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Wyzwania rynku pracy regionu peryferyjnego
na przykładziePodkarpacia

Woj ództ o podkarpackie to typ regionu per feryjnego. Ś iad
czą o tym pod ta o e wskaźniki dotyczące infrastruktury go podarki
oraz poziomu życia mieszkallców. Perytl ryjność determinuje pecyfikę

podkarpackiego rynku prac która polega mówiąc najogólniej na tym,
że większośćwskaźn ików charakteryzujących tutej zy rynek pracy i za
trudnienie odbi ga na niekorzyść w porównaniu do 'redniej krajo ej
(płace, liczba przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców odsetek bezro
botnych długotr al odsetel b zrobotn ~ młodzieży itp.)I. Dużym pro
blemem je t tu zjawi ko bezrobocia którego prawdziwa skala i obraz są

różne od obrazu kreo anego przez urzędowe staty tyki.
Bezrobocie je t zjawiskiem bardzo złożonym co spra ia że od

wi lu lat trwają w literaturze 'wiatowej spory dotyczące jego zakre u
i przyczyn. 0\ a złożoność zja iska pra\ ia, ż inne są kryteria które
wyznaczajątreść definicji bezrobocia dla ekonomisty polityka społecz

nego prawnika inne zaś socjologa czy politologa2. Generalnie bezro
bocie moż być traktowane jako problem ekonomiczny bądź społeczny

I zerzej na ten temat peryferyjno. ci Podkarpacia: P. Walawender, Problemy 1J'llku
pracy intelektualnej w ·wojelvód::tlVie podkG/packim Iw:] M. Malikowski (red.), Spole
czellstwo PodkG/pada na przełomiewieków. 'tudia ocjologiczne Rz ZÓ\ 2002.

2 K. MI Bek, Bezrobocie w Polsce li! XX wieku w ś·wietle badalI War za\ a 1999,
s.8.
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1 \ Z\ iązku Z tym ujmo ane może b ć na po ób przedmioto i pod
mioto . W ujęciu przedmiotowym charakter styczn m dla ekonomi
stóv, bezroboci tanowi kategorię analit czną r nku prac. Pojęci to
oznacza niezrealizowanąpodaż pracy która jest rezultatem ni równo
wagi między podażą si~ roboczej (za oby pracy) a popytem na pracę

(miejsce pracy)3. W ujęciu podmiotowym bezrobocie analizowane jest
od trony jednostek dotkniętych brakiem pracy i oznacza ono stan bez
czynności zawodowej osób zdolnych do pracy które jednocześnie zgła-

zajągotowość do jej podjęciaoraz dla I tórych podstawąegzystencji są
dochody z pracy. Definicja bezrobocia w ujęciu podmiotowym ods~ania

wymiary zjawiska, do badania którego lepiej przygotowany je t ocjo
log niż ekonomi ta (np. połeczne i demograficzne cech bezrobotn ch,
kutki bezrobocia dla rodzin i społeczno'ci lokaln ch)-ł.

ależy ró nież zwrócić uwagę ż ięk zości definicji bezrobo-
cia akcentuje ię trz istotne cechy charakt ł styczne dla tego zja i ka,
a miano icie, że dotyczy ono: pozo tając ch bez prac, po zukując ch
prac goto ch do niezwłocznego podj ia prac ,odpo iadającej ty
Po\ marunkom ( zczególności płaco m) i tniejącym go po
darce5

•

Literatura do tarcza nam wielu spo obów klasyfikowania i typologi
zacji bezrobocia. Ze względu na podjęty artykule temat istotna yda
je się klasyfikacja uwzględniająca podział bezrobocia wedle formy jego
występowania w której wyodrębnia się bezrobocie jawne oraz utajone.

Bezrobocie jawne ustalane jest na podstawie ewidencji prowadzonej
przez urzędy pracyó. Jest to tzw. bezrobocie rejestrowane (statystycz
ne) lub u talane na pod tawie badania aktywno 'ci ekonomicznej ludno
ści (BAEL) i okI' ślane jako bezrobocie rze zywi te (fakt czne). Druga
forma opi ywanego zjawi ka to bezrobocie utajone (nigdzie niee iden-

3 Tamże, .8.
4 ocj%gia bezrobocia, \ bór T. Borko\ ki, A. Marcinko\ ki, Katowice 1999,

.18.
5 Por. W. aban (rcd.), Ekonomia Łódź 1998.
6 sob bezrobotną w Pol ce definiuje ustawa z clnia 20 kwietnia 2004 roku o pro

mocji zatrudnienia i in tytucjach rynku pracy.
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cjono ane), którego rozpoznanie maga sp cjaln ch badatl ankieto-
wych lub zastosowania statystycznych metod zacowania7

•

Niniejszy artykuł przybliża kwestie bezrobocia na Podkarpaciu
z u zględnieniem zaró no ja nego a pektu tego zja iska (bezrobocie r 
jestro ane)jak ijego ukrytego wymiaru (bezrobocie ,utajone' lub, ukry
te ). Zaprezentowane tu dane statystyczne dotyczą końca roku 2005, kie
dy to na obszarze oje\ ództ a podkarpackiego prowadzono badania
ankietowe dotyczące bezrobocia uklyteg08

• Najważniejsze konkluzje
plynące z tego badania zawarte sąw drugiej cz ści niniejszego artykułu.

1. Bezrobocie rejestrowane w województwie podkarpackim

Poziom i skala bezrobocia

Liczba bezrobotnych. Na koniec 2005 roku w województwie pod
I arpackim zarejestrowanych było 163 956 b zrobotn ch. harakt Iy-
tyczną cechą bezrobocia w Polsce i na Podkarpaciu je t tendencja se

zonow ch \ ahatl liczby bezrobotn ch. Od pOły roku uzależnione je t
natężenie prac roln ch i budo lanych stąd t ż w miesiącach I tnich
z iększa ię zaz yczaj liczba OD rt prac co z kolei wplywa na zmniej
szenie liczby osób poszukujących pracy. Z drugiej jednak strony miesią

ce letnie charakteryzują się zwiększonym napływem do urzędów pracy
absolwentów szkół, po iększających szeregi zarejestro anych bezro
botnych. Walio zwrócić uwagę na fakt że w czasie, kiedy prowadzo
no badania bezrobocia ukrytego poziom bezrobocia rejestrowanego był

naj\ Ż zy w cyklu.
Stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w wojewódz

twie podkarpackim opubliko\ ana przez GUS na koniec grudnia 2005 r.

7 Por. K. 1Vllonek., Bezrobocie w Polsce jw. s. 10.
8 Badania prowadzone były w ramach projektu "Animator ł W EQUAL przez firm\?

konsullingowąBD enter pod kierownictv em pror. dr. hab. M. Małikowskiego.



204 Hubert lotar. ki, Paweł Walawender

wynosila 18,4 % i była wyższa od krajowej o 0,8 punktu procentowego
(w kraju stopa wynosiła 17,6%).

Obserwacja rynku pracy w oparciu o wskaźn ik, jakim jest stopa bez
robocia pozostaje utrudniona poprzez korekty wprowadzone do staty
styk przez GUS związane z aktualizacją osób aktywnych zawodowo.
Rozpiętość między najwyższą a najniższą stopą bezrobocia w woje
wództwie wyniosla w grudniu 2005 roku 204 pkt. Najwyższąstopę bez
robocia odnotowano w powiatach: bieszczadzkim (28 70/0) brzozow
skim (28,2%), leskim (26,4%), strzyżowskim (25 2%) oraz niżańskim

(23,3%). Najniższąnatomiast w Krośnie (8,3%), Rzeszowie (9,1 %) oraz
powiatach: stalowowolskim (14 7%) i mieleckim (15,2%). Stopę bezro
bocia wyższąniż średniaw województwie zanotowano w 18 powiatach.
Do najbardziej zagrożonych obszarów należą teren wiejskie ze słabo

rozwiniętąinfrastrukturązaś do najmniej zagrożonych obszary zurbani
zowane o dużym zróżnicowaniu rynku pracy.

Tabela l. Podstawowe informacje o liczbie bezrobotnych oraz stopie bez
robocia w województ\;yie podkarpackim według stanu na koniec 2005 r.

Liczba
Liczba Liczba

Powiat bezrobot-
Stopa pobierają- bezrobotnych

nych
bezrobocia cych zamieszkałych

zasHek na wsi

Województwo 163 956 18,4 18047 103 802

Bieszczadzki 2430 28,7 337 1 424

Brzozowski 7581 28,2 1407 6878

Dębicki 10617 18,7 1 110 6614

Jaroslawski 10063 19,6 826 6391

Jasielski 11215 22,0 810 7786

Kolbuszowski 4953 20,9 492 4266

Krośnieński 7577 21,5 885 6794

Leski 2774 26,4 502 2269

Leżajski 5 124 18,8 459 3 852
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Lubaczowski 5447 22,5 566 3562

Lańcllcki 6 129 18,8 632 4897

Mielecki 9340 15,2 1269 5014

Niżański 5382 23,3 844 3405

Przemyski 5968 22,5 508 5968

Przeworski 6215 18,2 561 4531

Ropczycko-
6503 214 538 4692

Sędziszowski

Rzeszowski 11597 18,7 1358 ]0089

anocki 6807 ]8,5 632 3873

Stalowowol ki 6779 14,7 670 2737

trzyżowski 6802 25,2 I 186 5974

Tarnobrzeski 4042 18, I 463 2786

Kro no m. 2619 8,3 329 O

Przemyśl m. 5748 20,0 432 O

Rzeszów m. 8559 9.1 848 O

Tarnobrzeg m. 3685 17,9 383 O

Źródło: Obliczenia \ ła ne na pod ta\ ie spra\ ozdań tat t czn h MGiP-OI.

Bezrobotni z prawem do zasiłku. Na koniec grudnia 2005 roku
18 047 osób po iadało prawo do pobierania zasitku, co stanowi to jedy
nie] 1% ogótu bezrobotnych.

Bezrobocie na wsi. Charakterystyczną cechą bezrobocia na Podkar
paciu jest duży udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogóln j
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec grudnia 2005 r. w re
jestracl1 urzędów pracy pozostawało]03 802 osoby zamieszkałe na te
renach wiejskich, co tanowHo 63.30/0 ogółu bezrobotn ch. Z ogólnej
liczby b zrobotnych zamieszkałych na i kobiety stanowiły 52,5% (tj.
54483).
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Zarejestrowani według pici. Analizując kategorię bezrobotn ch \ g
płci zauważymy, ż I'obiety stanowią ponad połm ę ogóhl zarej strowa
nych. Na koniec 2005 roku odsetek bezrobotnych kobiet wyno ił 53,4%.
Problemem jest tu nie tyle udzia~ kobiet w populacji bezrobotnych co
struktura ich wieku wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy. Bez
robotne I obiety są lepiej wykształcone pozostają zaś dłużej na bezrobo
ciu niż mężczyźni co świadczyć może o praktykach dyskryminacyjn ch
na rynku pracy.

Wykres 1. Struktura ieku bezrobotn ch
kim i Polsce wg tanu na koniec 2005 r.

ojewództwie podkarpac-
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Bezrobotni wedługwieku. Bardzo ilnym jest związekmiędzy wie
kiem a prawdopodobiellstwem utraty pracy. Najczęściej tTacąją ludzie
z najm~odszych grup wiekowych, podcza gdy osobom z nąjwyższych
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grup wiekowych utrata pracy przytrafia się nieporównywalnie rzadziej.
Według danych na koniec grudnia 2005 r. naj liczniej ząkategorię wśród

zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34
lat. Drugą, co do liczebności kategorię stanowiły w omawianym okresie
osoby w wieku od 18 do 24 lat. Łącznie osoby w wieku 18-34 lat stano
wily 56,7% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

Wykres 2. Struktura wykształceniabezrobotnych w województwie pod
l arpackim i Polsce wg stanu na koniec 2005 r.
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Bezrobotni według wykształcenia. Wykształcenie jest czynnikiem,
l tóry jeszcze silniej niż wiek różnicuje sytuację bezrobotnego na ryn
ku pracy. Osoby najsłabiej edukacyjnie przygotowane do konkurowania
o istniejące miejsca pracy mającoraz większe problemy ze znalezieniem
zatrudnienia. Według stanu na koniec 2005 r. najliczn iejszą grupę wśród

zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby posiadające wykształ-



208 Hubert I (tarski PawełWalawencler

cenie zasadnicze zawodo\ e oraz gimnazjalne i niższ . Łączni stano
iii oni 61 4% ogółu zarejestrowanych bezrobotn ch. ajmniej z zare

jestrowanych bezrobotnych legitymowałosię wykształc niem \ ższ m
tj. 6 2% ogółu bezrobotnych.

Bezrobotni według stażu pracy. W końcu grudnia 2005 r. wśród
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 28 7% nie posiadało dotychcza
żadnego udokumentowanego stażu zawodowego 20, l % stanowiły o o
by posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat a 13 7% staż pracy do
l roku. Najmni j liczna kategoria osób pozostająca w rejestrach powia
towych urzędó prac posiadała staż prac po żej 30 lat (O 9 %).

W kres 3. truktura stażu pracy bezrobotnych w województwie i w Poł

ce według stanu na koniec 2005 r.
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Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Według stanu
na dzieó 31 grudnia 2005 roku bezrobotni pozostający bez pracy powy
żej 12 m-cy tanO\ iii łącznie 52,3% ogółu bezrobotnych (z tego 38,4%
pozostawałobez pracy pow. 24 m-cy). ajmniej liczną grupę stano iii
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bezrobotni którz pozo tają bez prac do l miesiąca (6 6% ogółu bez
robotnych).

Wykre 4. Struktura cza u pozosta\ ania bez prac bezrobotnych w o
j wództwie i w Polsce według stanu na koniec 2005 r.
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2. Bezrobocie ukryte w województwie podkarpackim

Jednym z najtrudniejszych do zbadania zjawisk związanych ze współ

czesnym tynkiem pracy jest zjawisko bezrobocia ukrytego. Pojęcie bez
robocia ukr tego poja ia się 101 opracowaniach dotyczących r nku pracy
dopiero po 1990 r., nie jest to jednak zjawisko, które rozpoczęło się wraz
z transformacją systemową i pojawieniem się gospodarki rynkowej. Go
spodarka pojska kroczyław okre transformacji systemowej z nadmi~r
nym ekonomicznie nieuzasadnionym zatrudnieniem. Powszechnym zJa
wi kiem było występowaniew jednostkach gospodarczych i instytucjach
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prz 1'0 tó zatrudni nia9
. Wszystki t negat wne proces \ pehli u i

docznił ię z ch ilą zmian stemu. Pojęcie bezrobocia uklytego li
teraturze przedmiotu, \ przeciwieJlstwie do bezrobocia ja\ n go, utoż-

amiane je t głó nie z bezrobociem na obszarach wiejskich aczkol iek
w różnych postaciach występuje również miastach i powoli zaczyna to
być również widoczne w badaniach i analizach rynku pracy10.

N iewątpliwie wielkim problemem związanym z określeniem pozio
mu ukrytego bezrobociajest brak wyczerpującej definicji tego typu bez
robocia. Definicja Głównego Urzędu Statystycznego mówi, że bezrobo
cie ukryte to pewna - nieokreślona - liczba osób które w my'l ustawy
nie mogą zareje trować się jako bezrobotne które albo nie ą zatrud
nione de facto albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna
z punktu widzenia zatrudniającego. ajbardzi J oczy i tą repr zen
tacją bezrobocia ukrytego ą zbędne r ce do prac w go podarstwach
roln ch. Inna definicja bezrobocia ukrytego stępująca w literaturze
przedmiotu twierdza że je t ono nikiem nadmiernych zasobó\ siły

roboczej w gospodar t ach rolnych ( ... ) oraz dotyczy pracując ch do
r wczo na tanowiskach nie ymagających po iadanych przez nich kwa
lifikacji lub też osób które zo tały zniechęcone do poszukiwania prac
po długim okresie bezskutecznych prób j J podjęciaII. Jako uzupełnie

ni powyższych definicji można dodać że za postać bezrobocia ukrytego
uznaje się również pracę w niepełnym wymiarze czasu spowodowaną

brakiem możliwości zatrudnienia w pełnym etacie. Zjawisko to określić

możnajako częściov e bezrobocie lubli częściowe zatrudnienie l2
•

Badania dotycząc rozmiarów bezrobocia ukrytego zostały podjęte

w ramach przed ię zięcia bada czego pt. UIa:Vte wymiary rynku pra
~v na Podkarpaciu, realizowanego w ramach projektu Parlnersll110 11a

9 W. Rat ń ki, Problemy i dylematy polityki polec::nej HI Pol ce War za\ a 2003
.74.

10 I Ol'. K. Mlonek., Be::robocie w Polsce jw.
II G. 'Iusarz poleczne aspekty przeksztalcel1 wlasnośc;ol-lIychpallstwowych pr::ed

siębiorstw gospodarki rolnej obs::arów górskich Rze 'zów 1999, S 58.
12 K. Mlonck Bezrobocie 111 Polsce, jw., . 12.
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Rzecz Aktywi=acji Zawodowej ,Animator "I . Ogótem w trakci badania
Ukryle wymiar rynku pracy l1a Podkarpaciu zrealizowano 1099
wiadów w wybranych losowo gospodarstwach domowych na obszarze
całego województwa podkarpackiego (zarówno w gminach wiejskich
jak i miejskich). a ich podsta ie zebrano dane o 4 353 osobach po
śród których 2 988 (68,6%) to osoby w wieku 15 do 65 lat zatem osoby

wieku produkc jnym. Dane o tych o obach przyjęto jako podstaw
do nio kowania o trukturze zatrudnienia oraz występo ania bezro
bocia ukrytego.

a potrz bę badania sformu~owano podsta\ o e kategorie i defi ni
cje. Do najważniejsz ch zaliczyć należy pracę w gospodarstwie rolnym.
Zaproponowano także kategoryzację wskaźników związanych z poj 
ciem bezrobocia ukrytego zaró no rolnict ie jak i poza rolnictwem.
Dobór tych wskaźników należy traktować jedynie jako propozycjąba
dawczą i tano i w ocenie autoró głos dysku Ji nad badaniem zja
wi k kluczo ch dla lepszego zrozumienia nie tylko bezrobocia lecz
także r nku pracy14.

W kaźnikam i bezrobocia ukJytego w rolnictv ie przyjętymi ba-
daniu b ły: l) deklaracja od jścia z rolnict a nieprzeja iającego si
w obniżeniu dochodowości takiego gospodarstwa' 2) d klaracja po
trzeby znal zienia pracy poza rolnict enl' 3) deklaracja o po zukiwa
niu pracy poza rolnictwem' 4) niepdny wymiar czasu pracy rolnic
twi określony pułapem 40 godzin pracy tygodnio\! o dla gospodarstw

okre ie wiosenno-letnim oraz 20 godzin w okresie je ienno-zimo
wym' 5) niepelny wymiar czasu w ostatnim tygodniu poprzedzającym

badani . 6) deklaracja nie uzyski\ ania dochodó\ z prac w rolnict ie
rzędu najniższego wynagrodzenia w kraju (627 zł , na rękę ').

13 zcrzej na tcn temat projektu Partner two na Rzecz Aktywizacji Zav odowej
..Animator' : P. Walawender, Charaktel)lstyka projektu "Animator" oraz miejsce i rofa
badali socjofogic:nych w cal; m projekcie, [\ :] M. Malikow ki (red.), Kategorie spo
lec:ne Podkarpacia najbardziej zagrożone tn-valym be:1JJbiem. IJiagno:a ipostufaty ba-

dawc:e, Rzeszów 2006. . ,
14 Por. 11. Kotarski K. Malicki UkI)'te wymial)1 lynku prac) na Podkar/~ac'u.. l\.o-

munikaf z badal1, [w:j M. Malikow ki (1' d.), Kategorie spolec=ne Podk(//p(:clO najbar-
. " b b' In' -' postll/atv badawcze Ri'e zow 2006.dZiej =agro=one trwa/ym ezry lem. :.J1agno_a I . '
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Wskaźnikami bezrobocia ukrytego za odach nierolnicz ch b ły:

1) deklaracja \ kon ania zaJęc w miarze nieprzekraczając m 40
godz. tygodniowo' 2) d klaracja posiadania wystarczającej ilości cza
u na podjęcie dodatkowego zajęcia w tosunku do swej głównej pracy'

3) deklaracja nie uzy kiwania dochodów z pracy rzędu najniż z go w 
nagrodzenia w kraju (627 zł netto).

Wyniki badai1 pokazały że najbardziej klarowny obraz poziomu
bezrobocia ukrytego możemy uzyskać w stosunku do osób związanych

z pracą w rolnictwie. Rozmiar bezrobocia wśród tej kategorii osób mo
żemy oszacować na poziomie ok. 45%. Potwierdzeniem tego są dalej
zaprezentowane dane.

Blisko połowa pracujących w rolnictwie (46 70/0) uważa, że ich odej
ście z rolnictwa nie wpłyni nega wnie na tuację i dochod go po
dar twie rolnym. W kazuje to na fakt, że w blisko poło ie badan ch
gospodarstw możli e jest odej'cie z prac rolnictwie przez człon

kó gospodarstwa bez negatywnego pły u na ich sytuację finanso
\ ą oraz dochodo o'ć. Znamionuje to także ogromn przero t zatrud
nienia w go podarstwach rolnych czego szczególnym przeja m jest
rolnictwo na Podkarpaciu, charakter zujące się dużym rozdrobnieniem
gruntów, małąwielko'cią gospodar tw oraz tym, iż zmiany y temowe
po 1989 r. dotkną i uderzyły szczególnie mocno w kategorię tzw. chło

porobotników l5
•

Ponad czterdzie'ci procent badanych (43,5%) odczuwa potrzebę zna
lezienia pracy poza rolnictwem. Dobitnie wskazuje to na sygnalizowa
ny już znaczący prz rost zatrudnienia w go podarstwach rolnych Pod
karpacia.

Innym wskaźnikiem przyjętym w badaniach a poz alając m na
oszacowanie poziomu bezrobocia ukrytego w województwie podkarpac
kim był średni czas pracy gospodar lwi rolnym. Na potrzebę badania
przyjęto cenzus czasowy pracy w rolnictwie rzędu 20 godzin tygodnio
wo dla okresu jesienno-zimowego (październik-marzec)oraz 40 godzin
dla okresu wiosenno-letniego (kwieci i1-wrze iei1). Z uzyskanych da
nych wynika, iż zaledwie 41 % badanych rolników W okI' sie wios nno-

15 Tamże s. 188.
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-letnim pracuje w wych go podarst ach rolnych 40 godz. lub v ięcej.

W okresie jesienno-zimowym pracujących powyżej 20 godzin tygodnio-
o było nieznacznie ponad czterdzieści procent (41,2%). Wyniki te po

twierdzają \ cześniejsze spo trzeżenia o przeroście zatrudnienia, ukazu
jąc, iż więl zość go podarstw rolnych stanowi swoistą przechowalnię

dla osób którym nie można zape nić wystarczająco dużego zakre u
obo iązkó zv iązanych z pracą w gospodarstwach 16.

Kol jnym faktem mówiącym o ogromnej skali ukrytego bezrobocia
wśród osób zatrudnionych w rolnictwie w województwie podkarpackim
jest wskaźnik określający średni miesięcznydochód. Wyniki pokazały

że niespełna 1/5 badan ch uz kuje dochód ze s ej pracy przekraczają

cy 626 zł (l 72%). Podkreślićnależy, że dochody te ni są funkcją czasu
prac i nakładó na lItrz manie go podarstwa.

Rozm iar bezrobocia ukrytego na obszarach miejsk ich (zatrudnionych
poza rolnictwem) odbiega w sposób znaczący od poziomu tego zjawi
ska na wsi (pamiętać trzeba jednak iż do pomiaru tego zjawiska zasto-
owano odmienne w kaźniki). Szacunkowo poziom ten można określić

na ok. IO%. Liczba ta określa zbioro ość ludności mia t która pracując

\ \ miarze czasu nieosiągając go pełnego etatu, nie uzyskuje jedno-
cześnie dochodu odpowiadającego najniższemu nagrodz niu l

?

Podsllmo ując należy zauważyć że problem bezrobocia 1I1'rytego do
tyczy głównie pracujących w rolnictwie w mniejszym zaś stopniu osób
zatrudnionych poza rolnictwem. Nie jest to jednak dobra wiadomość

w przypadku województwa podkarpackiego. Musimy bowiem pamiętać,

że jest to region p ryfl ryjny naj łabiej zurbanizowany charakteryzujący

i mało korzystną sektoro ą strukturą zatrudnienia i stosunko o licz
nym od etkiem o ób związanych pracą z rolnictwem.

1(, Tamże.

17 Tamże.. 192.
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Podsumowanie

Hubert 10tar. ki, Paw ł Walaw nder

Zja isko b zrobocia na Podl'arpaciu to poważn problem społeczn ,
którego rozwiązanie nie jest możliwebez wła'ciwej diagnozy jego przy
czyn skutków oraz zasięgu. Dotychczas wykonano sporo prac badaw
czych których celem było diagnozowanie przyczyn oraz skutkó bez
robocia. Nieco gorzej wygląda kwestia monitorowania skali bezrobocia.
Jak wykazano w artykule, statystyki urzędowe tylko w części pokazu
ją rzeczywi ty rozmiar bezrobocia. R jestTy urzędowe nie odzwiercie
dlają sytuacji na obszarach iejskich (rolniczych), na których żyje spo
ro osób wprawdzie bez pra a do ubiegania si o tatus bezrobotnego
ale faktycznie bezrobotnych (bezrobocie ukryte). Potrzebne są tu syste
matyczne badania ankietowe prowadzon w oparciu o dobrze prz go
towaną metodologię i reprezentatywną próbę badawczą. Przykładem ta
kich badar1 j st zaprezentowane w artykule przedsięwzięcie realizowane
w ramach Inicjatywy W pólnotowej EQUAL.

Artykuł nie cz rpuje temat ki , ukrytych miarów' l nku pra-
cy w województ\~ie podkarpackim. Szczegółowych analiż wymaga np.
kwestia zarej strefy w gospodarce oraz kala migracji zagraniczn ch.
Dlatego artykuł ten należy traktować jako przyczynek do dalszych, po
gł bionych analiz.

Sumary
The anicie pre enrs some is ue connecred wirh regisrer and "hidd n" unemploy
menr on rhe r gional labour market in Podkarpackie province. The analyses are
ba ed on the quanrirative indicarors of elected a pecrs of labour market and find
ings from research.
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