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Dynamiczna natura programów rynku pracy i ocena aktywnej polityki rynku pracy. 

 

Wspólną cechą wielu aktywnych programów rynku pracy jest to, że mogą rozpocząć się                         

po upłynięciu dowolnego okresu czasu spędzonego na bezrobociu. Ta dynamiczna natura 

programów przypisanych bezrobotnym wywołuje kilka kwestii metodologicznych. 

Najważniejsza z nich dotyczy osób, które obecnie nie są objęte programem, ale mogą wziąć               

w nim udział w przyszłości. W konsekwencji inne metody, które stosują statyczny status 

uczestnictwa w programach pomocowych, a więc używają definicji zapisania się do takiego 

programu przed wyjściem z okresu bezrobocia, tracą zasadność. Dzieje się tak, gdyż statyczny 

status uczestnictwa zależy od długości okresu bezrobocia, ponieważ prawdopodobieństwo 

zapisania się do programu rynku pracy z zasady wzrasta wraz z wydłużaniem się okresu 

bezrobocia, co komplikuje każdą analizę opartą tylko na wskaźnikach statycznego 

uczestnictwa. Artykuł wnosi swój wkład do innych prac poświęconych problemowi 

dynamicznego uczestnictwa w aktywnym programie rynku pracy oraz ocenie takiego rodzaju 

programów w okolicznościach, w których zapisanie się do niego może nastąpić w każdym 

memencie. Autorzy badania zaproponowali nowy estymator dynamic inverse probablity 

weigning (DIPW), aby oszacować średnie skutki wspomnianych okoliczności, koncentrując się 

zarówno na skutkach uczestnictwa w jednym jak i w kilku programach. Badania oparto                

na szwedzkich aktywnych programach rynku pracy, gdyż spełniają one potrzebne warunki 

czasowe. Wyniki analizy pokazują, że uczestnictwo w programach praktyk dla bezrobotnych 

prowadzi do znaczącego wzrostu wskaźników zatrudnienia w porównaniu do sytuacji, w której 

osoba nigdy nie wzięła udziału w takim programie. Jeśli chodzi o skutki uczestnictwa w kilku 

praktykach zawodowych oraz na rynku pracy, wyniki pokazują, że dwukrotne wzięcie udziału 

w tym samym programie lub w dwóch różnych programach, prowadzi do wydłużonego okresu 

bezrobocia, w porównaniu do uczestnictwa tylko raz w jednym programie. 

 

 


