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Streszczenie. W artykule przedstawiono poziom stopy bezrobocia rejestrowanego w gminach 

województwa ma opolskiego w ko!cu roku 2009 oraz jego zmiany w odniesieniu do 2002 r. 

W analizach uwzgl"dniono typ gminy oraz p e# bezrobotnych, a tak$e zró$nicowanie bezrobocia 

na obszarach miejskich i wiejskich. Pos u$ono si" metodami analizy statystycznej oraz modelowa-

nia ekonometrycznego. Zwrócono uwag" na wzgl"dn% stabilno&# zjawiska w badanym okresie. 

Poruszan% problematyk" przedstawiono na tle ca ego kraju. Dla Polski (1997 – 2009) i dla Ma o-

polski (IV kwarta  2001 – IV kwarta  2009) oszacowano ekonometryczne modele opisuj%ce stop" 

bezrobocia rejestrowanego, uwzgl"dniaj%ce kwartaln% sezonowo&# zmian jej poziomu. Wyniki 

analiz przedstawiono w postaci tabel i wykresów. 

 

1. WPROWADZENIE 

W krajach Unii Europejskiej coraz bardziej pal%cym problemem staj% si" kwestie 

demograficznych uwarunkowa! rynku pracy. W Polsce wska'nik zatrudnienia wzrós  
do ok. 60%, a w najbardziej rozwini"tych gospodarczo krajach, jak np. w Holandii, 

czynnych zawodowo jest 77% ludno&ci w wieku produkcyjnym, a w Japonii, Niemczech 

czy USA odsetek ten wynosi  ponad 70%. Analizuj%c t" problematyk" trudne, a nawet 

niemo$liwe jest oderwanie jej od kwestii bezrobocia. 

 Bardziej oczywisty jest ekonomiczny wymiar bezrobocia skutkuj%cy m. in. obni$e-

niem dochodu narodowego, niewykorzystaniem kwalifikacji kadr, wysok% emigracj% 

zarobkow%, obni$eniem poziomu $ycia i konsumpcji, podwy$szeniem wydatków 

na d ugotrwa e i dora'ne os ony socjalne czy przenoszeniem rozwi%zania problemów 

gospodarczych i socjalnych na nast"pne lata. Spo eczne skutki, polegaj%ce m.in. 

Na marginalizacji cz owieka, i to w wielu wymiarach: kontaktów mi"dzyludzkich, roz-

woju osobowego, medycznych w postaci licznych chorób, rozpadu &rodowisk zwi%za-

nych z likwidowanymi zak adami pracy, rozwarstwienia spo ecznego, negatywnych 

skutków roz %ki zarobkowej - maj% tak$e swe koszty, cho# nie atwe do wymierzenia 

w konkretnych kwotach. Koszty finansowe, podwy$szane dodatkowo przez psycholo-

giczne skutki dotycz%ce poszczególnych osób dotkni"tych bezrobociem oraz ich najbli$-

szych, a tak$e ca ych rodzin, obejmuj%ce m. in. kwoty przeznaczone na zmian" kwalifi-

kacji zawodowych, leczenie, konieczno&# zastosowania terapii, s% przenoszone na ca e 

spo ecze!stwo. 

W artykule przedstawiono wyniki bada! autora nad zmianami dotycz%cymi stopy 

bezrobocia rejestrowanego (SBR) w Polsce oraz w woj. ma opolskim w latach 1997–
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2009. Zakres czasowy limitowany by  dost"pno&ci% danych statystycznych, które 

go poszerza y lub zaw"$a y, jak np. w przypadku analiz dla woj. ma opolskiego. 

Dotychczasowe opracowania naukowe zwi%zane z bezrobociem koncentrowa y si" 

g ównie na wi"kszych jednostkach administracyjnych, tzn. regionach i województwach1. 

W odniesieniu do gmin problematyka ta by a podejmowana rzadko z uwagi na trudno&ci 

w pozyskiwaniu danych2. Bank Danych Regionalnych (BDR), dzia aj%cy w ramach 

G ównego Urz"du Statystycznego jako komponent systemu informacyjnego, udost"pnia  
najpierw tylko dane dotycz%ce województw (od 1995 roku), a od 1999 roku - dane dla 

regionów i powiatów. Najbardziej kompletnych i porównywalnych informacji zwi%za-

nych z rynkiem pracy i liczb% bezrobotnych dostarczy y po raz pierwszy publikacje 

wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno&ci i Mieszka! z 2002 r. Umo$liwi y 

one dostrze$enie znacz%cego zró$nicowania poziomu stopy bezrobocia pomi"dzy gmi-

nami3, które staje si" mniej widoczne skutkiem u&rednienia warto&ci wynikaj%cego 

z agregacji przy rozpatrywaniu wi"kszych jednostek administracyjnych, jak powiaty, 

regiony lub województwa. 

Celem pracy jest przedstawienie wyników analiz zmian poziomu stopy bezrobocia 

rejestrowanego w gminach województwa ma opolskiego na tle ca ego kraju, okre&lenie 

kierunków tych zmian, jak równie$ przestrzenna analiza dynamiki w gminach woje-

wództwa w odniesieniu do 2002 r. Kolejnymi celami jest przedstawienie: zmian pozio-

mu SBR na obszarach miejskich i wiejskich woj. ma opolskiego, a tak$e ustalenie zale$-

no&ci od p ci i typu gminy (tzn. gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich). W arty-

kule zaprezentowano równie$ modele ekonometryczne kwartalnych zmian stopy bezro-

bocia z uwzgl"dnieniem waha! sezonowych w Polsce (od IV kwarta u 1996 r. 

do IV kwarta u 2009 r.) i w Ma opolsce (od IV kwarta u 2001). W analizach wykorzy-

stano wska'nik stopy bezrobocia rejestrowanego SBR, jako statystyczny miernik pozio-

mu bezrobocia, niezale$ny od wielko&ci badanej jednostki administracyjnej i momentu 

czasu, umo$liwiaj%cy dokonywanie porówna!. 
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2. DANE I WYKORZYSTANE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ 

W badaniach wykorzystano dost"pne informacje dotycz%ce stopy bezrobocia reje-

strowanego dla Polski i Ma opolski: dla ca ej Polski od IV kwarta u 1996 r. do I kwarta-

 u 2010 r., a dla ma opolskich gmin - od IV kwarta u 2001 r. do I kwarta u 2010 r. Po-

chodzi y one z Banku Danych Regionalnych (BDR) G ównego Urz"du Statystycznego, 

natomiast dane o bezrobociu w 2002 roku dla gmin woj. ma opolskiego zosta y okre&lo-

ne na postawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno&ci i Mieszka! 2002 r. 

(stan na 20 maja 2002 r., godz. 24:00), opublikowanych przez Urz%d Statystyczny 

w Krakowie (Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gminy województwa 

ma opolskiego 2004). Informacje z lat 1996-2009 dotycz% kwarta ów i skorygowanych 

warto&ci na koniec roku kalendarzowego (31 XII), a dla roku 2002 - z uwagi na termin 

Narodowego Spisu Powszechnego – stanu z ko!ca maja, w którym to okresie bezrobocie 

jest sezonowo ni$sze ni$ w grudniu4. 

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z 20 kwietnia 2004 r., 

z pó'niejszymi zmianami, jako osoby bezrobotne definiuje: „Osoby niezatrudnione i nie 

wykonuj%ce innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podj"cia zatrudnienia w pe nym 

wymiarze czasu pracy (b%d$ je#li s% to osoby niepe nosprawne - zdolne i gotowe 
do podj"cia zatrudnienia co najmniej w po owie tego wymiaru czasu pracy), nie ucz%ce 

si" w szkole z wyj%tkiem szkó  dla doros ych lub szkó  wy!szych w systemie wieczorowym 

albo zaocznym, zarejestrowane we w a#ciwym dla miejsca zameldowania (sta ego 
lub czasowego) powiatowym urz"dzie pracy oraz poszukuj%ce zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, je!eli m. in.: - uko&czy y 18 lat i nie uko&czy y: kobiety- 60 lat, m"!-
czy$ni 65 lat, - nie naby y prawa do emerytury lub renty z tytu u niezdolno#ci do pracy, 

renty szkoleniowej, renty socjalnej, nie pobieraj% #wiadczenia lub zasi ku przedemery-

talnego, #wiadczenia rehabilitacyjnego, zasi ku chorobowego lub macierzy&skiego, - nie 
s% w a#cicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zale!nymi) nieruchomo#ci rolnej 

o powierzchni u!ytków rolnych powy!ej 2 ha przeliczeniowych, nie podlegaj% ubezpie-

czeniu emerytalnemu i rentowemu z tytu u sta ej pracy jako wspó ma !onek lub domow-
nik w gospodarstwie rolnym o powierzchni u!ytków rolnych przekraczaj%cej 2 ha przeli-

czeniowe, - nie podj" y pozarolniczej dzia alno#ci lub nie podlegaj% - na podstawie od-

r"bnych przepisów - obowi%zkowi ubezpieczenia spo ecznego, z wyj%tkiem ubezpieczenia 
spo ecznego rolników, - nie uzyskuj% miesi"cznie przychodu w wysoko#ci przekraczaj%-

cej po ow" minimalnego wynagrodzenia za prac", z wy %czeniem przychodów od #rod-

ków pieni"!nych zgromadzonych na rachunkach bankowych”5. 

Zgodnie z zaleceniami EUROSTATu od 2001 r. do bezrobotnych zaliczane s% oso-

by w wieku 15-74 lat, które nie pracuj% i równocze&nie aktywnie dzia aj% w kierunku 

znalezienia pracy (co najmniej od czterech tygodni) oraz s% gotowe do jej podj"cia 

w ci%gu dwóch nast"puj%cych tygodni po jej znalezieniu6. Ta metoda jest stosowana 

w Badaniu Aktywno&ci Ekonomicznej Ludno&ci (BAEL), a dane o bezrobociu zbierane 

                                                 
4 S. Matusik, [2007] i S. Matusik, [2008]. 
5 Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001(wcze&niej, w latach 1994-2004, obowi%zywa a Ustawa o zatrudnieniu 

i przeciwdzia aniu bezrobociu, z 14 grudnia 1994 r.). 
6 The European Union labour force survey. Methods and definitions – 2001, [2003], Office for Official 

Publications of theEuropean Communities, Luxembourg. 
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s% na reprezentacyjnej próbie gospodarstw domowych metod% rotacyjn%, w której 

w ka$dej kolejnym badaniu wymieniana jest ¼ sk adu próby. 

Obok tej metody w praktyce stosowanych jest kilka sposobów obliczania stopy bez-

robocia, ró$ni%cych si" nieco od przedstawionej definicji, bazuj%cych na innych 'ród ach 

danych pochodz%cych z rejestracji administracyjnej, a wi"c maj%cych charakter formal-

no-prawny. Pierwszy sposób okre&la stop" bezrobocia jako stosunek liczby zarejestro-

wanych osób poszukuj%cych pracy do zasobu si y roboczej lub aktywnych zawodowo, 

tj. pracuj%cych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, przy czym nie 

uwzgl"dnia si" osób odbywaj%cych czynn% s u$b" wojskow% oraz pracowników jedno-

stek bud$etowych prowadz%cych dzia alno&# w zakresie obrony narodowej i bezpiecze!-

stwa publicznego. Inny sposób polega na wyra$eniu w procentach ilorazu liczby osób 

zarejestrowanych w powiatowych urz"dach pracy jako poszukuj%ce pracy do liczby 

ludno&ci w wieku produkcyjnym, tzn. 17-60 lat dla kobiet i 17-65 lat dla m"$czyzn7. Tak 

wyliczona stopa bezrobocia jest ni$sza, gdy$ zawsze liczba ludno&ci w wieku produk-

cyjnym jest wi"ksza od liczebno&ci zasobu si y roboczej, a zakres wieku badanych ogra-

niczony jest wiekiem produkcyjnym8. Mimo swojego uniwersalizmu wska'nik SBR nie 

w pe ni odzwierciedla rozmiary badanego zjawiska, poniewa$ zawsze istnieje grupa 

osób poszukuj%cych pracy, które nie rejestruj% si" w urz"dach zatrudnienia, a tak$e gru-

pa bezrobotnych niezamierzaj%cych podj%# pracy, zarejestrowanych g ównie w celu 

skorzystania z prawa do zasi ku (Ustawa o &wiadczeniach opieki zdrowotnej 2004)9. 

W niniejszym artykule wykorzystano dane dotycz%ce bezrobocia rejestrowanego 

i struktury wieku ekonomicznego ludno&ci w gminach Ma opolski. Dla ka$dej gminy 

w województwie, dla roku 2002 (dane NSP 2002) i 2009 (dane BDR G ównego Urz"du 

Statystycznego), zosta a okre&lona ogólna stopa bezrobocia rejestrowanego, a tak$e 

stopa bezrobocia dla m"$czyzn i dla kobiet. St%d ka$da gmina, niezale$nie od jej wielko-

&ci, mia a tak% sam% wag" w tworzonych statystykach. Zasób si y roboczej w gminach 

dla 2009 roku oszacowano okre&laj%c proporcje mi"dzy liczb% ludno&ci w wieku pro-

dukcyjnym a zasobem si y roboczej, na podstawie szczegó owych informacji z NSP 

2002 dla ma opolskich gmin oraz informacji o aktualnej stopie bezrobocia dla danego 

powiatu województwa. 

Dla ilustracji dynamiki wykorzystano dane kwartalne i miesi"czne do maja 2010 r. 

Zastosowana metoda bada! obejmuje podstawowe statystyki opisowe, a tak$e wy-

brane testy weryfikacji hipotez, dotycz%ce normalno&ci rozk adów oraz zró$nicowania 

parametrów opisowych (&redniej arytmetycznej i wariancji), jak równie$ metod" Warda 

grupowania obiektów. Uwzgl"dniaj%c asymetri" rozk adu, w analizach oceny si y 

wspó zale$no&ci cech pos u$ono si" wspó czynnikiem korelacji rangowej. 

Osobn% grup" metodologiczn% stanowi cz"&# zwi%zana z modelowaniem ekonome-

trycznym i zastosowane w nim testy: t-Studenta dla zbadania statystycznej istotno&ci 

wspó czynników regresji, test F istotno&ci regresji, testy Durbina-Watsona i Ljunga-

Boxa dla weryfikacji hipotezy o braku autokorelacji reszt10. 

                                                 
7 E. Nowosielska, [1995], Bezrobocie – przegl%d aktualnych tendencji, problemów i wyników bada& 

(w krajach rozwini"tych), Zeszyty IGPiZ PAN, Warszawa. 
8 S. Matusik, [2008]. 
9 Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135. 
10 M. Osi!ska, (red. nauk.), M. Ko&ko, J. Stempi!ska, [2007], Ekonometria wspó czesna, Wydawnictwo 

TNOiK „Dom Organizatora”, Toru!. 
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Normalno&# rozk adów weryfikowano testami: Shapiro-Wilka11, Ko mogorowa-

Smirnowa12, Jarque-Bera13 oraz testem zgodno&ci Chi-kwadrat. Testy te maj% ró$n% moc 

i dlatego wzi"to pod uwag" przy podejmowaniu decyzji (o odrzuceniu, b%d' nieodrzuce-

niu hipotezy zerowej o normalno&ci rozk adu) wyniki ich wszystkich. 

Do oceny istotno&ci zró$nicowania warto&ci przeci"tnych pos u$ono si" jednoczyn-

nikow% analiz% wariancji, a w przypadku odrzucenia hipotezy o jednorodno&ci wariancji 

przez test Bartletta, wykorzystano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. 

Operuj%c na 182-elementowym zbiorze gmin woj. ma opolskiego, w celu wyodr"b-

nienia grup jednorodnych, pos u$ono si" metod% taksonomiczn% Warda z metryk% eukli-

desow%. Pozwala ona na uzyskanie skupie! o porównywalnej liczebno&ci14. 

„W ekonometrii modele przyczynowo-opisowe, w których ka!de równanie opisuje 

zwi%zek przyczynowo-skutkowy mi"dzy zmienn% endogeniczn% (skutek) a zmiennymi 
obja#niaj%cymi (przyczyny) s% zgodnie uwa!ane za najbardziej doskona % klas" mode-

li.”15. Maj%c na uwadze t" maksym" zbudowano autoregresyjne modele dynamiczne16 

stopy bezrobocia rejestrowanego dla ca ej Polski i Ma opolski, uwzgl"dniaj%ce dwa 

podokresy, tj. do ko!ca 2006 r. oraz od pocz%tku 2006 do ko!ca 2009 r. W modelach 

uwzgl"dniono kwartaln% sezonowo&# zmian stopy bezrobocia, co pozwala je zaliczy# 

do modeli przyczynowo-sekwencyjnych, w sensie relacji przyczynowo-skutkowych 

w rozumieniu Hicksa17. Oznacza to, $e modele te opisuj% skutek w postaci poziomu SBR 

w zale$no&ci od sytuacji, jaka by a obserwowana w poprzednim momencie czasu, tj. 

w poprzednim kwartale. Przyczynowo&# uj"ta jest w cz"&ci opisuj%cej wahania sezono-

we, gdy$ w okresie wiosenno-letnim, obejmuj%cym II i III kwarta , obserwujemy obni-

$enie stopy bezrobocia, na które maj% wp yw prace sezonowe w rolnictwie, budownic-

twie, us ugach turystycznych i inne, a tak$e podwy$szony poziom migracji zarobko-

wych. 

Wyniki prac przedstawiono w postaci tabel i wykresów. W analizowanym okresie 

2001-2010 obszar woj. ma opolskiego zmieni  si" w ma ym stopniu: 1 stycznia 2002 r. 

od %czy a si" od woj. ma opolskiego i przy %czy a do woj. &l%skiego gmina S awków, 

a rok pó'niej do woj. ma opolskiego do %czy a z woj. podkarpackiego gmina Szerzyny. 

Tak$e dwie gminy w powiecie tarnowskim zmieni y status z gmin wiejskich na miejsko-

wiejskie: Zakliczyn (1.01.2006) i Wojnicz (1.01.2007). W przedstawionych analizach 

dla roku 2002 uwzgl"dniona jest gmina S awków, gdy$ w momencie zmian administra-

cyjnych jej sytuacja i wp ywy na s%siednie gminy by y kszta towane przez przynale$-

no&# do woj. ma opolskiego w poprzedzaj%cym okresie. 

 

 

                                                 
11 S.S. Shapiro, M.B. Wilk, H.J. Chen, [1968], A comparative study of various tests of normality, Journal 

of the American Statistical Association 63, s. 1343-1372. 
12 H. Lilliefors, [1967], On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown, 

Journal of the American Statistical Association 62, s. 399-402. 
13 C.M. Jarque, A.K. Bera, [1980], Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence 

of regression residuals, Economics Letters 6 (3), s. 255–259. 
14 T. Grabi!ski, [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

Kraków. 
15 E. Gatnar, [2003], Statystyczne modele struktury przyczynowej zjawisk ekonomicznych. Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 31. 
16 M. Osi!ska, M. Ko&ko, J. Stempi!ska, [2007]. 
17 J. R. Hicks, [1979], Causality in economies, Basil Blackwell, Oxford. 
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3. REZULTATY 

W woj. ma opolskim zdecydowanie przewa$aj% gminy typu wiejskiego; stanowi% 

one 69,8% liczby gmin. Gmin typu miejsko-wiejskiego jest 40 i stanowi% one 22% ogól-

nej liczby 182 gmin województwa, a pozosta e 15 to gminy miejskie (8,2%). 

Niniejszy rozdzia  obejmuje cztery zasadnicze analizy: dynamik" SBR, modelowa-

nie SBR, sezonowo&# oraz zale$no&ci SBR od miejsca zamieszkania. 

Tab. 1.  Podstawowe parametry statystyczne stopy bezrobocia rejestrowanego w gminach 
woj. ma!opolskiego w maju 2002 i w ko"cu roku 2009 

Podstawowe parametry 
statystyczne 

SBR 5’2002 w gminach 
na podstawie danych 

NSP 

SBR 12’2009 w gminach 
na podstawie danych 

GUS 
)rednia arytmetyczna 13,7 9,7 

Odchylenie standardowe  s 4,3 4,3 

Minimum 3,5 2,7 

Maksimum 27,1 32,4 

Mediana 13,8 9,0 

Sko&no&# 0,08 1,41 

Wspó czynnik zmienno&ci V 31,4 [%] 43,9 [%] 

'ród o: obliczenia w asne. 

W tabeli 1 zaprezentowano podstawowe parametry statystyczne stopy bezrobocia 

rejestrowanego SBR w gminach woj. ma opolskiego w maju 2002 r. (na podstawie wy-

ników Narodowego Spisu Powszechnego) oraz w ko!cu grudnia 2009 (na podstawie 

danych GUS). Zwraca uwag" zmniejszenie si" w tym okresie przeci"tnej warto&ci SBR 

o 4 punkty procentowe oraz niezmienniczo&# wariancji. Skutkuje to zwi"kszeniem si" 

wspó czynnika zmienno&ci v oraz wska'nik sko&no&ci prawostronnej. Wywo ana jest 

ona najwi"kszymi warto&ciami obserwowanymi w czterech gminach: Boles aw (ko o 

Olkusza), M"drzechów, Mszana Dolna (miasto), Szczucin, dla których SBR>18,7%. Nie 

jest wykluczone, $e warto&ci te s% zawy$one ze wzgl"du na algorytm szacowania. Po-

woduje to wyd u$enie prawego ogona (rys. 1) oraz odrzucanie hipotezy o normalno&ci 

rozk adu przez test Shapiro-Wilka (W=0,924, p<0,001) oraz Jarque-Bera (J-B=170,95, 

p<0,001).  

Rys. 1. Wyg!adzony empiryczny rozk!ad g#sto$ci prawdopodobie"stwa stopy bezrobocia 
rejestrowanego w gminach woj. ma!opolskiego w ko"cu 2009 r. 
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'ród o: opracowanie w asne. 
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Pozosta e testy, tzn. test Ko mogorowa-Smirnowa (Dn=0,082, p<0,117) oraz zgod-

no&ci Chi-kwadrat ((2=33,29, p<0,225) nie pozwalaj% na jej odrzucenie na poziomie 

istotno&ci )=0,05. Jednak gdy nie zostan% uwzgl"dnione w danych wcze&niej wymienio-

ne cztery gminy o najwy$szym poziomie SBR, wówczas tak$e i relatywnie mocny test 

Jarque-Bera nie pozwala na odrzucenie hipotezy o normalno&ci rozk adu (J-B=1,730, 

p<0,188) dla przyj"tego poziomu istotno&ci ). 

 

4. ANALIZA DYNAMIKI STOPY BEZROBOCIA REJESTROWANEGO 
W POLSCE I W MA OPOLSKIEM 

Dynamik" stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce i w woj. ma opolskim w ana-

lizowanym okresie przedstawiono na rysunkach 2 i 3.  

Rys. 2. Dynamika stopy bezrobocia rejestrowanego na koniec roku kalendarzowego w Polsce 
i w województwie ma!opolskim oraz ró%nica warto$ci 
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'ród o: opracowanie w asne. 

Rys. 3. Zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce i w województwie ma!opolskim 
od XI 2006 r. do V 2010 r. w uj#ciu miesi#cznym 
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Legenda: Strza ki wskazuj% zwi"kszanie si" ró!nic, gdy stopa bezrobocia w Polsce wzrasta. 

'ród o: opracowanie w asne. 
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Pierwsza z nich uwidocznia zmiany SBR na koniec roku kalendarzowego, uzupe -
nione warto&ci% z maja br. (V 2010) oraz ró$nice mi"dzy warto&ciami dla Polski i woj. 

ma opolskiego. Daje si" zaobserwowa# dwa okresy o d ugo&ci cyklu oko o 9 lat. Nale$y 

podkre&li#, $e najwi"ksze ró$nice na korzy&# woj. ma opolskiego wyst"puj% w latach 

2001-2006, tj. w okresie najwy$szego bezrobocia w Polsce. 

W celu uwydatnienia ró$nic mi"dzy poziomem SBR w ca ej Polsce i w Ma opolsce 

przedstawiono je w uj"ciu miesi"cznym od listopada 2006 do maja 2010 r. Strza ki uka-

zuj% niewielkie, jednak podwy$szone ró$nice w okresach lokalnych maksimów stopy 

bezrobocia w Polsce, co &wiadczy o korzystniejszej w województwie ma opolskim sytu-

acji w zakresie rynku pracy. 

 

5. MODELOWANIE STOPY BEZROBOCIA REJESTROWANEGO 
W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE MA OPOLSKIM 

Z analizy danych wynika, $e na ogó  w&ród kobiet panuje wi"ksze bezrobocie. Oka-

zuje si", $e w gminach woj. ma opolskiego, zarówno w po owie 2002 roku, jak i w ko!-

cu 2009 r., stopa bezrobocia rejestrowanego dla kobiet SBRK zale$a a w sposób liniowy 

od stopy bezrobocia dla m"$czyzn, co prezentuj% poni$sze zale$no&ci: 

- dla V 2002 roku: 

                           SBRK = 0,99*SBRM + 1,46,   R2
skor=0,802,   SEE=2,08  (1) 

                                      (0,037) 

dla XII 2009 roku:  

                           SBRK = 1,13*SBRM – 0,1 ,   R2
skor=0,991,   SEE=0,497  (2) 

                                      (0,008) 

Oznacza to, $e w gminach województwa ma opolskiego w ko!cu 2009 r., w relacji 

do maja 2002 r. zwi"kszy a si" przeci"tnie o oko o 14 punktów procentowych liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w odniesieniu do m"$czyzn b"d%cych w analo-

gicznej sytuacji. Oba modele liniowe s% statystycznie istotne (F>700) i charakteryzuj% 

si" wysokim dopasowaniem do danych empirycznych (R2
skor>0,8), przy czym równanie 

dla roku 2009 umo$liwia dok adniejsze oszacowanie zale$no&ci SBRK. 

Wyniki wskazuj%, $e o ile w roku 2002 stopa bezrobocia dla kobiet by a w gminach 

wy$sza przeci"tnie o 10,6% od wyliczonej dla m"$czyzn (&rednia SBRM = 13,04%, &red-

nia SBRK = 14,43%), to w roku 2009 by a ona wy$sza &rednio o oko o 12% (&rednia 

SBRM = 9,8%, &rednia SBRK = 11%). Dowodzi to stopniowo pogarszaj%cej si" w bada-

nym okresie sytuacji kobiet na rynku pracy w relacji do m"$czyzn, jak równie$ wolniej-

szego tempa spadku bezrobocia w&ród kobiet18. 

Dla gmin woj. ma opolskiego odnotowano wysok% wspó zale$no&# stopy bezrobo-

cia rejestrowanego mi"dzy obydwoma rozwa$anymi momentami czasu: wspó czynnik 

korelacji rangowej wynosi dla warto&ci ogólnych 0,803, a dla kobiet 0,721 (obie zale$-

no&ci s% statystycznie istotne, p<0,001). 

Konstruuj%c autoregresyjny model19 stopy bezrobocia rejestrowanego z uwzgl"d-

nieniem kwartalnych waha! sezonowych dla Polski i dla woj. ma opolskiego, podzielo-

                                                 
18 Por. S. Matusik, [2008]. 
19 Por. M. Osi!ska, M. Ko&ko, J. Stempi!ska, [2007]. 
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no zbiór danych na dwa podokresy, odpowiadaj%ce obserwowanym trendom. Pierwszy 

okres obejmowa  warto&ci SBR do IV kwarta u 2006 r. w %cznie, a drugi – od I kwarta u 

2006 do I kwarta u 2010 r. Dla Polski by o to w pierwszym przypadku 40 kolejnych 

kwarta ów (od IV kwarta u 1996 r.), a w przypadku województwa – 22 kwarta y (od IV 

kwarta u 2001 r.), natomiast drugi okres opisywa y warto&ci 17 kwarta ów. W poni$-

szych modelach Qit oznacza zmienn% zero-jedynkow%, przyjmuj%c% warto&# 1 w wyró$-

nionym kwartale i 0 w pozosta ych. 

Model dla Polski, okres I kwarta  1997 r. – IV kwarta  2006 r.  (t = 1,…,40): 

                 yt = 1,023 + 0,818yt-1 + 0,158t – 8,346E-5t3 + 0,686Q1t – 0,783Q2t – 0,239Q3t + *  (3) 

                 (0,393)  (0,048)    (0,030)   (1,242E-5)     (0,104)      (0,109)      (0,100) 

Model ten zawiera trend trzeciego stopnia, jest istotny statystycznie, dobrze dopa-

sowany, bez autokorelacji reszt, czego dowodz% statystyki: F=556,2 R2
adj=0,989, 

Se=0,353, DW*=1,957. Zbudowany model opisuje zmian" kierunku badanego procesu: 

jego warto&ci w pocz%tkowym okresie mala y (od I kwarta u 1997 do III kwarta u 1998), 

nast"pnie ros y do warto&ci SBR=20% (IV kwarta  2003), a w ostatnich 3 latach ponow-

nie wykazywa y tendencj" spadkow%. Wspó czynnik przy Q4t wynosi 0,336. 

Model dla Ma opolski, okres I kwarta  2001 r. – IV kwarta  2006 r.  (t = 1,…,20): 

               yt = 5,602 + 0,536yt-1 + 0,325t – 1,811E-2t2 + 0,527Q1t – 0,605Q2t – 0,445Q3t + *  (4) 

              (2,356)   (0,198)     (0,153)  (7,22E-3)        (0,180)      (0,224)      (0,186) 

Model zawiera trend drugiego stopnia, który jest istotny statystycznie i dobrze dopa-

sowany, na co wskazuj% warto&ci statystyk: F=44,87, R2
adj=0,929, Se=0,458. Poniewa$ 

test Durbina-Watsona DW=1,627 nie dawa  rozstrzygni"cia zastosowano test Ljunga-

Boxa (Q=0,318), który nie pozwoli  na odrzucenie hipotezy o braku autokorelacji reszt 

dla przyj"tego poziomu istotno&ci )=0,05. Warto&# wspó czynnika przy Q4t wynosi 

0,523. 

Kolejne dwa modele, dla okresu od 2006 r. zawieraj% trend kwadratowy. 

Model dla Polski, okres I kwarta  2006 r. – IV kwarta  2009 r.  (t = 1,…,16): 

                 yt = 5,70 + 0,687yt-1 - 0,585t – 3,094E-2t2 + 0,692Q1t – 0,834Q2t – 0,186Q3t +*   (5) 

                      (3,26)  (0,162)      (0,257)   (1,05E-2)     (0,170)        (0,20)       (0,169) 

Model jest istotny statystycznie, o wysokim wspó czynniku determinacji skorygo-

wanym na liczb" stopni swobody i relatywnie niewysokim standardowym b "dzie sza-

cowania: F=92,24, R2
adj=0,973, Se=0,378. Podobnie jak we wcze&niejszym modelu, test 

Durbina-Watsona DW=1,497 nie pozwoli  na rozstrzygni"cie o odrzuceniu, b%d' nie-

odrzuceniu hipotezy zerowej, wi"c pos u$ono si" testem Q Ljunga-Boxa. Poniewa$ 

Q=0,236, zatem nie by o podstaw do odrzucenia H0 o braku autokorelacji reszt na po-

ziomie istotno&ci *=0,05. Wspó czynnik uzupe niaj%cy przy Q4t jest równy 0,328. 

Model dla Ma opolski, okres I kwarta  2006 r. – IV kwarta  2009 r. (t = 1,…,16): 

            yt = 18,385 + 0,672yt-1 +1,269t – 2,525E-2t2 + 0,592Q1t – 0,669Q2t – 0,173Q3t +*  (6) 

                   (8,898)   (0,176)    (0,544)  (9,839E-3)     (0,139)      (0,170)       (0,139) 

Model, tak jak wcze&niejsze (3)-(5), okaza  si" istotny statystycznie, z wysokim 

wspó czynnikiem determinacji: F=92,24, R2
adj=0,973, Se=0,310. Poniewa$ test Durbina-
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Watsona DW=1,381 wpada  w obszar niekonkluzywno&ci, pos u$ono si" testem Ljunga-

Boxa (Q=0,401), który nie pozwoli  na odrzucenie hipotezy o braku autokorelacji reszt 

dla przyj"tego poziomu istotno&ci *=0,05. Wspó czynnik przy zmiennej Q4t wynosi 

0,251. 

W obu modelach (5) i (6) dla I kwarta u 2006 r. do IV kwarta u 2009 r., wspó czyn-

niki przy Q3t s% nieistotne statystycznie, jednak zosta y pozostawione w równaniach 

dla zachowania ich regularno&ci i umo$liwienia porównania. Mo$na stwierdzi#, $e od 

2006 roku drugie pó rocze nie ma statystycznie istotnego wp ywu na &redni poziom 

bezrobocia w Polsce i w Ma opolsce, o czym &wiadcz% tak$e relatywnie niskie, co do 

bezwzgl"dnej warto&ci, wielko&ci wspó czynników tych modeli przy zmiennych Q3t 

i Q4t. 

 

6. SEZONOWO&' ZMIAN SBR 

Zbudowane modele ukazuj% spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce 

i w woj. ma opolskim w drugim i trzecim kwartale roku, gdy$ wspó czynniki przy 

zmiennych Q2t i Q3t s% ujemne. Kwarta y te przypadaj% na miesi%ce od kwietnia 

do wrze&nia, a wi"c na okres wzmo$onych prac, m. in. w budownictwie, drogownictwie, 

rolnictwie i w us ugach turystycznych, które przyczyniaj% si" do obni$enia stopy bezro-

bocia, dodatkowo zmniejszanego sezonow% emigracj% zarobkow%20. Wahania sezonowe 

ukazuj% si" niemal w podr"cznikowy sposób na badanym materiale dla Polski i dla gmin 

woj. ma opolskiego. Na rys. 4. przedstawiono ich przebieg bez usuwania trendu 

od I kwarta u 1997 r. do I kwarta u 2010 r. Zwraca uwag" przesuni"cie o 3 kwarta y 

najwi"kszego wzrostu stopy bezrobocia w woj. ma opolskim w stosunku do ca ej Polski 

w roku 2003, gdy osi%gn" a ona swoje maksimum: 20% w Polsce i 16% w Ma opolsce. 

Efekt ten potwierdza relatywnie lepsz% ni$ w innych regionach kraju sytuacj" wojewódz-

twa ma opolskiego na rynku pracy. 

Rys. 4. Kwartalne wahania stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce  
i w województwie ma!opolskim w okresie I kwarta! 1997 – I kwarta! 2010 
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'ród o: opracowanie w asne. 

                                                 
20 Por. S. Matusik, [2005], Migracje wewn"trzne i zagraniczne w gminach województwa ma opolskiego 

w #wietle spo eczno-ekonomicznych modeli opartych na drzewach decyzyjnych, [w:] A. Or owski (red.), 

Metody ilo#ciowe w badaniach ekonomicznych – V, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 208-222 

i S. Matusik, [2008]. 
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Interesuj%ca jest analiza zmienno&ci stopy bezrobocia rejestrowanego w zale$no&ci 

od miejsca zamieszkania miasto-wie& w latach 1995-2009, któr% oparto na danych GUS, 

a wykresy przedstawiono na rys. 5. Uwidocznia ona wy$szy poziom SBR w miastach 

w Polsce i w Ma opolsce, a ró$nica ta si"ga a$ 5,7 punktu procentowego w 2003 r. 

na niekorzy&# miast w woj. ma opolskim, kiedy to odnotowano w najwy$szy poziom 

bezrobocia. Okres po 2007 roku wskazuje na upodobnianie si" sytuacji zarówno w Pol-

sce, jak i w Ma opolsce, je&li chodzi o miejsce zamieszkania bezrobotnych. Pos uguj%c 

si" &redni% geometryczn% mo$na stwierdzi#, $e stopa bezrobocia by a przeci"tnie ni$sza 

na ma opolskich wsiach o 2,5 punktu procentowego ni$ w miastach województwa, za& 

w Polsce ró$nica ta wynosi a 1,4 pp. Mo$e to sugerowa# przypuszczenie, $e na ni$sz% 

stop" bezrobocia w Ma opolsce wp ywaj% ni$sze &rednio 1,7 razy stopy bezrobocia zare-

jestrowanego na wsiach w okresie 1995-2009 r. 

Rys. 5. Kwartalne wahania stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce  
i w województwie ma!opolskim z uwzgl#dnieniem miejsca zamieszkania miasto-wie$,  

w okresie I kwarta! 1997 – I kwarta! 2010 
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'ród o: opracowanie w asne. 

Wniosek taki cz"&ciowo potwierdzaj% wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji 

zastosowanej do zmiennej SBR dla roku 2002 i 2009. Czynnikiem ró$nicuj%cym warto-

&ci przeci"tne by  typ gminy: miejska, miejsko-wiejska i wiejska. Tab. 2 zawiera warto-

&ci &rednich arytmetycznych oraz warto&ci testów: F – analizy wariancji, Bartletta – 

homogeniczno&ci wariancji oraz Kruskala-Wallisa – opartego na rangach i stosowanego 

do weryfikacji hipotezy, $e niezale$ne próbki pochodz% z tej samej populacji. Spe nienie 

za o$enia o normalno&ci rozk adu by o warunkiem koniecznym zastosowania analizy 

wariancji. 

Tab. 2. Warto$ci $rednie stopy bezrobocia rejestrowanego [%] w ma!opolskich gminach 
w 2002 r. (dane NSP) i w 2009 r. (dane BDR GUS) oraz warto$ci statystyk jednoczynnikowej 

analizy wariancji 

Typ gminy N &rednia 5’2002 w gminach &rednia 12’2009 w gminach 
Miejska 15 13,8 9,4 

Miejsko-wiejska 40 13,4 10,2 

Wiejska 127 13,3 9,6 

Anova F 0,19     p<0,82 0,37        p<0,69 

Test Bartletta  1,02     p<0,14 1,09      p<0,001 

Test Kruskala-Wallisa H 0,782   p<0,67 0,0095   p<0,995 

'ród o: opracowanie w asne. 
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Warto&ci przeci"tne SBR nie ró$ni% si" mi"dzy typami gmin w 2002 roku staty-

stycznie istotnie, przy czym zachowana jest monotoniczno&# od najwy$szych warto&ci 

w gminach miejskich do najni$szych w gminach wiejskich. W ko!cu roku 2009 warian-

cje ró$nicowa  typ gminy (statystycznie istotna warto&# testu Bartletta), zatem wniosko-

wanie nale$y oprze# na te&cie Kruskala-Wallisa, którego wynik nie daje podstaw 

do odrzucenia hipotezy, $e próbki pochodz% z tej samej populacji. Nale$y odnotowa# 

podwy$szone warto&ci przeci"tnej stopy bezrobocia w ma opolskich gminach miejsko-

wiejskich w 2009 r. 

Mi"dzy warto&ciami SBR w gminach woj. ma opolskiego w 2009 r. i 2002 roku od-

notowano statystycznie istotn% zale$no&# – wspó czynnik korelacji rangowej wynosi  
0,803, dla m"$czyzn warto&# ta wynios a 0,776, a dla kobiet 0,721 (wszystkie warto&ci 

statystycznie istotne na poziomie )=0,01). 

 

7. DYSKUSJA I WNIOSKI 

Problematyka bezrobocia jest kwesti% z o$on% i trudno j% opisa# jednym wspó czyn-

nikiem, jakim jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Nie odzwierciedla on w pe ni skali 

bezrobocia i mo$e by# traktowany jedynie jako jego wska'nik. Relatywnie lepsza, ni$ 

w innych regionach kraju, sytuacja na rynku pracy w gminach woj. ma opolskiego 

ma swoje 'ród a m. in. w tradycjach emigracji zarobkowej, widocznej szczególnie 

na terenach górskich oraz Pogórzy, a tak$e w okolicach Tarnowa21. 

W gminach wiejskich Ma opolski, podobnie jak w ca ej Polsce, odnotowano prze-

ci"tnie ni$szy, ni$ dla pozosta ych typów gmin, wska'nik bezrobocia. Sytuacja taka nie 

dotyczy jednak wszystkich obszarów wiejskich w Polsce22, gdy$ w regionach, gdzie 

zlikwidowano PGRy, obserwuje si" wysokie bezrobocie, pog "biane cz"sto bierno&ci% 

i poczuciem braku nadziei na zdobycie pracy oraz stosunkowo niskimi kwalifikacjami 

zawodowymi23. Problemem jest tak$e stosunkowo niska mobilno&# zawodowa ludno&ci 

wiejskiej w Polsce, utrwalaj%ca bezrobocie nie tylko na terenach wiejskich, przy czym 

odgrywa ona coraz mniejsz% rol". 

Wy$szy poziom bezrobocia rejestrowanego w miastach mo$na cz"&ciowo t umaczy# 

tym, $e s% one dla znacznej cz"&ci m odzie$y miejscem nauki w szko ach &rednich 

i wy$szych i staj% si" w naturalny sposób potencjalnym miejscem zamieszkania. Dlatego 

zameldowana tam m odzie$, w przypadku trudno&ci w znalezieniu pracy rejestruje si" 

w urz"dach pracy, co uwidaczniaj% przedstawione w artykule statystyki. Dla cz"&ci bez-

robotnych rejestracja w urz"dzie pracy jest form% uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, 

które mieszka!com wsi gwarantuje KRUS (Ustawa o &wiadczeniach opieki zdrowotnej 

2004). 

Podobnie, jak miejsce zamieszkania, tak i p e# ró$nicowa a poziom bezrobocia: sto-

pa bezrobocia dla kobiet by a wy$sza ni$ dla m"$czyzn, a skala ró$nic zwi"kszy a si" 

w odniesieniu do roku 2002, co jest zjawiskiem niekorzystnym.  

                                                 
21 Por. S. Matusik, [2005]. 
22 Por. J. Kostrzewska, B. Pawe ek, [2007], Analiza rynku pracy w uj"ciu terytorialnym, Wiadomo&ci 

Statystyczne 10, s. 26-40 i P. )leszy!ski, [2007]. 
23 W. Michna, [2002], 'ród a utrzymania ludno#ci wiejskiej i wykorzystanie zasobów si y roboczej w ró!-

nych regionach, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki +ywno&ciowej, Warszawa. 



 Ekonometryczne modele zmian stopy bezrobocia rejestrowanego…  211

W analizowanych latach 1997-2009 stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 

osi%gn" a swoje maksimum w 2003 roku, po którym rozpocz%  si" trend spadkowy, 

prze amany kryzysem gospodarczym roku 2008. Obecnie (II kwarta  2010 r.) obserwuje 

si" powrót do trendu spadkowego. Zmienny charakter trendu da  podstaw" do podziele-

nia analizowanego odcinka czasu na dwa podokresy i do budowy dla nich osobnych 

modeli. W zaprezentowanych modelach standardowy b %d szacunku nie przekracza 0,53 

punktu procentowego, co wskazuje na praktyczn% przydatno&# tych modeli do szacowa-

nia nieznanych warto&ci. 

Zbudowane modele trendu, uwzgl"dniaj%ce kwartaln% sezonowo&# stopy bezrobocia 

rejestrowanego, oparte s% na wielomianach drugiego stopnia (z wyj%tkiem pierwszego 

podokresu dla Polski, gdzie zastosowano wielomian stopnia trzeciego). Wskazuj% one 

na du$% inercj" stopy bezrobocia w Polsce w latach 1997-2006, poniewa$ niemal 82% 

warto&ci stopy bezrobocia przenosi o si" z poprzedniego kwarta u na nast"pny kwarta  
(por. równanie (4)). W Ma opolsce, maj%cej lepsz% sytuacj", warto&# ta wynosi a prawie 

54% (równanie (5)). Dla drugiego podokresu, tzn. dla lat 2006-2009, sytuacja na rynku 

pracy w Ma opolsce upodobni a si" do przeci"tnej w Polsce, co odzwierciedlaj% wspó -
czynniki przy zmiennej opó'nionej yt-1: 0,687 (dla Polski) i 0,672 (dla Ma opolski). 

)wiadczy to o du$ej trudno&ci wyj&cia ze stanu bezrobocia do stanu zatrudnienia, 

co skutkuje okre&lonymi konsekwencjami spo eczno-ekonomicznymi. Nale$y tak$e 

odnotowa#, $e w latach 2006-2009 zasadnicze znaczenie dla kszta towania si" poziomu 

stopy bezrobocia rejestrowanego mia y dwa pierwsze kwarta y roku. 

Podsumowuj%c mo$na sformu owa# nast"puj%ce wnioski: 

1) Stopa bezrobocia rejestrowanego wskazuje na lepsz% sytuacj" na rynku pracy gmin 

woj. ma opolskiego w stosunku do Polski ogó em. 

2) Zarówno miejsce pracy, jak i p e# wp ywaj% na poziom bezrobocia rejestrowanego: 

jest on ni$szy na wsiach oraz w&ród m"$czyzn. 

3) Stop" bezrobocia cechuje kwartalna sezonowo&#. Wysokie wspó czynniki przy 

zmiennej opó'nionej w modelach wskazuj% na wysoki odsetek propagacji warto&ci 

z poprzedzaj%cego kwarta u na kwarta  nast"pny, co &wiadczy o trudno&ciach w przej-

&ciu ze stanu bezrobocia do stanu zatrudnienia. 

4) Zbudowane modele, ze wzgl"du na swoje w a&ciwo&ci, mog% mie# charakter u$yt-

kowy i cechuj% si" wzgl"dnie ma ymi &rednimi b "dami szacunku. Mog% by# wi"c 

z powodzeniem wykorzystane w kszta towaniu polityki spo eczno-ekonomicznej woj. 

ma opolskiego i Polski. 
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ECONOMETRICS MODELS OF CHANGES OF THE UNEMPLOYMENT 
RATE IN POLAND AND IN MALOPOLSKIE VOIVODESHIP 1997–2009 

In the article rate of registered unemployment in communes of the Malopolskie voivodeship 

in 2009 is presented. Analyses include type of commune, sex of the unemployment, a differentia-

tion of the unemployment rate in rural and urban areas, and changes related to year 2002. Methods 

of statistical and econometric analyses were used. A discussed problem is shown on the back-

ground of whole country. Estimated models describing trend and seasonality in the unemployment 

rate in Poland (13 last years’ period: 1997 to fourth quarter 2009) and in Malopolskie (8 years, 

from 4th quarter 2001 to the end 2009) are also presented. The analysis results were presented 

in the tables and graphs. 


