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PRZEDSI�BIORSTWACH W POLSCE W LATACH 1998–2007 

WST�P 

Małe i �rednie przedsi�biorstwa (MSP) stanowi� podstaw� wszystkich 

współczesnych gospodarek, to głównie firmom z tego sektora poszczególne 

pa�stwa zawdzi�czaj� swój wzrost i rozwój. Wpływ małych i �rednich 

przedsi�biorstw na gospodark� jest szczególnie widoczny w zakresie polityki 

zatrudnienia. Zwłaszcza w okresie, kiedy wiele krajów europejskich walczy 

z wysok� stop� bezrobocia, najwa�niejsz� zalet� sektora MSP oraz nowo 

powstaj�cych przedsi�biorstw jest to, �e stanowi� one najwi�ksze 	ródło 

nowych miejsc pracy. S� praktycznie jedynym sektorem gospodarki 

generuj�cym netto miejsca pracy, podczas gdy inne sektory raczej redukuj�
zatrudnienie ni� tworz� nowe miejsca pracy. To wła�nie małe i �rednie firmy, 

a nie du�e „molochy” stworzyły po 1989 r. najwi�cej nowych miejsc pracy, 

daj�c zatrudnienie pracownikom upadaj�cych wielkich, socjalistycznych 

przedsi�biorstw
1
. Mo�na powiedzie�, �e zdolno�� zatrudnieniowa współczesnej 

polskiej gospodarki jest zdeterminowana głównie przez przedsi�biorczo�� i małe 

podmioty
2
. Bior�c powy�sze pod uwag� za cel artykułu przyj�to zbadanie 

tendencji zatrudnienia w małych i �rednich przedsi�biorstwach w Polsce 

w latach 1998–2007 oraz ustalenie statystycznych zale�no�ci mi�dzy stop�
bezrobocia a dynamik� zatrudnienia w małych i �rednich przedsi�biorstwach. 

Artykuł składa si� z trzech cz��ci. W cz��ci pierwszej scharakteryzowano 

bezrobocie w Polsce, w drugiej przedstawiono zmiany ilo�ciowe zatrudnienia 

w sektorze MSP, a w ostatniej zbadano współzale�no�� bezrobocia 

i zatrudnienia w badanych firmach za pomoc� współczynnika korelacji. 

                                                
* Dr, starszy wykładowca, Katedra Ekonomii, Zarz�dzania i In�ynierii Produkcji, Wy�sza 

Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. 
1 M. Muranowicz, Małe firmy traktowane s� po macoszemu. Fundacja małych i �rednich 

przedsi�biorstw, www.egospodarka.pl (10.07.2007). 
2 M. Kabaj, Promowanie zatrudnienia przez rozwój małych i �rednich przedsi�biorstw, [w:] 

Małe i �rednie przedsi�biorstwa w gospodarce, Klicha J. (red.), Instytut Spraw Publicznych, 

Warszawa 2000, s. 106. 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA 

Zjawisko bezrobocia od dawna pozostaje w zainteresowaniu ekonomistów. 

Zostało ono zauwa�one ju� w okresie ekonomii klasycznej, kiedy to do jego 

okre�lenia u�ywano terminu „nadmiar ludno�ci”. W połowie lat 

dziewi��dziesi�tych XIX wieku poj�cie bezrobocia w sensie przymusowej 

bezczynno�ci zawodowej wprowadził angielski ekonomista J. A. Hobson. 

Chocia� od czasów Hobsona bezrobocie jest kluczowym problemem 

społecznym, ekonomicznym i politycznym, to definicja tego zjawiska nadal 

budzi wiele kontrowersji. We współczesnej literaturze ekonomicznej podkre�la 

si� zazwyczaj trzy cechy osób bezrobotnych: pozostawanie bez pracy, 

poszukiwanie pracy i gotowo�� do pracy
3
. W zwi�zku z tym bezrobocie jest 

okre�lonym stanem na rynku pracy, w którym poda� realnych zasobów siły 

roboczej przewy�sza popyt na nie, co oznacza, �e na rynku pracy znajduje si�
grupa ludno�ci w wieku produkcyjnym zdolna do pracy i chc�ca pracowa� za 

odpowiednim wynagrodzeniem, a nie mog�ca tej pracy otrzyma�4
.  

Z bezrobociem �ci�le wi��e si� poj�cie osoby bezrobotnej, za któr� dla 

potrzeb badania BAEL uwa�a si� osob� w wieku 15 lat i wi�cej, gotow� do 

podj�cia pracy, nie pracuj�c� w ci�gu badanego tygodnia, cztery tygodnie 

aktywnie poszukuj�c� pracy oraz osoby, które znalazły prac� i czekaj� na jej 

rozpocz�cie (do 30 dni)
5
. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod poj�ciem 

bezrobotnego nale�y rozumie� osob� (...) niezatrudnion� i niewykonuj�c� innej 

pracy zarobkowej, zdoln� i gotow� do podj�cia zatrudnienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy obowi�zuj�cym w danym zawodzie lub słu�bie albo innej 

pracy zarobkowej (...), zarejestrowan� we wła�ciwym dla miejsca zameldowania 

stałego lub czasowego powiatowym urz�dzie pracy oraz poszukuj�c�
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (...)

6
. Wszystkie osoby zarejestrowane 

przez urz�dy pracy w ten sposób tworz� tzw. bezrobocie rejestrowane, którego 

podstawowym miernikiem jest stopa bezrobocia, obliczana jako procentowy 

udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludno�ci aktywnej zawodowo. 

Na polski rynek pracy silnie oddziałuj� uwarunkowania makroekonomiczne, 

które wywarły wiele pozytywnych zmian w latach 2004–2007. Jednak mimo 

                                                
3 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 13. 
4 D. Kotlorz (red.), Ekonomia rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 

2007, s. 25.  
5 B. Ptaszy�ska, Transformacja systemowa a transformacyjne bezrobocie strukturalne 

w Polsce, Wydawnictwo Wy�szej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Pozna� 2006, s. 27. 
6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. Nr 99, poz. 1001 oraz pó	niejszy Dz.U. Nr 69, poz. 415, Nr 70 poz. 416 z 2008 r.).  



Bezrobocie a zatrudnienie w małych i �rednich przedsi�biorstwach... 221

tych zmian polski rynek pracy w stosunku do rynków europejskich 

charakteryzuje si� najni�szym poziomem zatrudnienia i aktywno�ci zawodowej 

oraz najwy�szym wska	nikiem bezrobocia. Jak wskazuje S. Borkowska, o ile 

bezrobocie w UE ma charakter koniunkturalny, to w Polsce strukturalny
7
. Jest 

ono zdeterminowane przede wszystkim przez dysproporcje rozwojowe 

w układzie sektorowym oraz przestrzennym, jak równie� przez niedostosowanie 

poda�y pracy do popytu na ni�.  

Tabela 1 

Stopa bezrobocia wg województw w latach 1998–2007 – stan w dniu 31.12. (w %) 

 1998* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

POLSKA 10,4 13,1 15,1 17,5 18,0 20,0 19,0 17,6 14,8 11,4 

Dolno�l�skie 12,8 16,0 18,4 21,5 22,4 23,8 22,4 20,6 16,6 11,8 

Kujawsko-

pomorskie 
13,9 16,9 19,2 21,9 22,5 24,6 23,6 22,3 19,2 15,2 

Lubelskie 10,3 12,9 14,0 15,7 15,7 18,7 17,8 17,0 15,5 13,0 

Lubuskie 13,2 17,5 21,3 24,4 26,0 27,5 25,6 23,0 19,0 14,2 

Łódzkie 11,4 14,3 16,3 18,1 18,4 20,7 19,5 17,9 14,7 11,5 

Małopolskie 7,6 10,2 12,2 14,1 13,8 16,0 15,0 13,8 11,3 8,8 

Mazowieckie 7,6 9,5 10,8 13,0 13,8 15,4 14,7 13,8 11,8 9,2 

Opolskie 10,5 13,2 15,7 18,2 19,4 21,4 20,0 18,7 16,2 12,0 

Podkarpackie 12,3 14,5 16,2 17,4 16,9 20,2 19,1 18,5 16,4 14,4 

Podlaskie 10,8 12,5 13,8 15,1 15,1 16,9 16,1 15,6 13,3 10,7 

Pomorskie 11,0 13,8 16,6 19,6 21,3 22,4 21,4 19,2 15,3 10,9 

�l�skie 7,3 10,4 12,9 15,7 16,5 17,6 16,9 15,5 12,7 9,3 

�wi�tokrzyskie 12,1 15,1 16,6 18,4 18,5 22,0 22,0 20,6 17,7 15,1 

Warmi�sko-

mazurskie 
19,7 22,4 25,8 28,9 28,9 30,3 29,2 27,2 23,6 19,0 

Wielkopolskie 8,0 10,5 12,5 15,4 15,9 17,1 15,9 14,6 11,7 8,0 

Zachodnio-

pomorskie 
13,9 18,1 20,8 24,7 26,6 28,4 27,5 25,6 21,5 16,6 

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Roczniki Statystyczne Pracy za lata 
1998–2006, Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2007 r. 

* Uwaga: za rok 1998 w danych 	ródłowych GUS liczby podano wg stanu przed i po 

wprowadzeniu nowego podziału terytorialnego Polski.

                                                
7 S. Borkowska (red.), Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, Raport IPiSS. Zeszyt 

nr 24, Warszawa 2003, s. 55. 
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Tabela 2 

Bezrobotni zarejestrowani w Urz�dach Pracy wg województw 
w latach 1998–2007 – stan w dniu 31.12. (w tys.) 

 1998* 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

POLSKA 1831,42349,82702,63115,13217,03175,72999,62773,02309,41746,6

Dolno�l�skie 160,5 203,4 231,7 267,4 279,3 278,3 257,1 233,4 185,4 127,5

Kujawsko-

pomorskie 
128,2 156,3 181,2 205,2 211,6 212,1 199,6 188,0 160,1 123,2

Lubelskie 117,1 148,1 159,7 179,0 178,9 174,5 164,8 156,8 141,8 118,1

Lubuskie 54,2 74,7 89,1 102,2 109,6 108,0 99,4 89,2 72,8 52,3 

Łódzkie 144,3 182,5 208,1 230,6 234,9 233,1 218,3 198,4 160,7 123,1

Małopolskie 114,5 158,2 185,2 213,1 208,2 208,0 193,6 178,1 145,3 112,6

Mazowieckie 195,9 249,2 289,9 346,1 368,9 363,6 352,9 332,5 285,6 219,9

Opolskie 46,1 59,5 69,3 78,6 83,4 81,6 74,6 69,4 60,1 43,3 

Podkarpackie 137,4 164,7 182,2 195,2 187,5 182,5 170,3 164,0 145,2 126,4

Podlaskie 62,8 72,8 79,2 86,5 86,1 81,3 76,1 73,2 61,8 48,8 

Pomorskie 93,7 124,7 147,2 175,7 191,8 191,5 179,7 159,9 126,0 86,9 

�l�skie 150,2 210,3 259,8 313,4 330,2 325,5 309,7 281,3 229,8 166,0

�wi�tokrzyskie 84,8 107,5 118,5 131,1 131,3 126,5 126,3 117,8 99,4 83,3 

Warmi�sko-

mazurskie 
119,5 142,4 158,2 178,4 176,6 170,4 162,4 150,9 127,6 99,0 

Wielkopolskie 121,5 164,6 193,3 237,3 249,2 247,9 232,3 211,4 169,1 112,8

Zachodnio-

pomorskie 
100,6 130,9 150,1 175,3 189,6 190,9 182,7 168,8 138,9 103,2

�ródło: jak do tabeli 1. 

Analizuj�c wyniki zawarte w tabeli 1 i 2 oraz inne dane GUS, zauwa�y�
mo�na trzy wyra	ne okresy na rynku pracy pod wzgl�dem poziomu bezrobocia. 

Po redukcji poziomu bezrobocia w latach 1994–1997 nast�pił powrót do 

negatywnych tendencji na rynku pracy (sprzed 1993 r.
8
) trwaj�cy a� do ko�ca 

2003 r. Pod koniec 2003 r. było zarejestrowanych w Polsce 3175,7 tys. 

bezrobotnych, w tym osoby poprzednio pracuj�ce stanowiły prawie 76%. Po 

tym okresie liczba bezrobotnych zacz�ła male� z 3175,7 tys. w 2003 r. do 

1746,6 tys. na koniec 2007 r. Ł�cznie liczba osób pozostaj�cych bez pracy 

                                                
8 Recesj� gospodarcz� jako przyczyn� spadku popytu na prac� szerzej opisuje D. Kotlorz, 

Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki, Prace naukowe. Akademia Ekonomiczna 

w Katowicach, Katowice 1999, s. 29-34. 
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zmalała w tym okresie o 1470,4 tys., czyli o ponad 45%. Tym samym 

zmniejszyła si� stopa bezrobocia z 20% na 11,4%. 

Jedn� z najwa�niejszych cech polskiego bezrobocia okresu transformacji 

systemowej jest jego zró�nicowanie przestrzenne. W latach 1998–2007 

najwy�sze stopy bezrobocia odnotowano na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, 

najni�sze na Mazowszu i w Małopolsce. Znajduje to wyraz w du�ych ró�nicach 

w wysoko�ci stopy bezrobocia mi�dzy województwami np. mazowieckim 

i warmi�sko-mazurskim. Zró�nicowanie nat��enia bezrobocia mierzone 

stosunkiem stopy bezrobocia mi�dzy województwem o najwy�szej i najni�szej 

stopie w 2001 r. (najwy�sza spo�ród badanych lat) wynosi 15,9%, przy stopie 

bezrobocia dla Polski wynosz�cej 17,5%. Ponadto analizuj�c bezrobocie pod 

wzgl�dem liczby osób pozostaj�cych bez pracy, stwierdzono, �e kształtuje si�
ona analogicznie do ilo�ci osób zamieszkuj�cych poszczególne województwa 

(tabela 2). Najwi�cej ludno�ci zamieszkuje województwo mazowieckie i tam 

odnotowano równie� najwi�ksz� liczb� bezrobotnych. Podobnie sytuacja 

wygl�da w województwie �l�skim. 

ZATRUDNIENIE W SEKTORZE MAŁYCH I �REDNICH 
PRZEDSI�BIORSTW

Na rynku pracy, podobnie jak na ka�dym innym rynku, mo�na wyodr�bni�
stron� popytow� i stron� poda�ow�. Stron� popytow� rynku pracy reprezentuj�
pracodawcy, którzy zgłaszaj� zapotrzebowanie na usługi siły roboczej, 

a poda�ow� gospodarstwa domowe, oferuj�ce usługi siły roboczej
9
. 

Kształtowanie si� popytu na zasoby siły roboczej zale�y od mo�liwo�ci 

absorpcji tych zasobów przez gospodark� narodow�, charakteryzuj�c� si� pewn�
okre�lon� chłonno�ci� zasobów pracy, determinuj�c� poda� miejsc pracy 

w ró�nych działach i gał�ziach gospodarki
10

. W gospodarce rynkowej 

decyduj�ce znaczenie dla wzrostu popytu ma prac� ma sektor prywatny, 

zwłaszcza małe i �rednie przedsi�biorstwa, w których mo�na liczy� na przyrost 

miejsc pracy i zwi�zane z tym przyj�cia do pracy
11

. W Polsce, podobnie jak 

w Europie, zdecydowana wi�kszo�� przedsi�biorstw nale�y do sektora MSP, 

zatrudniaj�cego: do 9 osób (mikro), 10-49 osób (małe), 50-249 osób (�rednie). 

                                                
9 W. Kwiatkowska, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łód	 2007, s. 10. 
10 D. Kotlorz, Podstawowe poj�cia, [w:] Ekonomia rynku..., op. cit., s. 14-15; D. Kotlorz, 

Społeczno-ekonomiczne kwestie polskiego rynku pracy w latach dziewi��dziesi�tych, [w:] Rynek 

pracy w teorii i praktyce, Kotlorz D., Zagóra-Jonszt U. (red.), Prace naukowe, Akademia 

Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1998, s. 74-75. 
11 B. Ptaszy�ska, Transformacja systemowa..., op. cit., s. 22. 
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Ich udział w przedsi�biorstwach ogółem kształtuje si� na poziomie ponad 99%. 

Analizuj�c sektor małych i �rednich przedsi�biorstw nale�y zwróci� uwag�
na jego nierównomierne rozmieszczenie na terenie Polski. A� 25% aktywnych 

małych firm jest skoncentrowana na 6% powierzchni kraju, a kolejnych 25% na 

17% terytorium. Oznacza to, �e połowa wszystkich MSP zlokalizowana jest na 

zaledwie ¼ powierzchni całej Polski skoncentrowanej wokół du�ych 

aglomeracji miejskich oraz w okr�gach o dobrze rozwini�tym i zró�nicowanym 

przemy�le (Gda�sk, Kraków, Pozna�, Wrocław, Warszawa) stanowi�cych tzw. 

tereny silnego wzrostu przedsi�biorczo�ci. Tereny te charakteryzuj� si�
wy�szym ni� przeci�tny poziomem PKB per capita, innowacyjno�ci, 

efektywno�ci gospodarowania, udziałem inwestycji zagranicznych, wysokim 

wska	nikiem prywatyzacji oraz nisk� stop� bezrobocia
12

. 

Tabela 3 

Pracuj�cy ogółem oraz pracuj�cy w poszczególnych rodzajach przedsi�biorstw 
w latach 1998–2007 – stan na dzie 31.12. (w tys.) 

Rok 
Pracuj�cy

ogółem 

Przedsi�-
biorstwa
ogółem

Przedsi�-
biorstwa

MSP 

Mikro 
(0-9) 

Małe 
(10-49) 

�rednie
(50-249) 

Ponad 
250 

1998 16267,1 11346,1 7092,6 2885,2 1723,7 2483,7 4253,4 

1999 16008,9 11148,0 7151,7 2882,9 1712,9 2556,0 3996,3 

2000 15488,8 10782,1 7062,0 2826,1 1715,5 2520,4 3720,2 

2001 14995,6 10344,7 6943,3 2624,0 1969,7 2349,6 3401,4 

2002 14923,7 10290,2 7006,2 2816,7 1909,2 2280,3 3284,9 

2003 12640,7 10158,0 6941,2 2778,7 1908,1 2254,4 3216,8 

2004 12720,2 10238,3 6937,5 2773,8 1925,8 2268,0 3270,8 

2005 12890,7 10402,2 7056,3 2775,4 1978,6 2302,2 3346,0 

2006 13220,0 10729,9 7238,9 2900,2 1985,9 2352,8 3491,0 

2007 15538,0 11276,5 7572,5 3107,3 2028,4 2436,8 3704,0 

�ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Pracuj�cy w gospodarce narodowej 

w 2007 r., Roczniki Statystyczne Pracy za lata 1998–2006 oraz PARP: Raporty o stanie 

sektora małych i �rednich przedsi�biorstw w Polsce za lata 1998–2007, Pracuj�cy 

w gospodarce narodowej za lata 2005–2007 (	ródła niepublikowane). 

Liczb� pracuj�cych ogółem oraz w podmiotach zatrudniaj�cych do 249 osób 

(oprócz rolnictwa, le�nictwa, rybołówstwa i rybactwa) w latach 1998–2007 

                                                
12 K. B. Matusiak, Przedsi�biorczo�� i innowacyjno�� małych i �rednich firm, [w:] Nadzieja 

rynku pracy. Małe i �rednie przedsi�biorstwa w gospodarce, Klicha J. (red.), Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2000, s. 132. 
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przedstawia tabela 3. Najni�szy udział pracuj�cych w MSP ogółem oraz 

w samych mikroprzedsi�biorstwach odnotowano w 2004 r. Podczas, gdy 

przedsi�biorstwa małe zatrudniały najmniej osób (w roku 1999), 

przedsi�biorstwa �rednie cechowały si� najwi�kszym współczynnikiem 

zatrudnienia. Sektor MSP ogółem, zatrudniał najwi�cej osób w roku 2007. 

Tabela 4 

Liczba osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP (w tys.), 
na przestrzeni lat 1998–2007, z wyszczególnieniem województw 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

POLSKA 7092,6 7151,7 7062,0 6943,3 7006,2 6941,2 6967,5 7056,3 7238,9 7572,5 

Dolno�l�skie 536,0 564,9 549,9 530,3 555,0 530,7 528,9 529,9 544,3 572,5

Kujawsko-

pomorskie 
390,8 373,2 384,9 370,5 384,7 369,1 365,7 370,3 385,8 405,1

Lubelskie 303,6 304,6 305,9 304,1 318,2 308,6 306,7 309,7 316,9 329,7

Lubuskie 194,5 201,6 188,9 185,2 187,4 180,6 184,5 190,2 194,5 204,7

Łódzkie 505,2 501,4 487,4 487,0 502,6 488,3 490,8 497,7 505,2 523,6

Małopolskie 552,9 574,2 551,6 558,7 585,1 561,6 567,1 576,9 594,4 625,7

Mazowieckie 1162,3 1125,1 1145,4 1126,8 947,5 1109,2 1131,0 1145,7 1167,2 1223,3 

Opolskie 164,3 174,3 174,0 167,1 174,4 167,4 166,8 171,2 178,8 185,1

Podkarpackie 297,6 311,1 307,8 306,3 317,8 311,8 310,7 315,4 322,6 334,5

Podlaskie 179,3 182,3 181,2 179,9 186,9 181,7 178,4 177,9 182,7 190,3

Pomorskie 438,5 448,1 432,6 422,1 437,0 420,8 419,8 425,1 436,1 457,9

�l�skie 885,4 890,6 891,5 883,0 924,4 870,1 868,3 871,8 892,3 932,2

�wi�tokrzyskie 199,7 197,6 200,7 196,9 206,8 204,6 203,9 205,2 211,4 221,7

Warmi�sko-

mazurskie 
264,8 254,4 233,8 231,8 232,6 229,4 229,3 235,8 241,0 251,6

Wielkopolskie 663,8 701,7 686,4 670,4 712,0 692,3 701,2 714,2 736,4 770,6

Zachodnio-

pomorskie 
354,3 346,6 340,1 323,6 333,6 314,7 314,4 319,2 329,4 344,0

�ródło: jak do tabeli 3. 

Jak wynika z danych zawartych w powy�szej tabeli, udział pracuj�cych 

w małych i �rednich przedsi�biorstwach, w liczbie pracuj�cych ogółem wynosił 

od 42% w pocz�tkowych badanych latach do 55% w latach przed i po 

akcesyjnych do Unii Europejskiej, natomiast w przedsi�biorstwach ogółem waha 

si� pomi�dzy 52%, a 68%. Ponadto w 2007 r. liczba pracuj�cych w MSP na 

terenie całego kraju wynosiła 7572,5 tys. i zwi�kszyła si� o ponad 6% 

w stosunku do 1998 r. (przy jednoczesnym zmniejszeniu si� liczby pracuj�cych 

w du�ych przedsi�biorstwach prawie o 13%). Najwi�kszy wzrost liczby 
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pracuj�cych w MSP odnotowano w województwach: �wi�tokrzyskim (11%), 

wielkopolskim (16%) oraz lubelskim (8%). Województwami o najni�szym – 

ujemnym przyro�cie liczby pracuj�cych w MSP były: warmi�sko-mazurskie 

(-5%) i zachodniopomorskie (-3%) (tabela 4). 

Tabela 5 

Liczba osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP, na przestrzeni lat 1998–2007, 
z wyszczególnieniem działów PKD (w tys.)  

Dział 
PKD 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

C 16,8 17,8 17,9 17,7 17,7 16,4 15,8 15,4 16,0 18,4

D 1662,4 1619,3 1580,8 1551,2 1526,1 1534,0 1583,4 1544,5 1570,6 1631,5

E 66,7 68,3 69,3 69,9 68,5 69,7 70,2 70,9 71,5 72,5

F 716,3 713,0 672,7 625,9 590,0 541,8 510,4 537,3 589,9 670,1

G 1892,8 1868,9 1836,1 1749,5 1771,8 1763,2 1717,4 1765,1 1752,0 1809,4

H 196,7 185,2 193,6 187,4 181,3 185,8 186,2 189,1 196,5 205,9

I 310,3 317,4 299,6 282,0 319,0 316,2 325,7 326,3 361,3 390,0

J 105,7 134,9 87,3 98,2 106,4 87,4 90,9 107,6 111,2 115,7

K 555,1 575,0 606,6 629,7 684,3 698,8 697,5 684,3 726,3 768,4

L 284,4 296,4 302,6 332,6 319,6 331,3 337,3 337,9 341,6 349,0

M 654,3 676,8 670,3 692,2 683,2 758,8 778,3 814,9 822,5 831,5

N 359,8 387,1 424 437,4 443,5 338,3 346,3 356,1 361,3 385,5

O 271,2 291,3 301,3 268,9 294,7 299,7 308,0 306,7 316,3 324,8

�ródło: jak do tabeli 3. 

W Polsce nadal na wysokim poziomie utrzymuje si� udział pracuj�cych 

w rolnictwie: do 2002 r. udział ten wynosił około 29%, po czym w latach 2003–

2007 utrzymywał si� na poziomie około 16% (w tym sektor prywatny ponad 

98%)
13

. Na drugim miejscu w�ród dominuj�cych działów gospodarki pod 

wzgl�dem zatrudnienia znajduje si� przetwórstwo przemysłowe zatrudniaj�ce 

ponad 19% ogółu pracuj�cych. Jak wynika z tabeli 5, udział pracuj�cych 

w poszczególnych sekcjach klasyfikacji PKD za lata 1998–2007 zmieniał si�, 
jednak podobnie do ogólnego modelu pracuj�cych w gospodarce polskiej, 

w sektorze małych i �rednich przedsi�biorstw najwi�cej osób pracowało 

w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu i naprawach
14

.  

                                                
13 Obliczenia własne na podstawie danych GUS: Roczniki statystyczne pracy. 
14 W celu unikni�cia powtórze� i ułatwienia podawania danych w tabelach i rysunkach dla 

oznaczenia symboli u�ywanych w dalszej cz��ci pracy przyj�to symbole sekcji PKD: C-Górnictwo 

i kopalnictwo, D-Przetwórstwo przemysłowe, E-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi�
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Okres transformacji gospodarczej to okres zasadniczych przemian nie tylko 

ustrojowych, ale równie� wi���cych si� z nimi przekształce� strukturalnych 

w gospodarce, których kierunek wyra�a struktura zatrudnienia według sektorów 

ekonomicznych
15

. W literaturze przedmiotu podkre�la si�, �e ogólny pogl�d na 

kształtowanie si� popytu na zasoby pracy daje prze�ledzenie tego problemu 

w układzie klasyfikacji trójsektorowej (I-rolnictwo i le�nictwo, II – przemysł, III 

– usługi
16

), pozwalaj�cej dokona� oceny prawidłowo�ci zmian struktury 

zatrudnienia w procesie rozwoju gospodarczego. Dlatego te�, w dalszej cz��ci 

artykułu szczegółowo przeanalizowano zatrudnienie w poszczególnych 

sektorach gospodarki z podziałem na usługi rynkowe, nierynkowe i przemysł, 

które zgodnie z klasyfikacj� Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi�biorczo�ci 

obejmuj�: 

−usługi rynkowe: budownictwo, handel hurtowy i detaliczny: naprawa 

pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia 

osobistego i domowego, hotele i restauracje, transport, gospodarka 

magazynowa i ł�czno��, po�rednictwo finansowe, obsługa nieruchomo�ci, 

wynajem, nauka i usługi zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej, oraz pozostała działalno�� usługowa komunalna, społeczna 

i indywidualna, 

−usługi nierynkowe: administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowi�zkowe ubezpieczenia społeczne, edukacja, ochrona zdrowia i opieka 

społeczna, 

−przemysł: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energi� elektryczn�, gaz, wod�. 
Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, i� w badanym okresie ponad 55% 

pracuj�cych w małych i �rednich przedsi�biorstwach, stanowili pracuj�cy 

w sektorze usług rynkowych, około 21% w usługach nierynkowych i około 24% 

w przemy�le.  

                                                                                                                        
elektryczn�, gaz, wod�, F-Budownictwo, G-Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów 

mechanicznych, motocykli oraz  artykułów przeznaczenia osobistego i domowego, H-Hotele 

i restauracje, I-Transport, gospodarka magazynowa i ł�czno��, J-Po�rednictwo finansowe, K-

Obsługa nieruchomo�ci, wynajem, nauka i usługi zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej, L-Administracja publiczna i obrona narodowa; obowi�zkowe ubezpieczenia 

społeczne, M-Edukacja, N-Ochrona zdrowia i opieka społeczna, O-Pozostała działalno��
usługowa komunalna, społeczna i indywidualna. 

15 Z. Strzelecki, Przemiany w jako�ciowej strukturze zatrudnienia, [w:] Przyszło�� pracy w XXI 

wieku, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa 2005, s. 143.  
16 Klasyfikacja trójsektorowa jest najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym systemem 

badania zmian struktury, przyj�tym tak�e przez Mi�dzynarodowe Biuro Pracy. Została ona 

wprowadzona do literatury ekonomicznej równolegle przez A. G. B. Fishera oraz C. Clarka. 

Szerzej: D. Kotlorz (red.), Ekonomia rynku... op. cit., s. 19. 



Agnieszka Owczarczyk 228

Tabela 6 

Liczba osób pracuj�cych w poszczególnych rodzajach przedsi�biorstw 
�wiadcz�cych usługi rynkowe, nierynkowe i przemysłowe (w tys.) 

na przestrzeni lat 1998–2007 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Usługi rynkowe 

MSP  4048,1 4085,7 3997,2 3841,6 3947,5 3892,9 3836,1 3916,4 4053,5 4284,3

Przeds. mikro 2305,1 2318,9 2271,2 2087,2 2252,6 2217,1 2170,7 2228,0 2321,3 2414,6

Przeds. małe 871,7 854,9 825,8 924,3 891,2 898,7 879,0 882,4 886,4 890,4

Przeds. �rednie 871,2 911,9 900,2 830,1 803,7 777,1 786,4 806,0 845,9 885,8

Usługi nierynkowe 

MSP  1298,5 1360,3 1396,9 1462,2 1446,3 1428,4 1461,9 1508,9 1525,4 1566,0

Przeds. mikro  77,4 99,9 123,5 138,1 145,2 150,8 164,3 172,0 183,1 205,9

Przeds. małe 364,0 393,1 435,2 555,6 558,3 554,2 590,7 629,3 643,3 688,6

Przeds. �rednie 857,1 867,3 838,2 768,5 742,8 723,4 706,9 707,6 698,9 757,5

Przemysł 

MSP  1745,9 1705,4 1668,0 1638,8 1612,3 1620,1 1669,4 1630,8 1658,1 1722,4

Przeds. mikro  502,5 464,0 431,5 398,2 418,9 410,9 438,7 375,4 395,8 430,3

Przeds. małe 488,1 464,7 454,4 489,6 459,7 455,2 456,2 466,9 456,4 461,7

Przeds. �rednie 755,3 776,7 782,1 751,0 733,7 754,0 774,5 788,5 806,1 823,7

�ródło: jak do tabeli 3. 

Przeci�tna liczba osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP �wiadcz�cych 

usługi rynkowe, na przestrzeni lat 1998–2007, wynosi ok. 3990,3 tys. Bior�c 

pod uwag� przeci�tny udział pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP 

�wiadcz�cych usługi rynkowe w pracuj�cych ogółem w przedsi�biorstwach, na 

przestrzeni lat 1998–2007, wynosi on około 38%, z czego udział stanowi�
przedsi�biorstwa mikro 21,20%, małe 8,48%, �rednie 7,81%. Najwy�sz� liczb�
pracuj�cych we wszystkich rodzajach przedsi�biorstw odnotowano w 2007 r. 

Ponadto nale�y zwróci� uwag�, �e w badanych latach znacznie wzrosła liczba 

pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP �wiadcz�cych usługi nierynkowe, gdzie 

przeci�tna liczba osób pracuj�cych wynosi 1445,48 tys. W poszczególnych 

latach dane dotycz�ce struktury pracuj�cych w MSP w działach polskiego 

przemysłu nie ulegały wi�kszym zmianom i kształtowały si� na 

porównywalnym poziomie. 
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ZALE�NO�� MI�DZY BEZROBOCIEM A ZATRUDNIENIEM W MSP 

Mi�dzy zatrudnieniem i bezrobociem istnieje niezaprzeczalny zwi�zek, 

chocia� niekoniecznie proporcjonalny. Spadek popytu w gospodarce prowadzi 

najcz��ciej do redukcji zatrudnienia, co poci�ga za sob� przyrost bezrobocia. 

Jednak mo�e si� zdarzy�, �e zwolnieni pracownicy nie stan� si� bezrobotnymi 

tylko przejd� do grupy osób biernych zawodowo (skorzystaj� ze �wiadcze�
emerytalnych, rentowych), poprzez co dojdzie do sytuacji, w której redukcja 

zatrudnienia spowoduje mniejszy wzrost bezrobocia. Jednak w polskiej 

rzeczywisto�ci mieli�my do czynienia z sytuacj� odwrotn�. Liczb� osób 

bezrobotnych i pracuj�cych w sektorze MSP pokazuje rys. 1, z którego wynika, 

�e w okresie, gdy wzrastała liczba pracuj�cych w poszczególnych grupach 

przedsi�biorstw MSP liczba osób bezrobotnych malała. Linia wskazuj�ca 

pracuj�cych w MSP zakre�lała łuk, podobnie jak linia bezrobotnych. Cz��ci 

�rodkowe obydwu łuków zbli�aj� si� do siebie. Najbardziej widoczny wpływ 

zauwa�ono w latach 1998–2000 (w roku 1998 do�� niska stopa bezrobocia), 

kiedy poprzez wzrost zatrudnienia w szczególno�ci w mikropodmiotach, nast�pił 

spadek liczby osób bezrobotnych oraz w latach 2000–2007, kiedy to 

odnotowano wzrost zatrudnienia w przedsi�biorstwach �rednich. W okresie 

najwy�szej stopy bezrobocia w Polsce w latach 2001–2003, najmniej osób 

zatrudniały przedsi�biorstwa �rednie. 
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Rysunek 1. Pracuj�cy w MSP oraz bezrobotni zarejestrowani 
w Urz�dach Pracy w latach 1998–2007 (w tys.) 

�ródło: opracowanie własne na podstawie tabel 1 i 3.

W celu zbadania siły współzale�no�ci dwóch zmiennych: stopy bezrobocia 

(oraz liczby osób bezrobotnych) i zatrudnienia w sektorze MSP policzono 

współczynnik korelacji Pearsona, oznaczony symbolem rXY i przyjmuj�cy 

warto�ci z przedziału [-1,1]
17

. Warto�� współczynnika korelacji liniowej na 

podstawie n-elementowej próbki obliczamy według wzoru: 
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Rozpatruj�c udział pracuj�cych i stop� bezrobocia w przedsi�biorstwach 

sektora MSP (tabela 7) wnioskuje si�, �e na przestrzeni badanego okresu, spadek 

stopy bezrobocia w stopniu wysokim jest skorelowany ze wzrostem liczby osób 

                                                
17 Nale�y zwróci� uwag�, �e współczynnik korelacji Pearsona wyliczamy wówczas, gdy obie 

zmienne s� mierzalne i maj� rozkład zbli�ony do normalnego, a zale�no�� jest prostoliniowa. Przy  

interpretacji współczynnika korelacji liniowej Pearsona nale�y wi�c pami�ta�, �e warto��
współczynnika bliska zeru nie zawsze oznacza brak zale�no�ci, a jedynie brak zale�no�ci liniowej. 

W analizie statystycznej zwykle przyjmuje si� nast�puj�c� skal�: rXY = 0 zmienne nie s�
skorelowane, w analizie stosuje si� zazwyczaj stwierdzenia interpretacji wyników np. +<0,2 - brak 

zwi�zku liniowego; +0,2-0,4 - słaba zale�no��; + 0,4-0,7 - umiarkowana zale�no��, + 0,7-0,9 – 

do�� silna zale�no��; +>0,9 - bardzo silna zale�no��. Por. A. Welfe, Ekonometria. PWE, 

Warszawa 2009, s. 41-43. 
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pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP. Na t� korelacj� najsilniej wpływa 

zale�no�� pomi�dzy spadkiem stopy bezrobocia i liczby osób bezrobotnych, 

a wzrostem liczby osób pracuj�cych w mikroprzedsi�biorstwach 

i przedsi�biorstwach �rednich. 

Tabela 7 

Współczynniki korelacji Pearsona dla stopy bezrobocia 
oraz liczby bezrobotnych i liczby osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP, 

na przestrzeni lat 1998–2007 

SEKTOR MSP 
OGÓŁEM 

MIKRO MAŁE �REDNIE 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

POLSKA -0,704 -0,806 -0,711 -0,811 0,367 0,172 -0,814 -0,662

Zachodnio-
pomorskie 

-0,922 -0,838 -0,672 -0,640 -0,304 -0,273 -0,868 -0,761

Warmisko-
mazurskie 

-0,920 -0,793 -0,763 -0,566 0,228 -0,079 -0,671 -0,410

Lubuskie -0,875 -0,861 -0,661 -0,601 -0,190 -0,327 -0,805 -0,716

Pomorskie -0,815 -0,785 -0,606 -0,559 0,085 -0,018 -0,774 -0,698

Łódzkie -0,767 -0,832 -0,517 -0,611 0,284 0,181 -0,686 -0,535

Kujawsko-
pomorskie 

-0,746 -0,740 -0,263 -0,300 -0,132 -0,243 -0,883 -0,762

Dolno�l�skie -0,594 -0,536 -0,059 -0,036 0,139 -0,035 -0,724 -0,569

Mazowieckie -0,473 -0,622 -0,482 -0,649 0,647 0,741 -0,570 -0,526

Podlaskie -0,418 -0,396 0,198 0,333 0,253 -0,285 -0,694 -0,277

�l�skie -0,372 -0,331 -0,354 -0,324 0,369 0,344 -0,765 -0,686

Opolskie -0,325 -0,414 0,044 -0,016 0,177 -0,156 -0,855 -0,716

Małopolskie -0,305 -0,458 -0,417 -0,478 0,279 -0,003 -0,637 -0,376

Wielkopolskie -0,272 -0,336 -0,443 -0,448 0,286 0,185 -0,730 -0,726

Lubelskie -0,022 -0,323 0,303 0,077 0,719 0,300 -0,852 -0,530

�wi�tokrzyskie 0,001 -0,456 0,107 -0,214 0,326 -0,268 -0,629 -0,195

Podkarpackie 0,064 -0,398 -0,343 -0,141 0,449 -0,275 -0,544 -0,261

�ródło: obliczenia własne na podstawie tabel 1, 2, 3 i 4. 

Analizuj�c wyniki w poszczególnych województwach, obserwuje si� bardzo 

siln� korelacj� pomi�dzy spadkiem stopy bezrobocia, a wzrostem liczby osób 

pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP ogółem (oraz w mikro i �rednich) 

wyst�puj�c� w województwach warmi�sko-mazurskim i zachodniopomorskim, 
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czyli w województwach o najwy�szej stopie bezrobocia. Mo�na zatem 

zaryzykowa� stwierdzenie, �e w tych regionach wła�nie podmioty sektora MSP 

łagodz� skutki bezrobocia poprzez tworzenie miejsc pracy dla miejscowej 

ludno�ci. Znacz�ca korelacja pomi�dzy spadkiem stopy bezrobocia, a liczb�
osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP w okresie 1998–2007, jest 

widoczna w województwach lubuskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim 

i łódzkim. Brak korelacji liniowej mi�dzy badanymi zmiennymi, obserwuje si�
w �wi�tokrzyskim i podkarpackim co oznacza, �e w tych województwach wzrost 

zatrudnienia w sektorze MSP nie ma wpływu na kształtowanie si� stopy 

bezrobocia. Wyników tych nie potwierdzaj� zale�no�ci pomi�dzy liczb�
bezrobotnych a liczb� osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP. Analizuj�c 

powy�sz� tabel� zauwa�ono ponadto, �e najwi�kszy wpływ na kształtowanie si�
stopy bezrobocia w latach 1998–2007 ma wielko�� zatrudnienia 

w przedsi�biorstwach �rednich, gdzie siln� korelacj� zaobserwowano w prawie 

wszystkich województwach. 

 Istotnym obszarem działalno�ci małych przedsi�biorstw jest �wiadczenie 

usług. Dokonuj�cy si� wzrost udziału sektora usługowego w ogólnej liczbie 

pracuj�cych �wiadczy pozytywnie o procesach przystosowawczych tego sektora 

do warunków rynkowych. Co wi�cej, jest zgodny z ogólnymi prawidłowo�ciami 

przemian strukturalnych w rozwini�tych gospodarkach rynkowych
18

. Jak 

wskazano wcze�niej udział pracuj�cych w usługach rynkowych MSP w latach 

1998–2007 kształtował si� na poziomie około 55%. Tak wysoki udział wskazuje 

na fakt, �e zatrudnienie w usługach rynkowych sektora MSP z pewno�ci�
istotnie wpływa na kształtowanie si� sytuacji na rynku pracy. W celu 

zweryfikowania powy�szego stwierdzenia zbadano zale�no�ci pomi�dzy liczb�
pracuj�cych w usługach rynkowych i stop� bezrobocia za pomoc�
współczynnika korelacji Pearsona (tabela 8). 

                                                
18 Szerzej: W. Kwiatkowska, Zmiany strukturalne..., op. cit., s. 168. 
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Tabela 8 

Współczynniki korelacji Pearsona dla stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych 
i liczby osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP w podziale na sektory 

na przestrzeni lat 1998–2007 

 USŁUGI RYNKOWE
USŁUGI 

NIERYNKOWE 
PRZEMYSŁ 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

MSP ogółem -0,831 -0,863 0,245 -0,332 -0,900 -0,893 

Mikro -0,745 -0,808 0,282 0,053 -0,637 -0,527 

Małe 0,360 0,287 0,421 0,155 -0,335 -0,203 

�rednie -0,842 -0,709 -0,547 -0,316 -0,445 -0,636 

�ródło: obliczenia własne na podstawie tabel 1, 2, 3, 4, 5, i 6. 

Z powy�szych oblicze� wynika, �e na przestrzeni lat 1998–2007, 

zaobserwowano znacz�c� korelacj� pomi�dzy wzrostem udziału w gospodarce 

osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP �wiadcz�cych usługi rynkowe 

i spadkiem stopy bezrobocia. Oznacza to, �e wzrost zatrudnienia w usługach 

rynkowych powoduje spadek stopy bezrobocia, i odwrotnie, zwolnienia 

pracuj�cych spowoduj� wzrost liczby bezrobotnych. Rozpatruj�c zale�no�ci 

bardziej szczegółowo dla poszczególnych grup przedsi�biorstw obserwuje si�
równie� znacz�c� korelacj� pomi�dzy spadkiem stopy bezrobocia i wzrostem 

udziału w gospodarce osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach �rednich 

�wiadcz�cych usługi rynkowe, a umiarkowan� korelacj� w przedsi�biorstwach 

mikro. Wyj�tkiem s� przedsi�biorstwa małe, gdzie współczynnik korelacji 

przyjmuje warto�ci dodatnie. Ponadto z powy�szej tabeli wnioskuje si�
o umiarkowanej korelacji pomi�dzy wzrostem/spadkiem udziału w gospodarce 

osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP �wiadcz�cych usługi nierynkowe 

i wzrostem/spadkiem stopy bezrobocia. Oznacza to, �e wzrost zatrudnienia 

w badanych przedsi�biorstwach powoduje wzrost stopy bezrobocia (i liczby 

bezrobotnych) i odwrotnie, zmniejszenie zatrudnienia powoduje spadek stopy 

bezrobocia, co jest raczej mało prawdopodobne, a wr�cz niemo�liwe. Nale�y 

zwróci� uwag�, �e jedynym wyj�tkiem s� przedsi�biorstwa �rednie �wiadcz�ce 

usługi nierynkowe, gdzie istnieje umiarkowana korelacja pomi�dzy wzrostem 

udziału osób pracuj�cych i spadkiem stopy bezrobocia.  

Obserwuj�c gospodark� Polski w podziale na regiony wydawałoby si�, �e 

przemysł jest dominuj�cym sektorem gospodarki w przedsi�biorstwach du�ych. 

Jednak dane statystyczne jednoznacznie wskazuj�, �e firmy przemysłowe to 

firmy sektora MSP. Udział pracuj�cych w MSP w pracuj�cych 
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w przedsi�biorstwach ogółem oscyluje w granicach 25%, natomiast 

przedsi�biorstw du�ych wynosił nieco ponad 16% w roku 1998, po czym malał 

a� do 12,5% w roku 2006
19

. Wyniki te s� do�� interesuj�ce poniewa� wida�, �e 

małe i �rednie przedsi�biorstwa tworz� coraz to wi�cej nowych miejsc pracy 

równie� w przemy�le oraz jak wskazuj� poni�sze obliczenia maj� istotny wpływ 

na kształtowanie si� stopy bezrobocia. 

Tabela 9 

Współczynniki korelacji Pearsona dla stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych 
i liczby osób pracuj�cych w przedsi�biorstwach MSP 

na przestrzeni lat 1998–2007, z wyszczególnieniem działów PKD 

 MSP OGÓŁEM MIKRO MAŁE �REDNIE 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Stopa 
bezr. 

Liczba 
bezr. 

Usługi rynkowe 

F -0,861 -0,672 -0,903 -0,901 -0,501 -0,227 -0,650 -0,406 

G -0,802 -0,651 -0,593 -0,393 0,200 0,021 -0,796 -0,859 

H -0,724 -0,838 -0,655 -0,670 -0,397 -0,558 -0,550 -0,693 

J -0,579 -0,542 -0,594 -0,614 -0,216 0,053 0,152 0,105 

I -0,360 -0,575 -0,506 -0,655 -0,126 -0,381 -0,127 -0,395 

O 0,043 -0,186 -0,109 -0,346 0,590 0,435 -0,436 -0,512 

K 0,309 0,075 0,212 -0,031 0,679 0,510 -0,540 -0,407 

Usługi nierynkowe 

N -0,027 0,241 0,336 0,155 -0,083 0,235 -0,446 -0,150

M 0,158 -0,140 0,162 -0,121 0,349 0,075 -0,465 -0,226

L 0,436 0,213 0,453 0,599 0,528 0,534 0,300 0,033 

Przemysł 

D -0,894 -0,884 -0,631 -0,520 -0,341 -0,174 -0,411 -0,616 

C -0,437 -0,229 -0,090 -0,186 -0,493 -0,611 -0,272 0,003 

E 0,155 -0,066 0,344 0,248 0,231 -0,046 -0,329 -0,110

�ródło: jak do tabeli 8. 

Analizuj�c szczegółowo zatrudnienie w poszczególnych sekcjach PKD, 

zaobserwowano, �e na kształtowanie si� stopy bezrobocia (oraz liczby 

bezrobotnych) najwi�kszy wpływ ma zatrudnienie w nast�puj�cych działach 

usług rynkowych: budownictwie, handlu i naprawach oraz hotelach 

                                                
19 Obliczenia własne. 
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i restauracjach. W tych sektorach gospodarki najwi�kszy wpływ na 

kształtowanie si� stopy bezrobocia ma wielko�� zatrudnienia 

w mikroprzedsi�biorstwach. Jedynie rozwój budownictwa, a co za tym idzie, 

zatrudnienie oddziałuje istotnie zarówno w przedsi�biorstwach mikro, małych 

i �rednich. W sektorze nierynkowym trudno dopatrzy� si� wpływu zatrudnienia 

w MSP na kształtowanie si� stopy bezrobocia, ale wpływ ten jest widoczny 

w przedsi�biorstwach przemysłowych z działu przetwórstwo przemysłowe. 

Reasumuj�c, z powy�szych wylicze� wynika, �e liczba osób bezrobotnych oraz 

warto�� stopy bezrobocia jest silnie uzale�niona od ilo�ci osób pracuj�cych 

w usługach rynkowych sektora MSP. 

PODSUMOWANIE 

Bezrobocie stanowi ogromny problem krajów wysokorozwini�tych, jednak 

w gospodarce posocjalistycznej jest czynnikiem wymuszaj�cym rozwój 

przedsi�biorczo�ci, co przyczyniło si� do gwałtownego rozwoju MSP. Sektor 

MSP odgrywa istotn� rol� w walce z bezrobociem, mo�na powiedzie�, i�
stanowi efektywne narz�dzie zmniejszania bezrobocia poprzez absorpcj�
nadwy�ki poda�y siły roboczej. Ponadto ograniczaj�c bezrobocie spełnia on 

wa�ne funkcje społeczne przyczyniaj�c si� do łagodzenia napi�� społecznych, 

kreowania postaw przedsi�biorczo�ci i samoodpowiedzialno�ci za własn�
przyszło��. 

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły na sformułowanie wniosków 

odnosz�cych si� do badanego problemu: najwi�kszy wpływ na kształtowanie si�
stopy bezrobocia w okresie 1998–2007 miało zatrudnienie w przedsi�biorstwach 

�rednich, najwi�ksza zale�no�� wyst�piła w województwach warmi�sko-

mazurskim i zachodniopomorskim, czyli w województwach o najwy�szej stopie 

bezrobocia, najwi�ksz� rol� w ograniczaniu bezrobocia odgrywa zatrudnienie 

w przedsi�biorstwach MSP �wiadcz�cych usługi rynkowe. Jednocze�nie 

z przeprowadzonych bada� i powy�szych wniosków wynika, �e Polska musi 

przyspieszy� rozwój sektora usług, poniewa� wzrost zatrudnienia w tym 

sektorze mo�e by� nie tylko efektem, ale i stymulatorem rozwoju społeczno-

gospodarczego.

Jak wynika z powy�szych rozwa�a�, poziom bezrobocia w du�ym stopniu 

zale�y od rozwoju małych firm. Im wi�cej osób pracuj�cych w sektorze MSP, 

tym ni�sza stopa bezrobocia. Jednak�e, aby przedsi�biorstwa mogły prawidłowo 

si� rozwija� potrzebuj� odpowiedniej strategii, innowacji oraz dofinansowania. 

Dzi�ki odpowiednio opracowanym programom mog� si� szybko rozwija�
i pozyskiwa� nowych inwestorów, a co za tym idzie zyskiwa� pieni�dze na 

rozbudow�. Natomiast rozbudowa i dynamiczny rozwój małych i �rednich 
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przedsi�biorstw gwarantuj� nowe i stałe miejsca pracy. Dlatego niezwykle 

wa�n� rol� odgrywaj� inwestorzy przeznaczaj�cy swoje pieni�dze na rozwój 

firm, poniewa� im wi�cej inwestycji w polskie przedsi�biorstwa tym wi�cej 

miejsc pracy. Wa�nym czynnikiem jest równie� odpowiednia lokalizacja 

przedsi�biorstwa, poniewa� trafne umiejscowienie przedsi�biorstwa w regionie 

zmniejsza jego koszty i zwi�ksza efektywno��. 

Agnieszka Owczarczyk

UNEMPLOYMENT AND EMPLOYMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES IN POLAND IN YEARS 1998–2007 

(Summary)

Small and medium enterprises (SMEs) form the basis of all modern economies, is mainly for 

companies in the sector, individual states owe their growth and development. Effect of small and 

medium-sized enterprises on the economy is particularly evident in the areas of employment. 

Especially at a time when many European countries are struggling with high unemployment, the 

main advantage of the SME sector is that they constitute the largest source of new jobs. Given the 

above article was adopted for the purpose of examination of employment trends in small and 

medium-sized enterprises in Poland in 1998–2007 and to determine the statistical relationship 

between unemployment and the dynamics of employment in small and medium-sized enterprises. 


