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Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia

w Polsce!

Wprowadzenie
Celem prezentowanegoopracowania jest próba empirycznej analizy determinantów odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce w ujęciu regionalnym. Prowadzone w pracy analizy oparte są na tzw. rozszerzonej funkcji
dopasowań (por. np. [Burda, 1993]; (Stasiak, Tokarski, 1998]; [Kaczorowski,
Tokarski, 1998]; [Rogut, Tokarski, 2002)]. Ujęcie takie uzależnia wielkość owych
odpływów od takich zmiennych makroekonomicznych, jak liczba bezrobotnych i wolnych miejsc pracy, stopa wzrostu gospodarczego orazregionalne
zróżnicowanie elastyczności rynku pracy. Prezentowane w pracy analizy dotyczące determinantów odpływów z bezrobocia do zatrudnienia oparte są na
próbie przekrojowo-czasowej złożonej z obserwacji dotyczących ww. zmiennych makroekonomicznych w ujęciu regionalnym w latach 1992-2001 (sposób
przeszacowania danychze starych na nowe województwa w latach 1992-1998

krótko scharakteryzowane zostało w następnym punkcie)
Struktura pracy jest następująca. W punkcie Odpływy z bezrobocia... przedstawione jest regionalne zróżnicowanie takich zmiennych makrockonomicznych, jak stopy bezrobocia, stopy odpływów z bezrobocia do zatrudnienia czy
stopy wolnych miejsc pracy w analizowanym przez autorów okresie. W punkcie Statystyczne analizy... znaleźć można wyniki oszacowań parametrów roz-

szerzonej funkcji dopasowańw latach 1992 (lub 1993)-2001. Prezentowanetam
analizy statystyczne oparte są na modelach uzmiennienia stałej (fixed effect,
por. np. [Pindyck, Rubinfeld, 1991, s. 223-226]) połączonych z modelami korekty błędem (Error Correction Model — dalej ECM; por. np. [Charemza, Deadman, 1997]; [Majsterek, 1998] lub [Welfe, 2001]). W opracowaniu końcowym przedstawionejest podsumowanie prezentowanych w pracy rozważań
oraz ważniejsze wynikające z nich wnioski
*
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Odpływy z bezrobocia do zatrudnienia a bezrobocie
i wolne miejsca pracy w ujęciu regionalnym
Celem tej części opracowania jest przedstawienie regionalnego zróżnicowania stóp bezrobocia, stóp odpływów z bezrobocia oraz stóp wolnych miejsc
pracy w Polsce w latach 1992-2001. Stopy odpływów z bezrobocia do zatrudnienia zdefiniowanojako relacja odpływu z bezrobocia do zatrudnienia do przeciętnej liczby bezrobotnych w danym roku (liczonej jako średnia liczby bezrobotnych na koniec każdego kwartału). Stopy wolnych miejsc pracy zdefiniowano
jako relacje liczbywolnych miejsc pracy zgłoszonych w ciągu roku w urzędach pracy do średniokwartalnej liczby bezrobotnych w danym roku.
Rysunek 1. Współczynniki zmienności regionalnych stóp bezrobocia oraz stóp wolnych miejsc pracy
w latach 1992-2001
aso
oito

anawa
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Źródło: dane statystyczne uzyskane z GUS oraz Bezrobocie rjestrowane w Polsce,różne wydania
z lat 1995-2002, obliczenia własne?

Rysunek 1 przedstawia tendencje zmian współczynników zmienności regionalnych stóp bezrobocia, stóp odpływówz bezrobocia do zatrudnienia oraz
Dane za lata 1992-1998 przeszacowano ze starych na nowe województwa korzystając z nasiępającejprocedury. Przyjęto założenie upraszczające, że poziom intensywności (na jednego
mieszkańca) wszystkich wielkości ckonomicznych w poszczególnych gminach starych województw był taki sam,jak w skali całego starego województwa. Następnie (w oparciu o odpowiednie dane źródłowe dotyczące analizowanych wielkości ekonomicznychi dane liczbie ludności gmin z Banku Danych Lokalnych GUS na stronie www.stat.gov.l) oszacowano
wielkości poszczególnych zmiennych ekonomicznych na poziomie gmin i zagregowanoje do
pozioma województw według podziału adminisracyjnego z roku 1999.
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stóp wolnych miejsc pracy w latach 1992-2001. Z rysunku1 płyną następujące wnioski:
*_ W analizowanym okresie występowało silne zróżnicowanie stóp bezrobocia oraz stóp wolnych miejsc pracy w ujęciu regionalnym. Współczynniki
zmienności stóp bezrobocia oscylowały na poziomie 0,22-0,26, natomiast
współczynniki zmienności stóp wolnych miejsc pracy kształtowały się na
poziomie 0,22-0,38. Stopy odpływów z bezrobocia do zatrudnienia charakteryzowały się niewielkim zróżnicowaniem w całym analizowanym okresie. Współczynniki zmienności stóp odpływówz bezrobocia do zatrudnienia oscylowały na poziomie 0,002-0,005.
+ Do 1998 roku zróżnicowanie stóp bezrobocia w ujęciu regionalnym utrzymywało się na względnie stałym poziomie. W latach 1998-2001 roku wystąpił niewielki spadek współczynników zmienności regionalnych stóp bez
robocia, co wynikało z pogorszeniasię sytuacji na wszystkich regionalnych
rynkach pracy.
+ W latach 1992-1994 wystąpił znaczny spadek zróżnicowania współczynników zmienności stóp wolnych miejsc pracy (z 0,38 do 0,21), co mogło wynikać z poprawy funkcjonowania urzędów pracy.
Mapa 1 przedstawia regionalne zróżnicowanie przeciętnych stóp bezrobocia w latach 1992-2001. Z mapy 1 wynikają następujące wnioski.
+ Najniższym przeciętnym poziomem stóp bezrobocia charakteryzowałysię
województwa: mazowieckie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie, lubelskie
i opolskie. Niski poziom stóp bezrobocia w województwie lubelskim i małopolskim wynikał z wysokiego poziomu bezrobocia ukrytego w rolnictwie
(por. [Kwiatkowski, Kucharski, Tokarski, 2002, 2003]). Również relatywnie
niski poziom bezrobocia w województwie opolskim wynikał prawdopodobnie ze wzrostu bezrobocia ukrytego w rolnictwie. W latach 1995-2000 udział
zatrudnienia w rolnictwie w tym województwie wzrósł o 6,8 punktu pro-

centowego. Niski poziom bezrobocia w województwie mazowieckim wynikał z faktu, że województwo to charakteryzujesię najnowocześniejszą (w całej gospodarce) strukturą zatrudnienia w Warszawie oraz relatywnie
archaiczną strukturą zatrudnienia, z wysokim bezrobociem ukrytym w rolnictwie, poza Warszawą.Niskie stopy bezrobocia jawnego w województwie śląskim wynikały zaś z braku głębszej restrukturyzacji górnictwai hutnictwa w tym regionie, co nie powodowało zwolnień pracowników na tak
dużą skalę, by stopy bezrobocia były porównywalne z tymi, które notowanesą w innychregionach Polski.
*_ Najwyższym przeciętnym poziomem stóp bezrobocia charakteryzowało się
województwo warmińsko-mazurskie. Wysokim poziomem stóp bezrobocia
charakteryzowały się również województwa: zachodniopomorskie, lubuskie i kujawsko-pomorskie. Przyczyną utrzymywania się wysokiego poziomu bezrobocia w tych województwach należy upatrywaćwlikwidacji PGR-ów na początku okresu transformacji.
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'Mapa 1. Przeciętny poziom stóp bezrobocia w ujęciu regionalnym w latach 1992-2001 w %
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Źródło: dane statystyczne uzyskane z GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, różne wydania

z lat 1995-2002,obliczenia własne

Z porównania przeciętnych stóp odpływu z bezrobocia do zatrudnienia (w latach 1992-2001) w poszczególnych województwach można wyciągnąć następujące wnioski:
+ Najwyższymi stopami odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w analizowanym okresie charakteryzowały się województwa pomorskiei lubuskie
(przeciętna stopa odpływu z bezrobocia do zatrudnienia wyniosła w tych
województwach odpowiednio: 51,5% oraz 53,7%). Wysokimi przeciętnymi
stopami odpływów z bezrobocia od zatrudnienia charakteryzowały się również województwa: zachodniopomorskie (48,3%), wielkopolskie (49,3%)
i opolskie (48,3%). Województwa: pomorskie i lubuskie charakteryzują się
nowoczesną strukturą zatrudnienia, wysokim udziałem zatrudnienia w usługach (udział zatrudnienia w usługach w województwie pomorskim wyniósł
w 2000 roku 59,4% zaś w województwie lubuskim 54%). Podobnasytuacja
ma miejsce w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim
i (w mniejszym stopniu) opolskim.
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Mapa 2. Przeciętny poziom stóp odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w latach 1992-2001 w %
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źródło: dane statystyczne uzyskane z GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, różne wydania
z lat 1995-2002, obliczenia własne

+ Najniższymi stopami odpływów z bezrobocia do zatrudnienia charaktery
zowały się województwa: lubelskie (38,9%), świętokrzyskie (41,6%), małopolskie (40,9%), śląskie (41,4%), podkarpackie (38,3%)oraz mazowieckie
(37,9%). Województwa: lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie to regiony typowo rolnicze, charakteryzujące się znacznym udziałem
zatrudnienia w rolnictwie (w którym dominują indywidualne gospodarstwa rolne) oraz relatywnie niskim udziałem zatrudnienia w usługach. Niski poziom odpływówz bezrobocia do zatrudnienia w województwie śląskim wynika z faktu, iż województwoto charakteryzuje się monokulturą
przemysłową. Górnicy charakteryzują się relatywnie niskim poziomem kwalifikacji, a ponadto niechętnie podejmują zatrudnienie poza górnictwem. Niskie stopy odpływówz bezrobocia do zatrudnienia w województwie mazowieckim wynika zać z faktu, że (poza Warszawą) wysoki jest tam odsetek
pracujących w rolnictwie indywidualnym, co czyni ów rynek pracy relatywnie mało mobilnym.
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'Mapa 3. Przeciętne stopy wolnych miejsc pracy w latach 1992-2001 w %
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Źródło: dane statystyczne uzyskane z GUS oraz Bezrobocie rejestrowane w Polsce, różne wydania
z lat 1995-2002,obliczenia własne

Mapa3 przedstawia dane o przeciętnych stopach wolnych miejsc pracy
w ujęciu regionalnym w latach 1992-2001. Z mapy 3. wynikają następujące
wnioski. Po pierwsze, najwyższym poziomemstóp wolnych miejsc pracy w analizowanym okresie charakteryzowały się województwa pomorskie oraz. lubuskie. Jak już wspomniano powyżej, województwa te charakteryzują się znacznym udziałem zatrudnienia w usługach, gdzie powstaje najwięcej nowychmiejsc
pracy. Podobnasytuacja ma również miejsce w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. Najniższym poziomem stóp wolnych miejsc pracy
charakteryzują się województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie. Są
to regiony o przestarzałej strukturze zatrudnienia, charakteryzujące się bardzo
wysokim udziałem zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym, co przekłada się
na małą ilość nowych miejsc pracy (i to zarówno tych, które faktycznie powstają w gospodarce, jak i tych, które są zgłaszane do urzędów pracy).
Statystyczne analizy determinantów odpływów z bezrobocia

do zatrudnienia

Jak już wspomniano we wprowadzeniu prezentowane w pracy analizy zależności pomiędzy liczbą bezrobotnych i wolnych miejsc pracy, stopą wzrostu
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gospodarczegoa wielkością odpływówz bezrobocia do zatrudnienia oparto na
koncepcji tzw. rozszerzonej funkcji dopasowań. Rozszerzoną funkcję dopasowań zapisać można następująco:
OJ.=A,UŻ Ve”;

B„BE(0DA,>0

W

gdzie:
OJ; — odpływy z bezrobocia do zatrudnienia w roku t (t = 1992, 1993,...,
2001) w województwiei (i = 1, 2,..., 16);
średnioroczna liczba bezrobotnych w roku t w województwie i;
Vy— liczba wolnych miejsc pracy w roku t w województwiei;
A; — współczynnik opisujący efektywność dopasowań bezrobotnych do wolnych miejsc pracy w województwie i w roku t. Ww.interpretacja współczynnika A, wynika stąd, iż im większa jestjego wartość, tym wyższe są odpływy
bezrobocia do zatrudnienia odpowiadające (ceteris paribus) tej samejliczbie
bezrobotnychi wolnych miejsc pracy;
Bu. By to elastycznościanalizowanychodpływówwzględem liczby bezrobotnych i wolnych miejsc pracy, co wynika stąd, że Gp =, orz CT)

$, — składnik losowy, który powinien mieć charakter białego szumu.

Ponieważ funkcja dopasowań jest analogiczna (względem U; oraz V,) do
dobrze znanej w analizach makroekonomicznych funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa, zatem charakteryzujesię względem liczby bezrobotnych i liczby
wolnych miejsc pracy następującymi właściwościami:
Jeżeli liczba bezrobotnych i wolnych miejsc pracy byłaby równa zeru, to
wielkość odpływów z bezrobocia do zatrudnienia również wynosić będzie
zero. Innymisłowy jedynie dodatnie wartości U;i V; implikują dodatnie
odpływy z bezrobocia do zatrudnienia. A zatem zarówno istnienie bezrobocia, jak i wolnych miejsc pracy jest niezbędne do uzyskania jakiegokolwiek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia.
+. Przyrost wielkości bezrobocia (wolnych miejsc pracy) ceteris paribus prowadzi do wzrostu wielkości odpływówz bezrobocia do zatrudnienia. Wynika to stąd, iż
301. - B.A,UŻ-"Vpe> 0 Q=BA„URVŻTE>
0.
U.
W,

+ Wraz ze wzrostemliczby bezrobotnych (wolnych miejsc pracy) wielkość
odpływów z bezrobocia do zatrudnienia ceteris paribus rośnie coraz wolniej. Wniosekten płynie stąd, że:

U: = BAB. DAE "Vo<o( Ye BAB- DALEY:

9
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+ Funkcja dopasowań jest wklęsła w przestrzeni S,3. Wynika stąd, że warstwica z funkcji dopasowań jest wypukła na płaszczyźnie R,2. Warstwica
1a wyznacza tzw. krzywą Beveridgea, która opisuje różne kombinacje liczby bezrobotnychi wolnych miejsc pracy generujące daną wielkość odpływów z bezrobocia do zatrudnienia. Krzywa Beveridgea może byćinterpretowana ekonomicznie analogicznie do izokwanty funkcji produkcji jako
krzywa jednakowego odpływu z bezrobocia do zatrudnienia. Można również stwierdzić, że im bliżej początku układu współrzędnych będzie zni
dować się krzywa Beveridgea, tym na danym rynku pracy wyższe będą odpływy z bezrobocia do zatrudnienia odpowiadające tym samym wielkością
UG, oraz V,. Stąd oraz ze wzoru (1) można wnioskować, że im wyższy będzie współczynnik A;, tym bliżej początku układu współrzędnych położ
na jest owa krzywa. Przesunięcie krzywej Beveridgea pod wpływem zmia:
ny współczynnika A przedstawionejest na rysunku 2. Na rysunku tym krzywa
B,odpowiada pewnemu współczynnikowi sprawnościfunkcjonowanie sprawności funkcjonowania rynku pracy A,, zaś krzywa B; współczynnikowi A>
> Aq (na obu ww. krzywych realizowany jest taki sam odpływ z bezrobocia do zatrudnienia). Analizując położenie krzywych B, i B> można wyciągnąć wniosek, że im bliżej początku układu współrzędnych znajduje się
dana krzywa, tym bardziej efektywnie funkcjonuje opisany przez nią rynek
pracy. Wynika to stąd, że na krzywej B, do realizacji odpływu równego
O niezbędne jest np. V> wolnych miejsc pracy i U bezrobotnych. Natomiast na krzywej B, do realizacji tego samego odpływu O potrzeba U, <
U»bezrobotnychprzy V> wolnych miejsc pracy lub V; < V> wolnych miejsc
pracy przy liczbie bezrobotnych równej U(por. też [Solow, 1998] i [Rogut, Tokarski, 2002)).
Rysunek 2. Przesunięcie krzywej Beveridgca pod wpływem zmian współczynnika A

„Deteinantyodpływówz bezrobocia.

55

Ponadto rozważając równanie (1) zakładasię, iż współczynnik A,jest rosnącą funkcją stopy wzrostu PKB w skali całej gospodarki (g,) oraz zmiennej czasowej t. Formuła opisująca relacje pomiędzy A, a g, oraz t jest następująca:
In(A,)=Q,+0,t+0,g;

a,E R;0,0,>0

(2)

gdzie:
w jest pewną stałą, która nie mabezpośredniej interpretacji ekonomicznej;
u, to roczna stopa wzrostu współczynnika A; (oraz, implicite, odpływów
OJ„) wynikająca z działania czynników,które nie są specyfikowane w równa-

niach(1-2);

©, opisuje roczną stopę wzrostu A; (oraz OJ„) wynikającą z podniesienia

stopy wzrostu PKB o 1 punkt procentowy.

Dodatnią zależność pomiędzy A; i g, można uzasadnić w ten sposób, że
im wyższa jest stopa wzrostu gospodarczego, tym wyższa jest dynamika popytu na pracę. Część owej dynamiki przekłada się na wzrost liczby wolnych miejsc
pracy rejestrowanych w urzędach pracy [a zatem V,, w funkcji dopasowań
(DJ, niemniej jednak część faktycznie występujących wolnych miejsc pracy
w gospodarcenie jest rejestrowanych w urzędach pracy. To zaś może oznaczać, iż w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego rośnie również liczba wolnych miejsc pracy nie rejestrowanych w urzędach pracy, co powoduje
wzrostwspółczynnika efektywności dopasowań bezrobotnychdo wolnych miejsc
pracy i wzrost odpływów bezrobocia.
Rosnącą wartość współczynnika A,, w czasie można uzasadnić w ten sposób, iż na początku transformacji systemowej ani urzędy pracy, ani bezrobotni nie byli przyzwyczajeni do aktywnego poszukiwania wolnych miejsc pracy
w gospodarce. Wraz z rozwojem rynku pracy (i, w pewnej mierze, instytucji
rynku pracy) urzędy pracy i bezrobotni gromadzą coraz więcej doświadczeń
związanych z jego funkcjonowaniem, coraz intensywniej i efektywniej wyszukują faktycznie istniejące w gospodarce wolne miejsca pracy, co (ceteris paribus) podnosi odpływy z bezrobocia.
Logarytmują równanie (1) i wstawiając do ww. zależności równanie (2)
uzyskujesię:
In(0J,)=0,+0,t+0,8.+Bln(U,) +B.ln(V,) +6,

(3)

Równanie(3) autorzy zmodyfikowali stosując procedurę dywersyfikacji
stałej (por. np. [Pindyck, Rubinfeld, 1991, s. 223-226)). Polega ona na wprowadzeniu we wszystkich badanych obiektach zmiennych zero-jedynkowych
dla każdego oprócz jednego (tzw. bazowego) obiektu (w tym przypadku województwa). W wyniku estymacji takiego równania otrzymany oszacowany parametr stałej odnosi się wyłącznie do wybranegoobiektu-województwabazo-
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wego, dla którego nie wprowadzono zmiennej zero-jedynkowej. Dla każdego
pozostałych województw wielkość stałej korygowana jest o wartość oszacowanego parametru przy odpowiedniej zmiennej zero-jedynkowej.
Równanie (3) po zastosowaniu procedury dywersyfikacji stałej można zapisać następująco:
In(0J,)=a,+ ))a,d,+a,t+a,g+B,ln(U,) + B,ln(V.) +6,

(4)

gdzie d, (s = 2,3, ..., 16) to zmienne zero-jedynkowe dla województw niebazowych(województwo bazowe to województwo mazowieckie), zaś parametry
0, opisują korekię stałej w województwie s w stosunku do stałej w województwie mazowieckim.
Ponadto równanie(5) estymowanojako równanie typu ECM postaci?
Aln(0J.)=7.+ Fa,dj+a;dg+B, Aln(U,) +B; Aln(V.) +
-ALnCQI,.) -0,t- 8 ,— Byln(U,_„- Byln(V,_]+6,;A € (- 2:0)
lub:

AOI.) =Y,+ Żya,d,+0;48,+B;ANU,) + B;AlnV,) +
-An(OI,.)- Aa,t- Age... AByln (U, .„—AByln(V,„)+$,

6)

gdzie o Ń jest pewną stałą, która nie ma bezpośredniej interpretacji ekonomicznej, zaś ?. jest współczynnikiem korygującym odchylenia od długookrewzrostu, zaś supskrypty $ i L nad parametrami oznaczają krótsowej ścieżki
ko- i długookresowy charakter ww. parametrów.
Równania (3-5) estymowano metodą najmniejszych kwadratów(dalej MNK).
Ze względu na konieczność uwzględnienia opóźnień w równaniach ECM próba skrócona jest do lat 1993-2001.
Ponadto ww. równania zmodyfikowano w ten sposób,iż założono, że rozszerzona funkcja dopasowańjest jednorodna stopnia pierwszego względem
zmiennych U;, oraz V, (czyli, że By + By = 1). Wówczas równanie (3) można

zapisać następująco:

(6)

Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski, Determinanty odpływów z bezrobocia...

57

Założenie, że rozszerzonafunkcja dopasowań jest jednorodnastopnia pierwszego implikuje również, iż równania (4-5) można zapisać następująco:

a,+ a, attas+Bn(t+,

Q)

4m(q:)- yk Za.d+a;4g+P,An(y;)+

(8)

-An()- Ama-Aożg..- ABin(G>: +4.

Parametry równań (6-8), podobnie jak równań (3-5), estymowano MNK.
Estymowane parametry równań (3-8) przedstawione są w tablicach 1-2.
Estymowane parametry równań (3-5)
Zmienne
„Zmienna objaśniana
objaśniające:__|_01) |_MO1) OIU) 180340) _An(01)
Siała
-82,682 |-91,677 -93,250 -89,15$ -40,356
(15.728) |(17,193)| (13919)| 15.789) (4,929)
Donodąskie
|omż
|oie
(3.127)
4619)
Kujawskofomoske —
|00564
—
0165
=
(1.353)
43.588)
Tubeskie
= |-0685|
00882 (61.403)
42.442)
Lubuskie
= [00580]
=
zs
=
(0769)
45,805)
Tódzkie
ots
=
one
42.735)
45,043)
Małopolskie
|-00402
0088
=
0505)
42,458)
Opokkie
=
|a0e8]
—
os
=
(1.083)
(6914)
Podkarpackie
=
|oomo
0201
=
10851)
15.265)
Podiskie
=
|amo
oiós
=
(1.568)
44.532)
Pomoskie
=
|ooss
=
ols
—
0361)
8.247)
Sląskie
=
[oo
=
ots —
40300)
41.778)
Świętokrzyskie
|o0046|
=
0268
—
40219)
(1.06)
Mamifsko=
|og2
=
0207
=
Mazurskie
(1.298)
45.720)

Tablica 1
ABLOI)
73372
-.8,440)
oizo
15.190)
00868
43.037)
[000687
40,180)
087
42,418)
0083
3.378)
00653
(1.534)
015
(1626)
00266
40710)
00254
10.416)
ot
44,302)
0068
12.918)
0058
(1,124)
0095
(2.979)

=
=
=
—
=
=
=
=
=
=
—
=

[AOI
-75807
(10515)
0128
15.529)
0108
(4.446)
0020
(1251)
07
(6.889)
0089
44.126)
00706
3.202)
0167
(6434)
00467
(TT)
0678
(2915)
051
5990)
00753
48.453)
00529
43.386)
021
(4916)
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Zmienne
sbjaśniające:
BGIp 01)
Wielkopolskie
|oisó
(8.534)
Zachodniopomoskie 00858
40.733)
r
00464 0,0461
(15.782) (17.279)|
6695 6,829
a
(10455)| (9907
052 040
KG
(19.811) (11.288)
GOD
0361 0334
(15.103)| (9613)
BOGUJ
r
=
=
ETU
AlnV)
AlntYJUZ)
-

my)
—
0,0463
(13,891) |
6454
(8881)
055
(14870)|
Ej
-

Zmienna objaśn
InOJYU,)|_An(O4)
|oas|
(6.068)
os8
=
15.370)
0,0443 00200
(15.772)| (4.897)
5705
(8.350)
5
>

|_AnGH) [AMOI[AO
ost
0164
(6624)
ojzl
0144
455940)
(83%)
0,0364 00213 00375
(8.279) (6471) (10,442)
=
=
=
=
=

Ę
s
=
5
z
=
=
=
048
(15232)
—
315 4804 3581 5052
6.534) (8549) (6141) 9927)
=
os os2
5
(6526) (9,405)
=
03% 030
=
412.704)| (11.503)
—
[ros 036
(15,162)| (13,572)
238 75
=
OK.)
18,427) (10336)
a%0 0768
—
=
JC)
(3,633)| 13,127)
448 301 6021 10226
=
m
(44659) (8223) (8.108) 13,101)
=
034 0563
=
KO)
110.108) (14,993)
=
0163 0106
=]
BO)
8918) 6267)
oe 015
OU)
18,944) 3.543)
R
0556 0573 088 0558 08% 05% 0szo 0956
SSkor RZ.
0955 0969 0884 0930 0.889 0s29 ogi7 0947
DW.
1,353 |_1.246 1580 1265 |_1.734 1982 1.789 1502
AIC
4,766" 5054 4516 4933
-5,725 -6081 5667 -6027
SC.
-A6TO 4669 4439 4568 -5544 -5586 552 -5.573
144
tas
14
144
160
160
160
Liczba obserwacji 160
JR? (kor. R7)-współczynnik determinacji (skorygowany współczynnik determinacji), DW.statystyka Durbina-Watsona; AIC (S.C.-kryterium informacyjne Akaikea (Schwarza). W nawiasach podano wartości statystyk t-Studenta
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Tablica 2
Estymowane wybrane parametry równań (3-5)

Równanie
s,
a,
b.
By
Ę
BE
A
p
age
AE
BZ

|__G)
GO46G
6095
0522
0.361
=
=
=
E
=
=
=

G
00461
6529
0440
0.334
Ś
>
=
=
=
=

B
=
2

©
DOG
6454
0505
0.395
8
R
>
z
=
=
=

GQ
00443
5705
|056T"
0,433
>
>
5
>
=
=

a
>
8505Z
DSI
0346
0535”
14,546"
033477
0.1667

* oszacowaniaimplicite z ECM;* oszacowania implicite z założenia jednorodności stopnia
pierwszego rozszerzonej funkcji dopasowań; oszacowania implicite z ECM i założenia jednorodności stopnia pierwszego rozszerzonej funkcji dopasowań

Z przedstawionych w tablicach 1-2 oszacowań parametrów rozszerzonych
funkcji dopasowań(3-8) wyciągnąć można następujące wnioski:
+ Na podstawie wartości bezwzględnychkryteriów Akaikea i Schwarza można wnosić,iż najbardziej zbliżone do rzeczywistości są szacunki rozszerzonych funkcji dopasowań ECM(5)i (8). Co więcej, zarówno z wartości ww.
kryteriów, jak i z oszacowanych parametrów funkcji dopasowań (6), w której nie zakłada się jednorodności stopnia pierwszego rozszerzonej funkcji
dopasowań wnioskować można,iż stopień jednorodnościtej funkcji jest ró:
ny od jedności.
+ Z oszacowań parametrów równań (4-5) oraz (6-7) wynika, iż elastyczności
analizowanej w opracowaniu funkcji względem liczby bezrobotnych są
wyższe niż względem liczby wolnych miejsc pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Z oszacowań krótko- i długookresowych elastyczności rozszerzonychfunkcji dopasowań (5) i (8) wyciągnąć można analogiczny wniosek zarównodla okresu krótkiego,jak i długiego. Wynikastąd,iż istotniejsze
dla odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce jest poszukiwanie
przezbezrobotnych pracy bezpośrednio w przedsiębiorstwach a nie w urzędach pracy.
* Z wszystkich prezentowanych w tej części opracowania oszacowań rozszerzonej funkcji dopasowań wynika, iż wielkość odpływów z bezrobocia do
zatrudnienia rośnie wraz ze wzrostem stopy wzrostu PKB. Co więcej, z oszacowań równań ECM wynika, iż wrażliwość odpływów z bezrobocia do zatrudnienia na stopę wzrostu PKB jest wyższa w długim okresie. Wynika
stąd, że wielkości odpływów z bezrobocia do zatrudnienia są zmiennymi
silnie procyklicznymi. Implikuje to, że elastycznośćrynku pracy (mierzona
wielkością bezwzględną ww.odpływówlub relacją odpływów do liczby
bezrobotnych) ma charakter zmiennejistotnie związanej z dynamiką wzrostu gospodarczego.
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+ Również we wszystkich prezentowanych w opracowaniu oszacowaniach
zmienną istotnie dodatnio determinującą wielkość rozważanych odpływów
jest zmienna czasowa. To z kolei może sugerować,iż wraz z rozwojem instytucji rynku pracy, nabieraniem doświadczenia przez urzędy pracy i większą intensywnością poszukiwań bezrobotnych (ceteris paribus) rosną odpływy z bezrobocia do zatrudnienia i rośnie stopień elastyczności polskiego
rynku pracy.

+. Ponadto oszacowania parametrów a, w wyrażeniu Śc,d,
: równania (5) można
traktować jako pewne wyznaczniki elastyczności regionalnych rynków pracy. Wynika to stąd, każde z wyrażeń a,d, obrazuje średnioroczne odchylenie stóp wzrostu odpływówz bezrobocia do zatrudnienia w województwie s (s=2, 3, ..., 16) w stosunku do województwa mazowieckiego, które
wystąpiłoby przy warunku ceteris paribus. Im wyższą wartość przyjmuje
oszacowanie parametru a,, tym te same wielkości bezrobocia i wolnych
miejsc pracy oraz stopy wzrostu ww. zmiennych makroekonomicznych generującą wyższe stopy wzrostu analizowanych w pracy odpływów. Regionalne zróżnicowanie oszacowań parametrów a, przedstawione jest na mapie 4. Z mapy 4 wyciągnąć można następujące wnioski. Po pierwsze,
najwyższymi odchyleniami stóp wzrostu odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w stosunku do tych, którymi ceteris paribus charakteryzowało
się województwo mazowieckie, wystąpiły w województwach Polski zachodniej (wielkopolskie 15,1%; lubuskie 13,7%; pomorskie 13,1%; zachodniopomorskie 12,1%, dolnośląskie 12,0% i opolskie 11,5%). Są to województwa
o zróżnicowanych poziomach stóp bezrobocia (od wysokich w województwach zachodniopomorskim i lubuskim poprzez średnie w pomorskim
i dolnośląskim po niskie w województwach wielkopolskim i opolski
mapa |) i wysokich lub bardzo wysokich stopach odpływów z bezrobocia
(poza województwem dolnośląskim; por. mapa 2). Ponadto województwa
te charakteryzują się względnie nowoczesną strukturą pracujących i wartości dodanej z wysokim odsetkiem zatrudnienia i wartości dodanej w sektorze usług (por. [Kwiatkowski, Kucharski, Tokarski, 2002]) i niskim nadzatrudnieniem w rolnictwie(por. (Kwiatkowski, Kucharski, Tokarski, 2003)
Po drugie, średnimi wartościami oszacowań parametrów d, w analizowanym okresie charakteryzowały się województwa warmińsko-mazurskie 9,95%;
kujawsko-pomorskie 8,64% i łódzkie 8,53%. Są to województwa o wysokich i bardzo wysokich stopa bezrobocia (warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie) i stopach odpływów bezrobocia do zatrudnienia (rzędu
41-42% rocznie). Po trzecie, do województw o niskich oszacowaniach analizowanych odchyleń należą województwa: śląskie 6,81%; świętokrzyskie
5,95% i małopolskie 5,13%. Z wyjątkiem województwaśląskiego są to dwa
województwa typoworolnicze, o niskich lub bardzo niskich stopach odpływówz bezrobocia do zatrudnienia, niskich stopach bezrobocia i wysokim
bezrobociu ukrytym w rolnictwie. Po czwarte, do województw o bardzo ni-
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skich odchyleniach stóp wzrostu odpływówz bezrobocia do zatrudnienia
należą województwa: podkarpackie 2,66%; podlaskie 2,54% i lubelskie 0,69%.
Podobnie jak w trzeciej z grup województw, są to województwa rolnicze,
z wysokim bezrobociem ukrytym, niskim bezrobociem jawnym i niskimi sto-

pamiodpływów.

Mapa 4. Regionalne zróżnicowanie oszacowań a, (w %)

z (3)
E 7640114
E 38%76 3)
[Jo do 38 (4)

4L

—S

Podsumowanie i wnioski

Prezentowane pracy rozważania można podsumowaćnastępująco:
+ Regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia w Polscejest względnie duże
i trwałe. Od początku lat dziewięćdziesiątych województwami o najwyższych stopach bezrobocia są województwa Polski północno-zachodniej oraz
województwo warmińsko-mazurskie. Na drugim biegunie znajdująsię województwa południowo-wschodniej i wschodniej części kraju, o niskim
bezrobociu jawnym i wysokim bezrobociu ukrytym w rolnictwie (por. też
[Kwiatkowski, Kucharski, Tokarski, 2003)).
* Analizując stopy odpływów bezrobocia do zatrudnienia można sądzić,że
województwa Polski zachodniej i północnej charakteryzują się o ok. 5-10
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punktów procentowych wyższymistopami owych odpływów, niż mato miejsce w południowo-wschodniej i wschodniej części kraju. Wysunąć stąd
można wniosek, iż województwa zachodniej części kraju tworzą większość
nowych miejsc pracy. Jednakże wysokie stopy bezrobocia jawnego w tej
części kraju sugerują, iż wielkości napływów zatrudnienia do bezrobocia
są tam wyższe, niż w Polsce południowo-wschodniej. Świadczy to o wyż-

szej elastyczności regionalnych rynków pracy w tej części kraju, w stosunku do pozostałej części Polski. Wynikać to może z wyższej dynamiki tworzenia i likwidacji miejsc pracy (głównie) w dynamicznie rozwijającym się
sektorze usługowym (por. też [Rogut, Tokarski, 2002] lub [Kwiatkowski,
Kucharski, Tokarski, 2002)).
+ Analiza parametrów funkcji dopasowań prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, wyższe są elastyczności owej funkcji względem liczby
bezrobotnych niż liczby wolnych miejsc pracy, co sugeruje, że istotniejsze
znaczenie dla znalezienia pracy przez bezrobotnego ma jej poszukiwanie
bezpośrednio w przedsiębiorstwach a nie w urzędach pracy. Po drugie, wielkości odpływów z bezrobocia do zatrudnienia są silnie uzależnione od stopy wzrostu PKB, co oznacza, że w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego powstaje wyższa liczba nowych miejsc pracy, niż ma to miejsce
przy niskiej dynamice PKB. Wynika stąd, że wyjątkowoistotne dla kreacji
nowych miejsc pracy jest dążenie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego.Po trzecie, analizy statystyczne potwierdziły postawioną wcześniej tezę, że dynamika tworzenia nowych miejsc pracy jest wyższa w regionach
o nowocześniejszych strukturach pracujących, o wyższym odsetku pracujących w sektorze usługowym, które znajdują się głównie w Polsce północno-zachodniej.
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DETERMINANTS OF OUTFLOWS FROM UNEMPLOYMENT
TO EMPLOYMENT IN POLAND

Summary
This study is an attempt to carry out an empirical analysis of determinanis of
outflows from unemploymentto employment in Poland in regional perspective. The
analyses carried out in the study are based on the so-called augmented matching
function. This approach relates outflows from unemploymentto such macroeconomic
variables as the number of unemployed persons and the number of vacancies, the rate
of economic growth and regional diversity of labour market elasticity. The analyses
presented in the study, relating to determinants of outflows from unemployment to
employment, are based on a cross-section time-series sample composed of observations
concerning the above-mentioned macroeconomic variables in regional perspectivein
1992-2001.
The study presents regional diversity in such macroeconomicvariables as rates of
unemployment, rates of outflows from unemployment to employment, or vacancy
rates during the period analysed by the authors. In thelater part of the study the authors
presentestimated parameters of the augmented matching function in the years 1992.
(or 1993) — 2001. The presented statistical analyses are based on constant variation
models linked to error-correction models. The study ends with a summary and major
conclusions.

