie dla popytu na pracę – udział pracochłonnych gałęzi 
wchodzących w skład przemysłu lekkiego. zbieżność w czasie wskazuje na wystę-
powanie związku przyczynowo-skutkowego między tymi zjawiskami. Jego analiza 
pozwoli lepiej zrozumieć determinanty popytu na pracę, a pośrednio również 
bezrobocia, co ma istotne znaczenie dla polityki jego ograniczania. 

W artykule zmiana strukturalna oznacza, że gałęziowa struktura zatrudnienia 
różni się od struktury we wcześniejszym okresie. Jej przyczyną mogą być takie czyn-
niki, jak: zmiany w popycie, postęp technologiczny i organizacyjny, globalizacja czy 
substytucja czynników wytwórczych. z kolei intensywność zmiany strukturalnej jest 
miarą tej różnicy, im jest ona większa, tym większa jest intensywność (Czempas, 
2011, s. 64; Marczewski, Szczygielski, 2007, s. 2–3). Popyt na pracę – ze względu na 
dostępność danych – jest utożsamiany z liczbą pracujących na koniec okresu. 
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Układ artykułu jest następujący. Najpierw zaprezentowano podstawy teore-
tyczne analizy, tzw. hipotezę zmiany strukturalnej (sectoral shift hipothesis) wyja-
śniającą związek między zmianami w  sektorowej strukturze a  zatrudnieniem 
i bezrobociem. W kolejnych punktach omówiono problemy metodologiczne oraz 
przedstawiono krótki przegląd badań innych autorów. Następnie scharakteryzo-
wano dane wykorzystane w pracy, przedstawiono podstawowe tendencje w pro-
dukcji, zatrudnieniu i jego gałęziowej strukturze w polskim przemyśle przetwór-
czym oraz przeanalizowano związek między intensywnością zmian strukturalnych 
a dynamiką zatrudnienia w przemyśle przetwórczym, a także wskazano czynniki 
determinujące charakter tej zależności. Całość kończy podsumowanie.

podStAwY teoretYcZne.  
hipoteZA ZmiAnY StrUKtUrAlneJ

Punktem wyjścia do analizy problemu jest hipoteza zmiany strukturalnej (sectoral 
shift hipothesis) sformułowana przez davida Liliena (1982) w artykule Sectoral 
Shift and Cyclical Unemployment, wedle której w  wyniku zmian w  sektorowej 
strukturze gospodarki pracownicy tracą pracę, powoduje to przejściowy spadek 
zatrudnienia i wzrost bezrobocia, ponieważ zwolnieni potrzebują czasu na znale-
zienie nowej pracy. Innymi słowy: przyczyną wahań w zatrudnieniu i bezrobociu 
jest nie tylko cykl koniunkturalny, lecz i restrukturyzacja gospodarki. 

Hipoteza zmiany strukturalnej1 pojawiła się w USA w latach 80. XX wieku. 
Jej genezy należy się dopatrywać we wzroście amerykańskiego bezrobocia 
w latach 70. w wyniku szoków naftowych oraz we wcześniejszych rozważaniach 
Phelpsa i Friedmanna nad naturalną stopą bezrobocia. U podstaw tej hipotezy 
leżą następujące założenia:

 1 rynek pracy składa się z wielu segmentów (sektorów), które różnią się popy-
tem na pracę, ponieważ firmy wytwarzają różne produkty, stosują różne tech-
nologie i potrzebują pracowników o różnych umiejętnościach,

 1 rynek pracy nie osiąga automatycznie równowagi; zatrudnianie jest procesem 
wymagającym czasu, podczas którego pracownicy szukają pracy odpowiadają-
cej ich kwalifikacjom lub dostosowują się do oczekiwań pracodawców, 

 1 w gospodarce występują dwa rodzaje szoków: związane z fluktuacją global-
nego popytu w  równym stopniu wpływające na poszczególne sektory oraz 
szoki specyficzne w różnym stopniu wpływające na poszczególne sektory (np. 
otwarcie gospodarki, zmiany preferencji konsumentów czy postęp technolo-
giczny). Te ostatnie zakłócają równowagę w poszczególnych sektorach rynku 
pracy i wymuszają przemieszczanie się siły roboczej między nimi. Ponieważ 
znalezienie nowej pracy wymaga czasu, występują przejściowe spadki zatrud-
nienia i wzrosty bezrobocia. 

1 Poniższy fragment jest opracowany na podstawie: Haltiwanger, Schuh (1999, s. 43–45).
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Na rysunku 1 pokazano istotę hipotezy zmiany strukturalnej. Przyjmijmy, że 
w gospodarce są dwa sektory A i B różniące się popytem na pracę (D) i podażą 
pracy (S). Początkowo zatrudnienie w sektorze A wynosi EA0 przy płacy WA0, zaś 
w sektorze B wynosi EB0 przy płacy WB0. Przyjmijmy również, że wystąpił szok, 
który spowodował spadek popytu na pracę w  sektorze A  oraz wzrost popytu 
w sektorze B. W sektorze A ilustruje to przesunięcie krzywej popytu z położenia 
DA0 do DA1 oraz spadek wynagrodzeń z WA0 do WA1, zaś w sektorze B odpowied-
nio z położenia DB0 do DB1 oraz WB0 do WB1. Nawet jeśli łączny popyt na pracę 
się nie zmieni (EA0+EB0 = EA1+EB1), to międzysektorowa realokacja pracow-

Rysunek 1. Hipoteza zmiany strukturalnej
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ników i przywrócenie poprzedniego stanu zatrudnienia wymaga czasu. Najpierw 
następują zwolnienia pracowników i ich przechodzenie ze stanu zatrudnienia do 
bezrobocia (faza 1). Przez pewien okres (faza 2) bezrobotni poszukują nowej 
pracy, starają się przekwalifikować lub przeprowadzić tam, gdzie znajdą zatrud-
nienie. W kolejnym etapie (faza 3) bezrobotni podejmują pracę w sektorze B, 
wówczas spada bezrobocie i rośnie zatrudnienie. 

Według tej hipotezy zmiany strukturalne kształtują wielkość bezrobocia 
naturalnego oraz regionalne zróżnicowanie bezrobocia. W  wyniku zmian 
strukturalnych rośnie bezrobocie naturalne, jego komponent przejściowy 
i strukturalny, część osób pozostaje bez pracy, ponieważ w celu jej zdobycia 
musi się przeprowadzić w inny region kraju lub dostosować swoje kwalifikacje 
do potrzeb pracodawców. zmiany strukturalne dywersyfikują bezrobocie 
w  przekroju terytorialnym, ponieważ na ogół produkcja przemysłowa jest 
skoncentrowana w  pewnych regionach. zgodnie z  tzw. efektem portfolio 
(Simon, 1988) w  warunkach ograniczonej mobilności pracowników wpływ 
negatywnego szoku na bezrobocie jest tym mniejszy, im większe jest zdywer-
syfikowanie produkcji w regionie. Łatwiej jest bowiem znaleźć zwolnionym 
pracownikom nową pracę w regionie, gdzie jest zlokalizowanych więcej gałęzi, 
niż w regionie, gdzie jest tylko jedna gałąź.

Walorem hipotezy zmiany strukturalnej jest uwzględnienie wpływu zmian 
w strukturze gospodarki (i w popycie na pracę) na bezrobocie. Wcześniej w lite-
raturze przedmiotu dominował pogląd, iż główną przyczyną fluktuacji zatrudnie-
nia i bezrobocia są zmiany w globalnym popycie. Pomijano zaś oddziaływanie 
czynnika strukturalnego. Sektorowe wyjaśnienie poszerza wiedzę na temat przy-
czyn wahań w popycie na pracę i w bezrobociu. 

Pojawienie się hipotezy zmiany strukturalnej przyczyniło się do rozwoju 
badań empirycznych i  metodologicznych. Przy okazji kolejnych spowolnień 
gospodarczych w literaturze przedmiotu (przede wszystkim amerykańskiej) oży-
wają spory, w  jakim stopniu bezrobocie jest wynikiem działania czynnika 
cyklicznego, a  w  jakim strukturalnego. Spory są ostre, ponieważ są zbieżne 
z podziałem między tradycją keynesowską i neoklasyczną, a diagnoza przyczyn 
bezrobocia ma ważne implikacje dla polityki gospodarczej. Czy bezrobocie 
ograniczać za pomocą pobudzania globalnego popytu, czy za pomocą instru-
mentów mikroekonomicznych ułatwiających dostosowania strukturalne na 
rynku pracy? 

Jako miernik intensywności zmian strukturalnych Lilien (1982) zapropo-
nował zróżnicowanie stóp wzrostu zatrudnienia w poszczególnych sektorach. 
Ponieważ prowadzi ono do dywersyfikacji struktury, to im jest większe, tym 
większa jest ta dywersyfikacja. Natomiast badanie jej wpływu na bezrobocie 
(zatrudnienie) polega na poszukiwaniu związku (korelacji) między wartością 
miernika a wielkością bezrobocia (zatrudnienia). Jego metoda, a dokładniej 
jej słabości zapoczątkowały debatę metodologiczną na temat, jakie zjawiska 
świadczą o  intensywności zmian strukturalnych i  jak mierzyć tę intensyw-
ność.
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proBlemY metodoloGicZne

W literaturze przedmiotu wykorzystuje się wiele mierników zmian struktural-
nych2. W opracowaniu wykorzystano dwa: miernik zaproponowany przez davida 
Liliena (1982) oraz jego wersję zmodyfikowaną przez Ellen Rissman (1997). 
Według Liliena (1982), jeśli zatrudnienie rośnie w tym samym tempie we wszyst-
kich sektorach, wówczas struktura się nie zmienia. Jeśli zaś tempo jest zróżnico-
wane, wówczas struktura się zmienia, a zmiany są tym większe, im bardziej stopy 
wzrostu różnią się od przeciętnej stopy wzrostu. W  postaci sformalizowanej 
wskaźnik Liliena przyjmuje następującą postać:
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gdzie: s – udział sektora w zatrudnieniu ogółem, gi – stopa wzrostu zatrudnienia 
w sektorze i, g – stopa wzrostu zatrudnienia ogółem, t – okres. 

Interpretacja wskaźnika jest prosta: im większa jest jego wartość, tym inten-
sywniejsza restrukturyzacja. 

K. Abraham i  L.F. Katz (1986) zakwestionowali jedno z  założeń leżących 
u podstaw hipotezy zmiany strukturalnej, mianowicie założenie, iż szoki popy-
towe wywierają taki sam wpływu na wszystkie sektory. Sformułowali hipotezę 
aggregate disturbance, wedle której szoki popytowe mogą mieć zróżnicowane 
skutki dla poszczególnych sektorów i w ten sposób różnicować tempo wzrostu 
zatrudnienia w  poszczególnych sektorach. Wskazali, iż wskaźnik Liliena nie 
w pełni odróżnia zmiany strukturalne od zmian cyklicznych. Implicite zakłada 
bowiem, że jeśli nie ma zmian strukturalnych, to zatrudnienie we wszystkich gałę-
ziach rośnie (lub spada) w tym samym tempie. Nie jest to prawdziwe, ponieważ 
poszczególne sektory gospodarki różnią się wrażliwością na zmiany cykliczne 
i  recesja (ekspansja) może wywoływać spadki (wzrosty) zatrudnienia o  różnej 
skali w poszczególnych sektorach czy gałęziach. Wspomniani autorzy pokazali, że 
w USA zatrudnienie w przemyśle rosło wolniej, ale było bardziej wrażliwe na 
zmiany koniunktury, natomiast w usługach zatrudnienie rosło szybciej, lecz było 
mniej wrażliwe na jej wahania. 

Krytyka ta doprowadziła do pojawienia się nowych sposobów pomiaru inten-
sywności zmian strukturalnych3. Jeden z takich sposobów, uwzględniających kry-
tykę Abraham i Katza (1986), zaproponowała Rissman (1997). Punktem wyjścia 
jest wskaźnik Liliena, z tym że autorka dekomponuje stopę wzrostu zatrudnienia 
na: trend, komponent cykliczny oraz zmiany przypadkowe. zakłada przy tym, że 
za zmiany strukturalne odpowiada trend oraz zjawiska przypadkowe. W wersji 
sformalizowanej wskaźnik Rissman przyjmuje postać następującego wzoru:

2 Ich przegląd daje np. J. Czempas (2011, 65–71), K. Marczewski i K. Szczygielski (2007, 
s. 11–13).

3 Więcej na ten temat zob. Bartosik (2013, s. 97–104).
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 – zmiana wywołana czynnikami przypadkowymi. 

Przyjęcie takiego samego udziału sektora w zatrudnieniu jak w poprzednim 
okresie (
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) oznacza wyłączenie czynnika cyklicznego (jego wpływ na zatrud-

nienie jest neutralny). Natomiast przemnożenie tego udziału przez stopę wzrostu 
trendu i  zjawisk przypadkowych oznacza, iż wzrost zatrudnienia w  gałęzi jest 
wywołany tylko i wyłącznie tymi czynnikami (zob. Aaronson, Rissman, Sullivan, 
2004, s. 44–45). Interpretacja wskaźnika jest taka sama jak wskaźnika Liliena: im 
większa wartość, tym większa intensywność zmian strukturalnych. 

KrótKi prZeGlĄd BAdAŃ

dyskusja nad rolą czynnika strukturalnego w kształtowaniu zatrudnienia i bezro-
bocia ma kilka wątków. Jednym z nich są skutki długookresowych zmian w gospo-
darce, takich jak globalizacja czy postęp technologiczny. Przykładem mogą tu być 
np. badania nad wpływem handlu międzynarodowego na zatrudnienie i wynagro-
dzenia. Inny wątek to spór, w jakim stopniu wahania w bezrobociu i zatrudnieniu 
są wywołane przez czynnik cykliczny (spadek popytu), a w jakim przez czynnik 
strukturalny, zwłaszcza w okresach recesyjnych4.

Spór ten od lat toczy się przede wszystkim w amerykańskiej literaturze przed-
miotu. Wzmógł się ponownie podczas światowego kryzysu finansowego. Na przy-
kład, J. Rothstein (2012) twierdzi, że wzrost bezrobocia w czasie wielkiej recesji 
(Great Recession) jest wywołany przede wszystkim czynnikiem popytowym, a nie 
strukturalnym. W analizie nie posługuje się przy tym jednym wskaźnikiem inten-
sywności zmian strukturalnych, lecz bada szereg pośrednich dowodów: zmiany 
w strukturze zatrudnienia w przekroju branżowym, ze względu na płeć i wykształ-
cenie, relację między bezrobociem a PKB opisywaną przez prawo Okuna, zacho-
wanie krzywej Beveridge’a, liczebność długotrwale bezrobotnych. z  kolei 
K.K. Charles, E. Hurst, M.J. Notowidigdo (2013) dowodzą, że w pierwszej deka-
dzie tego wieku w USA wzrost liczebności osób pozostających bez pracy (non-
-employment) jest głównie wynikiem długofalowego kurczenia się zatrudnienia 
w przemyśle przetwórczym. Proces ten był częściowo niwelowany przez boom 
w budownictwie mieszkaniowym, który trwał do 2007 roku.

W europejskiej literaturze problematyka ta budzi mniejsze zainteresowanie. 
J.C. Van Ours i  C.M. van der Tak (1992) pokazują, że w  Holandii w  latach  

4 Można jeszcze w  tym miejscu dodać, że prowadzone są badania, w  jaki sposób zmiany 
w sektorowej strukturze gospodarki wpływają na morfologię cyklu koniunkturalnego. z badań 
R. Barczyka (2007) wynika, np. że w polskiej gospodarce w wyniku wzrostu znaczenia usług, które 
są mniej wrażliwe na wahania koniunktury niż przemysł,  zmniejszyła się amplituda faz i całego 
cyklu oraz zmniejszyła się intensywność wahań.
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1971–1987 występowała pozytywna zależność między wskaźnikiem Liliena a bez-
robociem oraz odwrotna między tym wskaźnikiem a liczbą wakatów. Nie stwier-
dzili przy tym wpływu zmian strukturalnych na położenie krzywej 
Beveridge’a  i  funkcję dopasowań. doprowadziło ich to do wniosku, iż główną 
przyczyną wahań w bezrobociu były wahania w globalnym popycie. P. Garonna 
i F.G.M. Sica (2000) dowodzą, że we Włoszech w latach 1951–1994 występowała 
odwrotna zależność między indeksem Liliena i wysokością bezrobocia: im mniej 
intensywne były zmiany strukturalne, tym wyższe było bezrobocie. Malejąca 
intensywność zmian strukturalnych odzwierciedla bowiem – zdaniem autorów – 
rosnącą nieelastyczność włoskiego rynku pracy. z  kolei R. Bachmann  
i M.C. Burda (2007) dowodzą, że w Niemczech zachodnich w  latach 90. XX 
wieku (po reunifikacji Niemiec) zintensyfikowały się zmiany strukturalne i zna-
cząco wzrosło zatrudnienie w usługach, a zmniejszyło się w przemyśle. Ponieważ 
zwalniani pracownicy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji do podjęcia nowej 
pracy przechodzili w stan bezrobocia i dezaktywizowali się zawodowo. 

Jeśli chodzi o polską literaturę przedmiotu, to analizowane są różne aspekty 
zmian strukturalnych – własnościowe, gałęziowe, regionalne, form zatrudnienia. 
zainteresowanie badaczy oraz stosowane metody badawcze ewoluują wraz ze 
zmieniającą się sytuacją społeczno-gospodarczą. Pierwsza faza transformacji 
i zachodzące wówczas zmiany w strukturze własnościowej zaowocowały pracami 
analizującymi skutki tego procesu dla rynku pracy. M. Socha i U. Sztanderska 
(2002, s. 69–81) zakładając, iż są dwa sektory – prywatny i państwowy – dowodzą, 
że latach 1992–1998 rozwijający się sektor prywatny nie był w stanie wchłonąć 
pracowników z poddawanego regułom rynkowym sektora publicznego, co pro-
wadziło do wzrostu bezrobocia. 

z kolei zewnętrzne otwarcie gospodarki, związane m.in. z procesem akcesji 
do Unii Europejskiej, wywołało dyskusję na temat „importu bezrobocia”, w tym 
wpływu wymiany handlowej (poprzez zmiany w gałęziowej strukturze produkcji 
w  przemyśle przetwórczym) na zatrudnienie, bezrobocie i  płace. J. Liwiński, 
M. Socha i U. Sztanderska (2003) przyjmują założenie, iż w gałęziach „ekspor-
tujących” zwiększa się produkcja, zatrudnienie i płace, zaś w „importujących” 
występuje odwrotny efekt. z ich analizy wynika, że w latach 1995–2000 rozwój 
wymiany handlowej z UE miał negatywny, acz niewielki wpływ na zatrudnienie 
w przemyśle przetwórczym. Przy czym eksport kreował miejsca pracy dla pracow-
ników na stanowiskach nierobotniczych, a import prowadził do likwidacji stano-
wisk robotniczych. 

Więcej miejsca zmianom strukturalnym w polskim przemyśle przetwórczym 
poświęcają K. Marczewski i K. Szczygielski (2007). Autorzy, wykorzystując róż-
nego rodzaju wskaźniki intensywności zmian strukturalnych5, pokazują, że 
w  latach 1998–2002 zmiany w  jego gałęziowej strukturze przyspieszyły i  były 

5 W analizie wykorzystano wskaźniki mające m.in. postać ,
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intensywniejsze niż w  takich krajach, jak dania, Belgia, Wielka Brytania, 
Hiszpania, Francja. Ważnymi determinantami tego procesu był popyt krajowy 
oraz udział w  rynku krajowym, nie miał większego wpływu postęp technolo-
giczny, rola penetracji zmieniała się w czasie – w drugiej połowie lat 90. prowa-
dziła do spadku udziału w zatrudnieniu (i wartości dodanej), natomiast po prze-
łomie wieków jej wpływ stał się nieistotny. Co jest zaskakujące, z analizy wynika, 
że zmiany w gałęziowej strukturze nie przyczyniały się do poprawy produktyw-
ności pracy. 

Coraz większy odsetek pracujących na podstawie umów na czas określony 
zwrócił w ostatnim czasie uwagę badaczy na strukturę zatrudnienia ze względu 
na jego formę. Przykładem jest tutaj zbiorowa publikacja pod redakcją 
M. Bednarskiego i K.W. Frieske (2012). Jej autorzy, wykorzystując m.in. badania 
ankietowe, wskazują, że w  minionej dekadzie u  podstaw tego zjawiska leżała 
rosnąca niepewność i konieczność szybkiego dostosowywania się do zmieniają-
cych się warunków gospodarowania. A  jedną z  jego konsekwencji są niższe 
zarobki zatrudnionych na czas określony niż na stałych etatach, większe zagroże-
nie ubóstwem i wykluczeniem finansowym. 

Wiele uwagi poświęca się także czynnikom kształtującym terytorialną struk-
turę zatrudnienia i  bezrobocia. Na przykład P. Ciżkowicz, A. Rzońca 
i  W.  Wojciechowski (2012), szacując kilka modeli panelowych, dowodzą, że 
w latach 1999–2008 na dynamikę pracujących w poszczególnych województwach 
wpływają pozytywnie takie czynniki, jak: dynamika wartości dodanej, wyższe 
wykształcenie siły roboczej, przedsiębiorczość (mierzona liczbą firm na liczbę 
mieszkańców) oraz eksport. z  analizy A.  Majchrowskiej, K. Mroczek 
i T. Tokarskiego (2013) wykorzystujących równania regresji wynika, że w latach 
2002–2011 powiaty grodzkie i położone bliżej centrów administracyjnych cechuje 
niższa stopa bezrobocia oraz że w powiatach ziemskich jest wyższa elastyczność 
stóp bezrobocia względem produkcji. 

Ciekawe jako punkt odniesienia do polskich doświadczeń są badania nad 
innymi transformującymi się krajami. K. Krajnyak (2004, s. 21–22) pokazuje, że 
do połowy lat 90. w Czechach bezrobocie utrzymywało się na niskim poziomie, 
ponieważ opóźniano reformy strukturalne w przemyśle6. W drugiej połowie lat 
90., kiedy zaczęła się restrukturyzacja i zaczął się kurczyć przemysł ciężki, wydo-
bywczy i  lekki, wzrosło bezrobocie i nasiliło się jego regionalne zróżnicowanie. 
Powstałej nadwyżki podaży pracy nie były w  stanie wchłonąć rozwijające się 
usługi.

P. Havlik i M. Landesmann (2004, s. 18–19) na podstawie doświadczeń krajów 
transformujących się zauważyli, iż zależność między sektorowymi zmianami 
strukturalnymi w  krajach transformujących się a  wielkością zatrudnienia ma 
kształt zbliżony do litery U. W początkowej fazie transformacji kurczą się sektory 

6 Autorka posłużyła się takim samym wskaźnikiem jak A. Newell i F. Pastore (2000), 
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o dużym udziale w zatrudnieniu (np. ze względu na niską wydajność pracy lub 
duży udział w produkcji), co niekorzystnie wpływa na całkowitą wielkość zatrud-
nienia. Jednocześnie zaczynają się rozwijać inne sektory (np. w wyniku napływu 
kapitału zagranicznego), zwiększają swój udział w  produkcji i  zatrudnieniu, 
wpływa to korzystnie na całkowitą wielkość zatrudnienia. Efekt netto zależy od 
wielkości obu grup sektorów. z biegiem czasu zmienia się waga poszczególnych 
sektorów w gospodarce i ich wpływ na wielkość zatrudnienia. Sektory kurczące 
się tracą na znaczeniu i maleje ich wpływ na całkowitą wielkość zatrudnienia. 
Sektory rozwijające się zyskują na znaczeniu i  rośnie ich wpływ na całkowite 
zatrudnienie. Ta zmieniająca się waga poszczególnych sektorów w zatrudnieniu 
powoduje, że najpierw zatrudnienie maleje w  wyniku zmian strukturalnych, 
a później rośnie (rys. 2). 

z powyższego przeglądu literatury przedmiotu wynika kilka wniosków. Po 
pierwsze, stosowane są różne metody badania problemu i różne wskaźniki inten-
sywności zmian strukturalnych. Wykorzystywane wskaźniki nie uwzględniają kry-
tyki Abraham i Katza (1986), co stawia pod znakiem zapytania dokładność tych 
analiz. Po drugie, uzyskiwane wyniki (vide: przypadek Włoch) nie zawsze są 
zgodne z hipotezą zmiany strukturalnej. Odwrotna zależność między bezrobo-
ciem a  wskaźnikiem Liliena może być przejawem niskiej elastyczności rynku 
pracy, która sprzyja wyższemu bezrobociu. Po trzecie, na przełomie wieków 
w polskim przemyśle przetwórczym zwiększyła się intensywność zmian w gałęzio-

Rysunek 2. Zmiany sektorowej struktury a wielkość zatrudnienia

Upodabnianie się struktur produkcji do krajów uprzemysłowionych 

Czas

Duże znaczenie sektorów
kurczących się 

Rosnące znaczenie sektorów
rozwijających się 
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Źródło: havlik, landesmann (2004, s. 19). 
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wej strukturze, towarzyszył temu rozwój wymiany handlowej z  zagranicą oraz 
ubytek miejsc pracy. Po czwarte, doświadczenia innych krajów transformujących 
się pokazują, iż restrukturyzacja gospodarki może prowadzić do przejściowego 
spadku zatrudnienia i wzrostu bezrobocia. Ponadto miejsca pracy redukowano 
głównie w przemyśle ciężkim, wydobywczym i lekkim. 

BAdAnie wŁASne

dAne 

W badaniu empirycznym wykorzystano dane w ujęciu kwartalnym i miesięcznym 
zawarte w „Biuletynach Statystycznych” GUS i Kwartalnych wskaźnikach makro-
ekonomicznych (dostępnych na stronie internetowej GUS). dane kwartalne 
odnoszą się do gospodarki narodowej, zaś dane miesięczne do sektora przedsię-
biorstw. W obu przypadkach dotyczą one podmiotów, w których liczba pracują-
cych przekracza 9 osób, z wyłączeniem gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, 
jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej 
oraz bezpieczeństwa publicznego. 

Statystyka sektora przedsiębiorstw ma tę zaletę, iż zawiera comiesięczne dane 
o  liczbie pracujących w  poszczególnych gałęziach przemysłu przetwórczego. 
Wadą jej jest to, że daje cząstkowy obraz zachodzących zmian. Po pierwsze, 
uwzględnia tylko przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. Przykładowo 
według tychże statystyk na koniec 2012 r. w przetwórstwie przemysłowym praco-
wało około 2,08 mln osób, zaś według danych obejmujących całą zbiorowość – 
2,43 mln osób7. Po drugie, statystyki sektora przedsiębiorstw nie uwzględniają 
wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego; dla lat 1997–2008 zawierają infor-
mację o pracujących w 21 branżach z 23 (bez maszyn biurowych i komputerów 
oraz zagospodarowania odpadów). Natomiast dla lat 2008–2013 są informacje 
o 22 branżach z 24 (bez produkcji pozostałych wyrobów oraz naprawy, konser-
wacji i instalowania maszyn i urządzeń). Niemniej jednak informacje te – jak się 
wydaje – dobrze pokazują analizowane w niniejszej pracy długookresowe trendy 
w zatrudnieniu. 

Odrębnym problemem jest ograniczona możliwość porównywania gałęziowej 
struktury przemysłu przetwórczego przed i po 2008 r. W tymże roku, w ramach 
tzw. Operacji 2007, dostosowującej polską statystykę do wymagań światowych 
i unijnych, zastąpiono klasyfikację PKd 2004 klasyfikacją PKd 2007. W rezulta-
cie niektóre gałęzie zniknęły (jak zagospodarowywanie odpadów), inne się poja-
wiły (jak naprawa, konserwacja i  instalowanie maszyn), jeszcze inne zmieniły 
zakres i nazwę. Tym samym dane według klasyfikacji PKd 2004 i 2007 są w ogra-

7 Zob. Mały rocznik … (2013), s. 148; „Biuletyn Statystyczny” GUS, 2012 nr 12, tabela 10 
(wydanie elektroniczne). 
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niczonym stopniu porównywalne, a  problem jest tym większy, im głębsza jest 
dezagregacja danych8. 

ZmiAnY w ZAtrUdnieniU, prodUKcJi i GAŁĘZioweJ StrUKtUrZe

W latach 1998–2013 (II kw.) liczba pracujących w przemyśle przetwórczym spa-
dała w tempie –1,2% średnio kwartalnie9. Można zatem stwierdzić, że w Polsce 
postępuje proces deidustrializacji zatrudnienia. Nie jest to jakieś wyjątkowe zja-
wisko, jest to pewna prawidłowość rozwojowa występująca w krajach uprzemy-
słowionych i  transformujących się. Rodzi jednak pewne istotne pytania, np. 
o tempo tego procesu. Jedni zastanawiają się, czy nie postępuje on zbyt szybko, 
przez co tracimy miejsca pracy, inni – jak bardzo struktura gospodarki ma się 
jeszcze zmienić (spaść zatrudnienie w stosunku do produkcji), żebyśmy osiągnęli 
wydajność krajów najwyżej rozwiniętych. Stawiane są również pytania o rolę pań-
stwa w kształtowaniu tych struktur, można również postawić pytanie, jakie są 
skutki tych zmian dla elastyczności popytu na pracę. Są to ważne kwestie, ale nie 
są one w tym miejscu przedmiotem zainteresowania. 

zniżkowy trend przeplatały fazy spadków i wzrostów. Można wyodrębnić – 
pomijając pierwsze dwa kwartały 1998 r. – pięć takich faz (tab. 1). Pierwsza była 
najdłuższa. Obejmowała blisko sześć lat, od III kw. 1998 r. do I kw. 2004 r., kiedy 
zatrudnienie spadło w tempie –4,5%. Po czym nastąpiła druga faza, od II kw. 
2004 r. do III kw. 2008 r., tempo wzrostu zatrudnienia wówczas wynosiło 2,8%. 
Trzecia faza to ponownie czas spadku w tempie –4,5%, który trwał od IV kw. 
2008 r. do II kw. 2010 roku. Czwarty okres, kiedy zatrudnienie rosło w tempie 
2,2%, miał miejsce od III kw. 2010 r. do IV kw. 2011 roku. I wreszcie ostatni 
okres, od I kw. 2012 r. do II kw. 2013 r., to ponownie spadek zatrudnienia w tem-
pie –0,8%. 

Porównanie tempa wzrostu zatrudnienia i produkcji przemysłu przetwórczego 
pokazuje charakter zależności między nimi. W dłuższym okresie jest on odwrotny, 
tj. wzrostowi produkcji w  tempie 6,3% średnio kwartalnie towarzyszył spadek 

8 Więcej na temat przyczyn i konsekwencji wprowadzania klasyfikacji PKD 2007 piszą R. Bielak, 
M. Bieniek i E. Wojciechowska (2009), którzy szczegółowo omawiają zmiany klasyfikacyjne 
w przemyśle przetwórczym (s. 30–31). 

9 Pojawia się pytanie, czy występujące w Polsce tempo spadku było duże, czy małe. Punktem 
odniesienia może być sytuacja w innych krajach, aczkolwiek do takich porównań należy podchodzić 
z ostrożnością ze względów metodologicznych. Havlik i Landesmann (2004, s. 15) pokazują, że 
w latach 1995–2002 dynamika spadku zatrudnienia w polskim przemyśle wynosiła –2,97% i była 
szybsza niż w grupie NMS8 (–1,96%) i EU-15 (–0,29%). Z drugiej strony wydaje się, iż tempo było 
mniejsze niż w przeszłości w krajach uprzemysłowionych. Na przykład w latach 1979–2002, kiedy 
doświadczały one silnej deindustrializacji ze względu na przenoszenie produkcji do krajów o niskich 
kosztach pracy, średnioroczna stopa spadku zatrudnienia w przemyśle przetwórczym w tych krajach 
wynosiła: UK –2,7%, Belgia –1,5%, Szwecja –1,4%, Francja -,1,4%, USA –1,1%, Niemcy i Włochy 
–1%, Holandia i Norwegia –0,8%, Dania –0,7%; w tym czasie zatrudnienie rosło jedynie w Kanadzie 
w tempie 0,2% (zob. Tatom, 2007, s.10). Dla porównania, z szacunków autora wynika, że w latach 
1993–2008 średnioroczne tempo spadku liczby pracujących w polskim przemyśle przetwórczym 
wynosiło –0,7%. 
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zatrudnienia w tempie –1,2%. Świadczy to o silnym wzroście wydajności pracy 
oraz o bezzatrudnieniowym charakterze wzrostu produkcji. W krótszych okre-
sach charakter tej zależności jest zdeterminowany przez tempo wzrostu produk-
cji. Jeśli jest wyższe od długookresowej średniej, wówczas towarzyszy mu wzrost 
zatrudnienia, jeśli jest niższe, wówczas powoduje spadek. Przykładowo w okresie 
od IV kw. 2008 r. do II kw. 2010 r. produkcja rosła w tempie 1%, zaś zatrudnie-
nie spadało w tempie –4,5%, z kolei od III kw. 2010 r. do IV kw. 2011 r. produk-
cja rosła w tempie 9,4%, a zatrudnienie w tempie 2,2%. Można zatem stwierdzić, 
że zatrudnienie w przemyśle przetwórczym jest kształtowane przez czynniki dłu-
gookresowe, które prowadzą do jego redukcji, oraz przez czynniki koniunktu-
ralne powodujące przejściowe odchylenia od trendu. 

Widać jednocześnie, iż w miarę stabilna jest wrażliwość zatrudnienia na przy-
spieszenia tempa wzrostu produkcji. I  tak, w  latach 2004–2008 produkcja rosła 
w tempie 9,5%, a zatrudnienie w tempie 2,8%, podobnie było w latach 2010–2011, 
kiedy produkcja powiększała się w tempie 9,4%, a zatrudnienie – w tempie 2,2%. 
Natomiast w  okresach dekoniunktury wraz z  upływem czasu wrażliwość ta się 
zmniejszała. Na przełomie wieków produkcja rosła w tempie 5,5%, zaś zatrudnienie 
spadło w tempie –4,5%, pod koniec ostatniej dekady produkcja rosła w znacznie 
niższym tempie 1%, zaś zatrudnienie spadało tak jak uprzednio w tempie –4,5%. 

W  warunkach ogólnego spadku zatrudnienia stopy wzrostu zatrudnienia 
poszczególnych gałęzi były silnie zróżnicowane, co prowadziło do zmian w jego 
gałęziowej strukturze. Jeśli wziąć pod uwagę przeciętną miesięczną stopę wzrostu 
zatrudnienia w latach 1998–2008, to gałęzie w polskim przemyśle przetwórczym 
można podzielić na dwie grupy: „kurczące się”, jeśli stopa wzrostu była ujemna 
i gałęzie systematycznie zmniejszały swoje zatrudnienie, oraz „rozwijające się”, 
jeśli stopa wzrostu była dodatnia i gałęzie systematycznie powiększały swój udział 
w zatrudnieniu. W sumie do pierwszej grupy weszło 11 gałęzi, a do drugiej 10 
gałęzi (tab. 1A w aneksie). 

W skrajnych przypadkach, jak przemysł lekki, stopy spadku zatrudnienia się-
gały –6–7% średniomiesięcznie, natomiast stopy wzrostu zatrudnienia np. w pro-
dukcji wyrobów z gumy czy metali sięgały 4–5%. doprowadziło to zmian w struk-
turze zatrudnienia. do gałęzi, w których najbardziej ograniczono zatrudnienie 

Tabela 1. Dynamika zatrudnienia i produkcji w przemyśle przetwórczym 
(lata 1998–2013, II kwartał)

okres
1998– 
2013

1998.iii–
2004.i

2004.ii– 
2008.iii

2008.iV– 
2010.ii

2010.iii–
2011.iV

2012.i– 
2013.ii

Zatrudnienie –1,2 –4,5 2,8 –4,5 2,2 –0,8

produkcja 6,3 5,5 9,5 1,0 9,4 0,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Wybrane kwartalne wskaźnik makroekono-
miczne (dane archiwalne, www.stat.gov.pl) oraz Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, 
cz. ii, www.stat.gov.pl.
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(kurczących się), należą: produkcja odzieży (–4,2 pkt. proc.), metali (–2,2 pkt. 
proc.), wyrobów włókienniczych (–2,2 pkt. proc.), maszyn i urządzeń (–1,7 pkt. 
proc.), wyrobów ze skóry (–1,4 pkt. proc.). Natomiast do gałęzi, w których naj-
bardziej wzrosło zatrudnienie (rozwijających się), należą: wyroby z metali (4,3 
pkt. proc.), wyroby z gumy (3 pkt. proc.), pojazdy mechaniczne (2,1 pkt. proc.), 
meble (1,4 pkt. proc.) oraz maszyny i aparatura elektryczna (0,9 pkt. proc.). 

Ważne jest, iż w wyniku tych zmian zmniejszało się zatrudnienie, w tym czasie 
bowiem w gałęziach kurczących się zlikwidowano około 570 tys., a w gałęziach 
rozwijających się utworzono około 181 tys. miejsc pracy. Tak więc bilans był 
ujemny i wyniósł –389 tys. miejsc pracy. Wskazuje to na negatywne oddziaływanie 
czynników strukturalnych na popyt na pracę w przemyśle przetwórczym. Nie jest 
natomiast jasne, czy w okresach, kiedy były głębsze spadki zatrudnienia, nastę-
powały również intensywniejsze zmiany strukturalne. 

do zmian w strukturze produkcji i zatrudnienia prowadziło wiele czynników: 
zewnętrzne otwarcie gospodarki, postęp technologiczny i organizacyjny, zmiany 
w popycie konsumentów wywołane wzrostem dochodów lub innymi czynnikami, 
polityka państwa. Ich znaczenie zmieniało się w czasie. Najpierw największy wpływ 
miała transformacja systemowa w  Polsce i  regionie. Uwolnienie cen, otwarcie 
gospodarki, wprowadzenie rynkowych mechanizmów, upadek RWPG – doprowa-

Tabela 2. Wybrane zmiany w gałęziowej strukturze zatrudnienia przemysłu 
przetwórczego (lata 1997–2008)

Gałęzie „kurczące się” Gałęzie „rozwijające się”

gałąź

zmiana udziału 
w zatrudnieniu

gałąź

zmiana udziału 
w zatrudnieniu

w pkt. 
proc.

w tys.
w pkt. 
proc.

w tys.

odzież i futrzar-
stwo

–4,2 –127,0 wyroby z metali 4,3 73,0

produkcja metali –2,2 –70,0 wyroby z gumy 3,0 53,0

włókiennictwo –2,2 –68,0 pojazdy mecha-
niczne

2,1 32,0

maszyny i urzą-
dzenia

–1,7 –76,0 meble 1,4 10,0

wyroby ze skóry –1,4 –40,0 maszyny i apara-
tura elektryczna

0,9 7,0

Suma –11,6 –381,0 Suma 11,8 175,0

Uwaga: różnica między końcem 1997 r. i 2008 r. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Biuletynów Statystycznych” GUS – różne lata. 
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dziło do przewartościowań po stronie popytowej i podażowej. W następnym okre-
sie większą rolę zaczęła odgrywać integracja z UE, podpisanie umowy stowarzy-
szeniowej i związane z tym stopniowe otwieranie gospodarki (obniżka efektywnej 
stopy protekcji), napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jednocześnie 
zaczęły rosnąć koszty pracy w Polsce, co postawiło w trudnej sytuacji np. przemysł 
lekki. Przedsiębiorstwa przygotowywały się do wejścia do UE. 

Trudno jest rozgraniczyć oddziaływanie poszczególnych czynników. Wydaje się 
jednak, że mają one zróżnicowane znaczenie dla poszczególnych gałęzi. dla wielu 
ważna jest globalizacja, a dokładniej handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne10. W gałęziach rozwijających się jest zaangażowany zagraniczny kapitał, 
mają one największy udział w eksporcie i  jednocześnie eksport stanowi znaczącą 
część ich przychodów. Taką branżą jest produkcja pojazdów mechanicznych. W 2008 
r. miała około 18,1% udziału w  eksporcie ankietowanych przez NBP przedsię-
biorstw, a eksport stanowił około 73,5% ich przychodów. z kolei w kurczącej się 
produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich, konkurującej z importem z takich krajów, 
jak Chiny, było to odpowiednio 0,5% oraz 39,1% (Puchalska, 2010, s. 131–132). 

dla innych gałęzi, jak wyroby tytoniowe, ważne są trwałe zmiany preferencji 
konsumentów. Od dłuższego czasu w Polsce systematycznie spada sprzedaż i spo-
życie papierosów. W latach 1995–2004 ich sprzedaż obniżyła się z 97 do 72 mld 
sztuk, a spożycie na dorosłego mieszkańca Polski z 3405 do 2724 sztuk (WHO, 
2009, s. 23). Towarzyszy temu stopniowo spadek zatrudnienia w branży tytonio-
wej, w latach 1997–2008 w sektorze przedsiębiorstw z około 13 do 7 tys. osób.

trend i wAhAniA KoniUnKtUrAlne w ZAtrUdnieniU

Na przebieg zjawisk ekonomicznych w czasie wpływają czynniki sezonowe, przy-
padkowe, związane z cyklem koniunkturalnym, oraz czynniki o charakterze dłu-
gofalowym (np. trwałe zmiany preferencji konsumentów), czyli tak zwany trend. 
Przyjmuje się, że główną przyczyną zmian strukturalnych są czynniki długofalowe 
oraz przypadkowe.

W dalszej części pracy najpierw (za pomocą procedury X–12-ARIMA) zde-
komponowano szeregi czasowe na składniki trendowy/cykliczny, składnik sezo-
nowy oraz składnik przypadkowy. Tak przygotowane szeregi czasowe zdekompo-
nowano na trend i komponent cykliczny za pomocą filtru pasmowo-przepusto-
wego Hodricka-Prescotta11, przy parametrze wygładzenia (m) równym 1600 
w przypadku danych kwartalnych i 14 400 w przypadku danych miesięcznych). 

10 Wagę tego czynnika w kształtowaniu struktury produkcji i zatrudnienia potwierdzają również 
inne badania. F. Warzynski (2003) wskazuje, że w latach 1995–1999 w poszczególnych gałęziach 
polskiego przemysłu przetwórczego tym intensywniejsze były przepływy siły roboczej, im większa 
była konkurencja zagraniczna (penetracja importowa) oraz konkurencja wewnętrzna (mniejsza 
koncentracja produkcji). Marczewski i Szczygielski (2007) z kolei pokazują, że penetracja importowa 
w latach 1995–1998 prowadziła do spadku udziału w zatrudnieniu (i wartości dodanej), natomiast 
w latach 1999–2003 jej wpływ stał się (statystycznie) nieistotny. 

11 Filtr ten jest popularną metodą dekompozycji szeregów czasowych w analizach ekonomicznych, 
w tym w analizach rynku pracy (zob. np. Bukowski, Lewandowski, 2010; NBP, 2011). 
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Następnie zaś oszacowano wskaźniki Liliena i Rissman oraz zbadano, jaka jest 
zależność między ich wartością a dynamiką zatrudnienia. 

Rysunek 3 pokazuje dynamikę pracujących w  przemyśle przetwórczym 
w latach 1998–2013. Natomiast rysunki 4–6 pokazują dekompozycję tej dynamiki 
na element przypadkowy, trend i element cykliczny. Wynika z niej jasno, że na 
przełomie wieków wystąpiło silne odchylenie od trendu w zatrudnieniu, nato-
miast zmiana wywołana czynnikiem cyklicznym była relatywnie niewielka. Inaczej 
było pod koniec ostatniej dekady – odchylenie od trendu było relatywnie niewiel-
kie, za to zmiana cykliczna, przede wszystkim w 2009 r., był bardzo silna. Wskazuje 
to, że na przełomie wieków to przede wszystkim trend odpowiadał za spadek 
zatrudnienia, zaś pod koniec ostatniej dekady – cykl koniunkturalny. 

Tabela 3 prezentuje średnie tempa trendu zatrudnienia i elementu cyklicznego 
dla okresów wzrostów i  spadków (wyjąwszy pierwsze dwa kwartały 1998 r.). 

108
106
104
102
100
98
96
94
92

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

PKD2004 PKD2007

8,0
6,0
4,0
2,0

0
–0,2
–0,4
–0,6
–0,8

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

110

90
92
94
96
98

100
102
104
106
108

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

1,0

–1,0
–0,8
–0,6
–0,4
–0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Rysunek 3. Dynamika
zatrudnienia w przemyśle
przetwórczym (r./r., w %)

Rysunek 4. Element
przypadkowy (pkt. proc.)

Rysunek 5. Element
cykliczny (pkt. proc.)

Rysunek 6. Trend
 (pkt. proc.)

Uwaga: dane miesięczne. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie „Biuletynów Statystycznych” GUS – różne lata. 
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Potwierdzają one, że trend i  element cykliczny odgrywały inną rolę podczas 
poszczególnych spadków zatrudnienia. Uderzająca jest różnica między latami 
1998–2004 oraz 2008–2010. W pierwszym z tych okresów spadek tempa zatrudnie-
nia (–4,5%) był przede wszystkim wynikiem zmian długofalowych (–3,8%), 
w mniejszym zaś stopniu wynikiem oddziaływania czynnika cyklicznego (–0,8%). 
W drugim okresie spadek tempa zatrudnienia (również o –4,5%) był wynikiem 
działania czynnika cyklicznego (–4,6%), trend wywierał niewielki wpływ pozytywny 
(0,1%). Natomiast kolejny spadek zatrudnienia w  latach 2012–2013 (o  –0,8%) 
w równym stopniu był wywołany trendem i czynnikiem cyklicznym. Wyniki te pro-
wadzą do wniosku, że na przełomie wieków trend (i wywołujące go czynniki) odgry-
wały większą rolę w  kształtowaniu zatrudnienia w  przemyśle przetwórczym niż 
w ostatnich latach podczas trwania światowego kryzysu finansowego.

Inaczej wyglądała sytuacja w okresach wzrostu. Tu głównym motorem rosną-
cego zatrudnienia był czynnik cykliczny. W okresie 2004–2008 wzrost zatrudnie-
nia (2,8%) był w większym stopniu wywołany czynnikiem cyklicznym (1,7%) niż 
trendem (1,1%). Również kolejna faza wzrostu w latach 2010–2011 (2,2%) była 
wywołana czynnikiem cyklicznym (2,4%), zaś trend miał ujemną kontrybucję 
(–0,2%). Wyniki są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami – w dłuższym okresie 
zatrudnienie w  przemyśle przetwórczym spada w  wyniku działania czynników 
o charakterze długofalowym, a  jego czasowe wzrosty są związane z  cyklicznie 
zwiększającą się aktywnością gospodarki. 

zatrudnienie podążało za produkcją. dane zawarte w tabeli 3 wyraźnie poka-
zują, że występuje jednokierunkowa zależność w przypadku czynnika cyklicznego 
i trendu. I tak, w latach 1998–2004 w przypadku zatrudnienia kontrybucja czyn-
nika cyklicznego wynosiła –0,8%, zaś produkcji –0,6%. Natomiast w latach 2008–

Tabela 3. Dekompozycja zmian tempa zatrudnienia i produkcji 
w okresie III kw. 1998 – II kw. 2013 (w pkt. proc.)

okres 1998.iii–
2004.i

2004.ii– 
2008.iii

2008.iV– 
2010.ii

2010.iii–
2011.iV

2012.i–
2013.ii

Zatrudnienie

trend –3,8 1,1 0,1 –0,2 –0,4

cykl –0,8 1,7 –4,6 2,4 –0,4

produkcja

trend 6,0 8,4 5,8 4,7 2,8

cykl –0,6 1,0 –4,7 4,0 –1,5

Uwaga: dane kwartalne. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Wybrane kwartalne wskaźnik makroekono-
miczne (dane archiwalne, www.stat.gov.pl) oraz Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, 
cz. ii, www.stat.gov.pl.
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2010 kontrybucje te wynosiły odpowiednio –4,6% oraz –4,7%. (Podobnie jest 
w przypadku okresów wzrostowych). Jednokierunkowa zależność występuje rów-
nież w przypadku trendu. Innymi słowy, im niższe jest tempo wzrostu produkcji, 
tym niższe jest tempo wzrostu zatrudnienia (i na odwrót)12.

intenSYwnoŚć ZmiAn StrUKtUrAlnYch  
A dYnAmiKA ZAtrUdnieniA

z hipotezy zmiany strukturalnej wynika, że występuje odwrotna zależność między 
intensywnością zmian strukturalnych a popytem na pracę (i dodatnia zależność 
z bezrobociem). Czy występuje taka zależność w polskim przemyśle przetwór-
czym? W celu bardziej szczegółowej odpowiedzi na to pytanie obliczono wskaź-
niki Liliena i wskaźnik Rissman oraz zbadano ich związek z  tempem wzrostu 
zatrudnienia. Obliczenia przeprowadzono na danych miesięcznych dla przemysłu 
przetwórczego w sektorze przedsiębiorstw. Analiza obejmuje okres od stycznia 
1998 r. do końca 2013 r., przy czym brak dostępu do wcześniejszych danych 
(według klasyfikacji PKd 2007) uniemożliwił obliczenie wskaźnika Rissman dla 
10 miesięcy 2009 roku. 

Intensywność zmian strukturalnych i  dynamikę zatrudnienia prezentują 
rysunki 7 i 8. Wynika z nich, że oba wskaźniki intensywności zachowywały się 
podobnie podczas spowolnienia gospodarczego na przełomie wieków, nato-
miast inaczej podczas zawirowań gospodarczych związanych ze światowym 

12 Współczynnik korelacji dla całego analizowanego okresu dla trendu wyniósł 0,40, natomiast 
dla elementu cyklicznego 0,43. 
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Źródło: obliczenia własne na podstawie „Biuletynów Statystycznych” GUS – różne lata. 
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kryzysem finansowym. Na przełomie wieków oba wskaźniki wzrosły i  osią-
gnęły swoją maksymalną wartość. W obu przypadkach było to około 65 pkt. 
(przy średniej długookresowej 44 pkt. w przypadku wskaźnika Liliena oraz 48 
pkt. w  przypadku wskaźnika Rissman). Przy czym nieco różne były okresy 
wzrostu oraz czas wystąpienia maksymalnej wartości. Niemniej jednak wska-
zuje to, że w  okresie przedakcesyjnym, kiedy stopniowo liberalizowano 
wymianę handlową z krajami UE i polskie przedsiębiorstwa przygotowywały 
się do integracji, zachodziła intensywna restrukturyzacja w przemyśle prze-
twórczym13. 

Inaczej było po 2008 roku. Wskaźnik Liliena najpierw wzrósł, a później zaczął 
silnie spadać, przy czym jego maksymalna wartość była o około 7 pkt. niższa niż 
na przełomie wieków. z kolei wskaźnik Rissman był cały czas na poziomie niż-
szym niż na przełomie wieków i wskazywał tendencję spadkową. Niewykluczone, 
że początkowy wzrost wskaźnika Liliena miał przejściowy charakter i był wywo-
łany (zgodnie z hipotezą aggregate disturbance) przez wahania cykliczne.

W analizowanym okresie zależność między intensywnością zmian struktural-
nych a dynamiką zatrudnienia jest niejednoznaczna. W niektórych latach była 
zgodna z hipotezą zmiany strukturalnej, tj. odwrotniekierunkowa, w innych latach 
była niezgodna z tą hipotezą, czyli jednokierunkowa. Na przełomie wieków była 
zgodna z oczekiwaniami, szczególnie w przypadku wskaźnika Rissman. Natomiast 
w latach 2008–2010 spadkowi zatrudnienia towarzyszył wzrost wskaźnika Liliena 
(na temat wskaźnika Rissman trudno się wypowiedzieć ze względu na brak 
danych). z kolei spadkowi zatrudnienia w latach 2012–2013 towarzyszył spadek 
wartości obu wskaźników. 

Korelacja (Pearsona) między dynamiką zatrudnienia a miernikami intensyw-
ności zmian strukturalnych jest zgodna z oczekiwaniami, istotna statystycznie, 
lecz słaba. W przypadku wskaźnika Liliena korelacja wynosiła –0,189, zaś w przy-
padku wskaźnika Rissman –0,25614. Jednak bliższa analiza wykresów korelacyj-
nych (zob. rys. 1A i 1B w aneksie) potwierdza, że zależność jest niejednoznaczna; 
niekiedy jest jednokierunkowa, a niekiedy odwrotnie kierunkowa. 

Interpretacja tych wyników nastręcza pewną trudność. Wydaje się jednak, iż 
wspierają hipotezę, że intensywność zmian strukturalnych i ich wpływ na zatrud-
nienie zmieniały się w czasie. Większa intensywność zmian w gałęziowej struktu-
rze zatrudnienia i  ich wpływ na zatrudnienie wystąpiły podczas spowolnienia 
gospodarczego na przełomie wieków niż pod koniec minionej dekady. Silniej 
wzrosły wówczas oba wskaźniki intensywności, a zależność między tymi wskaźni-
kami a  dynamiką zatrudnienia jest zgodna z  oczekiwaniami. Natomiast pod 
koniec minionej dekady zachowanie wskaźników i zależność między nimi a dyna-
miką zatrudnienia były niejednoznaczne. 

13 Warto podkreślić, iż wynik ten jest zbieżny z wcześniej omawianymi badaniami Marczewskiego 
i Szczygielskiego (2007), którzy także wskazują na wzrost intensywności zmian strukturalnych 
w przemyśle przetwórczym w tym czasie (s. 15–16), choć używają innego wskaźnika i prowadzą 
analizę na poziomie grup towarowych. 

14 Wartość krytyczna (przy dwustronnym 5% obszarze krytycznym) = 0,145. 
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Punktem wyjścia do wyjaśnienia tej zmienności może być wcześniej omówiona 
U-kształtna krzywa Havlika i Landesmann (2004, s. 18–19), która pokazuje zależ-
ność między zmianami w sektorowej strukturze w krajach transformujących się 
a wielkością zatrudnienia (przypomnijmy: zakłada ona, iż zmiany w strukturze 
najpierw prowadzą do spadku zatrudnienia, a później do jego wzrostu). 

Rysunek 9 pokazuje, jak zmieniała się liczba pracujących w gałęziach kurczą-
cych się, gdzie likwidowano miejsca pracy, oraz w gałęziach rozwijających się, gdzie 
powstawały nowe miejsca pracy. Wynika z niego, że z jednej strony, systematycznie 
zmniejszał się udział gałęzi kurczących się w zatrudnieniu i tym samym wywierały 
one coraz mniejszy negatywnym wpływ na jego całkowitą wielkość. Relatywnie 
największy był pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy ta grupa gałęzi miała duży udział 
w zatrudnieniu i doświadczała dużych spadków zatrudnienia. z drugiej strony, sys-
tematycznie powiększał się udział gałęzi rosnących, które miały pozytywny wpływ 
na zatrudnienie. Przy czym udział ten rósł wolniej niż spadki w gałęziach kurczą-
cych się, co prowadziło do redukcji miejsc pracy w przemyśle przetwórczym. 

Szacunki dla okresu po 2008 r. (po zastąpieniu klasyfikacji PKd 2004 klasy-
fikacją PKd 2007) wskazują, że od 2010 r. gałęzie rozwijające się mają większy 
udział w zatrudnieniu niż kurczące się. Wskazuje to, że w przypadku polskiego 
przemysłu przetwórczego przekroczono już punkt, w którym kontrybucja zmian 
strukturalnych do zatrudnienia przekształciła się z ujemnej w dodatnią. 

Rysunek 9. Pracujący w gałęziach rozwijających i kurczących się (w tys.)
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Uwaga: dane miesięczne. 

Źródło: obliczenie własne na podstawie „Biuletynów Statystycznych” GUS – różne lata. 

Podsumowując dotychczasową analizę empiryczną, można przedstawić nastę-
pujące wnioski. Po pierwsze, z dekompozycji dynamiki zatrudnienia za pomocą 
filtru Hodricka-Prescotta wynika, że trend wywierał większy wpływ na zatrudnie-
nie na przełomie wieków, a element cykliczny – pod koniec minionej dekady. Po 
drugie, wartości oszacowanych wskaźników Liliena i Rissman wskazują na wysoką 
intensywność zmian strukturalnych na przełomie wieków, zaś podczas świato-
wego kryzysu finansowego wyniki są niejednoznaczne. Po trzecie, jeśli chodzi 
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o zależność między intensywnością zmian strukturalnych a dynamiką zatrudnie-
nia, to odwrotna zależność występowała na przełomie wieków, a  pod koniec 
ostatniej dekady wyniki są niejednoznaczne. Po czwarte, zmniejszył się udział 
gałęzi kurczących się w zatrudnieniu ogółem, a tym samym ich negatywny wpływ 
na zatrudnienie ogółem. Wszystko to skłania do wniosku, że na przełomie wie-
ków zmiany strukturalne były intensywniejsze niż pod koniec dekady i wywierały 
większy wpływ na zatrudnienie.

podSUmowAnie

Celem artykułu było zbadanie wpływu zmian w gałęziowej strukturze zatrudnie-
nia na jego wielkość w polskim przemyśle przetwórczym, w szczególności podczas 
spowolnienia gospodarczego na przełomie wieków i pod koniec ostatniej dekady. 
Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że zmiany strukturalne wpływały na wiel-
kość zatrudnienia, lecz skala tego wpływu zmieniała się w czasie. Na przełomie 
wieków zmiany strukturalne były intensywniejsze niż pod koniec dekady i wywie-
rały większy wpływ na zatrudnienie. Podczas ostatniego spowolnienia waga czyn-
nika strukturalnego była mniejsza, ponieważ zmniejszył się w zatrudnieniu udział 
gałęzi, w których redukowano zatrudnienie ze względu na konkurencyjny import 
czy zmiany preferencji konsumentów. Na przełomie wieków duży udział w zatrud-
nieniu miały gałęzie kurczące się i zwolnienia w nich były większe od nowo two-
rzonych miejsc pracy w gałęziach rozwijających się. Powodowało to, iż kontrybu-
cja netto zmian strukturalnych do zatrudnienia była ujemna. Uzyskane wyniki są 
częściowo zgodne z hipotezą zmiany strukturalnej, pokazują bowiem, że zmiany 
strukturalne (w  tym przypadku związane z  nimi zwolnienia) tylko w  pewnym 
okresie znacząco zwiększały fluktuacje zatrudnienia. 
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StreSZcZenie

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu zmian w gałęziowej strukturze zatrud-
nienia na jego wielkość w polskim przemyśle przetwórczym, w szczególności pod-
czas spowolnienia gospodarczego na przełomie wieków i  pod koniec ostatniej 
dekady w czasie światowego kryzysu finansowego. Wykorzystując filtr pasmowo-
-przepustowy Hodricka-Prescotta oraz wskaźniki Liliena (1982) i Rissman (1997), 
zbadano zależność między intensywnością zmian strukturalnych i dynamiką liczby 
pracujących w przemyśle przetwórczym w sektorze przedsiębiorstw w latach 1998–
2013. Uzyskane wyniki prowadzą do wniosku, że na przełomie wieków zmiany 
strukturalne były intensywniejsze niż pod koniec ostatniej dekady i wywierały sil-
niejszy wpływ na wielkość zatrudnienia. Podczas ostatniego spowolnienia waga 
czynnika strukturalnego była mniejsza, ponieważ zmniejszył się udział gałęzi, w któ-
rych redukowano zatrudnienie w wyniku działania czynników strukturalnych.

Słowa kluczowe: zatrudnienie, zmiana strukturalna, struktura gałęziowa, prze-
mysł przetwórczy.

emploYment in poliSh mAnUFActUrinG indUStrY 
Under StrUctUrAl chAnGe

ABStrAct

The aim of the paper is to study the impact of the sectoral structure of employment 
on its volume in the Polish manufacturing industry during the economic slowdown 
at the turn of the century and at the end of the previous decade, during the global 
financial crisis. The Hodrick-Prescott filter and the Lilien (1982) and Rissman 
(1997) indexes were used to analyze the correlation between the intensity of struc-
tural changes and the employment dynamics in the manufacturing industry in 1998–
2013. The findings suggest that structural changes were more intensive at the turn 
of the century than at the end of 2000s, and also affected employmentmore strongly. 
during the recent slowdown,the impact of the structural factor was lower because 
the share of industries reducing employment due to structural factors was smaller.

Keywords: employment, structural change, sectoral structure, manufacturing.
JEL Classification: J23, J21, E24
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AneKS 1

Tabela 1A. Średniomiesięczne stopy wzrostu liczby pracujących 
w przetwórstwie przemysłowym (w latach 1997–2008) 

przetwórstwo przemysłowe –1,0

Artykuły spożywcze –1,0

wyroby tytoniowe –5,4

włókiennictwo –5,7

odzież i futrzarstwo –6,0

wyroby ze skóry –7,7

produkcja drewna 0,8

produkcja masy włóknistej i papieru 0,6

działalność wydawnicza i poligraficzna 1,6

produkcja koksu –3,1

wyroby chemiczne –2,4

wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 4,9

pozostałe surowce niemetaliczne –1,7

produkcja metali –6,1

wyroby z metali 4,1

maszyny i urządzenia –2,8

maszyny i aparatura elektryczna 1,4

Sprzęt rtv i telekomunikacyjny 0,0

instrumenty medyczne, precyzyjne i optyczne 0,1

pojazdy mechaniczne 3,1

pozostały sprzęt transportowy –3,1

meble 1,6

Uwaga: sektor przedsiębiorstw. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: „Biuletynów Statystycznych” GUS – różne lata. 
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Rysunek 1A. Zależność
między wskaźnikiem Liliena

a dynamiką zatrudnienia

Rysunek 1B. Zależność
między wskaźnikiem Rissman

a dynamiką zatrudnienia

Uwaga: sektor przedsiębiorstw. 

Źródło: obliczenia własne na podstawie: „Biuletynów Statystycznych” GUS – różne lata. 


