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PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE
A SYTUACJA NA RYNKU PRACY –
PRZYPADEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Streszczenie: Traktując pracę jako towar, należy domniemywać, iż płaca wówczas stanowi
cenę za towar. Wynika to z faktu, iż ludzie sprzedają swoją pracę za określoną cenę. Zmiany
w obszarze płac i rynku pracy budzą rozliczne implikacje ekonomiczne. Wszelkie teorie na
gruncie ekonomii wskazują na traktowanie wynagrodzenia jako wypadkowej zmian w obrębie rynku pracy. Już A. Smith twierdził, że podstawą mechanizmu dostosowawczego na rynku
pracy są m.in. zależność zmian płac roboczych od sytuacji panującej na rynku pracy. Celem
artykułu, mającego charakter diagnostyczny, jest wskazanie stopnia, kierunku i charakteru zależności pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem brutto a wielkością popytu i podaży pracy
w województwie łódzkim oraz konfrontacja z teoriami ekonomicznymi. Metoda badawcza,
pozwalająca zweryfikować hipotezę, oparta zostanie na narzędziach statystycznych.
Słowa kluczowe: przeciętne wynagrodzenie, popyt na pracę, podaż pracy, rynek pracy.

1. Wstęp
Traktując pracę jako towar, należy domniemywać, iż płaca wówczas stanowi cenę za
towar. Wynika to z faktu, iż ludzie sprzedają swoją pracę za określoną cenę. Jednakże płaca stanowi wyjątkową cenę, bowiem jest podstawowym składnikiem dochodu
narodowego. Zmiany w obszarze płac i rynku pracy budzą rozliczne implikacje ekonomiczne. Wszelkie teorie na gruncie ekonomii wskazują na traktowanie wynagrodzenia jako wypadkowej zmian w obrębie rynku pracy. Już A. Smith twierdził, że
podstawą mechanizmu dostosowawczego na rynku pracy są m.in. zależność zmian
płac roboczych od sytuacji panującej na rynku pracy1.
Celem artykułu, mającego charakter diagnostyczny, jest wskazanie stopnia, kierunku i charakteru zależności pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem brutto a wielkością popytu i podaży pracy w województwie łódzkim oraz konfrontacja z teoriami
1
A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Studio EMKA, Warszawa
2012, s. 141.
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ekonomicznymi. Ponadto opracowanie ma za zadanie zweryfikować hipotezę, która brzmi: ze względu na znaczną złożoność ekonomiczną kategorii wynagrodzenie
nie stanowi ono wypadkowej jedynie dynamicznych zmian w obszarze rynku pracy
w województwie łódzkim. Wielkościami, które stanowią podstawę do rozważań nad
hipotezą, są: przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto, popyt na pracę oraz podaż pracy.
Metoda badawcza, pozwalająca zweryfikować hipotezę, oparta zostanie na narzędziach statystycznych, takich jak: funkcja trendu, współczynnik korelacji krzywoliniowej oraz test weryfikacji modelu (tablice F-Snedecora).
Opracowanie składa się z dwóch części właściwych. W pierwszej z nich uwaga
zostanie skupiona na zdefiniowaniu oraz empirycznym rozkładzie popytu, podaży
pracy oraz przeciętnym, realnym wynagrodzeniu w regionie łódzkim. W części drugiej dokonano analizy statystycznej dla istnienia (lub jej braku) zależności pomiędzy
płacą a zapotrzebowaniem i możliwościami podjęcia pracy w Łódzkiem.
Całość opracowania została podsumowana konstruktywnymi wnioskami płynącymi z przeprowadzonych badań diagnostycznych.

2. Popyt i podaż rynku pracy w województwie łódzkim
Podejmując zagadnienia rynku pracy, należy mieć na względzie nie tylko oddziaływanie państwa, w ramach kształtowania polityki społeczno-gospodarczej, wobec
bezrobocia, ale również zależności występujące pomiędzy kategoriami rynku pracy a wielkościami ekonomicznymi świadczącymi o stopniu zaspokojenia potrzeb
społeczeństwa. Wielkościami, które stanowią swego rodzaju odzwierciedlenie koniunktury gospodarczej, a jednocześnie opisują sytuację na rynku pracy, są popyt
i podaż pracy oraz ich wypadkowa – czyli płaca. Chcąc rzetelnie dokonać analizy
tych wielkości, należy mieć na względzie ich wieloaspektowy charakter oraz złożoność społeczno-ekonomiczną. Jednakże ograniczenia wydawnicze oraz nadrzędność
celu, opracowania sprawiają, że należy nadać opracowaniu sens porządkujący. W tej
części uwaga zostanie skupiona na kwestiach teoretycznych dotyczących wymienionych kategorii.
Popyt na pracę należy postrzegać jako zgłaszane zapotrzebowanie na pracę przez
przedsiębiorców (pracodawców) przy różnej stawce płacy. Owo zapotrzebowanie
według W. Jarmołowicza oraz M. Knapińskiej może być rozumiane w ujęciu całościowym (popyt całkowity) uwzględniającym zarówno wolne, jak i już zajęte miejsca pracy, a także można traktować popyt na pracę jako popyt bieżący (aktualny)
obejmujący tylko nieobsadzone stanowiska pracy, na które pracodawca poszukuje
pracowników2. Analizie zostanie podany popyt na pracę, który już jest zaspokojoW. Jarmołowicz, M. Knapińska (red.), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005,
s. 20.
2
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ny, a który jednocześnie jest odzwierciedleniem bieżącej sytuacji w obrębie liczby
pracujących3.
Podaż pracy stanowi ludność będąca w wieku produkcyjnym, która jest aktywna
zawodowo (zasoby pracy). Wniosek z tego, iż podaż pracy charakteryzuje zasób
zarówno pracujących, jak i poszukujących pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce rynkowej4. W literaturze przedmiotu funkcjonują dwa pojęcia
podaży pracy, mianowicie podaż pracy całkowita, która obejmuje społeczne zasoby
pracy (ludność aktywna zawodowo), oraz aktualna podaż pracy – osoby niepracujące w danym okresie, lecz pragnące podjąć pracę5. Przedmiotem dalszych rozważań
są zasoby pracy w poszczególnych latach.
Rynek pracy

Popyt
na pracę

Popyt
całkowity

Podaż pracy

Popyt
bieżący

Podaż
całkowita

Podaż
bieżąca

Rys. 1. Klasyfikacja popytu i podaży pracy
Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Jarmołowicz, M. Knapińska (red.), Funkcjonowanie
polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych (2000-2009), [w:]
W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2011, s. 65-69.

Zapotrzebowanie na pracę w gospodarce zgłaszają przede wszystkim przedsiębiorstwa, ale także podmioty administracji publicznej. Możliwości produkcyjne firm
3
Podobne podejście prezentuje M. Knapińska, Sytuacja na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej po 2000 roku, [w:] D. Kopycińska (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 110.
4
W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Rynek pracy jako otoczenie i obszar gospodarowania w przedsiębiorstwie, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie
– teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007, s. 44.
5
W. Jarmołowicz, M. Knapińska, Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach
zmian koniunkturalnych (2000-2009), [w:] W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2011, s. 65.
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opisywane są przez funkcję produkcji. Oznacza to, że potencjalne rozmiary produkcji zależą od wielkości zaangażowanego kapitału, pracy i efektywności ich łącznego wykorzystywania. Im więcej jest danego czynnika wytwórczego (przy danej
ilości drugiego z nich), tym więcej produktu można wytworzyć. W krótkim okresie,
gdy przedsiębiorcy nie mogą zwiększyć liczby posiadanych maszyn (zwłaszcza gdy
są to urządzenia specjalistyczne), ilość kapitału nie zmienia się. W takiej sytuacji
wzrost produktu można osiągnąć poprzez zwiększenie nakładów pracy, np. w wyniku wydłużenia czasu pracy pracowników (nadgodziny) lub zatrudnienia nowych.
W przypadku zwiększania stopnia wykorzystania już zatrudnionych pracowników
każda dodatkowa godzina ich pracy przynosi jednak coraz mniejszy produkt, co wynika z prawa malejących krańcowych produktywności czynników produkcji, w tym
pracy6. Całkowity popyt na pracę w gospodarce jest sumą popytu na pracę poszczególnych przedsiębiorstw7. Wzrost kapitału prowadzi do podwyższenia krańcowego
produktu pracy, czyli wydajności pracy, a zatem przyczynia się także do zwiększenia
popytu na pracę. Zastosowanie technik pracooszczędnych może jednak przyczynić
się do ograniczenia popytu na pracę. W literaturze przedmiotu spotyka się hipotezy,
że postęp techniczny niweluje miejsca pracy. Rzeczywiście, w następstwie wprowadzania nowych technologii produkcji niektóre miejsca pracy są likwidowane. Nie
prowadzi to jednak do trwałego wzrostu bezrobocia, gdyż postęp techniczny jednocześnie przyczynia się do tworzenia nowych, innych miejsc pracy i rozwoju nowych
sektorów gospodarki. Zatem popyt na pracę jest głównie związany z aktywnością
gospodarczą – wzrasta wraz ze wzrostem PKB. Jednak jeśli rynek pracy jest mało
elastyczny albo skala restrukturyzacji gospodarki bardzo duża, nawet dość szybkiemu wzrostowi PKB może towarzyszyć spadek zatrudnienia8.
Podaż pracy zależy między innymi od struktury demograficznej społeczeństwa
oraz od funkcjonowania (jego cech) rynku pracy i od wysokości płac. Gospodarstwa
domowe podejmują pracę, aby zaspokoić swoje potrzeby konsumpcyjne. Cenią sobie także czas wolny. Podaż pracy gospodarstwa domowego jest wypadkową tych
przeciwstawnych potrzeb. Ludzie dokonują wyboru co do podziału czasu, którym
dysponują, pomiędzy pracę i odpoczynek. Kosztem alternatywnym (utraconych
możliwości) godziny wolnego czasu jest utracona stawka płacy realnej. Dążenie pracowników do osiągnięcia największego zadowolenia z wybranych proporcji określa
się mianem maksymalizacji użyteczności.
Wzrost płacy przyczynia się do powstania dwóch efektów. Z jednej strony, wyższe płace zwiększają atrakcyjność świadczenia pracy, bo wolny czas staje się droższy
(efekt substytucyjny) i pracownik jest gotów pracować dłużej kosztem mniejszej ilości
6
A. Rogut, Presja płacowa a bezrobocie równowagi, [w:] W. Kwiatkowska (red.), Bezrobocie
równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2009, s. 132.
7
Z. Dach, Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 33-37.
8
Z. Jacukowicz, Kompleksowe zarządzanie pracą, ODDK, Gdańsk 2004, s. 30-34.
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czasu wolnego. Z drugiej strony, wyższe płace powodują, że pracownik może pracować mniej i ciągle osiągać ten sam poziom konsumpcji, gdyż zwiększył się jego dochód
(efekt dochodowy). Kiedy efekt substytucyjny jest silniejszy od efektu dochodowego,
pracownik pracuje więcej, a zatem im wyższa jest płaca, tym większa jest podaż pracy.
Wskazuje to na fakt, iż krzywa podaży pracy ma dodatnie nachylenie. Podaż pracy
dla całej gospodarki jest sumą podaży pracy wszystkich gospodarstw domowych.
Jest ona nachylona dodatnio, ale nie jest tak stroma jak indywidualna krzywa podaży, gdyż wyższa płaca zachęca nowe osoby do jej poszukiwania9.
W rzeczywistości zmiany podaży pracy gospodarstw domowych w reakcji na
wzrost płac są różne w zależności od poziomu dochodów, sytuacji rodzinnej, wieku,
płci itd. Siła tej reakcji zależy także od horyzontu czasowego analizy. Im jest on krótszy, tym reakcja mniejsza, gdyż gospodarstwa domowe potrzebują pewnego czasu
na dostosowanie się do nowej sytuacji. Wielkość nakładu pracy świadczonego przez
gospodarstwa domowe w gospodarce zależy głównie od struktury instytucjonalnej
rynku pracy. Jeżeli regulacje prawne zachęcają osoby w wieku produkcyjnym do
świadczenia pracy, wówczas wielkość podaży pracy jest wysoka. Jeżeli natomiast na
dochody z pracy nakładane są wysokie obciążenia (klin podatkowy), a osoby w wieku produkcyjnym mogą otrzymywać bez większych trudności zasiłki, wówczas podaż pracy zmniejsza się. Może to prowadzić do utrzymywania się lub pogłębiania
bezrobocia10.
Z powyższego wynika, że w gospodarce polskiej, na gruncie zarówno krajowym, jak regionalnym, teoretycznie wynagrodzenia dostosowują się do zmian sytuacji na rynku pracy. Należy mieć na względzie fakt, iż analizując rynek pracy, można, a właściwie trzeba, posługiwać się nie tylko kategoriami popytu i podaży pracy,
ale również wieloma innymi agregatami, takimi jak: bierni zawodowo, wskaźnik
zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej, stopa bezrobocia, struktura pracujących itp.11
Przyglądając się zmianom w obszarze liczby pracujących, bezrobotnych oraz
zasobach pracy w województwie łódzkim, dostrzega się pewne logiczne (uzasadnione ekonomicznie) zależności. W momencie gdy wzrasta liczba bezrobotnych
(1999-2001 oraz 2008-2011), zmniejsza się liczba pracujących oraz jednocześnie
aktywnych zawodowo. Jest to następstwo o pewnych deterministycznych korelacjach. Aktywni zawodowo są sumą liczby pracujących i bezrobotnych. Mimo tych
zależności, nie musi to wskazywać na zbliżone tempo zmian wybranych wielkości. Charakterystyczny jest znaczący spadek pracujących i zasobów pracy w dwóch
ostatnich latach. Mogło to być rezultatem globalnego kryzysu finansowego.
9
W. Samecki, Wprowadzenie do ekonomiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 506-514.
10
Z. Dach, op. cit., s. 37.
11
W. Kwiatkowska, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2007.
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Rys. 2. Zmiany w obszarze wybranych wielkości opisujących rynek pracy w województwie łódzkim
w latach 1999-2011 (w tys. os.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny województwa łódzkiego dla lat 2000-2012, GUS, Warszawa.
Tabela 1. Dynamika wybranych wielkości opisujących rynek pracy w Łódzkiem w latach 1999-2011
(rok pop. = 100)
Pracujący (w tys. os.) Bezrobotni (w tys. os.) Zas. siły roboczej (w tys. os.) Płaca realna* (w zł)
100

100

100

100

103,7

129,1

107,3

97,0

94,2

118,3

98,3

108,5

102,4

95,3

101,0

104,0

98,4

99,6

98,7

95,6

101,9

96,2

100,7

99,8

100,7

87,0

98,2

102,2

105,0

59,7

97,4

103,4

112,1

79,5

108,7

104,6

102,0

81,0

100,4

106,7

98,3

128,2

100,1

102,5

98,4

117,4

99,9

103,4

74,2

112,5

77,7

101,7

* Wielkości deflowane wskaźnikiem wzrostu cen w województwie łódzkim, ceny stałe z 1999 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny województwa łódzkiego dla lat 2000-2012, GUS, Warszawa.
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W obrębie wszystkich obserwowanych kategorii uwidacznia się znacząca dyferencjacja tempa zmian. Ponadto nie dostrzega się żadnych stałych zależności. Podczas gdy na przykład tempo zmian liczby pracujących w województwie łódzkim jest
dodatnie wobec poprzedniego okresu, to znacznie zróżnicowany jest poziom zmian
liczby bezrobotnych (w większości ujemne tempo zmian), zasobów siły roboczej
czy też płacy realnej. Potwierdza to tezę upowszechnianą w literaturze o dużej złożoności opisywanych wielkości.

3. Wpływ zmian w obrębie popytu i podaży pracy
na przeciętne wynagrodzenie w regionie łódzkim
Wielkościami, które w znacznym stopniu przyczyniają się do kształtowania płac,
są m.in.: sytuacja na rynku pracy, produkcja globalna czy też tendencje w zakresie
rozwoju gospodarek na arenie międzynarodowej. Makroekonomiczne aspekty mają
znaczący wpływ na dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Występowanie jednocześnie pogarszającej się sytuacji na rynku pracy oraz presji związków
zawodowych na wzrost wynagrodzeń może przynieść dwojakiego rodzaju efekty. Po
pierwsze, rynek stanowiący obiektywny weryfikator rzeczywistości gospodarczej
może doprowadzić do zmniejszenia poziomu płac w warunkach rosnącego bezrobocia i pogorszenia koniunktury. Z drugiej zaś strony, spełniając żądania związkowe, administracyjnie można wpłynąć na wzrost płac. W rezultacie, pomimo recesji
gospodarczej, w tym niekorzystnych zmian na rynku pracy, może nastąpić pewien
wzrost wynagrodzeń. Wynikać to może z faktu silniejszej presji administrowania
płacami aniżeli poddanie wynagrodzeń weryfikacji wolnemu rynkowi12.
Rynek pracy stanowi jeden z rynków czynników produkcji, gdzie przedmiotem
wymiany są usługi świadczone przez siłę roboczą. Składa się on z pojedynczych
rynków pracy, dotyczących siły roboczej o określonych kwalifikacjach. Na każdym
z tych rynków czynnikiem równoważącym popyt i podaż pracy jest płaca równowagi, której poziom jest zróżnicowany13. Zdanie to stanowi niejako definicję rynku
pracy, która to już w samej istocie przedstawia wynagrodzenie jako wypadkową
zmian następujących na rynku pracy. W dalszej części opracowania uwaga zostanie
skupiona na kwestii, w jakim stopniu definicja rynku pracy odzwierciedla zależności
na łódzkim rynku pracy.
Chcąc przedstawić graficzną zależność pomiędzy realną, przeciętną płacą a zapotrzebowaniem na pracę w województwie łódzkim, dokonano pewnego studium
12
M. Nyk, Płace według sekcji gospodarki narodowej w Polsce, [w:] E. Kwiatkowski, L. Kucharski (red.), Rynek pracy w Polsce – tendencja, uwarunkowania i polityka państwa, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 219.
13
B. Granosik, E. Nadolna, Analiza barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na koszalińskim rynku pracy, [w:] T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki,
Print Group, Szczecin 2009, s. 230.
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Tabela 2. Algebraiczne zależności pomiędzy przeciętną płacą realną a popytem na pracę w województwie
łódzkim w latach 1999-2011
Rodzaj zależności
Liniowa
Wykładnicza***
Logarytmiczna
Paraboliczna
Wielomianowa ( III stopnia)
Potęgowa****

Parametr dla zmiennej X
0,2161

Współczynnik dopasowania (R2)
0,1268

855,78

0,0988

408,52

0,1364

–0,0016

0,2678

–2,05*
(0,1027)**

0,8404

110,13

0,1076

* Parametr dla zmiennej III stopnia; ** Parametr dla zmiennej II stopnia; *** Wartość wykładników w opracowanych równaniach, świadczących o stopniu elastyczności charakteryzowały się niską
wartością zbieżną do zera, co oznacza brak stopnia reakcji przeciętnej płacy realnej w wyniku zmiany
popytu na pracę.
Źródło: opracowanie własne.

przypadku. Wykorzystując metody ilościowe, opracowano równania opisującą tę
zależność. Okazuje się, że zależność liniowa, logarytmiczna, paraboliczna, wykładnicza oraz potęgowa nie opisują omawianej korelacji. Współczynnik dopasowania
(R2), świadczący o stopniu dopasowania funkcji trendu do danych empirycznych
(rzeczywistych), przyjmuje wartości niepozwalające stanowczo określić występowania zależności (w każdym przypadku jest mniejszy od 0,414). Jedynie przyjmując, że występuje korelacja wielomianowa – stopnia III, współczynnik R2 przyjmuje wartość 0,8404. Jest to wyrazem znaczącej zależności między obserwowanymi
kategoriami. W rezultacie nie oznacza to, że postać tej funkcji może posłużyć jako
benchmark dla opisywania zależności, ponieważ w każdym przypadku parametr
oraz zmienna objaśniająca (liczba pracujących) okazała się nieistotna statystycznie.
Ponadto zaskakujący jest fakt – w przypadku liniowej zależności – dodatniego nachylenia funkcji, co stanowi korelację wątpliwą ekonomicznie.
W przypadku badania zależności pomiędzy przeciętną, realną płacą a podażą
pracy w regionie łódzkim wnioski są zbliżone jak w przypadku popytu na pracę.
Żadna z postaci funkcji nie stanowi dobrego wzorca dla opisywania owej zależności, tym samym w każdym przypadku zmienna objaśniająca (zasoby pracy) nie jest
istotna statystycznie. Podobnie jak w przypadku popytu na pracę wyraźną zależność
Przyjmuje się, że siła korelacji między cechami jest (za: W. Starzyńska, Podstawy statystyki,
PWE, Warszawa 2009):
a) niewyraźna, gdy R2 < 0,2,
b) wyraźna, ale niska 0,21 < R2 < 0,4,
c) umiarkowana 0,41 < R2 < 0,7,
d) znacząca 0,71 < R 2 < 0,9,
e) bardzo silna R2 > 0,91.
14
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Tabela 3. Algebraiczne zależności pomiędzy przeciętną płacą realną a podażą pracy w województwie
łódzkim w latach 1999-2011
Rodzaj zależności
Liniowa

Parametr dla zmiennej X
–0,2517

Współczynnik dopasowania (R2)
0,0129

Wykładnicza***

2088,8

0,0096

Logarytmiczna

–417,4

0,0225

Paraboliczna

0,0174

0,748

Wielomianowa (III stopnia)

0,0001

0,8172

Potęgowa****

7773,6

0,018

* Parametr dla zmiennej III stopnia; ** Parametr dla zmiennej II stopnia; *** Wartość wykładników w opracowanych równaniach, świadczącym o stopniu elastyczności charakteryzowały się niską
wartością zbieżną do zera, co oznacza brak stopnia reakcji przeciętnej płacy realnej w wyniku zmiany
popytu na pracę.
Źródło: opracowanie własne.

dostrzega się wyłącznie w przypadku funkcji wielomianowej stopnia III. Wówczas
współczynnik opisujący dobór funkcji trendu do danych empirycznych jest na poziomie 0,8172.
Wnioskami płynącymi z powyższych obserwacji jest zaprzeczenie powszechnie przyjętej teorii o istnieniu zależności (w ujęciu modelowym najczęściej jest ona
liniowa) pomiędzy płacą realną a stronami stymulującymi zmiany na rynku pracy
(tj. popyt i podaż pracy). Tym samym stanowi to pozytywną weryfikację hipotezy postawionej na wstępie niniejszego opracowania. Przyczyn braku występowania
korelacji na podstawie uwarunkowań województwa łódzkiego należy upatrywać
w takich obszarach, jak m.in.: znikoma liczba obserwacji (n=13), nieuwzględnienie
wahań sezonowych dla kształtowania zarówno zmiennej endogenicznej (wynagrodzenie), jak i zmiennych egzogenicznych (popyt na pracę, podaż pracy), jak również
traktowanie płacy jako kategorii determinowanej przez jedną zmienną objaśniającą.
Nieuwzględnienie tych wielkości jest efektem wymagań wydawniczych (ograniczenie objętości opracowania), jak również pilotażowego charakteru opracowania.

4. Podsumowanie
Rozmyślając nad przyczynami kształtowania się wynagrodzeń w Polsce, należy
mieć na względzie, iż jest to jedna z wielu cech ekonomicznych, która stymulowana
jest przez szereg wielkości przy jednoczesnym występowaniu interakcji. Problem
badaczy nad naturą płac nie stanowi jedynie optymalizacja doboru zmiennych objaśniających. Poza tym kwestią problematyczną jest istnienie szeregu zależności występujących pomiędzy zmiennymi egzogenicznymi, co eliminuje (z punktu widzenia
ekonometrycznego) łączne uwzględnianie tych wielkości w modelowaniu.
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Wynagrodzenie to kategoria społeczno-ekonomiczna, która ma swoje źródła zmian w wielu obszarach. Przyczyn ich tempa zmian można doszukiwać się
w otoczeniu: pracownika (staż pracy, kwalifikacje, umiejętności interpersonalne);
pracodawcy (wielkość podmiotu, sytuacja ekonomiczna, struktura kapitału, system
wynagrodzeń). Istotnym obszarem mającym wpływ na dynamikę i poziom płac jest
czynnik instytucjonalny, tj. ustawodawstwo, otoczenie makroekonomiczne, branża,
jak również region.
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AVERAGE SALARY AND THE SITUATION
ON THE LABOUR MARKET − CASE OF ŁÓDŹ VOIVODESHIP
Summary: The purpose of the article, having a diagnostic character, is to indicate the degree,
direction and nature of the relationship between the average gross salary and the size of demand and supply of labour in Łódź Voivodeship and confront with economic theories. Values
that are significant contributors to salaries include: the situation on the labour market, output,
and trends in the development of the economies on the international arena. Macroeconomic
aspects have a significant impact on the growth of salaries in the national economy. First, the
market constitutes an objective economic reality and verificationd can lead to a reduction in
the level of salaries in terms of rising unemployment and economic downturn. On the other
hand, meeting union demands, can administratively affect the growth of salaries. This may be
due to the fact of exerting stronger pressure on payroll administration, rather than to surrender
to the free market salary verification.
Keyword: average salary, labour demand, labour supply, labour market.
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