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Streszczenie

D ugotrwa e bezrobocie jest zjawiskiem niepo danym. U osób d ugotrwale 

bezrobotnych zauwa ono dezaktualizacj  posiadanej wiedzy, zanik posiadanych umie-

j tno ci i spadek ich samooceny. W artykule analizie poddano takie cechy, jak: p e ,

wykszta cenie, sta  pracy, czas pozostawania bez pracy oraz wiek d ugotrwale bez-

robotnych w powiecie sul ci skim. Badanie bezrobocia poprzedzono analiz  demo-

graficzn  powiatu. Okres badania obejmowa  lata 2007–2011. Wynikiem przeprowa-

dzonej analizy by o zidentyfikowanie grupy osób najbardziej zagro onych problemem 

d ugotrwa ego bezrobocia. 

S owa kluczowe: d ugotrwa e bezrobocie, demografia

                                                     
  Adres e-mail: iwona.markowicz.us@wp.pl.

Adres e-mail: stolorz@interia.pl.
*** Adres e-mail: alatko@wneiz.pl.



METODY ILO CIOWE W EKONOMII234

Wprowadzenie

Zjawisko bezrobocia ma du e znaczenie spo eczno-ekonomiczne i poli-
tyczne1. Wp ywa zarówno na funkcjonowanie ca ej gospodarki i spo ecze stwa 
(w skali makro), jak równie  na ka d  z jednostek spo ecznych – skala mikro. 

Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy nale  mi dzy innymi d u-
gotrwale bezrobotni, czyli osoby bezrobotne pozostaj ce w rejestrze powiato-
wego urz du pracy cznie przez okres ponad 12 miesi cy w czasie ostatnich 
dwóch lat, z wy czeniem (od listopada 2005 roku) okresów odbywania sta u
i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

Zjawisko d ugotrwa ego bezrobocia cz sto prowadzi do wykluczenia spo-
ecznego. Wzrost zró nicowania dochodów mi dzy rodzinami osób bezrobot-

nych a reszt  spo ecze stwa jest uwa any za jeden z g ównych czynników 
wp ywaj cych na poziom przest pczo ci2.

W a ciwe zidentyfikowanie grup spo ecznych zagro onych d ugotrwa ym 
bezrobociem pozwala na opracowanie odpowiednich programów pomocy skie-
rowanej do osób w grupie ryzyka. Pilota owy program wspomagaj cy osoby 
d ugotrwale bezrobotne zosta  opracowany w powiecie sul ci skim. Wdro enie 
projektu pod nazw  „PI-PWP TRANSADAPT” nast powa o w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapita  Ludzki 2007–2013, Priorytet VI. Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Dzia anie 6.1. Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz 
wspieranie aktywno ci zawodowej w regionie, Poddzia anie 6.1.1. Wsparcie 
osób pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wst pnym 
etapem tego przedsi wzi cia by a statystyczna analiza d ugotrwa ego bezrobo-
cia w powiecie sul ci skim na tle sytuacji demograficznej w latach 2007–2011. 
Badanie przeprowadzone zosta o w oparciu o dane dost pne w Banku Danych 
Regionalnych G ównego Urz du Statystycznego oraz cykliczne opracowania 
Powiatowego Urz du Pracy w Sul cinie.

Celem przedstawionej w artykule analizy by a identyfikacja grupy osób 
bezrobotnych w powiecie sul ci skim najbardziej zagro onych bezrobociem 
d ugotrwa ym. Wyniki tej analizy mia y pomóc w odpowiednim przygotowaniu 
programu pomocy osobom z grupy najwi kszego ryzyka. 

                                                     
1  E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2005, s. 7. 
2  J.J. Sztaudynger, M. Sztaudynger, Ekonometryczne modele przest pczo ci, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego 2004, nr 394, „Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki”, 
nr 15. 
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1. Sytuacja demograficzna powiatu sul ci skiego 

W latach 2007–2011 liczba osób faktycznie zamieszkuj cych powiat Sul -
cin wynosi a od 35,3 tys. do 36 tys. osób (rysunek 1). W badanym okresie  
w powiecie przyby o 700 mieszka ców. 

Rysunek 1. Liczba ludno ci powiatu sul ci skiego

wed ug sta ego i fatycznego miejsca zamieszkania w latach 2007–2011  

(stan na 31 grudnia)3

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych  

Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego. 

W powiecie sul ci skim w 2011 roku widoczne by y dwa wy e demogra-
ficzne (rysunek 2). Pierwszy – powojenny, zwany baby boom – osi gn  swój 
szczyt na prze omie lat 50. i 60. XX wieku. Drugi – echo poprzedniego wy u – 
przypada  na lata 80. XX wieku. 

W okresie przeprowadzonej analizy osoby urodzone w pierwszych latach 
po wojnie (wy baby boom) opuszcza y wiek produkcyjny, przechodz c na 
emerytur  (wiek poprodukcyjny). Jednocze nie kategori  osób w wieku pro-

                                                     
3  G ówny Urz d Statystyczny od 2011 roku nie podaje liczby ludno ci stale zamieszkuj -

cej powiat. Skok liczby osób faktycznie zamieszkuj cych w powiecie (2010 rok) wynika ze sko-
rygowania danych o informacje uzyskane ze Spisu Powszechnego 2011. 
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dukcyjnym zasila y osoby urodzone podczas drugiego wy u. Kolejne roczniki 
powi ksza y zasób osób w wieku produkcyjnym. 

Wygaszanie wy ów demograficznych jest procesem d ugotrwa ym, st d
w najbli szych latach oczekiwa  nale y kolejnego, niezbyt g bokiego wy u
demograficznego, którego pocz tek wida  w najm odszych rocznikach. 

Rysunek 2. Piramida wieku ludno ci powiatu sul ci skiego  

wed ug faktycznego miejsca zamieszkania na koniec 2011 roku 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych  

Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego. 

W 2011 roku w poszczególnych rocznikach do lat 60 liczba m czyzn 
przewy sza a liczb  kobiet. Wi cej kobiet ni  m czyzn by o natomiast w ród 
osób starszych. Analiza wspó czynnika feminizacji (rysunek 3) wskazuje na 
wyrównywanie liczby kobiet i m czyzn zamieszkuj cych powiat. W badanym 
okresie wspó czynnik feminizacji uleg  niewielkiemu spadkowi (przewaga licz-
by kobiet nad liczb  m czyzn zmniejszy a si  o jedn  osob ).

Spo ecze stwo zgodnie z podzia em wed ug ekonomicznych grup wieku 
dzieli si  na ludno  w wieku przedprodukcyjnym (wiek od 0 do 17 lat), pro-
dukcyjnym (wiek od 18 do 59 lat dla kobiet i 65 lat dla m czyzn) oraz w wie-
ku poprodukcyjnym (wiek powy ej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m czyzn). Do 
analizy struktury ludno ci wed ug wieku ekonomicznego wykorzystuje si
wspó czynniki obci e  ekonomicznych ludno ci czynnej zawodowo ludno ci
biern  zawodowo. 
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Rysunek 3. Wspó czynnik feminizacji ludno ci powiatu sul ci skiego  

w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

Tabela 1. Warto ci wspó czynników obci enia ekonomicznego  

w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

Lata 2007 2008 2009 2010 2011 

W1 33,64 32,66 31,91 31,22 30,60 

W2 21,81 21,85 22,12 22,26 22,54 

W3 55,46 54,52 54,03 53,48 53,15 

Wspó czynnik W1 okre la stosunek liczby ludno ci w wieku przedprodukcyjnym do liczby ludno ci w wieku 
produkcyjnym, a wspó czynnik W2 okre la stosunek liczby ludno ci w wieku poprodukcyjnym do liczby 
ludno ci w wieku produkcyjnym. Wspó czynnik W3 jest miar  udzia u ludno ci w wieku nieprodukcyjnym do 
ludno ci w wieku produkcyjnym (suma wspó czynników W1 i W2).

ród o: obliczenia w asne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

Analiza wspó czynników obci enia demograficznego wskazuje na zmniej-
szaj ce si  obci enie osób w wieku produkcyjnym osobami m odymi, w wieku 
przedprodukcyjnym, i jednocze nie zwi kszaj c  si  liczb  osób w wieku po-
produkcyjnym (w stosunku do osób w wieku produkcyjnym). Taka sytuacja 
wynika ze zmniejszaj cej si  liczby ludno ci w m odym wieku oraz rosn cego
udzia u ludno ci w wieku doros ym i starszym. W 2011 roku obserwowano 
wchodzenie roczników drugiego wy u na rynek pracy przy jednoczesnym prze-
bywaniu w wieku produkcyjnym roczników wy u powojennego. 

Z uwagi na przedmiot rozwa a  wa na jest analiza porównawcza wybra-
nych mierników ruchu naturalnego ludno ci. Mierniki ograniczono do wspó -
czynników ma e stw, urodze , zgonów oraz reprodukcji ludno ci.
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Nat enie zwi zków ma e skich mierzy si  za pomoc  ogólnego wspó -
czynnika brutto jako stosunku liczby zawartych ma e stw do liczby ludno ci.
Interpretacja tego wska nika jest ograniczona, gdy  nie uwzgl dnia zmian  
w strukturze populacji, daje jednak ogólny pogl d na tendencje zachodz ce  
w tym zakresie. Miar  uzupe niaj c  jest wspó czynnik ma e stw netto b d cy 
stosunkiem liczby zawartych ma e stw do liczby ludno ci w wieku powy ej
18 lat (rysunek 4). 

Wspó czynnik ma e stw brutto w latach 2007–2010 w powiecie sul ci -
skim kszta towa  si  na poziomie powy ej 6‰. W 2011 roku zanotowano spa-
dek obu wska ników, na który z o y y si  wzrost liczby ludno ci powiatu oraz 
spadek liczby zawartych ma e stw. Najwi cej zwi zków matrymonialnych 
zawartych zosta o w 2008 roku – 237, najmniej w 2011 roku – 186. 

Rysunek 4. Wspó czynnik ma e stw w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

W ród przyczyn wp ywaj cych na zmniejszenie liczby zawieranych ma -
e stw wyró ni  nale y brak pracy (pog biaj ce si  bezrobocie) i niskie do-

chody, a przez to niepewn  sytuacj  finansow  m odych ludzi i brak rodków
na usamodzielnienie si .

W 2008 roku w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano wzrost 
wspó czynnika urodze  w powiecie sul ci skim (rysunek 5). W kolejnych la-
tach obserwowano spadek tego wska nika do poziomu 403 urodze  w 2011 
roku (poziom zbli ony do roku 2007).  

Na wzrost wspó czynnika urodze  w 2008 roku wp yw mia a zwi kszona 
p odno  kobiet w wieku 20–35 lat (rysunek 6). Porównuj c lata 2007 i 2011 
zauwa a si  zmniejszenie p odno ci w prawie wszystkich grupach wieku kobiet 
(wyj tkiem jest grupa najm odszych kobiet w wieku 15–19 lat). Jednocze nie
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na uwag  zas uguje fakt, i  w najm odszej grupie kobiet na przestrzeni analizo-
wanych lat liczba osób uleg a zmniejszeniu o blisko 200 (a wspó czynnik p od-
no ci wzrós  o ponad 8‰).  

Rysunek 5. Wspó czynnik urodze  w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego.  

W powiecie sul ci skim nie zaobserwowano zjawiska odk adania macie-
rzy stwa na lata pó niejsze (raczej „przyspieszenie” macierzy stwa).

Rysunek 6. Cz stkowy wspó czynnik p odno ci w powiecie sul ci skim  

w latach 2007, 2008 i 2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

Wspó czynnik zgonów w powiecie sul ci skim do 2010 roku wykazywa
niewielk  tendencj  rosn c  (rysunek 7). W ród m czyzn do 2010 roku wspó -
czynnik zgonów oscylowa  wokó  12 zgonów na 1000 m czyzn, natomiast 
w ród kobiet notowano systematyczny wzrost tego wska nika. W 2011 roku 
wspó czynnik zgonów m czyzn by  ni szy ni  wspó czynnik ten liczony dla 
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kobiet. Na odwrócenie zale no ci pomi dzy wspó czynnikami liczonymi dla 
ka dej z p ci mia a wp yw zmniejszaj ca si  liczba zgonów w ród m czyzn  
i wzrost liczby zgonów w ród kobiet – liczba ludno ci obu p ci ros a.

Rysunek 7. Wspó czynnik zgonów w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

Analiz  ruchu naturalnego ludno ci oparto o wspó czynniki przyrostu na-
turalnego i rzeczywistego. Wspó czynnik przyrostu naturalnego to stosunek 
przyrostu naturalnego (ró nica pomi dzy urodzeniami a zgonami) do liczby 
ludno ci, natomiast wspó czynnik przyrostu rzeczywistego uwzgl dnia dodat-
kowo saldo migracji. Zmiany miernika przyrostu naturalnego (rysunek 8) s
determinowane przez wspó czynnik urodze  (rysunek 6). 

Rysunek 8. Wspó czynnik przyrostu naturalnego i rzeczywistego  

w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 
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Wspó czynnik przyrostu naturalnego w ca ym analizowanym okresie 
przyjmowa  warto ci dodatnie, chocia  od 2008 roku notowano spadek tego 
wska nika. Wspó czynnik przyrostu rzeczywistego w pierwszych dwóch latach 
analizy przyjmowa  warto ci dodatnie, jednak malej ca tendencja doprowadzi a
do ujemnej warto ci w 2009 roku. W kolejnych latach nadal obserwowano sys-
tematyczny spadek wska nika na skutek rosn cego ujemnego salda migracji. 

2. Ruch w drówkowy ludno ci w powiecie sul ci skim 

Analiz  ruchu w drówkowego ludno ci przeprowadzono, bior c pod uwa-
g  zarówno migracje wewn trzne – mi dzypowiatowe, jak i zewn trzne – za-
graniczne. Wspó czynnik mobilno ci (ruchliwo ci) ludno ci b d cy stosunkiem 
sumy nap ywu i odp ywu ludno ci do liczby ludno ci informuje, ile promili 
ludno ci zmieni o dotychczasowe miejsce zamieszkania. 

W analizowanym okresie obserwowano spadek mobilno ci ludno ci za-
mieszkuj cej powiat sul ci ski (rysunek 9). W 2007 roku wspó czynnik ruchli-
wo ci ogó em wynosi  26‰, natomiast w 2011 roku – 19‰.  

Rysunek 9. Wspó czynniki ruchliwo ci ludno ci

(migracje ogó em i migracje wewn trzne) w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 
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Wspó czynnik salda migracji wewn trznych (mi dzypowiatowych) – przy-
rostu w drówkowego – to stosunek salda migracji do liczby ludno ci. Informu-
je, o ile promili zmieni  si  stan ludno ci w wyniku ruchu w drówkowego.

W powiecie sul ci skim tylko w 2007 roku obserwowano dodatnie warto-
ci wspó czynników sald migracji (ogó em i wewn trznej). W analizowanych 

latach wspó czynniki charakteryzowa y si  tendencj  malej c , a od 2008 roku 
mierniki przyjmowa y warto ci ujemne, co wskazywa o na nadwy k  odp ywu 
ludno ci z powiatu (rysunek 10). 

Rysunek 10. Wspó czynnik salda migracji ogó em i wewn trznej (mi dzypowiatowej) 

w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

Analiza struktury migracji ludno ci powiatu sul ci skiego wed ug kierun-
ków (miasto, wie , zagranica) wskazuje, e oko o 60% osób migruj cych (za-
równo wyje d aj cych, jak i przyje d aj cych) zmienia miejsce pobytu z inne-
go miasta lub na inne miasto. Oko o 30% migracji odbywa si  w kierunku wiej-
skim, natomiast oko o 8% wyjazdów (i przyjazdów) dotyczy zagranicy.  

W badanym okresie liczebno  grupy osób migruj cych w ró nych kie-
runkach by a na zbli onym poziomie. Najwi ksze zró nicowanie zaobserwo-
wano w migracji zewn trznej (rysunek 11). W 2007 i 2008 roku odp yw za 
granic  wynosi  ponad 10%. Z roku na rok liczba osób decyduj cych si  na 
wyjazd za granic  mala a (w 2010 roku 3,4%). W 2011 roku ponownie za-
obserwowano wzrost migracji w kierunku zagranicy. 
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Rysunek 11. Udzia  procentowy ludno ci nap ywaj cej i odp ywaj cej z zagranicy  

w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  

G ównego Urz du Statystycznego. 

3. Dynamika i struktura poziomu bezrobocia i bezrobocia d ugotrwa ego
 w powiecie sul ci skim 

Stopa bezrobocia w ko cu grudnia 2011 roku w powiecie sul ci skim wy-
nios a 14,5% i by a ni sza ni  w województwie lubuskim (15,4%). Wahania 
stopy bezrobocia w miesi cach lat 2007–2011 by y wynikiem zmian w nap y-
wie (liczba osób zarejestrowanych w ci gu badanego okresu w PUP) i odp ywie 
bezrobotnych (liczba osób, które w ci gu danego okresu zosta y wykre lone  
z ewidencji). W powiecie sul ci skim linie wykresu prezentuj cego nap yw  
i odp yw bezrobotnych w badanym okresie przeplata y si  (rysunek 12). St d
te  wyst powanie ujemnego salda liczby osób bezrobotnych w wielu miesi -
cach, szczególnie w 2007 i 2008 roku, ale tak e w 2010 i 2011 roku. 
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Rysunek 12. Nap yw i odp yw osób bezrobotnych w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 

Dla zmiennych nap yw (y1t) oraz odp yw (y2t) osób bezrobotnych oszaco-
wano modele trendu liniowego z wahaniami sezonowymi o sta ej amplitudzie: 

1, 2, , n
m

t k kt t
k

y t d Q u t ...
1

0 1 0
1

 (1) 

gdzie:
yt –  zmienna obja niana (prognozowana), 

0, 1, d0k (k = 1, 2, …, m – 1) – parametry strukturalne,  
m  –  liczba podokresów (miesi cy), 
t –  zmienna czasowa,  
Qkt  –  zmienne zero-jedynkowe, 
ut  –  sk adnik losowy. 

Model (1) zosta  oszacowany przy za o eniu, e 0,
m

kk
d01

 czyli 
m

m kk
d d .1

0 01
 Parametry przy zmiennych sezonowych Qkt informuj  o tym, 

o ile poziom zjawiska ró ni si  w danym podokresie (na przyk ad miesi cu) od 
poziomu trendu. 

Parametry stochastyczne oszacowanych modeli oraz warto  istotnych pa-
rametrów przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 2. Parametry oszacowanych modeli trendu dla zmiennych nap yw (y1t)

i odp yw (y2t) osób bezrobotnych w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

Zmienna R2 (%) Se VS (%) 
Liczba istotnych 

parametrów
Warto ci istotnych 

parametrów

y1t 40,13 62,867 19,30 4 

0 = 314,27 
d01 = 97,32 

d04 = –62,61 
d08 = –56,51 

y2t 49,48 61,198 18,15 4 

0 = 363,78 
d01 = –92,54 
d010 = 93,32 

d011 = –56,20 

ród o: obliczenia w asne. 

Oszacowane modele trendu charakteryzowa y si  przeci tnym dopasowa-
niem do danych rzeczywistych – 40,13% dla zmiennej nap yw bezrobotnych  
i 49,48% dla zmiennej odp yw bezrobotnych. Z 13 szacowanych parametrów 
tylko po 4 parametry okaza y si  istotne statystyczne. 

W latach 2007–2011 istotnie wi kszy by  nap yw osób bezrobotnych  
(o 97 osób od warto ci trendu) w ka dym styczniu. W kwietniach i sierpniach 
badanych lat nap yw osób bezrobotnych by  istotnie mniejszy do warto ci tren-
du (odpowiednio o 63 i 57 osób). 

W ka dym pa dzierniku w badanych latach istotnie zmniejsza  si  odp yw 
osób bezrobotnych w powiecie sul ci skim – o 93 osoby od warto ci trendu.  
W styczniach i listopadach notowano istotne zmniejszenie si  odp ywu osób 
bezrobotnych w porównaniu do linii trendu (odpowiednio o 93 i 56 osób). 

Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy nale  mi dzy innymi d ugo-
trwale bezrobotni. Udzia  tych osób w liczbie zarejestrowanych ogó em wyniós
w Polsce w 2011 roku a  50,3%. Województwo lubuskie charakteryzowa o si
najni szym omawianym wska nikiem w ród województw (27,1%). W powiecie 
sul ci skim w badanym okresie odnotowano spadek liczby bezrobotnych  
z 2553 osób w styczniu 2007 roku do 1735 osób w grudniu 2011 roku. W tym 
samym czasie liczba osób d ugotrwale bezrobotnych zmniejszy a si  z 1378 do 
597 osób. Obie wielko ci w ci gu pierwszych dwóch lat mala y (rysunek 13). 
W kolejnych latach liczba bezrobotnych wzros a, a d ugotrwale bezrobotnych 
pozosta a w zasadzie na sta ym poziomie. Udzia  osób pozostaj cych bez pracy 
ponad 12 miesi cy w liczbie bezrobotnych ogó em zmniejszy  si  z 51,4%  
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w styczniu 2008 roku do 34,4% w grudniu 2011 roku. W drugim pó roczu 2009 
roku wska nik ten wynosi  nawet oko o 20% (rysunek 14). 

Rysunek 13. Liczba osób bezrobotnych i d ugotrwale bezrobotnych  

w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 

Liczba osób bezrobotnych w powiecie sul ci skim w latach 2007–2008 
charakteryzowa a si  tendencj  malej c . W kolejnych latach obserwowano 
wzrost liczby bezrobotnych, a od 2010 roku zauwa a si  równie  wahania se-
zonowe – pocz tek roku odznacza si  zwi kszon  liczb  bezrobotnych. 

Do opisu zmiennej liczba osób d ugotrwale bezrobotnych (y3t) wykorzy-
stano model trendu logarytmicznego (2) oraz model trendu logarytmicznego  
z wahaniami sezonowymi o sta ej amplitudzie (3): 

t ty lnt u0 1  (2) 

m

t k kt t
k

y lnt d Q u
1

0 1 0
1

 (3) 

gdzie:
yt –  zmienna obja niana (prognozowana), 

0, 1, d0k (k = 1, 2, …, m – 1) – parametry strukturalne,  
m  –  liczba podokresów (miesi cy), 
t –  zmienna czasowa,  
Qkt  –  zmienne zero-jedynkowe, 
ut  –  sk adnik losowy. 
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Liczba osób d ugotrwale bezrobotnych w powiecie sul ci skim w latach 
2007–2011 nie podlega wahaniom sezonowym (w modelu 3 parametry d0k by y
nieistotne statystycznie – tabela 3). Z miesi ca na miesi c liczba osób bezrobot-
nych mala a o 251 osób. 

Tabela 3. Parametry oszacowanych modeli trendu dla zmiennej  

liczba osób d ugotrwale bezrobotnych (y3t) w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 

Model R2 (%) Se VS (%) 
Liczba

istotnych 
parametrów

Warto ci istotnych 
parametrów

2 70,94 146,14 22,25 2 0 = 1446,78 
1 = –251,29 

3 71,86 159,74 24,32 2 0 = 1435,56 
1 = –247,72 

ród o: obliczenia w asne. 

Rysunek 14. Udzia  kobiet i d ugotrwale bezrobotnych w ród bezrobotnych ogó em 

oraz kobiet d ugotrwale bezrobotnych w ród d ugotrwale bezrobotnych  

w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  
oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 

W powiecie sul ci skim w analizowanym okresie kobiety stanowi y ponad 
50% wszystkich bezrobotnych (rysunek 14). W grupie osób pozostaj cych bez 
pracy ponad 24 miesi ce (d ugotrwale bezrobotnych) udzia  kobiet by  jeszcze 
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wi kszy i waha  si  od 62% w drugiej po owie 2008 roku do 52% w maju 2010 
roku. Na koniec 2011 roku w ród d ugotrwale bezrobotnych 55% stanowi y
kobiety4.

W powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 zmniejszy  si  udzia  d ugo-
trwale bezrobotnych i pozostaj cych bez pracy powy ej 24 miesi cy (z 38,3  
do 17,1%), ale zwi kszy  si  udzia  pozostaj cych bez pracy od 12 do 24 mie-
si cy (z 27,3 do 36,2%). Tak wi c pozostaj cych bez pracy ponad 12 miesi cy
w ród bezrobotnych by o 18,6%, a w ród d ugotrwale bezrobotnych a  63,5% 
(wykres 15). W ród bezrobotnych ogó em przewa a y osoby najm odsze, z grup 
wieku 25–34 lata oraz 18–25 lat. D ugotrwale bezrobotni to g ównie osoby 
m ode (rysunek 16) w wieku od 25 do 34 lat (27,3%), ale te  starsze, w wieku 
od 45 do 54 lat (23,3%). Ponad 66% d ugotrwale bezrobotnych posiada o wy-
kszta cenie co najwy ej zasadnicze zawodowe (rysunek 17). Struktura wed ug
sta u pracy wszystkich bezrobotnych i d ugotrwale bezrobotnych by a zbli ona 
(rysunek 18). Najwi ksz  grup  stanowi y osoby ze sta em od 1 roku do 5 lat 
(25%), najmniej liczn  – ze sta em powy ej 30 lat (3,4%). Niepokoj cym zjawi-
skiem by a du a liczba osób bez sta u (blisko 11%) lub ze sta em do 1 roku (12%). 

Rysunek 15. Struktura d ugotrwale bezrobotnych w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 wed ug czasu pozostawania bez pracy 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 

                                                     
4  Dla zmiennych: udzia  kobiet, udzia  kobiet d ugotrwale bezrobotnych oraz udzia  d ugo-

trwale bezrobotnych nie przeprowadzono analizy ekonometrycznej ze wzgl du na zbyt krótkie 
szeregi obserwacji (wymagane minimum 5 lat). 
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Rysunek 16. Struktura d ugotrwale bezrobotnych w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 wed ug wieku 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 

Rysunek 17. Struktura d ugotrwale bezrobotnych w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 wed ug wykszta cenia

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 
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Rysunek 18. Struktura d ugotrwale bezrobotnych w powiecie sul ci skim  

w latach 2007–2011 wed ug sta u pracy 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Informacji o stanie i strukturze bezrobocia  

oraz dzia alno ci urz du pracy, Powiatowy Urz d Pracy w Sul cinie, Sul cin 2008–2011. 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza wskazuje, i  grup  spo eczn  najbardziej zagro-
on  d ugotrwa ym bezrobociem w powiecie sul ci skim w latach 2007–2011 

by y kobiety w wieku 25–34 lata, z niskim poziomem wykszta cenia (co najwy-
ej zasadnicze zawodowe), o sta u pracy do 5 lat, pozostaj ce bez pracy powy-
ej 1 roku. By y to m ode kobiety, zaraz po urodzeniu dziecka, które zosta y

wykluczone z rynku pracy z powodu braku opieki nad ma ym dzieckiem. Do-
datkowo, d u sza przerwa w wykonywaniu pracy zawodowej powoduje dezak-
tualizacj posiadanej wiedzy i umiej tno ci oraz cz sto prowadzi do braku zor-
ganizowania swoich dzia a . Kobiety pozostaj  w stanie d ugotrwa ego bezro-
bocia i jest im bardzo trudno zacz  ponownie funkcjonowa  na rynku pracy. 
Potrzebuj  wsparcia i motywacji nie tylko zawodowej, ale równie  dzia a  pod-
nosz cych ich samoocen .



IWONA MARKOWICZ, BEATA BIESZK-STOLORZ, ANNA GDAKOWICZ
STATYSTYCZNA ANALIZA D UGOTRWA EGO BEZROBOCIA… 251

Badania przeprowadzone pod kierunkiem Z. Wi niewskiego5 nad efek-
tywno ci  polityki rynku pracy w Polsce wskazuj  na ró n  efektywno  wdro-
onych instrumentów aktywnej polityki tego rynku. Stosowane narz dzia akty-

wizacji bezrobotnych powinny uwzgl dnia  specyfik  lokalnego rynku pracy 
oraz sytuacj  demograficzno-ekonomiczn  danego regionu. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT  
IN THE COUNTY SUL CIN IN 2007–2011 

Abstract 

Long-term unemployment is an undesirable phenomenon. It was noticed that the 

knowledge of a long-term unemployed person is becoming outdated and his skills and 

                                                     
5 Efektywno  polityki rynku pracy w Polsce, red. Z. Wi niewski, K. Zawadzki, Woje-

wódzki Urz d Pracy w Toruniu – Uniwersytet Miko aja Kopernika, Toru  2011. 
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self-esteem are decreasing. This paper examines the long-term unemployed in the 

county Sul cin, taking into consideration their gender, education, work experience, 

duration of unemployment and age. The study was preceded by the demographic 

analysis of the county. The period covered by the study was 2007–2011. As the result of 

the analysis it was possible to identify the groups of people for whom the risk of long-

term unemployment is the highest. 

Keywords: long-term unemployment, demography 
Kod JEL: J10 
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