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W niniejszej rozprawle doktorskiej badarrr rnozliwość zastosowatria prostych modeli

lirriowych, tj. klasl.cznego rrrodeiu regresji liniowej oraz dekompozycji Oaxaki Blirrdera,

w analizie }reterogerriczrrych efektów oddziaływarria (ang. trcutrrtent e.fl'ects). Wiele do-

tychczasor,vyc}r badań z rlziedziny ekonorrretrii ewaluacyjnej zakłada nrożliwość występo-

lł,ania daleko idącej heterogeniczności efektów oddziaływania (zob. rn.irr. Blundell i Costa
Dias 2009; Imbens i Woo1dridge 2009). Co zrozllmiałe, w analizie heterogenicznych efek-

tów oddziaływania wykolzystywano zazwyczaj metody semiparanretryczne i niepara-

rrretryczne, takie jak wazenie za pomocą odwrotności prawdopodobieństwa (ang. ,i,nuer-

se p,robabźlit,y ,ueiglltź,nrl). irrne rrretocly oparte na prawdopodobieństwie oddziaływarria
(ang. ,1rropensity score) oraz łączenie za ponocą nretryki (altg. rrlatching on, couaTiu-

les). Nieliczne prace poświęcorro natomiast właściwej interpretacji klasycznego rnodelu

regresji liniowej w rvarunkach łreterogeniczności efektów oddziaływatria oraz zbadanir_t

istrrienizl, alternatywnyclr rnodeli liniowych, które uwzględniałyby tę łreterogeniczrrość

w satysfakcjonuiącv sposób. W niniejszej rozprawie doktorskiej stararn się wypełrrić tę

istotną lukę.

Na pierwszy i drugi rozdzlał lozplawy skłaclają się wprowadzenie clo jej ternatyki oraz
przedstarł,iettie starru badań, tj. prac z obszaru ekonometrii ewaluacyjnej oraz metod

delrornpozycyjrryc}r w ekonomii pracy. Do rriedawna te dwie dziedzirry był}, rozwijarie

zupełnie rliezaleznie oc1 siebie, mimo wielu istotnych podobieństw i stawiania bardzo

pociobnych pytalr. }{iedawrre prace Barsk),'ego et aI. (2002), Blacka et al, (2006,2008),

N{elly'ego (2006), Fortin et aL (2011) ol,az Kline'a (2011) przyczyniły się do zuaczącego

zbllżenia tyc}r drvóch dziedzin badań, a rrirriejsza rozprawa rnoże być traktowana jako

kolejrry krok ił, tyrrr kierurrku.

Rozdziały od trzeciego do piątego prezentują najważrriejsze dla tej rozprawy wyniki
baclair. W rozdziale trzecim proporruję i udowadniam twierdzenie pozwalające na nową

interpretację pararrretru estyrnowal}ego w klasycznym modelu regresji 1irriowej w wa-

rltnkach heterogerriczności efektów oddziaływarria. Badarn wpłl,ry tak rozunriarrej he-

terogeniczrroŚci na, estyrnację tego modelu rnetodą najrnrriejszyc}r kwadratów (NrIl,trK),

r,r, sytuacji, kiedy przfięto (błędne') założertle o hornogeniczności efektów oddziaływania.

Uclorvadniarl. że plzy spełnieniu kilku założeń lpraszczających, parametr estymowany

w klasycznyrrl rnodelu regresii liniowej jest rówrr1, sumie (ź) 1loczylltl przeciętrrego efektu
odclziaływarria rra jednostki podclarre oddziaływaniu (ang, populatźort, aueTage treutrn,ent

effect on, the treated, PATT) i odsetka jednostek niepoddanych oddziaływaniu w po-

pulacji oraz (ii) iloczyrru przeciętnego efektu oddziaływania na jednostki rriepoddane

ocldziaływaniu (ang. populatlon auerage treatment effect on the nontreaźed, PATN) i od-



setka jedrrostek poddanych oddziaływaniu w populacji. Wobec tego, w zastosowaniac}t

errrpirlrczriyclr oszacowarrla klasycznego rnodelu regresji liniowej mogą znacząco rożntć

się od jakichkoiwiek interesującyclr wartości efektu oddziaływania. Ten wyrrik istotnie

rózrri się od wcześrriejszych interpretacji Angrista (1998) i Hurnphreysa (2009), a takze

podr,vaza rriektóre z rekorrlenclacji w podręczniku Angrista i Pisc}rkego (2009).

W rozclziale czwartyrrt badarn rózne wersje clekompozycji Oaxaki Blirrdera, tj. popu-

}alrrej rnetody stosowarrej w ekonomii pracy do arralizy rrriędzygrupowego zróznicowania

wynagrodzeń. Konstruuję nową wersję dekompozycji Oaxaki-Blindera, której tzw. skład-

nik rrier,vyjaśrriorly jest równy przeciętnerrru efektowi ocldziaływania (arrg, populatiolt aue-

rage treatment effect, PATE). Dokonrrję takze reirrterpretacji wcześrriejszyc}r wariarrtów

tej rrretocly, tj, clekorrrpozycji Reirners (1983), Cottona (19BB) i Fortin (2008). Innyrni

słowy, przedstawiam nowe rozwiązanie problemu wyboru grupy odrriesierria w dekom-

pozycji Oaxaki Blindera, rł, konsekwerrcji poszel,zając niedawno powstały ntirt bada/l,

któl}, zreinterpretował tę rrretoclę w kategoriac}r efektów oddziaływania. przeprowadzarrr

r,ówniez arralizę enrpiryczną rrrięclzypłciowej luki płacowej w Wielkiej Brytarrii, wykorzy-

stując rł, tvrrr celu dane irrdyrł.idualne z baclania Labour Force Survey (LFS) oraz rózlle

\^relsje clekornpozycji Oaxaki Blindera i jej semiparalnetlycznego rrogólnienia. Przedsta-

rviarrr odrębne oszacowania przeciętnego efektu płci, przeciętrrego efekttr płci dla męz-

czyzv i przeciętrrego efektu płci dla kobiet.

W rozdziale piątyrn wykorzystuję darre indywidualne z badanla Natiorral Supported

Wblk (NSW) Demonstratiorr (zob. m.in. Lalorrde 1986; Dehejia i Wahba 1999; Smith

i Tocld 2005) do zbaclania własności małopróbkowyc}r dekompozycji Oaxaki-Blindera ja-

ko estyrrratclra przeciętnego efektu oddziaływania na jednostki poddane ocldziaływarriu,

Szczegółorł,o odtwarzam dobór zmiennycłl i obserwacji dokonany przez Dehejię i Wahbę

(1999)) co pozwala mi stwierdztc, że dekornpozycja Oaxaki Blindera przeciętrrie lepiej

odtwarza wlrnik eksperymentu Nsw niz jakikolwiek z estyrrratorów stosowanych przez

tycłr atrtorów (pod r,varurrkierrr usunięcia obserwacji rriespełniających warunku przetri-

karria; ang. oue,rlap).Aby sprawdzić oclporrrość uzyskanycłi wyrrików, biorę takze pod

uwagę inrre zbiory obserwacji (Smith i Toc]d 2005) i zrniennych objaśrriającycll (Aba-

clie i lrnberrs 2011), a takze przeprowadzam ,,empiryczny eksperyment N4onte Carlo"
(Huber et aI. 2013), rówrriez w oparciu o dane NSW.

Innynri słowy, w rozdziale trzecim niniejszej rozprawy doktorskiej przedstawiam

Łrvierdzerrie w cluzej mierze podwazające rrrozliwość zastosowarria klasvczrrego modelu re-

gresji liniowei rł,analizie heterogenicznych efektów oddziaływania. Następnie, w rozdziale

czwart.vm. proponuję proste rozwiązanie tego problemu, które stanowi takze niezrrany



wcześniej ponlost pomięclzy ekonornetrią ewaluacyjną a metodami clekornpozycyjnymi

w ekonornii pracy. W rozdziale piątym badarrr własności małopróbkowe opisanego wyzej

estyrnatora i stwieldzam, że są orre wyjątkowo dobre. W rozclziale szóstym dokonuję pod-

sttmowani.a rozprawy doktorskiej i streszczam rrajważniejsze z przedstawiorlych w rriej

lvynikór,v.

Wvniki teoretyczne

I(lasyczrrv rnodel regresji lirriowej jest często uznawalry za dobry purrkt odrriesienia w al)a-

Iizie efektór,v oddziaływarria, tj. efektów klańcowycłr dla birrarrlej zrrriennej objaśniającej.

Uzasadrrienie clla takiego przekonarria Inozna znaleźć m.in. w placy Angrista i Pisciikego

(2009), podczas gdy wiele zlaczących prac empiryczrtych (np. Neal i Johnson 1996; Fryer

i Levitt 2004) stosuje wyłączrlie regresję liniową w celu analizy potencjalnie heterogenicz-

nyc}r efektów oddziaływania. Tymczasem kluczowym wnioskiem płyrrącyrn z riiniejszej

rozprawy jest stwierdzenie ograriczeń takiego podejścia w wartrnkach ,,wszechobecrrej

heterogerriczrrości" (Heckrnan 2001). W szczególności, zastanawiam się, jaka jest właści-

wa interpretacja parametru estyrrrowanego w klasycznym modelu regresji liniowej, jeżeli

efekty ocidziaływania są w rzeczywistości heterogerriczne. W rozdziale trzecim udzielam

norve.j oclpowiedzi rra to pytarlie, wykorzystując związek klasycznego rrroclelu regresji 1i-

rriowej z dekompozycją Oaxaki Blindera (Oaxaca 1973; Blinder 1973) oraz twierdzenie

E}clera et al. (2010). Udorł,adniam, ze przy spełnieniu załozeń (i) o istnieniu dokład-

nie jedrrej zmientrej korrtrolnej oraz (ii) o równości warunkowyc}r wariancji tej zmiennej

lv obtt porlpopulacjaclr, parametr estyrnowany w klasycznynr modelu regresji 1iniowej jest

równy, średniej wazonej przeciętrrych efektów oddziaływania w obu tyc}r podpopulacjach,

przy czyrl wagi są rórł,rre odsetkoni jednostek należących do ,przecźurr,e7 podpopulacji,

\\,r korlseklł,errcji mozliłvość zastosowarria kiasycznego rrrodelu regresji lirriowej w ana]izie

hetel,ogerriczrtych efektów oddziaływania jest ftrnkcją analizolł,anych darrych. Klasyczny
model regresji iirriowej moze być preferowany jako model urnozliwiający większą efek-

tyr,vrrość estymacji, jeżeli heterogeniczność efektów oddziaływarria jest rriewielka lub obie

poclpopulacje rnają podobną liczebność; w tej sytuacji wagi-odsetki są tak czy inaczej

praktycznie rółvrre, Jedrrocześnie, w irinycłr sytuacjach estymacja klasycznego modelu

regresji liniowej rrretodą rrajmniejszycłr kwadratów doprowadzi do niezgodnej estymacji
wszystkich podstar,vowych przeciętnych efektów oddziaływania (PATtr, PATT i PATN).
Ponadto, klasyczny rnodel regresji liniowej posiada bardzo niekorzystrrą własność pole-

gającą rra przykładaniu tyrn uiększej wagi do oszacowania przeciętnego efektu oddzia-



ływania rra jednostki poddane (niepodclane) oddziały]^/aniu) im mnźejszg jest odsetek

jednostek poddanych (niepoddanych) oddziaływaniu w danej próbie.

Te negatyrvrre skutki zastosowania klasycznego modelu regresji liniowej w analizie łre-

terogenicznl,ch efektów oddziaływania stanowią punkt wyjścia dla lozdziału czwartego.

Stawiam w nim pytanie o moz]iwość wykorzystania bardziej złożonych modeli liniowych

w ww. w.arunkach. Takie nrodele są ornawiarte w niedawnycłi pracach Imbensa i WooI-

dridge'a (2009) oraz Wooldridge'a (2010). Najwazrriejszym wynikiem przedstawionym

rł, rozdziale czwartyrrr iest ekwiwalerlcja porrriędzy tyrni modelami i róznynri wersjami

clekorrrpozycji Oaxaki--Blirrdera oraz mozliwość wykorzystania pojęcia efektów oddziały-

rvtrrria clo rozsx,lązarria plobletnu wyboru grupy odniesienia w rnetodach dekompozycyj-

rryclr (zob. rn.irr. Elder et aI. 2010), Istotrrie, problem wyboru glupy odniesienia (ang. tlte

corn;palison gro:;,p choice problern), t.1. problem wyboru struktury r,vynagrodzelr, która po-

rvinrta bVć ltznana za strukturę kontrfaktyczną dla faktycznych wynagrodzeń, stanowił

jeden z najwazrriejszych przedrniotów dyskusji w pracach pośr,vięconych metodom de-

kompozycyinyrn od czasu artykułów Oaxaki (1973) i Blirrdera (1973). Obaj ci autorzy,

któryclł głównyrn celenr była analiza międzypłciowej 1uki płacowei lv Stanac}r Zjedrro-

czorryc}r, uwazali kwestię w\.bolu porrriędzy faktyczrrą strukturą r,vynagrodzelr w podpo-

prrlacji rnężczyzn i faktyczną strukturą wyrragrodzeń w podpopulacji kobiet za ,,problem

w-yboru formuły standaryzacyjnej" (ang. irlder number problern), sugerując tym sarnym,

ze jest to wybór rriejednoznaczlly. Poźrliejsze prace wprowadziły zasadę interpretowania

tej struktury kontrfaktyczllej jako struktuly ,,w warunkach braku dyskryminacji" lub

,1ł, rvarunkach konkurencji" (R.eirners 1983; Cotton 1988; Neurnark 1988; Oaxaca i Rarr-

sorn 1994; Fortirr 2008). Dopiero riiedawno Fortin et al. (2011) wprowadzili rozróznienie

pornięclzy strukturarni opartymi na założeniu o ,,prostej kontrfaktyczrtości" (ang. sirnple

r:o,ulrterfar:tunl treatme,n,t) l bardzią złożorlymi strukturarni, które ,,reprezentują odpo-

tł,ieclni sta,n koritrfaktyczn1, dla warurrków braku dyskryminacji" (Fortirr et al. 2011).

W tyrn clruginr przypadku zakłada się, ze taka struktura wynagloclzeń reprezentuje lÓw-

nowagę ogólrrą, w jakie.j znalazłby się rynek pracy po ustaniu clyskryminacji płacowej.

W rozdziale czwartyrn krytykuję praktykę interpretowania dekornpozycji Reimers

(1983), Cottorta (19BB) i Fortin (2008) jako odpowiadającycłr ,,rynkowi pracy w wa-

rttnkach braku dyskrymirracji". Po pierił,sze, zaden z tych modeli nie został oparty na

jalrimkolwiek rnodelu teoretycznyrn rynku pracy) a zatem trudno zakładać, ze rnógłby

uc}rwycić strukturę wynagrodzeń w rówriowadze ogólnej. Po drugie, wykorzystuję poję-

cie efektów oddziaływania, aby wykazać, że każda z tych dekonrpozycji daje się łatwo

interpretować przy jego uzyciu; co więcej, każda z tycLl dekompozycji moze posłuzyć



do estyrrracji jeclyrrie bardzo nieirrteresuj ącej z praktyczrrego purrktu widzenia średniej

\Ąrazonej przeciętrrych efektów odclziaływania w obu podpopulacjach,

W tak zarysowanyrn korrtekście rraturalne wydaje się pytarrie o rnozliwość skonstru-

owania takiej wersji dekornpozycji Oaxaki Blindera, która mogłaby posłuzyć do estyma-

cji przeciętnego efektu oddziaływarria, W rozdziale czwartym wyprowadzam taki rnodei,

który tak jak wcześniejsze wersje tej dekompozycji wykolzystuje kornbirrację linio-

wą dr,vócłr oddzielrrych modeli regresji liniowej (dla obu podpopulacji) jako strukturę

kontrfaktyczrrą, Tyrn lazem jeclnak obu wektoroln paralnetrów zostają przypisane dość

niestaridardowe współczyrrrriki kombinacji liniowej, tj. odsetek jedriostek z grupy pierw-

szej w próbie zostaje przypisarry wektorowi pararnetrów dla grrrpy drugiej (i odwrotrrie).

Nlimo ze taka proceclura ważenia moze w pielwszej chwili wydar,vać się nieirrtuicyjna, po-

jęcie efektów ocldziaływatria nadaje ternu podejściu ilość naturalne uzasadnienie. Otóż

struktu.ra wynagrodzeń dla każdej z podpopulacji pełrri funkcję struktury korrtrfaktycz-

nej dla drugiej z nich, a zatem współczyrrnik kombinacji liniowej dla mniejszei podpo-

pulacji nrusi być u,iększy od współczynnika, dla podpopulacji większej, aby prawidłowo

oszacować przeciętn1, efekt oddziaływania,

Zastosowania empiry czne

W niniejszej rozprawie doktorskiej przedstawiam ponadto kilka zastosow-ait ernpirycz-

n),ch rrroich wcześrriejszyc}r wrriosków o charakterze teoretycznym. Analizuję dane indy-

widualrre z dwóc}r badafi ryrrku pracy: brytyjskiego Labour Force Survey (LtrS) i amery-

kalrskiego National Supported Work (l'JSW) Dernonstratiorr. Kazda z tych arlaliz stanowi

ilustrację zarysowanycłr powyżej wyników teoretycznyc}r.

W rozdziale trzecim analizuję dane NSW, aby zilustrować moje wnioski teoretyczrre

tla temat klasyczrrego modelu regresji liniowej w warunkach heterogeniczności efektów

odclziałylł,ania. Wykazuję ernpirycznie, ze rrroje twierdzenie stanowi dobre odzwiercieclle-

rrie własności metody najmniejszl,cłr kwadratów nawet lvtecly, gdy wprowadzone założe-

rria upraszczające nie są spełnione. Przeprowadzam równiez prosty eksperyrnerrt Monte

Car1o, w któryrrr wykazuję, że lm większy jesŁ odsetek danej grupy w próbie, Łym bardzźej

od,l,egłe są oszacowania N'INK od przeciętnego efektu oddziaływania dla tej grupy.

W rozdziale czwartym przeprowaclzam kolejrrą analizę empiryczną, w której wykorzy-

stuję rrową wersję dekompozycji Oaxaki-Blindera oraz jej wcześniejsze warianty (a tak-

ze dane LF'S), aby zdekorrrporiorł,ać międzypłciową 1ukę płacową w Wielkiej Brytanii
d]a lat 2002-2070. Wykorzystuię takze zlormallzowane wazeltie za pomocą odwrotności



prawdopodobieństwa oraz kombinację stratyfikacji i różnych wariantów dekompozycji

Oaxaki- Blindera, aby uodpornić uzyskiwane wyniki rra mozliwą rrieliniowość istnieją-

cyc}r struktllr wynagrodzeit. Przedstawiam takze odrębne oszacowania trzec}r palame-

Łrów, które nazywam przeciętnym ef'ektern płci, przeciętnym efektem płci dla mężczyzn

i przeciętrryrn efektern płci clla kobiet. Niniejsza rozplawa doktorska jest pierwsząpracą)

która wprołvadza rozróżntenie pomiędzy tyrrri parametrami i przedstawia oszacowania

kazdego z nich. Najwazniejszym rezuitatem przeprowadzorrej analizy ernpirycznej jest

stwierclzeriie, że męzczyźrri zyskują relatywnie więcej w porównaniu do podobrryc}r sobie

kobiet anizeli kobiety tracą w porównaniu do podobnych sobie męzczyzn, tj. przeciętny

efekt płci dla rnężczyzn jest istotnie wyższy od przeciętrrego efektu płci dla kobiet, i jest

to lózrrica stabilna w czasie. To zjawisko mozna wyjaśnić pozytywnym związkiem po-

mięclzy przeciętnym efektenr płci a wysokością wynagroclzenia, co również potwierdziłem

clla bryt),jskiego rynku pracy.

W rozdziale piątym badarrr własności małopróbkowe dekompozycji Oaxaki-Blinclera
jako estyrriatora przeciętrrego efektu oddziaływania na jednostki poddane oddziaływa-

nitt rv kolejrrej analizie danych NSW. Tynr razern ściśle replikuję dobór zmienrrych

i obserwacji dokonany przez De}rejię i Wahbę (1999), aby zbadać odporność ich znanego

r,vyrtiklt, sugerującego relatywnie bardzo dobre własności metod opartyc}r na prawdo-

podobieństrvie ocldziałyr,vania (ang. propensźt,g score). Gdy usunięte zostają obserwacje

rriespełniające warunku plzenikania (ang. ouerlap), to dekompozycja Oaxaki-Blindera
posiada 1epsze własrrości małopróbkowe rriz którykolwiek z estyrnatorów uwzględniorrych

przez Dehejię i Wahbę (1999) oraz dodatkowe, testowane w Łym rozdziale nretody, ta-

kie jak wazenie za pomocą odwrotności prawdopodobielrstwa (alg. inuerse probabiLity
,ueźghtźng), łączenie za pomocą estymatora jądrowego (alg. kernel matching), łączerrie

za ponlocą metryki (ang. matching o,n couariutes) oraz skorygowane łączenie (allg. bias-

corrected matching), Aby stwierdzić odporność uzyskal}ego pTzeze rnnie wyniku, biorę

także pocl uwagę inrre zbiory zmierrrrych objaśniających (Abadie i Imbelrs 2011) oraz ob-

selwacji (Smith i Todd 2005), a takze przeprowadzam ,,empiryczny eksperymerrt N4onte

Carlo" (Huber et al. 2013), równiez oparty o dane l§SW, W przeprowadzonych ana-

llzach dekompozycja Oaxaki-Blirrclera nieodmienrrie posiacla bardzo dobre własności;

rrigdy rrie są one istotnie golsze niz własności jakiejkolwiek irrnej rnetody. W pielwszej

c}rwili taki wrriosek moze wydawać się zaskakujący, biorąc pod uwagę nieskompliko\^/aną

konstrukcję tego estymatora. Warto jedrrak zalwazyć, ze w co najmrriej clwóclr niedaw-

nych pracach, Khwaji et a1. (2011) i Hubera et a1. (2013), przeprowadzono eksperyrnenty

N4orrte Car1o wskazujące na barclzo dobre własności rnałopróbkowe ,,elastyczne.j MNK".



W rzeczywistości autorzy obu artykułów wykorzystali estymatory, które są równowazne

z dekornpozycją Oaxaki Blirrdera, aczkolwiek uzyli irinej nazwy na okreśIenie tej meto-

dy W rozdziale piątyrrr uzupełniarrt te wcześniejsze prace poprzez wskazanie na związek

tyclr metod z metodami dekompozycyjrrymi oraz zastosowanie darrych NSW.

podsumowanie i wnioski

W rrirriejszej rozprawie doktorskiej badarrr mozliwość zastosowania dwóch rnocleli linio-

wycłr-* klasycznego modelu regresji 1iniowej oraz dekompozycji Oaxaki-Blindera - w wa-

runkacłr lreterogeniczriości efektów oddziałyr,vania. Niedawne pIace z zakresu ekorrorrretrii

stosowarrej (zob. rrr.in. Heckman 2001; Bitler et a1. 2006, 2008) konsekwentnie potwier-

dzają wszechobecność lreterogerriczności w luilzkirn zachowaniu. W rezultacie analizy

etnpiryczne wyrnagają zastosowarria rnetod, które w wystarczającyrrr stopniu urł-zględrria-

ją rnożliwość występowania takiej heterogeniczności. W głośnej pracy Angrist i Pisc}rke

(2009) stwierdzili niedawno. ze oclpowiednie własrrości do tego ceiu posiada rn.in. kla-

syczr}y modei regresji liniorvej (estymowarry NINK), rrawet jeżelileżące r-r jego podstaw

założerlie o horrrogeniczności wszystkic}r efektów nie jest spełnione (zob. takze Angrist

1998 i Humphreys 2009), W rriniejszej rozprawie doktorskiej dochodzę do przeciwnyclr

wniosków, a uzyskane pIzeze mrrie wyniki rrrogą posłuzyć do sformułowania szelegll re-

komendacji clla arraliz ernpiryczrrych.

Po pielrvsze, stosowarrie klasycznego rrrodelu regresji 1irriowej nie jest zalecane, chy-

ba ze obie poilpopulacje (poddarri oddziaływaniu i niepoddarri oddziaływaniu, kobiety

t lnężczyźni, pracownicy ttzwiązkor,vierti i pracowrricy nieuzu,iązkowieni, itp.) rrrają mniej

więcej taką samą liczebrrość. Jak wykazujęw rozdziale trzecim, klasyczny mode1 regle-

sj1 1irńor,vej posiada nieznaną wcześrriej i bardzo niekorzystrrą własrrość, polegającą rra

przykładaniu tym uiększej wagi do oszacowania przeciętnego efektu oddziaływania dla

clarrej grrrpy,lm mniejszy jest odsetek jedriostek nalezących clo tej glupy w darrej próbie.

Jeżell odsetek jednostek rralezących do grupy A dążyłby do 0 (a więc odsetek jednostek

rralezących do grupy B dążyłby do 1), to pararnetr estyrnowany w klasycznym modelu

regresji liniowej byłby równy przeciętnemu efektowi oddziaływania dla grupy ,4. Taki

wynik poclwaza zasadność stosowania klasycznego rnocleiu reglesji liniowej w standardo-

wym przypadku arralizy darryc}r przekrojowych, ale konsekwencje takiej selekcji modelu

mogą byó znaczrlie poważniejsze w arralizach porównawczych.

Wyobraźrrry sobie, przykładowo, analizę empiryczną mającą na ceiu stwierdzenie

zrrrian w czasie w korzyściach odnoszonych w zwlązkl z zatruclnierriern w sektorze pry-



watnym (publicznym). ZaŁóżmy, ze pracownicy sektora publicznego odnoszą większe ko-

rzyści (1ub ponoszą mriiejsze straty) w zwlązku z zatrudnienierrr w sektorze publiczrrym

niz pracownicy sektora prywatnego oraz że arlallza wykazała zlniarlę w czasie w struk-

turze wynagrodzeń, premiującą pracowników sektora publicznego, Jeżeli jednak taka

analiza została oparta na klasycznyrrr modelu regresji lirriowej, to tak wykazana zmta-

na rv czasie moze wynikać zarówno z faktyczrrej zmiany w strukturze wynaglodzelr, jak

i ze wzrostrr odsetka pracowników sektora pryuatnego w populacji osób zatrudnionyc}r.

Oczywiście, rzetelna analiza powinna urrrozliwić wybór porrriędzy tyrni dworna hipote-

zami, co nie jest jednak rnozliwe w przypadku zastosowania klasycznego modelu regresji

liniowej, Podobrra krytyka znajduje równiez zastosowanie w przypadku porówrralr mię-

dzynarodorł,vch i rniędzyregionalnych.

Po drugie, o ile przedstawione w niniejszej rozprawie cloktorskiej wyniki nrogą pod-

ważac zasadność stosowania klasyczrrego rnodelu regresji iiniowej w wielu analizach em-

piryczrrych, o tyle źrodłem tak negatywnych wrriosków jest jedynie założenle o homo-

gerriczrrości efektów oddziaływania, rra któryrn oparty jest ten model, a nie liniowość

tego rnodelu. W rozdziałach czwartyrn i piątyrn przedstawialll nowe analizy własności

teoretycznych oraz własrrości rrrałopróbkowyclr estymatora opartego rra dekornpozycji

Oaxaki-Blindera - tj. bardziej elastycznym rnodelu 1iniowyrn, który uwzględrria mozli-

wość występowania heterogeniczności efektów oddziaływania. W szczegóIności, w roz-

dziale piątyrrr odtwarzam część wyników uzyskanyclt przez Dehejię i Wahbę (1999), sta-

nowiącyclr istotny impuls dla popularyzacji metod opartych na prawdopodobielrstwie

oddziaływania (ang. propenszty score) w ekonometrii ewaluacvjnej, Wykazuję, że za-

stosorłrarrie właściwego modelu liniowego jednego z wariarrtów dekornpozycji oaxaki
Blindera - urrrozliwia uzyskanie ]epszych wyników, przeciętnie rzecz btorąc, niż Dełrejia

i Wairba (1999). Ten wynik pozytywnie przechodzi zarówno standardowe testowarrie jego

odporrrości, jak i ,,ernpiryczny eksperyrnent N,lorrte Carlo" (Huber et al. 2013)1 co pozwa-

la tni na wyciągnięclie bardzo pozytywnych wniosków na ternat rrrozliwości zastosowania

rrrodeli 1irriowyclr w badanym kontekście,

Po trzecie, w kontekście anaiizy rniędzygrupowego zrózlllcowania wynagrodzeń, przed-

stawione przeze rnrrie wyriiki teoretyczrte sugerują, aby w analizac}r empiryczrrych nie sto-

sowuć kilku wariantów dekompozycji Oaxaki-Blindera, tj. dekompozycji Reimers (1983),

Cottorra (19BB) i Fortin (2008). Jak wykazujęw rozdziale czwartyrn, kazda z tych de-

kompozycji ma tenderrcję do przykładania zbyt dużej wagi do mniejszej z podpopulacji

u, przypadku analizy przeciętego efektu płci (Iub innej cechy o charakterze binarnyrrr).

Ponownie, jeżeii odsetek jedrrostek nalezących do jednej z glllp dążyłby do 0, to dekom-



pozycje Cottona (1988) i Fortin (2008) umozliwiałyby estymację przeciętnego efektu dla

tej właśnie grupy, W analizach empirycznych należy zatem stosować albo jedną z dekom-

pozycji zaproponowanych przez Oaxakę (1973) i Blindera (1973), albo nową dekompozy-

cję wyprowadzoną przeze mnie w rozdziale czwartym. Tzw. składnik niewyjaśniony tej

dekompozycji umozliwia estymację przeciętnego efektu oddziaływania, a skonstruowany

w ten sposób model jest równowazny elastycznym modelom regresji liniowej przedsta-

wionym w artykułach Imbensa i Wooldridge'a (2009) oraz Wooldridge'a (2010).

T- 4*Ii*-
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