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Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce 

jako miernik rozwoju (wybrane aspekty) 

1. Wstęp 

Transformacja polskiej gospodarki, zapoczątkowana w końcu 1989 r. w kierun-

ku regulacji rynkowej, przyniosła gros różnorodnych przemian także w sferze rynku 

pracy i dotyczących PKB (Produktu Krajowego Brutto). W opracowaniu skoncentro-

wano się na wybranych aspektach przemian trójsektorowej struktury zatrudnienia (pra-

cujących) w Polsce odniesionej do PKB. Struktura zatrudnienia jest przy tym jednym 

z podstawowych wskaźników (mierników) poziomu rozwoju społeczno-ekonomicz-

nego, a także dojrzałości systemu rynkowego (i jego równowagi i harmonizacji). Po-

równanie struktury pracujących w Polsce i innych krajach UE (zwłaszcza w kontekście 

15 państw, „dawnych” członków UE, sprzed akcesji 1.05.2004 r.) wskazuje m.in. na 

pewne różnice (i dysproporcje) w tym obszarze. Struktura zatrudnienia jest przy tym 

jednym z podstawowych wskaźników (mierników) poziomu rozwoju społeczno-ekono-

micznego, a także dojrzałości systemu rynkowego (i jego równowagi i harmonizacji). 

Struktura ta jednak dąży wciąż m.in. do serwicyzacji. Dlatego też jest konieczne m.in. 

poznanie wybranych zagadnień przeobrażeń stanu i struktury zatrudnienia w polskiej 

gospodarce okresu transformacji oraz skali i kierunków tych zmian. Co stanowi cel ni-

niejszego opracowania. Wnioski badawcze mogą stać się pewnym przyczynkiem do 

prowadzenia dalszych prac analitycznych z tego zakresu. 

W artykule uwzględniono m.in. informacje z Ministerstwa Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz z roczników statystycznych i innych publikacji Głównego 

Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

2. Wybrane aspekty przemian trójsektorowej struktury gospodarczej w Polsce 

Rozpatrując kwestię przemian strukturalnych należy m.in. stwierdzić, iż struktu-

ra zatrudnienia (pracujących) to jeden z istotniejszych wskaźników (mierników) rozwo-

ju gospodarczego (obok kwestii odnośnie PKB), stosowanych w ilościowych naukach 

ekonomicznych. Urynkowienie polskiej gospodarki, sukcesywne procesy integracyjne 

z Unią Europejską (której jesteśmy członkiem) oraz nasilenie konkurencji krajowej 
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i zagranicznej wymusiły procesy przemian strukturalnych w gospodarce, w tym m.in. 

przemian stanu i struktury pracujących. Zanim zostaną zaprezentowane wybrane aspek-

ty tych przeobrażeń, wpierw należy pokrótce scharakteryzować ich uwarunkowania. 

Sytuacja na rynku pracy jest silnie uzależniona od sytuacji makroekonomicznej kraju. 

W wyniku przekształceń systemowych, zapoczątkowanych na przełomie lat 

1989 i 1990, rynek pracy uległ istotnym przeobrażeniom (SPORZL, s. 9 i następne). 

Praca stała się w znacznym stopniu „towarem” i podlega prawom rynkowym (w tym 

pewnemu skomercjalizowaniu). W 1990 r. pojawiło się jawne bezrobocie, co znacząco 

wpłynęło na charakter rynku pracy. W okresie wcześniejszym występował niedobór rąk 

do pracy, przy jednocześnie dużym bezrobociu ukrytym, a po 1990 r. ich relatywny 

nadmiar i szybko rosnąca stopa bezrobocia. Zmiany na polskim rynku pracy miały jed-

nakże znacznie szerszy charakter. 

Uwzględniając pole naszego zainteresowania należałoby podkreślić także, iż do-

tychczasowy kierunek przemian strukturalnych występujących w gospodarce światowej 

wskazuje, że sukcesywnie wzrastać będzie rola gałęzi gospodarki, zaawansowanych 

technologicznie. W konsekwencji, coraz większe znaczenie nabierać będą kwalifikacje 

(know how) oraz popyt na wykwalifikowaną siłę roboczą (wzrost roli human capital 

oraz kwestia polaryzacji rynku pracy). Wprowadzane zmiany w przedsiębiorstwach 

oraz jednostkach badawczo-rozwojowych mają coraz częściej charakter radykalny, co 

oznacza, że podmioty gospodarcze decydują się na realizację określonego programu 

restrukturyzacji, który ma zapewnić przystosowanie m.in. rodzaju prowadzonej działal-

ności, strategii, struktury organizacyjnej do wyzwań nowej gospodarki (new economy). 

Definiując nową gospodarkę amerykańscy ekonomiści R. Atkinson i R. Court stwier-

dzają, że pojęcie to oznacza gospodarkę zbudowaną (opartą) na wiedzy, a generatorami 

nowych miejsc pracy i wyższych standardów życia są: elastyczność przedsiębiorstw, 

ciągła zmiana technologii, szybkość działania na rynku i skłonność do podejmowania 

działań ryzykownych (Atkinson, Court 1999, s. 7-8). Wyróżnikami „nowej” gospodarki 

są takie elementy jak: globalizacja rynków światowych, wzrost znaczenia nowocze-

snych technologii, innowacje w sferze high-tech. Wymagane są zatem m.in. procesy 

modernizacji ekonomicznej. 

Nadmienić należałoby, iż polska gospodarka, aby stać się bardziej konkurencyj-

ną, stoi zatem ciągle przed koniecznością bardzo poważnych przemian strukturalnych. 

Dotyczy to także rynku pracy (w tym przemian struktury zatrudnienia), który nadal bę-

dzie ulegał istotnym zmianom. Wszystkie te przeobrażenia wymuszą na pracownikach 
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(i pracodawcach) umiejętność dostosowywania się do szybko zmieniającej się rzeczy-

wistości społeczno-ekonomicznej, występuje również potrzeba kreacji kompleksowej 

polityki w sferze zatrudnienia. 

Jednakże o fakcie zmniejszenia się liczby pracujących w gospodarce narodowej 

(w okresie transformacji), co wpływało m.in. na poziom wskaźnika zatrudnienia, zade-

cydowały zwłaszcza procesy zmian własnościowych, restrukturyzacja niektórych dzie-

dzin gospodarowania, przeobrażenia organizacyjne w przedsiębiorstwach, przemiany 

w stosowanej technice i technologii prowadzące do wzrostu wydajności pracy oraz spa-

dek popytu krajowego i zagranicznego. Na skutek tych przeobrażeń miał także miejsce 

wzrost liczby osób pozostających bez pracy (i będących w znacznej mierze grupą 

„zbędnych rąk do pracy”). 

Przemiany sytuacji makroekonomicznej w latach dziewięćdziesiątych oraz po-

czątku nowego wieku, wpływały także na strukturę osób aktywnych ekonomicznie. Dla 

przykładu w IV kwartale 1998 r. pracujący stanowili niemal 90% tej grupy, a w IV 

kwartale 2003 r. już tylko 80,7%. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, 

iż w 1990 roku pracowało ogółem 16,5 mln osób. Do roku 1993 liczba pracujących 

zmniejszała się, zaś w roku 1994 zaczęła rosnąć, osiągając poziom 16,3 mln w 1997 

roku. Wzrost liczby pracujących w tym okresie (1994-1997) wynikał między innymi 

z wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego. Od 1998 roku obserwowany jest ponow-

ny spadek liczby osób pracujących (do 2004 r.). W końcu 2003 roku w Polsce było ok. 

14,9 mln pracujących osób, co oznaczało spadek o ok. 10% w stosunku do końca 1990 

roku. Natomiast w 2004 r. było ich 12,7 mln i 14,1 mln w 2008 r. oraz 14,2 mln w 2013 

roku (i wg BAEL 15,7 mln, zaś w 2014 r. 16,0 mln). 

Polski rynek pracy jest m.in. wrażliwy na zmiany sytuacji makroekonomicznej 

(jest to specyficzne dla gospodarek transformujących się). I tak dla przykładu – w latach 

1994-1998 wzrost PKB o 1% wywoływał zwiększenie zatrudnienia o około 0,2%. Spo-

wolnienie rozwoju ekonomicznego, które miało miejsce w Polsce w końcu lat dzie-

więćdziesiątych przeniosło się na znaczny spadek zatrudnienia (spadkowi tempa wzro-

stu do poziomu około 1,1% w 2001 r. towarzyszył spadek liczby pracujących o 3,3%, 

podobna tendencja wystąpiła w 2002 r.). Natomiast tempo wzrostu PKB zanotowane 

w 2001 r. w krajach UE generowało wzrost liczby zatrudnionych o 1,2%. Wśród czyn-

ników wpływających na ograniczone możliwości absorpcji polskiego rynku pracy duże 

znaczenie miała kwestia wzrostu wydajności pracy oraz „bezzatrudnieniowy wzrost 

gospodarczy” (jobless growth). 
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Omówmy trochę dokładniej problematykę przemian trójsektorowej struktury za-

trudnienia w polskiej gospodarce (bardzo istotnego miernika rozwoju ekonomicznego). 

I tak zanim skoncentrujemy się na kwestii empirycznej, zaznaczmy, iż w badaniach 

strukturalnych zatrudnienia specjalną rolę przypisuje się właśnie analizie sektoralnej. 

Chodzi tu o zmiany zatrudnienia zachodzące w trzech układach agregujących działy 

(sekcje) gospodarki narodowej, nazywanych odpowiednio: sektor I (rolniczy), II (prze-

mysłowy – przemysł i budownictwo), III (usługowy). Koncepcja trójsektorowej struktu-

ry gospodarczej, jej zmian i prawidłowości rozwoju sektorów (teoria trzech sektorów 

gospodarki) pierwotnie rozwinięta została w latach trzydziestych przez A.B.G. Fishera, 

C. Clarka oraz J. Fourastie’go. U podstaw tej teorii leży teza o zmieniającej się roli po-

szczególnych makrosektorów w historycznie ujmowanym procesie rozwoju gospodarek 

(zmniejszenie się znaczenia sektora I, który obecnie w rozwiniętych państwach zatrud-

nia ok. 3-5% czynnych zawodowo; wzrost, stabilizacja, a następnie także zmniejszanie 

się udziału sektora II, oraz ustawiczny wzrost roli sektora III, w dużej mierze związany 

z rozwojem gospodarczym). Zmienność pozycji danego sektora (dominująca, drugopla-

nowa, peryferyjna) identyfikowana jest tak w klasycznym ujęciu, jak i kolejnych jego 

modyfikacjach, głównie poprzez analizę udziału sektorów w ogólnym bilansie absorpcji 

siły roboczej (w miarę postępu technicznego i wzrostu dochodu narodowego na miesz-

kańca, liczba pracujących w sektorze pierwotnym z reguły wykazuje tendencję malejącą 

w stosunku do zatrudnienia w sektorze II, który znów relatywnie zmniejsza się w sto-

sunku do zatrudnienia w sektorze usługowym). Wynika z tego, iż znaczenie praktyczne 

teorii trzech sektorów gospodarki jest związane z ukierunkowaniem badań procesów 

rozwoju społeczno-ekonomicznego, m.in. na ewolucję struktur zatrudnienia. Przy czym 

istotne są także inne aspekty omawianej teorii: wprowadzenie i utrwalenie trójsektoro-

wego (syntetyzującego) sposobu klasyfikacji zatrudnienia i sformułowania przesłanek 

oceny struktury zatrudnienia. 

Teoria trzech sektorów gospodarki podlegała wielokrotnie modyfikacjom, cza-

sami kwestionowano jej uniwersalność i podważano, niektóre założenia wyjściowe 

(Kwiatkowski 1980, s. 191-192; Kaźmierczak 1995, s. 191-192). Tym niemniej przy jej 

pomocy utrwalił się nowy, obecnie już niepodważalny sposób klasyfikacji ekonomicz-

nej (w tym również w kontekście zatrudnienia). Teoria ta dostarcza teoretycznego uza-

sadnienia łączenia jednostek struktury funkcjonalnej gospodarki w większe elementy. 

Ułatwiając przez to analizę empiryczną z natury rzeczy skomplikowanych przemian 

strukturalnych i sprzyja badaniom porównawczym. 
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Warto odnotować także, iż w okresie transformacji systemowej miały miejsce 

istotne zmiany struktury pracujących według sektorów ekonomicznych w Polsce. 

Z danych GUS wynika, iż w latach dziewięćdziesiątych wzrosła skala zatrudnienia 

w sektorze usług kosztem przemysłu i rolnictwa (tabela 1). Tendencję tę można oceniać 

pozytywnie, gdyż wzrost znaczenia sektora usług zbliża strukturę polskiej gospodarki 

do standardów strukturalnych występujących w krajach Unii Europejskiej (Kwiatkow-

ska 2007, s. 155-156). 

Te przekształcenia strukturalne miały jednakże mniejszą skalę niż oczekiwano 

(dotyczy to zwłaszcza rolnictwa do 2002 r.), co sprawia, że zmiany w sferze struktury 

zatrudnienia są wciąż jednym z wyzwań stojących przed polskim rynkiem pracy (Kryń-

ska 2001, s. 76-88; Kwiatkowska 2000, s. 209 i następne; Kwiatkowski 2010, s. 14-15). 

Udział sektora rolniczego wyniósł w 1989 r. 28,6%, a w 2001 r. 29,2% i 15,6% w 2007 

r. oraz 15,2% w 2008 r. i 16,7% w 2013 r. (udział ten relatywnie spadł w pewnym stop-

niu, m.in. ze względu na zmianę systemu rejestracji statystycznej). 

 
Tabela 1. Struktura pracujących według trzech sektorów gospodarki w Polsce w latach 1989-2013, 
stan na 31 grudnia (w %) 

Lata Sektor I Sektor II Sektor III Lata Sektor I Sektor II Sektor III 

1989 28,6 35,7 35,7 2005 16,6 27,8 55,6 

1991 26,8 35,0 38,2 2006 16,2 27,9 55,9 

1993 26,7 30,6 42,7 2007 15,6 28,5 55,9 

1995 27,0 30,4 42,6 2008 15,2 28,2 56,6 

1997 27,5 29,5 43,0 2009 15,4 26,5 58,1 

1999 27,6 28,4 44,0 2010 15,2 27,4 57,4 

2001 29,2 25,2 45,6 2011 17,1 27,4 55,5 

2002 28,7 23,9 47,4 2012 16,8 26,4 56,8 

2003 17,0 27,6 55,4 2013 16,7 25,9 57,4 

2004 16,9 27,7 55,5 
Źródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Pracy 2001 i 2012, GUS, Warszawa 2001-
2014 oraz Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r. (2013), GUS, Warszawa, s. 10-11 i s. 22-29. 
 

Przekształcenia strukturalne w przemyśle opierały się więc głównie na zmniej-

szaniu się chłonności na pracę w górnictwie i kopalnictwie, i w pewnym stopniu w dzia-

łalności produkcyjnej. Przemiany te odzwierciedlają zarówno tendencje przemian popy-

tu rynkowego i zróżnicowaną w poszczególnych dziedzinach dynamikę postępu tech-

nicznego i wydajności pracy, jak również stopień i charakter konkurencji, z jakimi spo-

tkały się krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe w warunkach otwartej gospodarki ryn-

kowej. Warto podkreślić także, iż podsekcja „przetwórstwo przemysłowe” koncentruje 

prawie 87,4% pracujących w przemyśle (19,5% ogólnego zatrudnienia). Z punktu wi-
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dzenia zaś udziału pracujących w danym dziale w stosunku do ogółu pracujących 

w przetwórstwie przemysłowym w 2008 r. (wg PKD 2004), największe znaczenie mia-

ła: produkcja artykułów spożywczych i napojów (17,0%), produkcja wyrobów z metali 

(bez maszyn i urządzeń) (11,5%), produkcja maszyn i urządzeń (8,1%), produkcja wy-

robów gumowych i z tworzyw sztucznych (6,4%), produkcja wyrobów z pozostałych 

surowców niemetalicznych (5,4%) oraz produkcja odzieży oraz futrzarstwo (5,3%) – 

obliczenia własne na podstawie danych statystycznych GUS. Poza tym należałoby od-

notować również, iż w latach 2000-2008 miał miejsce wzrost udziału pracujących 

w budownictwie z 5,4% do 5,8% ich ogółu. W 2009 r. zaś udział ten wyniósł 6,4% 

i 6,5% w 2010 r. oraz ponownie 6,5% w 2011 r., natomiast w 2013 r. – 5,7%. 

Dokładniejsza analiza przemian zatrudnienia w sektorze III (usługowym) wska-

zuje natomiast, iż nie jest on homogeniczny pod względem procesów zachodzących na 

rynku pracy. Można jednakże wyodrębnić dziedziny (sekcje), w których zatrudnienie 

rośnie, oraz te, w których liczba pracujących spada (w latach 2000-2008). Do pierwszej 

grupy należą m.in.: administracja publiczna i obrona narodowa (wzrost o 87%%); ob-

sługa nieruchomości i firm (wzrost o 38,7%); edukacja (wzrost o 14,9%); pośrednictwo 

finansowe (wzrost o 14,8%) oraz hotele i restauracje (wzrost o 14,8%). Są to w dużej 

mierze dziedziny związane z rozwijaniem gospodarki opartej na wiedzy (GOW) – 

w kierunku „nowej modernizującej się gospodarki”. Znaczący spadek zatrudnienia za-

notowano w ochronie zdrowia i opiece społecznej (spadek o 17,6%). Biorąc zaś pod 

uwagę dominujące sekcje w ogólnym zatrudnieniu należałoby wymienić m.in.: handel 

i naprawy (16,5% ogółu), obsługa nieruchomości i firm (8,1%), edukacja (7,3%), admi-

nistracja publiczna i obrona narodowa (6,5%) oraz ochrona zdrowia i opieka społeczna 

(5,3%). Przy tym udział zatrudnionych w usługach rynkowych (wg faktycznego miejsca 

zatrudnienia) wyniósł 38,3% ogółu, zaś w nierynkowych 17,4% ogółu. Zatem z dotych-

czasowych rozważań wynika, iż polski rynek usług nie jest w pełni rozwinięty, a proce-

sy dostosowawcze do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej są w fazie konty-

nuacji (i niosą z sobą m.in. zarówno pewne szanse, jak i zagrożenia odnośnie do rynku 

pracy, np. w kontekście danych jego segmentów). Dane dla lat 2009-2013 (wg PKD 

2007) odnośnie do sektora III (odpowiednio: 58,1% i 57,4% ogółu pracujących) także 

mogą o tym świadczyć. 

Podkreślmy również, iż chociaż trendy przemian trójsektorowej struktury pracu-

jących (dane porównywalne, przeciętne w roku) w Polsce były zgodne z prawidłowo-

ściami zmian strukturalnych w procesie rozwoju ekonomicznego, to ukształtowane 
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w naszej gospodarce proporcje struktury zatrudnienia nadal znacznie odbiegają od 

struktur w krajach „dawnej piętnastki” Unii Europejskiej. 

 
Tabela 2. Wskaźniki struktury zatrudnienia w 2013 r. według sektorów i wybranych państw (w %) 

Państwa 
Sektory 

I II III 

Australia (2012) 3,3 19,3 77,4 

Francja 2,9 18,4 78,7 

Grecja 12,9 14,7 72,4 

Holandia 2,6 15,6 81,8 

Irlandia 5,7 18,3 76,0 

Japonia 3,7 25,8 70,5 

Kanada (2009) 2,3 20,3 77,4 

Portugalia 10,5 23,1 66,4 

RFN 1,5 24,7 73,8 

Szwecja 2,2 20,8 77,0 

USA (2010) 1,6 16,7 82,8 

Wielka Brytania 1,2 16,0 76,3 

Włochy 3,7 25,7 70,6 

Unia Europejska 15 i 17 
2,9 20,6 75,9 

-3,4 -21,9 -74,8 

Unia Europejska 18 3,4 21,9 74,7 

Unia Europejska 27 i 28 
5,1 22,4 72,5 

-5,1 -22,4 -72,5 

Polska 12,0 30,3 57,7 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Employment and Social Developments in Europe 2014 (2014), 
Eurores, Luxembourg, tabele krajowe, Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2012 (2012), Warszawa, s. 
160-161, oraz Rocznik Statystyczny Polski 2014 (2014), GUS, Warszawa 2014, s. 794. 
 

Spośród 15 państw UE (w granicach sprzed 1 maja 2004 r.) zwłaszcza Grecja 

(PKB na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej w 2013 r. – 25,7 tys. USD) ma nieco 

zbliżoną do Polski (PKB na 1 mieszkańca w 2013 r. – 23,3 tys. USD) strukturę pracują-

cych, w pozostałych przypadkach jest ona odmienna, również w porównaniu do średniej 

dla 25 (i 27/28) członków UE. Ma tu miejsce również pewna korelacja pomiędzy struk-

turą zatrudnienia a poziomem PKB na mieszkańca. Jest to powiązane z kwestią (o któ-

rej już wspomniano), iż wraz ze wzrostem dochodu mają miejsce przemiany w struktu-

rze zgłaszanego popytu, rośnie zapotrzebowanie na usługi i dobra przemysłowe, 

zmniejsza się popyt na produkty sektora rolniczego, a następnie stopniowo i na dobra 

przemysłowe (Szczodrowski 1999, s. 153). Biorąc pod uwagę rozbieżności między 

strukturą zatrudnienia w polskiej gospodarce, a średnią dla 15 krajów UE (oraz w in-

nych państwach wysoko rozwiniętych) trudno jednoznacznie prognozować, jak długo 

potrwa proces ograniczania zatrudnienia w rolnictwie i dalszego zwiększania roli usług 
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(Malina 2006, nr 726). Jednakże być może fakt przystąpienia Polski do UE i proces 

integracyjny zintensyfikuje te przekształcenia (zob. tabela 2). 

Wydaje się, iż pewne obawy wzbudza szczególnie m.in. kwestia utrzymywania 

się wysokiego wskaźnika struktury zatrudnienia w rolnictwie od wielu już lat. Ponadto 

kraje rozwinięte osiągnęły o wiele wcześniej niż gospodarka polska przewagę udziału 

zatrudnienia w usługach w stosunku do odsetka pracujących w przemyśle (o czym 

nadmieniono). Francja i Wielka Brytania taką przewagę pozyskały już na początku lat 

60-tych, Szwecja w połowie lat sześćdziesiątych, a USA pod koniec XIX w. Część pań-

stw wysoko rozwiniętych zbliża się do fazy rozwoju określonej przez Fourastie'go jako 

stadium cywilizacji tercjarnej. Do takich państw zaliczyć można m.in.: Australię, Fran-

cję, Holandię, Kanadę, Szwecję, USA, Wielką Brytanię. W Polsce najmniej korzystna 

sytuacja (o czym już pisano) panuje w sektorze rolniczym, którego udział 

w zatrudnieniu (według danych rejestrowanych) utrzymuje się na poziomie zatrudnienia 

w przemyśle, podczas gdy w krajach rozwiniętych, przeważnie we wczesnych latach 

początku XX w., poziom zatrudnienia w rolnictwie spadł poniżej udziału zatrudnienia 

w przemyśle, utrzymując w dalszym ciągu trwałą tendencję spadkową (Kaźmierczak 

1995, s. 130-131 i 199; Kwiatkowski 2011, s. 37-53). Zatem omawiany proces ewolucji 

trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jest powiązany z tenden-

cjami ogólnoświatowymi i znajduje się w fazie kontynuacji. Nie ulega wątpliwości, iż 

dążenie do rozwoju sektora usługowego (serwicyzacji) jest zjawiskiem pożądanym. 

Jednakże w dobie globalnych procesów ekonomicznych nie jest do końca pewne, czy 

polskie przewagi konkurencyjne (m.in. relatywnie tania i przy tym wysoko wykształco-

na siła robocza, wzrost gospodarczy i dość obszerny rynek zbytu) w dłuższym okresie 

pozwolą na harmonijny rozwój społeczno-ekonomiczny w Polsce. Jest on w znacznej 

mierze oparty na czynnikach „zewnętrznych” (m.in. takich, jak inwestycje zagraniczne, 

międzynarodowe rynki kapitałowe i podział pracy, itp.), co w świetle dość niedawnych 

symptomów kryzysogennych na świecie, może stanowić pewne zagrożenie dla równo-

miernego funkcjonowania polskiej gospodarki. 

Poza tym odnośnie potrzeby inwestowania w kapitał ludzki zgodnie z danymi 

BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej GUS) struktura pracujących według wy-

kształcenia w IV kwartale 2014 r. kształtowała się następująco: największy udział 

w zatrudnieniu miały osoby z wykształceniem wyższym (32,5%), policealnym i śred-

nim zawodowym (26,6%) oraz z zasadniczym (26,4% ogółu). Kolejne udziały zajęły 

osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (8,6%), a następnie podstawowym 
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(i gimnazjalnym) oraz niepełnym (5,9%). Zatem „inwestowanie w siebie” (w swój kapi-

tał ludzki) wydaje się być najbardziej skutecznym sposobem na znalezienie pracy (choć 

nie daje pełnej gwarancji na jej uzyskanie). 

Istotną kwestię stanowi także fakt, iż rynek pracy jest związany z nieustannymi 

zmianami. Ma na to wpływ między innymi szybki rozwój nowych technologii, związa-

ne z koniunkturą zmiany popytu na pracę oraz procesy demograficzne. Przeobrażeniom 

podlega nie tylko wielkość i struktura zasobów ludzkich, ale także forma i sposób wy-

konywania pracy. Ulegają ewolucji również zawody i specjalności. Jedne przemijają, 

inne przeżywają dynamiczny rozwój, pojawią się nowe. Prognozuje się, iż do 2015 roku 

w krajach Unii Europejskiej liczba pracujących może zwiększyć się nawet o 13 milio-

nów osób. Zarówno w całej Europie, jak i w Polsce, nastąpi redukcja etatów w rolnic-

twie. Średnio w UE będzie to spadek rzędu 20%, a w kraju nawet 27%. W państwach 

europejskich przemysł zanotuje nieznaczny, bo 1,3% spadek zatrudnionych. W Polsce 

produkcja przemysłowa wciąż odgrywać będzie wiodącą rolę – między 2006 a 2015 

rokiem liczba pracujących w tym sektorze zwiększy się o około 17%. Podobne wzrosty 

odnotuje budownictwo. Jednakże przyszłość upatruje się w rozwoju sektora usług (Pro-

fesje…, s. 1-60). Przewiduje się, iż w 27 krajach europejskich zatrudnienie w usługach 

rynkowych zwiększy się o 20%, a w Polsce nawet o 30%. Spowodowałoby to dość 

istotne zbliżenie struktury pracujących w Polsce do tej, która cechuje rozwinięte pań-

stwa UE (głównie kraje „dawnej piętnastki” z obecnych 28) oraz mogłoby pozytywnie 

wpłynąć na sytuację na polskim rynku pracy. Poza tym prognozy rynku pracy w krajach 

UE wskazują na dalszą polaryzację (różnicowanie się) zawodów, z dużym odchyleniem 

w kierunku wysoko kwalifikowanych prac. Zakłada się, iż do 2020 roku powstanie 

w unijnej gospodarce 17,7 mln stanowisk pracy w zawodach wymagających wysokich 

kwalifikacji (m.in. w administracji, marketingu, logistyce, zarządzaniu sprzedażą, 

w ICT, edukacji, zawodach inżynierskich), (Gryzik 2009, s. 48). Zatem warto (o ile to 

możliwe) dążyć m.in. do inwestowania w kapitał ludzki. 

3. Zakończenie 

Podsumowując można by raz jeszcze stwierdzić, iż trzeba wciąż stymulować 

wzrost roli sektora III w Polsce, bo jest to m.in. istotna przesłanka zbudowania nowo-

czesnej (opartej na wiedzy) gospodarki rynkowej i wzrostu jej konkurencyjności (kom-

petetywności). Sektor ten ma duże znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego (human 

capital) i unowocześniania struktury ekonomicznej kraju (choć powinno się też tu 
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zwracać uwagę na dążenie do zwiększania zatrudnialności). Istnieje również potrzeba 

dalszej restrukturyzacji rolnictwa i przemysłu (zważywszy szczególnie na fakt członko-

stwa Polski w UE od 1 maja 2004 r.). Poza tym w okresie transformacji systemowej 

niestety nie udało się w pełni dokonać konwersji (przekształcenia) znacznego bezrobo-

cia (2157,9 tys. zarejestrowanych osób bez pracy w 2013 r. i 1825,2 tys. w 2014 r.). 

Trzeba wciąż dążyć do pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz prowadze-

nia kompleksowej polityki w sferze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Ma to 

na celu m.in. zwiększanie popytu na siłę roboczą (przy tym pewien interwencjonizm 

i podejście flexicurity, tzn. uelastycznianie pracy, a zarazem dążenie do bezpieczeństwa 

socjalnego – są tu uzasadnione). Przy czym można nadmienić, iż poruszone w opraco-

waniu wybrane kwestie odnośnie do problematyki społeczno-ekonomicznej z natury 

rzeczy są w pewnym stopniu kontrowersyjne i dyskusyjne (i problematyczne). Wydaje 

się zatem, iż jednostronna neoklasyczna, czy keynesistowska interpretacja omawianych 

problemów zatrudnieniowych nie jest w stanie wskazać przesłanek i źródeł zakłóceń 

(m.in. rozpatrując kwestię zróżnicowania przestrzennego i nierówności społeczno-

ekonomicznych). Ponadto wymagają one dalszej kontynuacji badawczej. 
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Streszczenie 
Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce jako 
miernik rozwoju (wybrane aspekty) 
W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych aspektach strukturalnych w polskiej 
gospodarce w kontekście rozwoju ekonomicznego (oraz m.in. potencjalnych nierówno-
ści, zróżnicowań i dysproporcji). Trójsektorowa struktura zatrudnienia jest jednym 
z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także doj-
rzałości systemu rynkowego. Porównanie trójsektorowej struktury pracujących w Pol-
sce i 15 krajach „dawnej” UE wskazuje na określone różnice w tym obszarze. Dlatego 
też wydaje się być niezbędne poznanie przeobrażeń tej struktury zatrudnienia (zwłasz-
cza w latach dziewięćdziesiątych i na początku obecnej dekady). 
Słowa klucze: rynek pracy, zatrudnienie, zmiany strukturalne. 
 
Abstract 
Changes in Three Sector Structure of Employment in the Polish Economy in 
the Polish Economy as a Measure of Development (Selected Aspects) 
This paper deals with selected aspects of three sector structure of employment (work-
ing) in Polish economy in context of economic development (among others potential 
disequilibrium, diversity and disparity). The three sector structure of employment is one 
of basic coefficients of level of socio-economic development, and also the maturity of 
market system. The comparison three sector of structure working in Poland and 15., 
countries "former" UE indicates differences in this area. Therefore knowledge about 
changes in the employment structure in Poland seems to be essential (especially con-
cerning last two decades). 
Key words: labour market, employment, structural changes. 


