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RYNEK PRACY WOBEC GLOBALIZACJI, TRANSGRANICZNOŚCI  
PROCESÓW BIZNESOWYCH I KRYZYSU EKONOMICZNEGO

(Streszczenie)

W światowej  gospodarce  zachodzą  istotne  przekształcenia w  strukturze  zasobów pracy,  które 
w perspektywie najbliższych lat nasilą się jeszcze bardziej. Artykuł poświęcony jest wybranym 
problemom z tego zakresu i składa się z trzech części merytorycznych. W pierwszej przedstawiono 
determinanty zmian na globalnym rynku pracy jako rezultat megatrendów (deagraryzacja, serwi-
cyzacja). Druga poświęcona jest konsekwencjom zmian na rynku pracy wynikającym z kryzysu 
finansowego w  latach 2007–2009. Trzecia  cześć dotyczy  skutków zmian na  rynku pracy  jako 
wyniku przedstawionych wcześniej czynników. 
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1. Wprowadzenie

Globalizacja i związany z nią transgraniczny transfer potencjału wytwórczego, 
a także serwicyzacja rozumiana jako wzrost zatrudnienia w sektorze usług oraz 
zwiększenie funkcji usługowych w procesach produkcyjnych, postęp technicz-
ny, prowadzą do szybkiej zmiany struktury popytu na pracę. Z drugiej strony 
w światowej gospodarce zachodzą istotne przekształcenia w regionalnej strukturze 
zasobów pracy, które w najbliższych latach nasilą się jeszcze bardziej. Mowa tutaj 
o regresie Europy oraz dużych przyrostach zasobów pracy w krajach azjatyckich, 
Ameryce Łacińskiej, a w przyszłości także w Afryce. Artykuł poświęcony jest 
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wybranym problemom z tego zakresu i składa się z trzech części merytorycznych. 
W pierwszej przedstawiono determinanty zmian na globalnym rynku pracy, jako 
rezultat megatrendów. Druga poświęcona jest konsekwencjom zmian na rynku 
pracy wynikającym z kryzysu finansowego w latach 2007–2009. Trzecia część 
dotyczy skutków wymienionych determinant. 

2. Zmiany na rynku pracy jako konsekwencja długookresowych trendów
Ostatnie dekady przynoszą zjawiska, które zmieniają warunki funkcjonowania 
rynku pracy, głównie w obszarze krajów należących do strefy euroatlantyckiej, 
ale także w innych regionach świata. Można je ująć w dwóch grupach. Pierw-
sza dotyczy  systemowych  i nieodwracalnych zmian, będących konsekwencją 
długookresowych trendów zachodzących w świecie. Druga wynika ze skutków 
bieżącego kryzysu ekonomicznego, będącego następstwem kryzysu finansowego 
z lat 2007–2009, który dotknął kraje wysoko rozwinięte, a jego skutki w gospo-
darce europejskiej widoczne są do dziś. W ramach pierwszej grupy czynników 
wyodrębnić można następujące zjawiska i megatrendy:
 – sekularne megatrendy takie jak: deagraryzacja i serwicyzacja (tertiaryzacja) 
gospodarek wyrażone zmianą sektorowej struktury PKB i zatrudnienia;

 – serwicyzacja sektorów produkcyjnych jako następstwo postępu technicznego, 
globalizacji, wzrostu konkurencji na globalnych rynkach, nowej organizacji 
biznesu, internacjonalizacji działalności gospodarczej; 

 – dyfuzja postępu technicznego wywołująca zmiany w popycie na pracę, zmiany 
w jej organizacji, strukturze zawodów; 

 – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej i zmiany w organizacji glo-
balnego biznesu wyrażające w tworzeniu centrów usług wsparcia oraz trans-
granicznym ich transferze i związaną z tym delokalizację miejsc pracy;

 – wzrost nowych potęg gospodarczych, zwiększenie znaczenia państw wschodzą-
cych (emerging markets), nowa dystrybucja bogactwa na globie, zmiany w re-
gionalnej podaży zasobów pracy wynikające z tendencji demograficznych.

Gdy mowa o strukturze rodzajowej gospodarki światowej (biorąc pod uwa-
gę  zatrudnienie, wartość  produkcji  czystej), wymienione wyżej megatrendy 
występują praktycznie we wszystkich gospodarkach świata w mniejszym  lub 
większym zakresie. Ma miejsce sekularny trend wzrostu udziału usług w struk-
turze gospodarki, przy czym warto zauważyć, iż jego udział w 2010 r. wahał się 
od prawie 75% w krajach OECD do 43,5% w krajach słabo rozwiniętych Azji 
Wschodniej  i  Pacyfiku. W okresie  1990–2010 wskaźnik  udziału  zmienił  się 
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średnio o 7,8 punktów procentowych, wykazując istotne zróżnicowanie w po-
szczególnych regionach świata (tabela 1).

TABELA 1: Sektorowa struktura wartości dodanej w wybranych regionach i strukturach gospodarki 
światowej w latach 1990–2010 

1990 2010 Zmiana 1990–2010

Wyszczególnienie Ia II III I II III I II III

Gospodarka światowab 5,4 32,9 61,7 2,8 26,3 70,9 –2,54 –6,6 9,17

Kraje OECD 2,8 31,9 65,3 1,3 23,8 74,9 –1,44 –8,1 9,58

Unia Europejska  3,5 33,2 63,2 1,5 25,5 73 –2,05 –7,7 9,75
Kraje Azji Wsch. 
i Pacyfiku  7,5 37,8 54,7 3,3 31 65,7 –4,19 –6,8 11,01

Ameryka Łacińska 
i Karaiby  8,5 35,9 55,6 6,2 32,9 60,9 –2,32 –3 5,32

Kraje Afryki 
Subsaharyjskiej  18,8 32,1 49,1 12,3 30 57,7 –6,5 –2,1 8,62

Kraje Azji Południowej 28,9 25,8 45,2 18,3 27 54,8 –10,68 1,2 9,52
Kraje o najniższych 
dochodach 37,5 19,5 43 25,7 25 49,3 –11,78 5,5 6,28

a Sektor  I  –  rolnictwo,  II  –  przemysł,  budownictwo,  III  –  usługi  publiczne  i  komercyjne;  
b Obejmuje 195 krajów świata. 

Ź r ó d ł o: The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator; stan na 10.03.2013 r. Obliczenia 
własne.

Źródła tych przekształceń są różne w odniesieniu do poszczególnych grup 
krajów. W krajach wysoko rozwiniętych głównym impulsem jest poziom rozwoju 
gospodarczego i zmiany w popycie na usługi (w tym popycie przedsiębiorstw na 
usługi wiedzochłonne, określane także jako usługi nasycone wiedzą1). W krajach 
słabo rozwiniętych często jest to konsekwencja opóźnień rozwojowych, braku 
rozwiniętego sektora II, stąd migracja zasobów pracy następuje do najprostszych 
usług (zwanych kiedyś w literaturze „sługami nędzy”). W krajach wschodzących, 

1 Są one określane jako KIBS (knowledge intensive business services). Patrz: M. Gibbons, C. Li-
moges, H. Nowotny, S. Schwartzman, P. Scot, M. Trow, The new Production of Knowledge, 
“The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies”, SAGE Publications Ltd., 
London 1994, oraz Business services as actors of knowledge transformation and diffusion: some 
empirical findings on the role of KIBS in regional and national innovation systems, Working 
Papers Firms and Region 2001/R2, Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, 
Karlsruhe. 
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które  nadganiają  opóźnienia  rozwojowe  (Indie, Chiny, Egipt,  Indonezja), ma 
miejsce wyraźny wzrost udziału sektorów przemysłowych w wartości dodanej. 
Kraje te stają się wiodącymi w świecie dostawcami dóbr konsumpcyjnych, pro-
dukcyjnych i nierzadko są głównymi konkurentami o światowe zasoby surow-
cowe. Procesy uprzemysłowienia są źródłem ekologicznych zagrożeń, wzrostu 
cen surowców na rynkach światowych, dysproporcji strukturalnych wewnątrz 
sektorów, krajów. Rozwój usług w krajach wschodzących wiąże się również ze 
wzrostem dobrobytu i rosnących aspiracji konsumpcyjnych społeczeństw delo-
kalizacji usług biznesowych (Indie, Chiny, Brazylia).

Wiele  gospodarek  świata,  głównie  kraje Afryki  Subsaharyjskiej  (ASS), 
pod względem zmian struktury rodzajowej znajduje się w stagnacji albo wręcz 
występuje zjawisko deindustrializacji  (choć nigdy  tej  fazy  industrializacji nie 
osiągnęły). Gdyby brać pod uwagę poziom  rozwoju produkcji  przemysłowej 
per capita, jak i jej tempo wzrostu w ostatnich dwudziestu latach, to 34 kraje 
spośród 46 państw ASS można uznać jako kraje będące w stanie stagnacji i opóź-
nienia (niski poziom produkcji przemysłowej per capita, ujemna stopa wzrostu 
tego wskaźnika)2. Z drugiej strony, prognozy demograficzne przewidują, iż Afryka 
w 2050 r. będzie liczyć prawie 2393 mln osób (dziś 1166 mln mieszkańców)3, brak 
możliwości aktywizacji zasobów pracy na kontynencie będzie rodzić napięcia, 
w tym emigrację, najpewniej do Europy, co ma już dziś miejsce (choć głównie 
z przyczyn politycznych).

Serwicyzacja oznacza nie tylko wzrost udziału sektora usług w gospodarce, 
ale także zwiększenie rozmaitych funkcji usługowych w sektorach produkcyjnych. 
Sektor usług podlega  istotnym przekształceniom strukturalnym pod wpływem 
technologii ICT, co oznacza głęboką jego modernizację, stworzenie nowej infra-
struktury świadczenia (możliwość czasowego i terytorialnego rozdzielnia miejsca 
pracy i czasu pracy), powstanie wielu nowych kategorii usług, które nierzadko 
trudno wyodrębnić spośród produktów technologii informacyjnych (konglomerat 
usług  i  produktów cyfrowych). Źródłem serwicyzacji gospodarki  są nie  tylko 
zmiany struktury popytu konsumpcyjnego, ale  także  rosnące zapotrzebowanie 
na usługi biznesowe ze strony przedsiębiorstw produkcyjnych, które w pogoni za 
racjonalizacją kosztów produkcji rezygnują w wielu przypadkach z własnych służb 
na rzecz zewnętrznych firm usługowych (mowa tutaj o procesach outsourcingu 

2  Szerzej: S.M. Szukalski, Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Sub-
saharyjskiej, „Studia Ekonomiczne” Instytut Nauk Ekonomicznych, PAN 2013/2.

3  World Population Prospects: The 2012 Revision, http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.
htm; stan na 28.07.2015 r.
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kontraktowego lub kapitałowego). Dokonująca się w wielu dziedzinach usług 
standaryzacja ich świadczenia sprawiła, że można mówić o swego rodzaju „in-
dustrializacji” procesów usługowych4. Stąd silny impuls rozwojowy w zakresie 
usług pochodzi  ze  sfery  produkcyjnej. W  strukturze  usług  zaopatrzeniowych 
zdecydowanie na znaczeniu zyskują usługi biznesowe oraz finansowe, one rozwi-
jają się najszybciej, w tym głównie usługi nasycone wiedzą. Rośnie także udział 
i wartość usług w obrocie międzynarodowym, co związane jest z liberalizacją 
ich obrotu (konsekwencje umów GATS, liberalizacji w przyjmowaniu inwestycji 
na poziomie poszczególnych państw5), a także przenoszeniem niektórych usług 
biznesowych za granicę (offshoring). Gdyby spojrzeć na sektor usług, dzieląc go 
na trzy subsektory związane z obrotem towarowym (A), z obsługą biznesu (B) 
oraz subsektor obejmujący usługi administracyjne, ochronę zdrowia, edukację 
i wychowanie (C), to widać wyraźnie, iż we wszystkich krajach OECD od 1990 r. 
zdecydowanie na znaczeniu zyskują usługi biznesowe.

Współczesne procesy gospodarcze charakteryzuje rosnące umiędzynarodowie-
nie działalności podmiotów. Firmy decydują się na rozszerzenie swojej aktywności 
poza rynek krajowy. Deregulacja i otwarcie gospodarek wielu krajów na kapitał 
zagraniczny, zmniejszenie ilości barier w podejmowaniu i prowadzeniu działal-
ności gospodarczej, dynamiczny rozwój technik informatycznych przyczyniły się 
do globalizacji biznesu. Dziś umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa 
jest  koniecznością,  daje możliwość  redukcji  kosztów  i  budowania  globalnej 
marki, uzyskania dostępu do zasobów niezbędnych dla prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji. Nowe, silne tendencje 
w rozwoju usług to:  transfer potencjału usług biznesowych (offshoring usług), 
technoglobalizm oznaczający fragmentaryzację i offshoring usług badawczych. 
Transgraniczny transfer usług biznesowych do regionów, gdzie jest tania siła ro-
bocza o odpowiednich kwalifikacjach, zmienia warunki na rynku pracy w krajach 
eksportujących te miejsca do innych krajów. Umiędzynarodowienie działalności 
oraz nowe podejście do zarządzania podmiotami prowadzi do tworzenia korpora-
cyjnych centrów wsparcia biznesowego. Centra te specjalizują się w określonym 
typie usług: księgowość, logistyka, obsługa płacowa personelu itp. Następuje także 
proces delokalizacji potencjału usług do krajów, gdzie są niższe koszty funkcjo-

4  S.M. Szukalski, Serwicyzacja a industrializacja sektora usług, Handel Wewnętrzny 2004/4–5, 
s. 47 i n.

5  W latach 1993–2009 wydano 2363 regulacje sprzyjające bezpośrednim inwestycjom zagra-
nicznym  (BIZ),  zaś w okresie  1993–2009  średnio w  roku  69  krajów  świata wprowadzało 
rocznie 139 regulacji sprzyjających BIZ. UNCTAD, World Investment Report 2010, Investing 
in a Low-Carbon Economy, New York, Geneva 2010, s. 77.
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nowania (głównie koszty płac) przy odpowiednim poziomie jakościowym usług. 
Przenoszenie centrów usług do innych krajów jest skutkiem splotu uwarunkowań, 
które dokonały się w samych korporacjach oraz w otoczeniu biznesu zarówno 
w wymiarze krajowym, jak i zagranicznym. Mamy tutaj na uwadze głównie: a) wy-
sokie tempo dyfuzji technik ICT, b) zmiany organizacji biznesu w jego wyniku, 
c) standaryzację świadczenia wielu rodzajów, d) liberalizację międzynarodowego 
handlu usługami, e) politykę wspierania inwestycji przez państwa przyjmujące 
inwestycje zagraniczne6, f) zmiany w systemach zarządzania korporacjami, g) istot-
ne zróżnicowania kosztów w różnych krajach i regionach świata7. Przy wyborze 
lokalizacji usług biznesowych korporacje transnarodowe biorą pod uwagę liczne 
czynniki, pamiętając, o tym, iż priorytety zależne są od rodzaju usług (centra usług 
wsparcia, centrale regionalne, ośrodki IT, cal center, centra badawcze) oraz formy 
prawno-organizacyjnej (ośrodki własne korporacji, outsourcing usług, pośrednie 
formy, takie jak np.: Build Operate Transfer czy Virtual Captives8). 

Do innych zmian na globalnym rynku pracy można zaliczyć: 
 – wzrost  znaczenia  państw wschodzących  (emerging markets),  szczególnie 
azjatyckich;

 – kumulacja nadwyżek  finansowych w Azji  i na Bliskim Wschodzie, nowa 
dystrybucja bogactwa na globie9;

 – największe przyrosty zasobów pracy w Azji i Afryce.

6  Warto zauważyć, iż w latach 2004–2013 zwiększyła się w świecie liczba regulacji wprowa-
dzających restrykcyjne rozwiązania dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych. World 
Investment Report 2015: UNITED, NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOP-
MENT, New York, Geneva 2015, s. 303.

7  Szerzej o tych procesach napisano w opracowaniu: S.M. Szukalski, Transgraniczny transfer 
usług biznesowych. Potencjał i szanse polskiej gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis” 2007, 
Folia Oeconomica nr 213, Łódź 2007, s. 159 i n., także S.M. Szukalski, Ameryka Łacińska na 
światowym rynku offshoringu usług biznesowych, w: K.A. Kłosiński (red.), Ameryka Łacińska 
– w poszukiwaniu nowego konsensusu, KUL, Lublin 2013.

8  Virtual Captive oznacza połączenie własności z możliwością korzystania z umiejętności dostaw-
cy usługi, a także jego infrastruktury. Proces biznesowy jest własnością klienta, zaś większość 
ryzyka operacyjnego znajduje się po stronie dostawcy usług, gdyż to on realizuje powierzone 
mu funkcje, wykorzystując w tym celu własne aktywa materialne i niematerialne. Build Operate 
Transfer obejmuje zaangażowanie firmy zewnętrznej w celu zbudowania centrum usług oraz 
zarządzania nim przez pewien czas, by po kilku latach, gdy osiągnie gotowość operacyjną, 
oddać go klientowi (usługobiorcy). 

9  Gdy patrzymy na światowe rezerwy, to kraje wysoko rozwinięte mają 18,5% tych rezerw, a bez 
Japonii tylko 7,8%. W 2010 r. aż 65% światowych rezerw zgromadzonych było w krajach zali-
czanych do gospodarek wschodzących, a gdyby zaliczyć nowe wysoko rozwinięte gospodarki 
azjatyckie (Korea Płd., Singapur, Hongkong i Tajwan), to udział ten wzrósłby do 77,4%. 
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3. Rynek pracy w krajach wysoko rozwiniętych  
– skutki kryzysu finansowego 2007–2009

Drugim czynnikiem determinującym zmiany na  globalnym  rynku pracy,  jest 
kryzys finansowy lat 2007–2009 i jego konsekwencje. Znajduje to wyraz w na-
stępujących faktach:

Po pierwsze, w krajach wysoko rozwiniętych w tym okresie miało miejsce 
ogromne marnotrawstwo zasobów pracy wyrażające się wysokim bezrobociem, 
które osiągnęło najwyższy poziom w historii nowoczesnej gospodarki.

W latach kryzysu finansowego zarówno w UE, jak i w USA bezrobocie wydat-
nie wzrosło. W pierwszym regionie o ponad 5 mln osób (stopa bezrobocia zwięk-
szyła się z 6,6% (2007) do 10,5% (2012) i osiągnął poziom niemal 25 mln osób. 
W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z przyrostem bezrobocia 
w latach 2007–2009 o ponad 7,4 mln osób oraz zwiększeniem stopy bezrobocia 
z 4,6% (2007) do 9,6% (2010), po czym notuje się spadek bezrobocia w 2012 r. 
Powszechnym zjawiskiem było i jest marnotrawstwo zasobów pracy. Szacuje się, 
iż 1/3 potencjalnych zasobów pracy jest niewykorzystana w ogóle bądź wyko-
rzystana w sposób niezgodny z ich możliwościami10. Jest to rezultat czynników 
politycznych, ekonomicznych i technologicznych.

Po drugie, ma miejsce szybki wzrost bezrobocia i wysoki jego poziom wśród 
młodych (osób do 25 roku życia), przy czym ma miejsce duże jego zróżnicowanie 
w poszczególnych krajach. Wskaźnik bezrobocia w tej grupie wiekowej waha się 
od 58,6% (Grecja), 55,7% (Hiszpania) do 7% (Niemcy). W Polsce wynosi 28,1%.

Po trzecie, ma miejsce tendencja do wzrostu zatrudnienia w niepełnym wy-
miarze czasu pracy oraz zatrudniania na umowy na czas określony. W krajach 
OECD11 w okresie 2001–2014 udział pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy zwiększył się z 15,6 do 16,7%. Udział pracowników za-
trudnionych na umowy czasowe z 10,8 do 11,1%. Jeżeli chodzi o UE, to pracę 
w niepełnym wymiarze  czasu wykonuje  19,2% zatrudnionych,  podczas  gdy 
w 2000 r. odsetek ten wynosił 16,2%. Oznacza to, iż ponad 40 mln osób pra-
cuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Odsetek jest wyraźnie zróżnicowany. 
Szczególnie wysoki odsetek zatrudnionych na czas określony występuje w Polsce 
(28,4%), Hiszpanii (24%), Holandii (21,7%), Portugalii (21,4%). W pozostałych 

10 J. Kleer, M. Kleiber, Zagrożenia globalne barierami rozwoju, Komitet  Prognoz  „Pol-
ska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2015, s. 50.

11 OECD, Employment and labour markets: Key tables from OECD – 2015, https://stats.oecd.org/
Index.aspx?DataSetCode=TEMP_I; stan na 28.07.2015 r.
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państwach członkowskich odsetek pracowników zatrudnionych na umowę na 
czas określony kształtował  się od 6 do 15%. Znaczne zróżnicowanie między 
państwami UE pod względem skłonności do zatrudniania na czas określony może 
odzwierciedlać praktyki krajowe na rynku pracy oraz łatwość, z jaką pracodawcy 
mogą zatrudniać lub zwalniać pracowników.

Najwyższy odsetek osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu jest 
w Holandii (w 2011 r. 38,5%), W. Brytanii (24,1%), Szwajcarii (26,9%), Niem-
czech  (22,3%). Stosunkowo niewiele  osób w  tym wymiarze  pracuje w Cze-
chach (4,8%), na Węgrzech (4,2%). Współczynniki zatrudnienia w niepełnym 
wymiarze czasu różnią się znacznie wśród mężczyzn i kobiet. Na niepełny etat 
w UE-27  zatrudniona była  prawie  jedna  trzecia  (31,9%) pracujących kobiet, 
odsetek ten w przypadku mężczyzn wynosi 8,7%. 

4. Skutki zmian i tendencje na rynku pracy

W tym fragmencie opracowania zwrócono uwagę na zjawiska będące skutkami 
zmian przedstawionych wyżej. Po pierwsze, rośnie grupa pracowników pozba-
wionych szeregu gwarancji pracowniczych (dotyczy to głównie osób zatrudnio-
nych na umowy czasowe). Mowa tutaj o braku gwarancji: a) znalezienia pracy 
odpowiadającej  kwalifikacjom,  b)  ochrony prawnej  lub  jej  niedostatecznego 
poziomu (np. związanej z procedurą zwolnień), c) wykonywania obowiązków, 
na które pracobiorca godził  się, podejmując pracę, d) bezpieczeństwa w pra-
cy wynikającego z ochrony zdrowia pracownika,  e)  zapewnienia możliwości 
dokształcania,  f)  dochodu,  gdy płaca nie ma  charakteru  stałej  pewnej  pensji, 
g) reprezentacji, czyli gwarancji zabezpieczenia interesu pracowniczego przez 
członkostwo w związku zawodowym i innych organach przedstawicielskich. Ta 
grupa osób zatrudnionych nazwana została przez socjologa G. Standinga12 pre-
kariatem (precarious – niepewny + proletariat). Tę grupę tworzą na ogół osoby 
wykształcone, młode, które zakończyły edukację i starają się wkroczyć na rynek 
pracy, a także osoby, które zostały dotknięte skutkami procesów restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, co zakłóciło ich ciągłość zatrudnienia, osoby kontynuujące naukę 
i łączące ją ze stażami zawodowymi. Osoby te pracują na przedłużających się 
umowach na czas określony, umowach stażowych, godzą się na pracę na okresy 

12 Za  twórcę  tego pojęcia  uznaje  się Guya Standinga –  profesora Uniwersytetu w Bath. Guy 
Standing, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, 2011.
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próbne, które kończą się brakiem stałego zatrudnienia. Skutki tych procesów to 
głównie:
 – destrukcja klasy średniej – osoby zatrudniane na podstawie elastycznych form 
zatrudnienia, nierzadko bez podstawowych gwarancji, mają na ogół słabą 
wiarygodność kredytową. W związku z narastającym naciskiem banków na 
udzielanie konsumentom pożyczek może to skutkować powstaniem nowych 
baniek kredytów subprime, niekoniecznie mieszkaniowych; 

 – trudno prekariuszom zaplanować karierę zawodową, a ciągła zmiana miej-
sca pracy, szukanie pracy zapewniającej większe bezpieczeństwo, zmiana 
miejsca zamieszkania wpływają negatywnie na sferę prywatną (planowanie 
rodziny).

Wzrost  liczebności osób zaliczanych do grupy prekariuszy  jest procesem 
światowym, wydaje się, iż może to wynikać z:
 – tendencji  postępu  technicznego,  powszechnej  automatyzacji  i  robotyzacji 
produkcji;

 – zawirowań  gospodarczych, wzrostu  ryzyka w działalności  gospodarczej, 
żyjemy w dekadzie spowolnienia gospodarczego w krajach wysoko rozwinię-
tych, w dekadzie globalnych turbulencji, silnej internacjonalizacji przedsię-
biorstw, która rodzi tendencje do przemieszczania potencjału wytwórczego, 
tam gdzie są niskie koszty pracy, ale także wysokie kwalifikacje zasobów 
pracy (przykład technoglobalizmu, offshoring usług wsparcia biznesowego, 
usług wspólnych);

 – tendencji demograficznych i związanych z tym starzeniem się społeczeństw, 
zwiększeniem długości życia, procesami migracyjnymi (różny etos pracy, 
kultura organizacyjna).

Po drugie, ma miejsce zmiana klasycznie pojmowanego miejsca pracy i za-
trudnienia. Coraz częściej ma miejsce zastępowanie klasycznego stosunku pracy 
poprzez elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy (ruchomy, zmienny, system 
modułowy, skomprymowany czas pracy, system pracy dzielonej (job sharing)). 
Wiele osób o wysokich kwalifikacjach dąży do samodzielności i elastycznego 
kształtowania relacji z jednym bądź kilkoma pracodawcami równocześnie, czyli 
rośnie  liczba  „wolnych  strzelców”. Również outsourcing  funkcji  i  procesów, 
w tym realizowanych często przez indywidualnych usługodawców, indywidu-
alnych przedsiębiorców. 

Po  trzecie, mamy do czynienia ze zjawiskiem dualizmu wymagań wobec 
rynku pracy. Z  jednej  strony poszukuje  się  pracowników o wysokich  kwali-
fikacjach,  z  drugiej  rośnie  liczba  stanowisk,  na  których wystarczają wąskie 
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kompetencje. Otóż,  rosnąca  dywersyfikacja  usług  daje  impuls  nie  tylko  do 
powstawania nowych stanowisk pracy, zmiany struktury rodzajowej, ale rośnie 
również liczba stanowisk, na których nie są wymagane wysokie kwalifikacje. 
Rozszerzają  się  obszary, w których mogą być  zatrudnione  osoby o  niższych 
kwalifikacjach, z wąskim zakresem kompetencji. To swego rodzaju proletariat 
„białych  kołnierzyków”,  charakterystyczny  dla  prostych  usług,  także  usług 
w centrach wsparcia biznesowego, jeżeli praca sprowadza się np. do rejestracji 
faktur czy skanowania dokumentów. Te niskokwalifikowane prace mogą mieć 
znaczny  udział w  postindustrialnej  strukturze  społecznej. Tendencja wydaje 
się być zgodna z postindustrialną koncepcją D. Bella, a także H.S. Dordicka, 
G. Wanga13. Konsekwencją zmian na rynku pracy jest coraz częstsze zatrudnia-
nie osób na podstawie elastycznych  form zatrudnienia  lub  rozmaitych umów 
czasowych, na okresy próbne, staże itp., o czym pisaliśmy wcześniej. Można 
obawiać się, iż procesy te pogłębiać się będą w gospodarce informacyjnej, która 
pewnie wymusi nowy podział pracy charakterystyczny dla paradygmatu infor-
macyjnego. M. Castells14 sugeruje nawet, iż przyszłość związana z gospodarką 
informacyjną będzie miała trzy wymiary. Pierwszy, wymiar wartościotwórczy, 
który obejmuje prace rzeczywiste wykonywane w danym procesie, drugi, wy-
miar  relacyjny, dotyczy relacji pomiędzy organizacją a  jej otoczeniem,  trzeci 
wymiar  uwzględnia  stosunki między  kierownictwem  a  pracownikami w or-
ganizacji (wymiar decyzyjny). Wydaje się, iż uprawniona jest sugestia autora, 
iż dysproporcja pomiędzy zawodami  i  pracownikami wykonującymi wysoko 
wartościotwórcze prace (związane z innowacyjnością, badaniami, zarządzaniem 
projektami) a wykonującymi proste zadania będzie się pogłębiać. Pracownicy, 
którzy w strukturach korporacyjnych są połączeni w sieci, ale nie są decydentami, 
wykonują rutynowe prace o wąskim zakresie kompetencji, podlegają procesowi 
destrukcji. Częsta zmiana pracy to cecha tej grupy zawodowej i szansa na awans 
materialny (zmiana miejsca pracy wiąże się z wyższą płacą). Ten proces widać 
w centrach usług wsparcia biznesowego. 

Po czwarte, wydaje się, iż serwicyzacja sektorów produkcyjnych będzie się 
pogłębiać, jako skutek:
 – skracania cyklu życia produktów, wzrostu znaczenia krótkich serii; 
 – rosnącej komplementarności towarów i usług; 

13 D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society, A. Venture in Social Forcasting, London 1973; 
(Die nachindustrielle Gesellschaft, Frankfurt–New York 1975); H.S. Dordick, G. Wang, The 
Information Society, A Retrospective View, Sage Publications, Inc., 1993.

14 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 239–240.
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 – przekształceń w sferze organizacji rynków, głównie jego internacjonalizacji 
i związanej z tym potrzebie rozwoju usług marketingowych, lepszego pla-
nowania i organizacji procesów gospodarczych; 

 – przeobrażeń w  strukturze  organizacji  przedsiębiorstw,  internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, to wzmacnia zapotrzebowanie na usługi z zakresu planowa-
nia i organizacji internacjonalizacji oraz globalizacji rynków; 

 – dyfuzji technologii informacyjnych, które pozwalają na usprawnienie proce-
sów zarządczych, to źródła przekształceń w zasobach pracy. 

Można postawić tezę, iż znikać będzie dychotomiczny podział gospodarki 
na sferę produkcji i usług wobec coraz silniejszego ich związku i przenikania 
typowych funkcji usługowych i produkcyjnych.

Po piąte, w procesy zmian na rynku pracy silnie zostają włączeni pracownicy 
z biedniejszych regionów świata wskutek delokalizacji miejsc pracy z Europy 
do Azji, Ameryki Łacińskiej do krajów, gdzie jest tańsza siła robocza przy po-
równywalnym poziomie kwalifikacji (rozwój zawodów usługowych związanych 
z obsługą biznesu – centra usługowe). Ma również miejsce migracja wysoko 
wykwalifikowanych osób ze słabiej rozwiniętych krajów do USA czy Europy 
(specjaliści  indyjscy  IT). W perspektywie  kolejnych  dziesięcioleci  źródłem 
przyrostu globalnych zasobów pracy będą głównie dwa obszary geograficzne 
Azja i Afryka. Afrykę zamieszkuje 1,3 mld osób (17,7% ludności świata), ale 
tutaj wytwarza się tylko 4% światowego PKB. Do 2050 r. ludność Afryki według 
prognoz wzrośnie o miliard osób (25,1% udział w populacji światowej), zasoby 
pracy zwiększą się o około 500 mln osób15. Pytanie, co się stanie, gdy nie znajdą 
one pola aktywności na swoim kontynencie? Co wtedy? Emigracja do starzejącej 
się Europy? Co już ma miejsce. Eskalacja konfliktów wewnątrz kontynentu (przy-
kład: arabska wiosna)? Rozwój usług biznesowych w krajach słabo rozwiniętych 
każe postawić pytanie, czy w przyszłości to nie będzie rodzić napięć, bowiem 
z jednej strony rośnie rzesza lepiej wykształconych osób, z drugiej mamy ograni-
czoność usług, możliwość przeniesienia ich do innych lokalizacji. Migracja niesie 
za sobą zagrożenia związane z wielokulturowością społeczeństw i rynku pracy. 
Dziś zasoby pracy w strefie euroatlantyckiej (USA, UE) są 3,8 razy mniejsze niż 
w takich krajach, jak: Chiny, Indie, a do 2030 r. relacja ta nie ulegnie zmianie16. 

Po szóste, powstaje pytanie, jaki będzie rynek pracy w przyszłości? Oczywi-
ście proste prognozowanie nie ma tutaj zastosowania, jednakże obserwując trendy, 

15 Na podstawie danych: World Population Prospects: The 2012 Revision and World Urbanization 
Prospects, http://esa.un.org/unpp Friday, August 24; stan na 28.07.2015 r. Obliczenia własne.

16 World Population Prospects…
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nowe zjawiska w aktywności osób, zmianę potrzeb, można zapytać, czy w strefie 
euroatlantyckiej nie grozi nam „cywilizacja czasu wolnego” (wspominał o tym 
Fourastie17), w której pracownik zatrudniony jest w systemie „strażaka” – gdy 
jest potrzebny wykorzystuje się jego wiedzę i umiejętności do wykonania okre-
ślonego zadania? A w jakim kierunku pójdzie rozwój zawodów? Czy w takim, 
jaki prognozują autorzy raportu “The shape of jobs to come”18, którzy spróbowali 
opisać zawody mogące pojawić się około 2030 r.? Wymienia się tam zawody 
dziś nieznane, takie jak: producenci ludzkich organów, nanomedycy, etycy no-
wej nauki (zajmujący się takimi kwestiami jak np. klonowanie), specjaliści od 
odwracania zmian klimatycznych, chirurdzy powiększający pamięć, turystyka 
kosmiczna (piloci, przewodnicy), osoby zajmujące się bezpieczeństwem danych, 
brokerzy czasu, osoby personalizujące strumień informacji. Te nazwy dziś brzmią 
zabawnie,  tak  jak  nazwy wielu  istniejących obecnie  zawodów w przeszłości 
mogły brzmieć dziwne.

Po siódme, wydaje się, iż w niektórych dziedzinach życia wzrastać będzie 
rola prosumenta, czyli osoby będącej  jednocześnie producentem i konsumen-
tem. Pojęcie to dziś funkcjonuje w marketingu i oznacza osobę zaangażowaną 
we współtworzenie i promowanie produktów, osobę świadomą swoich potrzeb, 
wymagającą, Współczesny  konsument ma  cechy wyraźnie  odróżniające  go 
od tradycyjnego konsumenta XX w. To wiąże się czasem z innym pojęciem –  
crowdsourcing (ang. crowd – tłum, ang. sourcing – czerpanie źródeł), co tłumaczy 
się jako outsourcing tłumu. Oznacza to proces, w ramach którego organizacja 
(firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) wydziela zadania wykonywa-
ne dotychczas przez pracowników firmy do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo 
szerokiej grupy ludzi. Umożliwia to zainteresowanym użytkownikom Internetu 
partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy 
specjalistów (konsumenci jako twórcy opakowań produktów). Pojęcie prosumen-
ta jest możliwe do urzeczywistnienia na szeroką skalę wraz z pojawieniem się 
koncepcji energetyki rozproszonej, zakładającej istnienie wielu rozproszonych 
źródeł generacyjnych o małej mocy, współpracujących ze sobą, zasilających małe 
terytoria w energię. Dzięki mikroinstalacji energetycznych prosument wytwarza 
energię na potrzeby własne lub sprzedaż19. 

17 J. Fourastie, Die grosse Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, Koeln 1969 (I wyd. 1949 r.).
18 The shape of jobs to come, Fast Future; stan na 6.08.2103 r.
19 Jeremy Rifkin mówi nawet o kapitalizmie rozproszonym. J. Rifkin, Trzecia rewolucja prze-

mysłowa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012. 
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Po  ósme, mówiąc  o  konsekwencjach  zmian  demograficznych  na  rynku 
pracy, szczególnie w krajach o starzejących się społeczeństwach, bez wątpienia 
można oczekiwać rozwoju usług z zakresu opieki zdrowotnej (usługi pielęgna-
cyjne, usługi terapii zajęciowej, rehabilitację itp.), usług opiekuńczych i usług 
bytowych  (dokonywanie  zakupów,  porządkowanie mieszkania,  załatwianie 
spraw w instytucjach w imieniu klienta). Ich świadczenie nie musi dokonywać 
się poprzez jednoznacznie zdefiniowane formy prawno-organizacyjne (dzienny 
szpital geriatryczny, hospitalizacja domowa, program kompleksowej opieki dla 
ludzi w wieku podeszłym oraz ośrodki opieki przejściowej, domy opieki). Tutaj 
jest także miejsce dla aktywności organizacji i przedsiębiorstw zaliczanych do 
ekonomii społecznej. 

5. Podsumowanie

Z powyższego wynika,  iż występujące dziś  problemy na  rynku pracy wcale 
nie muszą  zniknąć  lub  istotnie  zmniejszyć  się wraz  z  poprawą  koniunktury 
gospodarczej. Mają one bowiem istotne źródła w megatrendach rozwojowych, 
postępie technicznym oraz nietrwałości rynków. Szybkie zmiany wymagań pra-
codawców co do kwalifikacji, nowych umiejętności pracowników zmuszają do 
szybkiego i skutecznego reagowania na te zmiany zarówno ze strony samych 
zainteresowanych, jak i polityki rynku pracy, choć coraz trudniej jest sprostać 
występującym zjawiskom. 
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LABOUR MARKET IN VIEW OF GLOBALIZATION, TRANS-BORDER BUSINESS PROCESSES  
AND ECONOMICAL CRISIS

( S u m m a r y )

In the global economy there are significant transitions in the structure of labour market, which in 
the nearest future will deepen. The article describes particular problems concerning this aspect and 
consists of 3 meritorical parts. The first one describes determinants of changes in the global labour 
market as a result of mega-trends. The second part concerns changes on the labour market, which 
result from financial crisis of 2007–2008. The third part describes effects of changes on labour 
market as a result of mentioned factors.
Keywords: labour resurces; labour market; trans-border transfer of resources; financial crisis


