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STRUKTURA ZATRUDNIENIA
ORAZ WYNAGRODZENIA KOBIET I MĘŻCZYZN
A PRZEDMIOTOWA STRUKTURA GOSPODARCZA
W PAŃSTWACH UE
Streszczenie: W prezentowanym badaniu poddano analizie relację między przedmiotową
strukturą gospodarczą a strukturą zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz ich wynagrodzeniami.
Wyznaczone wskaźniki dotyczące rynku pracy i struktury gospodarczej posłużyły do klasyfikacji państw UE. Wykorzystano w tym celu metodę k-średnich. W badaniu szczególną
uwagę skupiono na krajach nadbałtyckich i ich umiejscowieniu na tle pozostałych państw
UE. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu danych z Badania Struktury Wynagrodzeń (SES).
Słowa kluczowe: przedmiotowa struktura gospodarcza, struktura zatrudnienia kobiet, luka
płacowa, kraje nadbałtyckie, metoda k-średnich.
DOI: 10.15611/pn.2015.385.19

1. Wstęp
Ważnym czynnikiem, który wpływa na funkcjonowanie rynku pracy, jest otoczenie
gospodarcze (por. np. [Kumor 2010]), a struktura zatrudnienia jest ściśle powiązana z przedmiotową (rodzajową) strukturą gospodarczą. Dyskusje prowadzone na
temat różnic w płacach kobiet i mężczyzn wskazują, że istotną rolę w tej kwestii
odgrywa koncentracja zatrudnienia w określonych sektorach gospodarczych. Obserwuje się zjawisko tzw. segregacji zawodowej (por. np. [Levanon i in. 2009;
Blau i in. 2010; Blau i in. 2013]). Kobiety częściej wybierają pracę w edukacji oraz
służbie zdrowia i opiece społecznej, czyli sektorach usługowych. Natomiast więk-
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szy odsetek mężczyzn jest zatrudnianych w górnictwie, budownictwie czy sektorze
energetycznym. Sektory sfeminizowane odznaczają się mniejsza produktywnością
niż te, w których przeważnie zatrudnia się mężczyzn. W związku z tym powstały
dwa pytania. Po pierwsze, czy można wyodrębnić jednorodne grupy państw różniące się od siebie m.in. stopniem feminizacji sektorów gospodarczych oraz strukturą dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn? Po drugie, czy istnieje
relacja między strukturą gospodarczą a stopniem feminizacji branż oraz między
strukturą gospodarczą a dysproporcjami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn?
Pierwszym celem artykułu było sprawdzenie możliwości wyodrębnienia jednorodnych grup państw UE ze względu na analizowane grupy zmiennych. Drugim
celem była ocena podobieństwa struktury zatrudnienia kobiet i mężczyzn, luki
w płacach implikowanej płcią oraz przedmiotowej struktury gospodarczej
w państwach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów nadbałtyckich (Dania, Finlandia, Szwecja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska) 1. Kraje te stanowią makroregion, dla którego konstruowana jest osobna strategia (Strategia Unii
Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego) oraz programy wsparcia finansowego, np. Program Region Morza Bałtyckiego. Kraje Skandynawskie będące liderami
gospodarczymi regionu są jednocześnie wzorcem na świecie w zakresie stosowania
polityki prorównościowej (por. np. [Hozer-Koćmiel 2007]). Prezentowana analiza
miała umożliwić weryfikację hipotezy, że dla państw UE istnieje związek między
przedmiotową strukturą gospodarczą a strukturą zatrudnienia kobiet i mężczyzn
oraz poziomem ich wynagrodzeń.
W badaniu wykorzystano cztery grupy wskaźników. Pierwsza z nich to udziały
wartości dodanej brutto (Gross Value Added – GVA) z danej branży w wartości
dodanej brutto z analizowanych sektorów. W podejściu od strony produkcji wartość dodaną brutto wykorzystuje się w kalkulacji PKB. Jest on (PKB) sumą wartości dodanej brutto poszczególnych sektorów powiększoną o podatki od produktów
i pomniejszoną o dotacje do produktów. Drugim rodzajem wskaźników jest udział
kobiet wśród pracowników zatrudnionych w poszczególnych branżach. Pozwala to
na ocenę stopnia feminizacji branż. Trzeci i czwarty typ wskaźników dotyczą poziomów wynagrodzeń w poszczególnych sektorach. Są to relacja przeciętnego
wynagrodzenia w branży do przeciętnego wynagrodzenia w kraju oraz wskaźnik
Gender Pay Gap.

2. Analizowane wskaźniki, dane i metodyka badania
W części badania dotyczącej struktury przedmiotowej gospodarki wykorzystano
wskaźnik mierzący udział wartości dodanej brutto z danej branży i kraju w wartości dodanej brutto z analizowanych sektorów danego kraju:
1

W analizie nie uwzględniono Niemiec, ponieważ występują tam znaczne różnice
w analizowanych wskaźnikach między częściami wschodnią a zachodnią.
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SGVA
=
ij

GVAij
GVAi

⋅ 100 ,

(1)

gdzie: SGVAij – udział wartości dodanej brutto z j-tej branży oraz i-tego kraju
w wartości dodanej brutto z analizowanych sektorów danego kraju; GVAij – wartość dodana brutto dla j-tej branży oraz i-tego kraju; GVAi – wartość dodana brutto
O
w i-tym kraju we wszystkich analizowanych branżach: GVAi = ∑ j =C GVAij .
Indeks j oznacza sektor gospodarczy: j = C (górnictwo), D (przetwórstwo
przemysłowe), E (energetyka), F (budownictwo), G (handel i naprawy), H (hotele
i restauracje), I (logistyka), J (pośrednictwo finansowe), K (obsługa nieruchomości
i firm), M (edukacja), N (ochrona zdrowia i pomoc społeczna), O (działalność
usługowa, pozostała) 2.
Indeks i oznacza kraj: i = AT (Austria), BE (Belgia), DE (Niemcy), DK
(Dania), ES (Hiszpania), FI (Finlandia), FR (Francja), GR (Grecja), IE (Irlandia),
IT (Włochy), LU (Luksemburg), NL (Holandia), PT (Portugalia), SE (Szwecja),
BG (Bułgaria), CY (Cypr), CZ (Czechy), EE (Estonia), HU (Węgry), LT (Litwa),
LV (Łotwa), MT (Malta), PL (Polska), RO (Rumunia), SI (Słowenia), SK (Słowacja) 3.
Jako miarę struktury zatrudnienia kobiet przyjęto udział kobiet wśród pracowników zatrudnionych w poszczególnych branżach i krajach:
=
SEF ,ij

EF ,ij
EF ,ij + EM ,ij

⋅ 100 ,

(2)

gdzie: SEF,ij – udział kobiet w zatrudnieniu w grupie pracowników z i-tego kraju
pracowników i j-tej branży; EF,ij – liczba zatrudnionych kobiet w i-tym kraju i j-tej
branży; SEM,ij – liczba zatrudnionych mężczyzn w i-tym kraju i j-tej branży; indeksy i i j oznaczają to samo co we wzorze (1).
Do pomiaru poziomu wynagrodzeń w poszczególnych branżach wykorzystano
relację przeciętnego wynagrodzenia brutto za godzinę w i-tym kraju i j-tej branży
do przeciętnego wynagrodzenia brutto za godzinę w i-tym kraju:

SGHE
=
ij

GHEij
GHEi

⋅ 100 ,

(3)

gdzie: GHEij – przeciętne wynagrodzenie brutto za godzinę w i-tym kraju i j-tej
branży; GHEi – przeciętne wynagrodzenie brutto za godzinę w i-tym kraju; indeksy
i i j oznaczają to samo co we wzorze (1).
2
W prezentowanej analizie przyjęto klasyfikację sektorów gospodarczych według NACE
rev. 1.1.
3
Ze względu na brak danych w bazach Eurostatu nt. GVA w 2006 r. z analizy wykluczono
Wielką Brytanię.
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Jako miernik różnic w płacach kobiet i mężczyzn przyjęto wskaźnik Gender
Pay Gap wyznaczany zgodnie ze wzorem (por. np. [Witkowska 2013]):
=
GPGij

GHEM ,ij − GHEF ,ij
GHEM ,ij

⋅ 100 ,

(4)

gdzie: GHEM,ij – przeciętne wynagrodzenie mężczyzn brutto za godzinę w i-tym
kraju i j-tej branży; GHEF,ij – przeciętne wynagrodzenie kobiet brutto za godzinę w
i-tym kraju i j-tej branży; indeksy i i j oznaczają to samo co we wzorze (1).
Wybór wskaźników (2)-(4) bazuje na wcześniej przeprowadzonych analizach,
w których zidentyfikowano zależność między dysproporcjami w płacach kobiet
i mężczyzn a stopniem feminizacji grup zawodowych oraz poziomem wynagrodzeń (por. np. [Matuszewska-Janica 2014]).
Dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia zaczerpnięto z Badania Struktury
Wynagrodzeń (Structure of Earnings Survey – SES) przeprowadzonego w 2006
roku. Są to dane w wersji zagregowanej (tzw. metadata) udostępnione przez Eurostat. SES jest badaniem przeprowadzanym co 4 lata (począwszy od 2002 roku),
gdzie respondentami są firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Zaletą tego badania jest to, że pozyskane informacje pochodzą z rejestrów tych przedsiębiorstw.
Dane o wartości dodanej brutto (GVA) również pochodzą z baz danych Eurostatu.
Prezentowane wyniki dotyczą grupowania 26 państw UE (bez Wielkiej Brytanii) ze względu na wielkość wskaźników (1)-(4) w poszczególnych branżach (dla
każdego typu wskaźnika przeprowadzono osobne grupowanie). Wykorzystano
w tym celu jedną z najczęściej stosowanych metod analizy skupień – metodę
k-średnich (por. [McQueen 1967; Gatnar, Walesiak (red.) 2004]), zaimplementowaną
w programie STATISTICA (z opcją maksymalizacji odległości skupień). Metodykę postępowania przy przeprowadzaniu analizy skupień zaczerpnięto z pracy
[Walesiak 2006]. Do normalizacji zmiennych wykorzystano standaryzację, a do
wyznaczenia odległości – odległość euklidesową.
Dla każdego rodzaju zmiennej (opisanych wzorami (1)-(4)) przeprowadzono
grupowania, w których obiekty były klasyfikowane przy z góry ustalonej liczbie
skupień wynoszącej od 2 do 10 (k = 2, 3, ..., 10). Za referencyjną liczbę skupień
przyjęto 7. Dobór ten bazował na koncepcji podziału krajów europejskich przedstawionej w pracy [Ostergren i Le Bossé 2011, s. 21-36]. Na jej podstawie dla krajów UE można wydzielić siedem regionów, które wynikają z uwarunkowań geograficznych, historycznych i kulturowych: (1) Europę Północną (Dania, Szwecja,
Finlandia, Estonia i Łotwa), (2) Wielką Brytanię i Irlandię, (3) Europę Zachodnią
(Francja, Holandia, Belgia i Luksemburg), (4) Europę Środkowo-Zachodnią
(Niemcy, Austria), (5) Europę Środkowo-Wschodnią (Polska, Litwa, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry), (6) Bałkany (Bułgaria, Rumunia, Grecja i Cypr) oraz (7)
Europę Zachodnią basenu Morza Śródziemnego (Portugalia, Hiszpania, Włochy,
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Malta). W tej koncepcji rozważane w analizie kraje nadbałtyckie zostały przydzielone do dwóch regionów: Europy Północnej i Europy Środkowo-Wschodniej.
Dla każdej z otrzymanych klasyfikacji wyznaczono takie charakterystyki,
jak indeks Calińskiego i Harabasza (C-H, por. [Caliński, Harabasz 1974]), indeks
Huberta i Levina (H-L, por. [Hubert, Levin 1976]), oraz wskaźnik Rousseeuwa
(SI, tzw. silhouette index, por. [Kaufman, Rousseeuw 1990]). Ocenę podobieństwa
klasyfikacji państw UE przeprowadzono przy wykorzystaniu skorygowanej miary
Randa (ARI, por. [Hubert, Arabie 1985]).

3. Wyniki
W tabeli 1 zaprezentowano dla wszystkich grup zmiennych (SVGA, GPG, SE,
SGHE) wartości wskaźników SI dla referencyjnej liczby skupień (równej 7) oraz
liczbę skupień, dla których uzyskano najlepsze wartości indeksów Calińskiego
i Harabasza (C-H), Huberta i Levine (H-L) oraz Rousseeuwa (SI). Wskazania poszczególnych miar znacznie odbiegają od siebie. Może to świadczyć o problemach
w wyodrębnieniu sferycznych grup (przy zastosowaniu metody k-średnich). Na
słabą strukturę klas wskazują niskie wartości indeksów SI (nie przekraczają 0,4).
Ponadto dla każdej grupy zmiennych wskaźnik SI wskazywał inną liczbę skupień
jako najlepszą. Największą wartość wskaźnika Rousseeuwa uzyskano dla podziału
państw UE na dwie grupy na podstawie wartości GVA w poszczególnych branżach
(SI = 0,39). W przypadku podziału ze względu na strukturę luki płacowej
w sektorach najlepszym podziałem okazał się ten na siedem grup (SI = 0,26).
Z kolei za najlepszy podział ze względu na strukturę feminizacji branż można
uznać klasyfikację do trzech grup (SI = 0,30). W klasyfikacji ze względu na wysokość przeciętnego wynagrodzenia w branżach podziałem z największą wartością
wskaźnika SI (SI = 0,24) okazał się ten na 9 grup. Dla referencyjnej liczby skupień
jedynie w przypadku grupowania ze względu na poziom wskaźnika GPG
w poszczególnych branżach zdiagnozowano słabą strukturę klas (SI = 0,26). Dla
pozostałych grup zmiennych taka struktura klas nie występowała (SI były mniejsze
od 0,25).
Powodem słabej struktury klas może być to, że struktura GVA, stopnia feminizacji, przeciętnych wynagrodzeń i nierówności w płacach kobiet i mężczyzn
w poszczególnych sektorach jest specyficzna dla każdego państwa. W związku z
tym sytuację kobiet na rynku pracy należałoby rozpatrywać osobno w odniesieniu
do każdego kraju lub sektora.
W przypadku dwóch grup zmiennych: uwzględniających (1) strukturę gospodarczą (SVGA) oraz (2) stopień feminizacji sektorów (SE) dla uzyskanych podziałów rysuje się wyraźna różnica między krajami ,,starej piętnastki” i byłymi krajami
socjalistycznymi (przyjmowanymi do struktur UE od 2004 roku). Dla dwóch pozostałych grup zmiennych, tj. uwzględniających (3) poziom luki płacowej (GPG)
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oraz (4) poziom wynagrodzeń (SGHE) w poszczególnych sektorach, taki podział
nie jest widoczny. W odniesieniu do państw BSR nie zdiagnozowano wyraźnych
podobieństw między krajami tego regionu. Zauważono jednak, że Dania razem ze
Szwecją oraz Litwa z Łotwą należą do tych samych skupień w większości klasyfikacji.
Faktem wartym uwagi jest to, że w krajach lepiej rozwiniętych gospodarczo
obserwuje się znacznie wyższy udział w wartości dodanej brutto sektora zdrowotnego (w szczególności w krajach skandynawskich). Z kolei w krajach tych wynagrodzenia w tym sektorze są przeciętnie niższe od średniej krajowej niż w krajach
słabiej rozwiniętych.
Tabela 1. Liczba skupień, dla których uzyskano najlepsze wartości indeksów C-H, H-L i SI
oraz wartości SI dla 7 skupień
Grupa
zmiennych
SGVA
GPG
SE
SGHE

Wartość
indeksu SI
dla k = 7
0,14
0,26
0,11
0,20

Źródło: opracowanie

Liczba skupień
C-H

H-L

SI

4
2
2
2

5
3
2
10

2
7
3
9

wartość
indeksu SI
0,39
0,26
0,30
0,24

własne.

Tabela 2. Wartości skorygowanej miary Randa (ARI)
Grupy
zmiennych
GPG
SE
GPG
SGHE
GPG
SGVA
SE
SGHE
SE
SGVA
SGHE SGVA

2
-0,034
-0,033
-0,021
-0,031
0,000
0,068b

3
-0,025
0,006
0,005
0,037
0,250
0,263a,b

4
-0,021
0,097
-0,013
-0,046
0,337a,b
0,004

Liczba skupień
5
6
7
0,013 0,035 0,061
0,071 0,166b 0,113
0,055 0,115a 0,098
-0,070 -0,011 0,013
0,293b 0,145 0,160b
-0,012 0,008 -0,013

8
0,091a
0,087
0,088
0,107a
0,186b
0,074

9
0,081
0,182b
0,094
0,055
0,121
0,004

10
0,036
0,211a
0,090
0,039
0,300b
0,020

Źródło: opracowanie własne. a – najwyższa wartość wskaźnika ARI dla danej pary grup zmiennych;
b
– najwyższa wartość wskaźnika ARI dla danej liczby skupień.

Do oceny podobieństwa między uzyskanymi podziałami państw wykorzystano
skorygowaną miarę Randa, której wartości zostały zaprezentowane w tab. 2. Najwyższą wartość odnotowano dla relacji między klasyfikacją do 4 grup ze względu
na poziom feminizacji oraz strukturę gospodarczą (ARI = 0,337). Dla tej pary grup
zmiennych w większości grupowań odnotowano największą wartość ARI. Można
to interpretować tak, że w krajach UE ze strukturą gospodarczą najbardziej powiązany jest stopień feminizacji branż. Z kolei dla pary grup zmiennych GPG i SE
oraz SE i SGHE wartości wskaźników ARI nie przekroczyły 0,11. Świadczy to
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o słabym powiązaniu klasyfikacji ze względu na stopień feminizacji i poziom luki
płacowej oraz ze względu na stopień feminizacji i wysokość płac w sektorach.
W przypadku grupowania ze względu na wartości wskaźnik GPG w branżach najsilniejsze powiązanie stwierdzono z klasyfikacją ze względu na poziom wynagrodzeń w sektorach.
Tabela 3. Wartości skorygowanej miary Randa (ARI) dla powiązań
między klasyfikacją państw EU według Ostergrena i Le Bosségo
a klasyfikacją otrzymaną metodą k-średnich
Grupa zmiennych
GPG
SE
SGHE
SGVA

ARI
0,1152
0,1219
-0,0062
0,0366

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wskaźnika ARI obliczone między klasyfikacją państw Unii Europejskiej według Ostergrena i Le Bosségo a klasyfikacją otrzymaną metodą k-średnich
ze względu na analizowane grupy zmiennych przedstawiono w tab. 3. Najwyższy
poziom skorygowanej miary Randa otrzymano dla klasyfikacji ze względu na wartość luki płacowej (GPG) i ze względu na poziom feminizacji (SE). Jednakże relacje te są bardzo słabe – wartości miary ARI nie przekraczają 0,13. Nie stwierdzono
powiązania między klasyfikacją wzorcową a klasyfikacjami ze względu na strukturę gospodarczą i strukturę wysokości wynagrodzeń (współczynniki ARI były bliskie zeru).

4. Podsumowanie
Otrzymane wyniki wskazują, że na podstawie badanych grup zmiennych nie można wyróżnić skupień państw o mocnej strukturze. Może to świadczyć o dużej specyficzności analizowanych zmiennych dla każdego rozważanego państwa. Grupowania o silniejszej strukturze klas otrzymano dla klasyfikacji ze względu na strukturę gospodarczą (dla grupy zmiennych GVA) oraz ze względu na stopień feminizacji poszczególnych sektorów gospodarczych (dla grupy zmiennych SE). Oznacza
to, że państwa UE w większym stopniu charakteryzują się podobieństwem w odniesieniu do struktury gospodarczej oraz zatrudnienia kobiet w branżach niż pod
względem poziomu wynagrodzeń w branżach i ich zróżnicowania ze względu na
płeć. Taki stan rzeczy może też rzutować na wyniki dotyczące analizy podobieństwa uzyskanych klasyfikacji. Skorygowana miara Randa wskazała, że najbardziej
podobne klasyfikacje otrzymano dla grup zmiennych odnoszących się do struktury
gospodarczej (SVGA) i stopnia feminizacji sektorów (SE). Potwierdza to, że istnieją relacje między przedmiotową strukturą gospodarki i sytuacją kobiet na rynku
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pracy związaną ze strukturą zatrudnienia kobiet i mężczyzn (stopniem feminizacji
sektorów).
Otrzymane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn
na rynku pracy zarówno w krajach nadbałtyckich, jak i w pozostałych krajach UE.
Można jednak dostrzec dość wyraźny podział między analizowanym wskaźnikami
dla dwóch grup: krajów tzw. starej piętnastki oraz państw dawnego bloku postkomunistycznego. W przypadku krajów nadbałtyckich należy zwrócić uwagę na fakt,
że w prezentowanych klasyfikacjach do tych samych skupień były przyporządkowywane Dania razem ze Szwecją oraz Litwa z Łotwą, co świadczy o podobieństwie tych krajów ze względu na analizowane zmienne.
Na podstawie przedstawionych wyników badań planowane są dalsze analizy
porównawcze struktury gospodarczej i sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
Będą one bazować na bardziej szczegółowych charakterystykach zatrudnienia
i wynagrodzenia oraz na danych o mniejszym stopniu agregacji.
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THE STRUCTURE OF MALE AND FEMALE EMPLOYMENT
AND REMUNERATION VS. THE BASIC ECONOMY STRUCTURE
IN THE EU COUNTRIES
Summary: This paper analyzes the relationship between the economic structure and
the employment structure of men and women and their wages. The classification of EU
countries was accomplished using the labor market and the economic structure indicators.
For that purpose the k-means method was used. Special attention was given to the Baltic Sea
Region countries and their position in relation to other EU states. The analysis was based on
the data from the Structure of Earnings Survey (SES).
Keywords: economy structure, women's employment structure, wage gap, BSR countries,
k-means method.

