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OCZEKIWANIA PŁACOWE BEZROBOTNYCH 
I ICH DETERMINANTY – ANALIZA EMPIRYCZNA 

Koniec pierwszej dekady XXI w dyskusji dotycz�cej rynku pracy w Polsce 

zdominowany został przez problem oceny stanu wdro�enia modelu flexicurity. 

Model ten składa si� z czterech głównych komponentów: elastycznych form 

zatrudnienia, kształcenia ustawicznego, aktywnej polityki rynku pracy 

i nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego. 

W badaniach dotycz�cy systemu zabezpieczenia społecznego zwraca si�
uwag� na oddziaływania zasiłków dla bezrobotnych na zachowanie 

bezrobotnych na rynku pracy.
1
 W tym kontek�cie wa�nym problem jest 

okre�lenie oczekiwa� płacowych bezrobotnych i ich determinanty, ze 

szczególnym uwzgl�dnieniem wpływu zasiłków dla bezrobotnych, co wła�nie 

zostało przyj�te jako cel tego opracowania. 

RÓWNANIE OCZEKIWANYCH PŁAC PRZEZ BEZROBOTNYCH 

W pracy przyj�to zało�enie, �e oczekiwania płacowe bezrobotnych mo�na 

opisywa� w podobny sposób jak płace osób zatrudnionych. Za podstaw�
konstrukcji modelu przyj�to wi�c równanie płac postaci:  

iiiioiii UXXSXSw ++++=
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gdzie: iw , iS  i iX  to odpowiednio: płaca, lata edukacji i do�wiadczenie 

zawodowe zdobyte w trakcie wykonywania pracy; 3210 ,,, αααα  to szacowane 

parametry równania, a iU  to składnik losowy. 

                                                
* Dr, Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Łódzki. 
1 Problem ten został podj�ty m. in. w pracach: E. Kwiatkowski, Cz. Doma�ski, P. Kubiak, 

Forms, Principles and Effects of the Labour Market Policies in Poland in Transition, “Statistics in 

Transiotion”, vol 4, nr 3, 1999, s. 333-364; E. Kry�ska, (red.), Flexicurity w Polsce. Diagnoza 

i rekomendacje, MPiPS, Warszawa 2009. 
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Równanie (1) jest najcz�stsz� specyfikacj� modelu Mincera pokazuj�cego 

zwi�zek mi�dzy poziomem oczekiwanych płac a wykształceniem 

i do�wiadczeniem zawodowym.
2

W naszym zastosowaniu jako zmienn� obja�nian� przyjmiemy logarytm 

oczekiwanego przez bezrobotnych miesi�cznego wynagrodzenia netto. 

Wysoko�� oczekiwanych płac zale�y od poziomu wykształcenia bezrobotnego 

oraz od zgromadzonego przez niego do�wiadczenia zawodowego. Oczekiwane 

zarobki b�d� tym wy�sze, im wy�szy jest poziom wykształcenia. Sta� pracy 

tak�e dodatnio oddziałuje na poziom oczekiwanych płac. Wpływ wieku 

bezrobotnego na poziom płac nie jest jednak liniowy. Wyst�puj� tu dwa efekty 

wzajemnie si� znosz�ce: efekt wzrostu do�wiadczenia zawodowego i efekt 

spadku mo�liwo�ci jednostki wywołanej starzeniem si�. Wzrost do�wiadczenia 

zawodowego jednostki przekłada si� na wzrost oczekiwa� płacowych. Efekt 

spadku mo�liwo�ci jednostki z czasem coraz silniej je jednak ogranicza
3
. 

Dodatkowo do równania tego dodamy jeszcze płe� i �redni poziom płac 

w miejscu zamieszkania. Oba te czynniki bezsprzecznie wpływaj� na 

oczekiwania płacowe bezrobotnych. Kobiety zazwyczaj uzyskuj� ni�sze 

wynagrodzenie ni� m��czy	ni. Oczekiwania płacowe bezrobotnych kobiet 

powinny tak�e ró�ni� si� od oczekiwa� płacowych bezrobotnych m��czyzn. Ich 

wysoko�� winna by� tak�e mocno skorelowana z wysoko�ci� płac osi�ganych na 

danym obszarze.  

Ostatni� determinant� oczekiwa� płacowych bezrobotnych cz�sto 

wskazywan� w literaturze s� zasiłki dla bezrobotnych. Zazwyczaj uwa�a si�, �e 

bezrobotni pobieraj�cy zasiłek oczekuj� wy�szych płac ni� bezrobotni 

pozbawienia prawa do zasiłku. 

DANE I MODEL 

Dane wykorzystane w analizie pochodz� z przeprowadzonego w I kwartale 

2008 r. badania aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci (BAEL). Do analizy 

przygotowano prób� obejmuj�c� osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP 

w momencie badania. Próba zawiera dane indywidualne dotycz�ce płci, 

wykształcenia, wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, faktu pobierania 

zasiłku oraz oczekiwanej przez respondenta wysoko�ci płacy miesi�cznej netto.  

                                                
2 J. Mincer, Schooling, Experience and Earnings, New York 1974: National Bureau of 

Economic Research. Przegl�d zastosowa� równania Mincera i jego dekompozycji zawiera praca:

A. Kunze, The Determination Wage Gap: A Survey, Discussion Paper No. 193, 2000, IZA. 
3 K. Cichy, K. Malaga, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] Kapitał 

ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Herbst M. (red.), Wydawnictwo Naukowe 

SCHOLAR , Warszawa 2007, s. 20-22. 
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Ilo�� lat edukacji respondenta została okre�lona na podstawie deklarowanego 

poziomu wykształcenia, według nast�puj�cego schematu: 

−niepełne podstawowe i podstawowe – 8 lat, 

−zasadnicze zawodowe – 11 lat, 

−�rednie ogólnokształc�ce – 12 lat, 

−�rednie zawodowe i policealne – 13 lat, 

−wy�sze – 17 lat. 

Do�wiadczenie zawodowe bezrobotnych zostało uj�te w kategorii wieku. 

Zmienna okre�laj�ca płe� przyjmuje warto�� 1 dla m��czyzn i 0 dla kobiet. 

Dodatkowo do próby dodano zmienn� zawieraj�c� informacj� o �rednim 

poziomie płac w poszczególnych województwach w 2007 r. 

Wysoko�� oczekiwanych płac w przygotowanej próbie nie jest znana dla 

wszystkich respondentów. Zarejestrowani bezrobotni wykonuj�cy prac� „na 

czarno” lub pozostaj�cy bierni zawodowo nie okre�laj� oczekiwanej płacy. To 

czy konkretna osoba zarejestrowana jako bezrobotna jest faktycznie osob�
poszukuj�c� pracy czy te� nie trudno uzna� za zjawisko losowe. Z tego powodu 

postanowiono wykorzysta� model Heckmana. W modelu tym dodatkowo 

wyst�puje równanie doboru obserwacji do próby. Równanie to pozwala okre�li�, 
z jakim prawdopodobie�stwem dana jednostka trafia do badanej próby, tzn. jest 

nie tylko zarejestrowana jako bezrobotna, ale faktycznie jest osob� pozostaj�c�
bez pracy i jej poszukuj�c�. Nast�pnie prawdopodobie�stwa te zostaj�
przekształcone i wykorzystane w głównym równaniu modelu jako dodatkowa 

zmienna
4
. 

Podstawowe równanie opisane jest wzorem (2). W równaniu selekcji do 

zmiennych wykorzystanych w równaniu głównym doł�czono dwie zmienne 

okre�laj�ce stan cywilny i miejsce zamieszkania. Zmienna okre�laj�ca stan 

cywilny przyjmuje warto�� 1 dla osób pozostaj�cych w zwi�zku 

i 0 w pozostałych przypadkach. Zmienna miejsce zamieszkania przyjmuje 

warto�� 1 dla mieszka�ców wsi i 0 dla mieszka�ców miast. Model oszacowano 

metod� najwi�kszej wiarygodno�ci. 

                                                
4 Zob. W. H. Greene, Econometric Analysis, Prentice Hall International, (UK) Limited, London

2000, s. 935 i nast�pne. 
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REZULTATY BADA�

Równanie oczekiwa� płacowych bezrobotnych przyjmuje posta�: 

iiiiiioi UAWZXXSew ++++++= 54

2

321]ln[ αααααα              (2) 

gdzie: iew  to oczekiwana płaca, iS  - lata edukacji, iX  to do�wiadczenie 

zawodowe zdobyte w trakcie wykonywania pracy, iZ  to płe�, iAW  to �rednia 

płaca w miejscu zamieszkania i-tego bezrobotnego; 543210 ,,,,, αααααα  to 

szacowane parametry równania, a iU  to składnik losowy. 

Parametry równania 321 ,, ααα  okre�laj� stop� zwrotu z inwestycji 

odpowiednio w wykształcenie i do�wiadczenie zawodowe, a ich interpretacja 

jest nast�puj�ca:  

1α
 –  wzrost liczby lat edukacji o 1 rok powoduje wzrost poziomu oczekiwanej 

płacy netto o 
%1001 ⋅α

2α
 – wzrost do�wiadczenia zawodowego o kolejny rok powoduje wzrost 

poziomu oczekiwanej płacy netto o 
%1002 ⋅α

3α
 – wskazuje jak silnie wyhamowywany jest wzrost poziomu oczekiwanej 

płacy netto z tytułu wzrostu do�wiadczenia zawodowego wraz z wiekiem. 

Parametr 4α
 okre�la ró�nic� w poziomie oczekiwanych płac w przekroju 

płci, a ostatni parametr 5α
 - okre�la jak wysoko�� przeci�tnych płac w miejscu 

zamieszkania bezrobotnego wpływa na wysoko�� jego oczekiwa� płacowych. 

Wyniki regresji zestawiono w tabeli 1. Badana próba liczyła 2515 

obserwacji, z czego 1196 zostało u�yte w równaniu oczekiwanych płac przez 

bezrobotnych. Wszystkie oszacowane parametry głównego równania s� istotne 

statystycznie i maj� znaki zgodne z oczekiwaniami. W badanej próbie �rednia 

oczekiwana premia za dodatkowy rok nauki wyniosła 3,95%, a za ka�dy kolejny 

rok zdobywania do�wiadczenia zawodowego 3%. Oczekiwania płacowe 

bezrobotnych s� dodatnio skorelowane ze �rednim poziomem płac 

w województwie, a bezrobotni m��czy	ni oczekuj� płac o 31% wy�szych ceteris 

paribus ni� bezrobotne kobiety. 
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Tabela 1 

Oszacowania parametrów modelu Heckmana (dla ogółu bezrobotnych)

Równanie główne modelu 

 Parametr 
Bł�d 

standardowy 
statystyka t P>|t| 

lata edukacji 0,040 0,005 8,370 0,000 

wiek 0,030 0,007 4,070 0,000 

kwadrat wieku -0,000 0,000 -4,320 0,000 

m��czyzna/kobieta 0,315 0,023 13,450 0,000 

�rednia płaca w 

województwie 
0,000 0,000 2,940 0,003 

stała 5,453 0,169 32,210 0,000 

Równanie doboru próby 

 Parametr 
Bł�d 

standardowy 
statystyka t P>|t| 

lata edukacji 0,053 0,011 4,920 0,000 

wiek 0,052 0,017 3,110 0,002 

kwadrat wieku -0,001 0,000 -3,310 0,001 

m��czyzna/kobieta 0,450 0,053 8,460 0,000 

�rednia płaca w 

województwie 
-0,121 0,044 -2,750 0,006 

stan cywilny -0,059 0,039 -1,490 0,137 

wie�/miasto -1,610 0,337 -4,780 0,000 

stała 0,053 0,011 4,920 0,000 

Liczba obserwacji = 2515 

Liczba obserwacji nieocenzurowanych = 1196 

Statystyka Walda chi2(5) = 240,36 

�ródło: BAEL, opracowanie własne. 

Determinant�, któr� pomin�li�my w równaniu 2 s� zasiłki dla bezrobotnych. 

Chc�c okre�li� ich wpływ postanowiono porówna� oszacowania równa�
oczekiwa� płacowych dla zasiłkobiorców i bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

(niezasiłkobiorców). 
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Tabela 2 

Oszacowania parametrów modelu Heckmana 
(dla bezrobotnych z prawem do zasiłku)

Równanie główne modelu 

 Parametr 
Bł�d 

standardowy 
Statystyka t P>|t| 

lata edukacji 0,042 0,013 3,350 0,001 

wiek 0,070 0,020 3,400 0,001 

kwadrat wieku -0,001 0,000 -3,370 0,001 

m��czyzna/kobieta 0,312 0,059 5,260 0,000 

�rednia płaca 

w województwie 
0,000 0,000 1,550 0,121 

stała 4,658 0,496 9,390 0,000 

Równanie doboru próby 

 Parametr 
Bł�d 

standardowy 
Statystyka t P>|t| 

lata edukacji 0,065 0,033 1,990 0,046 

wiek 0,166 0,055 3,030 0,002 

kwadrat wieku -0,002 0,001 -2,960 0,003 

m��czyzna/kobieta 0,395 0,149 2,660 0,008 

�rednia płaca w 

województwie 
-0,435 0,155 -2,810 0,005 

stan cywilny -0,106 0,135 -0,780 0,433 

wie�/miasto -3,624 1,136 -3,190 0,001 

stała 0,065 0,033 1,990 0,046 

Liczba obserwacji = 326 

Liczba obserwacji nieocenzurowanych = 140 

Statystyka Walda chi2(5) = 39,78 

�ródło: BAEL, opracowanie własne. 

W tabeli 2 zestawiono wyniki szacunków równania (2) dla zasiłkobiorców. 

W badanej próbie 326 bezrobotnych posiadało prawo do zasiłku, z czego 

informacje o 186 osobach zostały u�yte w równaniu głównym modelu 

Heckmana. W tej próbie �rednia oczekiwana premia za dodatkowy rok nauki 

wyniosła 4,23%, a za ka�dy kolejny rok zdobywania do�wiadczenia 

zawodowego 6,95%. Oczekiwania płacowe bezrobotnych z prawem do zasiłku 

s� dodatnio skorelowane ze �rednim poziomem płac w województwie, ale 

oszacowany parametr jest nieistotny statystycznie. Bezrobotni m��czy	ni 
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pobieraj�cy zasiłek oczekuj� płac o 31% wy�szych ceteris paribus ni�
bezrobotne kobiety.  

Tabela 3 

Oszacowania parametrów modelu Heckmana 
(dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku)

Równanie główne modelu 

 Parametr 
Bł�d 

standardowy 
Statystyka t P>|t| 

lata edukacji 0,037 0,005 7,150 0,000 

wiek 0,025 0,008 2,990 0,003 

kwadrat wieku 0,000 0,000 -3,340 0,001 

m��czyzna/kobieta 0,310 0,026 12,040 0,000 

�rednia płaca 

w województwie 
0,000 0,000 2,750 0,006 

stała 5,570 0,182 30,610 0,000 

Równanie doboru próby 

 Parametr 
Bł�d 

standardowy 
Statystyka t P>|t| 

lata edukacji 0,050 0,011 4,420 0,000 

wiek 0,037 0,017 2,110 0,035 

kwadrat wieku -0,001 0,000 -2,380 0,017 

m��czyzna/kobieta 0,463 0,057 8,140 0,000 

�rednia płaca 

w województwie 
-0,073 0,044 -1,660 0,097 

stan cywilny -0,050 0,039 -1,290 0,196 

wie�/miasto -1,339 0,351 -3,810 0,000 

stała 0,050 0,011 4,420 0,000 

Liczba obserwacji = 2189 

Liczba obserwacji nieocenzurowanych = 1010 

Statystyka Walda chi2(5) = 194,6 

�ródło: BAEL, opracowanie własne. 

Porównajmy te wyniki z wynikami estymacji modelu na próbie bezrobotnych 

pozbawionych prawa do zasiłku zawartych w tabeli 3. Osób takich w badanej 

próbie było 2189, z czego 1010 obserwacji wykorzystano przy szacowaniu 

parametrów równania oczekiwa� płacowych. W tej próbie �rednia oczekiwana 

premia za dodatkowy rok nauki wyniosła 3,73%, a za ka�dy kolejny rok 

zdobytego do�wiadczenia zawodowego 2,45%. Oczekiwania płacowe 



Paweł Kubiak 198

bezrobotnych bez prawa do zasiłku s� dodatnio skorelowane ze �rednim 

poziomem płac w województwie. Bezrobotni m��czy	ni bez prawa do zasiłku 

oczekuj� płac o 31% wy�szych ceteris paribus ni� bezrobotne kobiety. 

Premia oczekiwana za wykształcenie i do�wiadczenie zawodowe jest silnie 

zró�nicowana w zale�no�ci od tego czy bezrobotny pobiera zasiłek czy te� nie. 

Ogólnie mo�na stwierdzi�, �e zasiłkobiorcy oczekuj� wy�szej premii z tytułu 

wykształcenia o 0,5 punktu procentowego i a� o 4,5 punktu procentowego 

wy�szej z tytułu do�wiadczenia zawodowego. W oczekiwanych płacach 

zasiłkobiorców silniej uwidoczniony jest te� negatywny efekt utraty mo�liwo�ci 

wraz z wiekiem (parametr dla kwadratu wieku jest, co do modułu wyra	nie 

wy�szy ni� u bezrobotnych bez prawa do zasiłku).  

Ostatnim etapem bada� była próba okre�lenia skali wpływu zasiłków na 

oczekiwania płacowe bezrobotnych na polskim rynku pracy. Dokonano tego 

poprzez dekompozycj� ró�nic w oczekiwaniach płacowych metod� Oaxaca- 

Blindera (1973) mi�dzy zasiłkobiorcami i bezrobotnymi bez prawa do zasiłku 

przedstawionych wcze�niej
5
. 

Je�li UBW  i nUBW  oznaczaj� faktyczne oczekiwane płace bezrobotnych 

z prawem do zasiłku i bez prawa do zasiłku, to całkowit� ró�nic� oczekiwanych 

płac mi�dzy tymi dwoma grupami mo�emy okre�li� wska	nikiem: 

1−=
nUB

UB

W

W
G .                                                  (3) 

Ró�nic� w oczekiwaniach płacowych wynikaj�c� tylko z ró�nic 

w obserwowanych charakterystykach bezrobotnych nale��cych do obu grup 

tj. �redni poziom wykształcenia, czy do�wiadczenia zawodowego okre�la 

wska	nik: 

1
*

*

−=

nUB

UB

W

W
Q .                                               (4)

Stosunek relacji faktycznych oczekiwanych płac bezrobotnych z prawem do 

zasiłku i bez prawa do zasiłku (G) do relacji �rednich oczekiwanych płac 

hipotetycznych (Q) potraktujemy, analogicznie do koncepcji Oaxaca i Bindera, 

jako miar� wpływu zasiłków na oczekiwania płacowe (D), czyli:

1

1
1

+

+
=+

Q

G
D .                                                (5) 

                                                
5 por. Oaxaca, Ronald, Male-female wage differentials in urban labor markets, “International 

Economic Review”, 14(3), 1973, s.693-700 i Santos Clementina, González Pilar, Gender Wage 

Differentials in the Portuguese Labor Market, DP 2003 – 03, [dost�p 02. 06. 2010] dost�pny 

w Internecie: <[http://www.fep.up.pt/investigacao/cete/papers/index.html> 
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Logarytmuj�c równanie (5) otrzymujemy: 

( ) ( ) ( )1ln1ln1ln +++=+ DQG                                 (6) 

czyli: 

( ) ( )1ln1lnlnln +++=− DQWW nUBUB                           (7) 

Równanie (7) przedstawia standardow� dekompozycj� Oaxaca-Bindera 

(1973). Pierwszy element po prawej stronie równania (7) mierzy obja�nian�
cz��� ró�nic oczekiwa� płacowych. Jest on ró�ny od zera zawsze wtedy, gdy 

grupa zasiłkobiorców ró�ni si� od grupy niezasiłkobiorców cechami istotnymi 

dla rynku pracy (np. zasobem kapitału ludzkiego). Drugi element mierzy nie 

obja�nian� cz��� ró�nic w oczekiwaniach płacowych. Jest to miara ró�nic 

w oczekiwaniach płacowych mi�dzy zasiłkobiorcami a niezasiłkobiorcami, która 

wyst�piłaby nawet wówczas, gdy charakterystyki tych dwóch grup byłyby 

identyczne. W naszym zastosowaniu jest to miara siły wpływu zasiłków na 

oczekiwania płacowe bezrobotnych. 

Wyniki przeprowadzonej dekompozycji zawiera tabela 4. Zasiłkobiorcy 

�rednio oczekiwali płac wy�szych od niezasiłkobiorców o 23%. Ich oczekiwania 

płacowe ze wzgl�du na ró�nice w obserwowanych charakterystykach powinny 

by� wy�sze o 9%. Pozostał� cz��� faktycznej ró�nicy mo�na przypisa�
wpływowi zasiłków. Przeprowadzone badania potwierdzaj� hipotez� o dodatnim 

wpływie systemu zasiłkowego na oczekiwania płacowe.

Tabela 4 

Dekompozycja Oaxaca-Blindera 

Wyszczególnienie Ró�nica (w %) 

Całkowita ró�nica w oczekiwanych płacach (G) 23,3 

Ró�nica wynikaj�ca z ró�nic w charakterystykach (Q) 9,0 

Ró�nica wynikaj�ca z ró�nic oszacowanych parametrów 

(wpływ zasiłków na oczekiwania płacowe) (D) 
14,3 

Procent całkowitej ró�nicy 

Ró�nica obja�niana (Q/G) 38,8 

Ró�nica nieobja�niana(D/G) 61,2 

�ródło: tabela 2 i 3, opracowanie własne 
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WNIOSKI 

Przeprowadzone badania potwierdzaj� wpływ szeregu czynników na 

wysoko�� oczekiwa� płacowych bezrobotnych. Czynniki te to, wykształcenie, 

do�wiadczenie zawodowe, płe�, poziom płac w miejscu zamieszkania. Ponadto 

potwierdzono wpływ systemu zasiłkowego na wysoko�� oczekiwa� płacowych. 

To ostatnie ustalenie wydaje si� najwa�niejsz� obserwacj� niniejszej pracy. 

Zasiłkobiorcy poszukuj� ofert pracy zwi�zanych z wy�szymi płacami. To 

z jednej strony mo�e �wiadczy� o zwi�kszaniu presji płacowej przez system 

zasiłkowy, a z drugiej o tym, �e zasiłkobiorcy szukaj� „lepszej” pracy.  

Dokładna analiza statystyczna uzyskanych wyników nie jest zadowalaj�ca. 

Co prawda wszystkie przeprowadzone testy potwierdzały celowo��
zastosowanej procedury Heckamana do opisu badanej zale�no�ci, ale 

zastosowane równanie selekcji nie okazało si� zbyt trafne. Wyniki tej 

niedoskonało�ci przekładaj� si� na oszacowane parametry modeli. Do ich 

interpretacji nale�y podchodzi� ostro�nie, traktuj�c je bardzie jako wskazanie 

kierunku zwi�zku ni� precyzyjnej miary siły zwi�zku. Zastosowana metoda 

wydaje si� by� jednak bardzo obiecuj�ca. Zastosowanie znanych metod analizy 

równa� płac do analizy oczekiwa� płacowych bezrobotnych oraz wpływu 

systemu zasiłkowego na nie pozwala na bardziej dogł�bne poznanie tych 

zjawisk. 
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THE UNEMPLOYED WAGE EXPECTATIONS AND 
THEIR DETERMINANTS – EMPIRICAL ANALYSIS 

(Summary) 

The main goal of the paper is to show, empirically, what is the minimum monthly gross salary 

that would encourage unemployed to take up employment and indicate some determinants of this. 

In particular we try to examine the impact of unemployment benefits on the level of threshold 

salary.  

The studies demonstrated that persons who receive benefits usually have higher salary 

expectations than the unemployed without the right to benefits. This may – on one hand – indicate 

that the benefit system puts a higher pressure on salary increases. On the other hand, this may also 

indicate that persons who receive benefits search for a “better” job. 


