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SEZONOWOŚĆ BEZROBOCIA
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ*
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono sezonowe wahania bezrobocia w krajach Unii
Europejskiej oraz USA i Japonii. Przedmiotem analiz było określenie poziomu wahań sezonowych bezrobocia, ich zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi krajami UE, zmian, jakie
zaszły w latach 2005-2012, oraz powiązania ze zmianami w liczbie bezrobotnych. Uzyskane
wyniki wskazują, że UE jako całość charakteryzuje się niższymi wahaniami sezonowymi
bezrobocia niż USA i Japonia. W trakcie badanego okresu różnice pomiędzy UE jako całością
a USA i Japonią zmalały. Przeprowadzone analizy wskazują, że poszczególne kraje UE charakteryzują się dużym zróżnicowaniem sezonowości bezrobocia i odmiennymi kierunkami
jego zmian. Stwierdzono tendencję do spadku wskaźnika sezonowości ze wzrostem ogólnego
poziomu bezrobocia, a w konsekwencji jego procykliczny charakter w stosunku do zmian
koniunktury gospodarczej.
Słowa kluczowe: bezrobocie, sezonowość, kraje Unii Europejskiej.
DOI: 10.15611/pn.2014.347.37

1. Wstęp
Większość zmiennych ekonomicznych podlega dużym zmianom w czasie. Składowymi zmienności w czasie są m.in. trendy długookresowe, wahania cykliczne,
wahania sezonowe oraz zmiany o charakterze losowym. Specyfikacja poszczególnych składowych tej zmienności jest istotna z punktu widzenia charakterystyki
rynków oraz podejmowanych decyzji gospodarczych. Rynki różnią się wrażliwością na zmiany w czasie, a także udziałem poszczególnych składowych zmienności
w zmienności całkowitej. Na części z nich mogą dominować zmiany o charakterze
długookresowym, na części zmiany o charakterze krótkookresowym. W zależności
od celu i zakresu podejmowanych decyzji przedmiotem zainteresowania mogą być
zmiany typu pierwszego lub drugiego.
*
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/00488.
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Zmiany o charakterze sezonowym mają charakter krótkookresowy. Ich częstotliwość zawiera się w obrębie jednego roku, przy czym liczba sezonowych cykli
w ciągu roku może być większa niż jeden. Sezonowość jest zjawiskiem typowym
dla większości zmiennych ekonomicznych i może stanowić znaczną część ich całkowitej zmienności [Engle, Hylleberg 1996]. Obserwowana jest również na rynku
pracy. Wahania sezonowe zatrudnienia i bezrobocia mogą jednak wykazywać duże
różnice pomiędzy poszczególnymi krajami i podlegać zmianom w czasie. Przyczyną długookresowych trendów zmian sezonowości bezrobocia są przede wszystkim
zmiany instytucjonalne, technologiczne i strukturalne [Rydzewski, Deming, Rones
1993]. W krótszym okresie przyczyną może być wrażliwość na cykliczne zmiany
w gospodarce [Krane, Wascher 1999]. Wyniki badań empirycznych nie dają jednak
jednoznacznych odpowiedzi dotyczących kierunku wpływu cyklu koniunkturalnego
na wielkość wahań sezonowych na rynku pracy [Cacchetti, Kasyap, Wilcox 1997;
van Dijk, Strikholm, Teräsvirta 2003].
Rynek pracy jest jednym z najważniejszych obszarów oddziaływania polityki
ekonomicznej. W jej ramach zainteresowanie ukierunkowane jest przede wszystkim na realizację celów o średnim i dłuższym okresie. Bezrobocie sezonowe ma
natomiast charakter krótkookresowy i z tego powodu jest często pomijane w kształtowaniu polityki dotyczącej rynku pracy. Bezrobocie krótkookresowe jest jednak
istotną składową całkowitego bezrobocia. Dlatego w niektórych krajach stosowane
są również instrumenty ograniczania bezrobocia sezonowego [Arntz, Wilke 2012].
W niniejszym opracowaniu przedstawiono poziom i zmiany sezonowości bezrobocia na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej oraz, dla porównania, Japonii
i USA. W odróżnieniu od rynków kapitału oraz rynków dóbr i usług rynki pracy
w krajach UE wykazują relatywnie niski poziom konwergencji. Uwarunkowania
instytucjonalne funkcjonowania rynków pracy w poszczególnych krajach UE są silnie zróżnicowane i podlegają niejednakowym zmianom [Blanchard 2006; Nickell
1997]. W konsekwencji można oczekiwać pomiędzy krajami UE zróżnicowania nie
tylko poziomu bezrobocia, ale również jego sezonowości. Celem przeprowadzonych
badań było porównanie poziomu i tendencji zmian sezonowości bezrobocia w tych
krajach. Starano się również określić wrażliwość zmian w sezonowości bezrobocia
na zmiany całkowitego bezrobocia. Analizami objęto lata 2005-2012.

2. Dane i metoda analizy
W opracowaniu wykorzystano dane Eurostatu dotyczące nieodsezonowanej liczby
bezrobotnych w krajach Unii Europejskiej w poszczególnych miesiącach w latach
2005-2012. Co prawda procedury badań rynku pracy stosowane w poszczególnych
krajach wykazują pewne różnice, jednak nie powinny one mieć większego wpływu na wyniki analiz dotyczących sezonowości. Natomiast z uwagi na to, że dane
Eurostatu dotyczące liczby bezrobotnych w Portugalii obejmowały krótszy okres,
wyłączono ten kraj z analiz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Prezentu-
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jąc powiązania pomiędzy zmianami sezonowości a zmianami liczby bezrobotnych,
pominięto również dane dla Bułgarii i Rumunii. Kraje te wstąpiły do UE w 2007 r.,
a jak pokazują doświadczenia wielu krajów, wejście do UE powodowało, zwłaszcza
w pierwszym okresie członkostwa, wyraźne zmiany w funkcjonowaniu ich gospodarek, w tym również rynków pracy. Kraje te znalazły się natomiast w pierwszej części
badań, w której prezentowano średnie wskaźniki sezonowości.
Pierwszym krokiem w analizie było odsezonowanie danych pierwotnych. Posłużono się w tym celu algorytmem Census X-12. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe
stało się wyodrębnienie liczby pracowników sezonowych, jako różnicy pomiędzy
obserwacjami odsezonowanymi i obserwacjami nieodsezonowanymi.
W kolejnym kroku wyodrębniono składniki sezonowe liczby bezrobotnych
oraz obliczono wskaźnik średnich wahań sezonowych (MSV) liczby bezrobotnych
dla poszczególnych lat oraz całego badanego okresu. Przykładowo średnie roczne
wskaźniki wahań sezonowe obliczono, posługując się formułą:

�
𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡 = � �
12

𝑛𝑛=1

𝑈𝑈𝑢𝑢,𝑛𝑛 − 𝑈𝑈𝑎𝑎,𝑛𝑛
�
𝑈𝑈𝑎𝑎,𝑛𝑛
� × 100,
12

(1)

gdzie: Uu,n – nieodsezonowana liczba bezrobotnych w miesiącu n danego roku;
Ua,n – odsezonowana liczba bezrobotnych w miesiącu n danego roku;
t
– rok, dla którego obliczany jest wskaźnik.
Wielkości pod wartością bezwzględną opisują składniki sezonowe w kategoriach względnych, a różnica Uu,n – Ua,n wyznacza rozmiary bezrobocia sezonowego.
W analogiczny sposób obliczono średni wskaźnik wahań sezonowych dla całego
badanego okresu. Powyższe obliczenia wykonano dla Unii Europejskiej jako całości
oraz dla poszczególnych krajów objętych analizą.
W kolejnym kroku analizy zestawiono zmiany względne sezonowości bezrobocia ze względnymi zmianami poziomu bezrobocia. Starano się określić, czy i w jakim kierunku powiązane były te zmiany. Wyniki mogą dostarczyć wstępnych sugestii odnośnie do tego, czy sezonowość bezrobocia ma charakter procykliczny czy
antycykliczny. W analizie tej wzięto pod uwagę zmiany poszczególnych wielkości
pomiędzy rokiem 2006 a rokiem 2011, a więc drugim i przedostatnim rokiem badanego okresu. Rok 2006 odnosił się do sytuacji gospodarczej w roku sprzed kryzysu,
natomiast rok 2011 w większości krajów był rokiem następującym bezpośrednio
po najgłębszym spadku koniunktury gospodarczej. Dlatego w większości krajów
pomiędzy tymi latami nastąpiły szczególnie duże zmiany w liczbie bezrobotnych.

3. Wyniki badań
Zgodnie z uwagami przedstawionymi we wstępie analizę rozpoczęto od obliczenia sezonowych składników bezrobocia. Dane przedstawione na rys. 1 dokumentują
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bardzo wyraźną sezonowość bezrobocia zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Japonii oraz USA. Amplituda wahań sezonowych oraz ich rozkład w kolejnych miesiącach były na porównywanych rynkach niejednakowe.
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
-0,1

2005

2006

2007

UE

2008

2009

USA

2010

2011

2012

Japonia

Rys. 1. Składniki sezonowe bezrobocia w UE, USA i Japonii
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Unia Europejska charakteryzuje się znacznie wyższym bezrobociem niż USA
oraz Japonia. Na koniec 2012 r. wynosiło ono na tych rynkach odpowiednio 10,8%,
7,8% i 2,8%. Tymczasem różnice te nie przełożyły się wprost na zróżnicowanie pod
względem sezonowości bezrobocia. Średnio za cały badany okres sezonowe wahania liczby bezrobotnych wynosiły w UE 2,2%, w Japonii 2,8%, a w USA 4,3%. Przy
zdecydowanie najwyższym bezrobociu rynek UE charakteryzował się więc najniższym poziomem wahań sezonowych bezrobocia.
Wyraźne różnice pomiędzy UE, USA i Japonią dotyczą także rozkładu wahań
sezonowych w trakcie roku. Widoczne są one już na rys. 1, ale dla ich bardziej wyrazistego przedstawienia obliczono średnie składniki sezonowe liczby bezrobotnych
w poszczególnych miesiącach. Wyniki zamieszczono na rys. 2.
W Unii Europejskiej okres szczytu sezonowego bezrobocia przypada na miesiące zimowe (styczeń-marzec), a największe sezonowe spadki odnotowywane są
w miesiącach letnich (czerwiec-sierpień). Wyraźnie widoczny jest więc jeden cykl
roczny. W Japonii, a zwłaszcza w USA, widoczne są natomiast dwa cykle w trakcie roku. W USA sezonowe wzrosty miały miejsce w miesiącach zimowych i letnich, a sezonowe spadki w miesiącach wiosennych i jesiennych. W Japonii sezonowe wzrosty bezrobocia dotyczyły miesięcy wiosennych i jesiennych, a sezonowe
spadki przede wszystkim miesięcy zimowych. Ponieważ porównywane gospodarki
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Rys. 2. Średnie składniki sezonowe liczby bezrobotnych dla poszczególnych miesięcy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

dotyczyły regionów położonych w zbliżonej strefie klimatycznej, dlatego przedstawione różnice w rozkładzie wahań sezonowych bezrobocia uwarunkowane są
głównie innymi niż klimatyczne czynnikami. Większy wpływ mogą mieć uwarunkowania o charakterze strukturalnym i instytucjonalnym. Uwarunkowania instytucjonalne mogą dotyczyć np. reakcji przedsiębiorstw na szczyty korzystania przez
pracowników z urlopów. Część przedsiębiorstw może w tych okresach wstrzymywać produkcję, ograniczając popyt na pracę. Zjawisko takie w znacznie większym
stopniu występuje w USA niż w UE [van Dijk, Strikholm, Teräsvirta 2003].
W przypadku dużych, zróżnicowanych przestrzennie rynków, a takimi są rynki pracy w krajach UE, uśrednianie może zaniżać rozmiary zjawiska, o ile rozkład
wahań sezonowych w poszczególnych krajach jest odmienny. W konsekwencji sezonowe wzrosty bezrobocia w jednym kraju mogą być tłumione przez sezonowe
spadki w innym kraju. Dlatego na rysunku 3 przedstawiono średnie wskaźniki bezrobocia w poszczególnych krajach EU. Wskazują one na duże różnice sezonowości
w obrębie UE. Najwyższą sezonowością charakteryzowały się kraje skandynawskie
(Szwecja, Finlandia) oraz część krajów śródziemnomorskich (Cypr, Włochy), a najmniejszą Słowacja, Węgry, Malta i Hiszpania. Chociaż jako całość UE miała niższą
sezonowość bezrobocia niż Japonia, to jednak w aż 19 krajach UE sezonowość była
większa niż w Japonii. Wyższą niż w USA sezonowością charakteryzowało się natomiast 7 krajów UE.
Trudno na podstawie przedstawionych wyników wskazać przyczyny dużych różnic sezonowości bezrobocia pomiędzy krajami UE. Nie tworzą one bowiem dużych,
zwartych regionów o zbliżonej sezonowości. Potencjalnie przyczyną mogą być uwarunkowania klimatyczne oraz strukturalne. W tym kontekście na wyższą sezonowość
powinny być narażone kraje Europy Północnej, gdzie warunki klimatyczne w okresie
zimowym mogą szczególnie ograniczać aktywność w takich branżach, jak budownic-
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Rys. 3. Wskaźniki sezonowości bezrobocia w krajach UE (średnia za lata 2005-2012)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

two i leśnictwo. Wysoka sezonowość w Szwecji oraz Finlandii potwierdza taki
wpływ. Wysoką sezonowością charakteryzują się także niektóre kraje śródziemnomorskie, gdzie warunki sezonowe mogą wpływać na sezonowość zatrudnienia
w turystyce, a więc branży znaczącej dla gospodarki tych krajów. Jednak skrajnie
różne poziomy wahań sezonowych charakteryzują takie kraje, jak z jednej strony
Hiszpania i Malta (niska sezonowość), a z drugiej strony Cypr oraz Włochy (wysoka
sezonowość).
Sezonowość bezrobocia jest wielkością opisującą wahania w czasie, ale też
sama może podlegać takim zmianom. Wyniki dotyczące zmian wahań sezonowych
w latach 2005-2012 wskazują na różnokierunkowe zmiany w Unii Europejskiej
z jednej strony i w USA oraz Japonii z drugiej strony. W Unii Europejskiej jako
całości nastąpił wzrost sezonowych wahań bezrobocia, natomiast w USA i Japonii
spadek. W rezultacie różnice w wielkości sezonowych wahań bezrobocia pomiędzy
UE, USA i Japonią zmniejszyły się. O ile w 2005 r. wahania sezonowe liczby bezrobotnych wynosiły w UE 1,88%, w Japonii 3,20%, a w USA 4,77%, o tyle w 2012 r.
odpowiednio 2,70%, 2,40% i 3,65%.
Podobnie jak w przypadku poziomu sezonowości również zmiany w sezonowości bezrobocia w poszczególnych krajach UE charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem. Zróżnicowanie to dotyczyło nie tylko wielkości zmian, ale również ich
kierunków. W części krajów sezonowość wzrosła, w części spadła (rys. 4). Największy wzrost sezonowości odnotowano w Bułgarii, Belgii, Polsce, Estonii i Włoszech.
Z kolei największy spadek miał miejsce na Cyprze, w Irlandii, Litwie oraz Danii.
Podobnie jak w przypadku wielkości wahań sezonowych trudno więc wskazać na
większe regiony o podobnym kierunku zmian wahań sezonowości bezrobocia. Przyczyn należy więc upatrywać w układzie czynników specyficznych dla danego kraju.
Zmienne dotyczące rynku pracy charakteryzują się silną wrażliwością na koniunkturę gospodarczą. Liczba bezrobotnych rośnie w okresach recesji, jest więc
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Rys. 4. Zmiany rocznych wskaźników sezonowości bezrobocia pomiędzy 2005 r. a 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

wyraźnie zmienną antycykliczną. Trudniejszy do określenia jest natomiast charakter wskaźnika sezonowości bezrobocia. Zgodnie z formułą (1) jeżeli w kategoriach
względnych ogólna liczba bezrobotnych rośnie szybciej niż liczba sezonowych bezrobotnych, to konsekwencją jest spadek wskaźnika sezonowości, a więc zachowywałby się on jak zmienna procykliczna w stosunku dekoniunktury gospodarczej.
Gdyby natomiast procentowo ogólna liczba bezrobotnych rosła wolniej niż liczba
sezonowych bezrobotnych, to konsekwencją jest wzrost wskaźnika sezonowości,
a więc zachowywałby się on jak zmienna antycykliczna.
Przesłanki ekonomiczne zmian wskaźnika sezonowości w trakcie cyklu koniunkturalnego mogą być uwarunkowane dwojako. Po pierwsze, zmiany o charakterze
koniunkturalnym mogą niejednakowo wpływać na funkcjonowanie branż charakteryzujących się zróżnicowaną sezonowością działania. Po drugie, przedsiębiorstwa
mogą zmieniać swoją politykę dotyczącą sezonowego zatrudnienia w zależności od
fazy cyklu koniunkturalnego. Na przykład w okresie recesji mogą utrzymywać relatywnie niski poziom zatrudnienia nawet w okresach sezonowego ożywienia popytu
(np. okres przed Świętami Bożego Narodzenia), nie redukując jednak znacząco zatrudnienia po tych okresach.
Okres objęty analizą charakteryzował się przejściem badanych gospodarek z fazy
ożywienia gospodarczego w fazę spowolnienia bądź recesji. Zmianom tym towarzyszył silny wzrost bezrobocia. W Unii Europejskiej pomiędzy 2006 r. a 2012 r. liczba
bezrobotnych wzrosła o ponad 18%. Zmiany te były jednak zróżnicowane w poszczególnych krajach. Podobnie zróżnicowane były zmiany liczby sezonowych bezrobotnych oraz wskaźnika sezonowości bezrobocia. Dla określenia, czy wskaźnik
sezonowości miał w badanej zbiorowości charakter pro- czy antycykliczny przeprowadzono analizę powiązań pomiędzy zmianami logarytmów sezonowej liczby
bezrobotnych oraz ogólnej liczby bezrobotnych. Wyniki zestawiono na rys. 5.
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Rys. 5. Różnice logarytmów liczby sezonowych bezrobotnych (oś pionowa)
a ogólna liczba bezrobotnych (oś pozioma) w krajach UE pomiędzy 2006 r. a 2011 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Uzyskane dla badanej zbiorowości krajów wyniki wskazują, że ze wzrostem
ogólnej liczby bezrobotnych o 1% liczba sezonowych bezrobotnych wzrastała o około 0,6%. Wskazuje to na procykliczny charakter wskaźnika sezonowości bezrobocia.
Spada on w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej i wzrostu bezrobocia,
rośnie natomiast w okresie poprawy koniunktury i spadku bezrobocia.

4. Zakończenie
Unia Europejska jako całość charakteryzowała się w latach 2005-2012 niższym poziomem sezonowych wahań bezrobocia niż USA i Japonia. Relatywnie niski średni
poziom sezonowych wahań bezrobocia wynika jednak w części z tego, że w poszczególnych krajach maksymalne odchylenia sezonowe przypadają w różnych miesiącach. W analizowanym okresie nastąpił spadek różnic w sezonowości bezrobocia
pomiędzy powyższymi rynkami. W UE sezonowość bezrobocia wzrosła, natomiast
w USA i Japonii spadła. Należy także zwrócić uwagę na duże różnice w sezonowości bezrobocia pomiędzy poszczególnymi krajami UE oraz rozbieżne krajowe
tendencje zmian tej sezonowości. Wyższe wahania sezonowe odnotowywano w północnych oraz południowo-wschodnich regionach Unii.
Analiza zmian sezonowości bezrobocia oraz poziomu bezrobocia w poszczególnych krajach UE wskazuje na procykliczny charakter wskaźnika sezonowości
bezrobocia. Wraz ze wzrostem ogólnego poziomu bezrobocia następuje wzrost liczby sezonowych bezrobotnych, ale tempo wzrostu liczby sezonowych bezrobotnych
jest mniejsze od tempa wzrostu ogólnej liczby bezrobotnych, i w konsekwencji ze
wzrostem ogólnej liczby bezrobotnych następuje spadek wskaźnika sezonowości.
Wyniki te, uzyskane na podstawie zestawienia danych dla poszczególnych krajów
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UE, są więc odmienne niż uzyskane dla całej UE. Przy rosnącym ogólnym poziomie
bezrobocia możliwy jest wzrost wskaźnika sezonowości dla całej Unii Europejskiej,
a jedną z możliwych przyczyn takiej sytuacji może być stopniowa konwergencja
rynków pracy w odniesieniu do sezonowego bezrobocia w ciągu roku. Dla weryfikacji uzyskanych wyników wskazane byłoby przeprowadzenie analiz opartych na
innym podejściu, np. analiz dynamicznych dla poszczególnych krajów.

Literatura
Arntz M., Wilke R.A., 2012, Weather-related employment subsidies as a remedy for seasonal unemployment? Evidence from Germany, Labour, 26(2), 266-286.
Ashworth J., Thomas B., 1999, Patterns of seasonality in employment in tourism in the UK, Applied
Economic Letters, 6, 735-739.
Bassanini A., Duval R., 2009, Unemployment, institutions, and reform complementarities: re-assesing
the aggregate evidence for OECD countries, Oxford Review of Economic Policy, 25(1), 40-59.
Blanchard O., 2006, European unemployment: the evolutions of facts and ideas, Economic Policy,
21(45), 5-59.
Cacchetti S.G., Kasyap A.K., Wilcox D.W., 1997, Interaction between the seasonal and business cycles
in production and inventories, American Economic Review, 87(5), 884-892.
Engle R.F., Hylleberg S., 1996, Common seasonal features: global unemployment, Oxford Bulletin of
Economics and Statistics, 58(4), 615-630.
Krane S., Wascher W., 1999, The cyclical sensitivity of seasonality in U.S. employment, Journal of
Monetary Economics, 44, 523-553.
Nickell S., 1997, Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America, Journal of
Economic Perspectives, 11(3), 55-74.
Rydzewski L.G., Deming W.G., Rones P.L., 1993, Seasonal patterns falls over past three de-cades,
Monthly Labor Review, July, 2-14.
van Dijk D., Strikholm B., Teräsvirta T., 2003, The effects of institutional and technological change
and business cycle fluctuations on seasonal patterns in quarterly industrial production series,
Econometrics Journal, 6, 79-98.

SEASONALITY OF UNEMPLOYMENT IN EU COUNTRIES
Summary: The goal of the study is the comparative analysis of seasonal unemployment in
the EU countries, USA and Japan. There was presented an average level of seasonal variation
of unemployment, changes in seasonal components of unemployment during the year, and the
relationship between changes in the seasonality of unemployment and unemployment changes. In general, the European Union is characterized by a lower seasonal unemployment than
the USA and Japan but the difference decreased between 2005 and 2012. There are considerable differences in seasonality of unemployment between EU countries. Markets in which
unemployment increased faster showed a faster decrease in its seasonality.
Keywords: unemployment, seasonality, European Union.

