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Próba uogólnionej oceny efektywności  
wybranych rynków pracy

Wstęp

Rola efektywności rynku pracy w determinowaniu wydajności całej gospo-
darki jest niezwykle popularnym aspektem wielu studiów literaturowych oraz 
analiz empirycznych prowadzonych przez ekonomistów i decydentów. Generali-
zując, wydajność rynku odnosi się do stopnia, w jakim rzeczywiste ceny rynkowe 
odzwierciedlają rzeczywiste koszty produkcji i korzyści z niej otrzymane. To z ko-
lei będzie zależeć od tempa, z jaką wielkość popytu i dostarczona podaż podąża 
w kierunku równowagi. Przekładając to uogólnienie na specyficzny rynek, jakim 
jest rynek pracy, oznaczać to będzie, iż na efektywność należy spojrzeć poprzez 
pryzmat płacy i zatrudnienia oraz tempa, w jakim następują procesy dostosowaw-
cze. Ostatnie badania prowadzone w tym zakresie wskazują na wyraźną tendencję 
do uogólniania pojęcia efektywności, także w przypadku ocen dot. rynku pracy. 

Zgodnie z teorią ekonomii, efektywność rynku przekłada się na optymali-
zację wykorzystania zasobów [Woodford, 2002; Levy, 2007], a także dobrobytu 
[Cordina, 2008]. Sprawna realokacja zasobów rynkowych wpływa również po-
zytywnie na stopę wzrostu [Burgess, Mawson, 2003]. Co więcej, sprawniejszy 
rynek oznacza większą odporność na negatywne szoki zewnętrzne [Briguglio 
et. al., 2006]. Rynek pracy zajmuje szczególne miejsce w badaniach dotyczą-
cych efektywności funkcjonowania gospodarki ogółem, gdyż w tym przypadku, 
jeśli mechanizmy rynkowe efektywnie regulują popyt na pracę (przedsiębior-
stwa) i podaż na pracę (gospodarstwa domowe), oznacza to tym samym, iż roz-
lokowują one kapitał ludzki dla jego maksymalnego wykorzystania [Melody, 
2002]. Efektywność i elastyczność rynku są ze sobą powiązane, gdyż elastycz-
ność prowadzi do sprawnego zarządzania interakcjami między poziomem płac, 
podaży i popytu na pracę. Rynek pracy jest rozumiany jako elastyczny, jeśli 
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operuje on w sposób gwarantujący szybką adaptację zmian w obliczu szoków 
pojawiających się nagle oraz autoregulację na ciągle zmieniające się otoczenie 
ekonomiczne [Pissarides, 1997]. 

Do pełnej charakterystyki efektywności rynków włącza się takie instytucjo-
nalne elementy rynku pracy jak płaca minimalna, jej relacja do płacy przecięt-
nej, opodatkowanie pracy, czas pracy, stopień uzwiązkowienia itp. Zostaną one 
uwzględnione w badaniach empirycznych jako rezultat wielu teoretycznych roz-
ważań (m.in. teorie bezrobocia równowagi, poszukiwań na rynku pracy). Płaca 
minimalna przewyższająca płacę „oczyszczającą” rynek, prowadzi do nieefek-
tywnej alokacji zasobów pracy. Opodatkowanie może przecież wpływać na wy-
nagrodzenie netto bądź koszty pracy, powodując zmianę podaży pracy lub zmianę 
popytu na pracę. Elastyczny czas pracy podnosi efektywność funkcjonowania 
rynku pracy stwarzając warunki na aktywność zawodową tych osób, które z róż-
nych przyczyn (edukacja, wychowywanie dziecka) nie są w stanie podjąć pracy  
w pełnym wymiarze godzin [Hopenhayn et al., 1993]. Wynikiem działalności 
związków zawodowych jest często podwyższenie poziomu płac ponad stan rów-
nowagi powodujące pojawienie się bezrobocia (spadek zatrudnienia). Niemałe 
znaczenie mają tutaj także instytucjonalne regulacje prawne z zakresu rynku pra-
cy np. dotyczące swobody zwalniania i zatrudniania pracowników. Elastyczne 
rynki pracy pozwalają pracownikom na wychodzenie z kurczących się sektorów 
i umożliwiają firmom i gospodarce jako całości na sprawne reagowanie na ze-
wnętrzne szoki popytowe [Mortensen et al., 1994]. 

Poza typową charakterystyką efektywności warto podjąć się próby jej uzupeł-
nienia o nieco bardziej uogólnioną charakterystykę realokacji siły roboczej wraz 
z tempem procesów dostosowawczych w strukturze (rozkładzie) płac. Iloraz tem-
pa zmian w strukturze zatrudnienia do tempa zmian zachodzących w rozkładzie 
płac może być wskaźnikiem ilustrującym efektywne, elastyczne zachowania w/w 
instytucji, regulacji rynków pracy, poza samą tylko i wyłącznie charakterystyką 
poziomu bezrobocia i udziałów zatrudnienia. 

Mobilność struktur rynku pracy

Mobilność płac, zatrudnienia jest zagadnieniem niezwykle szeroko rozumianym 
i analizowanym. W niniejszym opracowaniu mobilność ta jest rozważana jako zmia-
na struktury2 sektorowych płac, zasobów pracy (zatrudnienia) w czasie. Ruchliwość 
strukturalna może być charakteryzowana za pomocą wielu stosowanych w jej anali-
zach wskaźników. To od nich zależy docelowa interpretacja i sens ekonomiczny. 

Mobilność międzysektorowa i jej zależność od krótkookresowych, zagrego-
wanych fluktuacji zmiennych ekonomicznych to niezwykle istotny wątek w lite-

2 Struktura płac i zatrudnienia określona jest zgodnie z międzynarodową klasyfikacją sektoro-
wą ISIC Rev. 3.1. 
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raturze [Abraham et al., 1986; Murphy, 1987; Loungani et al. 1989; Altonji et al., 
1990; Palley, 1992; Brainard et al., 1993; Chan 1996; Garonna 2000]. Badania 
te dowodzą, iż istnieje pozytywna zależność między mobilnością siły roboczej 
na poziomie sektorowym a zagregowaną stopą bezrobocia. Łączenie tych dwóch 
trendów jest nadal przedmiotem dyskusji i wielu kontrowersji. W badaniach wy-
korzystujących dane dotyczące tzw. worker turnover (dopływy pracowników 
z bezrobocia oraz wcześniej niepracujących) wykazano pozytywną korelację 
[Aghion et al., 1994], w kolejnych negatywną [Krugman, 1994], a w jeszcze in-
nych kompletny jej brak. Natomiast w badaniach wykorzystujących przesunięcia 
w strukturze sektorowej [Basile, 2010; Mussida et al., 2012] określono kierunek 
związku jako dodatni.

W niniejszym opracowaniu zastosowano najmniej popularne rozwiązanie – 
zagregowane do poziomu sektorów dane oraz badanie zmian zachodzących w nich 
w czasie z użyciem modelu prawdopodobieństwa Markowa (Markov, 1906). Mo-
del 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 prawdopodobieństw przejść P=[pij] można zdefiniować jako 
macierz obrazującą prawdopodobieństwa, iż poziom płacy w danym stanie – sek-
torze (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 (1).
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W analizie wykorzystano prostą strukturę prawdopodobieństw przejść Mar-
kowa, z uwzględnieniem stacjonarnych procesów Markowa pierwszego rzędu3. 
Przy tym założeniu, jedyną istotną informacją objaśniającą zachowanie się sze-
regu struktur płacowych i zasobowych jest ich układ w poprzednim okresie. Przy 
założeniu stacjonarności całego procesu, można przedstawić prawdopodobień-

3 Założenie procesu Markowa pierwszego rzędu może poniekąd zakłócać istniejące w rzeczy-
wistości wolne tempo reakcji na otoczenie ekonomiczne zmian w strukturze płac czy też zatrud-
nienia. W tym wypadku należałoby skorzystać z nieco dłuższego okresu analizy oraz zastosować 
proces Markowa wyższego rzędu. Jednakże spowodowałoby to znaczący wzrost poziomu skompli-
kowania modelu, a więc i pojawiłyby się techniczne problemy w estymacji, jak i wzrosłyby gwał-
townie wymagania co do okresu analizy. 

(1)
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stwa przejścia pij, w formie macierzy prawdopodobieństw przejścia (o wymiarach 
RxR), w której P=[pij]. Macierz ta posiada własność sumowania się wierszy do 
jedności. 

Szacowanie macierzy przejść z wykorzystaniem serii danych indywidualnych 
jest niezwykle prostym procesem. W tym wypadku oszacowanie prawdopodobień-
stwa jednostki będącej w stanie j w okresie t, gdy w okresie t-1 znajdowała się w sta-
nie i, oznaczone przez pij, sprowadza się do następującej postaci estymatora (2).

Karol Flisikowski 
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w stanie i. Używając metody opisanej powyżej możliwe jest oszacowanie całej 
macierzy przejścia z wykorzystaniem danych ilościowych. Anderson i Goodman 
(1957) wykazali, iż estymator (2) jest obciążonym estymatorem największej wia-
rygodności, a obciążenie to spada do zera wraz ze wzrostem liczebności próby. 
W przypadku danych o wysokim stopniu agregacji nie jest niestety możliwe za-
stosowanie estymatora największej wiarygodności używając równania (2). Jed-
nakże, jeśli szereg czasowy struktur danych jest wystarczająco długi, możliwe jest 
oszacowanie macierzy przejść z użyciem danych zagregowanych wykorzystując 
metody programowania kwadratowego. Założyć wówczas należy, iż zamiast ob-
serwacji indywidualnych przejść, obserwować będziemy jedynie zagregowane 
proporcje, yj(t)  oraz yj(t-1) , które reprezentują proporcje obserwacji z sektorów 
j oraz i w dwóch kolejnych okresach czasu. Zapisać można w takim przypadku 
stochastyczną zależność (3) bieżące oraz szacowane zachowanie się yj(t).
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kwadratów, z wyłączeniem ograniczeń liniowych prawdopodobieństw przejścia 
p. Metoda najmniejszych kwadratów jest wg tych autorów równoważna rozwią-
zaniu problemu programowania kwadratowego (5). 
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Podejście to było kontynuowane przez Kalbfleisch, Lawless (1984) oraz 
Kalbfleisch, Lawless i Vollmer (1983), a także w pracy Jones (2005). MacRae 
(1977) zauważa, iż wariancja błędu u zależy od wielkości , a więc używając 
estymacji metodą najmniejszych kwadratów otrzymamy zgodne, lecz nie efek-
tywne oceny. Demonstruje on także w swojej pracy, jak można poprawić hete-
roskedastyczność oraz jak można uzyskać bardziej efektywny estymator używa-
jąc uogólnionej wielokrotnej (iteracyjnej) techniki najmniejszych kwadratów dla 
skonstruowania macierzy prawdopodobieństw przejść. Pierwszym krokiem w tej 
procedurze jest oszacowanie macierzy przejść, a następnie z jej użyciem kalku-
lacja zgodnego estymatora macierzy warunkowej kowariancji, oznaczanej przez 
Ω . Oszacowana macierz kowariancji jest wówczas użyta w celu uzyskania 
kolejnego oszacowania macierzy prawdopodobieństw, a cała procedura jest 
wówczas powtarzana aż do uzyskania konwergencji.  

W przypadku macierzy prawdopodobieństw przejść oszacowanych proce-
durą Markowa, reprezentującą przepływy zatrudnienia i zmiany w poziomach 
płac w strukturze sektorowej na przestrzeni lat w danym kraju, sam proces mo-
bilności rozumiany jest jako wszelkie odstępstwo od macierzy, w której obser-
wujemy jedynki na głównej przekątnej. W przeciwnym przypadku idealnej mo-
bilności – sytuacja nie jest już tak łatwa do określenia, gdyż sam układ elemen-
tów macierzy może w specyficznych przypadkach doprowadzić do błędnych 
wniosków (Bartholomew, 1996). 

W pracy wykorzystano dwa wskaźniki mobilności bazujące na oszacowa-
nej (zgodnie z procedurą dla danych zagregowanych) macierzy prawdopodo-
bieństw przejść. Pierwszym z nich jest wskaźnik MET (ang. mean exit time). 
Skrócona nazwa wskaźnika MET (7) sformułowana została przez Shorrocks’a 
(1978), ponieważ Prais (1955) wykazał, iż przeciętny czas opuszczenia / pozo-
stania w swojej kategorii można zapisać jako:  Dla wszystkich P z 
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W pracy wykorzystano dwa wskaźniki mobilności bazujące na oszacowanej 
(zgodnie z procedurą dla danych zagregowanych) macierzy prawdopodobieństw 
przejść. Pierwszym z nich jest wskaźnik MET (ang. mean exit time). Skrócona na-
zwa wskaźnika MET (7) sformułowana została przez Shorrocks’a [1978], ponie-
waż Prais [1955] wykazał, iż przeciętny czas opuszczenia / pozostania w swojej 
kategorii można zapisać jako: 1/(1-pii). Dla wszystkich P z maksymalną przekątną 
bowiem, wskaźnik ten jest odwrotnością średniej harmonicznej z przeciętnych 
czasów opuszczenia swojej kategorii, normalizowanej przez:  Wskaźnik speł-
nia warunek normalizacji stawiany wskaźnikom mobilności – osiąga wartość 
1 dla idealnej mobilności, gdy wszystkie prawdopodobieństwa przejść są takie 
same, 
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Wskaźnik (8), który zaproponował Bartholomew, mierzy przeciętne prawdo-

podobieństwo między wszystkimi kategoriami (sektorami) opuszczenia począt-
kowej klasy w kolejnym okresie; jest również interpretowany jako znormalizowa-
ny dystans macierzy P od macierzy jednostkowej [Bartholomew, 1996].

Materiał statystyczny

Analiza mobilności międzysektorowej płac oraz zatrudnienia, a następnie jej 
porównanie w grupie krajów OECD wymaga, aby spełnionych zostało wiele pod-
stawowych warunków, zabezpieczających rzetelność i pełną interpretowalność 
otrzymanych wyników:

(8)

(7)
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 –  jednakowy wymiar czasowy analizy mobilności płac oraz mobilności zatrud-
nienia,
 –  jednakowa klasyfikacja sektorowa działalności gospodarczej ISIC dla danych 
dotyczących zatrudnienia oraz płac w zastosowanym wymiarze czasowym.

W analizie mobilności na podstawie indeksów bazujących na oszacowanej 
macierzy przejść należy zachować pełną spójność czasową i przestrzenną dostęp-
nych danych statystycznych. Analiza z wykorzystaniem procesów Markowa ma 
również swoje wymogi – okres analizy musi przewyższać liczbę krajów co naj-
mniej o jeden rok (t>k-1). W związku z tym, analiza ta została przeprowadzona 
na podstawie klasyfikacji ISIC Rev. 3, dla krajów, których dane dla płac i zatrud-
nienia dostępne są w liczbie lat przewyższającej liczbę dostępnych sektorów kla-
syfikacji. Ostatecznie, aby uniknąć nieporównywalności wyników, zredukowane 
do tego samego wymiaru czasowego i klasyfikacyjnego dostępne dane statystycz-
ne na chwilę przeprowadzenia obliczeń uzyskano dla 19 krajów z grupy OECD. 
Okres analizy obejmuje lata 1994–2010. Dane makroekonomiczne wybranych 
do analiz efektywności krajów OECD pochodzą z bazy danych statystycznych 
OECD.Stat Extracts.

Wyniki pilotażowej analizy efektywności

Analizę empiryczną podzielono na trzy etapy. W pierwszym z nich do-
konano pomiaru mobilności zatrudnienia, następnie mobilności płac, stosując 
wskaźniki IB oraz MET dla 20 wybranych krajów OECD w latach 1994–2010. 
W drugim etapie dokonano pomiaru efektywności tychże rynków pracy bez, 
jak i z uwzględnieniem wyników analiz mobilności. W ostatnim etapie, oce-
nę tę przedstawiono w ujęciu drzewa o pełnym wiązaniu wg odległości eukli-
desowych wyliczonych pomiędzy badanymi rynkami (uwzględniając indeksy 
mobilności, ich relacje, poziomy bezrobocia oraz wskaźniki zatrudnienia), co 
stanowić może finalny dowód na zasadność uwzględniania tempa reakcji roz-
kładu płac na zmiany w strukturze zatrudnienia badanego rynku. Ze względu 
na mnogość indeksów analiz mobilności (20 indeksów MET, IB dla mobilności 
zatrudnienia, 20 indeksów MET, IB dla mobilności płac dla 20 wybranych kra-
jów) zdecydowano się na nieumieszczanie pełnej, tabelarycznej wersji wyni-
ków w niniejszym opracowaniu. 

Po oszacowaniu wszystkich 20 macierzy przejść dla struktur płacowych oraz 
zatrudnienia, dokonano kalkulacji mierników mobilności MET oraz IB. Okazało 
się, iż wraz z coraz to większą ruchliwością płac w układzie sektorowym mobil-
ność zatrudnienia zmniejsza swoje natężenie minimalnie, bądź pozostaje na tym 
samym poziomie (wskaźniki MET). Przy wykorzystaniu wskaźnika IB mobil-
ność płac oraz zatrudnienia wykazała między sobą liniowy, istotny statystycznie 
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(p=0,021) i wyraźnie dodatni charakter związku. Współczynnik korelacji liniowej 
wyniósł r=0,744, natomiast współczynnik determinacji ponad 55%. Oznacza to, 
iż wraz z coraz to wyższym natężeniem zmian w strukturze zatrudnienia obserwu-
jemy jednocześnie wyższe tempo zmian struktur płacowych. 

Do pilotażowego pomiaru uogólnionej czasowo (poprzez zastosowanie do 
badań mobilności procesów Markowa) analizy efektywności wybranych rynków 
pracy uwzględniono tylko najistotniejsze składniki, tj. wskaźnik zatrudnienia, sto-
pa bezrobocia, poziom uzwiązkowienia, relacja płacy minimalnej do przeciętnej. 
Co więcej, przed docelową klasyfikacją zbadano stopień zbieżności poszczegól-
nych elementów tej charakterystyki.

Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy 9

Rys. 1. Stopa bezrobocia a iloraz uogólnionej mobilności zatrudnienia i płac4

Źródło: opracowanie własne.

Na rys. 1 widzimy, iż generalnie ujmując, zjawisko zagregowanej, sektorowej 
przemiany struktur zatrudnienia i płac jest zróżnicowane przestrzennie i w róż-
noraki sposób współgra ze stopą bezrobocia. Kolejnym wnioskiem z wstępnych 
analiz jest to, iż zachwianie równomiernej siły natężenia obu rodzajów mobilno-
ści strukturalnej (stosunek równy jedności) prowadzi do nienaturalnych z punktu 
widzenia autoregulacji rynkowej poziomów stopy bezrobocia (brak autoadaptacji 
rynku, słabości instytucjonalne, niska efektywność rynku pracy). 

W konsekwencji tak odkrywanych asocjacji zdecydowano się na jednoczesne 
ujęcie obu mobilności struktur sektorowych w czasie jako ich wzajemnego ilora-
zu. Iloraz równy 1 oznacza zatem równomierne natężenie przemian strukturalnych 

4 Stopę bezrobocia wyrażono w analizie jako stopę z roku 2008. Rok badania nie zachwiał 
ogólnej klasyfikacji (hierarchii) w uogólnionej wersji z użyciem wskaźników MET oraz IB.
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zatrudnienia jak i płac w niezwykle zagregowanym, sektorowym ujęciu. Iloraz 
mniejszy od jedności oznaczać będzie przewagę zmian w rozkładzie zatrudnienia 
nad zmianami dostosowawczymi w całym badanym okresie w rozkładzie płac 
(i odwrotnie większy od jedności). Umożliwi to jednoczesny pomiar zależności 
obu typów mobilności i wybranego składnika tradycyjnego, klasycznego ujęcia 
oceny efektywności funkcjonowania rynku pracy (stopy bezrobocia, wskaźnika 
zatrudnienia). Wyniki te dla całego okresu (uogólnione dzięki zastosowaniu mier-
nika MET) badania przedstawia rys. 2. Zaobserwować możemy tutaj relację mię-
dzy ilorazami MMZ/MMP a poziomem wskaźników zatrudnienia.

Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy 11

Rys. 2. Wskaźnik zatrudnienia a iloraz mobilności zatrudnienia i płac
Źródło: opracowanie własne.

Analogicznie jak w przypadku relacji poziomu zmian strukturalnych i stóp 
bezrobocia, wraz ze zwiększającymi się natężeniami mobilności struktur – widać 
tutaj pewną charakterystykę dotyczącą poziomów zatrudnienia. Niższe natężenie 
mobilności zatrudnienia od natężenia mobilności płac (iloraz mniejszy od 1) do-
tyczy krajów o niższych poziomach zatrudnienia. Interesujący może być fakt, iż 
odwrotne niedostosowanie się tempa zmian strukturalnych – przewaga natężenia 
zmian w strukturze płac nad zmianami w strukturze zatrudnienia obrazuje wyższe 
poziomy zatrudnienia. Zachwianie relacji natężeń obu mobilności charakteryzuje 
tym samym pozytywną, bądź negatywną efektywność rynków pracy. 

W ostatnim etapie analiz dokonano pilotażowej oceny efektywności wybra-
nych rynków pracy z udziałem ugólnionej dzięki włączeniu do niej nieklasycz-
nie długookresowego wskaźnika (ilorazu) obu typów mobilności strukturalnych, 
a także klasycznych charakterystyk jak: wskaźników zatrudnienia, stopy bezrobo-
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cia, relacji płacy minimalnej do przeciętnej, stopnia uzwiązkowienia. Do kalkula-
cji odległości ekonomicznych wykorzystano formułę odległości euklidesowych. 
Przykładowe klasyfikacje pełnego wiązania wybranych rynków pracy w całym 
badanym okresie (zgeneralizowaną) przedstawiono na rys. 3. 

Próba uogólnionej oceny efektywności wybranych rynków pracy 13

Rys. 3. Zgeneralizowana klasyfikacja wybranych rynków pracy z uwzględnieniem 
nieklasycznego ilorazu mobilności struktur płac i zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne.

Uogólniona czasowo (na przestrzeni kilkunastu lat) i przestrzennie charakte-
rystyka funkcjonowania rynku pracy (stopy bezrobocia, wskaźników zatrudnie-
nia), ich sumaryczne ujęcie za pomocą odległości euklidesowych i przedstawienie 
za pomocą drzew o pełnym wiązaniu, uwypukla wyraźne klastry w badanej gru-
pie krajów. Co więcej, pozostają one niezmienne także przy wyłączeniu niekla-
sycznej miary, tj. ilorazu obu typów mobilności, co stanowi nowe, uogólnione 
– długookresowe ujęcie zaprezentowane w niniejszym opracowaniu. 

Podsumowanie

W niniejszej pracy dokonano pilotażowej próby włączenia do ewaluacji spraw-
ności funkcjonowania rynków pracy ciekawego rozwiązania, jakim jest niekla-
syczne, uogólnione ujęcie samego procesu zmian, tj. mobilności strukturalnych 
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płac oraz zatrudnienia. Poprzez ujęcie procesu mobilności jako procesu Markowa, 
estymację macierzy prawdopodobieństw przejść między sektorami (zagregowanej 
zmiany płac, zatrudnienia), a następnie wyliczenie na ich podstawie indeksów mo-
bilności oraz finalnie ich ilorazu dostarczamy ciekawych, zgeneralizowanych cza-
sowo charakterystyk rynku pracy (jedna macierz, jeden wskaźnik dla wybranego 
rynku). Okazuje się, iż tak uogólniona obserwacja wzajemnej siły natężenia prze-
mian w rozkładach zatrudnienia i płac jest nie tyle co sensowna, ale i niezwykle 
interesująca z punktu widzenia funkcjonowania rynków pracy, wdrażania i monito-
rowania skuteczności aktywnych polityk, instrumentów rynku pracy itp. Zdaniem 
autora dzięki tak zapoczątkowanym, rozszerzonym analizom efektywności rynku 
pracy, należałoby następnie wdrożyć w tego typu ocenach elementów normowa-
nych ocen (uwzględnianie w różnego typu rankingach, klasyfikacjach, wskaźnikach 
syntetycznych efektywności). Oznaczać to może całkowicie odmienne, poszerzone 
i uogólnione (długookresowe) analizy efektywności (np. w dziesięcioletnich po-
dokresach). Oczywiste jest, iż tego typu warto także uzupełniać o pozostałe, nie-
wykorzystane tutaj wskaźniki zatrudnienia (wg płci, wieku), wskaźniki uregulowań 
instytucjonalnych (np. EPL), okresu poszukiwań pracy itd. Mogłoby to dostarczyć 
niezwykle ciekawych wniosków z zakresu polityki i funkcjonowania rynków pracy 
(przed, po, w długim okresie) i rynku pracy generalnie. 
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Streszczenie

Celem artykułu jest pilotażowa próba dokonania uzupełnienia oceny efektywności rynków 
pracy wynikami uprzednio przeprowadzonej analizy mobilności międzysektorowej płac oraz za-
trudnienia. Ocena mobilności międzysektorowej przeprowadzona zostanie dwutorowo: z jednej 
strony za pomocą uzupełnienia jej o zobrazowanie reakcji rynków na międzysektorowe przesunię-
cia zatrudnienia, a z drugiej z użyciem ocen zagregowanej zmiany zróżnicowania sektorowych płac 
(mobilność płacowa). Dla każdego z wybranych do próby rynku pracy dokonano estymacji macie-
rzy prawdopodobieństw przejścia za pomocą procesów Markowa (osobno dla struktury płac oraz 
zatrudnienia w ujęciu sektorowym). Następnie dla każdej z macierzy obliczono swoisty wskaźnik 
mobilności. Zdaniem autora iloraz indeksu mobilności zatrudnienia i płac może oznaczać charakte-
rystyczną dla rynku pracy elastyczność, tj. zdolność do autoadaptacji zmian na nim zachodzących. 
Tego rodzaju miernik może być także włączany do budowy syntetycznych wskaźników oceniają-
cych efektywność rynków pracy. Analizy empiryczne przeprowadzono na pilotażowej próbie 20 
wybranych krajów z grupy OECD.

Słowa kluczowe: mobilność międzysektorowa, mobilność płacowa, mobilność zatrudnienia, pro-
cesy Markowa, efektywność rynku pracy

Evaluating the generalized effectiveness of selected labor markets

Summary

The aim of this paper is to analyze and evaluate the efficiency of chosen labor markets using 
additional dimension of the previously conducted analysis of the intersectoral mobility of wages 
and employment. Analysis of the intersectoral mobility will be carried out in two ways: on the one 
hand, by supplementing it with the market reaction to intersectoral employment’s change, and on 
the other with the use of aggregate changes in sectoral differentiation of wages (wage mobility). For 
each of the sampled labor market the estimation of the transition matrix will be performed (separa-
tely for the structure of wages and employment by sector). Then, for each specific matrix the index 
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of mobility will be calculated. According to the author’s opinion the ratio of index of labor and 
wage mobility may additionally evaluate the labor market flexibility (its ability to autoadaptation to 
changes). This type of meter can also be incorporated into the construction of synthetic indicators of 
the efficiency of labor markets. Empirical analysis were carried out on a pilot sample of 20 selected 
OECD countries.

Keywords: wage mobility, labor mobility, intersectoral mobility, labor market, efficiency, Mar-
kov process

JEL: J61, J21
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