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WPROWADYENIE 

Zatrudnienie to jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, której 

wahania przekładaj� si� na funkcjonowanie całej gospodarki. Jego zmiany 

b�d�ce skutkiem zmian koniunktury oraz tendencji rozwojowych maj� istotne 

konsekwencje zarówno dla rozmiarów produkcji i stopnia wykorzystania 

mo�liwo�ci produkcyjnych gospodarki, jak równie� dla wielko�ci agregatowego 

popytu, który uzale�niony jest mi�dzy innymi od rozmiarów dochodów 

gospodarstw domowych. Tym samym, wahania zatrudnienia przekładaj� si�
równie� na kształtowanie si� takich wielko�ci jak konsumpcja, rozmiary importu 

czy eksportu. Z drugiej strony zatrudnienie jest wa�ne tak�e ze społecznego 

punktu widzenia, gdy� praca jest podstawowym �ródłem samorealizacji 

jednostki. Problem zatrudnienia i jego determinant staje si� szczególnie istotny 

w obliczu �wiatowego kryzysu gospodarczego. Poznanie i zrozumienie 

czynników odpowiadaj�cych za kształtowanie si� rozmiarów tej kategorii 

ekonomicznej oraz ró�nic w sile ich oddziaływania w ró�nych krajach mo�e 

mie	 istotne znaczenie dla formułowania odpowiedniej dla ka�dego z nich 

polityki antykryzysowej. 

Celem niniejszego artykułu jest ustalenie podstawowych czynników 

determinuj�cych rozmiary zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, okre�lenie 

charakteru mechanizmów dostosowawczych działaj�cych na rynku pracy oraz 

analiza siły oddziaływania czynników determinuj�cych w zale�no�ci od typu 

gospodarki kraju, tak�e w okresie globalnego kryzysu. 

Niniejszy artykuł składa si� z sze�ciu cz��ci. Analiz� rozpocz�to od 

przedstawienia podstawowych koncepcji teoretycznych opisuj�cych czynniki 

determinuj�ce poziom zatrudnienia (cz��	 2). W cz��ci trzeciej zawarte s�
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analizy danych statystycznych opisuj�cych zmiany rozmiarów zatrudnienia i ich 

uwarunkowania w krajach Unii Europejskiej w okresie lat 2005–2010. Opis 

modelu ekonometrycznego, który posłu�ył weryfikacji hipotez sformułowanych 

na gruncie teoretycznym przedstawiono w cz��ci czwartej, a wyniki 

przeprowadzonych estymacji – w pi�tej. W ostatnim fragmencie opracowania 

dokonano zestawienia wa�niejszych wniosków sformułowanych na podstawie 

przeprowadzonych analiz. 

DETERMINANTY ZATRUDNIENIA – UJ�CIE TEORETYCZNE 

Problematyka determinantów zatrudnienia jest przedmiotem zainteresowania 

teorii ekonomii od dawna, bo ju� od czasów ekonomii klasycznej. Zasadniczy 

wkład do dorobku teorii ekonomii w tym zakresie jest jednak�e dziełem 

przedstawicieli ekonomii neoklasycznej i ekonomii keynesistowskiej. Pó�niejsze 

uj�cia determinantów zatrudnienia nawi�zuj� bezpo�rednio do obu tradycyjnych 

uj�	. 

Jednym z pocz�tkowych cało�ciowych uj�	 zatrudnienia było uj�cie 

neoklasyczne, rozwini�te przez A. Marshalla i A. C. Pigou
1
. W swej analizie 

nawi�zuj� oni do koncepcji racjonalnego post�powania podmiotów 

gospodarczych i koncepcji kra�cowej produktywno�ci pracy. Zgodnie z teori�
neoklasyczn�, decyzje przedsi�biorców dotycz�ce rozmiarów zatrudnienia 

opieraj� si� na porównaniu kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników 

(okre�lonych przez stawki płac) z przyrostem produkcji, jaki dzi�ki temu 

powstaje, a wi�c z wielko�ci� kra�cowej produktywno�ci pracy. Z ich teorii 

wynika, �e rozmiary zatrudnienia w przedsi�biorstwie s� malej�c� funkcj� płac 

realnych oraz rosn�c� funkcj� kra�cowego produktu pracy. Ze wzgl�du na 

trudno�ci metodologiczne zwi�zane z praktycznym wyznaczeniem kra�cowego 

produktu pracy, przyjmuje si� cz�sto w literaturze wydajno�	 pracy jako 

zmienn� obja�niaj�c�. 

Mikroekonomiczne uj�cie zatrudnienia przez neoklasyków stało si� podstaw�
ich uj�	 makroekonomicznych. Ze wzgl�du na to, �e globalne zatrudnienie 

w gospodarce (globalny popyt na prac�) jest sum� zatrudnienia (popytu na 

prac�) poszczególnych przedsi�biorstw, makroekonomiczna, neoklasyczna 

funkcja zatrudnienia jest równie� rosn�c� funkcj� kra�cowego produktu pracy 

oraz malej�c� funkcj� stawek płac realnych. Poniewa� monotoniczno�	
kra�cowego produktu pracy jest analogiczna jak produktu przeci�tnego pracy

2
, 
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w makroekonomicznych uj�ciach zatrudnienia uwzgl�dnia si� wydajno�	 pracy, 

a nie kra�cowy produkt pracy. 

Zagadnienie determinantów zatrudnienia nie zostało na�wietlone w teorii 

J. M. Keynesa w sposób jednoznaczny. Zawa�ył na tym fakt, �e Keynes nie 

potrafił oderwa	 si� w pełni od neoklasycznego uj�cia tej kwestii. Dlatego te�
znajdujemy u Keynesa akceptacj� neoklasycznego postulatu o zrównaniu płac 

realnych i kra�cowej produkcyjno�ci pracy oraz wynikaj�c� z niego implikacj�
o zale�no�ci rozmiarów zatrudnienia od wysoko�ci płac realnych

3
. U Keynesa 

jednak obni�ka płac realnych nie jest traktowana jak przyczyna, lecz raczej jako 

nast�pstwo wzrostu zatrudnienia. 

Podstawowym czynnikiem determinuj�cym rozmiary zatrudnienia 

w gospodarce jest – według Keynesa – wielko�	 efektywnego popytu
4
. Gdy jego 

wielko�	 ro�nie to nast�puje – zgodnie z przekonaniem Keynesa – wzrost 

rozmiarów produkcji, który poci�ga za sob� wzrost rozmiarów zatrudnienia. Tak 

wi�c, oryginalne uj�cie Keynesa uzale�nia rozmiary zatrudnienia od wielko�ci 

produkcji w gospodarce. 

Z powy�szych uwag wynika, �e w tradycyjnych teoriach ekonomicznych 

podkre�la si� dwa główne czynniki determinuj�ce rozmiary zatrudnienia, 

a mianowicie: płace realne i produkcj� w gospodarce. We współczesnej 

literaturze ekonomicznej zwraca si� ponadto uwag� na dodatkowe determinanty, 

które równie� wpływaj� na zatrudnienie w gospodarce, a mianowicie: stopie�
otwarto�ci gospodarki, czas pracy i wydajno�	 pracy

5
. 

Czynnik otwarto�ci gospodarki eksponowany jest w�ród determinantów 

zatrudnienia we współczesnej literaturze ze wzgl�du na jego rol�
w przenoszeniu impulsów koniunkturalnych mi�dzy gospodarkami 

w zglobalizowanym �wiecie. Impulsy te s� bowiem przenoszone przede 

wszystkim za po�rednictwem handlu zagranicznego i przepływów kapitałowych. 

Dlatego te� gospodarki bardziej otwarte nara�one s� bardziej na zewn�trzne 

impulsy koniunkturalne ni� gospodarki o mniejszej otwarto�ci. Mo�e to 

znajdowa	 wyraz w silniejszej reakcji produkcji na wstrz�sy zewn�trzne 

w gospodarkach bardziej otwartych. 

Zmiany czasu pracy oraz zmiany wydajno�ci pracy uznawane s� obecnie za 

wa�ne elementy przystosowa� rynku pracy do waha� koniunkturalnych. Szoki 

popytowe b�d� poda�owe prowadz�ce do zmian produkcji nie musz� bowiem 

prowadzi	 natychmiast do zmian liczby pracuj�cych. Negatywne szoki 

prowadz�ce do spadku rozmiarów produkcji nie musz� powodowa	

                                                
3 J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieni�dza, PWN, Warszawa 1956, s. 27. 
4 Ibidem, s. 358. 
5 Zob. S. Smith, Labour Economics, Routledge, London – New York 2003, pp. 47–73; 

P. Cahuc, A. Zylberberg, Labour Economics, The MIT Press, Cambridge – London 2004, pp. 193–

214. 
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natychmiastowych redukcji zatrudnienia. Mog� prowadzi	 natomiast do redukcji 

czasu pracy i redukcji wydajno�ci pracy („chomikowania” siły roboczej). Tego 

rodzaju procesy przystosowawcze s� wysoce prawdopodobne w sytuacji, gdy 

wysokie s� koszty rotacji pracowników ponoszone przez pracodawców (a wi�c 

koszty rekrutacji, szkole� i zwolnie� z pracy). Wła�nie wysokie koszty rotacji 

zach�caj� pracodawców do stosowania tego rodzaju przystosowa� w okresach 

załamania si� koniunktury. Je�li takie przystosowania maj� miejsce, to nie 

pozostaj� one bez wpływu na skal� zmian zatrudnienia. Dlatego trzeba 

stwierdzi	, �e skala zmian zatrudnienia w gospodarce zale�y równie� od zmian 

czasu i wydajno�ci pracy. 

TENDENCJE ZATRUDNIENIA I ICH DETERMINANTY 

W UNII EUROPEJSKIEJ 

Przyjrzyjmy si� tendencjom liczby pracuj�cych oraz ich determinantom 

w krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2010. Wszystkie dane statystyczne 

wykorzystane w tej analizie pochodz� z internetowej bazy danych Eurostatu. 

Na wykresie 1 przedstawiono tendencje zmian liczby pracuj�cych w grupach 

krajów UE w latach 2005–2010. Jak wynika z wykresu, do roku 2008 

wyst�powała dosy	 silna tendencja wzrostowa rozmiarów zatrudnienia we 

wszystkich grupach krajów, ale była ona najsilniejsza w nowych krajach 

członkowskich (NKC), lata 2008–2010 natomiast charakteryzowały si�
tendencjami spadkowymi w tych krajach. Odwrócenie si� tej tendencji w 2008 

roku trzeba przypisa	 efektom globalnego kryzysu. 
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Wykres 1. Tendencje zmian zatrudnienia w Unii Europejskiej 

w latach 2005–2010 (rok 2005=100) 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat. 

Szczegółowe tendencje zmian zatrudnienia w poszczególnych krajach UE 

przedstawiono w tabeli 1. Wynika z niej, �e najsilniejszy wzrost zatrudnienia 

w latach 2005–2008 wyst�pował w Bułgarii, Polsce, Słowacji, Cyprze i Łotwie, 

najsilniejszy spadek za� w drugim podokresie (lata 2008–2010) miał miejsce 

w takich krajach, jak: Litwa, Estonia, Łotwa, W�gry. Warto zauwa�y	, �e 

w Polsce tendencje wzrostowe zatrudnienia utrzymywały si� w całym badanym 

okresie, cho	 po 2008 roku były one znacznie słabsze. 
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Tabela 1. 

Zmiany zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej 

w latach 2005–2010 (rok 2005=100) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 102,7 105,2 106,8 106,5 106,9 

Belgia 100,7 103,4 104,9 104,3 105,9 

Bułgaria 104,3 108,9 112,2 109,0 102,8 

Cypr 102,7 108,4 109,8 109,3 110,3 

Czechy 101,3 103,3 104,9 103,6 102,6 

Dania 101,9 101,9 103,5 100,9 98,8 

Estonia 106,4 107,8 108,0 98,7 94,6 

Francja 100,7 102,4 103,7 102,8 103,0 

Gracja 101,9 103,2 104,3 103,2 100,5 

Hiszpania 104,1 107,2 106,7 99,9 97,6 

Holandia 101,8 104,3 105,8 105,9 103,2 

Litwa 101,7 104,1 103,1 96,3 91,2 

Luksemburg 100,9 104,8 104,5 111,8 113,5 

Łotwa 105,2 108,0 108,6 96,0 91,7 

Malta  102,2 105,2 107,6 108,7 110,3 

Niemcy 102,0 104,2 106,0 105,7 105,6 

Polska 103,4 107,8 111,5 111,9 112,5 

Portugalia 100,7 100,9 101,5 98,7 97,2 

Rumunia 101,9 102,6 102,8 101,4 101,4 

Słowacja 103,9 106,3 109,6 106,8 104,7 

Słowenia 101,3 103,8 104,9 103,3 101,8 

W�gry 100,7 100,6 99,4 96,9 96,9 

Wielka Brytania 100,9 101,6 102,4 100,9 101,0 

Włochy 101,9 102,9 103,7 102,1 101,4 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 
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Tendencje zmian zatrudnienia tłumacz� si� w du�ym stopniu tendencjami 

zmian PKB. Wida	 to wyra�nie na wykresie 2, który pokazuje tendencje 

wzrostowe PKB w analizowanych grupach krajów w latach 2005–2008 (były 

one silniejsze w nowych krajach członkowskich UE) oraz tendencje spadkowe 

po 2008 roku. Wzrostowe tendencje PKB w pierwszym podokresie były 

szczególnie silne w Słowacji, Rumunii, Litwie, Bułgarii i Łotwie, za�
stosunkowo silne spadki PKB w drugim podokresie miały miejsce na Łotwie, 

W�grzech i we Włoszech (por. tab. 2). 

Wykres 2. Tendencje zmian PKB w Unii Europejskiej 

w latach 2005–2010 (rok 2005=100) 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat. 

Zró�nicowane tendencje zmian PKB w poszczególnych krajach UE mo�na 

cz��ciowo obja�ni	 zró�nicowanym stopniem otwarto�ci gospodarki w tych 

krajach. Jak wynika z tabeli 3, wska�niki otwarto�ci gospodarki s� zró�nicowane 

w Unii Europejskiej. Mamy grup� krajów z niskimi wska�nikami otwarto�ci 

(Grecja, Francja, Włochy, Hiszpania) oraz kraje o wysokich wska�nikach 

(Luksemburg, W�gry, Czechy, Słowacja, Estonia, Malta). 
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Tabela 2. 

Zmiany PKB w krajach Unii Europejskiej 

w latach 2005–2010 (rok 2005=100) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 103,6 107,3 109,5 105,6 107,6 

Belgia 102,7 105,6 106,6 103,9 106,0 

Bułgaria 106,5 113,0 119,1 113,7 113,8 

Cypr 104,1 109,3 112,9 111,2 112,3 

Czechy 106,8 112,9 115,4 111,3 113,6 

Dania 103,4 105,0 103,9 98,6 100,7 

Estonia  110,6 117,5 112,4 98,5 101,6 

Francja 102,5 104,8 104,7 101,9 103,4 

Gracja 105,2 109,4 110,5 108,4 104,0 

Hiszpania 104,0 107,6 108,5 104,7 104,6 

Holandia 103,4 107,3 109,2 105,3 107,0 

Litwa 107,8 117,7 120,6 105,9 107,2 

Luksemburg 105,0 111,6 113,1 109,4 112,9 

Łotwa 112,2 122,2 118,0 100,0 99,7 

Malta  101,9 106,4 111,8 108,5 111,7 

Niemcy 103,4 106,0 107,0 102,3 105,9 

Polska 106,2 113,0 118,1 119,8 123,6 

Portugalia 101,4 103,8 103,8 101,3 102,6 

Rumunia 107,9 114,2 121,5 114,5 113,2 

Słowacja 108,5 119,0 124,8 120,1 124,1 

Słowenia 105,9 112,7 116,5 108,3 109,5 

W�gry 103,6 104,4 105,2 98,5 99,7 

Wielka Brytania 102,8 105,5 105,4 100,5 101,8 

Włochy 102,0 103,5 102,2 97,0 98,3 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 
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Tabela 3. 

Stopie otwarto�ci gospodarki w krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2010 

(mierzony udziałem sumy importu i eksportu w PKB; �rednia dla całego okresu) 

Kraj Wska�nik otwarto�ci 

Austria 1,11 

Belgia 1,67 

Bułgaria 1,40 

Cypr 1,07 

Czechy 1,98 

Dania 1,08 

Estonia 1,76 

Francja 0,60 

Grecja 0,57 

Hiszpania 0,67 

Holandia 1,57 

Litwa 1,38 

Luksemburg 3,39 

Łotwa 1,04 

Malta 1,90 

Niemcy 0,90 

Polska 0,80 

Portugalia 0,79 

Rumunia 1,24 

Słowacja 1,83 

Słowenia 1,42 

W�gry 2,31 

Wielka Brytania 0,64 

Włochy 0,55 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 

Je�li chodzi o zmiany płac realnych, inny czynnik determinuj�cy rozmiary 

zatrudnienia, to trzeba zauwa�y	 bardzo zró�nicowane co do kierunku zmian 

i siły tendencje w krajach Unii Europejskiej (zob. tab. 4). Warto podkre�li	 silne 

tendencje wzrostowe w Bułgarii, Rumunii, Łotwie, Czechach, Litwie i Polsce 
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oraz stosunkowo słaby wzrost, a nawet spadki płac realnych w Luksemburgu, 

Malcie, Danii, Grecji i Niemczech. 

Tabela 4. 

Zmiany płac realnych w krajach Unii Europejskiej 

w latach 2005–2010 (rok 2005=100) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgia 100,3 101,2 102,9 105,4 b.d. 

Austria 100,4 102,2 104,9 108,0 107,5 

Bułgaria 103,3 113,2 127,8 140,7 150,8 

Cypr 101,7 101,1 101,9 105,7 105,5 

Czechy 105,3 109,9 115,9 119,1 122,8 

Dania 100,2 101,1 100,5 101,8 102,5 

Estonia 108,0 117,3 124,2 120,6 117,2 

Francja 101,4 102,2 102,4 102,8 104,9 

Gracja 99,0 99,3 98,6 104,0 101,1 

Hiszpania 98,9 100,1 102,8 106,6 106,8 

Holandia 101,0 102,8 104,1 106,8 106,7 

Litwa 111,5 124,9 133,9 128,6 120,9 

Luksemburg 96,5 96,4 96,1 100,8 97,9 

Łotwa 112,6 122,1 130,3 131,4 131,8 

Malta 100,6 98,6 97,6 96,4 94,6 

Niemcy 101,4 101,7 103,9 104,5 104,6 

Polska 104,2 110,8 118,3 119,4 121,5 

Portugalia 98,2 100,2 102,9 105,9 106,0 

Rumunia 106,3 115,6 121,9 129,9 131,7 

Słowacja 104,9 110,9 115,3 120,7 121,9 

Słowenia 104,1 106,1 113,4 114,3 116,3 

W�gry 104,8 108,8 112,2 111,4 110,7 

Wielka Brytania 100,7 103,1 104,7 103,6 104,4 

Włochy 100,7 100,3 101,4 103,8 b.d. 

b.d. – brak danych 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 
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Tabela 5. 

Zmiany czasu pracy w krajach Unii Europejskiej 

w latach 2005–2010 (rok 2005=100) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Austria 99,7 99,2 99,0 99,0 99,2 

Belgia 99,5 100,8 99,2 100,0 100,3 

Bułgaria 100,7 100,5 100,0 99,5 99,5 

Cypr 99,5 100,0 100,0 100,5 99,5 

Czechy 99,8 99,8 100,0 99,5 99,3 

Dania 99,2 100,6 99,2 95,7 99,4 

Estonia 100,0 99,5 100,0 98,0 100,3 

Francja 100,3 100,0 100,0 99,7 100,0 

Grecja 99,1 99,5 99,8 100,2 99,5 

Hiszpania 100,0 99,7 99,5 99,2 99,5 

Holandia 100,7 99,7 100,0 99,4 100,0 

Litwa 100,5 100,5 100,8 98,7 99,5 

Luksemburg 99,5 98,4 100,0 101,4 100,0 

Łotwa 100,5 98,3 98,5 98,0 98,7 

Malta 99,5 99,7 99,7 99,7 99,7 

Niemcy 99,7 99,7 100,3 100,3 100,0 

Polska 100,0 100,2 100,0 99,3 99,8 

Portugalia 99,7 99,7 100,0 99,7 100,3 

Rumunia 99,5 99,8 100,0 99,8 99,8 

Słowacja 100,2 100,2 99,8 99,5 99,5 

Słowenia 99,0 100,0 100,2 98,5 99,0 

W�gry 100,0 99,8 99,8 99,3 100,0 

Wielka Brytania 99,5 100,3 99,7 99,2 99,5 

Włochy 99,7 99,7 99,5 99,5 99,5 

�ródło: Internetowa baza danych Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). 

Z tabeli 5 wynika, �e zmiany czasu pracy nie były du�e w analizowanym 

okresie lat 2005–2010. Tym niemniej mo�na zauwa�y	 tendencje spadkowe 

czasu pracy w wielu krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w latach 2008–2010. 
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Wskazuje to, i� redukcja czasu pracy wykorzystywana była jako metoda 

przystosowa� rynku pracy w okresie globalnego kryzysu. 

MODEL EKONOMETRYCZNY 

W tej cz��ci pracy zaprezentowano model wykorzystany do analiz 

ekonometrycznych ukazuj�cych kształtowanie si� determinantów zatrudnienia 

w krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2010. 

Punktem wyj�cia dla niniejszego badania była prosta funkcja popytu na 

prac�, uwzgl�dniaj�ca zarówno determinanty o charakterze keynesowskim – 

poziom PKB, jak równie� neoklasycznym – wysoko�	 płac realnych: 

tttt RWagePKBZ ζββα +++= )ln()ln()ln( 210 ,               (1) 

gdzie 

tZ  – rozmiary zatrudnienia w okresie t , 

tPKB  – rozmiary PKB w okresie t , 

tRWage  – wysoko�	 płac realnych w okresie t , 

0α  – stała, 

21,ββ  – parametry mierz�ce elastyczno�	 zatrudnienia wzgl�dem PKB i płac 

realnych, 

tζ  – składnik losowy. 

Do modelu wprowadzono mechanizm dostosowa� adaptacyjnych, który 

oddaje opó�nienia w reakcji popytu na prac� na zmiany jego determinantów 

wynikaj�ce m.in. z wyst�powaniem procesów chomikowania siły roboczej, czy 

te� braku elastyczno�ci zwi�zanego z obecno�ci� zwi�zków zawodowych oraz 

ograniczeniami nakładanymi przez kodeks pracy
6
. Mechanizm ten mo�emy 

opisa	 równaniem:  

))ln()(ln()ln()ln( 1

*

1 −− −=− tttt ZZZZ γ ,                           (2) 

gdzie 
*

tZ  – poziom potencjalnego popytu na prac�, 

γ  – współczynnik dostosowa�. 

                                                
6 A. Welfe, W. Welfe W., Ekonometria stosowana, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2004, ss. 69–70. 
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Po podstawieniu (1) do (2) otrzymamy zatem: 

ttttt RWagePKBZZ γζγβγβγγα +++−+= − )ln()ln()ln()1()ln( 2110 , 

ttttt RWagePKBZZ ξββαα ++++= − )ln(')ln(')ln('')ln( 21110 ,        (3) 

gdzie 

'0α  – stała, 

'1α  – inercja zmiennej obja�nianej, 

',' 21 ββ  – krótkookresowe elastyczno�ci zatrudnienia wzgl�dem PKB i płac 

realnych. 

Do modelu wprowadzono opó�nienia zmiennych obja�niaj�cych:  
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Kolejnym krokiem jest przedstawienie uzyskanego równania w reprezentacji 

panelowej: 
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W przypadku estymacji wykonanych dla wszystkich krajów próby do modelu 

dodano dodatkow� zmienn� interakcyjn� opisuj�c� wpływ otwarto�ci 

gospodarki na relacj� pomi�dzy zatrudnieniem a PKB. Model przyj�ł zatem 

posta	: 
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gdzie 

stiZ −,  – rozmiary zatrudnienia w kraju i  w okresie t  opó�nione o s  kwartałów, 
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stiPKB −,  – rozmiary PKB w kraju i  w okresie t  opó�nione o s  kwartałów, 

stiRWage −,  – wysoko�	 płac realnych w kraju i  w okresie t  opó�nione 

o s  kwartałów, 

stiOG −,  – współczynnik otwarto�ci gospodarki w kraju i  w okresie 

t  opó�nione o s  kwartałów, obliczany według wzoru: 

ti

titi

PKB

Ex

,

,, Im+
, gdzie tiEX ,  oznacza rozmiary eksportu w kraju 

i  w okresie t , a tiI ,  – rozmiary importu w kraju i  w okresie t . 

Parametr 1α  informuje nas o inercji procesu – im ni�sza jest jego warto�	, 

tym szybciej zachodz� dostosowania na rynku pracy. Oszacowania parametrów 

β  uzyskane w modelu tej postaci maj� interpretacj� elastyczno�ciow� – 

wzrost/spadek PKB o 1% spowoduje wzrost/spadek zatrudnienia o %1β

(w analogiczny sposób interpretujemy parametr 2β  opisuj�cy zmiany 

zatrudnienia spowodowane wahaniami płac realnych). Oszacowanie parametru 

� pokazuje o ile procent wzro�nie/zmaleje warto�	 parametru 1β  je�li otwarto�	

gospodarki wzro�nie o 1%. 

W oparciu o istniej�ce koncepcje teoretyczne mo�na sformułowa	
oczekiwania dotycz�ce po��danego znaku relacji pomi�dzy zmiennymi modelu. 

Zgodnie z teori� keynesowsk� nale�y podejrzewa	 istnienie dodatniej zale�no�ci 

pomi�dzy zatrudnieniem a PKB. Koncepcje neoklasyczne wskazuj� na ujemny 

znak relacji pomi�dzy zatrudnieniem a płacami realnymi
7
. Dodatnie 

oszacowanie parametru δ  potwierdzi natomiast hipotez� mówi�c� o wi�kszej 

wra�liwo�ci rynków pracy na zmiany produkcji w krajach o bardziej otwartych 

gospodarkach. 

                                                
7 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

ss. 103–104, 116–117. 
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WYNIKI ANALIZ EKONOMETRYCZNYCH 

Model opisany szczegółowo w poprzedniej cz��ci niniejszego opracowania 

oszacowano dla panelu obejmuj�cego odsezonowane dane kwartalne dla 

24 krajów Unii Europejskiej (ze wzgl�du na brak danych niemo�liwe było 

uwzgl�dnienie w nim Irlandii, Szwecji i Finlandii) z lat 2005–2010 pochodz�ce 

z internetowej bazy danych Eurostat
8
. W procesie estymacji posłu�ono si�

metod� Arellano–Bonda dla paneli dynamicznych, a jako zmienne 

instrumentalne wykorzystano opó�nione warto�ci zmiennych obja�nianych. 

Uwzgl�dniono równie� tzw. efekty stałe (ang. fixed effects) w uj�ciu 

przekrojowym. Ze wzgl�du na nieistotno�	 dalszych opó�nie� w estymacjach 

ograniczamy si� do opó�nie� o jeden okres. Warto�ci statystki t obliczono 

z wykorzystaniem metody White’a. 

Tabela 6. 

Warto�ci oszacowa parametrów modelu dla krajów Unii Europejskiej: 

Grupa pa�stw UE 

Liczba krajów 24 

Okres próby 2005.1-2010.4 

 Param. T 

Ln(Z(-1)) 0,793
*** 

40,50 

Ln(PKB) 0,174
*** 

16,93 

Ln(Rwage(-1)) -0,102
*** 

-10,96 

Ln(PKB(-1)*OG) 0,0007
*** 

2,71 

Liczba obserwacji 525 

Bł�d stand. reg. 0,012 

Odch. stand. zm. 

obja�nianej 
0,011 

Statystyka J 16,24 

Odrzucenie hipotezy zerowej testu istotno�ci oszacowa� na poziomie: 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

�ródło: obliczenia własne. 

                                                
8 Dane dost�pne na stronie 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. 
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W oparciu o oszacowania uzyskane dla całego okresu próby 

i 24 analizowanych krajów (Tabela 1) mo�emy stwierdzi	, i� zarówno PKB jak 

i płace realne s� istotnymi determinantami zatrudnienia. Oszacowania 

parametrów s� równie� zgodne co do kierunku zale�no�ci ze sformułowanymi 

wcze�niej oczekiwaniami. Pomimo, i� uzyskano istotne statystycznie 

oszacowanie parametru opisuj�cego wpływ otwarto�ci gospodarki na 

wra�liwo�	 zatrudnienia wzgl�dem PKB, to ze wzgl�du na jego znikomo�	 nie 

mo�na wysun�	 wniosku o istnieniu takiej zale�no�ci. 

Tabela 7. 

Warto�ci oszacowa modelu dla krajów Unii Europejskiej 

w okresie przed kryzysem i w trakcie jego trwania 

Grupa pa�stw UE UE 

Liczba krajów 24 24 

Okres próby 2005.1-2007.4 2008.1-2010.4 

 Param. T Param. t 

Ln(Z(-1)) 0,585*** 14,58 0,785*** 33,38 

Ln(PKB) 0,288*** 7,34 0,198*** 37,74 

Ln(RWage(-1)) -0,165*** -4,92 -0,073*** -4,80 

Ln(Z(-1)*OG) - - - - 

Liczba obserwacji 240 285 

Bł�d stand. reg. 0,010 0,013 

Odch. stand. zm. 

obja�nianej 
0,009 0,012 

Statystyka J 21,70 21,11 

Odrzucenie hipotezy zerowej testu istotno�ci oszacowa� na poziomie: 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

�ródło: obliczenia własne. 

Kolejnym krokiem była estymacja modelu dla dwóch podokresów 

obejmuj�cych lata 2005–2007 i 2008–2010, które oddaj� sytuacj� panuj�c�
przed i w trakcie kryzysu (Tabela 2). Uzyskane oszacowania wskazuj� na 

osłabienie wra�liwo�ci zatrudnienia na zmiany zarówno płac realnych, jak i PKB 

w czasie kryzysu. Wzrost parametru inercji w okresie kryzysu �wiadczy za�
o spowolnieniu dostosowa� zatrudnienia. Wyniki takie potwierdzaj� hipotez�
o ró�nicach w działaniu mechanizmów dostosowawczych na rynku pracy 

w czasie kryzysu i dobrej koniunktury. Nie udało si� natomiast uzyska	



Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej... 165

istotnych oszacowa� parametru δ  mierz�cego wpływ otwarto�ci gospodarki na 

relacj� pomi�dzy PKB a zatrudnieniem. 

Porównuj�c warto�ci oszacowa� modelu dla krajów tzw. starej Unii (UE 15) 

oraz nowych krajów członkowskich (NKC), które przedstawiono 

w Tabeli 3 zauwa�amy, i� w przypadku pierwszej z tych grup uzyskano 

wyra�nie ni�sze oszacowania elastyczno�ci wzgl�dem PKB i płac realnych oraz 

wy�szy parametr inercji ni� w drugiej, co �wiadczy o mniej �ywiołowym 

charakterze procesu w krajach UE 15. Sytuacja taka mo�e by	 wynikiem 

silniejszej ochrony zatrudnienia w tej grupie pa�stw. 

Tabela 8. 

Warto�ci oszacowa parametrów modelu dla krajów UE 15 i nowych krajów 

członkowskich (NKC) 

Grupa pa�stw UE 15 NKC 

Liczba krajów 12 12 

Okres próby 2005.1-2010.4 2005.1-2010.4 

 Param. T Param. T 

Ln(Z(-1)) 0,726*** 6,35 0,626*** 20,03 

Ln(PKB) 0,173** 2,53 0,259*** 9,75 

Ln(RWage(-1)) -0,084*** -4,38 -0,121*** -6,27 

Liczba obserwacji 261 264 

Bł�d stand. reg. 0,011 0,013 

Odch. stand. zm. 

obja�nianej 
0,089 0,014 

Statystyka J 9,95 12,14 

Odrzucenie hipotezy zerowej testu istotno�ci oszacowa� na poziomie: 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

�ródło: obliczenia własne. 

Tabela 4 przedstawia oszacowania modelu dla krajów UE 15 i nowych 

krajów członkowskich z uwzgl�dnieniem podziału na okres przed i w czasie 

kryzysu. W przypadku NKC nie obserwujemy zmiany charakteru mechanizmów 

dostosowawczych działaj�cych na rynku pracy w czasie kryzysu. Oszacowania 

parametrów inercji i płac realnych nie uległy istotnym zmianom a wra�liwo�	
zatrudnienia na zmiany produkcji wzrosła zachowuj�c si� tym samym 

procyklicznie. W krajach starej Unii obserwujemy natomiast antycykliczne 

zmiany gdy chodzi o wpływ PKB na zatrudnienie oraz wzrost parametru inercji, 
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co �wiadczy o spowolnieniu procesów dostosowawczych i wi�kszej 

skuteczno�ci działania mechanizmów pozwalaj�cych przeciwdziała	 skutkom 

negatywnych zmian aktywno�ci gospodarczej. 

W kolejnym kroku wyodr�bniono grup� krajów, które odnotowały niewielkie 

spadki zatrudnienia w czasie kryzysu. Zakwalifikowano do niej te pa�stwa, 

w których w okresie od I kwartału 2008 r. do I kwartału 2010 r. �rednie zmiany 

zatrudnienia nie były ni�sze ni� -0,1%. Do grupy tej nale�y 8 krajów: Austria, 

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy i Polska. Pozostałych 

16 zaliczono za� do krajów o du�ych spadkach zatrudnienia. 

Tabela 9. 

Warto�ci oszacowa modelu dla krajów UE15 i nowych krajów członkowskich 

(NKC) w okresie przed kryzysem i w trakcie jego trwania 

Grupa pa�stw UE 15 NKC UE 15 NKC 

Liczba krajów 12 12 12 12 

Okres próby 2005.1-2007.4 2005.1-2007.4 2008.1-2010.4 2008.1-2010.4 

 Param. t Param. t Param. t Param. t 

ln(Z(-1)) 0,626*** 7,79 0,692*** 25,79 0,730*** 67,50 0,648*** 12,11 

ln(PKB) 0,198*** 6,21 0,193*** 7,61 0,118*** 7,52 0,246*** 2,73 

ln(RWage(-1)) -0,060* -1,90 -0,69* -1,95 -0,068*** - 2,97 - 0,029** -2,27 

Liczba 

obserwacji 
120 132 141 144 

Bł�d stand. reg. 0,007 0,013 0,012 0,012 

Odch. stand. zm. 

obja�nianej 
0,006 0,011 0,010 0,013 

Statystyka J 9,11 10,42 12,29 55,66 

Odrzucenie hipotezy zerowej testu istotno�ci oszacowa� na poziomie: 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

�ródło: obliczenia własne. 

Oszacowania modelu uzyskane dla wspomnianych grup tak�e wskazuj� na 

odmienny charakter mechanizmów dostosowawczych. Kraje o niewielkich 

spadkach zatrudnienia charakteryzuj� si� bowiem mniejsz� wra�liwo�ci�
zatrudnienia na zmiany produkcji oraz wi�ksz� inercj� procesu, co �wiadczy 

o tym, �e dostosowania na rynku pracy s� znacznie wolniejsze ni� w przypadku 

krajów o du�ych spadkach zatrudnienia. 
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Tabela 10. 

Warto�ci oszacowa parametrów modelu dla krajów które osi�gn�ły dobre 

i słabe wyniki ekonomiczne w czasie kryzysu lat 2008–2010: 

Grupa pa�stw 
Niewielkie spadki 

zatrudnienia 
Du�e spadki zatrudnienia 

Liczba krajów 8 16 

Okres próby 2005.1-2010.4 2005.1-2010.4 

 Param. t Param. t 

Ln(Z(-1)) 0,729*** 5,70 0,609*** 11,51 

Ln(PKB) 0,148*** 2,79 0,247*** 19,98 

Ln(Rwage(-1)) -0,101** -2,01 -0,102*** -5,23 

Liczba obserwacji 174 351 

Bł�d stand. reg. 0,013 0,011 

Odch. stand. zm. 

Obja�nianej 
0,009 0,012 

Statystyka J 7,63 18,49 

Odrzucenie hipotezy zerowej testu istotno�ci oszacowa� na poziomie: 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. 

�ródło: obliczenia własne. 

ZAKO�CZENIE 

W pracy dokonano analizy czynników determinuj�cych zatrudnienie 

w krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2010 oraz podj�to prób� oceny 

zmian charakteru procesów dostosowawczych na rynkach pracy obserwowanych 

w czasie kryzysu gospodarczego lat 2007–2010. 

Na gruncie teoretycznym w�ród podstawowych determinantów zatrudnienia 

wymienia si�: poziom PKB, płace realne, czas pracy oraz otwarto�	 gospodarki. 

Analizy statystyczne potwierdziły istnienie silnej zale�no�ci pomi�dzy 

zmianami zatrudnienia i PKB w badanym okresie oraz mo�liwo�	 obja�nienia 

zró�nicowania tendencji zmian obu tych kategorii ekonomicznych w badanych 

krajach ró�nicami w otwarto�ci gospodarki poszczególnych krajów, ró�nicami 

w sile reakcji płac realnych oraz ró�nicami w zakresie wykorzystania redukcji 

czasu pracy. 
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Analizy ekonometryczne z u�yciem modelu panelowego dla 24 krajów Unii 

Europejskiej wykazały, �e: 

−zarówno produkcja, jak i płace realne s� istotnymi czynnikami 

determinuj�cymi poziom zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, 

−w okresie kryzysu wyst�puje zjawisko chomikowania siły roboczej, o czym 

�wiadczy zmniejszona wra�liwo�	 zatrudnienia na zmiany PKB, 

− istniej� ró�nice w mechanizmach dostosowawczych w wyró�nionych 

grupach krajów – wra�liwo�	 zatrudnienia na zmiany PKB była ni�sza 

w krajach „starej Unii” ni� w nowych krajach członkowskich i ni�sza 

w krajach, które odnotowały niewielkie spadki zatrudnienia w czasie 

kryzysu. 
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DETERMINANTS OF EMPLOYMENT CHANGES 

IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES 

BETWEEN 2005 AND 2010 

Abstract 

The purpose of this paper is to detect the basic factors determining the size of employment 

in European Union countries and to identify the nature of adjustment mechanisms operating in the 

labour market during the global crisis. 

This paper analyses the determinants of employment in the European Union in the years 2005–

2010, and makes an attempt to assess changes in the nature of adjustment processes in the labor 

markets observed during the economic crisis of 2007–2010. 

On theoretical grounds the main determinants of employment are: the level of GDP, real 

wages, working time and the openness of the economy. 

Statistical analysis confirmed the existence of a strong relationship between changes 

in employment and GDP in the period considered and the possibility of explaining differences 

in trends of both economic categories in the EU countries by the differences in the openness 

of their economy, differences in the strength of the reaction of real wages, and the differences 

in the use of reduced working time. 

Econometric analysis based on a panel model for 24 European Union countries has shown that 

both the production and real wages were important determinants of employment in EU countries. 

During the crisis the phenomenon of labor hoarding was present in a group of countries and the 

differences in the performance of adjustment mechanisms were visible among distinguished 

groups. 


