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Cykliczne i strukturalne
determinanty wzrostu bezrobocia
w Unii Europejskiej w okresie
niskiej koniunktury gospodarczej
1. Wprowadzenie
Wysokie bezrobocie stanowi jedną z najbardziej dotkliwych kwestii społeczno‑ekonomicznych Unii Europejskiej. Po latach wysokiej koniunktury na rynku
pracy największy od lat 30. XX w. kryzys gospodarczy spowodował wzrost stopy
bezrobocia do wielkości dwucyfrowej. Na podstawie prawa Okuna można zakładać, że wzrost bezrobocia był rezultatem obniżenia produktu krajowego brutto.
Nie jest natomiast oczywiste, czy spadek popytu na pracę był skutkiem wstrząsu
agregatowego, czy też przyczynił się do niego szok realokacyjny. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jaką rolę we wzroście bezrobocia w Unii Europejskiej
ogółem i w największych krajach członkowskich odegrały zmiany struktury
popytu na pracę. Rozpoznanie szoku wpływającego na funkcjonowanie rynku
pracy pozwala na identyfikację rodzaju bezrobocia powstałego w okresie niskiej
koniunktury, co stanowi istotną informację, jeżeli chodzi o prognozowanie tempa
jego powrotu do poziomów sprzed kryzysu oraz sformułowanie rekomendacji dla
działań państwa na rynku pracy.
By zrealizować cel badawczy, przeanalizowano dynamikę zatrudnienia
w przekroju branżowym z wykorzystaniem indeksu niedopasowań sektorowych
(index of industrial mismatch) oraz zmienność stopy bezrobocia i stopy wolnych
miejsc pracy na podstawie koncepcji krzywej Beveridge’a, dla Unii Europejskiej
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ogółem1 oraz sześciu największych krajowych rynków pracy: Niemiec, Francji,
Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii i Polski. Zakres czasowy analizy obejmuje
lata niskiej koniunktury gospodarczej: 2008–2013, zestawione w celach porównawczych z okresem wysokiej koniunktury poprzedzającym kryzys, którego
długość jest uwarunkowana dostępnością danych statystycznych publikowanych
przez Eurostat.
Artykuł rozpoczyna prezentacja teoretycznego ujęcia szoków agregatowych
i realokacyjnych, uzupełniona przeglądem głównych stanowisk w literaturze
odnoszących się do ich relatywnego znaczenia dla spadków popytu na pracę
w okresach recesji. W części empirycznej przeanalizowano zmiany zachodzące
na rynkach pracy UE i wybranych krajów członkowskich oraz przedstawiono
krytyczną dyskusję otrzymanych wyników. Artykuł kończy podsumowanie najważniejszych wniosków wynikających z rozważań.

2. Szoki agregatowe i realokacyjne na rynku pracy –
aspekty teoretyczne i doświadczenia międzynarodowe
Rozróżnienia między szokiem ogólnej aktywności a realokacyjnym można
dokonywać na podstawie dynamiki zatrudnienia w poszczególnych sektorach
gospodarczych oraz zmian efektywności dopasowań na rynku pracy. Biorąc pod
uwagę dynamikę zatrudnienia, należy stwierdzić, że recesje wywołane wyłącznie
negatywnym szokiem agregatowym prowadzą do jego zmniejszenia we wszystkich sektorach, natomiast w okresie wysokiego wzrostu gospodarczego dynamika
zatrudnienia jest dodatnia. Inaczej rzecz ujmując, szok agregatowy przejawia się
przeciwnym kierunkiem zmian liczby miejsc pracy w okresach wysokiej i niskiej
koniunktury. Szok realokacyjny prowadzi natomiast do trwałych zmian struktury
popytu na pracę, których przejawem jest ten sam kierunek zmian zatrudnienia
w fazach wysokiej i niskiej koniunktury2.
W odniesieniu do procesu dopasowań na rynku pracy rozróżnienia między szokiem ogólnej aktywności a realokacyjnym można dokonać, analizując
zmienność bezrobocia i wolnych miejsc pracy3. Negatywny wstrząs agregatowy
prowadzi do spadku zarówno zrealizowanego, jak i niezrealizowanego popytu
na pracę (tj. zatrudnienia i wakatów). W takiej sytuacji rosnącemu bezrobociu
1

skich.

W analizie wskaźników makroekonomicznych przyjęto stałą liczbę 27 krajów członkow-

2
Por. E. Groshen, S. Potter, Has Structural Change Contributed to a Jobless Recovery? „Current Issues in Economics and Finance” 2003, nr 8, s. 2.
3
O. Blanchard, P. Diamond, The Beveridge Curve, „Brooking Papers of Economic Activity”
1989, nr 1, s. 2.
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towarzyszy zmniejszenie liczby wolnych miejsc pracy, które wyraża przesunięcie
wzdłuż krzywej Beveridge’a z punktu A do punktu B (por. rys. 1). Efektywność
dopasowań na rynku pracy nie zmienia się, a rosnące bezrobocie ma charakter
cykliczny. W rozważaniach wykorzystujących krzywą Beveridge’a nie podejmuje się kwestii źródła zakłóceń agregatowych, jednak dostrzega się, że mogą
one dotyczyć zarówno uwarunkowań popytowych, jak i podażowych4. Z kolei
wstrząsy realokacyjne powodują zmiany stopy bezrobocia i wakatów zachodzące
w tym samym kierunku. Negatywny wstrząs prowadzi do wzrostu bezrobocia
w rezultacie nasilenia procesu destrukcji miejsc pracy w jednym sektorze, przy
rosnącej liczbie wolnych miejsc pracy w drugim. Źródłem wstrząsu może być
zmiana popytu na produkty, postęp techniczny, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarki czy procesy globalizacji i integracji5. Ponieważ zajęcie
wolnych miejsc pracy wymaga najczęściej nabycia określonych kwalifikacji,
rosnące bezrobocie ma charakter strukturalny. Efektywność dopasowań obniża
się, co na rys. 1 znajduje wyraz w oddaleniu od początku układu współrzędnych,
z punktu A do punktu C.
stopa
wolnych
miejsc
pracy

C
A
B
stopa
bezrobocia

Rys. 1. Zmiany stopy wolnych miejsc pracy i bezrobocia w następstwie
różnych szoków gospodarczych
Źródło: opracowanie własne.

Rozstrzygnięcie, czy wzrost bezrobocia podczas recesji jest wynikiem szoku
agregatowego, czy realokacyjnego, w praktyce wzbudza wiele kontrowersji.
4
Por. R. Jackman, Ch. Pissarides, S. Savouri, Labour Market Policies and Unemployment in
the OECD, „CEP Discussion Papers” 1990, nr 11, s. 463.
5
Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, red. W. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 30–35.
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Wątpliwości dotyczą tego, jakie relatywne znaczenie dla wahań cyklicznych
mają poszczególne typy wstrząsów. Analizując wyniki badań empirycznych
w literaturze przedmiotu, możemy wyróżnić trzy główne stanowiska.
Zdaniem niektórych ekonomistów główną siłą napędową wahań cyklicznych
w gospodarce, w tym również przyczyną zmienności bezrobocia, są szokowe
zmiany w strukturze produkcji (sectoral shift hypothesis). Taką hipotezę wysunął D. Lilien6. W swoich badaniach empirycznych udowadniał, że co najmniej
połowa cyklicznej zmienności bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w okresie
powojennym miała swoje źródło nie w wahaniach zagregowanego popytu, lecz
w przesunięciach popytu między poszczególnymi sektorami. Zakłócenia sektorowe powodują konieczność międzysektorowych przesunięć siły roboczej. Proces
ten wymaga jednak czasu, co jest przyczyną wzrostu bezrobocia w okresie recesji i jego powolnego spadku w okresie ożywienia gospodarczego. Podobny kierunek myślenia można zauważyć również w pracach L. Ljungqvista i T. Sargenta7,
w których wysunięto hipotezę o istotnej roli wzrostu tempa szeroko rozumianych
zmian strukturalnych w gospodarce. Autorzy sugerowali, że zwiększenie intensywności tych procesów, określane przez nich jako „rosnąca turbulencja”, może
wyjaśniać uporczywie wysoki poziom bezrobocia w krajach Europy kontynentalnej, gdyż istnienie hojnych i łatwo dostępnych zasiłków przyczyniało się do
spowolnienia tempa realokacji siły roboczej i wydłużenia okresu pozostawania
bez pracy.
Bardziej popularny jest przeciwny pogląd, zgodnie z którym główną siłą
napędową wahań cyklicznych w gospodarce, w tym również na rynku pracy, są
wstrząsy ogólnej aktywności (normal cycle hypothesis). Taką hipotezę, podważającą wyliczenia D. Liliena, zaprezentowali najpierw K. Abraham i L. Katz8,
a następnie O. Blanchard i D. Diamond9 czy S. Brainard i D. Cutler10. K. Abraham i L. Katz udowodnili, że niejednakowe spadki zatrudnienia w przekroju
sektorów i branż nie są – jak twierdził D. Lilien – dowodem zmian realokacyjnych, ale odzwierciedleniem niejednakowego wpływu zagregowanych wstrząsów

D. Lilien, Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment, „The Journal of Political Economy”
1982, nr 4, s. 777–793.
7
L. Ljungqvist, T.J. Sargent, The European Unemployment Dilemma, „Journal of Political
Economy” 1998, nr 3; L. Ljungqvist, T.J. Sargent, European Unemployment and Turbulence Revisited in a Matching Model, „Journal of the European Economic Association” 2004, nr 2–3.
8
K. Abraham, L. Katz, Cyclical Unemployment: Sectoral Shift or Aggregate Dsturbances?
„Journal of Political Economy” 1986, nr 3.
9
O. Blanchard, P. Diamond, op. cit.
10
S. Brainard, D. Cutler, Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment Reconsidered, „NBER
Working Paper” 1990, nr 3491.
6
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popytowych na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej11. Zauważyli oni
również, że w sytuacji opisanej przez D. Liliena liczba wakatów w okresie recesji
i następującego po niej ożywienia powinna być wysoka, tymczasem w rzeczywistości jest odwrotnie. Podobne wnioski wynikają z badań S. Davisa, J. Haltiwangera i S. Schuha12, które wykazały silnie ujemną korelację między stopami
tworzenia i likwidacji miejsc pracy w przebiegu cyklu koniunkturalnego. Brakuje
również dowodów na poparcie tezy o wpływie przyspieszenia tempa realokacji
siły roboczej na wzrost bezrobocia od lat 70. XX w. W latach 50. i 60. również
następowały intensywne procesy zmian strukturalnych (jak choćby gwałtowny
spadek zatrudnienia w rolnictwie), którym towarzyszyło niskie bezrobocie. Wyliczenia R. Layarda, S. Nickella i R. Jackmana13 dowodzą, że rosnącemu bezrobociu w Europie w latach 70. i 80. nie towarzyszył wzrost tempa międzysektorowej
czy geograficznej realokacji siły roboczej.
Zgodnie z trzecim stanowiskiem główną siłą napędową wahań cyklicznych są
wstrząsy agregatowe, jednak w okresach dekoniunktury zmiany struktury popytu
na pracę są większe niż w okresach boomów (reallocation timing hypothesis).
Nowsze badania dowodzą, że w okresach dobrej koniunktury przedsiębiorstwa
są zorientowane przede wszystkim na zwiększanie produkcji, dlatego bodźce do
dokonywania kosztownych i czasochłonnych procesów reorganizacji produkcji
są niskie. Inaczej jest w okresach recesji, gdy presja na wzrost produkcji i sprzedaży zanika, zwiększają się natomiast bodźce do redukcji kosztów. Oznacza to,
że przedsiębiorstwa mogą być bardziej skłonne do dokonywania restrukturyzacji w okresach gorszej koniunktury, kiedy alternatywne koszty takich działań
są niższe14. Taka linia argumentacji znajduje obecnie największe uznanie wśród
ekonomistów15.
Podsumowując powyższą dyskusję, warto przytoczyć wyniki empiryczne
niektórych badań, w których podjęto próbę oszacowania relatywnego znacze11
Warto zauważyć, że większa wrażliwość przemysłu na cykliczne wahania koniunktury
gospodarczej stanowi obecnie powszechnie uznaną prawidłowość empiryczną.
12
S. Davis, J. Haltiwanger, S. Schuh, Job Creation and Destruction, MIT Press, Cambridge
1996.
13
R. Layard, S. Nickell, R. Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance and the
Labour Market, Oxford University Press, New York 2005.
14
S. Davis, Allocative Disturbances and Temporal Asymmetry in Labor Market Fluctuations,
„The American Economic Review” 1986, nr 2; S. Davis, J. Haltiwanger, Gross Job Creation,
Gross Job Destruction and Employment Reallocation, „Quarterly Journal of Economics” 1992,
nr 3; R. Caballero, M. Hammour, On the Timing and Efficiency of Creative Destruction, „Quarterly Journal of Economics” 1996, nr 3.
15
Por. R. Layard, S. Nickell, R. Jackman, op. cit., s. 295; P. Cahuc, A. Zylberberg, Labor Economics, The MIT Press, London 2004, s. 508; R. Hall, J. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa
2007, s. 150; Ch. Pissarides, Teoria bezrobocia w stanie równowagi, PWE, Warszawa 2012, s. 91.
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nia czynników strukturalnych i cyklicznych dla wahań bezrobocia. G. Borjas16
wskazuje, że wstrząsy realokacyjne mogą wyjaśniać około 25–40% całkowitej
wielkości bezrobocia. Dla poszczególnych recesji wielkość ta jest jednak zróżnicowana17. Analizując fluktuacje bezrobocia w gospodarce amerykańskiej,
S. Braina rd i D. Cutler18 zauważają, że ogólna stopa bezrobocia wykazuje się
znacznie większą zmiennością niż ta wynikająca ze zmian strukturalnych. Wskazują oni tym samym na szoki ogólnej aktywności gospodarczej jako główną
przyczynę fluktuacji bezrobocia w krótkim okresie. Podobne wnioski formułują
M. Balmaseda, J. Dolado i J. Lopez-Salido19 dla 16 krajów OECD. Zarówno dobór
miar realokacji, jak i szacowanie cyklicznych i strukturalnych komponentów bezrobocia wzbudzają wciąż wiele kontrowersji wśród ekonomistów20.

3. Analiza niedopasowań strukturalnych w Unii
Europejskiej w okresie niskiej koniunktury gospodarczej
Charakterystyczną cechą zmian na rynku pracy w latach 2008–2013 jest silne
sektorowe zróżnicowanie zmian zatrudnienia. Dane przedstawiające dynamikę
zatrudnienia w Unii Europejskiej w przekroju 10 branż przedstawiono na rys. 2.
Na ich podstawie można wskazać dwie fazy spadku popytu na pracę: pierwszą –
w okresie od II kw. 2008 r. do I kw. 2010 r., w której zatrudnienie ogółem w UE
zmniejszyło się o 2,7%, oraz drugą – od III kw. 2011 r. do I kw. 2013 r., ze spadkiem odpowiednio o 0,8%, przedzielone fazą słabego wzrostu łącznie o 0,6%.
Chociaż w badanym przedziale czasowym niemal we wszystkich sekcjach odnotowano okresy ujemnej dynamiki zatrudnienia, to największe spadki dotyczyły
budownictwa i przemysłu, charakteryzujących się stosunkowo wysoką pracochłonnością. Między II kw. 2008 r. a I kw. 2010 r. zatrudnienie w tych branżach
zmniejszyło się odpowiednio o 9,9% i 9%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę
zatrudnionych w wielkościach absolutnych, to w przemyśle zmniejszyła się ona
o 3,6 mln osób, a w budownictwie – o 1,7 mln, co razem stanowiło blisko 90%
zmiany zatrudnienia ogółem w tym okresie. Zatrudnienie w rolnictwie znacząco
G. Borjas, Labor Economics, McGraw-Hill Irwin, New York 2005, s. 502.
S. Brainard, D. Cutler, op. cit., s. 40; E. Groshen, S. Potter, op. cit., s. 4.
18
S. Brainard, D. Cutler, op. cit., s. 40.
19
M. Balmaseda, J. Dolado, J. Lopez-Salido, The Dynamics Effects of Shocks to Labour Markets: Evidence from OECD Countries, „Oxford Economic Papers” 2000, nr 52, s. 22.
20
Więcej na ten temat: S. Schuh, R. Triest, Job Reallocation and the Business Cycle: New
Facts for an Old Debate, „Center for Economic Studies Working Papers” 1998, September;
J. Chen, P. Kannan, P. Loungani, B. Trehan, New Evidence on Cyclical and Structural Sources of
Unemployment, „IMF Working Paper” 2011, nr 11/106.
16
17
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Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Ogółem
Handel, transport, zakwaterowanie i gastronomia
Przemysł (bez budownictwa)
Informacja i komunikacja
Budownictwo
Obsługa rynku nieruchomości
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Administracja publiczna i obrona narodowa, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, działalność gospodarstw domowych,
organizacje i zespoły eksterytorialne

Rys. 2. Kwartalna dynamika zatrudnienia w poszczególnych branżach w Unii
Europejskiej w okresie 2008–2013 (I kw. 2008 = 100%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, NACE Rev. 2.

zmalało, jednak w latach dobrej koniunktury gospodarczej poprzedzającej kryzys popyt na pracę w tym sektorze obniżał się w podobnym tempie. Takie zmiany
należy więc przypisać nie skutkom recesji, lecz następstwom długookresowych
zmian strukturalnych. Natomiast w branżach usługowych popyt na pracę okazał się znacznie bardziej odporny na zjawiska kryzysowe: w sekcjach „handel,
transport, zakwaterowanie i gastronomia” oraz „obsługa rynku nieruchomości”,
w analogicznym okresie odnotowano spadki na poziomie około 2%, natomiast
w sekcji „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” nie odnotowano znaczącego zmniejszenia zatrudnienia, pomimo problemów sektora bankowego w wielu
państwach członkowskich. Pozytywny wpływ na zatrudnienie ogółem wywierał natomiast wzrost popytu na pracę w sektorze publicznym: liczba pracujących
w grupie sekcji: „administracja publiczna i obrona narodowa, edukacja, opieka
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zdrowotna i pomoc społeczna” w ciągu analizowanych dwóch lat wzrosła blisko
o 3%, a w wielkościach absolutnych – o 1,4 mln osób.
W kolejnych fazach wahań koniunktury na rynku pracy: słabego ożywienia
oraz ponownego spadku popytu na pracę, dynamika zatrudnienia w poszczególnych sekcjach wydaje się bardziej zróżnicowana. Podobnie jak w poprzednim
okresie największe spadki zatrudnienia nastąpiły w budownictwie. W rolnictwie,
przemyśle i obsłudze rynku nieruchomości spadki popytu na pracę okazały się
silniejsze od zmian zatrudnienia ogółem. Pomimo ogólnie niskiej koniunktury
popyt na pracę wyraźnie wzrastał w sekcjach „informacja i komunikacja” oraz
„działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”. Zahamowany został natomiast
wzrost zatrudnienia w sektorze publicznym.
Zróżnicowanie sektorowe spadków zatrudnienia, przy ich koncentracji
w budownictwie i przemyśle dotyczyło również największych krajowych rynków
pracy UE. W poszczególnych państwach członkowskich można jednak zauważyć
pewne specyficzne zmiany na tle tendencji ogólnoeuropejskich:
– w Niemczech relatywnie silny spadek popytu na pracę dotyczył sekcji
„informacja i komunikacja”, natomiast zatrudnienie ogółem charakteryzowała
tendencja wzrostowa;
– we Francji stosunkowo silne spadki nastąpiły w działalności profesjonalnej,
naukowej i technicznej;
– we Włoszech stosunkowo wysoką odporność wykazało zatrudnienie
w obsłudze nieruchomości, natomiast dynamika zatrudnienia w administracji
publicznej była ujemna;
– w Wielkiej Brytanii wystąpiły relatywnie silne redukcje zatrudnienia
w sekcji „działalność finansowa i ubezpieczeniowa”;
– w Hiszpanii równie silne spadki popytu na pracę wystąpiły zarówno podczas recesji z lat 2008–2009, jak i w latach 2011–2013, a zatrudnienie w budownictwie zmniejszyło się łącznie aż o 2/3.
Bardziej sformalizowaną analizę zmian struktury popytu na pracę można
przeprowadzić, wykorzystując zaproponowany przez D. Liliena indeks niedopasowań sektorowych (INS). Można go opisać wzorem21:
INS



i

2

L it  L it  L it1  L t  L t1 ,
L t  L it
L t 

gdzie:
Lit – liczba pracujących w sektorze i w danym okresie t,
Lt – łączna liczba pracujących w gospodarce w danym okresie t.
21

Bezrobocie równowagi…, s. 206.
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W obliczeniach wykorzystano dane Eurostatu przedstawiające liczbę pracujących w przekroju 10 sekcji według klasyfikacji NACE Rev. 2. Wyniki dla Unii
Europejskiej w latach 2003–2013 zaprezentowano na rys. 3. Na jego podstawie
można stwierdzić, że w 2009 r., w którym odnotowano największe spadki popytu
na pracę, sektorowe zróżnicowanie dynamiki pracujących wyraźnie wzrosło na
tle lat przedkryzysowych. O ile w okresie 2003–2008 przeciętna wartość tego
indeksu wynosiła 1,6%, o tyle w 2009 r. wzrosła ona do 2,65%. Wartości wskaźnika dla kolejnych lat nie odbiegały już znacząco od tych charakteryzujących
okres wysokiej koniunktury.
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Rys. 3. Indeks niedopasowań strukturalnych w przekroju branż w Unii Europejskiej
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i rachunków narodowych.

Podobne kierunki zmian indeksu można zauważyć w największych krajach
członkowskich (rys. 4). W 2009 r. najsilniejsze sektorowe zróżnicowanie dynamiki pracujących miało miejsce w Hiszpanii, charakteryzującej się jednocześnie
największym spadkiem popytu na pracę. W Wielkiej Brytanii wzrost wskaźnika
był nieco większy niż w UE ogółem, podczas gdy we Włoszech i Francji zmiany
indeksu okazały się nieco łagodniejsze. W Niemczech i Polsce wartości indeksu
były podobne zarówno w latach wysokiej, jak i niskiej aktywności gospodarczej.
W kolejnych latach jedynie w Hiszpanii wartość indeksu pozostała na podwyższonym poziomie, w pozostałych krajach osiągnęła wielkości odnotowywane
przed recesją gospodarczą z lat 2008–2009.
Mając na uwadze krytykę hipotezy przesunięć sektorowych D. Liliena, można
stwierdzić, że wzrost wartości indeksu w okresie recesji nie oznacza wystąpienia
szoku realokacyjnego i wzrostu niedopasowań strukturalnych na rynku pracy,
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a jedynie niejednakową dynamikę zatrudnienia w poszczególnych branżach.
Przedstawione tendencje mogą być także rezultatem negatywnego szoku gospodarczego o zróżnicowanym wpływie na poszczególne branże, szczególnie biorąc
pod uwagę wyższą wrażliwość przemysłu na cykliczne wahania koniunktury
gospodarczej. Taką interpretację mogą potwierdzać spadki wartości indeksów po
2009 r., kiedy koniunktura na rynkach pracy większości państw członkowskich
ustabilizowała się.
10

8

6
%
4

2

0

2003

2004

Niemcy

2005

2006

Hiszpania

2007
Francja

2008

2009
Włochy

2010

2011

Polska

2012

2013

Wielka Brytania

Uwagi: brak danych dla Polski w latach 2003–2004 oraz dla Włoch, Polski, Francji
i Wielkiej Brytanii w 2013 r.

Rys. 4. Indeks niedopasowań strukturalnych w przekroju branż w wybranych
krajach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i rachunków narodowych.

Kontrowersje związane z oceną wahań indeksu D. Liliena, w tym szczególnie
tych zachodzących w krótkim okresie, skłaniają do identyfikowania cyklicznych
i strukturalnych zmian na rynku pracy za pomocą krzywej Beveridge’a. Na rys. 5
przedstawiono ewolucję stopy wakatów i stopy bezrobocia dla Unii Europejskiej.
Analizę rozszerzono o dane z lat 2006 i 2007, charakteryzujących się wysoką
koniunkturą na rynku pracy. Na tej podstawie można stwierdzić, że w okresie od
II kw. 2008 r. do IV kw. 2009 r. następował jednoczesny spadek stopy wakatów
i wzrost stopy bezrobocia. Linia łącząca te kwartały przybiera położenie analogiczne do teoretycznego przebiegu krzywej Beveridge’a. Taki kierunek przesu-
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nięcia wskazuje, że spadek popytu na pracę w okresie recesji z lat 2008–2009 był
wywołany negatywnym wstrząsem agregatowym, a nie szokiem realokacyjnym.
W tym okresie nastąpił więc wzrost bezrobocia nierównowagi. Jednocześnie
warto zauważyć, że kombinacje stopy wakatów i bezrobocia w 2008 r. na ogół
znajdują się bliżej środka układu współrzędnych niż w analogicznych kwartałach
lat 2006 i 2007. Można to interpretować jako poprawę efektywności dopasowań
w okresie poprzedzającym recesję.
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Uwagi: 1) szacunkowe dane Eurostatu dotyczące wakatów dla lat 2006–2008 uwzględniają
wszystkie sekcje gospodarki według nomenklatury NACE Rev. 1.1, natomiast dla lat 2009–2013
obejmują sekcje B–S gospodarki według NACE Rev. 2. (z wyłączeniem sekcji A: rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo); 2) stopa wakatów stanowi odsetek wolnych miejsc pracy
w stosunku do sumy pracujących i wolnych miejsc pracy.

Rys. 5. Krzywa Beveridge’a dla Unii Europejskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu; dane niewyrównane sezonowo.

W okresie słabego ożywienia na rynku pracy stopa wakatów nieco wzrosła,
podczas gdy bezrobocie utrzymywało się na wysokim poziomie. Takie zmiany
mogłyby zostać zinterpretowane jako zwiększenie niedopasowań strukturalnych
i przesunięcie całej krzywej w prawo. Podobne sugestie są prezentowane w opracowaniach Komisji Europejskiej, w których wzrost stopy bezrobocia równowagi
w Unii Europejskiej w latach 2008–2011 oszacowano na 0,8 punktu proc., przy
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całkowitym wzroście stopy bezrobocia o 2,6 punktu proc.22 Taka interpretacja
może jednak prowadzić do przeszacowania wpływu zmian struktury popytu
na pracę na równowagę na rynku pracy z kilku powodów. Po pierwsze, wzrost
stopy bezrobocia w równowadze nie musiał wynikać z szoku realokacyjnego
prowadzącego do wzrostu niedopasowania struktury podaży i popytu na pracę.
Obniżenie efektywności dopasowań mogło być konsekwencją negatywnego
wpływu długiego okresu pozostawania bez pracy na intensywność poszukiwań
oraz posiadany kapitał ludzki (histereza), czy też niekorzystnych zmian instytucjonalnych, jak np. zmniejszenia wydatków na pośrednictwo pracy. Stąd wzrost
bezrobocia równowagi wywołany wyłącznie nasileniem zmian strukturalnych
powinien być niższy. Po drugie, przedstawione zmiany stopy wakatów i bezrobocia nie muszą oznaczać obniżenia efektywności dopasowań, lecz szybszą
reakcję wakatów na poprawę koniunktury gospodarczej. W okresie ożywienia
firmy mogą szybciej dostosować docelowy poziom rekrutacji, jednak zatrudnienie kandydata jest opóźnione w czasie na skutek czasochłonnego procesu dopasowań. Takie zastrzeżenia wydają się wiarygodne, biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne. W okresach po minionych recesjach kombinacje wakatów
i bezrobocia oddalały się od środka układu współrzędnych, jednak późniejsze
szacunki wskazywały, że zmiana bezrobocia NAIRU była mniej więcej o połowę
mniejsza, niż sugerowało to początkowe przesunięcie krzywej23. Szybsza reakcja wakatów na zmiany ogólnej aktywności gospodarczej była widoczna również w początkowym okresie recesji z lat 2008–2009 – obniżenie stopy wakatów miało miejsce już w III kw. 2008 r., kiedy nie odnotowano jeszcze spadku
zatrudnienia i wzrostu bezrobocia.
Począwszy od IV kw. 2011 r. wzrost stopy wolnych miejsc pracy został zahamowany, a stopa bezrobocia ponownie rosła, choć w zdecydowanie wolniejszym
tempie. Efektem tych zmian było oddalenie od początku układu współrzędnych,
które można interpretować jako obniżenie efektywności dopasowań. Wydaje się,
że wzrost bezrobocia w tym okresie rzeczywiście może mieć częściowo charakter strukturalny. Czynniki cykliczne wciąż wydają się jednak istotne – stopa
wakatów utrzymuje się na obniżonym poziomie, a poziome przesunięcia krzywej
Beveridge’a w jej dolnym odcinku (tj. przy niskiej stopie wakatów) są wyższe
niż w jej górnych odcinkach (przy wysokiej stopie wakatów), ze względu na jej
malejące nachylenie24.
Labour Market Developments in Europe 2012, European Commission, 2012, s. 17.
M. Daly, B. Hobijn, A. Sahin, R. Valetta, Rynki pracy w modelu poszukiwań i dopasowań:
czy naturalna stopa bezrobocia rzeczywiście wzrosła? „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 11–12,
s. 153–156.
24
Ibidem, s. 155.
22
23
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pracowników.

Rys. 6. Krzywa Beveridge’a dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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Między największymi państwami członkowskimi widoczne są różnice
w przesunięciach krzywej Beveridge’a (rys. 6). W Niemczech recesja gospodarcza z lat 2008–2009 doprowadziła do obniżenia stopy wakatów, natomiast
bezrobocie pozostało stabilne. W stosunku do lat przedkryzysowych kombinacje
stóp wakatów i bezrobocia znajdują się bliżej środka układu współrzędnych, co
oznacza wyższą efektywność dopasowań i poprawę funkcjonowania rynku pracy.
W Wielkiej Brytanii, we Francji, Włoszech i w Polsce w latach 2008 i 2009 nastąpił jednoczesny spadek stopy wakatów i wzrost bezrobocia, co można interpretować jako wystąpienie negatywnego szoku aktywności gospodarczej. W Hiszpanii
stopa wakatów utrzymywała się na niskim poziomie niezależnie od koniunktury
gospodarczej, a skutkiem recesji z lat 2008–2009 był przede wszystkim bardzo
silny wzrost bezrobocia. Na tej podstawie można przypuszczać, że w pierwszym
okresie niskiej koniunktury na rynku pracy wzrost bezrobocia w tych krajach
miał charakter cykliczny.
Trudniejsze w interpretacji są zmiany na krajowych rynkach pracy występujące w okresie słabego ożywienia oraz kolejnego obniżenia koniunktury na rynku
pracy. W Niemczech przesunięcie krzywej Beveridge’a w kierunku początku
układu współrzędnych wyklucza wystąpienie negatywnego szoku realokacyjnego. W Polsce utrzymywanie się stopy wakatów na bardzo niskim poziomie
i dalszy wzrost bezrobocia można interpretować jako skutek szoku agregatowego.
Przeciwny kierunek zmian wakatów i bezrobocia miał miejsce także we Włoszech, co wskazuje na brak istotnych zmian w tempie realokacji siły roboczej.
W Wielkiej Brytanii można zauważyć oddalenie kombinacji wakatów i bezrobocia od początku układu współrzędnych, jednak biorąc pod uwagę zastrzeżenia
przedstawione podczas analizy zmian w Unii Europejskiej ogółem, ewentualny
wzrost bezrobocia strukturalnego powinien być niewielki. Wyraźne przesunięcie
krzywej Beveridge’a charakteryzuje natomiast rynki pracy Hiszpanii i Francji.
We Francji stopa wakatów powróciła do poziomu przedkryzysowego, podczas
gdy bezrobocie w analogicznych kwartałach utrzymywało się na poziomach wyższych co najmniej o 2 punkty proc. Znaczna część tego wzrostu może wynikać
z podwyższenia stopy bezrobocia w równowadze, również na skutek wzrostu niedopasowań strukturalnych. Zdecydowanie najbardziej niekorzystna jest sytuacja
na hiszpańskim rynku pracy, na którym stopa bezrobocia wzrosła aż o 18 punktów proc. Głównym powodem utrzymywania się rekordowo wysokiego bezrobocia jest wciąż bardzo niska dynamika wzrostu gospodarczego, jednak można
również wskazać przesłanki wzrostu niedopasowań strukturalnych. Po pierwsze,
przez większą część okresu 2010–2012 stopa wakatów była wyraźnie wyższa
niż przed kryzysem, podczas gdy bezrobocie w dalszym ciągu rosło. Po drugie,
Hiszpania doświadczyła pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości:
po latach wysokiego wzrostu sektora w okresie wysokiej koniunktury, podczas
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kryzysu ceny spadły blisko o 40%, a udział wartości dodanej brutto w PKB –
o 45%25. Część zmian w zatrudnieniu ma więc charakter strukturalnej korekty
po latach nadmiernego wzrostu sektora. Nawet rozważając scenariusz łagodnych
zmian strukturalnych, w którym 1/3 redukcji zatrudnienia w budownictwie miałoby charakter strukturalny, a zmiany w pozostałych sektorach nie prowadziłyby
do wzrostu niedopasowań popytu i podaży pracy, należałoby oczekiwać, że stopa
bezrobocia strukturalnego wzrośnie o 3 punkty proc.
Pewne zastrzeżenia dotyczące wiarygodności analizy wykorzystującej krzywą
Beveridge’a mogą wynikać z niskiej jakości danych dotyczących wolnych miejsc
pracy. Przede wszystkim pracodawcy zgłaszają do odpowiednich urzędów tylko
część faktycznych ofert. Kolejnym mankamentem jest fakt, że sposób zbierania
informacji o wakatach różni się w poszczególnych krajach, dlatego stopa wakatów dla Unii ogółem stanowi wielkość szacunkową. Co więcej, począwszy od
2009 r. dane nie obejmują już rolnictwa. Wydaje się jednak, że powyższe braki
nie powinny mieć znaczącego wpływu na wnioski z przeprowadzonego badania.
W analizie istotne było nie tyle dokładne oszacowanie liczby wakatów, ile właściwe określenie kierunku, w którym się one zmieniały. Natomiast wyłączenie
rolnictwa z analizy ma znikomy wpływ na wielkość stopy wakatów ze względu
na niewielki udział rolnictwa w zatrudnieniu w większości krajów europejskich.
Warto również zwrócić uwagę, że gdy stopy wakatów w krajach członkowskich
dla 2008 r. zostały oszacowane według obu metodologii, dla przeważającej liczby
obserwacji otrzymane wyniki okazały się identyczne, a w przypadku pozostałych
różnice wyniosły 0,1 punktu proc.
Pomimo dominującego znaczenia szoku ogólnej aktywności dla wzrostu bezrobocia w Unii Europejskiej, nie można jednak wykluczyć wzrostu bezrobocia
strukturalnego w okresie ożywienia gospodarczego. Trudno ocenić, jaka część
korekty zatrudnienia w budownictwie będzie miała charakter strukturalny. Również spadek zatrudnienia w przemyśle może mieć w pewnej mierze charakter
strukturalny, na co wskazuje fakt, że niskiej dynamice zatrudnienia w okresie
słabego ożywienia na rynku pracy towarzyszył bardzo wysoki wzrost wydajności pracy. Oparcie wzrostu produkcji przede wszystkim na poprawie produktywności częściowo było konsekwencją występowania znacznych rezerw wzrostu wydajności, wynikających z powszechnego przechowywania pracowników
przez pracodawców (labour hoarding) podczas recesji z lat 2008–200926. Biorąc
pod uwagę skalę wzrostu wydajności, można jednak przypuszczać, że po przetrzymywaniu pracowników w początkowym okresie pracodawcy wykorzystali
lata niskiej koniunktury jako uzasadnienie dla dokonania reorganizacji produkcji
25
26

Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i rachunków narodowych.
Por. Employment Outlook 2010, OECD Publishing, Paris 2010, s. 40–42.
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i cięcia kosztów, wstrzymywanych w okresie rosnącego popytu na rynku produktów. Z tych powodów bardziej precyzyjne określenie zmian bezrobocia strukturalnego w czasie niskiej aktywności gospodarczej będzie możliwe wraz z nadejściem ożywienia na rynku pracy.

4. Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwala sformułować wniosek, że spadek zatrudnienia zarówno w Unii Europejskiej ogółem, jak i na największych krajowych rynkach pracy miał w przeważającej mierze charakter cykliczny, przy czym zaobserwowano pewne zmiany w funkcjonowaniu rynków pracy w kolejnych latach,
a także różnice w dostosowaniach w poszczególnych krajach członkowskich.
Wzrost bezrobocia w okresie recesji z lat 2008–2009 miał charakter cykliczny
zarówno w Unii Europejskiej ogółem, jak i w analizowanych krajach członkowskich, czego dowodem był przeciwny kierunek zmian stopy bezrobocia i wolnych miejsc pracy. Cechą recesji było jednak zróżnicowanie dynamiki popytu na
pracę w poszczególnych sektorach: największe redukcje zatrudnienia wystąpiły
w budownictwie i przemyśle, natomiast zmiany zatrudnienia w usługach okazały
się łagodniejsze. Zróżnicowanie zmian zatrudnienia w przekroju sekcji gospodarczych znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksu D. Liliena. Przejawy
mogące świadczyć o umiarkowanym wzroście niedopasowań strukturalnych
można natomiast dostrzec w okresie słabego ożywienia i ponownego spadku
popytu na pracę, przy czym sytuacja na rynkach pracy poszczególnych krajów
jest zróżnicowana. Na podstawie wykorzystanych miar niedopasowań można
przypuszczać, że wzrost stopy bezrobocia strukturalnego nastąpił przede wszystkim w Hiszpanii, a w mniejszym stopniu również we Francji. W odniesieniu do
pozostałych krajów brakuje dowodów na występowanie szoku realokacyjnego.
Nie można jednak wykluczyć, że wystąpienie szoku agregatowego mogło być
bodźcem do bardziej intensywnej restrukturyzacji przedsiębiorstw, prowadząc
do wzrostu niedopasowań strukturalnych. Główne znaczenie szoku agregatowego
dla wzrostu bezrobocia oznacza, że poziom zatrudnienia i bezrobocia powinien
być bardziej wrażliwy na wzrost gospodarczy w okresie ożywienia. Wydaje się
również, że aktywność państwa powinna koncentrować się przede wszystkim na
wykorzystaniu narzędzi stymulujących popyt na pracę. Podażowe instrumenty
aktywnej polityki rynku pracy skierowane na łagodzenie niedopasowań strukturalnych nie mogą być natomiast traktowane jako główne narzędzie ograniczania
bezrobocia.

Cykliczne i strukturalne determinanty…
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Cyclical and Structural Determinants of Unemployment Growth
in the European Union at a Time of Economic Slowdown
The objective of the paper was to evaluate the contribution of structural changes in labor
demand to an increase of unemployment in the European Union as a whole and in its individual
member states. Analysis of changes in sectoral employment dynamics using a Lilien Index and
Beveridge curve shifts shows that in the years 2008–2013 the rise in unemployment was driven
by an aggregate shock, with a mostly cyclical joblessness pattern. Among the six largest labor
markets within the EU, the most significant increases in structural unemployment occurred in
Spain, followed by France, while no such phenomenon was identified in Germany, Italy, Poland,
and Great Britain. At the same time, it should be noted that the observed labor market trends do
not preclude the intensification of corporate restructuring during periods of economic slowdown,
which may contribute to structural unemployment.
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