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Stronniczość w zwrocie ze stażu pracy w przypadku, gdy zarobki i zatrudnienie 

współgrają: ocena i rozwiązanie ilościowe. 

 

Wiele badań stara się określić i stale ocenić zwrot ze stażu pracy w danej firmie (ang. returns 

to firm tenure – RTT). Celem tych analiz jest otrzymanie czystego związku przyczynowego 

pomiędzy stażem pracy a wysokością zarobków, a więc wpływu kolejnego roku pracy                    

w firmie na płacę, przy jednoczesnej interpretacji w kwestii stałych lat doświadczenia                  

oraz jakości dopasowania pracownika do stanowiska. Jeśli więc ten ostatni czynnik nie jest 

dokładnie brany pod uwagę, oznacza to, że szacunki dotyczące zwrotu ze stażu pracy,                     

w których wykorzystuje się łatwą do zastosowania ale ograniczoną metodę, nie będą 

obiektywne. Artykuł określa kolejne i potencjalnie równie wszechobecne źródło 

subiektywności w przypadku RTT, którym jest zmieniająca się w czasie wysokość zarobków 

wspólna wszystkim pracownikom firmy, lecz jednocześnie współgrająca ze współczynnikiem 

zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Autorzy artkułu twierdzą więc, że nawet w świecie, 

w którym jakość dopasowania pracownika do stanowiska jest nieistotna, brak uwzględnienia 

zarobków wpłynie subiektywnie na ocenę zwrotu ze stażu pracy i prawdopodobnie pogorszy 

ją. To co napędza wspólne ruchy płacy i zatrudnienia w firmie to m.in. wstrząsy związane                

z cyklem koniunkturalnym oraz z przedsiębiorstwem. W obydwu przypadkach wpływają one 

na wszystkich pracowników, stąd nazywa się je wstrząsami równego traktowania                        

(ang. equal-treatment shocks). Zarówno te wstrząsy jak i dopasowanie do stanowiska mają 

znaczenie dla stażu pracy w danej firmie, a wzięcie ich pod uwagę zmniejsza błąd rezydualny 

do (prawie) białego szumu. Ponadto należy użyć modelu efektów stałych firmy i roku,                  

aby wykluczyć stronniczość. Wyniki niniejszego badania obejmują także odpowiedniki stażu 

pracy w makroekonomii, takie jak minimalny wskaźnik bezrobocia. 

 

 


