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Próba określenia czynników determinujących oceny 
regionalnego rynku pracy przez mieszkańców 

województwa lubelskiego

Streszczenie

W artykule dokonano próby określenia jakie czynniki wpływają na odpo
wiedzi na pytania dotyczące oceny sytuacji na regionalnym rynku pracy w bie
żącym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz przewidywań 
zmian poziomu bezrobocia w najbliższym kwartale w województwie lubelskim. 
Pytania te są zadawane mieszkańcom województwa lubelskiego podczas ankie
towego badania nastrojów gospodarczych, które prowadzone jest od drugiego 
kwartału 2001 roku. Na tak sformułowane pytania respondenci mają trzy 
możliwości odpowiedzi: sytuacja poprawiła się (bezrobocie zmniejszy się), 
sytuacja nie uległa zmianie (bezrobocie nie zmieni się), sytuacja pogorszyła się 
(bezrobocie zwiększy się). Tak więc problem polega na wyjaśnieniu przyczyn 
zmienności trójwartościowych zmiennych dyskretnych. Jedną z najwłaściw
szym metod rozwiązania tego problemu jest zastosowanie modeli uporządko
wanej zmiennej objaśnianej (ordered dependent yariable models). W związku 
z tym, że mamy do dyspozycji dane czasowo-przekrójowe do modelowania 
ocen regionalnego rynku pracy przez mieszkańców województwa zastosowano 
koncepcję modelowania mikro-makro, w której zmiennymi objaśniającymi 
są zarówno zmienne idiosynkratyczne opisujące indywidualne cechy (odpowie
dzi) poszczególnych respondentów jak też zmienne makroekonomiczne -  opisu
jące otoczenie społeczno-ekonomiczne w jakim funkcjonuje każdy respondent. 
Przeprowadzone obliczenia pokazały, że to przede wszystkim indywidualna 
sytuacja respondenta ma wpływ na jego ocenę rynku pracy ale również bierze 
on pod uwagę sytuację gospodarczą województwa. Poprawa sytuacji gospodar
czej województwa powoduje wzrost prawdopodobieństwa, że respondent odpo
wie iż sytuacja na rynku pracy uległa poprawie i spadek prawdopodobieństwa 
odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie. Natomiast prawdopodobieństwo odpo
wiedzi, że nie nastąpiła zmiana po początkowym wzroście wraz ze wzrostem 
wartości zmiennej makroekonomicznej i osiągnięciu maksimum przy dalszym 
wzroście wartości zmiennej makroekonomicznej spada.



1. Badania nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu badania nastrojów 
gospodarczych dla województwa lubelskiego rozpoczęła w II kwartale 2001 
roku1. Do końca 2004 roku badania te WSZiA prowadziła w ramach własnych, 
wewnętrznych grantów naukowych. Z chwilą uzyskania grantu programu 
EQUAL dotychczasowe wyniki badań, ich organizacja oraz zdobyte doświad
czenia zostały wniesione jako swoisty aport do projektu „System przeciwdzia
łania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych”.

Źródłem danych są przeprowadzane co kwartał wśród 320 przedsiębiorstw 
oraz 350 gospodarstw domowych z województwa lubelskiego ankiety1 2.

Do wyboru przedsiębiorstw zastosowano losowanie warstwowe uwzględ
niające liczbę zatrudnionych oraz branżę (przemysł, budownictwo, handel, 
usługi komercyjne). Przedsiębiorstwa losowane były spośród przedsiębiorstw 
państwowych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz osób fizycz
nych prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwa losowano 
korzystając z rejestru REGON dla województw lubelskiego.
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Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według branż

Sekcja Polskiej Klasyfikacji Działalności Liczba przedsiębiorstw Struktura (%)

Przemysł 70 21,88

Budownictwo 30 9,38

Handel 110 34,38

Usługi 110 34,38

Ogółem 320 100,0

Tabela 2. Struktura badanych przedsiębiorstw według wielkości zatrudnienia

Przedsiębiorstwa Liczba pracujących Struktura (%)

Mikro 1-9 57,19

Małe 10-49 28,75

Średnie 50-249 10,63

Duże 250 i więcej 3,44

Ogółem - 100,0

1 Wyniki dotychczasowych badań prezentowane są w wydawanym przez Wyższą Szkołę 
Zarządzania i Administracji w Zamościu kwartalniku -  Barometr Regionalny. Również: 
Kowerski M. [2005 a)] s. 37-50; Kowerski. M. [2005 b)], s. 101-111 oraz Kowerski M. [2006].

2 Do 2004 roku liczba ankietowanych gospodarstw wynosiła 400.
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Ankieta dla wszystkich branż składa się z dwóch grup pytań -  diagno
stycznych dotyczących sytuacji w ostatnim kwartale oraz prognostycznych 
dotyczących przewidywań na najbliższy kwartał. Pytania stawiane w diagno
zie przedsiębiorcom dotyczą oceny ich sytuacji finansowej, wielkości obrotów 
(bądź sprzedaży lub wartości usług), wielkości zamówień, wielkości zapasów 
oraz liczby pracujących w ostatnim kwartale. Pytania prognostyczne dotyczą 
kształtowania się tych samych wskaźników w najbliższym kwartale.

Gospodarstwa domowe ankietowane są w 22 spośród 24 powiatów, zacho
wując proporcje do liczby mieszkańców w tych powiatach z uwzględnieniem 
podziału na ludność miejską i wiejską3.

Pytania diagnostyczne zadawane członkom gospodarstw domowych doty
czą sytuacji finansowej gospodarstw, poziomu wydatków na dobra konsump
cyjne, stanu oszczędności a także oceny sytuacji gospodarczej i rynku pracy 
województwa lubelskiego w ostatnim kwartale. Pytania zadawane w prognozie 
dotyczą kształtowania się tych samych wskaźników w najbliższym kwartale.

Tabela 3. Struktura ankietowanych gospodarstw domowych wedtug dochodu na osobę w IV 
kwartale 2006 r.

Dochód Struktura (%)

poniżej 100 zt 6,90

100-299 zł 23,85

300-599 zł 41,67

600-999 zł 16,95

powyżej 1000 zł 10,63

Ogółem 100,00

Tabela 4. Struktura ankietowanych gospodarstw domowych względem liczby osób 
w gospodarstwie domowym w IV kwartale 2006 r.

Liczba osób Struktura (%)

1 osoba 4,57

2 osoby 17,14

3 osoby 26,29

4 osoby 24,29

5 i więcej osób 27,71

Suma 100,00

3 Ze względów organizacyjnych nie prowadzono ankietyzacji w dwóch małych powiatach 
uzupełniając próbę gospodarstwami w innych podobnych pod względem struktur społeczno 
gospodarczych powiatach.
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Tabela 5. Struktura gospodarstw domowych względem miejsca zamieszkania

Gmina Struktura (%)

miejska 22,00

wiejska 53,43

miasto na prawach powiatu 24,57

Suma 100,00

Wyniki ankiet opracowywane są za pomocą metod, właściwych dla testu 
koniunkturalnego4. Szeregi obliczonych sald odpowiedzi na każde pytanie pod
dawane są desezonalizacji za pomocą metody Census II. Następnie budowane 
są branżowe miary nastrojów gospodarczych będące średnimi sald odpowie
dzi na zadawane pytania. W prowadzonym badaniu nastrojów gospodarczych 
województwa lubelskiego konstruuje się także miarę syntetyczną zwaną ogól
nym barometrem nastrojów gospodarczych, która jest ważoną sumą miar 
cząstkowych barometrów branżowych w przemyśle, budownictwie, handlu, 
usługach oraz w sektorze gospodarstw domowych.

Tak skonstruowane miary (syntetyczna i branżowe) przyjmują wartości 
z przedziału od - 1 0 0  do 1 0 0 , przy czym wartość niższa od zera oznacza prze
wagę nastrojów pesymistycznych a ocena wyższa od zera przewagę optymi
zmu. Oczywiście im wartość barometru jest wyższa od zera tym ten optymizm 
jest większy.

W omawianym okresie nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumen
tów województwa lubelskiego podlegały różnokierunkowym zmianom, cho
ciaż widać wyraźną tendencję do ich poprawy. W latach 2001-2002 zarówno 
wśród przedsiębiorców jak i konsumentów dominowały nastroje pesymistyczne 
o czym świadczą ujemne wartości barometrów branżowych i syntetycznego. 
Od II kwartału 2003 roku barometry zaczęły szybko rosnąć -  nastroje gospo
darcze mieszkańców województwa zaczęły się poprawiać. W II kwartale
2003 roku po raz pierwszy w prowadzonych badaniach zanotowano dodatnią 
wartość branżowego barometru -  był to przemysł (4,96). W III kwartale dodat
nią wartość zanotował barometr wszystkich firm (2,62) i rósł do I kwartału
2004 roku kiedy to uzyskał lokalne maksimum (5,73). Poprawiały się również 
nastroje konsumentów, dla których najwyższą chociaż nadal ujemną wartość 
barometr diagnostyczny osiągnął w III kwartale 2004 roku. Na tę dość szybką 
poprawę nastrojów niewątpliwy wpływ miały nadzieje Polaków związane 
z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Można tutaj mówić o swoistym szoku

4 Barczyk R., Kowalczyk Z. [1993], s. 151-171 oraz 247-256.
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akcesyjnym5. Po wielkich nadziejach nastąpiło rozczarowanie i pogorszenie 
nastrojów. Głębsze wśród konsumentów, nieco mniejsze wśród przedsiębior
ców. Ale począwszy od III kwartału 2005 roku obserwujemy ponowną poprawę 
nastrojów gospodarczych. Jest to niewątpliwie związane z poprawiającą się 
sytuacją gospodarczą Polski i regionu. Może to być również oznaka, iż zaczynają 
pojawiać się pierwsze realne efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
W II kwartale 2006 roku syntetyczny barometr nastrojów gospodarczych osiąg
nął w województwie lubelski maksymalną, w czasie prowadzonych badań, 
wartość: 7,50 punktu, przy czym barometr nastrojów przedsiębiorców wyniósł 
14,20 punktu.

Wykres 1. Barometry diagnostyczne dla województwa lubelskiego w latach 
2001-2006

W dwóch ostatnich kwartałach 2006 roku ogólny barometr nastrojów 
gospodarczych nieco zmniejszył się do 4,20 punktu ale nadal przeważały opty
mistyczne nastroje. W 2006 roku na poziom wskaźnika największy dodatni 
wpływ miały wyniki uzyskane w budownictwie zaś największy ujemny wpływ 
gospodarstwa domowe, w których odnotowano ujemny poziom wskaźnika. 
Podkreślić należy, że barometry nastrojów we wszystkich czterech grupach 
przedsiębiorstw były dodatnie. Tak więc utrzymują się optymistyczne nastroje 
wśród przedsiębiorców i jednocześnie znacznie gorzej oceniają swoją sytuację 
jak też sytuację w województwie konsumenci.

5 Kowerski M. [2005 b)] .
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Szereg badań pokazało, że indeksy nastrojów gospodarczych mogą być 
bardzo dobrymi narzędziami prognozowania zmian aktywności gospodarczej 
w tym zmian zachodzących na rynku pracy. Również obliczane dla wojewódz
twa lubelskiego barometry nastrojów gospodarczych mają dobre właściwości 
prognostyczne i mogą być wykorzystywane jako wskaźniki wyprzedzające 
zmian na regionalnym rynku pracy6.

Ale to nie tylko nastroje gospodarcze przedsiębiorców i konsumentów 
wyjaśniają aktywność gospodarczą. Zachodzą również zależności odwrotne -  
to czynniki makroekonomiczne mają wpływ na nastroje gospodarcze poszcze
gólnych przedsiębiorców i konsumentów. Można powiedzieć, że nastroje 
gospodarcze odzwierciedlają percepcję przez respondentów zjawisk i wydarzeń 
gospodarczych, które dzieją się wokół nich7. Tego typu podejście jest jednak 
stosowane dużo rzadziej8, a może być przydatne do oceny postrzegania zjawisk 
makroekonomicznych przez konsumentów i służyć do formułowania instru
mentów polityki rozwoju regionalnego.

Właśnie próbie określenia wpływu czynników makroekonomicznych oraz 
idiosynkratycznych na oceny zmian na regionalnym rynku pracy przez miesz
kańców województwa lubelskiego poświecony jest niniejszy artykuł.

2. Zmiany na rynku pracy województwa lub lubelskiego

Województwo lubelskie jest najsłabiej rozwiniętym gospodarczo regionem 
w Polsce. W ostatnich latach podstawowe wskaźniki makroekonomicznie 
w województwie lubelskim należały do najgorszych w kraju. W 2004 roku 
produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w wojewódz
twie lubelskim stanowił 70,0% średniej dla Polski i był najniższy wśród 
16 województw, przy czym był on ponad dwukrotnie niższy niż w najlepszym 
województwie mazowieckim. Wydajność pracy w przemyśle i budownictwie 
jest o około jednej trzeciej niższa niż średnio w kraju. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia w podstawowych działach gospodarki, są o 15% mniejsze niż 
średnio w kraju.

Stan i koniunktura gospodarki regionu ma wpływ na zmiany na rynku 
pracy. Specyfiką rynku pracy województwa lubelskiego jest bardzo wysoki

6 Drozdowicz-Bieć M., Pater R., Wargacki M. [2007], s. 33-44 oraz Bielak J. [2007],
7 Kowerski M. [2006 b)], s. 342.
8 Przykładem może być praca Curtin R.T. [2000], jak również próba zastosowania tej kon

cepcji dla danych z województwa lubelskiego: Kowerski M. [2006 a)].
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bo przekraczający 38% udział pracujących w rolnictwie przy czym w regionie 
dominują małe, nietowarowe, indywidualne gospodarstwa rolne.

Wykres 2. Zmiany liczby pracujących i bezrobotnych w województwie lubelskim w latach 
1999-2006

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw województwa lubelskiego 
zmniejszała się z 196,0 tys. osób na początku 1999 roku do 149,0 tys. w I kwar
tale 2004 roku. Począwszy od II kwartału 2004 roku liczba pracujących 
zaczyna nieznacznie wzrastać. W końcu 2006 roku w sektorze przedsiębiorstw 
województwa lubelskiego pracowało 155,9 tys. osób. Odwrotna tendencja 
wystąpiła w przypadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba bez
robotnych wzrosła z 132,7 tys. osób w II kwartale 1999 roku do 184,8 tys. 
osób w I kwartale 2003 roku. Od II kwartału 2003 roku można zaobserwo
wać wyraźny spadek liczby bezrobotnych do 141,8 tys. osób w końcu 2006 
roku. Z drugiej strony tempo zmniejszania się liczby bezrobotnych w woje
wództwie było wolniejsze niż w kraju. O ile w końcu 2 0 0 2  roku stopa bez
robocia w województwie wyniosła 18,6% i była o 0,9 punktu procentowego 
niższa niż stopa bezrobocia w Polsce to w końcu 2006 roku wyniosła 15,5% 
i była już o 0,6 punktu procentowego wyższa niż stopa bezrobocia w Polsce. 
Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem na lubelskim rynku pracy jest, nie tyle 
wysoki poziom bezrobocia co, bardzo mała liczba ofert pracy. W IV kwartale 
2006 roku na 1 ofertę pracy przypadało 168 bezrobotnych i niewątpliwie 
jest to najlepsza m iara zjawiska bezrobocia w regionie i tego niekorzystnego 
obrazu nie zmieni fakt iż i w tym przypadku następuje szybka poprawa tego 
wskaźnika a w IV kwartale 2003 roku na 1 ofertę pracy przypadało 626 bez
robotnych.
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3. Modele uporządkowanej zmiennej objaśnianej jako narzędzie 
analizy wpływu czynników determinujących oceny regionalnego 
rynku pracy przez mieszkańców województwa

W prowadzonych badaniach nastrojów gospodarczych respondenci oceniają 
rynek pracy województwa odpowiadając na dwa pytania dotyczące zmian:
-  sytuacji na rynku pracy regionu w bieżącym kwartale w porównaniu 

z poprzednim kwartałem,
-  przewidywanego bezrobocia w najbliższym kwartale w porównaniu z bieżą

cym kwartałem.
Na tak sformułowane pytania respondenci mają trzy możliwości odpowiedzi: 

sytuacja poprawiła się (bezrobocie zmniejszy się), sytuacja nie uległa zmianie 
(bezrobocie nie zmieni się), sytuacja pogorszyła się (bezrobocie zwiększy się).

Ocena sytuacji na rynku pracy jest pierwszą zmienną objaśnianą (Yj), nato
miast przewidywania dotyczące rynku pracy drugą zmienną objaśnianą (Y2).

Obie zmienne objaśniane przyjmują trzy porangowane od najmniejszej 
do największej wartości, dla których nie są znane odległości pomiędzy sąsied
nimi rangami.

W takiej sytuacji najwłaściwszym sposobem wyjaśniania przyczyn zmien
ności zmiennej objaśnianej (przyczyn różnych odpowiedzi respondentów) jest 
zastosowanie modeli uporządkowanej zmiennej objaśnianej9. W przypadku 
odpowiedzi respondentów na temat sytuacji na rynku pracy trudno utrzymać 
założenie o jednakowych dystansach pomiędzy sąsiadującymi kategoriami 
odpowiedzi. To znaczy założenie, że pomiędzy odpowiedzią iż zjawisko pogor
szyło się i nie zmieniło się a odpowiedzią iż zjawisko nie zmieniło się a popra
wiło się są takie same odległości. Przyjmuje się natomiast iż każdy respondent 
buduje własny model -  ukrytej zmiennej objaśnianej Y *:

y]= Xf\3+ą. (1)

gdzie:
y* -  wartość ukrytej zmiennej objaśnianej dla i-tego respondenta,
X f  -  wektor wartości zmiennych objaśniających dla i-tego respondenta,
[5 -  wektor parametrów strukturalnych modelu,
£(- -  składnik losowy,

na podstawie którego dokonuje odpowiedzi na postawione pytanie.

9 Gruszczyński M. [2002] s. 25.
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Wartość uporządkowanej zmiennej objaśnianej y{ zależy więc od wartości 
zmiennej ukrytej y*  zgodnie z regułą10

0 d la  y* < 7

1 d la  7, < y* < y2
2 d la  y2 <y* < y3

M dla yM < y*

(2)

I nie ma żadnego znaczenia, że rangi zostały wybrane w sposób arbitralny 
i w innym modelu mogą one przyjmować inne wartości. Wszystko, czego 
wymaga się od zmiennych uporządkowanych, to zachowanie następującego 
warunku:

Jeżeli y] < y] to y, < yj (3)

To powoduje, że prawdopodobieństwa wystąpienia każdej z rang zmiennej 
Y są następujące:

Pr(y, =0|xiff t y)= F (y -x jp )

Pr(y, =l\xitp,y)=F(y2- x ^ ) - F ( y l -x*p)

Pr (y, =2\xi ,p,y)=F(y3-x * p )-F (y 2-x*p) (4)

Pr(yi =M\xi ,p,y) = \ - F ( y M-x?p)  

przy czym F to dystrybuanta zmiennej losowej s.
Wielkości 7 są punktami granicznymi i są szacowane łącznie z parametrami 

P za pomocą metody największej wiarygodności poprzez maksymalizację loga
rytmu wiarygodności

N  M

L 03>r) = S £ 1° s (P r (yi = jlxi ’A r))-i(y I =j) (5)
i=  1 j=0

gdzie 1( . ) jest wskaźnikiem funkcji, który przyjmuje wartość 1 jeśli argu
ment jest prawdziwy i wartość 0  jeśli argument jest fałszywy.

10 EViews 5.1 Users Guide Quantitative Micro Software, LLC, Irvine CA, s. 639, 2004.



242 Jarosław Bielak, Mieczystaw Kowerski

Maksymalizacji funkcji wiarygodności można dokonać za pomocą kilku 
metod. W programie EViews są to metody Newtona-Raphsona oraz Goldfelda- 
-Quandta (ąuadratic hill-climbing).

Najczęściej przyjmuje się, że modele uporządkowanej zmiennej objaśnianej 
mają postać modelu probitowego lub logitowego.

Jeżeli założymy, że model uporządkowanej zmiennej objaśnianej jest probi- 
towy to funkcja F jest dystrybuantą standaryzowanego rozkładu normalnego, 
której wartości można odczytać bezpośrednio z tablic dystrybuanty standary
zowanego rozkładu normalnego. Jeżeli natomiast przyjmiemy, że model upo
rządkowanej zmiennej objaśnianej jest logitowy to funkcja F jest dystrybuantą 
rozkładu logistycznego, której wartości obliczamy według formuły

F (y )  = (6)

Kwartalne badania nastrojów gospodarczych prowadzone są od 2001, 
a więc mamy do czynienia z danymi przekrojowo-czasowymi. W takiej sytuacji 
do modelowania ocen regionalnego rynku pracy przez mieszkańców wojewódz
twa można zastosować koncepcję modelowania mikro-makro, w której zmien
nymi objaśniającymi są zarówno zmienne idiosynkratyczne opisujące indy
widualne cechy (odpowiedzi) poszczególnych respondentów jak też zmienne 
makroekonomiczne -  opisujące otoczenie społeczno-ekonomiczne w jakim 
funkcjonuje każdy respondent11:

k m r

YUI( Y2U ) = a0+a,t + + £ 7,*,, j > pQp + ą, (7)
J=1 i=l P =  1

gdzie:
YJit-  zmienna objaśniana przyjmująca wartość 1 jeśli i-ty respondent odpowie

dział iż w kwartale t w porównaniu z kwartałem t -  1 sytuacja na rynku pracy 
województwa pogorszyła się, wartość 2 jeśli i-ty respondent odpowiedział 
iż w kwartale t w porównaniu z kwartałem t -  1 sytuacja na rynku pracy 
województwa nie uległa zmianie oraz wartość 3 jeśli i-ty respondent odpo
wiedział iż w kwartale t w porównaniu z kwartałem t -  1 sytuacja na rynku 
pracy województwa poprawiła się,

Y  -  zmienna objaśniana przyjmująca wartość 1 jeśli i-ty respondent odpo
wiedział iż w kwartale t + 1 w porównaniu z kwartałem t bezrobocie 
w województwie zwiększy się, wartość 2 jeśli i-ty respondent odpowie
dział iż w kwartale t + l w  porównaniu z kwartałem t bezrobocie w woje- *

n M. Kowerski [2006 b)], s. 343-346.
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wództwie nie zmieni się oraz wartość 3 jeśli i-ty respondent odpowiedział 
iż w kwartale t + 1 w porównaniu z kwartałem t bezrobocie w wojewódz
twie zmniejszy się, 

t -  numer kwartału t = 1,_,19,
Zitj -  j-ta zmienna objaśniająca, opisująca indywidualne cechy i-tego respon

denta w kwartale t (zmienna idiosynkratyczna),
Xtl -  l-ta zmienna objaśniająca, opisująca wartości wybranego wskaźnika 

makroekonomicznego w kwartale t (zmienna makroekonomiczna),
U -  zmienna sztuczna opisująca zjawisko szoku akcesyjnego i przyjmująca 

wartość 1 w I, II i III kwartale 2004 roku oraz wartość 0 w pozostałych 
kwartałach,

Qp -  wektor zmiennych sezonowych przyjmujących wartość 1 w kwartale 
p i wartość 0  w pozostałych kwartałach, 

eit -  składnik losowy.
Wybierając spośród wielu modeli najwłaściwsze kierowano się kryterium 

maksymalizacji wartości współczynnika determinacji McFaddena12, jedno
cześnie przestrzegając zasady iż model powinien składać się tylko z tych zmien
nych, przy których parametry są istotne statystycznie i koincydentne13.

4. Wyniki estymacji modeli ocen sytuacji na rynku pracy 
województwa lubelskiego przez mieszkańców

Logitowe modele ocen sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego 
przez mieszkańców budowano na podstawie danych kwartalnych pochodzą
cych z lat 2003-2006. Dla 16 kwartałów zebrano 5621 ankiet.

4.1. Rozkład odpowiedzi na temat sytuacji na rynku pracy

W latach 2003-2006 większość respondentów nie przewidywała żad
nych zmian na rynku pracy. Przeciętnie 54,8% respondentów odpowiadała, 
że w badanym kwartale nie zauważa zmian na rynku pracy w porównaniu 
z poprzednim kwartałem a 52,7% respondentów nie przewidywała zmian 
w poziomie bezrobocia w przyszłym kwartale.

12

13
Gruszczyński M. [2002], s. 65.
Hellwig Z. [1976].
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Wykres 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie o ocenę zmian sytuacji na rynku pracy w kwartale 
t w porównaniu z kwartałem t -  1
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E! Pogorszenie ■  Bez zmian □  Poprawa

W analizowanym okresie przeważali pesymiści. Na pogorszenie sytuacji 
na rynku pracy wskazywało przeciętnie 28,9% respondentów podczas gdy 
na poprawę tylko 16,3%. Podobne zjawisko wystąpiło w przypadku prognoz 
bezrobocia gdzie przeciętnie 26,1% przewidywało jego zwiększenie a 2 1 ,2 % 
zmniejszenie. Jednakże można zaobserwować nieznaczny spadek udziału odpo
wiedzi iż sytuacja uległa pogorszeniu.

Tezę tę potwierdzają oszacowane logitowe modele zmian udziałów 
odpowiedzi na oba pytania. W przypadku pytania dotyczącego ocen zmian 
na rynku pracy w kwartale t w porównaniu z kwartałem t -  1 istotne 
zmniejszenie udziału odpowiedzi iż nastąpiło pogorszenie wystąpiło niemal 
w jednakowym stopniu na rzecz odpowiedzi, że nie nastąpiły zmiany oraz, 
że nastąpiła poprawa. Dodatkowo oszacowany model pokazuje, iż jedną 
z istotnych przyczyn zmniejszenia udziału odpowiedzi o pogorszeniu na rzecz 
odpowiedzi o poprawie był wzrost dynamiki liczby miejsc pracy w sektorze 
przedsiębiorstw(Xj)14.

14 Prezentowane modele mają jedynie na celu pokazać tendencje dlatego też w tym miejscu
nie poszukiwano wszystkich czynników determinujących zmiany udziału odpowiedzi.
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Wykres 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie o przewidywany zmianę poziomu bezrobocia 
kwartale f + 1 w porównaniu z kwartałem t

Tabela 6. Modele logitowe zmian odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy 
w latach 2000-2006

Udział odpowiedzi
Parametry przy zmiennych

R 2

*1 t

Zmiana sytuacji na rynku pracy województwa w kwartale t w porównaniu z kwartałem t -  1

Pogorszenie -0,1131* -0,0456* 0,6349

Bez zmian 0,0156 0,0245 0,1639

Poprawa 0,1811** 0,0358 0,5711

Przewidywany poziom bezrobocia w kwartale I t 1 w  porównaniu z kwartałem t

Zwiększenie -0,05847 -0,0797** 0,5206

Bez zmian 0,0122 0,0492** 0,4972

Zmniejszeni 0,0538 0,0303 0,1887

(**) parametr istotny na poziomie 0,01, (*) parametr istotny na poziomie 0,05

Tezę tę potwierdzają oszacowane logitowe modele zmian udziałów 
odpowiedzi na oba pytania. W przypadku pytania dotyczącego ocen zmian 
na rynku pracy w kwartale t w porównaniu z kwartałem  t -  1 istotne 
zmniejszenie udziału odpowiedzi iż nastąpiło pogorszenie wystąpiło niemal 
w jednakowym stopniu na rzecz odpowiedzi, że nie nastąpiły zmiany oraz, 
że nastąpiła poprawa. Dodatkowo oszacowany model pokazuje, iż jedną
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z istotnych przyczyn zmniejszenia udziału odpowiedzi o pogorszeniu na rzecz 
odpowiedzi o poprawie był wzrost dynamiki liczby miejsc pracy w sektorze 
p rzedsięb io rstw ^)15.

W przypadku odpowiedzi na pytanie o przewidywane zmiany poziomu 
bezrobocia zmiany dynamiki liczby miejsc pracy nie miały istotnego 
wpływu na zmiany udziałów odpowiedzi (chociaż znaki oszacowanych 
param etrów  są zgodne z oczekiwaniami). Natomiast w tym przypadku 
istotny spadek udziału odpowiedzi wskazujących na zwiększenie poziomu 
bezrobocia powodował istotny wzrost udziału odpowiedzi iż bezrobocie nie 
ulegnie zmianie oraz nieistotny wzrost udziału odpowiedzi, że bezrobocie 
zmniejszy się.

4.2. Specyfikacja zmiennych objaśniających

Do opisu przyczyn zmian odpowiedzi na pytanie dotyczące bieżącej sytu
acji na rynku pracy województwa lubelskiego w porównaniu z poprzednim 
kwartałem oraz prognoz zmian poziomu bezrobocia w najbliższym kwartale 
przyjęto 10 zmiennych idiosynkratycznych opisujących liczbę osób w gospo
darstwie domowym respondenta, dochód na osobę w tym gospodarstwie oraz 
jego odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania dotyczące zmian w porównaniu 
z poprzednim kwartałem oraz prognoz na najbliższy kwartał sytuacji finan
sowej gospodarstwa, wydatków na dobra konsumpcyjne, oszczędności jak 
również oceny zmian sytuacji gospodarczej województwa. Wyspecyfikowano 
również 26 zmiennych opisujących poziom oraz dynamikę podstawowych kate
gorii społeczno-ekonomicznych w województwie. Dodatkowo wprowadzono 
kwartalne zmienne sezonowe oraz sztuczną zmienną opisującą zjawisko szoku 
akcesyjnego.

15 Prezentowane modele mają jedynie na celu pokazać tendencje dlatego też w tym miejscu
nie poszukiwano wszystkich czynników determinujących zmiany udziału odpowiedzi.
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Tabela 7. Potencjalne idiosynkratyczne zmienne objaśniające oceny sytuacji na regionalnym 
rynku pracy przez mieszkańców województwa

Symbol Zmienne idiosynkratyczne

Istotność wsp. korelacji 
ze zmienną

Y, y2

Ocena sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w bieżącym 
kwartale w porównaniu z sytuacją w poprzednim kwartale

***

z2
Prognoza sytuacji finansowej gospodarstwa domowego 
na najbliższy kwarta!

•kicie ***

*3
Ocena wydatków na dobra konsumpcyjne gospodarstwa 
domowego w bieżącym kwartale w porównaniu z wydatkami 
w poprzednim kwartale

** *

Prognoza wydatków na dobra konsumpcyjne gospodarstwa 
domowego na najbliższy kwarta!

★  ★ ★

Ocena stanu oszczędności gospodarstwa domowego w bieżącym 
kwartale w porównaniu z oszczędnościami w poprzednim kwartale

•kkie **

Prognoza stanu oszczędności gospodarstwa domowego 
na najbliższy kwarta!

•kicie •kicie

Ocena sytuacji gospodarczej województwa lubelskiego 
w bieżącym kwartale w porównaniu z sytuacją w poprzednim 
kwartale

•kicie •kicie

Prognoza sytuacji gospodarczej województwa lubelskiego 
na najbliższy kwarta!

•kicie •kicie

Dochód na osobę w gospodarstwie domowym •kicie •kicie

*10 Liczba osób w gospodarstwie domowym •kie

(***) parametr istotny na poziomie 0,001, (**) parametr istotny na poziomie 0,01, (*) parametr istotny 
na poziomie 0,05

Tabela 8. Potencjalne makroekonomiczne zmienne objaśniające oceny sytuacji 
na regionalnym rynku pracy przez mieszkańców województwa

Symbol Zmienne makroekonomiczne
Istotność wsp. korelacji 

ze zmienną

Y1 y2

*1
Zmiana liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw w końcu 
kwartału w porównaniu z poprzednim kwartałem (%)

*** ** *

x2 Zmiana liczby zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwartału 
w porównaniu z poprzednim kwartałem (%)

*3
Zmiana liczby ofert pracy w ciągu kwartału w porównaniu 
z poprzednim kwartałem (%)

*

*4
Zmiana liczby ofert pracy na 1000 bezrobotnych w końcu kwartału 
w porównaniu z poprzednim kwartałem (%)

*
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Symbol Zm ienne m akroekonom iczne

Istotność wsp. korelacji 
ze zmienną

Yi y 2

*5

Zmiana przeciętnego m iesięcznego w ynagrodzenia brutto 
w sektorze przedsiębiorstw  w ciągu kwartału w  porównaniu 
z poprzednim  kwartałem (%).

* * *

*6

Zmiana wartości sprzedaży detalicznej tow arów  w sektorze 
przedsiębiorstw  w ciągu kwartału w porównaniu z poprzednim  
kwartałem (%)

*

*7
Zmiana wartości produkcji sprzedanej przem ysłu w ciągu kwartału 
w porównaniu z poprzednim  kwartałem (%)

* *

*8
Zmiana wartości produkcji sprzedanej budow nictw a w ciągu 
kwartału w porównaniu z poprzednim  kwartałem (%)

* * *

x 9
Zmiana wartości nakładów inwestycyjnych w  ciągu kwartału 
w porównaniu z poprzednim  kwartałem (%)

* * *

*10
Zmiana liczby mieszkań oddanych do użytku w  ciągu kwartału 
w porównaniu z poprzednim  kwartałem  (%)

*

*11
Zmiana liczby mieszkań na które wydano pozwolenia na budowę 
w ciągu kwartału w porównaniu z poprzednim  kwartałem  (%)

★  ★

*12
Pracujący w sektorze przedsiębiorstw  w min osób w  końcu 
kwartału

* * *

*13
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w m in osób w  końcu 
kwartału

* * *

*14 Oferty pracy w ciągu kwartału w tysiącach

*15 Liczba ofert pracy na 1000 bezrobotnych w końcu kwartału ★

*16
Przeciętne m iesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw  w tys. zł w ciągu kwartału w zł.

★  ★ ★

*17 Sprzedaż detaliczna towarów  w sektorze przedsiębiorstw  w mld zł. * * *

*18
Produkcja sprzedana przemysłu w ciągu kwartału w mld zł. (ceny 
bieżące)

* * * * * *

*19 Produkcja sprzedana budownictw a w ciągu kwartału w mld zł. * *

*20 Nakłady inwestycyjne w  ciągu kwartału w m ld zł * * * ★  ★ ★

*21 Mieszkania oddane do użytku w ciągu kwartału w  tys. ★  ★ ★ * * *

*22
Mieszkania na które wydano pozwolenia na budowę w ciągu 
kwartału w tys.

* * *

*23
Oprocentowanie kredytów  konsum enckich Złotowych na okres 3 
lat w %

*24 Indeks dyskom fortu konsum enta w % ** * * * *

*25 Stopa bezrobocia w końcu kwartału * * * ★  ★ ★

*26 W skaźnik rentowności obrotu netto w % * * *

(***) parametr istotny na poziomie 0,001, (**) parametr istotny na poziomie 0,01, (*) parametr istotny 
na poziomie 0,05
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Tabela 9. Potencjalne sztuczne zmienne objaśniające oceny sytuacji na regionalnym rynku 
pracy przez mieszkańców województwa

Symbol Zmienne sztuczne
Istotność wsp. korelacji 

ze zmienną

Yi y2
T Numer kwartału *** *★ *

Qp
Zmienna sezonowa przyjmujących wartość 1 w kwartale p 
i wartość 0 w pozostałych kwartałach. X X

U
Zmienna opisująca zjawisko szoku akcesyjnego, przyjmująca 
wartość 1 w I, II i III kwartale 2004 roku oraz wartość 0 
w pozostałych kwartałach

★  ★ ★ ★  ★ ★

(***) parametr istotny na poziomie 0,001, (**) parametr istotny na poziomie 0,01, (*) parametr istotny 
na poziomie 0,05

Zdecydowana większość potencjalnych zmiennych objaśniających okazała 
się istotnie statystycznie skorelowana ze zmiennymi objaśnianymi16.

4.3. Modele mikro-makro ocen sytuacji na regionalnym rynku pracy przez 
mieszkańców województwa lubelskiego

Na podstawie danych pochodzących z przeprowadzonych w latach 
2003-2006, co kwartał badań ankietowych oraz kwartalnych danych m akro
ekonomicznych opisujących sytuację gospodarczą w województwie lubelskim 
oszacowano modele mikro-makro17 uporządkowanych zmiennych opisujących 
ocenę sytuacji na regionalnym rynku pracy w bieżącym kwartale w porów
naniu z poprzednim kwartałem (Yj) oraz przewidywany poziom bezrobocia 
w najbliższym kwartale (Y2).

Jak należało się spodziewać duża część zarówno zmiennych mikroekono
micznych jak i makroekonomicznych była ze sobą silnie skorelowana. Stąd też 
nie mogły one znaleźć się w jednym modelu.

Modelując zmienną Y, przyjęto iż potencjalnymi idiosynkratycznymi zmien
nymi objaśniającymi mogą być tylko zmienne opisujące zmiany w bieżącym 
kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem (Zp Z3, Z5, Z7) oraz zmienne 
opisujące stan gospodarstwa (Z9 i Z10). W takiej sytuacji dla zmiennej Y, naj
wyższą wartość współczynnika determinacji pseudo R 2 przy założeniu koin

16 Co prawda współczynnik korelacji liniowej Pearsona nie jest najlepszą miarą oceny za
leżności pomiędzy dwiema zmiennymi dyskretnymi lub pomiędzy zmienna dyskretną a zmienną 
ciągłą ale niewątpliwie daje przynajmniej przybliżony obraz zależności, który na tym etapie 
badania uznano za wystarczający.

17 Wszystkie obliczenia wykonano za pomocą programu Eviews 5.1
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cydencji wszystkich parametrów oraz ich istotności na poziomie 0,05 osiągnął 
model składający się tylko ze zmiennych idiosynkratycznych oraz zmiennych 
sztucznych.

Tabela 10. Wyniki estymacji modelu uporządkowanej zmiennej opisującej ocenę sytuacji 
na regionalnym rynku pracy w bieżącym kwartale w porównaniu z poprzednim 
kwartałem przez mieszkańców województwa lubelskiego

Parametr Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
0,3064*** 0,2960*** 0,2939*** 0.2377***
0,1657*** 0,1722*** 0,1695*** 0.2109***
0,1442** 0,1468** 0,1485** 0.1555**
1,6426*** 1,6440*** 1,6713*** 1.6657***

^9 0,2114*** 0,2129*** 0,2102*** 0.2164***

*1 0,0477** 0.1089***

■̂25 -0,1165*** -0,1745***

O) 0,1121***
T 0,0573***

q2 0,2623***
u 0,3712***

ń 4,2974*** 1,9600*** 0,6739 3.7234***

?2 7,7021*** 5,3574*** 4,0517*** 7.1039***
Pseudo-R2 0,1928 0,1918 0,1880 0,1882
AIC (Akaike) 1,5926 1,5945 1,6013 1,6009
SC (Schwarz) 1,6044 1,6063 1,6107 1,6104
Średnia trafność w % 77,41 78,22 78,69 79,59

(***) parametr istotny na poziomie 0,001, (**) parametr istotny na poziomie 0,01, (*) parametr istotny 
na poziomie 0,05

Prawdopodobieństwo odpowiedzi iż sytuacja na rynku pracy w bieżącym 
kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem poprawiła się jest wyższe 
jeżeli poprawie uległa sytuacja finansowa gospodarstwa domowego respon
denta (Zj), zwiększyły się wydatki na dobra konsumpcyjne (Z3), wzrosły jego 
oszczędności (Z5), wyższy był dochód na osobę w gospodarstwie (Z9) oraz 
respondent uznał, że poprawie uległa sytuacja gospodarcza województwa (Z7). 
Model potwierdza również iż mieszkańcy dostrzegają poprawę w czasie sytua
cji na regionalnym rynku pracy. Szczególnie wysoka ocena rynku pracy miała 
miejsce w okresie wokół akcesyjnym (dodatni, istotny statystycznie parametr 
przy zmiennej U). Jednocześnie ocena rynku pracy poprawia się sezonowo 
w drugich kwartałach.
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Model 1 nie daje jednak możliwości określenia wpływu zmian sytuacji 
makroekonomicznej na oceny regionalnego rynku pracy przez mieszkańców. 
Dlatego też wiedząc iż zmiany wartości zmiennych makroekonomicznych 
są skorelowane ze zmienna czasową (7"), która będąc w modelu „nie dopuszcza 
do niego” zmiennych makroekonomicznych18 postanowiono usunąć zmienną 
T. W takiej sytuacji z najlepszego modelu „wypadły” pozostałe zmienne sztuczne 
a nijako na ich miejsce weszły zmienne makroekonomiczne. Mniejszym tylko 
o 0,001 współczynnikiem determinacji pseudo R2 charakteryzował się model 2, 
w którym ocena rynku pracy zależy obok takich samych czynników idiosynkra- 
tycznych jak w modelu 1 od trzech zmiennych makroekonomicznych. Z modelu 
tego wynika, że prawdopodobieństwo pozytywnej oceny rynku pracy wzrasta 
w okresach wyższej dynamiki zmian liczby pracujących w sektorze przedsię
biorstw CXj), niższej stopy bezrobocia (X25) oraz większej rentowności sektora 
przedsiębiorstw (X26). Model ten potwierdza prawdziwość tezy iż ocena zmian 
na regionalnym rynku pracy przez mieszkańców województwa zależy nie tylko 
od sytuacji ich gospodarstwa domowego, ich subiektywnych ocen stanu gospo
darki województwa ale również od obiektywnego (mierzonego wskaźnikami 
statystycznymi) stanu gospodarki.

W celu bliższego określenia wpływu poszczególnych grup zmiennych 
na oceny zmian rynku pracy przeprowadzono symulacje zmian prawdopodo
bieństw odpowiedzi na pytanie w zależności od wartości tych zmiennych. Dla 
większej przejrzystości wywodu oszacowano dwa dodatkowe modele, które 
oprócz zmiennych idiosynkratycznych zawierały tylko po jednej zmiennej 
makroekonomicznej opisującej regionalny rynek pracy. W modelu 3 tą  zmienną 
jest stopa bezrobocia (AT25) a w modelu 4 dynamika liczby zatrudnionych w sek
torze przedsiębiorstw (źćj). Jednocześnie dla każdego modelu rozważano trzy 
sytuacje dotyczące wszystkich zmiennych idiosynkratycznych:
1) przyjmują minimalne wartości -  respondent o najniższych dochodach, 

pogarszającej się sytuacji materialnej gospodarstwa, uważający że sytuacja 
w województwie pogorszyła się (pesymista),

2) przyjmują „środkowe” wartości -  respondenci uważający iż nie nastąpiły zmia
ny zarówno w sytuacji ich gospodarstwa jak też w gospodarce województwa 
o przeciętnym dochodzie na osobę w gospodarstwie (respondent neutralny),

3) przyjmują maksymalne wartości -  respondenci o najwyższych dochodach, 
poprawiającej się sytuacji materialnej gospodarstwa, uważający że sytuacja 
w województwie poprawiła się (optymista).

18 Występuje tutaj zjawisko podobne do opisanego przez prof. Z. Hellwiga efektu katalizy: 
Hellwig Z. [1977].
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Wzrost stopy bezrobocia powoduje wzrost prawdopodobieństwa odpowie
dzi, iż sytuacja uległa pogorszeniu i spadek prawdopodobieństwa iż sytuacja 
uległa poprawie. Natomiast prawdopodobieństwo odpowiedzi iż sytuacja nie 
uległa zmianie wraz ze wzrostem stopy bezrobocia początkowo rośnie a następ
nie maleje.

Analizy zmian prawdopodobieństw odpowiedzi rozpoczniemy dla neutral
nego respondenta gdyż są one najbardziej wyraźne.

Wykres 5. Zmiana prawdopodobieństwa odpowiedzi neutralnego respondenta w zależności 
od stopy bezrobocia

(pl) -  pogorszenie sytuacji , (p2) -  bez zmian, (p3) -  poprawa sytuacji

Przy zerowej stopie bezrobocia neutralny respondent z prawdopodo
bieństwem 0,7587 odpowie, że na rynku pracy nastąpiła poprawa sytuacji, 
z prawdopodobieństwem 0,2306, że sytuacja nie uległa zmianie a z praw
dopodobieństwem 0,0107, że sytuacja uległa pogorszeniu19. Wzrost stopy 
bezrobocia początkowo powoduje szybszy wzrost prawdopodobieństwa odpo
wiedzi iż nie nastąpiła zmiana niż wzrost prawdopodobieństwa odpowiedzi, 
że wystąpiło pogorszenie. A wszystko dzieje się „kosztem spadku prawdopo
dobieństwa odpowiedzi, że nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Przy 
stopie bezrobocia20 6,971% prawdopodobieństwo odpowiedzi, że nie nastąpiła 
zmiana (0,4824) przewyższa prawdopodobieństwo odpowiedzi, że nastą
piła poprawa. Dla tej stopy bezrobocia prawdopodobieństwo odpowiedzi,

19 Innymi słowy na 100 neutralnych respondentów 76 udzieli odpowiedzi, iż sytuacja na rynku 
pracy województwa uległa poprawie, 23 że nie uległa zmianie a 1 że uległa pogorszeniu.

20 Obliczenia numeryczne z dokładnością do 0,001.
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że nastąpiło pogorszenie sytuacji wynosi 0,0353. Dalszy wzrost stopy bez
robocia powoduje spowolnienie wzrostu prawdopodobieństwa odpowiedzi, 
że nie nastąpiła zmiana i przyśpieszenie prawdopodobieństwa odpowiedzi, 
że nastąpiło pogorszenie, a wszystko dzieje się nadal „kosztem” spadku praw
dopodobieństwa odpowiedzi, że nastąpiła poprawa. Jednocześnie zdecydo
wanie dominuje prawdopodobieństwo odpowiedzi, że nie nastąpiła zmiana. 
Przy stopie bezrobocia 16,246% krzywa prawdopodobieństwa odpowiedzi, 
że nie nastąpiła zmiana osiąga swoje maksimum (0,6881). Dla tej samej 
stopy bezrobocia następuje przecięcie się prawdopodobieństw odpowiedzi, 
że nastąpiło pogorszenie sytuacji i odpowiedzi, że nastąpiła poprawa (0,1559). 
Dalszy wzrost stopy bezrobocia sprawia, że „kosztem” wzrostu prawdopodo
bieństwa odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie spadają prawdopodobieństwa 
odpowiedzi, że sytuacja nie uległa zmianie oraz, że się poprawiła. Przy stopie 
bezrobocia 25,522% prawdopodobieństwo odpowiedzi iż nastąpiło pogorsze
nie (0,4824) przewyższa prawdopodobieństwo odpowiedzi, że nie nastąpiła 
zmiana. W tym momencie prawdopodobieństwo odpowiedzi, że nastąpiła 
poprawa wynosi 0,0353. Jak widać cały układ jest symetryczny wokół stopy 
bezrobocia 16,246%.

Wykres 6. Zmiana prawdopodobieństwa odpowiedzi pesymisty w zależności od stopy 
bezrobocia

(pl) -  pogorszenie sytuacji, (p2) -  bez zmian, (p3) -  poprawa sytuacji

Podobne rozkłady prawdopodobieństw odpowiedzi w zależności od stóp 
bezrobocia występują również w przypadku respondentów pesymistów oraz 
optymistów chociaż osie symetrii są przesunięte w pierwszym przypadku 
o 15,497% w lewo a w drugim przypadku o 16,702% w prawo.
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Przy zerowej stopie bezrobocia pesymista z prawdopodobieństwem 0,1739 
odpowie, że na rynku pracy nastąpiła poprawa sytuacji, z prawdopodobień
stwem 0,6866, że sytuacja nie uległa zmianie, a z prawdopodobieństwem 0,1395, 
że sytuacja uległa pogorszeniu. Już przy stopie bezrobocia 0,749% przecinają 
się krzywe prawdopodobieństw odpowiedzi iż nastąpiła poprawa i że nastąpiło 
pogorszenie. Po przekroczeniu stopy bezrobocia 10,025% dominują odpowie
dzi, że nastąpiło pogorszenie sytuacji na regionalnym rynku pracy.

Przy zerowej stopie bezrobocia optymista z prawdopodobieństwem 0,9830 
odpowie, że na rynku pracy nastąpiła poprawa sytuacji, z prawdopodobień
stwem 0,0164, że sytuacja nie uległa zmianie a zaledwie z prawdopodobień
stwem 0,0005, że sytuacja uległa pogorszeniu. Dopiero przy stopie bezrobocia 
32,948% przecinają się krzywe prawdopodobieństw odpowiedzi iż nastąpiła 
poprawa i że nastąpiło pogorszenie. A odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie 
sytuacji na regionalnym rynku pracy wykażą się najwyższym prawdopodobień
stwem gdy stopa bezrobocia przekroczy 42,224%.

Wykres 7. Zmiana prawdopodobieństwa odpowiedzi optymisty w zależności od stopy 
bezrobocia

(pl) -  pogorszenie sytuacji , (p2) -  bez zmian, (p3) -  poprawa sytuacji
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Tabela 11. Stopy bezrobocia w wybranych punktach krzywych prawdopodobieństw
odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian sytuacji na rynku pracy województwa

Respondent

Stopa bezrobocia w % w punkcie gdzie:

prawdopodobieństwo
odpowiedzi
bez zmian (0,4824)
przewyższa
prawdopodobieństwo
odpowiedzi poprawa

prawdopodobieństwo 
odpowiedzi 
bez zmian (0,6881) 
osiąga maksimum

prawdopodobieństwo 
odpowiedzi 
pogorszenie 
(0,1559) przewyższa 
prawdopodobieństwo 
odpowiedzi poprawa

prawdopodobieństwo 
odpowiedzi 
pogorszenie 
(0,4824) przewyższa 
prawdopodobieństwo 
odpowiedzi bez zmian

Pesymista * 0,749 0,749 10,025
Neutralny 6,971 16,246 16,246 25,522
Optymista 23,673 32,948 32,948 42,224

* Wartość ta jest ujemna co w przypadku stopy bezrobocia nie ma interpretacji ekonomicznej

Podobnie zachowuje się model 4, w którym stopa bezrobocia zastąpiona 
została dynamiką zmian liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Przy 
czym tym razem wzrost dynamiki zmian liczby pracujących powoduje wzrost 
prawdopodobieństwa odpowiedzi, że nastąpiła poprawa i spadek prawdopodo
bieństwa odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie. Krzywa prawdopodobieństwa 
odpowiedzi, że na rynku pracy nie nastąpiła żadna zmiana ma podobny prze
bieg jak w modelu 3.

Tabela 12. Prawdopodobieństwa ocen rynku pracy w zależności od dynamiki liczby 
pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Respondent
Dynamika liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw w %

-5% 0% 5 %

Pi P2 P3 Pi P2 P3 Pt P2 P3
Pesymista 0,8559 0,1384 0,0057 0,7751 0,2151 0,0098 0,6666 0,3167 0,0167
Neutralny 0,2848 0,6365 0,0787 0,1877 0,6839 0,1284 0,1182 0,6793 0,2025
Optymista 0,0210 0,3661 0,6129 0,0123 0,2559 0,7318 0,0072 0,1681 0,8247

p, -  pogorszenie sytuacji , p2 -  bez zmian, p3-  poprawa sytuacji

Za pomocą modelu 4 zweryfikujemy hipotezę, że to sytuacja indywidualna 
respondenta ma znacznie większy wpływ na ocenę regionalnego rynku pracy 
niż zmiany sytuacji makroekonomicznej21. Wzrost dynamiki liczby pracujących 
z -  5% do 5% a więc w zakresie zbliżonym do tego jaki obserwowano podczas 
badań powoduje spadek prawdopodobieństwa odpowiedzi przez pesymistę, 
że nastąpiło pogorszenie o 0,1893 podczas gdy przejście respondenta z grupy

21 Hipotezę tę można oczywiście zweryfikować również za pomocą modelu 3.
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pesymistów do respondentów neutralnych przy dynamice liczy miejsc pracy 
wynoszącej -  5% powoduje trzykrotnie większy spadek prawdopodobieństwa 
odpowiedzi, że nastąpiło pogorszenie (o 0,5711). Lub inaczej prawdopodobień
stwo odpowiedzi przez optymistę, że nastąpiła poprawa na rynku pracy przy 
dynamice liczby pracujących -  5% wynosi 0,6129 i jest wielokrotnie wyższe niż 
prawdopodobieństwo odpowiedzi przez pesymistę, że nastąpiła poprawa przy 
dynamice 5% (0,0167).

Tabela 13. Wyniki estymacji modelu uporządkowanej zmiennej opisującej prognozę sytuacji 
na regionalnym rynku pracy w następnym kwartale w porównaniu z bieżącym 
kwartałem przez mieszkańców województwa lubelskiego

Parametr Model 5 Model 6

0,1011*

0,7450*** 0,6884***

0,7517*** 0,7192***

0,0431**

^ 2 3 -0,2370***

^2 5 -0,0639**

^ 2 6 0,1324***

h 0,5581 -1,6957*

r 2 3,2389*** 1,0189

Pseudo-R 2 0,0802 0,0881

AIC (Akaike) 1,8724 1,8566

SC (Schwarz) 1,8795 1,8649

Średnia trafność w % 48,39 47,00

(***) parametr istotny na poziomie 0,001, (**) parametr istotny na poziomie 0,01, (*) parametr istotny 
na poziomie 0,05

Oszacowane modele zmiennej Y2, chociaż wśród idiosynkratycznych 
potencjalnych zmiennych objaśniających znalazły się dodatkowo zmienne 
opisujące przewidywania (Z7, Z4, Z6, Z8, Y}), charakteryzują się znacznie 
gorszą jakością niż modele opisujące zmiany na rynku pracy w ostatnim 
kwartale. Tym niemniej i tutaj widać, że oprócz czynników idiosynkratycz
nych w tym oceny sytuacji na rynku pracy w ostatnim  kwartale, istotny 
wpływ na przewidywane zmiany poziomu bezrobocia mają czynniki m akro
ekonomiczne. W modelu 5 jest to dynamika liczby pracujących w sektorze 
przedsiębiorstw (Xj) oraz stopa bezrobocia (X25) a w modelu 6 oprocentowa
nie 3 letnich kredytów konsumpcyjnych (X?3) oraz rentowność netto sektora 
przedsiębiorstw (X26).
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5. Podsumowanie

W najczęściej stosowanych metodach opracowywania danych pochodzących 
z badań nastrojów gospodarczych (metoda sald netto, metoda dyfuzji) pomija się 
odpowiedzi respondentów, iż sytuacja nie uległa zmianie. Autorzy podręcznika 
OECD na temat badań koniunktury gospodarczej twierdzą, że podejście takie 
podyktowane jest doświadczeniem wielu krajów, z którego wynika, że stracone 
w ten sposób informacje nie mają istotnego wpływu na ocenę koniunktury22. 
Należy jednak zdawać sobie sprawę, że stosując powyższe podejście tracimy 
bardzo często ponad połowę odpowiedzi23. Powstaje więc pytanie czy należy 
tak łatwo rezygnować z zebranego niekiedy z wielkim trudem materiału empi
rycznego i czy w rzeczywiści odpowiedzi o braku zmian mają tak mały wpływ 
na wnioskowanie.

Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki, naszym zdaniem, skłaniają 
do wniosku, że jednak nie należy zbyt szybko rezygnować z już zebranego 
materiału statystycznego. Za tą tezą przemawiają zarówno argumenty meto
dologiczne jak i merytoryczne. W badaniach statystycznych większa próba 
daje zazwyczaj bardziej stabilne wyniki, wyższą istotność parametrów i lepsze 
dopasowanie szacowanych modeli do danych empirycznych. Z drugiej strony 
odpowiedzi o braku zmian mogą być interpretowane jako miary niepewności 
respondentów24, a takie informacje wydają się ważne z punktu widzenia subiek
tywnych ocen sytuacji gospodarczej.

Potrzebę brania pod uwagę odpowiedzi „bez zmian" potwierdzają również 
zaprezentowane wyniki modelowania ocen regionalnego rynku pracy przez 
mieszkańców województwa lubelskiego. Zaproponowane modele uporządko
wanej zmiennej objaśnianej pozwoliły na wykorzystanie informacji niesionych 
przez odpowiedzi „bez zmian". Jednocześnie widać, że prawdopodobieństwo 
odpowiedzi, że sytuacja na rynku pracy nie uległa zmianie, a więc prawdopo
dobieństwo niepewności respondenta zmienia się w zależności od zmieniającej 
się sytuacji społeczno-gospodarczej mierzonej wartościami „twardych” danych 
statystycznych (stopa bezrobocia, dynamika liczby pracujących w sektorze 
przedsiębiorstw, itd.). Generalnie pogorszenie wartości zmiennej makroekono
micznej początkowo powoduje szybszy wzrost prawdopodobieństwa odpowie
dzi, że sytuacja „nie uległa zmianie" (wzrost niepewności) niż prawdopodo

22 Business Tendency Surveys: A Handbook, Source OECD, [2003].
23 Przypomnijmy, że w prezentowanych wynikach badań 54,8% respondentów nie zauwa

żyła zmian na rynku pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem a 52,7% respondentów nie 
przewidywała zmian w poziomie bezrobocia w przyszłym kwartale.

24 Business Tendency Surveys: A Handbook, Source OECD, [2003].
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bieństwa, że sytuacja „pogorszyła się”. Dzieje się to oczywiście kosztem spadku 
prawdopodobieństwa uzyskania odpowiedzi, że sytuacja „poprawiła się”. Przy 
czym początkowo respondenci jeszcze nie mają wyrobionego zdania (wykazują 
stosunkowo dużą niepewność) i częściej są skłonni odpowiadać, że nie widzą 
zmian, niż że sytuacja się pogorszyła. Jednak dalsze pogarszanie się wartości 
zmiennej makroekonomicznej powoduje, że prawdopodobieństwa odpowiedzi, 
iż sytuacja „nie uległa zmianie” po osiągnięciu maksimum zaczyna spadać, czyli 
zaczyna się zmniejszać niepewność respondentów co do zmian na rynku pracy 
-  nabierają oni coraz większego przekonania, że sytuacja ulega pogorszeniu.
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