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1. Uzasadnienie wyboru tematu i główny cel rozprawy  
 Mobilność międzysektorowa1 (w skrócie: MMS) może być rozumiana jako 

międzysektorowy przepływ siły roboczej (Lilien, 1982; Wacziarg, Wallack, 2004). MMS może 

oznaczać także stopień międzysektorowego zróżnicowania płac. Większość ekonomistów 

używając w ten sposób pojęcia mobilności międzysektorowej utożsamia je jednoznacznie z 

taką właśnie definicją MMS (np.: Edin, Zetterberg, 1992; Krueger, Summers, 1988). Podstawą 

w takim pojmowaniu tego zjawiska jest prawo jednej ceny, gdzie przyjmuje się, iż różnice w 

międzysektorowych płacach będą przedmiotem arbitrażu kontrolowanego przez atrybuty 

stanowisk pracy i umiejętności pracowników.  

Relacja między mobilnością zatrudnienia oraz mobilnością płac stała się przedmiotem 

coraz to większego zainteresowania, zwłaszcza w dobie ułatwionego przepływu ludności, 

informacji i technologii. Związek między obiema mobilnościami jest niezwykle istotny z 

ekonomicznego punktu widzenia m. in. dlatego, iż przejście w ubóstwo może być następstwem 

utraty pracy, ale również dlatego, iż mobilność zatrudnienia może mieć istotną rolę w 

niwelowaniu nierówności płacowych. Pomimo wielu opracowań na temat wpływu mobilności 

siły roboczej na poziom płac, nadal niewiele miejsca poświęca się ocenie tego wpływu na ich 

dynamikę i mobilność. Badania te zazwyczaj prowadzi się na poziomie mikroekonomicznym.  

Przeprowadzone przez autora studia literaturowe wykazały, iż brak jest jak dotąd badań 

nad relacją miedzy obiema mobilnościami (oraz zgeneralizowanych ocen relacji mobilności 

obu typów z ich determinantami) na poziomie makroekonomicznym. Analiza mobilności 

międzysektorowej przeprowadzana wyłącznie na podstawie danych zagregowanych do 

poziomu sektorów nie jest popularnym gruntem badań w czasach, gdy dostępne są różnego 

rodzaju bazy mikro danych panelowych i przekrojowych. Umożliwia ona jednak szersze 

spojrzenie na mobilność strukturalną płac i zatrudnienia (zarówno jeśli chodzi o zakres czasowy 

jak i przestrzenny analiz). Przeprowadzone przez wielu autorów tego typu badania empiryczne 

na poziomie mikro dotyczyły głównie analiz mobilności dla jednego – dwóch krajów 

(porównawczo), bądź też wyłącznie jej obserwacji w czasie (w kilku wybranych latach).  

Niniejsza praca ma na celu wypełnienie luki, jaką stwarza brak badań wiążących 

mobilność zatrudnienia z mobilnością płac na poziomie sektorowym i międzynarodowym.  

1 Autor w rozprawie posługuje się skrótami MMP – dla międzysektorowej mobilności płac oraz MMZ – dla 
międzysektorowej mobilności zatrudnienia. 
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Za główny cel rozprawy obrano uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje 

wzajemna współzależność mobilności strukturalnej - międzysektorowej płac oraz 

zatrudnienia.  

Realizując cel główny autor odwoływał się do badań przeprowadzonych już w tym 

zakresie, zarówno na gruncie badań ruchliwości płac jak i zatrudnienia. W większości 

opracowań (zarówno teoretycznych jak i empirycznych dotyczących obu typów mobilności) 

natrafić można na bardzo podobne próby wyjaśnienia determinant kształtujących poziom 

mobilności. W zdecydowanej większości są to: kapitał ludzki, poziom płac w gospodarce, 

poziom nierówności płacowych, skala instytucjonalizmu. Skłania to do stwierdzenia, iż w 

badaniach nad relacją między obiema mobilnościami istnieją trudności w ustaleniu przyczyny 

i skutku, natura drugiej z nich ma bowiem charakter endogeniczny, a więc istnieje 

przypuszczenie, iż hipotetyczna relacja jest tzw. sprzężeniem zwrotnym. 

2. Hipoteza główna oraz hipotezy poboczne 
Podejmując się próby odpowiedzi na pytanie badawcze będące głównym celem 

rozprawy, sformułowano hipotezę główną, która została poddana weryfikacji: 

Hipoteza główna: Zależność międzysektorowej mobilności płac z międzysektorową 

mobilnością zatrudnienia jest pozytywna. 

Dokonując weryfikacji hipotezy głównej, rozważono szereg hipotez pobocznych: 

1. Istnieje negatywna zależność międzysektorowej mobilności zatrudnienia z 

przeciętnym poziomem płac. 

2. Natężenie międzysektorowej mobilności płacowej jest wyższe wśród sektorów 

o wyższych poziomach płacy. 

3. Zależność międzysektorowej mobilności zasobów pracy, a także 

międzysektorowej mobilności płac z poziomem nierówności płacowych i 

dochodowych jest pozytywna. 

4. Istnieje dodatnia zależność międzysektorowej mobilności zasobów pracy, 

natomiast ujemna międzysektorowej mobilności płac z poziomem 

instytucjonalizmu. 

5. Zależność międzysektorowej mobilności zasobów pracy ze stopą bezrobocia jest 

pozytywna. 
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3. Struktura rozprawy 
 Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze mają charakter ściśle 

teoretyczny, a dwa pozostałe mają charakter empiryczny. Dodatkowo, poza wstępem i 

zakończeniem pracę opatrzono załącznikami zawierającymi szczegółowe rezultaty analiz (w 

szczególności 40 macierzy przejść zarówno dla struktur zatrudnienia jak i płac badanych 

krajów).  

 W rozdziale pierwszym omówiono najistotniejsze badania z zakresu międzysektorowej 

mobilności płac i zatrudnienia oraz główne determinanty mobilności płac i zasobów pracy. 

Ponadto dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań metodologicznych w zakresie 

prowadzonych dotąd badań empirycznych mobilności płac i zatrudnienia. Ostatnim punktem 

rozdziału była ocena stanu dotychczasowych badań w zakresie samej tylko relacji między 

obiema mobilnościami jak i krótkie odniesienie się do głównych koncepcji rynku pracy.  

 W rozdziale drugim autor przedstawia szczegółowo stosowane metody statystyczne: 

indeksy mobilności bazujące na miarach zmienności i nierówności, koncentracji oraz 

macierzach przejść, a także ocenę rzetelności przeprowadzonego pomiaru mobilności.  

 W części empirycznej rozprawy – w rozdziale trzecim – przedstawiono zgromadzony 

materiał statystyczny. Poza przedstawieniem stosowanych międzynarodowych klasyfikacji 

sektorowych zatrudnienia i płac, oceniono tutaj jakość dostępnych danych, ich zakres, jak i 

dokonano przekrojowej analizy opisowej krajów (zestawiono profile krajów wedle wybranych 

zmiennych makroekonomicznych).  

 W rozdziale czwartym dokonano analizy opisowej jak i estymacji wskaźników 

mobilności, macierzy przejścia, oceniono wpływ poszczególnych czynników na mobilność 

każdego typu a także przedstawiono wyniki analizy wzajemnej zależności międzysektorowej 

mobilności zatrudnienia oraz płac.  

 W podsumowaniu dokonano weryfikacji postawionych na wstępie hipotez. Wysunięto 

również ostatecznie wnioski płynące z zagregowanej makroanalizy mobilności zasobowej i 

płacowej oraz ich wzajemnej relacji. Porównaniu zostały poddane czynniki kształtujące poziom 

mobilności obu typów.   
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4. Materiał statystyczny 
 Do analiz empirycznych wybrano grupę 20 krajów należących (w trakcie prac nad 

niniejszą rozprawą) do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization 

for Economic Cooperation and Development, w skrócie OECD).  

 Zgromadzony i oczyszczony, a także ujednolicony przez autora materiał statystyczny 

dotyczący sektorowego zatrudnienia oraz sektorowych płac w krajach OECD w całości 

pochodzi z bazy danych udostępnionej przez Międzynarodową Organizację Pracy (ang. 

International Labour Organization – ILO). Do 2013 roku jej baza danych nosiła nazwę 

Laborsta2 i zawierała dane statystyczne do roku 2008. Dane z 2009 i 2010 roku oraz nowsze są 

na stan dzisiejszy umieszczane w nowej wersji bazy noszącej nazwę Ilostat3. W bazach tych 

dostępne są dane dotyczące rynku pracy dla 230 krajów i terytoriów, w tym około 100 

różnorakich wskaźników (rocznych, krótkookresowych np.).  

 Dane makroekonomiczne wybranych do analizy mobilności krajów OECD pochodzą z 

bazy danych statystycznych OECD.Stat Extracts4, jak i z bazy Ilostat (wskaźnik nierówności 

płacowych). 

 Płace oraz zatrudnienie jako jedne z wielu statystyk w zagregowanej, sektorowej postaci 

kodowane są za pomocą Międzynarodowej Klasyfikacji Działalności Ekonomicznej (ang. The 

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, w skrócie ISIC). 

Jest to zbiór wytycznych kodyfikacji wszystkich kategorii (jak i ich wewnętrznej struktury) 

działalności gospodarczej dla zbierania oraz raportowania statystyk.  

 Obecnie baza danych ILO oferuje największą dostępność (zarówno jeśli chodzi o liczbę 

krajów, jak i liczbę lat) dla danych dotyczących płac oraz zatrudnienia wg trzeciej rewizji 

klasyfikacji ISIC (tabela 1.). Z tego też powodu autor zdecydował się na przeprowadzenie 

analiz z jej wykorzystaniem.  

 

 

 

2 Adres internetowy bazy: http://laborsta.ilo.org  
3 Adres internetowy bazy: http://www.ilo.org/ilostat/  
4 Adres internetowy bazy: http:/stats.oecd.org/  
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Tabela 1. Struktura klasyfikacji ISIC Rev. 3. 
Kod Nazwa działalności ISIC Rev. 3 

A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 

B Rybołówstwo i rybactwo 

C Górnictwo i wydobywanie 

D Przetwórstwo przemysłowe 

E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, parę wodną, itp. 

F Budownictwo 

G Handel, naprawa pojazdów 

H Hotele i restauracje 

I Transport, gospodarka magazynowa i komunikacja 

J Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

K Obsługa rynku nieruchomości 

L Administracja publiczna, obrona narodowa 

M Edukacja 

N Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

O Usługi społeczne, komunalne i osobiste 

P Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 

Q Organizacje i zespoły eksterytorialne 

   Źródło: ILO, 1990. 

Analiza mobilności międzysektorowej płac oraz zatrudnienia, a następnie jej 

porównanie w obrębie grupy krajów OECD wymaga, aby spełniony został szereg 

podstawowych warunków, zabezpieczających rzetelność i pełną interpretowalność 

otrzymanych wyników: 
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 Jednakowy wymiar czasowy analizy mobilności płac oraz mobilności zatrudnienia, 

 Jednakowa klasyfikacja sektorowa działalności gospodarczej ISIC dla danych 

dotyczących zatrudnienia oraz płac w zastosowanym wymiarze czasowym. 

W przypadku samego badania relacji między mobilnością płac i zasobów pracy 

wymagane jest spełnienie powyższych warunków jedynie w obrębie danego kraju, natomiast 

w celu zachowania pełnej interpretowalności otrzymanych wskaźników w całej grupie 

wybranych krajów i ich porównania – należy spełnić te warunki dla całej grupy krajów. Stanowi 

to nie lada wyzwanie, gdyż bazy danych statystycznych zaadoptowały kolejne rewizje 

klasyfikacji ISIC, co stanowi barierę w uzyskaniu ciągłości analizy mobilności w łańcuchu 

struktur sektorowych płac i zatrudnienia. Z tego też powodu, aby zachować pełną poprawność 

w doborze danych statystycznych do analizy empirycznej, autor w pierwszej kolejności ocenił 

ich jakość, rozumianą tutaj jako dostępność danych (wypełnienie struktur oraz długość 

łańcucha) i spójność struktur sektorowych wszystkich badanych krajów. 

Tabela 2.. Spójne, zredukowane do jednakowego wymiaru czasowego i klasyfikacyjnego dostępne 
dane statystyczne dotyczące płac i zatrudnienia. 

LP Kraj 
Zasoby i płace 

ISIC 2 

Zasoby i płace  

ISIC 3 

Zasoby i płace 

ISIC 4 

1. Australia 1990 – 1995 1997 – 2006 - 

2. Austria - 1996 – 2003 - 

3. Belgia - 1999 – 2008 - 

4. Kanada 1983 – 1993 1987 – 2008 2009 – 2010 

5. Chile 1983 – 2005 2010 – 2012 - 

6. Czechy - 1993 – 2007 2009 – 2010 

7. Dania - 1995 – 2007 - 

8. Estonia - 1992 – 2008 - 

9. Finlandia - 1995 – 2008 2009 – 2010 

10. Węgry - 1992 – 2008 - 

11. Izrael - 1995 – 2008 - 

12. Japonia 1993 – 2002 2004 – 2008 2009 – 2012 

13. Korea 1980 – 1992 1993 – 2008 - 

14. Meksyk - 1995 – 2008 - 

15. Holandia 1989 – 1993 1995 – 2005 - 

16. Nowa Zelandia 1989 – 1998 1997 – 2008 - 
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17. Norwegia - 1997 – 2008 - 

18. Polska 1981 – 1992 1994 – 2007 2010 

19. Portugalia - 1998 – 2008 2009 – 2010 

20. Słowacja - 1991 – 2008 - 

21. Słowenia - 1993 – 2007 2009 – 2010 

22. Hiszpania - 1999 – 2008 - 

23. Szwecja - 1993 – 2008 - 

24. Szwajcaria - 1994 – 2008 2010 

25. Wielka Brytania - 1995 – 2008 - 

26. USA 1993 – 2002 2003 – 2008 - 
Źródło: Opracowanie własne. 

Spójność zarówno czasowa jak i klasyfikacyjna struktur płacowych i zasobowych 

zachowana jest w pełni w 10 z 20 wybranych do analizy krajach. Częściowe braki danych 

występują głównie w strukturach płacowych (m. in. często prezentowano je w postaci 

połączonych sektorów np. A+B lub też istniały braki danych w wybranych sektorach we 

wszelkich dostępnych źródłach danych). Stąd, aby wykorzystać dane z całej grupy 20 krajów, 

do analizy mobilności wykorzystano tę samą część struktury sektorowej zarówno dla płac jak i 

zatrudnienia (połączono sektory A oraz B) – zachowana została w ten sposób w maksymalnym 

możliwym stopniu porównywalność w zakresie rozpatrywanego kraju. Analiza dla 10 krajów 

przeprowadzona została z wykorzystaniem pełnej struktury płacowej, dla pozostałych 10 

krajów z wykorzystaniem dostępnej informacji (brak sektorów A+B). Kraje, w których brak 

jest dostępnej informacji na temat sektora rolniczego (płace) zaliczono do grupy krajów A (10 

krajów), natomiast te o pełnej klasyfikacji sektorowej zaliczono do grupy B (10 krajów). 

Zachowana została w ten sposób pełna porównywalność w całej grupie A oraz B krajów w 

prowadzonych na podstawie tychże danych analizach. 
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5. Metody pomiaru międzysektorowej mobilności płac i zatrudnienia 
Pomiar mobilności ekonomicznej, a w szczególności ruchliwości płac, dochodów czy 

też zasobów siły roboczej sprowadza się w zdecydowanej większości badań do kalkulacji 

różnego typu indeksów mobilności.  

Sam pomiar mobilności płacowej i dochodowej przeprowadzano najczęściej 

wykorzystując dane indywidualne pomiędzy dwoma okresami. Stopień mobilności natomiast 

określały one jako absolutny – jak bardzo zmieniły się płace, bądź relatywny – jak bardzo 

jednostka oddalała się od przeciętnego poziomu płac.  

Mobilność jest więc z samego technicznego punktu widzenia dotknięta pośrednio przez 

poziom nierówności płacowych. Mobilność i nierówność jest więc wyraźnie powiązanym 

problemem, często kojarzonym ze sobą w badaniach empirycznych, lecz nadal mylnie 

rozważana w publicznej dyskusji (Gotschalk, 1997).  

Istnieje szereg indeksów mobilności płacowej opracowanych i wdrożonych w wielu 

badaniach (np.: Atkinson, Bourguignon, Morrison, 1992; Maasoumi, 1998; Solon, 1999; Fields, 

Ok, 1999). Fields w 1997 roku stwierdził, iż każda z proponowanych dotychczas miar analizuje 

„odmienne obiekty badań”, a do badacza należy wybór, w jakim kontekście rozpatrywać będzie 

on dzięki nim sam problem mobilności. Skrajne wnioski przedstawili Ayala i Sastre (2011), 

którzy stwierdzili, iż to od wybranej miary mobilności zależą wyniki analizy przekrojowej i 

porównawczej mobilności.  

W związku z powyższym, ale także z racji wykorzystanych danych – zagregowanych 

na poziomie sektorów – aby uniknąć nieporównywalności wyników oraz jakichkolwiek 

kontrowersji w stosowanej metodologii oraz aby raz wybrana metoda pomiaru zastosowana 

mogła być zarówno dla analizy mobilności płac jak i mobilności zatrudnienia – autor 

zdecydował się na skorzystanie z trzech odmiennych sposobów pomiaru mobilności: 

 wybranych indeksów mobilności bazujących na miarach zmienności i nierówności,  

 indeksu koncentracji, 

 estymacji macierzy przejść Markowa oraz na ich podstawie kalkulacji wybranych 

wskaźników mobilności. 
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5.1 Pomiar mobilności na podstawie indeksów bazujących na miarach zmienności i 
nierówności 

Indeksy mobilności pochodzące z grupy miar nazywanej w skrócie GEMM – miar 

mobilności uogólnionej entropii (ang.: generalized entropy mobility measures), po raz pierwszy 

zaproponowanej przez Shorrocks’a (1978), a uogólnionej i nazwanej w ten sposób przez 

Maasoumi i Zandvakili (1986), reprezentują wskaźniki „redukujące nierówności i 

zróżnicowanie” w czasie. Indeksy z tej rodziny miar umożliwiają nie tylko zastosowanie 

różnego rodzaju miar nierówności do porównywania rozkładów płac / dochodów itp. w dwóch 

kolejnych okresach, bądź całym szeregu okresów, ale także obserwację stopni substytucji 

pomiędzy dochodami / płacami w różnych okresach czasu. W dotychczas przeprowadzonych 

przez Maasoumi (1998) badaniach wykazano, iż indeksy z grupy GEMM spełniają najwięcej z 

wymogów stawianych indeksom mobilności. W ostatnich latach dokonywane są również próby 

badań nad asymptotycznymi rozkładami indeksów GEMM, co ma umożliwić wnioskowanie 

statystyczne punktowych ocen miar mobilności (np. badania przeprowadzone przez Maasoumi, 

Trede, 2001). Nie są one jednak jak dotąd licznie stosowane w badaniach empirycznych.  

Niech 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 oznacza płacę (czy też zatrudnienie) sektora i w okresie 𝑡𝑡 = 1, … ,𝑇𝑇. Shorrocks 

(1978) zaproponował następujące miary mobilności: 

∑ =

−= t

t tt YI
SIM

1
)(

)(1
α

  (1) 

gdzie: 𝑆𝑆 = (𝑆𝑆1, … , 𝑆𝑆𝑛𝑛)′ to wektor „trwałych” bądź zagregowanych płac / zatrudnienia w 

okresach T, 𝑌𝑌𝑖𝑖 = (𝑌𝑌1𝑖𝑖, … ,𝑌𝑌𝑛𝑛𝑖𝑖)′ to wektor sektorowych płac / zatrudnienia w okresie t, 𝛼𝛼𝑖𝑖 to 

powiązana waga (ewentualnie), natomiast I() oznacza wybraną miarę nierówności rozkładu. 

Miara ta jest ujemną funkcją względnej stabilności rozkładu – przedstawia stosunek 

długookresowej nierówności (trwałej, zagregowanej) I(S) do nierówności krótkookresowej. 

Mobilność mierzona w ten sposób będzie tym większa, im bardziej długookresowe nierówności 

zostaną zredukowane niż krótkookresowe. Jeśli po wydłużeniu okresu analizy usunięta zostanie 

całkowicie pierwotna nierówność rozkładu, indeks przyjmie maksymalną wartość równą 1. Z 

drugiej jednak strony całkowity brak mobilności, określany tutaj jako równość między długo i 

krótko – okresową nierównością rozkładu (indeks przyjmie wartość równą 0). Na przykład 

wartość indeksu M równa 0,10 oznaczać będzie, iż w przedziale dwóch lat mobilność 

zredukowała nierówności rozkładu o 10 procent. Dzięki temu mobilność międzysektorowa 
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może być w ten sposób analizowana z użyciem zjawiska nierówności sektorowego układu płac 

czy też zatrudnienia. 

Sporo miejsca w literaturze dotyczącej mobilności zajmują indeksy oparte na 

dystansach. Wśród nich najpopularniejszymi miarami są te zaproponowane przez Fields’a oraz 

Fields’a i Ok'a. Zgodnie z przeglądem wskaźników mobilności wykonanym w 2006 roku przez 

G. Fields’a, esencją mobilności strukturalnej (badania na poziomie makro) jest wektor zmian 

płac z roku początkowego do końcowego, gdzie płacobiorcy są traktowani w pełni anonimowo 

(dane zagregowane). Jeśli x oznacza wektor początkowych płac uporządkowanych od 

najniższej płacy początkowej do najwyższej, natomiast y’ oznacza wektor końcowych płac, 

również uporządkowanych od najniższej do najwyższej, to zerowa mobilność strukturalna 

obserwowana jest wtedy i tylko wtedy, gdy elementy x oraz y’ są jednakowe, tj. 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑦𝑦′𝑖𝑖∀𝑖𝑖, 𝑖𝑖 =

1, … , 𝑛𝑛. Mobilność strukturalna jest tym większa, im większe są nie ukierunkowane odległości 

pomiędzy xi a y’i, i=1,…,n. Przykładem takiej miary wg Fields’a jest indeks mobilności 

strukturalnej jako średnia wartość absolutnych różnic pomiędzy xi oraz y’i (2). 

n

xy
m

ii∑ −
=

'

  (2) 

Indeks ten nazywany jest także indeksem Fields’a (1996) lub indeksem mobilności 

strukturalnej per capita (tutaj: per sektor). Może on być wyrażany również procentowo (3). 

∑
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Oba indeksy: (3) oraz (4) wyrażają mobilność w sensie całkowitych przesunięć (ang. „flux”) w 

strukturach danych w badanym okresie. Nie wyrażają one jednak ich kierunku. Kierunkowe 

przesunięcia w strukturze danych mogą zostać osądzone za pomocą liniowej lub wklęsłej 

funkcji wyceny. Funkcją taką może być np. średnia zmiana logarytmu płac, zatrudnienia. 

Powstały przez zastosowanie tej funkcji w pomiarze mobilności indeks (4) nazywany jest 

indeksem Fields’a – Ok'a (1999). 
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  (4) 
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Chakravarty, Dutta i Weymark (1985) zaproponowali z kolei kompletnie odmienną – 

welfarystyczną koncepcję pomiaru mobilności. Ich zdaniem kompletny brak mobilności 

obserwuje się wtedy i tylko wtedy, gdy udział badanej zmiennej (płacy, zatrudnienia) pozostaje 

niezmienny przez wszystkie badane okresy dla wszystkich jednostek struktury (sektorów). 

Zaproponowali oni indeks relatywnego udziału (tzw. share movement) CDW (5). 

CDW= 1
)(
)(

1

−=
YE
YE

m a   (5) 

gdzie 𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑎𝑎) jest indeksem nie(równości) przeciętnego poziomu badanej zmiennej, natomiast 

𝐸𝐸(𝑌𝑌1) jest indeksem nie(równości) w pierwszym badanym okresie. Domyślnie stosuje się tutaj 

indeks nierówności średniego log-odchylenia (ang. mean log deviation MLD)5. Indeks (5) 

przyjmuje wartości dodatnie (ujemne) wtedy i tylko wtedy, gdy przeciętny poziom płac (lub 

też innej zmiennej) są bardziej (mniej) równomiernie rozdysponowane w porównaniu do ich 

rozkładu w pierwszym, początkowym okresie. Autorzy ci zwrócili przez to uwagę wyłącznie 

na relatywny charakter zmian rozkładu, ignorując jednakowoż aspekt samych zmian 

(jednostkowych, sektorowych wzrostów i spadków). Dzięki zastosowaniu miernika CDW (5) 

w analizie mobilności możliwa będzie również (poza metodami entropijnymi oraz 

dystansowymi kierunkowymi  i niekierunkowymi) obserwacja zmian relatywnych w 

rozkładach płac oraz zatrudnienia w czasie. Oczywiście, jak zaznacza Chakravarty (1985), sam 

indeks CDW może być postrzegany jako nie tylko procentowa zmiana rozkładu badanej 

zmiennej (porównując go z pierwszym okresem badania), lecz także jako miara zmian 

nierówności w całym okresie badawczym6. 

5.2 Pomiar mobilności z wykorzystaniem indeksu koncentracji. 
Do pomiaru mobilności płac, czy tym bardziej ruchliwości siły roboczej, ze względu na 

dość bogate w różnego typu wskaźniki indeksy z grupy GEMM, absolutnych, strukturalnych 

czy relatywnych przepływów, czy też macierzy przejścia, nie stosowano jak dotąd indeksu 

koncentracji (Kakwani, 1977, 1980). Indeks ten może w specyficzny sposób przedstawiać 

dysproporcję między strukturami w czasie. 

Indeks koncentracji (w skrócie: IK) to miara nierówności, która znalazła szerokie 

zastosowanie w badaniach nad czynnikami socjoekonomicznymi a np. stanem zdrowia. 

5 Indeks MLD średniego log odchylenia często zastępowany jest indeksem Theil’a. 
6 W indeksach CDW można używać do pomiaru nie tylko miary nierówności, lecz także, co było pierwotnym 
zamiarem autorów, funkcji dobrobytu społecznego. 
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Oryginał pomysłu tego typu miernika polegał na uwzględnieniu (w odniesieniu do klasycznej 

miary jaką jest indeks Gini’ego) dwóch rozłącznych (a nie jednej, tej samej) płaszczyzn, które 

porównujemy. Na jednej z nich uwzględniano np. skumulowany procent zachorowań, a na 

drugiej skumulowany procent populacji porangowanej wg statusu ekonomicznego. Niejako 

przeniesieniem pierwotnych badań na grunt badań autora niniejszej pracy jest przedstawienie 

indeksu koncentracji w kontekście zróżnicowania między strukturami płac czy też zatrudnienia 

wg sektorów w dwóch kolejnych okresach.  

Wskaźnik IK (6) przyjmuje wartość równą zero gdy krzywa koncentracji pokrywa się z 

przekątną, natomiast wartości dodatnie (ujemne) kiedy krzywa IK leży poniżej (powyżej) niej.  

∫−=
1

0
)(21 dppLIK   (6)

 
 

Każda z n płac (czy też zasobów pracy) xi wg sektorów została uszeregowana wg rang Ri 

wynagrodzeń (zatrudnienia) w okresie bazowym, gdzie μ to płaca średnia (przeciętne 

zatrudnienie)7.  

∑
=

−=
n

i
ii Rx

n
IK

1
12

µ
  (7) 

Znak indeksu wskazuje na kierunek związku między strukturami płacowymi (zatrudnienia), 

natomiast jego wartość wskazuje na siłę związku oraz na niedopasowania występujące 

pomiędzy nimi. Wynika z tego zatem, iż wartość wskaźnika zależy od związku między płacami 

(zatrudnieniem) w badanym okresie a rangowanymi płacami (zatrudnieniem) z okresu 

bazowego8. 

5.3 Pomiar mobilności z wykorzystaniem łańcuchów Markowa 
Macierze przejść są szeroko stosowanym narzędziem w analizie mobilności i 

kompleksowo obrazują zmiany, jakie zachodzą w rozkładach płac, dochodów, czy też 

wszelkich innych zmiennych, w czasie. W przypadku analiz dynamiki dochodów, czy też płac, 

szczególnie popularne jest dzielenie rozkładu na kwantyle, a następnie obserwacja dynamiki za 

pomocą macierzy przejścia. Tego typu przypadek wymaga jednak stosowania danych 

indywidualnych i nie jest rozpatrywany w niniejszej pracy. Niezwykle rzadko sięgano jak dotąd 

7 Gdzie i=1 to sektor o najniższym wynagrodzeniu / zatrudnieniu, natomiast i=n to przypadek sektora o najwyższej 
płacy / największym zatrudnieniu. 
8 Faktycznie w skład zależności wchodzi też zróżnicowanie rozkładu badanego. Siła związku struktury płac, czy 
też zatrudnienia z rangą płac / zatrudnienia okresu bazowego jest niejako „ważona” zmiennością płac / zatrudnienia 
okresu badanego. 

14 | S t r o n a  
 

                                                           



Autoreferat rozprawy doktorskiej  Karol Flisikowski 

w badaniach po dane zagregowane. Również w przypadku stosowania modeli Markowa (a nie 

jak wspomniano już wcześniej opisowej analizy wg kwantyli) w celu szacowania macierzy 

przejść autorzy najczęściej używali różnego rodzaju mikrodanych (w większości pochodzących 

z krajowych bądź międzynarodowych baz danych panelowych). W pracy stosowane jest 

najmniej popularne rozwiązanie – zagregowane do poziomu sektorów dane oraz estymacja z 

użyciem modelu prawdopodobieństwa Markowa (Markov, 1906).  

Model prawdopodobieństw przejść Markowa bazuje na zestawie dyskretnych stanów 

(np. sektorów), w których można sklasyfikować wszystkie obserwacje (np. firmy, instytucje, 

pracowników). Niech R oznacza dyskretne kategorie, w których uporządkowano wszystkie 

obserwacje. Macierz przejść 𝑃𝑃 = [𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖] można zdefiniować jako macierz obrazującą 

prawdopodobieństwa, iż poziom płacy w danym stanie - sektorze (lub zatrudnienie) nie zmieni 

się, bądź zmieni się i przepłynie do sektora R-1 w danym horyzoncie czasowym. Każdy element 

macierzy, pij, przedstawia prawdopodobieństwo, iż poziom płacy / zatrudnienia jest równy i w 

okresie t-1 oraz poziom płacy / zatrudnienia jest równy j w okresie t: 
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  (8) 

W analizie przedstawiona zostanie dla uproszczenia prosta struktura prawdopodobieństw 

przejść Markowa, z uwzględnieniem stacjonarnych procesów Markowa pierwszego rzędu9. 

Przy tym założeniu, jedyną istotną informacją objaśniającą zachowanie się szeregu struktur 

płacowych i zasobowych jest ich układ w poprzednim okresie (9 - 12). 

( ) ( ) .,|Pr,,,|Pr 1021 txxxxxx tttt ∀= −−   (9) 

( ) ( ) ( )∏
=

−=
T

t
ttT xxxxxxx

1
10210 |PrPr,,,,Pr    (10) 

Jeśli 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑠𝑠𝑖𝑖 i 𝑥𝑥𝑖𝑖−1 = 𝑠𝑠𝑖𝑖, można zapisać (11): 

( ) ijijitjt ptpsxsx ==== − )(|Pr 1   t∀   (11) 

9 Proces Markowa jest stacjonarny, jeśli 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑡𝑡) = 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 , tj. jeśli indywidualne prawdopodobieństwa nie zmieniają się 
w czasie. 
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Przy założeniu stacjonarności całego procesu (11), można przedstawić prawdopodobieństwa 

przejścia pij, w formie macierzy prawdopodobieństw przejścia (o wymiarach RxR), w której 

𝑃𝑃 = [𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖]. Macierz ta posiada własność sumowania się wierszy do jedności (12). 

10 ≤≤ ijp  ∑
=

=
R

j
ijp

1
1 dla 𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑅𝑅.  (12) 

Założenie procesu Markowa pierwszego rzędu może poniekąd zakłócać istniejące w 

rzeczywistości wolne tempo reakcji na otoczenie ekonomiczne zmian w strukturze płac czy też 

zatrudnienia. W tym wypadku należałoby skorzystać z nieco dłuższego okresu analizy oraz 

zastosować proces Markowa wyższego rzędu. Jednakże spowodowałoby to znaczący wzrost 

poziomu skomplikowania modelu, a więc i pojawiły by się techniczne problemy w estymacji 

jak i wzrosły gwałtownie wymagania co do okresu analizy.  

W przypadku macierzy prawdopodobieństw przejść oszacowanych procedurą 

Markowa, reprezentującą przepływy zatrudnienia i zmiany w poziomach płac w strukturze 

sektorowej na przestrzeni lat w danym kraju, sam proces mobilności rozumiany jest jako 

wszelkie odstępstwo od macierzy, w której obserwujemy jedynki na głównej przekątnej. 

W tabeli 3. przedstawione zostały najpopularniejsze miary mobilności bazujące na 

macierzach przejść. 

Tabela 3. Indeksy mobilności bazujące na macierzach przejść. 
L.p. Wskaźnik Autorzy 

1. 𝑀𝑀1(𝑃𝑃) = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑇𝑇 =
𝑚𝑚−∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚 − 1
 Prais (1955), Shorrocks (1978) 

2. 𝑀𝑀2(𝑃𝑃) = 1 − |𝜆𝜆2| Sommers, Conlisk (1979) 

3. ∏=
−=−=

m

i iPPM
13 1)det(1)( λ  Shorrocks (1978) 

4. 𝑀𝑀4(𝑃𝑃) = 𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝑚𝑚 −𝑚𝑚∑ 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚 − 1
 Bartholomew (1982) 

5. 𝑀𝑀5(𝑃𝑃) =
1

𝑚𝑚 − 1
� � 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖|𝑖𝑖 − 𝑗𝑗|

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 Bartholomew (1982) 

  Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Formby, Smith, Zheng (2003). 
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Wskaźnik M1 mierzy przeciętne prawdopodobieństwo między wszystkimi kategoriami 

(sektorami) opuszczenia początkowej klasy w kolejnym okresie; jest również interpretowany 

jako znormalizowany dystans macierzy P od macierzy jednostkowej (Bartholomew, 1996). 

Wskaźnik M2 bazuje na drugiej, największej wartości własnej (𝜆𝜆2) macierzy P, która to może 

być rozważana jako odstępstwo macierzy P od idealnej mobilności lub jako współczynnik 

korelacji pomiędzy początkowym a końcowym sektorem10. Miara M3 używa wszystkich 

wartości własnych (1 = |𝜆𝜆1| > |𝜆𝜆2| > ⋯ > |𝜆𝜆𝑚𝑚|) jako miary mobilności. Współczynnik M4 

jest identyczny jak M1 jeśli 𝜋𝜋𝑖𝑖 = 1
𝑚𝑚

 dla wszystkich i. M5 z kolei jest przeciętną liczbą klas, przez 

którą „przechodzą” wszystkie jednostki. W analizie empirycznej wykorzystano wskaźniki M1 

oraz M4.  

Skrócona nazwa wskaźnika M1 sformułowana została przez Shorrocks’a (1978), 

ponieważ Prais (1955) wykazał, iż przeciętny czas opuszczenia / pozostania w swojej kategorii 

(ang. mean exit times) można zapisać jako: 1/(1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖). Dla wszystkich P z maksymalną 

przekątną bowiem, wskaźnik ten jest odwrotnością średniej harmonicznej z przeciętnych 

czasów opuszczenia swojej kategorii, normalizowanej przez: 𝑚𝑚
𝑚𝑚−1

. Wskaźnik spełnia warunek 

normalizacji – osiąga wartość 1 dla idealnej mobilności, gdy wszystkie prawdopodobieństwa 

przejść są takie same, ∀𝑃𝑃  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1
𝑞𝑞

 ∀𝑖𝑖, 𝑗𝑗. Dodatkowo należy podkreślić, iż oceny wskaźnika 

MET są asymptotycznie normalne11, co umożliwia dość proste testowanie równości średnich 

wskaźników mobilności płac i zatrudnienia zbadanych z użyciem tego wskaźnika, a także 

badanie istotności wskaźnika korelacji parametrycznej między nimi.  

Dla uzupełnienia, w pracy wykorzystano również ujęcie wskaźnika, które jest 

najczęściej stosowanym indeksem we wszelkich tego typu badaniach mobilności, 

przedstawione w pracy Bartholomew’a (1982) – wskaźnik M4. Wskaźnik ten nie spełnia 

warunku normalizacji. Bazuje on wyłącznie na informacji pochodzącej z głównej przekątnej 

macierzy przejść. Dla kwantylowych macierzy przejść, gdzie wagi iπ  w liczniku wskaźnika są 

10 Sektor początkowy – w rozumieniu najniższej płacy / najmniejszego zatrudnienia; sektor krańcowy – najwyższej 
płacy / największego zatrudnienia. 

11 Schluter (1996) wykazał, iż 
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jednakowe dla każdej klasy (z m klas), możliwa jest normalizacja tego wskaźnika. Z 

oczywistych względów nie może ona być jednak stosowana dla macierzy sektorowych.  

6. Wyniki przeprowadzonych analiz empirycznych 
Zachowując pełną zgodność okresu analizy oraz rodzaju stosowanej klasyfikacji, 

analizę mobilności na podstawie dostępnych danych statystycznych autor zdecydował się 

przeprowadzić w następujący sposób: 

 analiza mobilności na podstawie indeksów bazujących na miarach nierówności 

oraz zmienności przeprowadzona zostanie z użyciem klasyfikacji ISIC Rev. 3, 

dla krajów, których dane zarówno dla płac, jak i zatrudnienia dostępne są w 

okresie od roku 1995 do 2008 – z zachowaniem odstępów dwuletnich 

(szczegółowe indeksy Shorrocks’a, F, FOK) oraz jako indeks ogólny 

Shorrocks’a oraz CDW dla całego okresu badanego (łańcuch struktur 1995 – 

2008), 

 analiza mobilności na podstawie indeksu koncentracji IK przeprowadzona 

zostanie z użyciem klasyfikacji ISIC Rev. 3, dla krajów, których dane dla płac i 

zatrudnienia dostępne są w roku bazowym (począwszy od roku 1995) i badanym 

(zaczynając od roku 1999) – z pomiarem z zachowaniem odstępów czteroletnich 

oraz jako indeks ogólny dla całego okresu badanego (porównanie struktury z 

roku 2008 z rokiem bazowym - 1995), 

 analiza mobilności na podstawie indeksów bazujących na oszacowanej macierzy 

przejść zostanie przeprowadzona na podstawie klasyfikacji ISIC Rev. 3, dla 

krajów, których dane dla płac i zatrudnienia dostępne są w liczbie lat 

przewyższającej liczbę dostępnych sektorów klasyfikacji. Obliczone zostaną 

indeksy Bartholomew’a (IB) oraz Shorrocks – Prais (MET). 

6.1 Relacja międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia 
 Po obszernym, trójaspektowym (indeksami GEMM, indeksem koncentracji, indeksami 

bazującymi na prawdopodobieństwach przejść) zbadaniu mobilności międzysektorowej płac 

oraz zatrudnienia zarówno w wymiarze szczegółowym (wg podokresów), jak i uogólnionym 

(w całym badanym okresie), autor przystąpił do realizacji celu głównego rozprawy, jakim jest 

pomiar relacji między obiema mobilnościami. 

Szczegółowe indeksy Shorrocks’a (M) mimo, iż dla obu struktur sektorowych – 

zatrudnienia oraz płac prezentują się na niezwykle niskich poziomach, to pozwoliły mimo to 
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wychwycić w dwuletnich podokresach wzajemną relację między nimi. Począwszy od 

podokresu 1994 – 1996 – wzajemna relacja między mobilnościami jest dodatnia, dość wyraźna 

(r=0,5786) oraz istotna (p=0,0238). Wskaźnik korelacji nieparametrycznej rang Spearmana 

także okazał się tutaj istotny (p=0,02), dodatni oraz silny (R=0,5892). Wartości te dotyczą 

pomiaru zależności bez podziału na podgrupy krajów A oraz B. W przypadku podziału, w 

grupie A wskaźnik korelacji osiąga tu wartość nieco niższą (R=0,4285), natomiast w grupie B 

wyższą (R=0,7) i również jest istotny (p=0,035). Obraz tej zależności nie uległ zmianie w 

kolejnych podokresach.  

Następnie w pracy zmierzony został rodzaj relacji na podstawie wyników 

przeprowadzonej analizy mobilności z wykorzystaniem indeksu F. Poza latami 2000 – 2002, 

kiedy to korelacja rangowa okazała się dość niska (0,27), relacja między MMP a MMZ 

liczonymi z pomocą indeksów F okazała się niezwykle silna, dodatnia i istotna statystycznie. 

Wyniki zaprezentowano w tabeli 4.  

Tabela 4. Relacja między mobilnościami – indeksy F w układzie wg podokresów. 
MMP & MMZ N R t(N-2) p 

1994 - 1996 & 1994 - 1996 15 0,604 2,729 0,017 
1996 - 1998 & 1996 - 1998 20 0,520 2,586 0,018 
1998 - 2000 & 1998 - 2000 20 0,699 4,144 0,000 
2000 - 2002 & 2000 - 2002 20 0,272 1,200 0,245 
2002 - 2004 & 2002 - 2004 20 0,477 2,300 0,033 
2004 - 2006 & 2004 - 2006 20 0,494 2,412 0,026 
2006 - 2008 & 2006 - 2008 18 0,453 2,032 0,059 

   Źródło: Opracowanie własne. 

 

W dalszej kolejności dokonano pomiaru relacji na podstawie obserwacji szczegółowej 

mobilności płac i zatrudnienia z użyciem indeksów FOK (Rys. 1.). W przypadku relacji wg 

podokresów, podobnie jak w trzech wcześniejszych pomiarach relacji, otrzymano dość 

wysokie, dodatnie i istotne statystycznie współczynniki korelacji rang. Wyjątkiem jest tutaj 

jedynie jeden podokres: 2000 – 2002. Zaznaczyć należy także fakt, iż w przypadku podziału 

badanych krajów na dwie podgrupy klasyfikacji – A (niepełna, bez sektorów rolniczych A+B) 

oraz B (pełna), otrzymane wyniki prezentują się równie dobrze – tj. w przypadku pełnej 

klasyfikacji (grupa krajów B) korelacje są znacznie wyższe, od 0,86 na początku okresu, do 

0,64 na końcu. W przypadku klasyfikacji niepełnej, otrzymane wyniki prezentują się podobnie 

jak bez podziału na podgrupy. 
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Rysunek 1.  Relacja między MMZ a MMP – indeksy FOK dla lat 2002 – 2004. 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Kolejnym miernikiem, wedle którego dokonano pomiaru relacji między mobilnościami 

jest indeks koncentracji (IK). W pierwszym podejściu, tak jak w przypadku indeksu 

Shorrocks’a, zmierzono relację szczegółową wg podokresów dla wszystkich badanych krajów. 

Okazało się wówczas, iż korelacja rang waha się wokół wartości 0,3 – 0,4, osiągając najwyższą 

wartość dla podokresu 2000:1998 równą 0,494477 (p=0,091). Indeksy koncentracji prezentując 

inną koncepcję mobilności, wykazały jednocześnie podobny trend zależności między 

mobilnościami płac i zatrudnienia co indeksy Shorrocks’a. 

Poza szczegółowym ujęciem relacji między mobilnościami MMP oraz MMS 

przedstawionym w poprzednim podrozdziale, za pomocą indeksów M oraz CDW dokonać 

można uogólnionej wersji pomiaru relacji – wykorzystując do tego cały dostępny łańcuch 

struktur w wybranym okresie (1994 – 2008).  

W pierwszej kolejności dokonano pomiaru korelacji rang Spearmana między indeksami 

M Shorrocks’a. W tym przypadku relacja okazała się być dodatnia i niezwykle silna (R=0,6121) 

i istotna statystycznie (p=0,05).  

Relację między mobilnościami MMP oraz MMS zmierzono również wykorzystując 

wyniki analizy mobilności bazującej na indeksach CDW. W tym przypadku (tabela 5.) 

20 | S t r o n a  
 



Autoreferat rozprawy doktorskiej  Karol Flisikowski 

otrzymano dodatnie wskaźniki korelacji rang. W przypadku grupy krajów o pełnej klasyfikacji 

sektorowej wskaźnik ten kształtuje się na bardzo wysokim poziomie 0,85 i jest istotny 

statystycznie. Również bez podziału na grupy, biorąc pod uwagę wszystkie badane kraje, 

wskaźnik ten pozostaje na wysokim poziomie 0,6489 (p<<0,01). Jedynie w przypadku 

skróconej o sektory rolnicze klasyfikacji (kraje grupy A) relacja ta jest nieco tylko słabsza i 

wyniosła 0,51.  

Tabela 5. Relacja między mobilnościami – indeksy CDW. 
Klasyfikacja N R t(N-2) p 

Bez podziału na grupy 20 0,648 3,618 0,001 

A 10 0,512 1,686 0,130 

B 10 0,854 4,653 0,001 

   Źródło: Opracowanie własne. 

Podsumowując, w przypadku badań relacji między międzysektorową mobilnością płac 

oraz zatrudnienia w ujęciu szczegółowym, zarówno wg podokresów, jak i wg krajów, relacja 

ta ma przeważnie charakter dodatniego, istotnego statystycznie i dość wyraźnego związku.  

 W ostatniej kolejności przystąpiono do pomiaru mobilności międzysektorowej płac i 

zatrudnienia indeksami bazującymi na macierzach przejść: IB oraz MET.  

 W grupie krajów o pełnej klasyfikacji sektorowej zmierzona za pomocą wskaźnika IB 

mobilność płac oraz zatrudnienia wykazała między sobą liniowy, istotny statystycznie 

(p=0,021) i wyraźnie dodatni charakter związku. Współczynnik korelacji liniowej wyniósł 

r=0,744, natomiast współczynnik determinacji ponad 55%. W grupie krajów o pełnej 

klasyfikacji sektorowej relacja mierzona z użyciem indeksów IB jest niezwykle silna, istotna 

statystycznie i dodatnia (R=0,833; p=0,005266). W przypadku indeksów MET relacja ta jest 

natomiast dodatnia (r=0,41) i również istotna statystycznie. 

 Oznacza to więc, iż poza szczegółową analizą relacji między międzysektorowymi 

mobilnościami płac oraz zatrudnienia, tutaj także - w generalnym ujęciu - po raz kolejny 

potwierdza się z pomocą pełnej dostępnej klasyfikacji sektorowej dodatni charakter tegoż 

związku. 
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6.2 Relacja mobilności zasobowej do przeciętnego poziomu płac 
W drugiej kolejności autor skonfrontował przeciętny poziom rocznych płac 

(wyrażonych w USD – PPP w cenach stałych z roku 2012) z poziomem mobilności zasobowej 

wyliczonej przy użyciu kilku rodzajów wskaźników.  

Jako pierwsze, zestawione zostały poziomy mobilności zatrudnienia bazujące na 

miarach IB oraz MET. W tabeli 6. przedstawiono rezultaty analizy korelacji nieparametrycznej. 

Otrzymano ujemną, umiarkowanie silną lecz istotną statystycznie zależność (korzystając z 

poziomów płac przeciętnych zarówno z roku 2000 jak i 2008). 

Tabela 6. Relacja mobilności zasobowej (IB, MET) do przeciętnej płacy12. 

PP & Indeks mobilności zasobowej N R t(N-2) poziom p 
PP2000 & IB - zasoby 22 -0,493 -2,536 0,019 

PP2000 & MET - zasoby 22 -0,370 -1,781 0,090 
PP2008 & IB - zasoby 28 -0,642 -4,275 0,000 

PP2008 & MET - zasoby 28 -0,412 -2,311 0,028 
   Źródło: Opracowanie własne. 

W przypadku pomiaru MMZ z użyciem wskaźników mobilności M oraz IK, wyniki jej 

zależności z płacą przeciętną okazały się być na podobnych poziomach (tabela 7.). Bez podziału 

na grupy krajów A oraz B, otrzymano ujemne, dość znaczne i istotne współczynniki korelacji 

rang Spearmana (indeks M Shorrocks’a). W przypadku indeksu koncentracji IK siła zależności 

jest nieco mniejsza, lecz jej kierunek nie ulega zmianie. Wynika to zapewne z faktu, iż IK 

mierzy całościowo jedynie podobieństwo struktury końcowej do pierwotnej, a nie sam proces 

przemian w strukturze sektorowej, jak to jest w przypadku M. Wnioski te nie zmieniają się w 

zestawieniu indeksów zarówno z płacami przeciętnymi z roku 1995, 2000 jak i 2008. 

Tabela 7. Relacja mobilności zasobowej (M, IK) do płacy przeciętnej. 
PP & Indeks mobilności zasobowej N R t(N-2) p 

PP1995 & M 15 -0,732 -3,875 0,001 
PP1995 & IK 15 -0,314 -1,193 0,253 
PP2000 & M 16 -0,770 -4,523 0,000 
PP2008 & M 20 -0,742 -4,707 0,000 
PP2008 & IK 20 -0,317 -1,419 0,172 

Źródło: Opracowanie własne. 

12 Liczba krajów w analizie korelacji wynika z dopasowania do grupy A (10 krajów) także krajów z grupy B (10 
krajów) i dodania ich do 20 krajów bez informacji o sektorach rolniczych. Stąd łączna liczba krajów 28. Braki 
danych usuwano parami. 
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6.3 Natężenie międzysektorowej mobilności płac a poziom płacy sektorowej 
 W przypadku analizy międzysektorowej mobilności płac w kolejnych podokresach do 

pomiaru z wykorzystaniem indeksu Shorrocksa użyto domyślnego współczynnika GE równego 

0. W przypadku uogólnionego pomiaru bazującego na całym łańcuchu sektorów w kolejnych 

latach analiza mobilności płac przeprowadzona zostało dodatkowo na różnych poziomach 

entropii (od -1 do 2). Pozwoliło to wychwycić ewentualne różnice w natężeniu mobilności na 

różnych wysokościach sektorowej struktury płacowej.   

 W przypadku uogólnionego indeksu M Shorrocks’a, oceniono różnice wynikające z 

nastawienia indeksu czułości na konkretny region struktury współczynnikiem generalnej 

entropii. Następnie przeprowadzono sprawdzenie istotności różnic w przeciętnych wartościach 

wskaźnika MMP na różnych poziomach GE testem nieparametrycznym - Anovą Friedmana 

(tabela 8.). 

Tabela 8. Porównanie istotności różnic wartości miernika M na różnych poziomach GE. 
ANOVA Friedmana i współczynnik zgodności Kendalla 

Chi kwad. ANOVA (N = 20 , df = 3 ) =10,86000 p = ,01251 
Współczynnik zgodności= ,18100 r śred. rang = ,13789 

 Średnia Suma Średnia Odch.std 
Cały okres GE=-1 2,000 40,000 0,044 0,018 
Cały okres GE=0 2,200 44,000 0,046 0,018 
Cały okres GE=1 2,550 51,000 0,048 0,021 
Cały okres GE=2 3,250 65,000 0,052 0,025 

Źródło: Opracowanie własne.  

Statystyka testowa Chi-kwadrat (N=20, df=3) wyniosła tutaj 10,86, a poziom istotności 

0,0125. Pozwala to odrzucić hipotezę, iż brak jest istotnych różnic w wartościach wskaźników 

mobilności na różnych poziomach GE. Ponieważ na wyższych poziomach GE (od -1 do 2) 

obserwujemy wyższe średnie wartości wskaźników (odpowiednio: 0,044; 0,046; 0,049; 0,053), 

a różnice te potwierdzono jako statystycznie istotne, można sądzić, iż mobilność 

międzysektorowa płac jest nieco intensywniejsza wśród sektorów o wyższych poziomach płac.  

6.4 Relacja mobilności płacowej i zasobowej do poziomu nierówności płacowych i 
dochodowych 
 Nierówności dochodowe oraz strukturalne, sektorowe nierówności płacowe to kolejne 

charakterystyki rynku pracy, które zostały skonfrontowane z poziomem zagregowanej, 

sektorowej mobilności płac i zatrudnienia, mierzonej z użyciem kilku wskaźników.  
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 W pierwszej kolejności zestawiono wyniki MMP oraz MMZ bazujące na indeksach M, 

IK oraz CDW z sektorowymi nierównościami płac (tabela 9.). W zdecydowanej większości 

przypadków otrzymano dodatnie, istotne statystycznie współczynniki korelacji rang. 

Tabela 9.  Relacja MMP i MMZ do sektorowych nierówności płac. 
Nierówności płacowe & Indeks mobilności N R t(N-2) p 

Płaca - GiniK & IK - płace (grupa A) 10 0,963 10,195 0,000 
Płaca - GiniK & IK - płace 20 0,735 4,603 0,000 

Płaca - GiniK & IK - zasoby (grupa B) 10 0,600 2,121 0,066 
Płaca - GiniK & M (GE=-1) - płace (grupa B) 10 0,442 1,395 0,200 
Płaca - GiniK & M (GE=0) - płace (grupa B) 10 0,406 1,256 0,244 

Płaca - GiniK & M - zasoby 20 0,377 1,729 0,100 
Płaca - GiniK & IK - płace (grupa B) 10 0,321 0,959 0,365 

Źródło: Opracowanie własne. 

W drugiej kolejności dokonano zestawienia poziomów nierówności strukturalnych płac 

z MMP mierzoną przy użyciu wskaźników bazujących na macierzy przejścia – IB oraz MET. 

Wyniki przedstawiono w zestawieniu zawartym w tabeli 10. W tym przypadku, w grupie 

krajów z pełną klasyfikacją sektorową (B) otrzymana zależność wykazuje podobnie jak indeksy 

M oraz IK odwrotny znak - dodatni, jest istotna statystycznie i o znacznej sile. Współczynnik 

korelacji liniowej w tym przypadku wynosi r=0,785 (w przypadku indeksu MET r=0,96; 

p=0,0001) i jest istotny (p=0,012).  

 Jak wynika z zestawienia wyników analizy zależności nieparametrycznej wyników 

analiz MMP oraz MMZ bazujących na indeksach IB oraz MET z sektorowymi nierównościami 

płacowymi w tabeli 9., zarówno w przypadku indeksu IB jak i MET w całej grupie krajów jak 

i z uwzględnieniem podgrup A i B, współczynniki korelacji rangowej uzyskały dość znaczne 

wartości i dodatni znak. Nieco niższą wartość odnotowano w przypadku mobilności mierzonej 

z pomocą indeksu MET dla mobilności zatrudnienia (około 0,3).  

Tabela 10. Relacja MMP i MMZ (indeksy IB oraz MET) do sektorowych nierówności płac. 
Nierówności płacowe & Indeks mobilności N R t(N-2) p 

Płaca - GiniP & IB - płace (grupa B) 9 0,850 4,269 0,003 
Płaca - GiniP & MET - płace (grupa B) 9 0,733 2,853 0,024 
Płaca - GiniP & IB - zasoby (grupa B) 9 0,600 1,984 0,087 

Płaca - GiniP & IB - zasoby 28 0,534 3,223 0,003 
Płaca - GiniP & IB - zasoby (grupa A) 19 0,456 2,113 0,049 

Płaca - GiniP & MET - zasoby 28 0,297 1,594 0,122 
Płaca - GiniP & IB - płace 28 0,289 1,544 0,134 

Źródło: Opracowanie własne. 

24 | S t r o n a  
 



Autoreferat rozprawy doktorskiej  Karol Flisikowski 

Dodatkowo, w celu potwierdzenia powyższych wniosków dot. zależności między 

MMP, MMZ a nierównościami płac, przeprowadzono analizę zależności z wykorzystaniem 

wskaźników Gini’ego dla nierówności dochodów netto. Bez względu na klasyfikację (podział 

i brak podziału na podgrupy krajów) oraz datę użytego wskaźnika nierówności dochodowych 

(rok 1995, 2000 i 2008), zależności te pozostały dodatnie, niezwykle silne i istotne 

statystycznie.  

6.5 Relacja mobilności płacowej i zasobowej do poziomu instytucjonalizmu 
Kolejnymi, niezwykle istotnymi czynnikami, które zostaną zestawione z 

międzysektorową mobilnością zatrudnienia i płac są te, ukryte pod pojęciem elastyczności 

rynku pracy, lub też inaczej pod szeroko rozumianym instytucjonalizmem państwowym.  

Autor skorelował MMP oraz MMZ z miernikami regulacji rynku pracy podawanymi 

przez OECD:  z indeksem EPR (regulacje dotyczące pracowników zatrudnionych na stałe), z 

EPT (regulacje dotyczące umów tymczasowych) oraz z EPC (regulacje dotyczące zwolnień 

grupowych i ich kosztów). Im niższa wartość danego wskaźnika, tym mniejsza jest 

restrykcyjność ochrony zatrudnienia. Sumarycznie wszystkie trzy wskaźniki podawane są jako 

indeks EPL.  

W tabeli 11. przedstawiono rezultaty nieparametrycznej korelacji MMP, MMZ z 

miernikami elastyczności rynku pracy EPC, EPR oraz EPT. Na akceptowalnych poziomach 

istotności w przypadku pomiaru mobilności indeksami M, CDW oraz IK znalazły się relacje 

MMP z EPC oraz MMZ z EPT oraz EPR. W przypadku regulacji kontraktów i umów stałych 

zależność ta jest dodatnia, co oznacza, iż im bardziej restrykcyjne są zapisy i regulacje na 

danym rynku pracy, tym zwiększa się również natężenie mobilności zatrudnienia. W przypadku 

MMP natomiast, relacja z EPC jest ujemna, co oznacza, iż im większe regulacje i koszty 

zwolnień grupowych, tym obniża się znacząco mobilność płac. 

Tabela 11. Relacja MMP i MMZ (indeksy M, CDW oraz IK) do stopnia instytucjonalizmu mierzonego 
przez wskaźniki EPL. 

 N R t(N-2) p 
EPC2000 & M (GE=0) - płace 15 -0,460 -1,870 0,084 

EPC2000 & M (GE=-1) - płace 15 -0,399 -1,571 0,139 
EPT2000 & CDW - zasoby 15 0,525 2,226 0,044 

EPR2000 & IK - zasoby 15 0,550 2,374 0,033 
EPT2000 & IK - zasoby 15 0,559 2,433 0,030 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Również w przypadku pomiaru współczynnikiem korelacji Pearsona zależność między 

stopniem instytucjonalizmu określonego wg wskaźników EPL a MMP oraz MMZ jest istotna, 

a jej znaki zgodne z pomiarem nieparametrycznym (przedstawionym w tabeli 11.).  

Dodatkowo, w celu potwierdzenia charakteru przedstawionych zależności, 

przeprowadzono jej ocenę z użyciem wskaźników MMP oraz MMZ bazujących na indeksach 

IB oraz MET. Wyniki przedstawiono w tabeli 12.  

Tabela 12. Relacja MMP i MMZ (indeksy IB oraz MET) do stopnia instytucjonalizmu mierzonego przez 
wskaźniki EPL. 

EPL & Indeks mobilności Klasyfikacja N R t(N-2) p 
EPR2000 & MET - płace 

Bez 
podziału na 

grupy 

22 -0,360 -1,730 0,098 
EPR2000 & IB - zasoby 22 0,387 1,880 0,074 
EPT2000 & IB - zasoby 22 0,391 1,904 0,071 

EPT2000 & MET - zasoby 22 0,428 2,118 0,046 
EPC2000 & IB - zasoby 22 0,583 3,210 0,004 

EPC2000 & IB - płace 
A 

15 -0,435 -1,744 0,104 
EPC2000 & MET - zasoby 15 0,453 1,835 0,089 

EPC2000 & IB - zasoby 15 0,591 2,644 0,020 
EPR2000 & MET - płace 

B 
7 -0,750 -2,535 0,052 

EPC2000 & MET - płace 7 -0,684 -2,100 0,089 
EPC2000 & IB - płace 7 -0,756 -2,588 0,048 

Źródło: Opracowanie własne. 
Zarówno z podziałem na podgrupy krajów A oraz B, jak i bez, uzyskane wyniki zdają 

się potwierdzać, ale i szerzej opisywać rodzaj zależności między mobilnościami a wskaźnikami 

EPL. W przypadku MMP, bez względu na stosowany indeks mobilności, otrzymano ujemną, 

istotną statystycznie oraz dość silną korelację ze wskaźnikami EPR, EPC oraz EPT. Z kolei w 

przypadku MMZ zależność ta jest istotna, dodatnia oraz o umiarkowanej sile. Oznacza to, iż 

generalnie większe regulacje rynku pracy, tym większe jest natężenie mobilności 

międzysektorowego przepływu pracowników, a tym mniejsza jest ruchliwość 

międzysektorowego poziomu płac. 
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6.6 Międzysektorowa mobilność zatrudnienia a stopa bezrobocia 
Stopa bezrobocia, jako negatywny, lecz nieodłączny element charakterystyki rynku 

pracy, to kolejny czynnik, który zestawiony został ze wskaźnikami mobilności 

międzysektorowej zatrudnienia.  

 Kraje OECD są dość zróżnicowane pod względem stopy bezrobocia, lecz zagregowana 

mobilność zasobów pracy nie różni się aż tak znacząco w badanym okresie. Pozwoliło to jednak 

wykryć (z użyciem miary Shorrocksa) istotną zależność z poziomem stopy bezrobocia w 

kolejnych latach (tabela 13.). Otrzymano istotne statystycznie, dodatnie zależności liniowe. W 

ostatnich latach relacja ta słabła, mimo wszystko pozostając istotną (p<0,1).  

Tabela 13. Relacja MMZ (indeksy M) do poziomu SB w kolejnych podokresach. 
 SB1998 SB2000 SB2002 SB2004 SB2006 SB2008 

M - zasoby ,4339 ,5851 ,4867 ,4997 ,4413 ,4251 
 p p=,063 p=,009 p=,035 p=,029 p=,059 p=,070 

Źródło: Opracowanie własne. 

 W celu potwierdzenia związku mobilności MMZ ze stopą bezrobocia13 dokonano 

pomiaru zależności parametrycznej oraz rangowej z użyciem pozostałych indeksów 

mobilności.  

 W przypadku szczegółowych indeksów FOK, mierzących mobilność z odstępami 2 

letnimi, zestawiono ich wartości z poziomami stopy bezrobocia w kolejnych latach (od 1994 

do 2008). Zarówno bez jak i z podziałem krajów na podgrupy A i B, otrzymano istotne 

statystycznie i dodatnie współczynnik korelacji (rysunek 2.). 

 

13 Miernik M wykrywa przesunięcia w poziomach, co przy zagregowanej formie danych było jak widać niewielkie 
(w skali indeksu od 0 do 1 osiągał on wartości jedynie od 0 do 0,05). 
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Rysunek 2.  Relacja między SB  a MMZ wyrażoną przez indeks szczegółowy FOK.  

Źródło: Opracowanie własne. 

 W przypadku braku podziału krajów na podgrupy, dla całej badanej zbiorowości 

otrzymano współczynnik Pearsona na poziomie 0,49 przy p=0,02. Współczynnik determinacji 

wyniósł tutaj nieco ponad 24%. Z kolei przy pełnej klasyfikacji sektorowej, w grupie krajów 

B, otrzymana zależność jest jeszcze silniejsza, wskaźnik r wynosi 0,8245 przy p=0,0033. 

 Oznacza to więc, iż można stwierdzić, że wyższemu natężeniu mobilności 

międzysektorowej zatrudnienia odpowiada wyższy poziom stopy bezrobocia.  
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7. Podsumowanie 
Analizy przeprowadzone w dysertacji miały na celu próbę odpowiedzi na pytanie o 

relację pomiędzy procesem ruchliwości międzysektorowej zatrudnienia oraz międzysektorowej 

mobilności płac. Przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł ILO oraz Eurostatu i 

OECD, sformułowano bazę łańcuchów struktur sektorowych płac oraz zatrudnienia w latach 

1969 – 2012. Analiza mobilności wymagała jednak ujednolicenia stosowanej klasyfikacji, jak 

i długości łańcucha, co przy niewielkich różnicach zmieniać mogło rezultaty. Stąd wspólnym 

mianownikiem okazało się 20 krajów OECD, badanych w kolejnych 15 latach (1994 – 2008), 

przy stosowanej klasyfikacji sektorowej ISIC Rev. 3.  

Mobilność MMP oraz MMZ została zmierzona z użyciem szeregu metod – klasycznie 

za pomocą indeksów bazujących na miarach zróżnicowania i nierówności (GEMM), za pomocą 

indeksu koncentracji, oraz, co rzadko stosowane dla danych zagregowanych – z użyciem 

indeksów opartych na macierzach prawdopodobieństw przejścia szacowanych na podstawie 

analizy procesów Markowa. Mobilność strukturalną oceniono wieloaspektowo: na skali 

wygładzania nierówności (indeksy GEMM), podobieństwa struktur (IK), czy też 

prawdopodobieństw zmiany stanu (IB, MET). 

W wyniku przeprowadzonych badań empirycznych dokonano weryfikacji 

postawionych we wstępie rozprawy hipotez: 

Hipoteza główna: Zależność międzysektorowej mobilności płac z międzysektorową 

mobilnością zatrudnienia jest pozytywna. 

Przedstawione w pracy analizy zależności, wykorzystujące szereg wskaźników 

mobilności płac i zatrudnienia, zdają się potwierdzać istotny statystycznie i dodatni charakter 

związku między nimi. Na tej podstawie istnieją przesłanki ku potwierdzeniu hipotezy głównej.  

Relację tę mierzono w tle analiz czynników determinujących charakter danego rynku 

pracy zarówno od strony naruszającej natężenie mobilności zatrudnienia jak i płac. Jako 

najistotniejsze determinanty uznano: przeciętny poziom płac, stopień instytucjonalizmu 

państwowego, nierówności płacowe i dochodowe. Czynniki te w różnym stopniu wpływają na 

poziom ruchliwości płac i zasobów pracy, stąd można poniekąd sądzić, iż na rynku pracy 

obserwujemy między nimi tzw. sprzężenie zwrotne. W związku z tym, poza hipotezą główną 

postawiono pięć hipotez pobocznych, które zweryfikowano wykorzystując wcześniej 

otrzymane rezultaty analiz mobilności MMP oraz MMZ i szereg danych makroekonomicznych.  
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Hipoteza 1. Istnieje negatywna zależność międzysektorowej mobilności zatrudnienia z 

przeciętnym poziomem płac. 

 W przypadku zależności między MMZ, mierzonej zarówno z wykorzystaniem 

indeksów GEMM, IK jak i tych, które bazują na macierzach przejść, jej relacja z płacą 

przeciętną okazała się być każdorazowo istotna statystycznie, ujemna i dość pokaźnej siły. W 

związku z tym, hipotezę można uznać za potwierdzoną. 

Hipoteza 2. Natężenie międzysektorowej mobilności płacowej jest wyższe wśród sektorów o 

wyższych poziomach płacy. 

Skalibrowanie współczynnika M Shorrocks’a na konkretne poziomy płac w strukturze, 

dzięki ustawieniu współczynników entropii kolejno od -1 do +2, pozwoliło wychwycić istotne 

statystycznie różnice w międzysektorowej ruchliwości poziomów płac na tychże poziomach. 

Dzięki temu, można stwierdzić, iż natężenie międzysektorowej mobilności płacowej jest 

wyższe wśród sektorów o wyższych poziomach płacy. W związku z powyższym, również tę 

hipotezę można potwierdzić. 

Hipoteza 3. Zależność międzysektorowej mobilności zasobów pracy, a także 

międzysektorowej mobilności płac z poziomem nierówności płacowych i dochodowych jest 

pozytywna. 

Powyższa hipoteza także została potwierdzona. Należy podkreślić, iż zarówno 

mobilność międzysektorowa zatrudnienia jak i płac wykazała w przypadku badania z użyciem 

indeksów IK, M, IB oraz MET niezwykle silną, dodatnią oraz istotną statystycznie zależność 

ze skalkulowanymi uprzednio nierównościami struktur sektorowych płac (wyrażonych 

współczynnikiem Gini’ego) jak i z nierównościami dochodów netto (również wyrażonych 

współczynnikiem Gini’ego).  

Hipoteza 4. Istnieje dodatnia zależność między mobilnością zasobów pracy, natomiast ujemna 

między mobilnością płacową a poziomem instytucjonalizmu. 

Niezwykle istotny czynnik, jakim są restrykcyjne uwarunkowania prawne i 

instytucjonalne rynku pracy, został ujęty w postaci syntetycznego wskaźnika EPL, jak i jego 

składowych, od lat prezentowanych przez OECD. Wskaźniki te (EPR, EPC oraz EPT) 

skorelowano następnie z MMP oraz MMZ oszacowane z użyciem kilku rodzajów indeksów 
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mobilności. Każdorazowo zależności te uzyskiwały wysoką statystyczną istotność, a powyższa 

hipoteza również została w całości potwierdzona. 

Hipoteza 5. Zależność międzysektorowej mobilności zasobów pracy ze stopą bezrobocia jest 

pozytywna. 

W celu weryfikacji hipotezy piątej, dokonano analizy zależności szczegółowych 

indeksów F oraz FOK (odstępy dwuletnie) z poziomem stopy bezrobocia z okresu 

odpowiadającego prowadzonemu pomiarowi mobilności (środek przedziału dwuletniego 

pomiaru mobilności oraz jego koniec). Zarówno w całej grupie badanych krajów, jak i z 

podziałem na podgrupy A i B, a także w przypadku prowadzenia pomiaru mobilności indeksem 

F oraz FOK, relacja z odpowiednim poziomem bezrobocia jest istotna statystycznie, dodatnia i 

dość silna (korelacja rang od 0,6 do 0,8; korelacja liniowa w granicach 0,5). W przypadku 

pomiaru całościowego indeksem M Shorrocks’a korelacja okazała się także istotna (lecz na 

poziomie istotności 5%), dodatnia oraz dość silna (liniowy współczynnik korelacji w granicach 

0,5). Otrzymane rezultaty stanowią niezaprzeczalnie potwierdzenie powyższej hipotezy. 
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