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1. Wprowadzenie

Uzyskany poziom wykszta³cenia stanowi jedn¹ z istotnych cech posiadanych przez si³ê robocz¹ na rynku pracy, która mo¿e wp³ywaæ na odniesienie
sukcesu lub pora¿ki zawodowej. Ludzie opuszczaj¹cy mury szkó³ z regu³y nie
posiadaj¹ znacz¹cego dowiadczenia zawodowego, dlatego posiadana przez
nich wiedza mo¿e obok innych czynników u³atwiæ zdobycie pracy, a w dalszej
kolejnoci warunków zawodowych, odpowiadaj¹cych ich aspiracjom.
Celem niniejszego artyku³u jest ocena, jaki powinien byæ przeciêtny okres
edukacji szkolnej prowadz¹cy do zgodnoci pomiêdzy aspiracjami zawodowymi ujawnianymi przez m³odych (2530 lat) pracowników a posiadanym
przez nich wykszta³ceniem, w ramach poszczególnych sekcji PKD (Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoci). Tego typu analiza pozwoli³aby z kolei na ustalenie, jak podjêty wysi³ek edukacyjny przek³ada siê na póniejsze subiektywne
i obiektywne miary sukcesu zawodowego. Ponadto dokonana zosta³aby identyfikacja sekcji, w których pracownicy posiadaj¹ relatywnie zbyt wysoki poziom wykszta³cenia (albo alternatywnie ich wykszta³cenie jest zbyt s³abo doceniane), mierzony liczb¹ lat nauki szkolnej, w stosunku do ujawnianego poziomu aspiracji.
Oczywicie najlepszym rozwi¹zaniem by³oby dokonywanie tego typu analizy na poziomie danych o absolwentach konkretnych szkó³ i specjalnoci zawodowych, jednak¿e dane takie nie s¹ bezporednio dostêpne. Dlatego zdecydowalimy siê na wykorzystanie danych z przeprowadzanego przez GUS
badania aktywnoci ekonomicznej ludnoci (BAEL), zawieraj¹cego informacje od ponad 46 tysiêcy ankietowanych osób i obejmuj¹ce dane nie tylko o aktywnoci zawodowej, ale tak¿e o posiadanym poziomie wykszta³cenia.
Ustalenie jednej wspólnej miary aspiracji nie jest zadaniem ³atwym, poniewa¿ wykonywanie odmiennych zawodów wymaga ró¿nych poziomów wykszta³cenia oraz daje inne zarobki. Jednoczenie opinie ludzi co do atrakcyjnoci wykonywanej przez nich pracy tak¿e bardzo mog¹ siê miêdzy sob¹ ró¿-
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niæ. Z tego wzglêdu zdecydowalimy siê przyj¹æ kilka miar aspiracji, maj¹cych relatywny charakter i uwzglêdniaj¹cych zarówno zmienne subiektywne
(zale¿ne od oceny badanej osoby), jak i obiektywne (niezale¿ne od oceny badanej osoby). Z uwagi na mo¿liwoæ obci¹¿enia wyników przez wp³yw sytuacji
osobistej badanych osób zdecydowalimy siê uwzglêdniæ te¿, choæby czêciowo, sytuacjê demograficzn¹ badanych osób.
Ten sposób postawienia problemu spowodowa³ wybór metody weryfikacji
w postaci nieparametrycznej analizy obwiedni danych (
 DEA), która pozwala na dokonanie optymalizacji jednoczenie
wielu nak³adów i efektów, tak by ustaliæ, jaka powinna byæ efektywna liczba
lat nauki szkolnej przy niezmienionym poziomie aspiracji lub jakie powinny
byæ miary aspiracji (sukcesu) przy danym okresie kszta³cenia. Inaczej mówi¹c, zak³adamy, ¿e relacja pomiêdzy miarami aspiracji a nak³adami odzwierciedlaj¹cymi wysi³ek w³o¿ony w kszta³cenie powinna byæ równie wysoka na wszystkich poziomach edukacji. Metoda ta, wymylona pierwotnie do
analizy produktywnoci, znalaz³a szerokie zastosowanie w badaniu skutecznoci i efektywnoci owiaty i, jak s¹dzimy, nadaje siê tak¿e do realizacji
przedstawionego celu (patrz nastêpny rozdzia³).
Pozosta³a czêæ artyku³u zorganizowana jest nastêpuj¹co: na pocz¹tku
prezentowana jest analiza obwiedni danych i jej zastosowania do badañ
us³ug edukacyjnych, nastêpnie omawiane s¹ metoda i u¿yte zmienne, na koñcu za prezentowane s¹ najwa¿niejsze wyniki.
data envelopment

analysis

2. Nieparametryczne badania efektywnoci w edukacji

Analiza obwiedni danych bazuje na pojêciu produktywnoci ca³kowitej,
czyli relacji wszystkich efektów uzyskanych przez dany podmiot badany (tzw.
jednostkê decyzyjn¹) do poniesionych nak³adów, przy czym zarówno nak³ady,
jak i efekty s¹ odpowiednio wa¿one, tak by w przypadku podmiotów efektywnych relacja efektów do nak³adów wynosi³a jeden [Charnes i inni, 1978].
W odró¿nieniu od metod parametrycznych nie jest w niej potrzebna znajomoæ wag czynników produkcji ani istniej¹cej miêdzy nimi zale¿noci funkcyjnej. Mierzenie efektywnoci za pomoc¹ analizy obwiedni danych DEA polega zatem na ustaleniu, w jaki sposób mo¿na by uzyskaæ te same efekty (w odniesieniu do wielu zmiennych), gdyby za³o¿yæ, ¿e analizowany podmiot dzia³a
równie efektywnie jak najefektywniejsze (pod wzglêdem relacji efektów do
nak³adów) podmioty w badanej grupie. Je¿eli podmiot badany nie nale¿y do
grupy efektywnej (której podmioty maj¹ efektywnoæ równ¹ jeden), to mo¿liwe jest teoretycznie zwiêkszenie efektywnoci przez zmniejszenie nak³adów
przy tych samych efektach. Zmniejszenie to mo¿e byæ proporcjonalne albo
w odniesieniu do wszystkich nak³adów (na przyk³ad redukcja o 20%) lub w odniesieniu do ka¿dego z nak³adów z osobna (na przyk³ad jeden nak³ad mo¿na
zredukowaæ o 20%, drugi o 30%, a trzeci o 50% bez pogarszania efektów).
W przypadku redukcji proporcjonalnej mamy do czynienia z tak zwanymi modelami radialnymi, w drugim za przypadku z modelami addytywnymi. Ogól-
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nie metoda DEA jest metod¹ nieparametryczn¹, nale¿¹c¹ do grupy metod
programowania liniowego, o charakterze relatywnym, to znaczy okrelaj¹cym wzglêdn¹ efektywnoæ w badanej grupie podmiotów.
Analizê obwiedni danych w edukacji najczêciej wykorzystywano do ustalenia skutecznoci kszta³cenia na ró¿nych jego poziomach. Podstawow¹ zalet¹ tego podejcia by³a (oprócz oszacowania, które szko³y najskuteczniej
kszta³c¹, bior¹c pod uwagê cechy uczniów na wejciu i po skoñczeniu edukacji na danym poziomie) mo¿liwoæ wyodrêbnienia wzorcowych szkó³, stanowi¹cych punkty odniesienia dla pozosta³ych placówek w zakresie kszta³cenia
i organizacji, których praktyki edukacyjne mo¿na by³o kopiowaæ. Jednym
z pierwszych takich programów by³ prowadzony na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych program poprawy skutecznoci kszta³cenia w Teksasie, obejmuj¹cy
poszczególne obwody szkolne (odpowiednik kuratoriów) [Bessent i inni,
1982; Bessent i inni, 1984]. Dla ilustracji mo¿na podaæ, ¿e jako miary efektów
przyjêto (w drugim z wymienionych badañ): umiejêtnoci uczniów koñcz¹cych odpowiednik gimnazjum w matematyce, czytaniu i pisaniu, jako nak³ady
za koszty nauczania bez p³ac nauczycieli, ich liczbê na 100 uczniów oraz szereg nak³adów niepodlegaj¹cych optymalizacji, które reprezentowa³y zró¿nicowanie socjoekonomiczne uczniów (np. procent uczniów dobrze pos³uguj¹cych siê angielskim czy p³ac¹cych pe³n¹ op³atê za posi³ki w sto³ówkach
szkolnych). Wykorzystanie metody DEA pozwoli³o na wy³apanie szkó³ relatywnie nieefektywnych i poprawê ich pracy, mierzon¹ wynikami uczniów na
testach i kosztami nauczania (pierwsze wzros³y, drugie za spad³y i to najbardziej w szko³ach uznanych pierwotnie za nieefektywne) w ci¹gu trzech lat
trwania programu.
Kolejne badania w tym zakresie generalnie ró¿ni³y siê przede wszystkim
rodzajem badanych szkó³ i doborem zmiennych, wród których pojawia³y siê
zarówno zmienne kosztowe, a w przypadku efektów, zmienne obrazuj¹ce dalsz¹ karierê, takie jak procent koñcz¹cych szko³ê, którzy nie s¹ bezrobotni
[Thanassoulis, Dunstan, 1994]. W ten sposób po raz pierwszy powi¹zana zosta³a nieparametryczna analiza efektywnoci w edukacji z szansami zawodowymi. Z ciekawszych koncepcji badawczych mo¿na te¿ wskazaæ na podjêcie
problemu wyznaczania celów poprawy skutecznoci i efektywnoci szkó³, co
najpe³niej rozwiniête zosta³o w serii artyku³ów E. Thanassoulisa [Thanassoulis, Dunstan, 1994; Thanassoulis 1996a i 1996b]. Wyznaczanie celów dla szkó³
wymaga³o przyjêcia podejcia zak³adaj¹cego maksymalizacjê efektów (np.
wyników testów uczniów) przy danych nak³adach, zamiast ich minimalizowania przy sta³ych rezultatach, jak by³o to prezentowane w pracach wczeniejszych, oraz zastosowania zmiennych efektów skali (wczeniej zak³adano sta³e
efekty skali).
Rozszerzeniu uleg³ te¿ zakres badañ, gdy¿ pojawi³y siê równie¿ szacunki
poziomu kszta³cenia szkolnictwa wy¿szego [Breu, Raab, 1994].
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3. Metoda i dane wykorzystane w badaniu

Rozstrzygniêcie postawionego na wstêpie problemu badawczego wymaga³o przede wszystkim ustalenia jednostek decyzyjnych, których produktywnoæ (w tym przypadku relacja aspiracji zawodowych do nak³adów edukacyjnych) moglibymy zbadaæ. Z uwagi na dostêpnoæ danych BAEL zdecydowalimy siê przyj¹æ za jednostki decyzyjne poszczególnych respondentów ankiety GUS-u, gdy¿ niestety nie dysponujemy danymi na poziomie szkó³, które
koñczyli badani. Z tego te¿ wzglêdu dotychczasowe nieparametryczne badania efektywnoci kszta³cenia, wspomniane powy¿ej, okaza³y siê tylko czêciowo przydatne. Co prawda wykorzystalimy model radialny, skierowany na
minimalizacjê nak³adów, przy za³o¿eniu wystêpowania sta³ych efektów skali,
to jednak zupe³nie inaczej wyspecyfikowalimy zmienne u¿yte do oszacowania produktywnoci (rozumianej jako relacja miar aspiracji do miar wysi³ku edukacyjnego).
Wybór jednostek decyzyjnych zdeterminowa³ zastosowanie modelu DEA
podobnego do zaproponowanego w Stanach Zjednoczonych dla okrelenia
efektywnoci pracy placówek zdrowia [Byrnes, Freeman, 1999] w opiece psychiatrycznej i leczenia uzale¿nieñ. W badaniu tym okrelone by³y pewne cechy pacjentów przed skorzystaniem z pomocy lekarskiej, a nastêpnie ustalono efekty leczenia, przy czym dodatkowo wykorzystano tak¿e nak³ady poniesione na tê opiekê, takie jak czas poszczególnych zabiegów terapeutycznych.
Relacja miêdzy efektami i nak³adami zosta³a nastêpnie zbadana za pomoc¹
nastawionego na minimalizacjê nak³adów radialnego modelu DEA. Nastêpnie uzyskane wyniki zosta³y zagregowane w formie rednich efektywnoci
poszczególnych placówek zdrowia, wyliczonych na podstawie efektywnoci
leczenia poszczególnych pacjentów. Pozwoli³o to ostatecznie na analizê poszczególnych placówek i przyczyn ich nieefektywnoci.
W pewnym sensie podobna idea przywieca³a tak¿e naszemu rozumowaniu. Postanowilimy policzyæ miary zaspokojenia aspiracji zawodowych poszczególnych ankietowanych (wyniki efektywnoci policzone w modelu DEA),
a potem je zagregowaæ dla poszczególnych grup badanych. Wykorzystalimy
dane dotycz¹ce osób pracuj¹cych w momencie badania, maj¹cych 2530 lat,
ze znanym poziomem zarobków. Wybór tej grupy zwi¹zany by³ z chêci¹ ocenienia osób, które przynajmniej teoretycznie powinny zakoñczyæ ju¿ swoj¹
edukacjê i maj¹ stosunkowo niewielki sta¿ pracy (gdy¿ d³ugi sta¿ pracy mo¿e
oznaczaæ karierê, wp³ywaj¹c¹ silniej na ocenê realizacji aspiracji zawodowych ni¿ uzyskane wykszta³cenie). Dane pochodzi³y z badania BAEL z pierwszego kwarta³u 2001 roku, dlatego ¿e wtedy po raz pierwszy zastosowano
w ankietach dodatkowy modu³ edukacyjny, z pytaniami dotycz¹cymi szczegó³ów wykszta³cenia, podejmowanych szkoleñ i form dokszta³cania. Ogó³em
policzone zosta³y miary efektywnoci dla 1834 respondentów spe³niaj¹cych
powy¿sze kryteria. Z tego 756 badanych osób stanowi³y kobiety, 1078 osób za
mê¿czyni. Modele zosta³y obliczone odrêbnie dla kobiet i odrêbnie dla mê¿czyzn, z uwagi na oczekiwan¹ inn¹ elastycznoæ poda¿y pracy i prawdopodob-
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ne wystêpowanie odmiennych czynników kszta³tuj¹cych ocenê spe³nienia
aspiracji zawodowych u obu p³ci.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e pod terminem stopieñ zaspokojenia aspiracji zawodowych rozumiemy relacjê zmiennych, które reprezentowa³y zadowolenie
respondenta, do poniesionych nak³adów. Je¿eli zadowolenie jest zbyt ma³e
w stosunku do poniesionych nak³adów, to przyjmujemy w niniejszym badaniu, ¿e aspiracje danej osoby nie s¹ zaspokojone. Otrzymujemy w ten sposób
miarê niezaspokojenia aspiracji, umownie tylko nazywaj¹c j¹ efektywnoci¹ (szczególnie przy okrelaniu efektywnego czasu nauki szkolnej), w celu
zwiêz³oci terminologicznej, wynikaj¹cej z u¿ycia metody DEA.
Do zoperacjonalizowania nak³adów postanowilimy przyj¹æ cztery zmienne, z których trzy reprezentowa³y zmienne edukacyjne, a jedna mia³a charakter demograficzny i zmierza³a do uwzglêdnienia ró¿nic sytuacji demograficznej respondentów wywodz¹cych siê z rodzin wielodzietnych. Zmienna ta,
oznaczona jako
, przedstawia relacjê pomiêdzy liczb¹ cz³onków gospodarstwa domowego badanego, którzy s¹ w wieku powy¿ej 15 lat, do liczby
wszystkich cz³onków danego gospodarstwa. Jak mo¿na zauwa¿yæ, zmienna
taka przyjmuje wartoæ jeden, jeli wszyscy cz³onkowie gospodarstwa maj¹
powy¿ej 15 lat. Im wiêcej natomiast jest w gospodarstwie osób ma³oletnich,
tym wartoæ jej jest ni¿sza. Relacja ta, potraktowana jako nak³ad, w pewnym
sensie obci¹¿a osoby, które wywodz¹ siê z rodzin o ma³ej liczbie dzieci, poniewa¿, jak s¹dzimy, cz³onkom takich rodzin jest ³atwiej uzyskaæ sukces zawodowy (i zaspokoiæ swoje aspiracje), ni¿ osobom z rodzin maj¹cych na utrzymaniu osoby ma³oletnie.
Drugim nak³adem (
) jest zmienna obrazuj¹ca umownie nazwan¹
amortyzacjê wiedzy, bêd¹c¹ relacj¹ wieku ankietowanego do sumy wieku
uzyskania obecnego poziomu wykszta³cenia i sta¿u pracy. W przypadku idealnym osoba, która siê kszta³ci, po zakoñczeniu nauki (lub przy jej koñcu) podejmuje pracê i pozostaje w zatrudnieniu (ewentualnie ³atwo zmienia jedn¹
pracê na inn¹ bardziej jej odpowiadaj¹c¹), co pozwala na wykorzystanie bez
opónieñ nabytej wiedzy lub/i umiejêtnoci. Je¿eli natomiast po zakoñczeniu
edukacji dana osoba nie znajduje zatrudnienia, to umiejêtnoci wyniesione
ze szko³y nie maj¹ szans na pe³ne wykorzystanie i zostaj¹ w wiêkszym lub
mniejszym stopniu stracone, co mo¿na porównaæ z amortyzacj¹ rodków
trwa³ych w przedsiêbiorstwach. Tym samym najkorzystniej jest, gdy wskanik ten przyjmuje wartoci mniejsze lub równe jeden. Umieszczenie tej
zmiennej uwa¿amy za szczególnie istotne, gdy¿ nasza analiza objê³a osoby
m³ode (2530 lat), dla których wykszta³cenie mo¿e byæ wa¿niejszym elementem realizacji aspiracji zawodowych ni¿, si³¹ rzeczy, stosunkowo krótki sta¿
pracy.
Oba wymienione nak³ady zosta³y potraktowane jako zmienne, które pozostaj¹ poza bezporedni¹ kontrol¹ osoby badanej, pierwsza z nich dotyczy bowiem sytuacji demograficznej w gospodarstwie domowym, natomiast druga
jest okrelona przez sytuacjê na rynku pracy, z którym zwi¹zany jest respondemog
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dent. W przypadku modeli DEA tego typu zmienne nie podlegaj¹ optymalizacji, jako tak zwane nak³ady o charakterze niedyskrecjonalnym (
). Oznacza to, ¿e traktuje siê je jako dane, które nie mog¹ byæ zmienione i pozostaj¹ sta³e, ale razem z pozosta³ymi nak³adami rzutuj¹ na uzyskiwane efekty.
Pozosta³e dwa nak³ady uznalimy natomiast za jak najbardziej nadaj¹ce
siê do optymalizacji i s¹ to:
, mierzone teoretyczn¹ liczb¹ lat
nauki szkolnej, jaka jest potrzebna, by uzyskaæ dany poziom wykszta³cenia,
oraz zmienna
, która reprezentuje relacjê rzeczywistego ³¹cznego
czasu nauki szkolnej do teoretycznego czasu potrzebnego do uzyskania danego poziomu wykszta³cenia. Niestety, dane przez nas posiadane w sposób nie
do koñca dok³adny, odzwierciedlaj¹ poziom wykszta³cenia (nie wiadomo, na
przyk³ad, czy wykszta³cenie wy¿sze oznacza u ankietowanego poziom licencjatu, czy magisterium), co oznacza koniecznoæ dokonania pewnego uproszczenia, polegaj¹cego na przyjêciu jednej typowej liczby lat nauki na danym
poziomie wykszta³cenia (dlatego wykszta³cenie wy¿sze dla wszystkich oznacza³o 17 lat, a na przyk³ad rednie zawodowe 12 lat). Oczywicie, dane dotycz¹
poprzedniego systemu szkolnictwa (szko³a podstawowa, zawodowa, rednia,
rednia zawodowa, policealna i wy¿sza), a nie obecnego. W przypadku zmiennej
mo¿na oczekiwaæ, ¿e powinna ona, rednio rzecz bior¹c, przyjmowaæ wartoci wiêksze od 1. Wynika to z faktu, ¿e poszczególne jednostki raczej wyd³u¿aj¹ okres swojej edukacji, ni¿ skracaj¹. Zmienna dyscyplina stanowi nak³ad, ale mo¿e byæ analizowana oddzielnie, w celu wykrycia kierunku
zale¿noci wyników koñcowych i ich interpretacji. Jest to wa¿ne z tego wzglêdu, ¿e mog³oby siê okazaæ, i¿ poszczególne jednostki maj¹ niezaspokojone
aspiracje zawodowe, poniewa¿:
1. Maj¹ wysokie aspiracje w punkcie wyjcia i sytuacja na rynku pracy nie
spe³nia ich oczekiwañ.
2. Maj¹ niskie aspiracje w punkcie wyjcia i s¹ zadowolone z samego faktu
posiadania pracy.
Tak wiêc, w naszym modelu zmienne
i
stanowi³y nak³ady
niedyskrecjonalne, minimalizacji za podlega³y tylko
i
, przy przyjêciu danego poziomu aspiracji zawodowych, okrelonego
przez kolejne trzy mierniki efektów.
Pierwszym z tych mierników by³ indeks zadowolenia z pracy (
)
skonstruowany w taki sposób, ¿e za ka¿dy z siedmiu czynników mo¿liwego
niezadowolenia respondenta dawany by³ jeden punkt, a nastêpnie obliczono
wskanik, w którym od siedmiu odjêto uzyskan¹ sumê punktów niezadowolenia i tê ró¿nicê podzielono przez siedem. Je¿eli dana osoba nie uzyska³a ¿adnych punktów wskazuj¹cych na niezadowolenie, to wartoæ tego wskanika
przyjmowa³a wartoæ jeden, a dla pozosta³ych osób by³a mniejsza od jedynki.
Punkty by³y przyznawane, je¿eli: osoba pracowa³a w niepe³nym wymiarze
czasu pracy, poniewa¿ nie by³a w stanie znaleæ pracy w pe³nym wymiarze,
nie pracowa³a w danym okresie w pe³nym wymiarze pracy z uwagi na przestonon discretio-
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je w zak³adzie, mia³a pracê dodatkow¹, pracowa³a w godzinach nadliczbowych, chcia³aby pracowaæ d³u¿ej ni¿ obecnie, poszukiwa³a pracy dodatkowej
lub poszukiwa³a pracy g³ównej innej ni¿ dotychczas wykonywana. Wszystkie te
czynniki mog¹ wskazywaæ, ¿e sytuacja zawodowa danej osoby jest trudna i ma
ona problemy z realizacj¹ swoich aspiracji zawodowych. Oczywicie samo wyst¹pienie pojedynczego zdarzenia z wy¿ej wymienionych nie musi oznaczaæ
braku realizacji poziomu aspiracji pracownika (np. kto pracuje d³u¿ej, bo tak
lubi), ale ich wspó³wystêpowanie jest, jak s¹dzimy, silnie skorelowane z odczuwanym subiektywnie brakiem zadowolenia z posiadanej pracy.
Druga zmienna (
) to relacja wynagrodzenia uzyskiwanego przez
dan¹ osobê do redniego wynagrodzenia uzyskiwanego w danej sekcji PKD,
dla wszystkich pracuj¹cych kobiet lub mê¿czyzn zatrudnionych w sekcji, wed³ug wszystkich danych dostêpnych z BAEL. Miernik ten, w odró¿nieniu od
poprzedniego, ukazuje obiektywny (a nie subiektywny) sukces danej osoby
wzglêdem redniej bran¿owej i oczywicie im jest wy¿szy, tym lepiej. Naturalnie mo¿na postawiæ zarzut, ¿e wskanik ten jest w pewien sposób obci¹¿ony, poniewa¿ rednia bran¿owa mo¿e byæ w znacznej mierze zdeterminowana
przez sta¿ pracy (pracuj¹cy d³u¿ej maj¹ wy¿sze stanowiska i wy¿sze wynagrodzenia), z drugiej jednak strony dosyæ dobrze mo¿e on oddawaæ rynkow¹ wycenê uzyskanego poziomu wykszta³cenia osób o niewielkim sta¿u. Odniesienie do redniej bran¿owej by³o podyktowane w tym przypadku chêci¹ ograniczenia wp³ywu sytuacji gospodarczej na poszczególne sekcje w gospodarce,
poniewa¿ je¿eli kto wybiera pracê w danej sekcji, to musi z góry siê liczyæ
z mo¿liwociami realizacji tylko takich aspiracji, jakie s¹ mo¿liwe do uzyskania w danej bran¿y. Na przyk³ad, podejmuj¹c pracê w edukacji (bran¿y silnie zhierarchizowanej), nie mo¿na liczyæ na tak¹ relacjê zarobków m³odych
pracowników do posiadaj¹cych d³ugi sta¿ pracy jak w porednictwie finansowym.
Ostatni¹ zmienn¹ reprezentuj¹c¹ efekty by³ , czyli relacja czasu pracy
aktualnie wykonywanej w pracy podstawowej i dodatkowej do czasu, jaki dana osoba chcia³aby powiêciæ pracy. Uznalimy przy tym, ¿e aspiracje dotycz¹ce pracy s¹ najlepiej zaspokojone, je¿eli czas pracy, jak¹ ankietowany
wykonuje, odpowiada dok³adnie czasowi pracy, jaki chce wykonywaæ. Nie
jest wiêc dobrze, je¿eli kto pracuje d³u¿ej, ni¿ chce, ani je¿eli pracuje krócej, ni¿ chce. Tego typu podejcie spowodowa³o koniecznoæ znormalizowania wskaników dla osób pracuj¹cych d³u¿ej, ni¿ chc¹, przez przyjêcie dla
nich odwrotnoci powy¿szej relacji. W ten sposób uzyskujemy miernik, którego wartoæ jest najwy¿sza dla osób pracuj¹cych dok³adnie tyle, ile chc¹
(i równa jeden), oraz mniejsza od jednoci dla pozosta³ych osób i to tym bardziej, im wiêksza jest rozbie¿noæ miêdzy rzeczywistoci¹ a oczekiwaniami.
U¿ycie tej zmiennej obok indeksu zadowolenia (
) by³o zwi¹zane
z ograniczonym zastosowaniem tego ostatniego jedynie do osób, o których
mo¿na stwierdziæ, ¿e aktywnie wykazuj¹ swoje niezadowolenie z poziomu
realizacji aspiracji zawodowych. Omawiany tutaj wskanik ( ) jest bowiem
dochod

czas
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charakterystyczny dla ka¿dej z badanych osób, nawet je¿eli nie manifestuj¹
one swojego niezadowolenia w sposób aktywny. W pewnym sensie wierzymy,
¿e wskanik ten reprezentuje, z ekonomicznego punktu widzenia, odczuwan¹
przez ankietowanych u¿ytecznoæ pracy.
Po policzeniu miar efektywnoci (relacji zmiennych okrelaj¹cych aspiracje do nak³adów reprezentuj¹cych wysi³ek edukacyjny) poszczególnych jednostek (ankietowanych), okrelaj¹cych redukcje nak³adów, które powinny
byæ dokonane, by zapewniæ ten sam poziom realizacji aspiracji zawodowych,
ustalilimy redni poziom wykszta³cenia (w formie liczby lat nauki), który
teoretycznie nale¿a³oby uzyskaæ, aby osi¹gn¹æ dany poziom aspiracji dla
poszczególnych poziomów wykszta³cenia, tak by relacja pomiêdzy aspiracjami a wysi³kiem edukacyjnym pozosta³a sta³a. Nastêpnie okrelilimy rednie
miary efektywnoci poszczególnych jednostek decyzyjnych dla grup respondentów wyszczególnionych ze wzglêdu na wybrane kryteria (takie jak na przyk³ad sekcje PKD czy rodzaj sektora, w którym badani pracuj¹), co pozwoli³o
na sformu³owanie kilku wa¿nych wniosków.
Przeprowadzona zosta³a równie¿ analiza wspó³czynników zmiennoci. Wyniki zosta³y porównane z wynikami badania wstêpnego, w którym uwzglêdniono jedynie mê¿czyzn mieszkaj¹cych w miastach powy¿ej 100 tys. mieszkañców.
Przeprowadzenie badania wstêpnego mia³o na celu okrelenie, jakie s¹ wyniki
dla osób funkcjonuj¹cych na w miarê efektywnym rynku pracy, który prawid³owo wycenia³by posiadane przez nich kwalifikacje. Nastêpnie próba zosta³a
rozszerzona na ca³¹ populacjê w przedziale wiekowym 2530 lat, zarówno kobiety, jak i mê¿czyzn. Nie stwierdzono wystêpowania zaburzeñ przy zmianie
sk³adu prób, które czasami pojawiaj¹ siê przy wykorzystaniu metody DEA.
4. Uzyskane wyniki

Po pierwsze, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najni¿szy stopieñ zaspokojenia aspiracji
zawodowych maj¹ osoby z wy¿szym wykszta³ceniem (rednia efektywnoæ
83% dla kobiet oraz 73% dla mê¿czyzn), a najwy¿sze wród osób z wykszta³ceniem podstawowym (odpowiednio 95% dla kobiet oraz 96% dla mê¿czyzn),
przy czym stopieñ realizacji aspiracji zmienia³ siê ogólnie odwrotnie ni¿ poziom wykszta³cenia. Wynik ten nie jest zbyt zaskakuj¹cy, poniewa¿ osoby
z wykszta³ceniem wy¿szym maj¹ prawdopodobnie najwy¿sze aspiracje i s¹
najbardziej sk³onne zmieniaæ prace, oczekuj¹c jednoczenie lepszych warunków pracy ni¿ osoby z ni¿szym wykszta³ceniem. Byæ mo¿e te¿ dla grupy
z wykszta³ceniem podstawowym samo posiadanie pracy jest sukcesem
w pe³ni zaspokajaj¹cym aspiracje. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e nasze badanie
nie obejmowa³o osób nieposiadaj¹cych pracy, co mo¿e oznaczaæ, ¿e niekoniecznie posiadanie podstawowego wykszta³cenia jest optymalne, gdybymy
badali wszystkich z danym poziomem wykszta³cenia, a nie tylko tych maj¹cych pracê. Ponadto, im ni¿sze jest wykszta³cenie, tym rednio wiêkszy jest
sta¿ pracy dla osób z tego samego przedzia³u wiekowego, co oznacza, ¿e ludzie
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ci osi¹gnêli prawdopodobnie wiêksz¹ stabilizacjê zawodow¹ ni¿ osoby wie¿o po studiach, dopiero poszukuj¹ce swojej najlepszej pracy.
Po drugie, liczba lat edukacji, wynikaj¹ca z obliczonych wspó³czynników,
która by³aby efektywna wzglêdem aspiracji zawodowych, po zaokr¹gleniu do
pe³nych lat wynosi 8 lat dla wykszta³cenia podstawowego (zarówno dla kobiet, jak i mê¿czyzn). Odpowiednia liczba lat edukacji dla wykszta³cenia redniego ogólnego, redniego zawodowego i zasadniczego zawodowego wynosi
dla kobiet 11 lat, dla mê¿czyzn 10 lat1. Dla wykszta³cenia policealnego 12 lat
w przypadku kobiet i 11 lat w przypadku mê¿czyzn. Natomiast ³¹czna liczba
lat edukacji, która powinna prowadziæ do uzyskania wykszta³cenia wy¿szego
wynosi dla kobiet 14 lat, dla mê¿czyzn za 13 lat (zamiast formalnych 17 lat).
Jak z tego wynika, poza wykszta³ceniem podstawowym, uzyskanie wszystkich pozosta³ych poziomów wykszta³cenia powinno byæ znacznie krótsze. Nie
ma przy tym istotnych ró¿nic miêdzy ró¿nymi rodzajami redniego poziomu
wykszta³cenia, chocia¿ z uwagi na normatywnie najd³u¿szy okres nauki szko³y
policealne by³y najmniej efektywne (z punktu widzenia realizacji aspiracji
zawodowych, uzyskanie tego poziomu wykszta³cenia zamiast 14 lat powinno
trwaæ 10 lub maksymalnie 11 lat). Jednoczenie widaæ, ¿e dodatkowe lata nauki
na poziomie wy¿szym nie s¹ odpowiednio doceniane, co byæ mo¿e wynika równie¿ z niew³aciwej struktury kszta³cenia (niestety, hipotezy tej nie da siê
obecnie zweryfikowaæ na podstawie posiadanych przez nas danych). Mo¿na
wrêcz postawiæ hipotezê, ¿e bardziej efektywne jest organizowanie studiów
licencjackich ni¿ magisterskich, gdy¿ rozbie¿noci pomiêdzy aspiracjami a wysi³kiem by³yby wówczas mniejsze ni¿ w przypadku studiów magisterskich.
Równie¿ dyscyplina kszta³cenia powinna ulec poprawie, przy czym dla
osób posiadaj¹cych wykszta³cenie wy¿sze redukcja tej zmiennej jest wiêksza
ni¿ dla osób maj¹cych wykszta³cenie podstawowe czy rednie, mimo ¿e ogólnie rzecz bior¹c, dyscyplina nauki jest lepsza u osób z wy¿szym wykszta³ceniem. Osoby z wy¿szym wykszta³ceniem musia³yby zatem koñczyæ sw¹ naukê
na d³ugo przed formalnym terminem uzyskania swego wykszta³cenia, by uzyskaæ efektywn¹ relacjê do miar swych aspiracji zawodowych.
Najd³u¿ej ucz¹ siê przeciêtnie osoby z wykszta³ceniem podstawowym
(wartoci zmiennej dyscyplina to 1,17 dla kobiet i 1,18 dla mê¿czyzn), natomiast najbardziej zdyscyplinowane s¹ osoby z wykszta³ceniem wy¿szym,
które zwykle mniej przed³u¿aj¹ swój okres edukacji (wartoci dla zmiennej
dyscyplina to 1,09 zarówno dla kobiet, jak i dla mê¿czyzn). Dla pozosta³ych
rodzajów wykszta³cenia zmienna dyscyplina przyjmuje wartoci pomiêdzy
tymi wartociami. Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e osoby z wy¿szym wykszta³ceniem maj¹ wysokie aspiracje w punkcie wyjcia i ich sytuacja na rynku pracy
nie spe³nia stawianych oczekiwañ, natomiast osoby z wykszta³ceniem podsta1 Liczba ta oszacowana zosta³a przez przemno¿enie teoretycznego czasu nauki danego respondenta przez jego miarê efektywnoci, a nastêpnie zagregowana wed³ug wyró¿nionych kryteriów (np.: p³ci lub wykszta³cenia) i zaokr¹glona do pe³nej liczby lat.
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wowym maj¹ ni¿sze aspiracje w punkcie wyjcia i s¹ najprawdopodobniej
zadowolone z samego faktu posiadania pracy, jeli wczeniejsza nauka przychodzi³a im z trudem.
Po trzecie, nie ma istotnych ró¿nic w zaspokajaniu aspiracji zawodowych
miêdzy sektorami: prywatnym (efektywnoæ rednia dla kobiet wynosi 88%,
dla mê¿czyzn 81%) i pañstwowym (odpowiednio 85% i 80%). Zró¿nicowanie to
(relatywnie niewielkie, porównuj¹c na przyk³ad ze zró¿nicowaniem miêdzy
sekcjami PKD) prawdopodobnie wynika z ró¿nic sytuacji finansowej i charakteru prowadzonej dzia³alnoci w wymienionych sektorach. Silnie natomiast zró¿nicowane s¹ aspiracje w sektorze spó³dzielczym. Tutaj bardziej
spe³niaj¹ swe aspiracje kobiety (rednia efektywnoæ wynios³a 89%) ni¿ mê¿czyni (79%). Z porównywanych sektorów, w instytucjach komunalnych (tj.
bêd¹cych w³asnoci¹ miasta lub gminy) aspiracje zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn s¹ spe³nione w najmniejszym stopniu (82 i 77%).
Po czwarte, istniej¹ znaczne ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi sekcjami
PKD. Sekcje, które w najmniejszym stopniu zaspokajaj¹ aspiracje zawodowe, to w przypadku kobiet: edukacja (81%), obs³uga nieruchomoci i firm
(83%), ochrona zdrowia (84%) oraz administracja publiczna (85%). Mê¿czyni
za maj¹ najbardziej niespe³nione aspiracje zawodowe w takich sekcjach,
jak: edukacja (71%), ochrona zdrowia (72%), obs³uga nieruchomoci i firm
(76%) oraz porednictwo finansowe (78%).
Na uwagê zas³uguje, ¿e w relacjach wzglêdnych mê¿czyni s¹ o wiele bardziej zadowoleni z pracy w instytucjach administracji publicznej ni¿ kobiety.
Sekcje PKD, w których w najwiêkszym stopniu zaspokajaj¹ swe aspiracje
kobiety, to: hotele i restauracje (90%) oraz budownictwo (90%). Aspiracje
mê¿czyzn s¹ najlepiej zaspokojone w takich sekcjach, jak: budownictwo
(82%), transport (82%), zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (82%).
Mê¿czyni s¹ równie¿ zadowoleni z pracy w przemyle i rolnictwie (82 i 81%).
Dla kobiet praca w rolnictwie jest wzglêdnie nieco mniej satysfakcjonuj¹ca,
co mo¿e t³umaczyæ tendencje do opuszczania wsi przez kobiety.
Znamienne, ¿e aspiracje osób pracuj¹cych w porednictwie finansowym
s¹ zaspokojone jedynie na rednim poziomie (efektywnoæ dla kobiet: 86%,
dla mê¿czyzn: 78%). Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e w instytucjach porednictwa
finansowego pracuj¹ osoby o relatywnie wysokim poziomie wykszta³cenia,
oraz o tym, ¿e osoby te nie zawsze pracuj¹ na stanowiskach najbardziej im
odpowiadaj¹cych.
Poziom aspiracji jest znacznie zró¿nicowany w poszczególnych województwach. Wspó³czynniki zaspokojenia aspiracji zawodowych przyjê³y najni¿sze
wartoci w województwach lubelskim (77%) i podlaskim (77%) w przypadku
mê¿czyzn oraz w województwach lubelskim (82%), zachodniopomorskim
(84%) i warmiñsko-mazurskim (84%) w przypadku kobiet. Mo¿e to wiadczyæ
o znacz¹cym niezaspokojeniu aspiracji zawodowych (zw³aszcza p³acowych),
mieszkañców wschodniej oraz pó³nocno-zachodniej Polski. Nak³ada siê to na
obraz zró¿nicowania w poziomie dochodów oraz w poziomie bezrobocia,
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w porównaniu z innymi regionami kraju. Aspiracje zawodowe kobiet s¹
w najwiêkszej mierze spe³nione w województwach ma³opolskim (88%), mazowieckim (88%), opolskim, l¹skim oraz pomorskim, natomiast aspiracje
zawodowe mê¿czyzn s¹ w najwiêkszym stopniu zaspokojone w województwach pomorskim (83%), wielkopolskim (82%) oraz warmiñsko-mazurskim
(82%).
Wysokie wartoci wspó³czynników zaspokojenia aspiracji zawodowych
odnotowalimy równie¿ w przypadku mê¿czyzn w woj. mazowieckim (81%),
l¹skim i dolnol¹skim oraz zachodniopomorskim (po 81%). Szczególnie interesuj¹cy jest fakt, ¿e w województwie zachodniopomorskim relatywnie bardziej s¹ zaspokojone aspiracje zawodowe mê¿czyzn ni¿ kobiet. Mo¿liwym
wyjanieniem jest to, ¿e mê¿czyni w województwie zachodniopomorskim s¹
zadowoleni z samego faktu posiadania pracy, jednak¿e obserwacja ta jest
odwrotna do notowanej w innych rejonach kraju, nawet tych charakteryzuj¹cych siê du¿ym bezrobociem.
W du¿ym stopniu zró¿nicowane wyniki dla kobiet i mê¿czyzn uzyskalimy,
badaj¹c, jak sta³oæ i pewnoæ miejsca pracy wp³ywa na zaspokojenie aspiracji zawodowych. Uzyskalimy doæ oczywisty wniosek, ¿e najbardziej zadowolone s¹ osoby, które s¹ zatrudnione na sta³e (wartoci wspó³czynników zaspokojenia aspiracji zawodowych wynios³y dla kobiet 87%, dla mê¿czyzn za
81%). Natomiast mniej oczywiste wyniki otrzymalimy dla ró¿nych przedzia³ów czasu pracy, na który zostali zatrudnieni pracownicy. Dosyæ zaskakuj¹ce
jest na przyk³ad, ¿e stosunkowo zadowolone s¹ osoby zatrudnione na krócej
ni¿ miesi¹c (85% dla kobiet i 78% dla mê¿czyzn). Niewykluczone, ¿e wynika to
z faktu, ¿e osoby m³ode, zatrudnione na okres próbny, nie maj¹ wygórowanych aspiracji p³acowych i nie szukaj¹ te¿ dodatkowych zajêæ, bardziej skupiaj¹c siê na zadaniach realizowanych tu¿ po zatrudnieniu. Mniej zadowolone s¹ osoby zatrudnione na 13 miesiêcy, po czym zadowolenie pracowników
wzrasta wród osób zatrudnionych na 46 miesiêcy, by znowu spaæ przy umowach o pracê zawieranych na d³u¿sze okresy.
Interesuj¹ce wyniki uzyskalimy, badaj¹c, jaki wp³yw maj¹ aspiracje zawodowe na dzia³ania podejmowane przez pracowników w celu zmiany ich sytuacji zawodowej. Osoby, które bra³y udzia³ w szkoleniach podjêtych z w³asnej inicjatywy, wykaza³y wysoki poziom niezaspokojenia aspiracji zawodowych (wartoci wspó³czynników zaspokojenia aspiracji zawodowych wynios³y zaledwie 67%, zarówno w przypadku kobiet, jak i mê¿czyzn). Zastanawiaj¹ce jest zró¿nicowanie aspiracji pracowników, którzy wziêli udzia³ w samokszta³ceniu kierowanym. Wartoci wspó³czynników zaspokojenia aspiracji
zawodowych wynios³y dla kobiet 86%, dla mê¿czyzn za zaledwie 45%. Wyjanienia mo¿na szukaæ w fakcie zró¿nicowania metod samokszta³cenia kierowanego, ze wzglêdu na rodzaj wykonywanego zawodu. Pracownicy, którzy nie
brali udzia³u w szkoleniach zawodowych, charakteryzowali siê najwy¿szymi
wspó³czynnikami efektywnoci (kobiety: 87%, mê¿czyni: 81%). Oznacza to, ¿e
aspiracje tych osób s¹ w najwiêkszym stopniu zaspokojone, co znajduje odekonomia 13
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zwierciedlenie w niewielkiej motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zarzutem wobec badania aspiracji zawodowych kobiet i mê¿czyzn mo¿e
byæ to, ¿e istniej¹ ró¿nice w mobilnoci kobiet i mê¿czyzn. Kobiety wykazuj¹
wiêksz¹ mobilnoæ, jeli chodzi o podwy¿szanie wykszta³cenia, natomiast
mê¿czyni s¹ bardziej mobilni przestrzennie (tzn. chêtniej podejmuj¹ decyzje o zmianie miejsca pracy i mieszkania). Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ta ró¿nica w mobilnoci znalaz³a wyraz m.in. w tym, ¿e rednie wielkoci wspó³czynników zaspokojenia aspiracji zawodowych s¹ znacznie wy¿sze w przypadku kobiet. Wynika to m.in. z faktu, ¿e d¹¿enie do zmian czasu pracy jest
mniejsze w przypadku kobiet. Mo¿liwe, ¿e aspiracje zawodowe s¹ pe³niej zaspokajane wród kobiet z powodu dodatkowych czynników, takich jak wychowywanie dzieci i zwi¹zane z tym przestoje w pracy oraz przymusowy pobyt
w domu. Mê¿czyni nieposiadaj¹cy podobnych obci¹¿eñ mog¹ mieæ wiêksz¹
motywacjê do podejmowania pracy dodatkowej czy te¿ ca³kowitej zmiany
miejsca pracy.
5. Podsumowanie

Przeprowadzone badanie pozwoli³o na potwierdzenie wielu postulowanych zale¿noci pomiêdzy poziomem aspiracji zawodowych a wysi³kiem w³o¿onym w kszta³cenie, które jednak rzadko weryfikowano w sposób ilociowy.
Osi¹gniêcie to jest cenne z uwagi na wykorzystanie tylko porednich danych
o aspiracjach zawodowych i ogólnych informacji o wykszta³ceniu, jakie uda³o
siê wyci¹gn¹æ z danych ankietowych BAEL. Jednoczenie, wykazalimy przydatnoæ zastosowania analizy obwiedni danych do oceny relacji efektywnociowych na styku: efektywnoci kszta³cenia i rynku pracy. Kontynuacja badañ w tym zakresie mo¿e przyczyniæ siê do lepszego ustrukturyzowania systemu edukacji w naszym kraju, tak  by poprawiaj¹c sposób kszta³cenia 
wp³yn¹æ na stopieñ realizacji aspiracji zawodowych, a tym samym poprawiæ
dobrobyt spo³eczny. Na podkrelenie zas³uguje te¿ fakt, ¿e zaproponowana
metoda pozwala na ominiêcie pu³apki zró¿nicowania aspiracji w poszczególnych sekcjach czy poziomach wykszta³cenia, przez wykorzystanie miar wielkoci relatywnych, dziêki czemu mo¿liwe jest porównanie na przyk³ad aspiracji robotnika wykonuj¹cego pracê fizyczn¹ z wysoko kwalifikowanym specjalist¹. Oczywicie, nasze badanie mog³oby byæ lepsze, gdybymy dysponowali szczegó³owymi danymi o wykszta³ceniu respondentów (na poziomie
szkó³) i dodatkow¹ informacj¹ o aspiracjach mierzonych bezporednio, jednak wymaga³oby to przeprowadzenia dodatkowych badañ o wyspecjalizowanym charakterze.
Wydaje siê, ¿e najwa¿niejszym wnioskiem z przeprowadzonego badania
jest wystêpowanie zasadniczych ró¿nic pomiêdzy wykszta³ceniem efektywnym z punktu widzenia aspiracji zawodowych a wykszta³ceniem ustawowym
(przyjêtym w badaniu po dokonaniu pewnych uproszczeñ), co obrazuje poni¿sza tabela.
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Tabela 1.
Wykszta³cenie teoretyczne ustawowe a wykszta³cenie efektywne z punktu widzenia aspiracji
zawodowych

Wykszta³cenie
Ustawowe

Efektywne wzglêdem aspiracji zawodowych
Kobiety

Mê¿czyni

Wy¿sze

17

14

13

Policealne

14

12

11

Zasadnicze zawodowe

11

11

10

rednie zawodowe

12

11

10

rednie ogólne

12

11

10

8

8

8

Podstawowe

ród³o: obliczenia w³asne.

Wyranie widaæ, ¿e najwiêksze rozbie¿noci zachodz¹ w przypadku szkolnictwa wy¿szego. Mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e docelowo okres kszta³cenia
na poziomie wy¿szym móg³by byæ krótszy o 34 lata, ¿eby by³y spe³nione aspiracje zawodowe osób na tym poziomie kszta³cenia. Jedynie wykszta³cenie
podstawowe nie wymaga³oby zmian, gdy¿ ustawowy okres edukacji (w poprzednim systemie edukacji) jest odpowiedni do aspiracji osób, które skoñczy³y edukacjê na poziomie szko³y podstawowej (8-letniej). W przypadku
szkolnictwa redniego czas nauki móg³by byæ skrócony o rok lub dwa lata.
Natomiast absolwenci szkó³ policealnych maj¹ wyranie wy¿sze aspiracje,
ni¿ rynek pracy mo¿e im zapewniæ.
Zaprezentowane dane maj¹ charakter wstêpny i wymagaæ bêd¹ pog³êbionych analiz z u¿yciem bardziej szczegó³owych danych. Jednak¿e wykorzystanie metod nieparametrycznych, podobne do zaprezentowanego w niniejszym
artykule, mo¿e byæ wielce przydatne zarówno do oceny efektywnoci dzia³añ
edukacyjnych, jak i adekwatnoci uzyskanego poziomu wykszta³cenia wzglêdem realizacji aspiracji zawodowych.
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Differences in Occupational Aspirations of Young People in Poland

The purpose of this article is to assess the proper length of the educational period which is consistent with occupational aspirations of young people, considered as a kind of effectiveness. In order to establish the results we use data
envelopment analysis (DEA) and data collected from chosen respondents of
Labour Force Survey (in polish BAEL). In general, the most ineffective appeared tertiary education level, by which we mean its educational time can be
harshly reduced without lost of effectiveness or, in other words, the occupational aspirations of young people are not fulfilled, especially for the most educated. We have found also the differences in effectiveness between divisions of
economic activity coherent with financial conditions.
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