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Wskaźniki wyprzedzaj ące dla rynku pracy 
 
Streszczenie 

 Prognozowanie zmian na rynku pracy jest ważnym problemem polityki 
gospodarczej. W literaturze mało miejsca poświęca się jednak przewidywanie punktów 
zwrotnych wahań koniunkturalnych, jakim podlega rynek pracy. Jeszcze rzadziej 
dokonuje się bardziej szczegółowej klasyfikacji zmiennych rynku pracy pod względem 
wyprzedzeń i opóźnień oraz konstrukcji wskaźników wyprzedzających dla rynku 
pracy, stosunkowo popularnych w przypadku ogólnej aktywności gospodarki. Celem 
artykułu było wyodrębnienie zmiennych o charakterze wyprzedzającym ze statystyk 
rynku pracy i analiza ich właściwości w stosunku do przyjętej zmiennej równoległej 
rynku pracy. W analizach wykorzystano wybrane zmienne z polskiej statystyki: GUS, 
urzędów pracy oraz badań własnych. W artykule dokonano również przeglądu 
doświadczeń światowych w zakresie wskaźników wyprzedzających dla rynku pracy. 
Poza wyodrębnieniem zmiennych o charakterze wyprzedzającym wykonane analizy 
pozwoliły na empiryczną weryfikację reakcji polskiego rynku pracy na wstrząsy 
powodujące powstanie wahań koniunktury (ustalenie sekwencji pojawiania się wahań 
koniunktury na rynku pracy) oraz wskazanie obszarów rynku pracy najszybciej na nie 
reagujących (rozłożenia w czasie procesu dostosowań rynku pracy). Analizie zostały 
poddane cykle klasyczne oraz wzrostowe, cykle poziomów oraz odchyleń 
wyodrębnione za pomocą wybranych filtrów liniowych. Dokonano analizy korelacji 
wzajemnych pomiędzy zmiennymi wyprzedzającymi a zmienną równoległą rynku 
pracy oraz punktów zwrotnych cykli badanych zmiennych. 
Słowa kluczowe: wskaźniki wyprzedzające, fluktuacje rynku pracy, cykle 
koniunktury, cykle wzrostowe 
 

Leading indicators for labour market 
Abstract 

 Forecasting changes on labour market is one of key problems of economic policy. 
Relatively few authors consider analyzing business cycle turning points occurring on 
labour market, though. It is even less common to classify labour market variables in 
terms of leading or lagging properties and construct leading indicator for labour 
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market, so popular in the analyses of overall economic activity. The objective of the 
paper was to choose leading variables for the labour market out of labour market 
statistics and show their properties in comparison to chosen labour market coincident 
indicator. Common Polish labour market data from CSO, labour offices and own 
research were analyzed. Known leading indicators for other than Polish labour markets 
were also reviewed. The analyzes not only enabled to choose leading variables for the 
labour market, but also to empirically verified the reaction of Polish labour market on 
shocks causing business cycle fluctuations (determined the sequence of spreading of 
cyclical fluctuations throughout the labour market) and pointed the areas of labour 
market with fastest reaction on the cyclical fluctuations (showed the distribution of 
labour market adjustments in time). Classical and growth cycles were analyzed, from 
the point of view of step and deviation cycles filtered with use of chosen linear filters. 
Turning points analysis and cross-correlation analysis between leading and coincident 
indicator for labour market were also done. 
Key words: leading indicators, labour market fluctuations, business cycles, growth 
cycles 
 
 
1. Wprowadzenie 

 Wskaźniki wyprzedzające nie są popularnym narzędziem prognozowania zmian 
sytuacji na rynku pracy, pomimo że wskaźniki wyprzedzające dla ogólnej aktywności 
gospodarki są dosyć popularne. Jedną z przyczyn niewielkiego zainteresowania nimi 
jest fakt, że rynek pracy zachowuje się najczęściej bardzo inercyjnie. Wskaźniki, takie 
jak stopa bezrobocia lub zatrudnienie, mają stosunkowo gładki przebieg i nie podlegają 
wielu nieprzewidywalnym krótkookresowym wahaniom, dlatego też krótkookresowe 
prognozy stosunkowo łatwo jest uzyskać na podstawie liniowych modeli 
autoregresyjnych. Problem pojawia się w przypadku wyznaczenia punktów zwrotnych. 
Wtedy ujawnia się przewaga wskaźników wyprzedzających nad alternatywnymi 
metodami prognozowania. 
 Motywacji do konstrukcji wskaźnika wyprzedzającego rynku pracy dostarcza fakt, 
że w sytuacji, gdy gospodarka przechodzi silne zmiany strukturalne, reakcja rynku 
pracy na wahania koniunktury może być zdeformowana i opóźniona, co prowadzi do 
znacznych dywergencji pomiędzy wielkością produktu a zatrudnienia. 
W szczególności „młode” gospodarki rynkowe, jaką jest gospodarka Polski, podlegają 
tego typu zmianom. Są one niełatwe do identyfikacji, a ich prognozowanie staje się 
zadaniem bardzo złożonym. Wskaźniki w całości oparte na zmiennych opisujących 
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ogólną aktywność gospodarki nie są zdolne do ich identyfikacji. Dodatkowo, jak 
wskazują doświadczenia, pojedyncza zmienna nie zawsze wykazuje właściwości 
wyprzedzające w stosunku do cykli na rynku pracy. Jest to wynikiem złożoności 
procesów występujących na nim. Dlatego też zasadna wydaje się analiza wielu 
zmiennych o charakterze wyprzedzającym w stosunku do bezrobocia lub zatrudnienia. 
Następnie w celu syntetycznego ujęcia konstruuje się wskaźniki wielokomponentowe. 
 Niniejszy artykuł jest kontynuacją dotychczasowych prac autora nt. cykliczności 
rynku pracy. Poprzednie prace dotyczące wskaźników rejestrujących wahania 
koniunkturalne rynku pracy dotyczyły analizy właściwości wskaźnika 
wyprzedzającego dla polskiego rynku pracy (WRP) [Pater, 2006] oraz sekwencji 
rozprzestrzeniania się wahań cyklicznych na poszczególne obszary rynku pracy [Pater, 
2009]. Celem niniejszego artykułu jest wyselekcjonowanie wskaźników, które dobrze 
rejestrują wahania cykliczne na rynku pracy i jednocześnie posiadają właściwości 
wyprzedzające w stosunku do przyjętych wskaźników równoległych. Analiza zostanie 
dokonana dla Polski. Jednak na wstępie przedstawimy przegląd doświadczeń 
światowych w tym zakresie. Omówiona zostanie przede wszystkim konstrukcja 
wskaźników wyprzedzających dla rynków pracy, które funkcjonują w chwili obecnej, 
spełniając swoją funkcję. 
 
2. Metodyka analizy 

 Dane statystyczne dobrze rejestrują wahania koniunktury, gdy spełniają następujące 
warunki: cykliczność, konsekwentność wyprzedzeń lub opóźnień w stosunku do 
wskaźników równoległych, ekonomiczna istotność i prawidłowość statystyczna. Na 
ogół pożądanymi właściwościami są również gładkość przebiegu oraz niewielkie 
opóźnienie publikacji. Należy jednak podkreślić, że niewiele zmiennych spełnia 
wszystkie powyższe warunki. Nie wynika to z właściwości polskiej statystyki, a jest 
obserwowane we wszystkich gospodarkach [por. The Conference Board, 2001, s. 14]. 
Pomimo tego, kilka z powyższych warunków jest na tyle istotnych, że powinny być 
spełnione przez wszystkie badane wskaźniki. Należą do nich cykliczność, 
ekonomiczna istotność oraz prawidłowość statystyczna. 
 Prognozowanie sytuacji na rynku pracy za pomocą wskaźników wyprzedzających 
powoduje konieczność wyboru wskaźnika równoległego, który służyłby za wiarygodną 
weryfikację uzyskanych prognoz. Wskaźnik ten powinien cechować się wysoką 
dostępnością danych, na podstawie których powstaje, bez długich opóźnień w 
publikacji danych (sprawozdawczości), najlepiej w układzie miesięcznym oraz 
rejestrować w miarę dokładnie i zarazem syntetycznie całokształt zmian zachodzących 
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na rynku pracy w czasie rzeczywistym. Dodatkowym czynnikiem, który warto wziąć 
pod uwagę, jest powszechność stosowania wskaźnika uznanego za równoległy. 
Dlatego też za wskaźnik równoległy rynku pracy uznano stopę bezrobocia obliczaną na 
podstawie ewidencji urzędów pracy (wskaźnik referencyjny dla danych miesięcznych) 
oraz stopę bezrobocia według BAEL (dla danych w układzie kwartalnym). Dodatkowo 
argumentem przemawiającym za takim wyborem jest to, że stopa bezrobocia jest silnie 
cykliczna i w niektórych przypadkach rejestruje wahania koniunktury szybciej niż dane 
na temat pracujących [zob. Pater, 2011]. Dodatkowo poprzez odniesienie liczby 
bezrobotnych do aktywnych zawodowo koryguje się wpływ wahań demograficznych 
na rynek pracy. 
 Analiza cykliczności wskaźników zostanie dokonana dla cykli klasycznych i 
wzrostowych1. Zostanie ona przeprowadzona w czasie. W przypadku każdego 
wskaźnika zostanie wyodrębniony jego komponent cykliczny. Ze względu na to, że 
część z analizowanych szeregów czasowych jest stosunkowo krótka, jako metodę 
wyodrębnienia klasycznych cykli koniunktury i cykli wzrostowych wybrano 
asymetryczny filtr Christiano-Fitzgeralda (CF) [2003, s. 435-465], który umożliwia 
otrzymanie oszacowań cyklu na początku i końcu szeregu czasowego. Zastosowanie 
tej procedury umożliwił fakt, że zmienne objęte analizą są zintegrowane w stopniu 
najwyżej pierwszym [zob. Pater, 2011]. Otrzymanie stacjonarnych szeregów 
czasowych w wyniku zastosowania filtru CF umożliwia obliczenie korelacji 
krzyżowych pomiędzy komponentami cyklicznymi poszczególnych zmiennych i stopy 
bezrobocia rejestrowanego (por. załącznik). Korelacje dla okresu do 2010 r. będą 
porównane z tymi, liczonymi dla próby do końca 2008 r., co może pokazać ewolucję 
własności badanych zmiennych w zakresie rejestracji wahań koniunktury na polskim 
rynku pracy w okresie 2008-2010. 
 Dodatkowo, przeprowadzona zostanie analiza punktów zwrotnych cykli ustalonych 
za pomocą metody Bry-Boschan [1971]. Następnie porównane zostaną punkty zwrotne 
wyodrębnione dla cykli poziomów do tych dla cykli odchyleń zarejestrowanych przez 
                                                      
1 Przez pojęcie „cykl koniunktury” autor rozumie fluktuacje aktywności gospodarczej o okresie 
od 1,5 roku do 10 lat [zob. Burns i Mitchel, 1946 oraz Skrzypczyński 2008]. W tym rozumieniu 
termin „cykl koniunktury” obejmował będzie swoim zakresem klasyczne cykle koniunktury 
(cykle klasyczne) oraz cykle wzrostowe. Cykle klasyczne będą definiowane jako wahania 
koniunktury o okresie trwania od 4 do 10 lat (17-40 kwartałów), a więc z dolnego zakresu 
częstotliwości cykli koniunktury. Cykle wzrostowe natomiast to fluktuacje koniunktury o 
okresie trwania od 1,5 roku do 4 lat (6-16 kwartałów), a więc z górnego zakresu częstotliwości 
cykli koniunktury. Pojęcia: „cykle poziomów”, „cykle odchyleń” oraz „cykle stopy wzrostu” 
będą odnosiły się jedynie do metody ekstrakcji cyklu i nie będą określały jego rodzaju. 
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analizowane szeregi czasowe. Takie porównanie może dostarczyć informacji na temat 
zakłóceń cykliczności wybranych zmiennych przez zmiany strukturalne i 
instytucjonalne. Uzasadnieniem przeprowadzenia takiej analizy jest to, że w przypadku 
cykli poziomów nie dokonuje się dokładnego rozróżnienia na cykle i ich ewentualne 
zakłócenia wpływające na opóźnienia i amplitudę cykli na rynku pracy w stosunku do 
cykli w ogólnej aktywności gospodarki. Polski rynek pracy przechodził od początku lat 
90. znaczne przeobrażenia strukturalne. Prawdopodobnie dużą rolę odgrywały również 
instytucje rynku pracy. Mogły one zakłócać cykliczność rynku pracy i ich 
nieuwzględnienie byłoby jednoznaczne z nieuwzględnieniem ważnych czynników 
wpływających na ostateczny przebieg cykli na rynku pracy, jak i warunków na nim 
panujących. Dodatkowym uzasadnieniem takiego podejścia jest fakt, że zmienne rynku 
pracy na ogół nie charakteryzują się tak dużym udziałem trendu jak np. PKB, co 
powoduje, że punkty zwrotne cykli poziomów są w większości przypadków lepiej 
rozpoznawalne. 
 
3. Doświadczenia światowe 

 Jednym ze wskaźników istniejących od początku lat 90. i publikowanych regularnie 
jest Wskaźnik Wyprzedzający Zatrudnienia (Leading Indicator of Employment) dla 
Australii. Został on skonstruowany przez The Department of Employment and 
Workplace Relations (DEWR) w Australii2. Obecnie składa się z czterech ważonych 
komponentów (wagi zostały podane w nawiasach): 

1. wskaźnik prasowych ofert pracy banku ANZ (52,5%), 
2. oczekiwane zatrudnienie według Dun & Bradstreet (19,5%), 
3. wskaźnik wyprzedzający ogólnej aktywności gospodarczej – dane z testu 

koniunktury Westpac-Melbourne Institute (18%), 
4. wskaźnik nastrojów gospodarczych konsumentów według Westpac-Melbourne 

Institute (10%). 
 Żaden z powyższych komponentów nie pochodzi ze statystyki przedsiębiorstw ani 
publicznych służb zatrudnienia. Trzy z nich dotyczą nastrojów gospodarczych, jeden – 
liczba prasowych ogłoszeń o pracy, będąca przybliżeniem wolnych miejsc pracy w 
gospodarce – jest wskaźnikiem typowo ilościowym. Tylko połowa komponentów 
reprezentuje sytuację na rynku pracy. Poza ofertami pracy są to oczekiwane przez 
menedżerów zmiany zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach w najbliższych 
miesiącach. Pozostałe dwa komponenty obrazują ogólną sytuację gospodarczą oraz 

                                                      
2 Zob. http://www.deewr.gov.au/Employment/LMI/LeadIndEmploy/Pages/Home.aspx. 
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sytuację gospodarstw domowych. Wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej powinien 
posiadać najdłuższe wyprzedzenie w stosunku do wskaźnika równoległego ze względu 
na istnienie szeregu dostosowań rynku pracy do cykli w ogólnej aktywności 
gospodarki. Pozostałe wskaźniki zgodnie z teorią powinny mieć krótkie wyprzedzenia. 
Ze względu na to, że nastroje gospodarstw domowych są w dużej mierze zależne od 
sytuacji i perspektyw na rynku pracy, wskaźnik tych nastrojów może mieć jedynie 
niewielkie wyprzedzenie lub jego brak w stosunku do wskaźnika równoległego. We 
wczesnej wersji wskaźnika DEWR jako kolejny komponent stosowano również 
wielkość sprzedaży pojazdów. Jest ona związana z ogólną aktywnością gospodarki, a 
przede wszystkim z sytuacją gospodarstw domowych. Pełniła rolę zmiennej 
symptomatycznej, która reprezentuje symptomy, a nie przyczyny lub bezpośrednie 
skutki cyklicznych zmian w gospodarce. Dane te dotyczą sektora handlowego, który 
jednak na ogół zachowuje się równolegle w stosunku do aktywności gospodarki, stąd 
zmienną tą wycofano. 
 Kolejnym wskaźnikiem wyprzedzającym rynku pracy jest Leading Indicator of 
National Employment (LINE) dla gospodarki Stanów Zjednoczonych3. Został on 
skonstruowany w 2004 r. przez The Society for Human Resource Management 
(SHRM) przy Rutgers School of Management and Labor Relations. Jego komponenty 
to: 

1. przyszłe oczekiwane zatrudnienie, 
2. wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych, 
3. wolne miejsca pracy na stanowiskach dotyczących wolnych zawodów oraz 

pozostałych zawodów, 
4. wskaźnik trudności rekrutacji. 

 Wskaźnik ten został skonstruowany dla sektora przemysłu oraz usług, natomiast 
wskaźnikami równoległymi są wielkości zatrudnienia w tych sektorach. W tym 
przypadku wszystkie składowe pochodzą ze statystyk rynku pracy, z tego też powodu 
jego wadą w dłuższym okresie mogą być niewielkie wyprzedzenia wahań cyklicznych. 
Z drugiej strony – jego porównanie do wskaźnika równoległego może dostarczyć 
ważnych informacji na temat niektórych zmian strukturalnych na rynku pracy. Zmiany 
wynagrodzeń poza bezpośrednim wpływem na zatrudnienie mogą stanowić wskaźnik 
przyszłych decyzji antyinflacyjnych państwa, co przekłada się na kształtowanie się 
bezrobocia. Dzięki dostępności statystyki nt. wolnych miejsc pracy w podziale na 
zawody wolne i pozostałe można analizować tendencje obydwu rodzajów zawodów w 

                                                      
3 Zob. http://www.shrm.org/Research/MonthlyEmploymentIndices/line/Pages/default.aspx. 
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cyklu. Oczekiwane zatrudnienie to z kolei wynik badań przedsiębiorców na temat 
przewidywań kształtowania się zatrudnienia w najbliższym czasie, jest więc explicite 
krótkookresowym indykatorem zatrudnienia. 
 Wskaźnik trudności rekrutacji może dostarczać informacji na temat niedopasowania 
podaży i popytu na pracę. Faza cyklu, w jakiej znajduje się rynek pracy może mieć 
bowiem wpływ na rekrutację. Trudności w rekrutacji mogą się nasilać w momencie 
zbliżania się do punktu zwrotnego cyklu. Dodatkowo, skala poprawy sytuacji na rynku 
pracy, a więc transmisja wahań cyklicznych z ogólnej aktywności gospodarki, jest w 
pewnej mierze zdeterminowana możliwością szybkiego wchłonięcia siły roboczej i 
zwiększania mocy produkcyjnych, co wpływa proces rekrutacji. Pomimo tego za 
pomocą tego wskaźnika trudno jest analizować wahania cykliczne, gdyż 
charakteryzuje się on wieloma zaburzeniami cykliczności. 
 Wskaźnik Wyprzedzający Zatrudnienie (Leading Indicator of Employment, LIoE) 
dla Nowej Zelandii został skonstruowany przez New Zealand Department of Labour4. 
Do jego komponentów należą (wagi zostały podane w nawiasach): 

1. odsetek firm wskazujących na niedobór wykwalifikowanej siły roboczej jako 
istotny czynnik ograniczający działalność gospodarczą, z badań koniunktury 
gospodarczej (22,5%), 

2. liczba trwałych i długoterminowych imigracji (22,1%), 
3. indeks cen akcji notowanych na giełdzie w Nowej Zelandii (19,2%), 
4. indeks cen towarów na świecie według banku ANZ (18,8%), 
5. the Southern Oscillation Index (SOI) mierzący zmiany ciśnienia powietrza, 

obrazując wpływ warunków klimatycznych na aktywność na rynku pracy 
(17,3%). 

 Jedynie dwa pierwsze komponenty pochodzą ze statystyki rynku pracy. Dlatego też 
nadano im największą wagę. Pierwszy z nich – odsetek firm odczuwających niedobór 
wykwalifikowanej siły roboczej jest otrzymywany z badań koniunktury gospodarczej, 
a więc relatywnie wcześnie, co przemawia na jego korzyść. Niedobory i nadwyżki 
wolnej siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach mogą wskazywać na zmiany 
dopasowania zarówno strukturalnego, jak i ilościowego na rynku pracy i w rezultacie z 
wyprzedzeniem rejestrować zmiany zatrudnienia. W polskiej statystyce można znaleźć 
odpowiednik tego wskaźnika i jego właściwości wyprzedzające zostaną zbadane w 
następnym punkcie. Przyjęcie drugiego komponentu – długoterminowych i trwałych 
imigracji wynika ze znacznego wpływu imigrantów na nowozelandzki rynek pracy. Na 

                                                      
4 Zob. http://www.dol.govt.nz/publications/lmr/lioe/background.asp. 
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przełomie lat 1990-2000 okazały się one być procykliczne i mieć znaczny wpływ na 
popyt konsumpcyjny i sytuację, a w szczególności zatrudnienie, w budownictwie. 
Mogło to jednak wynikać ze specyfiki tamtego okresu. Zmiany aktywności 
budownictwa nie są bowiem na ogół wyprzedzające w stosunku do aktywności 
gospodarki, wynikają bowiem ze skłonności do realizacji inwestycji przez inne sektory 
gospodarki, podobnie popyt konsumpcyjny. Aspekt długoterminowy również 
powoduje dużą wrażliwość na zmiany strukturalne i demograficzne, a więc 
pozakoniunkturalne, co może zakłócać i opóźniać rejestrację punktów zwrotnych. 
Dodatkowo wskaźnik ten może być podatny na zmiany legislacyjne dot. migracji. 
 Pozostałe trzy komponenty nie dotyczą bezpośrednio rynku pracy. Dobrano je na 
podstawie właściwości wyprzedzających w stosunku do wskaźników równoległych 
rynku pracy [zob. Claus, Claus, 2002]. Wskaźniki dobrano również w ten sposób, żeby 
dane do ich konstrukcji były relatywnie szybko dostępne, co jest zaletą w stosunku do 
zmiennych nt. rynku pracy, np. z BAEL (Labour Force Survey w nomenklaturze 
światowej), które są dostępne ze znacznym opóźnieniem. Kolejne dwa wskaźniki – 
indeks cen akcji oraz towarów odzwierciedlają zmiany w ogólnej aktywności 
gospodarki oraz popycie konsumpcyjnym. Światowe ceny towarów w znaczny sposób 
wpływają na gospodarkę Nowej Zelandii ze względu na jej dużą otwartość. Wskaźnik 
ten jest zatem miernikiem zmian koniunktury na świecie i co za tym idzie impulsu do 
koniunkturalnych zmian zatrudnienia w kraju. Podobną informację wnosi kolejny 
komponent – indeks cen akcji. Niesie on jednak większą informację na temat 
krajowego rynku pracy. Podkreśla także zmiany dochodów krajowych gospodarstw 
domowych i presję popytową. Wadą obydwu wskaźników jest ich bardzo wysoka 
zmienność, w pewnej mierze napędzana przepływami kapitału spekulacyjnego oraz 
nastrojów gospodarczych inwestorów, a nie jedynie czynnikami realnymi. 
 Ostatni komponent, wskazujący na zmiany warunków klimatycznych, jest ważny 
dla Nowej Zelandii, w której ich przewidywalność jest mniejsza niż w Europie, a 
wpływ na aktywność gospodarczą, w tym na rolnictwo oraz przemysł energetyczny – 
większy. Dodatkowo ekstremalne wartości wskaźnika mogą mieć wpływ na nastroje 
konsumentów i inwestorów, a to może przekładać się na czynniki realne, takie jak 
skłonność do konsumpcji, inwestowania, a co za tym idzie również na zatrudnienie. 
Jednak wskaźnik ten nie jest dobrym indykatorem zmian koniunkturalnych i nie 
rejestruje z wyprzedzeniem punktów zwrotnych cykli koniunktury, wskazując raczej 
na zdarzenia nadzwyczajne. 
 Przedstawione wskaźniki wyprzedzające przechodziły najczęściej pewne zmiany 
metodologiczne. Część komponentów traciła swoją funkcjonalność, a właściwości 
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wyprzedzające wskaźnika wielokomponentowego zmieniały się. Przyczyniły się do 
tego zmiany strukturalne zachodzące na poszczególnych rynkach pracy. Kompozycja 
tych wskaźników musiała odzwierciedlać nowe warunki panujące na badanych 
rynkach. Pokazuje to skalę trudności, jakich nastręcza obserwacja rynku pracy i 
konstrukcja wskaźników wyprzedzających dla niego. 
 Warto również wspomnieć o wskaźnikach wyprzedzających dla rynku pracy, które 
po pewnym czasie przestały spełniać swoje funkcje. Za przykład posłużyć może 
wskaźnik krańcowych zmian zatrudnienia5 skonstruowany przez The Center for 
International Business Cycle Research przy Rutgers University i publikowany przez 
The U.S. Department of Commerce jako wskaźnik wyprzedzający dla stopy bezrobocia 
i zatrudnienia poza rolnictwem. Za jego pomocą podejmowano próby prognozowania 
nie tylko zwrotów cykli na rynku pracy, ale również dokładnego poziomu stopy 
bezrobocia [Moore, 1983, s. 30-32]. Wskaźnik ten po pewnym czasie został jednak 
wycofany ze względu na utratę właściwości prognostycznych. Prowadzone były 
również badania nad wskaźnikami wyprzedzającymi dla rynku pracy w innych krajach, 
w tym przede wszystkim dla Belgii [Peeters, 1998] i Niemiec [Gaggermeier, 2004], 
wskaźniki te nie znalazły jednak jak dotąd systematycznego zastosowania w praktyce. 
 Spotykane były również wskaźniki dla regionalnych rynków pracy. Za przykład 
posłużyć może wskaźnik wyprzedzający zatrudnienia stanu Connecticut, 
skonstruowany przez The Connecticut Center for Economic Analysis wraz z Economic 
Cycle Research Institute (CCEA-ECRI). Był on publikowany od 1996 r. przez ponad 
10 lat [zob. Banerji i in. 2003]. Poza znanymi z innych wskaźników komponentami 
zawierał stopę bezrobocia wśród krótkookresowo bezrobotnych (poniżej 15 tygodni), 
która jednak w przypadku polskich danych okazała się być opóźniona w cyklu. 
Również kolejny komponent – liczba wniosków o zasiłek w przypadku Polski nie 
mogła być zastosowana ze względu na nieudostępnianie przez urzędy pracy 
odpowiedniej statystyki. Liczba pozwoleń na osiedlenie nie jest bezpośrednio związana 
z rynkiem pracy, jednak w kraju o dużej mobilności siły roboczej może wskazywać na 
przemieszczanie się do nowego miejsca zamieszkania po znalezieniu pracy. 
Oprocentowanie korporacyjnych obligacji wskazuje na zmiany zaufania inwestorów do 
gospodarki. Wzrost tego zaufania wyraża się we wzroście popytu na obligacje 
korporacji a spadku – na obligacje rządowe. Jest to sygnał nadchodzącego ożywienia 
i w konsekwencji wzrostu liczby nowych miejsc pracy. Ostatnie dwa mierniki okazały 
się nie posiadać trwalszych właściwości wyprzedzających w USA. 
                                                      
5 Jego nazwa pochodzi od faktu dostosowywania zatrudnienia przez przedsiębiorców w miarę 
zmian wielkości produkcji. Zob. Moore [1981, s. 44-47]. 
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4. Wskaźnik wyprzedzaj ący dla polskiego rynku pracy 

 Wskaźnik wyprzedzający rynku pracy (WRP) wraz z pozostałymi wskaźnikami 
wyprzedzającymi dla polskiej gospodarki został skonstruowany przez M. Drozdowicz-
Bieć [zob. Zarnovitz, Drozdowicz-Bieć, 2000]6. Pierwotnymi jego komponentami 
były: 

1. Liczba wyrejestrowanych w danym miesiącu bezrobotnych z tytułu podjęcia 
pracy, dane z powiatowych urzędów pracy, 

2. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych w danym miesiącu, dane z 
powiatowych urzędów pracy, 

3. Liczba ofert pracy w ciągu miesiąca ze statystyki powiatowych urzędów pracy, 
4. Przyszłe zatrudnienie w przemyśle wg testu Instytutu Rozwoju Gospodarczego 

Szkoły Głównej Handlowej (IRG-SGH) w Warszawie, 
5. Wskaźnik przyszłego popytu na pracę liczony jako różnica pomiędzy stopą 

wzrostu SMSAR7 wskaźnika wyprzedzającego koniunktury i produktywności 
pracy. 

 Początkowo wskazania WRP można było uznać za satysfakcjonujące [Drozdowicz-
Bieć, 2003, s. 8]. Wykazywał on właściwości wyprzedzające w stosunku do stopy 
bezrobocia rejestrowanego, stosunkowo dobrze wyprzedzając punkty zwrotne cyklu. 
Po kilku latach właściwości wyprzedzające WRP pogorszyły się i wykazywały dużą 
zmienność. Przystąpiono do ponownych badań nad jego komponentami. W ich 
rezultacie zaproponowano nowe komponenty wskaźnika [zob. Pater, 2006, s. 209-238]. 
Były one następujące: 

1. Oceny ogólnej koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorstwa 
przemysłowe – dane z testu koniunktury IRG-SGH, 

2. Średnia liczba przepracowanych godzin w pracy głównej i dodatkowej – dane 
BAEL, 

3. Liczba ofert pracy w ciągu miesiąca – dane z powiatowych urzędów pracy, 

                                                      
6 W Polsce funkcjonowały również wskaźniki wyprzedzające dla regionalnych rynków pracy 
woj. podkarpackiego i lubelskiego [zob. Drozdowicz-Bieć i in., 2008]. Opierały się one w 
całości o dane pochodzące z badań nastrojów gospodarczych prowadzonych przez Instytut 
Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę 
Zarządzania i Administracji w Zamościu i wykazywały własności prognostyczne w stosunku do 
rocznego tempa zmian zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Zostały jednak wycofane ze 
względu na brak finansowania. 

7 SMSAR to 6-miesięczna wygładzona stopa wzrostu (ang. six-month smoothed annualized 
rate), zob. Moore [1982]. 
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4. Barometr Ofert Pracy – dane Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie, Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz 
Gazety Wyborczej, 

5. Nastroje menedżerów przedsiębiorstwach przemysłowych dotyczące stanu 
zatrudnienia w ich firmach – dane z testu koniunktury IRG-SGH, 

6. Liczba bezrobotnych wyrejestrowanych w danym miesiącu z tytułu podjęcia 
pracy – dane z powiatowych urzędów pracy, 

7. Liczba nowych bezrobotnych zarejestrowanych w danym miesiącu – dane z 
powiatowych urzędów pracy, 

8. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy 
– dane z powiatowych urzędów pracy, 

9. Wartość zasiłków dla bezrobotnych wypłaconych w danym miesiącu – dane z 
powiatowych urzędów pracy. 

 

 
Rysunek 1. Wskaźnik wyprzedzający dla Polskiego rynku pracy wraz ze stopą 

bezrobocia rejestrowanego 
Źródło: BIEC 
 
 Dzięki nowej kompozycji wskaźnika udało się wyeliminować często obserwowaną 
właściwość wskaźników wyprzedzających – ich relatywnie wysoką wrażliwość na 
wahania krótkotrwałe, minimalizując występowanie nagłych wahań, mogących 
sprawiać wrażenie zmiany fazy cyklu. Wyprzedzenia punktów zwrotnych stały się 
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bardziej regularne (por. wykres 1). Co więcej dekompozycja tego wskaźnika pozwala 
wyodrębnić składowe wyraźnie wyprzedzające cykle koniunkturalne, zarówno te 
klasyczne, jak i wzrostowe oraz składowe rejestrujące zmiany strukturalne na rynku 
pracy. Umożliwia to zarówno prognozowanie zmian wskaźnika równoległego na tle 
cyklu, jak i monitorowanie jego strukturalnych zakłóceń. Niestety zmienne 
umożliwiające identyfikację zmian strukturalnych na rynku pracy często wykazują 
słabe właściwości cykliczne. Dlatego też brak wyraźnych wyprzedzeń wykazują 
ostatnie trzy komponenty. Służą one jednak korygowaniu dynamiki WRP, jego wahań 
nieregularnych, jak i zmian długofalowych. 
 Do zmiennych posiadających właściwości wyprzedzające w stosunku do stopy 
bezrobocia zalicza się mierniki ogólnej aktywności gospodarki odpowiadające za 
początkowy impuls uruchamiający koniunkturalne zmiany na rynku pracy. Kolejną 
grupą wskaźników są te reprezentujące dostosowania rynku pracy zachodzące 
najwcześniej, przed zmianami zatrudnienia i bezrobocia. Wyprzedzenia w stosunku do 
stopy bezrobocia posiadają również wskaźniki obrazujące zmiany liczby wolnych 
miejsc pracy, tempa kreacji etatów oraz planowanej redukcji etatów. W kolejnym 
punkcie artykułu znajdują się wyniki badań własnych na temat wyodrębnienia 
zmiennych o charakterze wyprzedzającym w stosunku do stopy bezrobocia. Pominięto 
składowe WRP nie posiadające regularnych właściwości wyprzedzających. 
 
5. Zmienne wyprzedzaj ące rynku pracy – wyniki bada ń empirycznych 

 Mierników impulsu uruchamiającego wahania cykliczne na rynku pracy, 
pochodzącego z ogólnej aktywności gospodarki dostarczają dane z testu koniunktury. 
Indykatorem tego typu jest ocena stanu koniunktury gospodarczej w kraju 
formułowana przez przedsiębiorstwa przemysłowe według testu IRG-SGH oraz oceny 
koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym według badań GUS8. 

                                                      
8 Analiza danych z testów koniunktury wykazała, że na ogół przemysł jest sektorem 
wyprzedzającym w stosunku do pozostałych, handel reaguje równolegle, natomiast 
budownictwo jest opóźnione w stosunku do zmian koniunkturalnych w gospodarce. Analizy 
wykazują również, że cykliczne zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ich sytuacji 
ogólnej wyprzedzają cykle zatrudnienia. Potwierdza to, że decyzje przedsiębiorstw dotyczące 
zmiany zatrudnienia w cyklu koniunktury zależą od bieżącej sytuacji firmy i przewidywań co 
do jej kondycji w najbliższej przyszłości. Szczegółowe wyniki badań zostały przedstawione w 
pracach Drozdowicz-Bieć i in. [2008, s. 118-149] oraz Patera i Wargackiego [2008, s. 299-
329]. Analizy wstępne pokazały również, że dane z testu IRG-SGH posiadają na ogół 
jednomiesięczne wyprzedzenie w stosunku do tych z badań GUS. Ze względu na powszechną 
dostępność do analiz przyjęto dane z badań GUS. 
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 Wskaźnik koniunktury w przemyśle według badań GUS powstający na podstawie 
opinii menedżerów jest cykliczny, dobrze rejestrując cykle klasyczne i wzrostowe. 
Wykazuje właściwości wyprzedzające w stosunku do takich mierników sytuacji na 
rynku pracy jak zatrudnienie lub bezrobocie. Ich punkty zwrotne rejestruje ze 
znacznym i stabilnym wyprzedzeniem, które w okresie 1990-2010 wyniosło średnio 20 
miesięcy w stosunku do cykli klasycznych stopy bezrobocia (r = -0,61) i 7 miesięcy w 
stosunku do cykli wzrostowych (r = -0,74). Jego wadą jako komponentu wskaźnika 
wyprzedzającego rynku pracy może być brak rejestracji zmian właściwych dla rynku 
pracy i zakłócających jego cykliczność, a nieodzwierciedlanych przez dane na temat 
ogólnej aktywności gospodarki. Zmiany te powinien uwzględniać jednak kolejny 
wskaźnik pochodzący z badań koniunktury GUS – zatrudnienie w przetwórstwie 
przemysłowym. Jego pozytywną cechą jest również wysoka cykliczność. Wyprzedza 
on punkty zwrotne cykli klasycznych i wzrostowych. W przypadku tych pierwszych 
wyprzedzenie wynosi średnio 23 miesiące (r = -0,69), a w latach 2008-2010 
zwiększyła się jego regularność. W przypadku cykli wzrostowych wyprzedzenie było 
w badanym okresie bardziej równomierne i wyniosło 5 miesięcy (r = 0,75). Korelacja 
ze wskaźnikiem równoległym jest wyższa niż poprzedniej zmiennej z badań 
koniunktury, wskazując na większą zbieżność wahań. 
 Obydwa powyższe wskaźniki charakteryzują się dużą wrażliwością na wahania 
krótkookresowe, co jest ogólną własnością miar nastrojów gospodarczych, 
pochodzących z testów koniunktury. Nie odpowiada to inercyjnemu zachowaniu stopy 
bezrobocia. W krótkim okresie menedżerowie badanych przedsiębiorstw mogą 
postrzegać krótkotrwałe zmiany zatrudnienia jako stosunkowo istotne. Przypisanie im 
dużej wagi spowoduje znaczną, choć nietrwającą długo, zmianę wskaźnika nastrojów 
gospodarczych, np. w okresie recesji niewielki wzrost zatrudnienia może być 
postrzegany jako znaczący. 
 Kolejnymi miernikami koniunkturalnych zmian w ogólnej aktywności gospodarki 
są: PKB w cenach stałych i wydajność pracy. Ten drugi wskaźnik nabiera 
szczególnego znaczenia dla zwolenników teorii realnego cyklu koniunkturalnego. 
Według nich wahania produktywności prowadzą do powstania wahań koniunktury, a 
więc powinny je poprzedzać. Składowe cykliczne tych zmiennych, choć skorelowane z 
cyklami stopy bezrobocia, nie wyprzedzają jej cykli klasycznych. Cykle wzrostowe 
stopy bezrobocia są wyprzedzane natomiast średnio o 2-3 kwartały. 
 Dane z testu koniunktury pod pewnymi względami mają przewagę nad tymi 
pochodzącymi ze statystyki oficjalnej na temat wydajności pracy, produkcji sprzedanej 
lub PKB, są bowiem otrzymywane szybciej i często wykazują wyprzedzenie w 
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stosunku do statystyki oficjalnej. Co więcej, obejmują szerszą liczbę czynników niż 
wielkość produkcji. Są wrażliwe na wahania koniunktury powodowane np. zmianami 
nastrojów inwestorów lub nieodzwierciedlanych bezpośrednio w wielkości produkcji 
wyników finansowych firm, takich jak ich płynność. Dodatkowo, PKB jest podawany 
w sekwencji kwartalnej ze stosunkowo dużym opóźnieniem i podlega późniejszym 
korektom, co pogarsza jego właściwości jako komponentu wskaźnika 
wyprzedzającego. 
 Zastosowanie wskaźników finansowych z ewidencji przedsiębiorstw (statystyka 
GUS), takich jak wynik finansowy czy rentowność, w charakterze wskaźników 
wyprzedzających jest utrudnione, są bowiem w układzie kwartalnym i otrzymywane z 
dużym opóźnieniem. Poza tym kwestią problematyczną jest wybór odpowiedniego 
wskaźnika. Wynik finansowy lub rentowność może wynikać z czynników, które nie 
mają wpływu na przyszłą sytuację na rynku pracy, niekoniecznie bowiem 
odzwierciedlają jej ogólną kondycję, w szczególności biorąc pod uwagę specyfikę 
wskaźników finansowych poszczególnych sektorów przedsiębiorstw. Zastosowanie ich 
odpowiedniej kombinacji jest natomiast utrudnione ze względu na wysoką 
subiektywność takiego podejścia. 
 Zmienną, która odzwierciedla najwcześniej zachodzące cykliczne dostosowania 
zachodzące na rynku pracy, jest przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu 
przepracowana przez pracującego w pracy głównej i dodatkowej. 
 Statystyka ta pochodzi z GUS i zachowuje się procyklicznie. Wyprzedza ona cykle 
klasyczne zatrudnienia i bezrobocia (średnio o 1 kwartał, r = -0,74) i cykle wzrostowe 
(średnio o 4 kwartały, r = -0,47). Podobnie do mierników ogólnej aktywności 
gospodarczej częstotliwość wahań przeciętnego czasu pracy jest nieco wyższa od tej, 
którą wykazują wskaźniki rynku pracy. Przyczyną tego jest jego związek z wielkością 
produkcji. Niewielkie zmiany popytu na dobra i usługi mogą być stosunkowo łatwo i 
szybko pokryte poprzez dostosowanie liczby przepracowanych godzin pracy. Czas 
pracy podlega jednak naturalnym ograniczeniom związanym z normami czasu pracy. 
Powoduje to, że w niektórych przypadkach jego wskazania mogą nie odpowiadać 
zmianom zatrudnienia i bezrobocia. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku 
wysokiej amplitudy danego cyklu. Wtedy to możliwości zmiany czasu pracy są 
ograniczone i wskaźnik ten prawdopodobnie nie zarejestruje tak silnej zmiany. Za 
przykład posłużyć może spadek stopy bezrobocia w latach 2003-2006. Pomimo 
wyraźnej spadkowej tendencji stopy bezrobocia liczba godzin pracy nie zwiększała się 
istotnie ze względu na naturalne ograniczenia. Inną właściwością wskaźnika jest to, że 
jest dostępny w sekwencji kwartalnej i publikowany ze znacznym opóźnieniem. 
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 Przybliżeniem liczby wolnych miejsc pracy jest liczba ofert pracy składanych 
w ciągu miesiąca do powiatowych urzędów pracy. Komponent ten pokazuje tempo 
kreacji wolnych miejsc pracy, powinien więc nieznacznie wyprzedzać cykliczność 
zatrudnienia. Długość wyprzedzenia powinna równać się okresowi od umieszczenia 
oferty do końca procesu rekrutacji. 
 Analiza empiryczna wskazuje na duże wahania tego wskaźnika. Częściowo wynika 
to z tego, że jest on podatny na zmiany regulacji prawnych dotyczących rynku pracy, 
np. korzyści dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie bezrobotnego. 
Przykładem może być nagły wzrost liczby ofert obserwowany w ostatnich miesiącach 
1997 r. Innym przykładem jest nagłe zmniejszenie liczby ofert na początku 2004 r. W 
związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej przestały obowiązywać niektóre ulgi dla 
pracodawców, takie jak zwrot części wynagrodzenia za zatrudnienie absolwentów oraz 
pożyczki dla pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy9. Wprawdzie 
spadek ten był krótkotrwały, co było spowodowane poprawiającą się koniunkturą 
gospodarczą w kraju, a także powstaniem nowych programów finansowanych ze 
środków unijnych, niemniej jednak był widoczny. Oferty pracy, składane do 
powiatowych urzędów pracy, nie obejmują również wszystkich ogłoszeń o pracy 
dostępnych na rynku. W badanym okresie zmienna ta nie wyprzedzała stopy 
bezrobocia w zakresie cykli klasycznych, natomiast w przypadku cykli wzrostowych 
korelacja była niska. W latach 2008-2010 korelacja pomiędzy wahaniami cyklicznymi 
ofert pracy z urzędów pracy, a stopą bezrobocia rejestrowanego zwiększyła się, jednak 
znikło niewielkie, równe 1 miesiącowi wyprzedzenie. Może być to przejawem 
poprawy sprawności urzędów pracy, co przyczyniło się do szybszego 
wykorzystywania ofert pracy. 
 Zmienna ta jest jedyną spośród analizowanych, w przypadku której przez cały okres 
analizy, tj. lata 1990-2010 punkty zwrotne cykli poziomów wyprzedzały analogiczne 
punkty zwrotne cykli odchyleń (klasycznych). Oznacza to, że czynniki 
pozakoniunkturalne przyspieszały publikację ofert w urzędach pracy. Przedsiębiorcy 
byli zachęcani instytucjonalnymi rozwiązaniami, takimi jak dofinansowanie miejsc 
pracy do kierowania ofert do urzędów pracy. 
 Źródłem dodatkowej informacji o wolnych miejscach pracy jest odsetek ofert pracy 
z urzędów pracy wykorzystanych w miesiącu, w którym wpłynęły, liczba ofert pracy 
na koniec miesiąca oraz odsetek firm przemysłowych odczuwających niedobór 
wykwalifikowanych pracowników. Wskazują one na intensywność procesu 

                                                      
9 Odpowiednio art. 37f oraz art. 18., ust. 1., punkt 1. ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu (DzU z 2003 r., nr 58, poz. 514 z późn. zm.). 
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poszukiwania pracy. Pierwsza zmienna jest antycykliczna, natomiast druga i trzecia – 
procykliczne. Wraz z poprawą koniunktury na rynku pracy zmniejsza się wielkość 
bezrobocia cyklicznego i co za tym idzie – coraz więcej ofert pozostaje 
niewykorzystanych. Zasoby te kurczą się w okresie spadku aktywności gospodarki. 
Wszystkie trzy zmienne wykazują niedługie wyprzedzenia w stosunku do wskaźnika 
równoległego, w zakresie cykli klasycznych i wzrostowych. Właściwości 
wyprzedzające tych wskaźników poprawiły się w latach 2008-2010, co może być 
przejawem wzrastającego znaczenia polityki kadrowej w przedsiębiorstwach. 
 Kolejnym miernikiem wolnych miejsc pracy jest Barometr Ofert Pracy, powstający 
na podstawie internetowych ofert pracy [por. Drozbowicz-Bieć i in., 2006]. Ma on 
charakter uzupełniający w stosunku do danych na temat ofert pracy z urzędów pracy. 
Wskaźnik ten wykazuje wahania cykliczne oraz może wskazywać na niektóre zmiany 
strukturalne występujące na rynku pracy. Dodatkowym jego atutem jest gładkość 
przebiegu odpowiadająca wskaźnikowi równoległemu. Dotychczas wykazywał on na 
ogół pożądane właściwości prognostyczne, wyprzedzając klasyczne cykle 
koniunkturalne stopy bezrobocia średnio o 13 miesięcy (r = -0,50), a cykle wzrostowe 
o 5 miesięcy (r = -0,68). Przyczyną dłuższych wyprzedzeń w stosunku do ofert z 
urzędów pracy jest uwzględnianie w większym stopniu ofert pochodzących z sektora 
prywatnego, które dodatkowo są silniej procykliczne niż te z sektora publicznego. 
 W charakterze zmiennych obrazujących efekty dopasowania podaży pracy i 
popytu na pracę można wykorzystać liczbę bezrobotnych wyrejestrowanych z 
powodu znalezienia zatrudnienia. Jest to jeden z ważniejszych przepływów na rynku 
pracy i zarazem z punktu widzenia wahań koniunktury najważniejszy strumień 
odpływu bezrobotnych. Wskazuje na tempo kreacji nowych etatów dla bezrobotnych, a 
więc może również dostarczać informacji, jak szybko podczas danej fazy cyklu wolne 
miejsca pracy przekształcają się w miejsca obsadzone oraz o zdolności bezrobotnych 
do znalezienia pracy. Zazwyczaj posiada długie wyprzedzenia w stosunku do 
wskaźnika równoległego. W stosunku do cykli klasycznych stopy bezrobocia 
wyprzedzenia wynosiły średnio 30 miesięcy (r = -0,69), natomiast dla cykli 
wzrostowych średnio 11 miesięcy (r = -0,48). Podobne wyprzedzenia posiadał 
stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę, do nowo zarejestrowanych, nieco 
krótsze – stopa odpływu bezrobotnych10. 
 Do długich wyprzedzeń tej zmiennej przyczyniają się niskie instytucjonalne bariery 
zatrudniania pracowników. W niedługim czasie po wystąpieniu dolnego punktu 
                                                      
10 Stopa odpływu bezrobotnych jest liczona jako stosunek wyrejestrowanych z urzędów pracy 
do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych na koniec miesiąca poprzedniego. 
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zwrotnego produkcji pracodawcy zatrudniają nowych pracowników, gdyż pozwalają 
na to znaczne zasoby poszukujących pracy, w szczególności tych, którzy po stracie 
pracy, nie zmieniając miejsca zamieszkania, oczekują na ponowne zatrudnienie. W 
momencie, gdy zasoby bezrobotnych z tytułu bezrobocia koniunkturalnego wyczerpują 
się, wskaźnik zwalnia tempo wzrostu. Gdy produkcja znajduje się w okresie górnego 
punktu zwrotnego, tempo wzrostu tego wskaźnika jest bardzo niskie i następuje jego 
odwrócenie. Zasoby bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy są już niewielkie, a 
w ich spisie pozostają osoby długotrwale bezrobotne i mało mobilne, co może wynikać 
ze znacznego bezrobocia strukturalnego. Dodatkowo, punkty zwrotne tego wskaźnika 
występują wcześniej niż te obserwowane w ofertach pracy pochodzących z urzędów 
pracy. W przypadku górnego punktu zwrotnego może to oznaczać, że część potrzeb 
zatrudnieniowych firmy pokrywają z zasobów osób wchodzących dopiero na rynek 
pracy, nieobarczonych negatywnymi doświadczeniami i chętnych do podjęcia szkoleń. 
Pracodawcy nadal intensywnie poszukują pracowników, zgłaszając oferty pracy, 
jednak coraz większy ich odsetek w dyspozycji urzędów pracy pozostaje 
niewykorzystany przez bezrobotnych. Cechą tego wskaźnika jest skłonność do 
znacznych wahań krótkookresowych. Zmiany te mogą być początkowo postrzegane 
jako cykliczny zwrot, dlatego też konieczna jest ostrożna interpretacja obserwowanych 
tendencji. 
 Wyprzedzenia posiada również kolejny wskaźnik – zgłoszenia zwolnień z przyczyn 
leżących po stronie zakładów pracy – pochodzący z ewidencji urzędów pracy. 
Zgłoszenia te dotyczą zwolnień grupowych, a więc tych deklarowanych przez 
przedsiębiorstwa przechodzące restrukturyzację11. Zmiany tego miernika w znacznej 
mierze mogą być zdeterminowane przemianami strukturalnymi zachodzącymi w 
sektorze przedsiębiorstw. Informuje on o planowanej skali redukcji etatów. 
Wyprzedzenie cykli klasycznych stopy bezrobocia wynosi średnio 24 miesiące (r = 
0,72), natomiast wzrostowych 8 miesięcy (r = 0,62). Statystyka ta prowadzona jest 
jednak dopiero od 2001 r., co może wpłynąć na obciążenie współczynników korelacji. 
 Innymi zmiennymi, na temat których statystyka podawana jest od niedawna, jest 
liczba bezrobotnych do 25. roku życia i tych w okresie do 12 miesięcy od ukończenia 
nauki. W latach 2005-2010 wyprzedzały one średnio o 2-3 miesiące cykle wzrostowe 
stopy bezrobocia rejestrowanego. Przyczyną tego może być większa mobilność osób 
najmłodszych na rynku pracy i tych z najkrótszym stażem pracy. Ze względu na krótki 
                                                      
11 Art. 4. ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU z 2003 r., nr 90, poz. 844 ze 
zm.). 
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okres analizy trudno ocenić wyprzedzenie cykli klasycznych, aczkolwiek 
prawdopodobnie jest ono bardzo krótkie lub nie występuje. Dno cykli poziomów 
obydwu zmiennych w 2008 r., po którym kryzys gospodarczy spowodował wzrost 
bezrobocia nastąpiło o kilka miesięcy wcześniej niż dno cyklu odchyleń. Mogły 
przyczynić się do tego reemigracje silnie zwiększające bezrobocie wśród osób w tej 
grupie wiekowej. 
 Najlepsze zmienne wyprzedzające rynku pracy pod względem wybranych 
kryteriów zostały podsumowane w tab. 1. 
 
Tabela 1 Ważniejsze zmienne wyprzedzające rynku pracy pod względem 

wybranych kryteriów 
Kryterium 

oceny 
zmiennej 

Konsekwentność 
wyprzedzeń 

Ekonomiczna 
istotność 

Gładkość 
przebiegu 

Opóźnienie 
publikacji 

Zmienna 1 

Koniunktura 
gospodarcza w 

przemyśle według 
badań GUS 

PKB w cenach 
stałych 

Barometr Ofert 
Pracy 

Koniunktura 
gospodarcza w 

przemyśle 
według badań 

GUS 

Zmienna 2 
Przeciętny 

tygodniowy czas 
pracy 

Przeciętny 
tygodniowy 
czas pracy 

PKB w cenach 
stałych 

Zatrudnienie w 
przemyśle 

według badań 
GUS 

Zmienna 3 

Liczba 
bezrobotnych 

wyrejestrowanych 
z powodu 

znalezienia pracy 

Barometr Ofert 
Pracy 

Stosunek liczby 
bezrobotnych, 
którzy podjęli 
pracę, do nowo 

zarejestrowanych 

Barometr Ofert 
Pracy 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 Za najlepsze wskaźniki wyprzedzające rynku pracy pod względem przyjętych 
kryteriów uznano dane z badań koniunktury, liczbę bezrobotnych wyrejestrowanych z 
powodu znalezienia pracy, Barometr Ofert Pracy oraz przeciętny tygodniowy czas 
pracy. Zmienne te spełniają również warunek prawidłowości statystycznej. 
Wyprzedzenia, w stosunku do wskaźnika równoległego, jakie wykazują pierwsze dwie 
z wymienionych zmiennych były w latach 1990-2010 stabilne w czasie (spełniają 
warunek konsekwentności wyprzedzeń). Zwiększa to prawdopodobieństwo, że w 
przyszłości schemat wyprzedzeń nie ulegnie istotnej zmianie. To bardzo pożądana 
cecha wskaźnika wyprzedzającego, dotychczasowe doświadczenia wskazują bowiem 
na wysoką zmienność wyprzedzeń tego typu wskaźników w czasie. Dodatkowo dane z 
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badań koniunktury gospodarczej w przemyśle są otrzymywane bardzo szybko, zwykle 
jeszcze w miesiącu, którego dotyczyły, spełniają więc warunek niewielkiego 
opóźnienia publikacji, ważnego w przypadku ciągłej analizy empirycznej sytuacji 
gospodarczej. Warunek ten spełniany jest również przez miernik ofert pracy 
publikowanych w Internecie – Barometr Ofert Pracy. Przeciętny czas pracy i Barometr 
Ofert Pracy spełniają kryterium istotności ekonomicznej. Ich wykorzystane 
uzasadnione jest na gruncie teoretycznym, gdyż w myśl teorii dostosowania czasu 
pracy i ofert pracy powinny następować przed zmianami zatrudnienia i bezrobocia. 
Ostatnim kryterium weryfikacyjnym jest gładkość przebiegu, szczególnie ważna w 
przypadku prognozowania zmian wskaźnika równoległego w czasie rzeczywistym. 
Spełnia je m.in. Barometr Ofert Pracy, który podlega niewielkim wahaniom 
nieregularnym, wyraźnie obrazując zmiany koniunkturalne. 
 
6. Podsumowanie 

 Do zmiennych o charakterze wyprzedzającym w stosunku do wskaźników 
równoległych rynku pracy, w szczególności do stopy bezrobocia można zaliczyć 
mierniki odpowiadające za dostosowania zachodzące na rynku pracy przed 
koniunkturalnymi zmianami zatrudnienia i bezrobocia. Potwierdziły to 
przeprowadzone analizy empiryczne. Co więcej pokazały one, że konstrukcja 
wskaźników wyprzedzających dla rynku pracy jest możliwa i zasadna. Odmienność 
zachowania indykatorów świadczących o zmianach w ogólnej aktywności gospodarki i 
tych dla rynku pracy wskazuje bowiem, że przyjęcie tych pierwszych jako mierników 
przyszłych zmian na rynku pracy w wielu przypadkach jest skazane na niepowodzenie. 
Konsekwencją tego mogą być błędne wnioski dotyczące zmian zachodzących na rynku 
pracy oraz zastosowanie nieodpowiedniej polityki gospodarczej. Dlatego też w celu 
zbudowania wielokomponentowego wskaźnika wyprzedzającego rynku pracy 
niezbędne jest wykorzystanie dodatkowych komponentów, właściwych dla rynku 
pracy, poza samymi badaniami koniunktury i innymi miernikami ogólnej aktywności 
gospodarki. 
 W artykule dokonano przeglądu kompozycji wskaźników wyprzedzających dla 
innych rynków pracy oraz przedstawiono właściwości wyprzedzające zmiennych dla 
polskiego rynku pracy. Najdłuższe wyprzedzenia wahań cyklicznych stopy bezrobocia 
rejestrowanego w Polsce posiadają dane na temat ogólnego klimatu koniunktury i 
zatrudnienia z badań ankietowych, liczba wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy, 
zgłoszenia zwolnień z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy oraz Barometr Ofert 
Pracy. Dodatkowo porównano właściwości wyprzedzające badanych wskaźników dla 
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próby liczonej do końca 2010 r. do tych dla próby kończącej się w 2008 r. Pomimo, iż 
wyprzedzenia kilku wskaźników różniły się, to nie zidentyfikowano wyraźnej 
tendencji w tym zakresie. Własności badanych zmiennych pod względem korelacji ze 
wskaźnikiem równoległym i długości wyprzedzenia poprawiły się w przypadku ocen 
zatrudnienia według badań koniunktury prowadzonych przez GUS, odsetka ofert 
wykorzystanych na koniec miesiąca, w którym trafiły do urzędów pracy oraz odsetka 
firm przemysłowych odczuwających niedobór wykwalifikowanych pracowników. 
Pogorszenie tych własności obserwujemy w przypadku liczby ofert pracy składanych 
do urzędów pracy. 
 Analizowano wpływ czynników pozakoniunkturalnych, a więc przede wszystkim 
strukturalnych, instytucjonalnych i demograficznych na występowanie punktów 
zwrotnych cykli klasycznych poprzez porównanie cykli poziomów i cykli odchyleń. W 
latach 2000-10 najczęściej czynniki te opóźniały wystąpienie koniunkturalnego 
zwrotu, podczas gdy w latach 90. w niektórych przypadkach sytuacja była odwrotna. 
Przykładem są stopa bezrobocia i wyniki badań koniunktury. Dotyczy to zarówno 
dolnych, jak i górnych punktów zwrotnych i mogło być przejawem niestabilności 
sytuacji gospodarczej lat 90. 
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Załącznik 

Punkty zwrotne cykli klasycznych zmiennych wyprzedz ających i 
równoległych 

Terminy „szczyt” i „dno” dotyczą punktów zwrotnych stopy bezrobocia. 
a: Cykle poziomów. 
b: Cykle odchyleń wyodrębnione za pomocą filtru CF. 
„-” oznacza niedostatecznie długi szereg czasowy. Zgodnie z założeniami metody Bry-
Boschan, rejestracja punktu zwrotnego nie może nastąpić wcześniej niż na 6 miesięcy 
po jego wystąpieniu, co pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo nieprawidłowej 
jego rejestracji. 
* Nie ma pewności, że to punkt zwrotny cyklu klasycznego. Może on dotyczyć cyklu 
wzrostowego. 
 

Dane miesięczne 
  Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
a Mar-94 Mar-98 Lis-03 Wrz-08 - 
b Sty-94 Cze-98 Paź-01 Kwi-08 - 

Koniunktura gospodarcza w 
przemyśle według badań GUS 

a Kwi-91 Sie-95 Paź-01 Sie-07 Kwi-09* 
b Gru-91 Lis-94 Sty-01 Wrz-06 Sty-10 

Zatrudnienie w przemyśle według 
badań GUS 

a Lip-91 Lip-97 Sie-01 Maj-07 Kwi-09* 
b Maj-91 Lut-94 Kwi-00 Wrz-06 Lip-09 

Liczba ofert pracy składanych do 
urzędów pracy w danym miesiącu 

a Paź-92 Lut-98 Kwi-01 Cze-07 Maj-09* 
b Maj-93 Paź-98 Sie-01 Lis-07 - 

Odsetek ofert pracy z urzędów 
pracy wykorzystanych w miesiącu, 
w którym wpłynęły 

a - - - Lut-08 - 

b - - Wrz-04 Lip-07 Kwi-10 

Liczba ofert pracy w końcu 
miesiąca 

a - - - Lut-08 Cze-09* 
b - - Maj-04 Wrz-07 - 

Barometr Ofert Pracy 
a - - Sty-02 Maj-07 Cze-09* 
b - - Lip-03 Lis-06 Wrz-09 

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

a - - - Sty-07 Mar-09* 
b - - Paź-01 Wrz-05 Mar-09 

Liczba wyrejestrowanych z powodu 
podjęcia pracy 

a - Paź-96 Paź-98 Kwi-06 Paź-08* 
b - Sie-95 Maj-99 Maj-05 Lip-08 

Liczba bezrobotnych do 25 roku 
życia 

a - - - Kwi-08 - 
b - - - Cze-08 - 

Liczba bezrobotnych w okresie 12 
miesięcy od ukończenia nauki 

a - - - Sty-08 - 
b - - - Lip-08 - 
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Dane kwartalne 

  Szczyt Dno Szczyt Dno Szczyt 
Stopa bezrobocia według 
BAEL 

a II kw. 94 II kw. 98 IV kw. 02 III kw. 08 - 
b IV kw. 94 III kw. 98 III kw. 04 I kw. 08 - 

PKB w cenach stałych 
a - - IV kw. 01 III kw. 07 

II kw. 
09* 

b - II kw. 99 I kw. 04 I kw. 08 - 

Wydajność pracy 
a - - II kw. 01 III kw. 06 

I kw. 
09* 

b - III kw. 96 II kw. 00 IV kw. 07 - 

Przeciętny czas pracy 
a II kw. 94 IV kw. 96 III kw. 02 IV kw. 06 - 
b IV kw. 93 I kw. 97 IV kw. 02 IV kw. 08 - 

Odsetek firm przemysłowych 
odczuwających niedobór 
wykwalifikowanych 
pracowników 

a - IV kw. 97 II kw. 02 IV kw. 07 
IV kw. 

09* 

b III kw. 94 III kw. 97 III kw. 04 III kw. 07 
III kw. 

10 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
Korelacje pomi ędzy zmiennymi wyprzedzaj ącymi rynku pracy, a zmienn ą 
równoległ ą 

W tabeli podano współczynniki korelacji liniowej Pearsona. 
W nawiasach podano długość wyprzedzenia/opóźnienia; „+” oznacza opóźnienie, a „-” 
wyprzedzenie w stosunku do stopy bezrobocia rejestrowanego w miesiącach. 

 Cykle 
klasyczne 

Cykle 
wzrosto-

we 

Cykle 
klasyczne 

Cykle 
wzrostowe 

Dane miesięczne 

 Próba do 12.2008 Próba do 12.2010 

Koniunktura gospodarcza w przemyśle według 
badań GUS 

-0,5965 
(-24) 

-0,5724 
(-5) 

-0,6131 
(-20) 

-0,7428 
(-7) 

Zatrudnienie w przemyśle według badań GUS 
-0,5247 

(-34) 
-0,5712 

(-4) 
-0,6931 

(-23) 
-0,7546 

(-5) 

Liczba ofert pracy z urzędów pracy 
-0,7717 

(-1) 
-0,3973 

(0) 
-0,8786 

(0) 
-0,1951 

(-3) 
Odsetek ofert pracy z urzędów pracy 
wykorzystanych w miesiącu, w którym wpłynęły 

0,6863 
(0) 

0,8308 
(-4) 

0,6948 
(-4) 

0,8538 
(-3) 

Liczba ofert pracy z urzędów pracy na koniec 
miesiąca 

-0,7499 
(-1) 

-0,7113 
(-2) 

-0,7571 
(-1) 

-0,7849 
(-4) 

Barometr Ofert Pracy 
-0,7156 

(-3) 
-0,5035 

(-7) 
-0,4989 

(-13) 
-0,6830 

(-5) 
Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących 
zakładów pracy 

0,7416 
(-6) 

0,4160 
(-5) 

0,7242 
(-24) 

0,6212 
(-8) 

Liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z 
powodu znalezienia pracy 

-0,6413 
(-29) 

-0,6140 
(-11) 

-0,6916 
(-30) 

-0,4815 
(-11) 
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Liczba bezrobotnych do 25 roku życia 
0,9880 

(0) 
0,7039 

(-4) 
0,9218 

(0) 
0,8564 

(-2) 
Liczba bezrobotnych w okresie 12 miesięcy od 
ukończenia nauki 

0,9983 
(0) 

0,5678 
(-5) 

0,9014 
(0) 

0,6014 
(-3) 

Dane kwartalne 

 
Próba do IV.2008 Próba do IV.2010 

PKB w cenach stałych 
-0,8742 

(0) 
-0,5574 

(-3) 
-0,7959 

(0) 
-0,6799 

(-2) 

Wydajność pracy 
0,6888 

(0) 
-0,6343 

(-3) 
0,5915 

(0) 
-0,7363 

(-3) 

Przeciętny czas pracy 
-0,7659 

(-1) 
-0,5345 

(-4) 
-0,7430 

(-1) 
-0,4704 

(-4) 
Odsetek firm przemysłowych odczuwających 
niedobór wykwalifikowanych pracowników 

-0,7506 
(0) 

-0,3368 
(-1) 

-0,8065 
(-1) 

-0,5201 
(-2) 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
 
 


