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ANALIZA KOINTEGRACYJNA POLSKIEGO
RYNKU PRACY
Celem artykułu jest pokazanie metody służącej do formalnego opisu polskiego rynku pracy oraz analizy wpływu
wstrząsów makroekonomicznych na zachowanie zmiennych opisujących taki system. Analiza taka może być podstawą
do przeprowadzenia podobnych badań w skali regionalnej. Przewidywanie rozwoju rynku pracy jest istotne dla przedsiębiorstw przemysłowych, ponieważ zmiany tam zachodzące mają istotny wpływ na koszty prowadzonej działalności
(głównie poprzez poziom płac). Analiza dynamiki polskiego rynku pracy, opisanego przez system równań pokazuje,
że przyczyną zmian na nim zachodzących są przede wszystkim, zmiany tempa wzrostu gospodarczego, czyli wstrząsy
technologiczne oraz zmiany w poziomie bezrobocia, które wpływają na występowanie wstrząsów płacowych. Obserwowany jest systematyczny wzrost wydajności pracy i poziomu wynagrodzeń, przy czym najwyższymi wynagrodzeniami
1
i najwyższą wydajnością pracy charakteryzują się :
– informacja i telekomunikacja,
– działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Są to zatem, obszary gospodarki w kierunku których będzie przemieszczać się kapitał w najbliższych latach.
Słowa kluczowe: rynek pracy, analiza kointegracyjna, VEqCM, prognoza.

COINTEGRATION ANALYSIS OF POLISH LABOUR MARKET
The purpose of this article was to present the method used for formal description of Polish labour market and analysis of the effect of macroeconomic shocks on behaviour of variables describing this system. Such an analysis may be
the basis for similar research at a regional level. The prediction about development of the labour market is essential
for industrial enterprises, as changes that occur in them have significant impact on the costs of their activity (mainly
through the wage level). The dynamics analysis of Polish labour market, described by system of equations, shows that
the reason for changes that occur in it is first of all the changes in economic growth dynamics, i.e. technological shocks
and changes in unemployment level, which affect the existence of wage shocks. The systematic growth in productivity
and remuneration level is observed, and the following are characterised by the highest remunerations and highest
productivity1:
– information and telecommunication,
– financial and insurance activities,
– professional, scientific and technical activity.
Thus, these are the fields of economy towards which the capital will be moving in the years to come.
Keywords: labour market, cointegration analysis, VEqCM, forecast.

1. WSTĘP
Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu – EUROPA 2020,
u jej podstaw leżą trzy priorytety:
– rozwój inteligentny czyli rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacji,
– rozwój zrównoważony czyli wspieranie gospodarki
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
1)

Analiza struktury została przedstawiona w pracy M. Miczka,
W. Szulc (2012), Analiza dynamiki rynku pracy, opracowanie niepublikowane, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice.
(The structure analysis was presented in paper by M. Miczka,
W. Szulc (2012), Analysis of labour market dynamics, unpublished study, Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice (Institute for Ferrous Metallurgy, Gliwice)

– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu czyli
wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Te trzy, wzajemnie uzupełniające się priorytety, dają
obraz europejskiej społecznej gospodarki rynkowej XXI
wieku.
Od czasu transformacji ustrojowej, bezrobocie oraz
niedostateczny popyt na pracę stały się jednymi z najistotniejszych problemów społeczno-gospodarczych w
Polsce. Wynikiem braku miejsc pracy oraz stosunkowo
niskich wynagrodzeń są procesy migracyjne oraz niekorzystna dla rozwoju gospodarczego struktura demograficzna kraju.
Jednocześnie analizy struktury wiekowej pracowników hutnictwa pozwalają stwierdzić, że w ciągu najbliższych 10–15 lat zatrudnienie może stać się jednym
z kluczowych problemów przedsiębiorstw hutniczych.
Mogą w tym okresie wystąpić znaczne niedopasowania
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podaży i popytu na pracę (bezrobocie jest wynikiem
braku równowagi na rynku pracy), a zatem podjęcie
tego zagadnienia i rozwinięcie w ciągu najbliższych kilku lat wydaje się być potrzebne.
Ze względu na to, że bezrobocie może być rozpatrywane w skali całego kraju, regionów lub poszczególnych
miast, problem ten może być obszarem współpracy z
instytucjami działającymi na poziomie Województwa
Śląskiego czy miasta Gliwice.
Jak powszechnie wiadomo, bezrobocie jest zjawiskiem szkodliwym w bardzo szerokim zakresie. Tak
więc przeciwdziałanie mu w dłuższym okresie, leży w
interesie wszystkich uczestników procesu gospodarowania.
Sektor hutniczy w Polsce został zdominowany przez
ponadnarodowe przedsiębiorstwa, działające w skali całego świata. Ich podstawowym celem jest zwiększanie wartości posiadanych aktywów, między innymi przez sytuowanie produkcji nisko przetworzonej
w gospodarkach oferujących tanią pracę. Jednocześnie
szybki postęp organizacyjno-techniczny wpływający na
wzrost produktywności wiąże się z ograniczaniem poziomu zatrudnienia. Powstają problemy dopasowania
kwalifikacji pracowników (struktury kształcenia) do
szybko rosnących wymagań pracodawców (struktury
produkcji). Przykładem tego były procesy restrukturyzacyjne, przeprowadzone w hutnictwie do roku 2010.
Tak więc wzrost gospodarczy nie musi wiązać się
ze wzrostem zatrudnienia i ograniczaniem skali bezrobocia. Problem ten wydaje się być bardzo istotny
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
kraju, regionu czy poszczególnych miast. Zmniejszanie regionalnego zróżnicowania rozwoju gospodarczego
jest bardzo istotnym obszarem działań instytucji Unii
Europejskiej. Podjęcie tego zagadnienia daje, zatem
duże potencjalne możliwości pozyskania funduszy na
badania naukowe.

2. METODY WYKORZYSTYWANE
W ANALIZIE EKONOMETRYCZNEJ
SZEREGÓW CZASOWYCH
Wiodącą w badaniach makroekonomicznych jest obecnie metodyka wywodząca się z modeli wektorowej autoregresji (VAR) [1–3], uwzględniająca zarówno procesy
liniowe jak i nieliniowe. Początkiem tego rodzaju podejścia do analizy ekonomicznej są prace Boxa-Jenkinsa na
temat modelowania procesów stochastycznych. Umożliwia to przyjęcie w analizach ekonometrycznych podejścia wywodzącego się z prac R.A. Fishera i T. Haavelmo,
a rozwijane przede wszystkim przez D.F. Hendry’ego z
University of Oxford [4] i S. Johannsena z University
of Copenhagen [5].
W Polsce podejście to rozwijane jest przede wszystkim przez środowisko zebrane wokół A. Welfego z Uniwersytetu Łódzkiego [6]. Wymaga ono pełnego sformułowania statystycznego opisu procesu generującego
dane w postaci systemu równań. Zgodnie z tym podejściem metody analizy ekonometrycznej służą połączeniu teorii ekonomicznej z ich empiryczną weryfikacją
przy użyciu technik wnioskowania statystycznego.
K. Juselius z University of Copenhagen [7] wykazała, że podejście wywodzące się z modeli wektorowej
autoregresji (VAR) oferuje zestaw technik badawczych pozwalających testować hipotezy wywodzące

się z teorii ekonomii, przy zachowaniu ogólnych ram
modelowania ekonometrycznego przedstawionych
przez T. Haavelmo. Tak więc metodyka wywodząca się
z modeli VAR może posłużyć do weryfikacji teorii ekonomicznych opisujących rynek pracy.
Wielowymiarowy (wektorowy) model autoregresyjny
ma następującą postać:
y(m) t = n m +

S

/y

(m) t - s

P s + p m ( t)

(1)

s=1

gdzie:
y(m) t = [y1t, y2t, ..., yMt] – wektor m zmiennych,
n m – wektor wyrazów wolnych i składników deterministycznych (np. stała, zmienne zero-jedynkowe),
( s)
P s = r i – macierz parametrów, o wymiarach MxM,
których interpretacja jest pokrewna mnożnikom pośrednim,
p m (t) – wektor składników losowych,
m = 1,2,…, M
Powyższy wzór reprezentuje układ M równań, z których każde zawiera składnik losowy. Algebraiczne
przekształcenie tego równania prowadzi do modelu korekty równowagą (błędem równowagi).
j
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Za pomocą tzw. metody Johansena macierz P może
zostać zdekomponowana (podzielona), co pozwala znaleźć wagi oraz ortogonalne względem siebie (bazowe),
wektory kointegrujące, które tworzą przestrzeń kointegrującą. Każda ich liniowa kombinacja wypukła,
również należy do tej przestrzeni i jest wektorem kointegrującym. Wektory kointegrujące zwykle nie mają
interpretacji ekonomicznej. Rozwiązanie problemu
polega na tym, aby tak zdekomponować macierz, żeby
otrzymane wektory kointegrujące odpowiadały długookresowym zależnościom strukturalnym, zgodnym
z teorią ekonomiczną. Strukturalny model korekty
błędem równowagi, który w przeciwieństwie do powyższego układu równań (formy zredukowanej), zawiera
związki jednoczesne, ma następującą postać (forma
strukturalna):
u +
Dy(m) t Ao = y(m) t - 1 P

S-1

/ Dy

(m ) t - s

As + p m (t) Ao

(3)

s=1

u = BAT Ao As = C s Ao
gdzie: P
Powyższa procedura pozwala uniknąć korelacji pozornych, dzięki użyciu filtra różnicowego szeregu czasowego, a jednocześnie zachować związki długookresowe, które opisuje teoria ekonomiczna. Właściwości dynamiczne systemu sprawdzane są za pomocą analizy reakcji
na impuls, która jest odpowiednikiem analizy mnożnikowej stosowanej w klasycznych modelach strukturalnych.

3. ZAKRES BADAŃ
Analiza danych na najwyższym poziomie agregacji
gospodarki Polski, obejmowała następujące zmienne
(dane publikowane przez GUS):
– realny PKB,
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zatrudnienie (pracujący, stan na koniec okresu),
płace realne (średnia płaca w okresie),
liczba aktywnych zawodowo,
bezrobocie (stosunek liczby aktywnych zawodowo do
liczby pracujących),
– wydajność pracy liczona jako stosunek PKB do liczby
pracujących,
– wolne miejsca pracy.
Dane kwartalne obejmowały okres od pierwszego kwartału 2000 roku do pierwszego kwartału roku
2012. Wartości realne otrzymano przez sprowadzenie
wartości nominalnych do cen stałych z trzeciego kwartału roku 2012, za pomocą indeksu zmian cen towarów
i usług konsumpcyjnych (potocznie inflacja). Zmienne wyrównano sezonowo za pomocą filtru HodrickaPrescotta [2].
Zakres badań obejmował teoretyczny model opisujący polski system gospodarczy, składający się z pięciu
równań:
– funkcji produkcji (realny PKB):
–
–
–
–

Yt = yt (Et, i Y, t)

θY,t – stochastyczny, egzogeniczny trend technologiczny o postaci błądzenia losowego θY,t = θY,t–1 +
+ εY,t, przy czym εY,t to wstrząs technologiczny.
θE,t – podlega procesowi: θE,t = θE,t–1 + εE,t , przy czym
εE,t to wstrząs zagregowanego popytu.
θL,t – stochastyczny, egzogeniczny trend demograficzny o postaci błądzenia losowego θL,t = θL,t–1 +
+ εL,t, przy czym εY,t to wstrząs zasobów pracy.
θW,t – podlega procesowi błądzenia losowego θW,t =
θW,t–1 + εW,t, przy czym εW,t to wstrząs płacowy.
θV,t – zmienna opisująca niedopasowania na rynku

pracy, podlegająca procesowi błądzenia losowego θV,t = θV,t–1 + εV,t, przy czym εV,t to wstrząs niedopasowań.
Teoretyczne podstawy zostały opisane w [8–11].
Rozwinięciem tego zagadnienia jest analiza związków
pomiędzy zmianami na rynku pracy i wzrostem gospodarczym w nurcie endogenicznego wzrostu gospodarczego [12] czyli teorii będącej podstawą formalnego opisu gospodarki opartej na wiedzy.

(4)

– funkcji popytu na pracę:
Et = et cYt, c

– funkcji zasobów pracy:
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,i m
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4. TESTOWANIE INTEGRACJI
(STACJONARNOŚCI) ZMIENNYCH

(5)

W
Lt = lt cc m , i L, t m
P t
– funkcji płac realnych:
W
L
Y
c m = wt 'c m , c m , iW, t 1
P t
E t E t
– funkcji wolnych miejsc pracy:
W
Vt = vt cc m , Lt, iV, t m
P t
gdzie:
Yt – realny PKB
Et – zatrudnienie
W
c m – płace realne (P – indeks zmian cen)
P t
Lt – liczba aktywnych zawodowo,
L
c m – bezrobocie,
E t
Vt – wolne miejsca pracy.

(6)

(7)

Testy integracji (testy pierwiastków jednostkowych)
[13] przeprowadzono dla logarytmów zmiennych wyrównanych sezonowo. Służą one do określenia, którego
rzędu różnicowanie prowadzi do otrzymania szeregu
stacjonarnego. Podstawą testowania statystycznego
jest równanie regresji następującej postaci:
D d yt = a0 + (a1 - 1) yt - 1 + a2 t +

(8)

S

/c D
s

d

yt - s + p t

(9)

s=1

gdzie d jest rzędem integracji (d-krotne zastosowanie
filtra różnicowego), a hipotezę dotyczącą testu pierwiastka jednostkowego można sprowadzić do testu
istotności o postaci:
(10)
H0: a1 = 1
H1: a1 < 1
(11)
d
Jeżeli H0 jest prawdziwa, to wówczas zmienna D yt
jest stacjonarna co oznacza, że d-krotne różnicowanie

Tablica 1. Wyniki testów pierwiastków jednostkowych
Table 2. Results of unit-element tests
Dane wyrównane
sezonowo
Realny PKB
Zatrudnienie
Płace realne
Aktywni zawodowo
Bezrobocie
Wydajność pracy
Wolne miejsca pracy

Zmienna

Składowe
deterministyczne

Opóźnienia

Wartość
statystyki

1%

5%

10%

lny1HP

Stała

1

-6,22

-3,600

-2,938

-2,604

∆lny1HP

Stała

1

-8,286

-3,607

-2,941

-2,605

lny2HP

Stała

1

-8,166

-3,600

-2,938

-2,604

∆lny2HP

Stała

1

-11,120

-3,607

-2,941

-2,605
-2,604

lny3HP

Stała

1

-5,030

-3,600

-2,938

∆lny3HP

Stała

1

-6,714

-3,607

-2,941

-2,605

lny4HP

Stała

1

-18,101

-3,600

-2,938

-2,604

∆lny4HP

Stała

1

-6,254

-3,607

-2,941

-2,605

lny5HP

Stała

1

-9,741

-3,600

-2,938

-2,604

∆lny5HP

Stała

1

-15,638

-3,607

-2,941

-2,605
-2,604

lny6HP

Stała

1

-1,182

-3,600

-2,938

∆lny6HP

Stała

1

-2,020

-3,607

-2,941

-2,605

lny7HP

Stała

1

-12,392

-3,600

-2,938

-2,604

∆lny7HP

Stała

1

-3,474

-3,607

-2,941

-2,605
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Tablica 2. Testy rzędu opóźnień modelu VAR
Table 2. Rank of delay tests in VAR model

Tablica 3. Test śladu Johansena (model VAR rzędu 4)
Table 3. Johansen’s trace test (VAR model rank 4)

zmiennej yt sprowadza ją do stacjonarności. Test można rozszerzyć o wyraz wolny, trend deterministyczny
oraz dodatkowe opóźnienia zmiennej zależnej w przypadku występowania autokorelacji (istotna statystycznie zależność od obserwacji opóźnionych). Wyniki testu
przedstawiono w tablicy 1.

5. OKREŚLENIE RZĘDU OPÓŹNIEŃ
MODELU VAR
Do testowania rzędu opóźnień modelu ekonometrycznego wykorzystywane są tzw. kryteria informacyjne:
AIC (Akaike), HQIC (Hannan-Quinn), SBIC (Schwartz-Bayesian) [14]. Wyniki testów pokazano w tablicy 2.
Najniższa wartość daje podstawę do przyjęcia minimalnego rzędu opóźnień (tablica 2).

6. TESTOWANIE KOINTEGRACJI
ZMIENNYCH
Zgodnie z twierdzeniem Grangera o reprezentacji [15]
kointegracja pomiędzy zmiennymi powoduje stacjonarność błędu równowagi1. Są to reszty z równania regresji
pomiędzy poziomami zmiennych. Do estymacji parametrów wielowymiarowego modelu korekty błędem wyko1

Fakt, że zmienne są skointegrowane powoduje, że istnieje pewien proces dostosowania, który zapobiega stopniowemu zwiększaniu się składników losowych w relacji długookresowej (relacji
pomiędzy poziomami zmiennych). Każdy szereg skointegrowany
ma reprezentację w postaci mechanizmu korekty błędem równowagi.

rzystywana jest tzw. procedura Johansena. Nie wszystkie z oszacowanych w tej procedurze wektorów kointegrujących są nimi w istocie. Należy zatem ustalić, które
wektory tworzą przestrzeń kointegracyjną. Sprowadza
się to do ustalenia, ile wektorów znajduje się w bazie
przestrzeni liniowej, a miarą, która jest do tego wykorzystywana jest wartość własna wektora. Wykorzystano
w tym celu tzw. test śladu Johansena [16], który należy
do rodziny testów ilorazu wiarygodności.
Testy koingtegracji wykazały, że do zbioru zmiennych endogenicznych, liniowo niezależnych zaliczono:
• lny1HP – logarytm realnego PKB, wyrównanego sezonowo
• lny3HP – logarytm płac realnych, wyrównanych sezonowo
• lny5HP – logarytm bezrobocia, wyrównanego sezonowo
• lny6HP – logarytm wydajności, wyrównanej sezonowo
• lny7HP – logarytm wolnych miejsc pracy, wyrównanych sezonowo
Zmiennymi egzogenicznymi są w takim wypadku
lny2HP – zatrudnienie i lny4HP – liczba aktywnych zawodowo. Wyniki obliczeń pokazano w tablicy 3.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w systemie
istnieją cztery wektory kointegrujące.

7. ESTYMACJA PARAMETRÓW MODELU
VEQCM
Wielorównaniowy, dynamiczny model korekty błędem równowagi, którego parametry zostały oszacowane dla danych kwartalnych, wyrównanych sezonowo za
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Rys. 1. Wielorównaniowy model korekty prądu równowagi
Fig. 1. Vector equilibrium correction model

Rys. 2. Prognozy zmiennych endogenicznych (objaśnianych przez równania)
Fig. 2. Forecasts about endogenous variables (explained by equations)

pomocą filtru Hodricka-Prescotta [2], ma postać jak na
rysunku 1.
Na podstawie tego modelu przeprowadzono analizę
reakcji impulsowych, dekompozycję wariancji oraz obliczono prognozy zmiennych, których wyniki pokazano
w dalszej części artykułu. Model ten może być podstawą dalszych analiz uwzględniających zależności jedno2
czesne .

8. PROGNOZY
Prognozy dla poszczególnych zmiennych endogenicznych, obliczone na podstawie wielorównaniowego
modelu korekty błędem równowagi (VEqCM) przedstawiono na rysunku 2. Prognozy zostały sporządzone
przy założeniu braku zmian strukturalnych (postęp
organizacyjno-techniczny, warunki polityczno-prawne
itd.) oraz przy zachowaniu poziomu zmiennych egzogenicznych z 1 kwartału 2012 roku. Horyzont prognozy obejmuje koniec roku 2013, co pozwala stwierdzić,
że w tak krótkim okresie, przyjęte założenia są prawdziwe.
2
Wyniki pozostałych analiz są przedstawione w pracy M. Miczka,
W. Szulc (2012), Analiza dynamiki rynku pracy, opracowanie niepublikowane, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach.

Błąd prognozy ex ante nie przekracza 1%, a zatem
relacje, które system opisuje są stabilne, mogą zatem
służyć do prognozowania.
Prognozowany przez system poziom bezrobocia na
koniec 2013 roku wynosi 13,3% co nie odbiega znacznie
od przewidywań instytucji rządowych. Prognozowany
poziom realnego PKB w czwartym kwartale 2013 roku
wynosi 428 395 mln zł, co odpowiada wzrostowi gospodarczemu rok do roku na poziomie 1,4%. Prognozowany
poziom płac realnych wynosi 3 798 zł czyli o 0,5% więcej niż rok wcześniej. Prognoza liczby wolnych miejsc
pracy wynosi 77 921 co oznacza roczny spadek o 42%.

8. WNIOSKI
Opracowanie zawiera podstawy metodyczne do rozwinięcia obszaru badawczego dotyczącego analizy rynku pracy oraz badań reakcji zmiennych opisujących ten
rynek na różnego rodzaju wstrząsy.
Analiza dynamiki polskiego rynku pracy, opisanego
przez system równań pokazuje, że przyczyną zmian na
nim zachodzących są przede wszystkim, zmiany w tempie wzrostu gospodarczego, czyli wstrząsy technologiczne oraz zmiany w poziomie bezrobocia, które wpływają
na występowanie wstrząsów płacowych.
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Obserwowany jest systematyczny wzrost wydajności
pracy i poziomu wynagrodzeń, przy czym najwyższymi
wynagrodzeniami i najwyższą wydajnością pracy charakteryzują się:
– informacja i telekomunikacja,
– działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
– działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Są to obszary gospodarki w kierunku których, będzie
w najbliższych latach przemieszczany kapitał, przede
wszystkim finansowy i ludzki.

Prace IMŻ 2 (2013)

Metodyka przedstawiona w artykule została również
zastosowana w projekcie dofinansowywanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki tego projektu
oraz niniejszego opracowania mogą służyć jako podstawy do rozwinięcia badań w zakresie analizy relacji
pomiędzy zmianami na rynku pracy i wzrostem gospodarczym.
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