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ZMIANA STRUKTURY DOCHODÓW W POLSCE
W RELACJI KAPITAŁ–PRACA Z UWZGLĘDNIENIEM
SEKTORÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
Streszczenie: Dynamiczne zmiany strukturalne dokonujące się w gospodarce polskiej, dążącej do osiągnięcia rozwoju zbliżonego do gospodarek najbardziej rozwiniętych UE i związana z tym zmiana w zatrudnieniu oraz zaangażowaniu kapitału w poszczególnych sektorach
gospodarki narodowej skłaniają do podjęcia badań dotyczących zmian relacji dochodowych
w układzie kapitał-praca w poszczególnych sektorach gospodarki i porównania tych struktur ze wzorcem. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zróżnicowania udziału pracy w dochodzie narodowym w układzie sektorowym w latach 1997-2010 oraz porównanie
zaobserwowanych struktur ze strukturą charakteryzującą gospodarkę ogółem. Zgromadzony materiał źródłowy umożliwił przeprowadzenie analizy porównawczej i zbadanie zmian
w udziale pracy w dochodzie narodowym oraz porównanie struktur z przyjętym wzorcem.
Słowa kluczowe: struktura dochodów, gospodarka narodowa, zatrudnienie.

1. Wstęp
Jednym z ważniejszych zagadnień makroekonomicznych podejmowanych w literaturze światowej jest partycypacja w podziale dochodu narodowego określona poprzez
relacje między wynagrodzeniem pracy i kapitału. Po II wojnie światowej w gospodarkach rynkowych obserwowano systematyczny wzrost udziału płac w dochodzie
narodowym. W latach 80. XX wieku zanotowano odwrócenie dotychczasowych tendencji. Udział kapitału w dochodzie narodowym ponownie zaczął wzrastać. Badacze
wskazują na różne przyczyny występowania tego zjawiska, między innymi: relatywnie wyższy wzrost produktywności kapitału aniżeli pracy1, otwarcie się gospodarek2,
procesy globalizacji, zmiany cen surowców importowanych, politykę rynku pracy3.
P. Gomme, P. Rupert, Measuring Labor’s Share of Income, „Policy Discussion Papers” Federal
Reserve Bank of Cleveland 2004, s. 1-9.
2
A.E. Harrison, Has Globalization Eroded Labor’s Share? Some Cross-Country Evidence. University of California at Berkeley and NBER, Berkeley 2000, s. 1-26.
3
A. Wojtyna, Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, [w:] Zależności między
produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna,
PWE, Warszawa 2010, s. 247-264.
1
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Wskazane czynniki powodują szereg zmian strukturalnych dokonujących się
w przedsiębiorstwie, regionach czy też gospodarce. Dotyczy to między innymi
zmian struktury angażowanych czynników produkcji, struktury produkcji i zatrudnienia. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu są zmiany strukturalne dokonujące się w układzie trójsektorowym gospodarki, które umożliwią obserwację zmian dokonujących się w strukturze gospodarki i jej rozwoju.
W gospodarce polskiej, dążącej do osiągnięcia rozwoju zbliżonego do najbardziej rozwiniętych państw UE, w ostatniej dekadzie obserwowano dynamiczne
zmiany strukturalne i związaną z tym mobilność pracowników oraz kapitału pomiędzy sektorami. Obserwowane zjawisko skłania do podjęcia badań nad zmianą relacji dochodowych w układzie kapitał–praca w poszczególnych sektorach gospodarki
i porównania tych struktur ze wzorcem.
Rozważając kształtowanie się relacji pomiędzy pracą i kapitałem w gospodarce
polskiej, można zauważyć tendencję do zmniejszania się udziału płacy w dochodzie
narodowym. Z przeprowadzonych badań4 wynika, że w roku 2009 względem roku
2000 udział pracy obniżył się o 10 pkt %, z poziomu 0,65 do 0,55, co jest zgodne
z tendencjami obserwowanymi w innych gospodarkach europejskich.
Malejący udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym wyjaśnia się między
innymi pogarszającą się z powodu coraz silniejszej konkurencji krajowej i międzynarodowej sytuacją osób nisko wykwalifikowanych oraz zastępowaniem pracowników
na niektórych stanowiskach – zwłaszcza tych, na których wykonuje się rutynowe
czynności. Wyższe nakłady inwestycyjne w kapitał ludzki oraz lepsze dopasowanie
kwalifikacji uzyskiwanych na różnych szczeblach edukacji do aktualnych potrzeb
rynku pracy może w pewnym stopniu rozwiązać pojawiające się problemy5.
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zróżnicowania udziału pracy
w dochodzie narodowym w układzie sektorowym w latach 1997-2010 oraz porównanie zaobserwowanych struktur ze strukturą charakteryzującą gospodarkę ogółem.

2. Metodyka badań
Na podstawie dostępnej literatury światowej można powiedzieć, iż udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym (labour share) wskazuje, jaka część dochodu
narodowego przypada na czynnik pracy. Udział pracy6 liczony jest jako stosunek
całkowitego wynagrodzenia pracowników (wynagrodzenie brutto wraz z narzutami
na pracę w postaci np. składek na ubezpieczenie społeczne) w stosunku do produktu globalnego (np. PKB lub PNB). Wadą tego miernika jest to, że nie ujmuje on
M. Gawrycka, A. Szymczak, Udział pracy w dochodzie narodowym w Polsce z uwzględnieniem
województw, Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice (maszynopis)
2012.
5
Prognoza stanu zatrudnienia w OECD na rok 2012, OECD Employment Outlook 2012, s. 114-118, 170.
6
S. Bentolila, G. Saint-Paul, Explaining Movements in the Labour Share, “Journal of Macroeconomics”, No 3 Issuse 1 2003, s. 650-670.
4
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dochodu z pracy na własny rachunek. W statystykach OECD w celu wyeliminowania tego problemu w mierniku udziału pracy w dochodzie narodowym szacuje się
dochody samozatrudnionych na poziomie dochodów pracowników zatrudnionych
w przedsiębiorstwach. W poniższym opracowaniu autorki nie przyjęły podobnej zasady. Powodem były problemy z oszacowaniem samozatrudnionych w podziale na
sektory gospodarki narodowej. Konsekwentnie w gospodarce ogółem traktowanej
jako wzorzec nie uwzględniono samozatrudnionych.
Do obliczenia miernika udziału pracy w dochodzie narodowym wykorzystano
dane statystyczne GUS z lat 1997-2010. Jako dochód narodowy przyjęto roczny poziom wartości dodanej wytworzonej w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej. Natomiast jako dochody z pracy przyjęto przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto przypadające na 1 zatrudnionego w poszczególnych sektorach gospodarki7.
Obliczenia miernika udziału pracy w dochodzie narodowym przeprowadzono na
podstawie poniższej formuły:
udział pracy w dochodzie narodowym =

pracujący × roczne przeciętne wynagrodzenie brutto
wartość dodana

W celu pogłębienia badań warto przyjrzeć się zbieżności struktur tworzenia dochodów pomiędzy sektorami gospodarki narodowej a gospodarką ogółem traktowaną jako wzorzec. W tym celu zostanie wykorzystany wskaźnik zaproponowany
przez Statteva i Ralevą8 oparty na indeksie Krugmana9:
W k = −Σi

( wik − wi ) 2
,
wi

gdzie: wi oznacza udział i-tej składowej w strukturze wzorca; wik – udział i-tej składowej w strukturze sektora k.
W sytuacji, gdy wskaźnik równa się zeru, nie ma zróżnicowania struktur , im
większa ujemna wartość wskaźnika, tym bardziej struktura gospodarcza danego sektora odbiega od wzorca.

Wysokość miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia brutto obejmuje zgodnie z definicją GUS:
1) wynagrodzenie osobowe, bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,
także osób zatrudnionych za granicą, 2) wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nadwyżce bilansowej
w spółdzielniach, 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej, 4) honoraria wypłacane niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, np. dziennikarzom. Rocznik Statystyczny Województw 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 306.
8
S. Stattev, S. Raleva, Bulgarian GDP Structures – Convergence with the EU, “South-Easten
Europe Journal of Economics”, Vol. 2, 2006, p. 568-612.
9
P. Kawa, Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów, [w:] Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem
w krajach na różnym poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2010, s. 67-93.
7
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3. Zmiany struktury gospodarki i udziału dochodów z pracy
w dochodzie narodowym
Przekształcenia strukturalne znajdują swój wyraz w zmieniającym się udziale poszczególnych sektorów w tworzeniu wartości dodanej oraz w zmieniającej się strukturze zatrudnienia. Wskazują, w jaki sposób zmienia się znaczenie poszczególnych
sektorów w gospodarce narodowej.
Trójsektorowy układ gospodarki uznaje się za najbardziej powszechny system
analiz chłonności zatrudnienia. W tabeli 1 zaprezentowano, jak zmieniała się struktura zatrudnienia w trzech podstawowych sektorach w latach 1997-2010.
Tabela 1. Struktura pracujących w wieku powyżej 15 lat według sektorów
gospodarki narodowej w latach 1997-2010
Lata

Rolnictwo

Przemysł i budownictwo

Usługi

1997

26,9

28,9

44,2

1998

26,8

28,2

45,0

1999

27,0

27,4

45,7

2000

28,4

26,1

45,5

2001

28,7/19,1*

25,3/30,5*

46/50,4*

2002

19,3

28,6

52,0

2003

18,4

28,6

53,0

2004

18,0

28,8

53,2

2005

17,4

29,2

53,4

2006

15,8

30,0

54,2

2007

14,8

30,7

54,5

2008

14,0

31,9

54,1

2009

13,3

31,1

55,6

2010

12,8

30,2

56,9

* wielkości szacowane na podstawie danych z Powszechnego Spisu
Powszechnego sporządzonego w 2002 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych GUS,
Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, dok. elektroniczny http://www.mg.gov.pl.

W latach 1997-2010 udział zatrudnionych w rolnictwie zmniejszył się
o 14,1 pkt %, osiągając w 2010 roku poziom 12,8%. W sektorze II i III gospodarki
udział zatrudnienia w badanym okresie systematycznie wzrastał, szczególnie dynamiczny wzrost zanotowano w sektorze usług. W przypadku tego sektora udział
zatrudnionych wzrósł o 12,7 pkt %, osiągając w 2010 roku poziom prawie 60%.
Obserwowane zmiany strukturalne świadczą o dynamicznym rozwoju gospodar-
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ki polskiej. Znaczne zmniejszenie udziału zatrudnienia w sektorze I spowodowało
zmniejszenie rozpiętości w tym zakresie pomiędzy Polską a pozostałymi krajami
UE. Nadal jednak struktura zatrudnienia w gospodarce polskiej jest niekorzystna
na tle rozwiniętych gospodarek europejskich. Na przykład we Francji udział zatrudnienia w sektorze I w roku 2010 wynosił 2,9%, w Hiszpanii 4,3%, w Niemczech
1,6%. W przypadku sektora usług, pomimo znacznego wzrostu udziału zatrudnienia
w gospodarce polskiej, nadal nie osiągnięto wyników zbliżonych do wspomnianych
krajów UE, w których to udział zatrudnienia wynosił ponad 70%10.
Punktem wyjścia do dalszych badań są rozważania makroekonomiczne dotyczące agregatów wartości dodanej oraz przeciętnych wynagrodzeń osiąganych w trójsektorowym układzie gospodarki narodowej (tab. 2).
Tabela 2. Struktura wartości dodanej i agregatu przeciętnych wynagrodzeń osiąganych
w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej
Wartość dodana
Lata

Przeciętne wynagrodzenie

Rolnictwo

Przemysł
i budownictwo

Usługi

Rolnictwo

Przemysł
i budownictwo

Usługi

1997

5,56

37,52

56,92

2,43

43,79

53,78

1998

4,80

36,14

59,06

2,12

42,04

55,84

2000

4,96

31,71

63,33

1,88

37,98

60,14

2001

5,10

29,48

65,42

1,79

37,03

61,18

2002

4,52

28,69

66,80

1,74

35,89

62,37

2003

4,39

29,56

66,05

1,53

35,16

63,32

2004

5,10

30,76

64,14

1,50

35,24

63,26

2005

4,53

30,71

64,76

1,52

34,83

63,65

2006

4,33

31,18

64,49

1,46

35,07

63,47

2007

4,32

31,12

64,57

1,46

35,42

63,11

2008

3,70

31,72

64,58

1,42

35,12

63,46

2009

3,61

32,70

63,70

1,26

33,43

65,31

2010

3,76

31,98

64,25

1,32

33,34

65,34

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników Statystycznych RP (1998-2011), GUS,
Warszawa, rozdział VII: Wynagrodzenia oraz rozdział XXV: Rachunki narodowe.

Badając poszczególne sektory gospodarki narodowej, można stwierdzić, że
w latach 1997-2010 zmianie uległa struktura wartości dodanej. W roku 1997 udział
wartości dodanej sektora I stanowił 5,6% w wartości ogółem. Natomiast sektora II
ponad 37%, z kolei sektora III prawie 57%. W badanym okresie udział rolnictwa
10

Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS 2012, Warszawa 2013, s. 168.

PN 305_Sokolowski_Ekonomia_2013.indb 178

2014-02-24 08:33:46

Zmiana struktury dochodów w Polsce w relacji kapitał–praca...

179

w wartości dodanej ulegał systematycznie obniżeniu, wyjątek stanowiły lata 2001
i 2004, kiedy to udział ten wynosił ponad 5%. W pozostałych latach udział rolnictwa
w wartości dodanej wahał się w przedziale 3,61-4,96%. W latach 2008-2010 udział
wartości dodanej w rolnictwie nie przekraczał 3,76%. W roku 2009 udział rolnictwa
w wartości dodanej wynosił zaledwie 3,61%.
Udział przemysłu i budownictwa w wartości dodanej również ulegał zmianie.
W roku 1997 sięgał ponad 35%, natomiast w latach 2004-2010 wahał się w przedziale 30,76-32,7%. W przypadku sektora usług udział wartości dodanej był zdecydowanie najwyższy w badanych latach. W latach 2001-2003 wynosił ponad 65%.
W roku 2010 był o 7,33 pkt % wyższy aniżeli w roku 1997.
Reasumując, w latach 1997-2010 można zaobserwować spadek znaczenia rolnictwa oraz przemysłu i budownictwa w tworzeniu wartości dodanej na korzyść
sektora usług.
Na tym tle warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w latach 1997-2010
w strukturze przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem 3 sektorów gospodarki
narodowej. Najniższy udział przeciętnego wynagrodzenia zaobserwowano w sektorze I, tj. w rolnictwie, rybactwie i rybołówstwie. W roku 1997 udział przeciętnego
wynagrodzenia w badanym sektorze stanowił zaledwie 2,43%. W kolejnych badanych latach udział ten stale się obniżał. Najniższy udział zanotowano w roku 2009 –
1,26%. Obniżający się odsetek wynagrodzenia przeciętnego zanotowano w badanym
okresie również w sektorze II gospodarki narodowej. Udział wynagrodzenia przeciętnego osiągnięty w przemyśle i budownictwie w roku 1997 przekraczał 43%. W kolejnych latach udział ten stale obniżał się. W przypadku tego sektora najniższy udział
zanotowano w roku 2010, wynosił on 33,34%, co oznacza, że był on ponad 10 pkt %
niższy w porównaniu z rokiem 1997 przyjętym w niniejszym opracowaniu jako rok
bazowy. Na uwagę zasługują zmiany udziału przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
usług. W badanym okresie udział ten systematycznie wzrastał. W roku 2010 wynosił
ponad 65% i był on wyższy o 11,56 pkt % w porównaniu z rokiem 1997.
Warto również zwrócić uwagę na relacje, jakie ukształtowały się pomiędzy
zmianą struktury zatrudnienia a zmianą struktury wartości dodanej i struktury przeciętnego wynagrodzenia z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej. W celu
przeprowadzenia badań wykorzystano współczynniki natężenia. W tabeli 3 przedstawiono wyniki obliczeń dla dwóch skrajnych lat i poszczególnych sektorów gospodarki narodowej.
W 1997 roku na 1% osób zatrudnionych w rolnictwie przypadało 0,2% wartości
dodanej. Wskaźnik ten na tle uzyskanych wyników w pozostałych sektorach był
relatywnie niski. Świadczy to o niskiej efektywności rolnictwa w Polsce z punktu widzenia tego miernika. W przypadku pozostałych sektorów wskaźnik ten był
na zbliżonym poziomie i wynosił 1,3, co oznacza, że na 1% zatrudnionych w tych
sektorach przypadało 1,3% wartości dodanej ogółem. Tym samym ponad 6 razy
więcej aniżeli w rolnictwie. W roku 2010 poprawiła się sytuacja w rolnictwie, czego potwierdzeniem jest wzrost współczynnika natężenia do 0,3. Pogorszeniu uległa
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Tabela 3. Współczynniki natężenia udziału wartości dodanej, udziału przeciętnego wynagrodzenia
i udziału zatrudnienia w układzie trójsektorowym
Lata

Udział wartości dodanej/udział zatrudnienia
Sektor I

Sektor II

Udział przeciętnego wynagrodzenia/
udział zatrudnienia

Sektor III

Sektor I

Sektor II

Sektor III

1997

0,2

1,3

1,29

0,09

1,5

1,2

2010

0,3

1,05

1,13

0,1

1,1

1,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tab. 1 i 2.

sytuacja zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usług. W latach 1997 i 2010 relacja
udziału przeciętnego wynagrodzenia względem udziału zatrudnienia w rolnictwie
wynosiła około 0,1. Oznacza to, że na 1% zatrudnionych w rolnictwie przypadało
0,1% przeciętnego wynagrodzenia ogółem. W roku 1997 najwyższy wskaźnik zanotowano w przemyśle, wynosił on 1,5. Natomiast w roku 2010 najwyższy wskaźnik
zanotowano w usługach. Jednak był on niższy niż w roku 1997.

4. Udział pracy w dochodzie narodowym
z uwzględnieniem sektorów gospodarki narodowej
Odnosząc się do obserwowanych zmian strukturalnych, należy zastanowić się, jaki
wywarły one wpływ na kształtowanie się udziału dochodów z pracy w dochodzie
narodowym w głównych sektorach polskiej gospodarki w latach 1997-2010. Zmiany
te obrazuje rys. 1.
Udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej charakteryzował się dużym zróżnicowaniem. Najwyższy udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym zaobserwowano w II sektorze gospodarki (przemysł i budownictwo), najniższy w sektorze I (rolnictwo).
W 1997 roku rozpiętość udziału dochodów z pracy w dochodzie narodowym pomiędzy tymi skrajnymi sektorami wynosiła 24 pkt %, a w roku 2010 – 22 pkt %.
Należy wspomnieć, że udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym w rolnictwie ulegał systematycznemu spadkowi w badanych latach, natomiast w przemyśle
i budownictwie udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym wzrastał do
roku 2001 włącznie. Po tym okresie – systematycznie malał. Najbardziej stabilnym sektorem z punktu widzenia udziału dochodów z pracy w dochodzie narodowym był sektor usług. Spadek udziału dochodów z pracy w dochodzie narodowym
w przemyśle spowodował zrównanie jego poziomu w latach 2009-2010 z tym osiąganym w usługach.
Niski poziom wskaźnika udziału dochodów z pracy w dochodzie narodowym
w rolnictwie jest zaskakujący i tym samym wymaga próby poszukiwania przyczyn
wystąpienia tego zjawiska. Wątpliwości wynikają z analizy zjawisk charakteryzujących polskie rolnictwo, które w dużej części składa się z gospodarstw rolnych do
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Rys. 1. Udział dochodów z pracy w dochodzie narodowym w układzie trójsektorowym
w latach 1997-2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników Statystycznych RP (1998-2011), GUS,
Warszawa, Rozdział VII: Wynagrodzenia oraz Rozdział XXV: Rachunki narodowe.
Tabela 4. Wskaźnik zbieżności struktur sektorów gospodarki względem gospodarki narodowej
traktowanej jako wzorzec
Lata
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Rolnictwo
–0,152
–0,153
–0,197
–0,217
–0,183
–0,199
–0,212
–0,189
–0,186
–0,195
–0,183
–0,201
–0,196
–0,152

Wskaźnik zbieżności struktur
Przemysł i budownictwo
–0,007
–0,007
–0,011
–0,019
–0,017
–0,009
–0,005
–0,004
–0,003
–0,004
–0,003
0,000
0,000
–0,007

Usługi
–0,001
–0,001
–0,001
–0,001
–0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
–0,001

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Roczników Statystycznych RP (1998-2011), GUS,
Warszawa, rozdział VII: Wynagrodzenia oraz rozdział XXV: Rachunki narodowe.
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7 ha11. Wiele regionów w Polsce charakteryzuje niski poziom potencjału produkcyjnego w rolnictwie, rozdrobniona struktura agrarna i przeludnienie agrarne12. Można
zatem stwierdzić, że rolnictwo w Polsce jest pracochłonne i pomimo niskiej produktywności powinno charakteryzować się relatywnie wysokim wskaźnikiem udziału
dochodów z pracy w dochodzie narodowym.
W Polsce w sektorze rolniczym występuje wysoki poziom samozatrudnienia,
a samozatrudnieni nie są wliczani do statystyki pracujących GUS. Tym samym do
uzyskanych wyników należy podejść z pewną rezerwą. Warto podkreślić, że utrzymywanie korzystniejszego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych dla rolników (KRUS) względem ubezpieczeń pracowników w innych sektorach gospodarki
sprzyja utrzymywaniu się takiej sytuacji.
Z przeprowadzonych badań wynika, że struktura sektora usług jest zbieżna ze
wzorcem. Struktura tworzenia dochodów w rolnictwie odbiega od struktury tworzenia dochodów w gospodarce narodowej (największe wartości wskaźnika). W przypadku sektora II gospodarki narodowej nie zanotowano zbyt dużych rozbieżności
struktur.

5. Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że udział dochodów z pracy w poszczególnych
sektorach gospodarki narodowej charakteryzował się dużym zróżnicowaniem. Najniższy udział dochodu z pracy zanotowano w rolnictwie. Struktura tworzenia dochodów w rolnictwie odbiega od wzorca, którym jest gospodarka narodowa. Zgodna ze
wzorcem była struktura dochodowa usług. Należy wspomnieć, że udział dochodów
w sektorze usług okazał się w badanym okresie najbardziej stabilny. Dokonujący
się w latach 2001-2006 spadek udziału dochodów z pracy w dochodzie narodowym
w przemyśle i nieznaczny wzrost udziału dochodu w usługach spowodował zrównanie ich poziomów w roku 2009.
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CHANGE OF INCOME FRAMEWORK IN CAPITAL-LABOUR
SCHEME IN POLAND, INCLUDING THE SECTOR
OF NATIONAL ECONOMY
Summary: Dynamic structural transformation of Polish economy is part of the process of
achieving the level of progress of more developed EU economies. Shifts in both employment
and capital incorporation in particular sectors of national economy that follow this transformation have mobilized research of the changing income correlation in the capital-labour
scheme for particular economy sectors so that the observations can be compared with the
standard model. Consequently, the aim of the following paper is to examine the differentiation of labour share in national income in sector framework for the period 1997-2010. The
observed structures are also compared with the general framework of the national economy.
The collected source data allowed performing a comparative analysis as well as investigating
changes in labour share in the national income and confronting them with the standard model.
Keywords: income framework, national economy, employment.
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