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SEZONOWO  BEZROBOCIA NA 
METROPOLITALNYCH, PODMIEJSKICH

I PERYFERYJNYCH RYNKACH PRACY W POLSCE 1

Streszczenie: Celem artyku u jest okre lenie poziomu i tendencji zmian sezonowo ci

bezrobotnych na metropolitalnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Pol-

sce. Analiz  obj to sze  metropolitalnych rynków pracy w Polsce wraz z ich rynkami 

podmiejskimi i peryferyjnymi. Podstawowe dane dotyczy y liczby bezrobotnych ogó em

w uj ciu miesi cznym z okresu od stycznia 2004 do grudnia 2014 r. i pozyskane by y

z powiatowych urz dów pracy. Sezonowe sk adniki bezrobocia wyodr bniono algoryt-

mem Census X-12 ARIMA. Wyniki wskazuj , e najni sz  sezonowo ci  bezrobocia 

cechuj  si  metropolie. Zaobserwowano rosn c  tendencj  sezonowo ci bezrobocia 

(wyj tek stanowi y ódzki oraz pozna ski rynek pracy). Poszczególne typy rynków pra-

cy charakteryzowa y si  podobnym rozk adem waha  sezonowych w trakcie roku. Po-

nadto zmiany liczby sezonowych bezrobotnych na metropolitalnych rynkach pracy  

w Polsce wykazuj  siln  zgodno  ze zmianami sezonowej liczby bezrobotnych na 

podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy.  

S owa kluczowe: sezonowo , bezrobocie, zró nicowanie, metropolie, peryferia, rynek 

pracy.

Wprowadzenie 

Problematyka rynku pracy jest przedmiotem wielu bada  i opracowa  na-

ukowych. Do najcz ciej podejmowanych w Polsce dyskusji nale  kwestie 

1  Artyku  zosta  sfinansowany ze rodków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji 

DEC-2013/09/B/HS4/00488. 
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zwi zane z utrzymuj cym si  wysokim poziomem bezrobocia i niezadowalaj -

cym stanem zatrudnienia po okresie transformacji [Frenkel, 2003; Radli ska

i Klonowska, 2013, s. 41-59]. W literaturze zagranicznej, ale i krajowej wiele 

uwagi po wi ca si  problematyce regionalnego zró nicowania rynku pracy 

[MPiPS, 2012; Tokarski, 2008, s. 25-42; Martin, 1997, s. 237-252; Fuhita i in., 

1999; Brueckner i Zenou, 2003, s. 242-26] i jego uwarunkowa  [Horode ski

i Sadowska-Snarska (red.), 2010; Kry ska (red.), 2011].  

Nauka i praktyka dostrzegaj  potrzeb  analizy zjawiska sezonowo ci na 

rynkach pracy, chocia  ich obserwacje zazwyczaj koncentruj  si  na zmianach  

o charakterze d ugookresowym i cyklicznym. Dotychczasowe badania autorów 

potwierdzaj , e sezonowo  bezrobocia i zatrudnienia powinna stanowi  istotn

sk adow  opisu rynków pracy [Rembeza i in., 2015, s. 367-380]. Zró nicowanie

sezonowo ci na regionalnych rynkach pracy nie zawsze musi pokrywa  si

z przestrzennym zró nicowaniem poziomu bezrobocia [Rembeza i in., 2015,  

s. 367-380]. Na regionalnych rynkach pracy zachodz  cz sto du e ró nice

w sezonowych wahaniach zatrudnienia i bezrobocia oraz w tendencjach zmian 

tych wielko ci [Rydzewski i in., 1993, s. 3-14; Sharpe i Smith, 2005].  

Stan bada  nad sezonowym charakterem rynku pracy wydaje si  autorom 

nadal niewystarczaj cy, dlatego w ramach opracowania podj li prób  jego uzu-

pe nienia. Celem artyku u jest analiza sezonowo ci bezrobocia na metropolital-

nych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce.  

1.  Metoda i zakres badania

Okre lenie poziomu i tendencji zmian sezonowo ci bezrobocia na metropo-

litalnych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce stanowi o g ów-

ny cel badania.  

Podj te analizy dotyczy y w szczególno ci: 

1) Przestrzennego zró nicowania zmian waha  sezonowych liczby bezrobotnych. 

Uwzgl dniaj c dotychczasowy stan bada  na temat przestrzennego zró nico-

wania rynków pracy, autorzy podj li prób  zweryfikowania przyj tego za o e-

nia o relatywnie ni szym poziomie waha  sezonowego bezrobocia na rynkach 

metropolitalnych ni  na podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy.  

2) Tendencji waha  sezonowego bezrobocia. 

Wcze niejsze badania autorów wykaza y, e sezonowo  bezrobocia ma cha-

rakter procykliczny [Rembeza i in., 2015, s. 367-380]. W ramach niniejszego 
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opracowania podj to prób  potwierdzenia tej prawid owo ci na metropolital-

nych, podmiejskich i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce. 

3) Rozk adu waha  sezonowego bezrobocia w trakcie roku. 

Odwo uj c si  do specyfiki rynków pracy za o ono, e metropolitalne rynki 

pracy absorbuj  zasoby pracy z rynków podmiejskich i peryferyjnych. Roz-

k ad waha  sezonowego bezrobocia w ci gu roku b dzie uk ada  si  podob-

nie na wszystkich typach rynków pracy. Autorzy zak adaj  jednak szybsz

reakcj  na peryferyjnych rynkach pracy.  

4) Zgodno ci zmian sezonowego bezrobocia na rynkach metropolitalnych ze 

zmianami sezonowo ci bezrobocia na podmiejskich i peryferyjnych rynkach 

pracy. 

W ramach tego zadania podj to prób  odpowiedzi na pytanie, czy podmiej-

skie rynki pracy wykazuj  wy sz  zgodno  zmian sezonowego bezrobocia 

ze zmianami sezonowo ci bezrobocia na metropolitalnych rynkach pracy ni

rynki peryferyjne. 

Dobór jednostek do badania podyktowany by  zasadniczo dwoma uwarun-

kowaniami: pierwsze dotyczy o obecno ci metropolii – miasta wojewódzkiego, 

pe ni cego rol  centrum rozwoju. Drugi warunek zwi zany by  z dost pno ci

danych na poziomie gminnym2. Realizacja bada  wymaga a zdefiniowania po-

szczególnych typów rynków uwzgl dnionych w badaniu, tj. metropolitalnego, 

podmiejskiego i peryferyjnego rynku pracy.  

Przyj to, e metropolitalny rynek pracy tworz  metropolie, tj. miasta licz -

ce min. 500 tys. mieszka ców [Sm tkowski i in., 2009, s. 52-53]. W Polsce kry-

teria te spe niaj  nast puj ce miasta [stat.gov.pl, stan na 31.12.2012]: Gda sk-

Gdynia (709,49 tys.), Wroc aw (630,13 tys.), ód  (728,89 tys.), Kraków 

(757,61 tys.), Pozna  (554,67 tys.) i Warszawa (1 mln 700,61 tys.). Pe ni  one 

jednocze nie rol  regionalnych centrów rozwoju. Sklasyfikowano je zatem jako 

o rodki miejskie posiadaj ce cechy metropolii [Herbst i Wójcik, 2011; Len-

dzion, b.r.]3.

Podmiejskie i peryferyjne wzgl dem metropolii rynki pracy stanowi y gmi-

ny wiejskie i miejsko-wiejskie zlokalizowane na terenie województw: pomor-

skiego, mazowieckiego, dolno l skiego, ódzkiego, ma opolskiego i wielkopol-

skiego. Klasyfikacji gmin na wiejskie i miejsko-wiejskie dokonano na podstawie 

2  Ró norodna sprawozdawczo  poszczególnych powiatowych urz dów pracy uniemo liwi a

przyj cie do badania ca ej populacji gmin, ograniczaj c si  do tych, dla których dost pne by y

niezb dne dane. 
3  Nie tylko liczba ludno ci, ale przede wszystkim poziom realizacji ró nych przypisywanych im 

funkcji oraz zasi g wp ywu takiego o rodka na procesy realne i regulacyjne stanowi  kryterium 

wyodr bnienia metropolii.
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najpopularniejszego w Polsce kryterium administracyjnego. Gminy podmiejskie 

i peryferyjne wyodr bniono w oparciu o kryterium przestrzenne, dokonuj c

pomiaru odleg o ci od centrum danej gminy do centrum metropolii [Czapiewski, 

2011, s. 57 -72; Herbst i Wójcik, b.r.]4. Zatem podmiejskie rynki pracy stanowi y

gminy przyleg e lub znajduj ce si  w bezpo rednim czy te  stosunkowo bliskim 

s siedztwie z metropoli . Szacunkowy czas dojazdu nie przekroczy  1 godz. Za 

gminy peryferyjne uznano obiekty odleg e od metropolii, cechuj ce si  utrudnie-

niami w dost pno ci komunikacyjnej, jednocze nie tworz ce peryferyjny rynek 

pracy dla danego regionu. Szacunkowy czas dojazdu by  d u szy ni  1 godz. Osta-

teczn  liczb  gmin podmiejskich i peryferyjnych zaklasyfikowanych do badania 

zaprezentowano w tabeli 1.  

Tabela 1.  Liczba gmin przyj ta do badania  

Obszar/region metropolitalny 
Liczba gmin 

podmiejskich peryferyjnych 

Gda sk-Gdynia 5 13 

Kraków 21 10 

ód  14 24 

Pozna  19 28 

Warszawa 14 17 

Wroc aw 10 10 

ród o:  Opracowanie w asne.

Przeprowadzenie analizy sezonowo ci wymaga o zgromadzenia odpowied-

nich danych. Podstawowe dane przyj te do badania dotyczy y liczby bezrobot-

nych ogó em w uj ciu miesi cznym z okresu od stycznia 2004 r. do grudnia 

2014 r. G ównym ród em pozyskania danych by y powiatowe urz dy pracy. Ze 

wzgl du na ograniczenia w dost pie do danych empirycznych dostarczanych 

przez powiatowe urz dy pracy analizie poddano metropolie Gda sk-Gdynia, 

Warszawa, Wroc aw, ód , Kraków w okresie stycze  2004-grudzie  2014, 

natomiast metropoli  Pozna  w okresie stycze  2007-grudzie  2014. 

Sezonowe sk adniki bezrobocia na metropolitalnych, podmiejskich i peryfe-

ryjnych rynkach pracy wyodr bnione zosta y przy u yciu procedury ARIMA 

Census X-12. Census to klasyczna technika dekompozycji szeregów czasowych. 

Wyodr bnienie sk adnika sezonowego polega o na dekompozycji z szeregu cza-

4  Odleg o  zmierzono rednim czasem dojazdu na podstawie kalkulatora odleg o ci

www.odleglosci.info.  
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sowego: sk adnika sezonowego (St), sk adnika trendu (Tt), sk adnika cykliczne-

go (Ct) oraz sk adnika losowego – b du (It). Zale no  funkcyjna pomi dzy

sk adnikami mo e przybiera  ró ne formy. Dwie najprostsze mo liwo ci polega-

j  na tym, e cz  si  one addytywnie lub multiplikatywnie [Makridakis i in., 

1983, s. 122]. W badaniu pos u ono si  modelem multiplikatywnym. Na pod-

stawie danych wyg adzonych sezonowo obliczono rednioroczne sezonowe wa-

hania liczby bezrobotnych w poszczególnych latach na rynkach pracy oraz red-

niomiesi czne wahania liczby bezrobotnych w poszczególnych miesi cach. 

Analiza zgodno ci pomi dzy zmianami redniomiesi cznych warto ci waha

sezonowych liczby bezrobotnych na rynkach metropolitalnych a zmianami red-

niomiesi cznych waha  sezonowych liczby bezrobotnych na rynkach podmiej-

skich i peryferyjnych stanowi a ostatni etap badania. Analiz  zgodno ci przepro-

wadzono przy u yciu testu zgodno ci wskaza  [Stanimir, 2005, s. 42-51].  

Analiza zjawiska sezonowo ci jest szczególnie wa na w badaniach rynku 

pracy. Wyst powanie waha  sezonowych na ogó  wp ywa niekorzystnie na dzia-

anie ca ej gospodarki, powoduj c odchylenia od rytmicznego przebiegu proce-

sów gospodarczych. Wyodr bnienie efektu sezonowego pozwala na interpreta-

cj  zmiany zjawisk z okresu na okres wynikaj cych z innych przyczyn ni

sezonowo .

2. Wyniki bada

2.1. Sytuacja na rynku pracy w Polsce 

Etapem wst pnym badania by a analiza rynku pracy w Polsce. Do zilustro-

wania sytuacji na regionalnych i ogólnokrajowym rynku pracy pos u ono si

stop  bezrobocia, liczb  pracuj cych i bezrobotnych oraz dynamik  PKB. ró-

d em danych by  G ówny Urz d Statystyczny. 

Analizuj c stan gospodarki w Polsce w latach 2003-2014, wyró niono dwa 

podokresy: 

– Lata 2003-2007 – faza o ywienia w gospodarce narodowej; okres dynamicz-

nego wzrostu PKB z 3,6 do 7,2 oraz spadku stopy bezrobocia z 12 do 9,5, 

b d cego efektem maj cej miejsce w tym czasie akcesji Polski do struktur 

UE. Tym samym nast pi o otwarcie rynków pracy niektórych krajów UE,  

np. Irlandii, Wlk. Brytanii. 

– Lata 2008-2014 – faza spowolnienia gospodarczego, charakteryzuj ca si

wyhamowaniem dynamiki PKB (3,9 w 2008 r., nawet do 1,7 w 2013 r.) oraz 

wzrostem stopy bezrobocia z 9,5 w 2008 r. do 13,4 w 2013 r., 11,5 w 2014 r.  
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cd. tabeli 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ód

metropolitalny 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 

podmiejski 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 

peryferyjny 4,9 4,9 4,9 5,0 5,4 5,9 6,1 6,2 6,0 5,8 5,7 

rednia 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 

Kraków

metropolitalny 2,7 2,7 2,9 3,3 3,8 4,2 4,3 4,1 3,7 3,5 3,3 

podmiejski 3,4 3,6 4,0 4,6 5,2 5,8 6,0 6,0 5,9 5,7 5,6 

peryferyjny 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,2 

rednia 3,6 3,7 4,0 4,4 4,9 5,3 5,4 5,4 5,3 5,1 5,0 

Pozna

metropolitalny b.d. b.d. b.d. 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 

podmiejski b.d. b.d. b.d. 6,1 6,1 6,1 6,0 5,7 5,5 5,3 5,2 

peryferyjny b.d. b.d. b.d. 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 

rednia b.d. b.d. b.d. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,5 5,4 5,2 5,1 

ród o: Opracowanie w asne. 

Analiza redniorocznych waha  sezonowych pozwoli a dokona  nast puj -

cych spostrze e .

W okresie 2004-2014 na analizowanych metropolitalnych, podmiejskich  

i peryferyjnych rynkach pracy zauwa ono rosn cy trend redniorocznych waha

sezonowych liczby bezrobotnych. Wyj tek stanowi  jedynie ódzki metropolital-

ny i podmiejski rynek pracy.  

Metropolitalne rynki pracy cechowa y si  najni sz  intensywno ci red-

niorocznych waha  sezonowych. Najwy sze zaobserwowano na peryferyjnych 

rynkach pracy. Na rynkach metropolitalnych najwy sze odchylenia wyst powa-

y w metropolii gda skiej. Przyczyny tego zjawiska mo na upatrywa  w jej tu-

rystycznym charakterze.  

Nietypowe zachowanie redniorocznych waha  bezrobocia zaobserwowano 

na pozna skim rynku pracy. Dotyczy o to wszystkich trzech typów rynku, na 

których rednioroczne wahania sezonowo ci bezrobocia by y wy sze ni  w po-

zosta ych metropoliach. Dodatkowo pozna ski rynek pracy charakteryzowa  si

nisk  zmienno ci  waha  w czasie.  

W podokresie wzrostu gospodarczego rednioroczne wahania sezonowo-

ci bezrobocia ros y na ka dym z badanych typów rynku (metropolitalnym, 

podmiejskim i peryferyjnych). Efekt ten utrzymywa  si  do pocz tkowej fazy 

spowolnienia gospodarczego.  

W fazie spowolnienia gospodarczego rednioroczna sezonowo  bezrobocia 

zasadniczo zmniejsza a si . Najszybciej reakcj  t  zaobserwowano w metropolii 

ódzkiej (2008 r.). Na podmiejskim ódzkim rynku pracy efekt ten widoczny by
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Zaobserwowano, e spo ród wszystkich analizowanych typów rynków 

najwy szymi miesi cznymi wahaniami w trakcie roku charakteryzowa y si

obszary peryferyjne, co oznacza, e zjawisko przyrostu i spadku sezonowego 

bezrobocia wyst powa o najsilniej. Najni szymi miesi cznymi wahaniami sezo-

nowymi bezrobocia cechowa y si  rynki metropolitalne. 

Ogólna tendencja zachowania miesi cznych waha  sezonowo ci bezrobo-

cia w trakcie trwania roku na metropolitalnych, podmiejskich i peryferyjnych 

rynkach pracy by a podobna. Na wszystkich rynkach zaobserwowano jeden cykl 

roczny, z maksimum sezonowego bezrobocia przypadaj cym na miesi ce zimo-

we (stycze -marzec) i jego minimum w miesi cach letnio-jesiennych (lipiec- 

-listopad). Metropolitalne i podmiejskie rynki pracy reagowa y wzrostem sezo-

nowo ci bezrobocia od stycznia do maja, natomiast peryferyjne od grudnia do 

kwietnia.

Badanie amplitudy waha redniomiesi cznej sezonowo ci bezrobocia oraz 

warto ci mi dzyszczytowej pozwoli o na syntez . Amplituda waha redniomie-

si cznego sk adnika bezrobocia oraz warto  mi dzyszczytowa osi gn a warto ci

najwy sze w grupie peryferyjnych rynków pracy, najni sze warto ci zanotowano 

na metropolitalnych rynkach pracy. Spo ród analizowanych metropolitalnych 

rynków pracy najwy sze wahania sezonowego bezrobocia wyst powa y w Gda -

sku-Gdyni i Poznaniu (warto  mi dzyszczytowa odpowiednio: 13 i 12 pkt. proc.), 

najni sze w Warszawie (6 pkt. proc.).  

W ród gmin podmiejskich najsilniejsze redniomiesi czne wahania sezono-

we wyst powa y na podmiejskich rynkach pracy Poznania (warto  mi dzyszczy-

towa 17 pkt. proc.), nieco s absze na podkrakowskim rynku pracy (16 pkt. proc.). 

Stosunkowo najs abiej reagowa y gminy podwarszawskie (warto  mi dzyszczy-

towa 8 pkt. proc.). Na rynkach peryferyjnych natomiast zauwa ono, e najsilniej 

reagowa y gminy peryferyjne Poznania (warto  mi dzyszczytowa 20 pkt. proc.), 

nieco s abiej Krakowa, odzi (17 pkt. proc.). Natomiast najs absz  reakcj  zano-

towano w gminach peryferyjnych metropolii Gda sk (12 pkt. proc.).  
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Tabela 3.  Wyniki testu zgodno ci

Typ rynku pracy 

Typ  

rynku pracy 

Metropolia

Warszawa Gda sk Wroc aw ód  Kraków Pozna

podmiejski  78 85 81 89 87 92 

peryferyjny  71 77 70 84 76 88 

ród o:  Opracowanie w asne.  

Uzyskane wyniki wskazuj  na wyst puj c  stosunkowo siln  zgodno

pomi dzy zmianami redniomiesi cznych waha  sezonowej liczby bezrobot-

nych na metropolitalnych rynkach pracy a zmianami redniomiesi cznych wa-

ha  sezonowej liczby bezrobotnych na podmiejskich i peryferyjnych rynkach 

pracy w Polsce. Zdecydowanie silniejsz  zgodno  stwierdzono pomi dzy me-

tropolitalnymi i podmiejskimi rynkami pracy. Pozna ski rynek pracy wykaza

92 zgodne wskazania i by a to najwy sza warto . Warszawski rynek cechowa

si  najni sz  zgodno ci  (ZM - Pod = 78). 

S absz  (cho  i tak stosunkowo siln ) zgodno  zaobserwowano pomi dzy 

peryferyjnymi i metropolitalnymi rynkami pracy. Najni sz  zgodno  stwier-

dzono w metropolii wroc awskiej (ZM - Per = 70), najwy sza dotyczy a pozna -

skiego i ódzkiego rynku pracy (odpowiednio ZM - Per = 88, ZM - Per = 84).

Wyniki testów analizy zgodno ci wskazuj  na nietypowe zachowania me-

tropolii warszawskiej i wroc awskiej. W odró nieniu do pozosta ych metropoli-

talnych rynków poziom zgodno ci zmian sezonowych waha  by  najni szy, co 

sugerowa  mo e wyst powanie innych ni  metropolia o rodków oddzia ywania 

na podmiejskie i peryferyjne rynki pracy. 

Podsumowanie

W wietle uzyskanych wyników bada metropolitalne, podmiejskie i pery-

feryjne rynki pracy charakteryzowa y si  stosunkowo nisk rednioroczn  sezo-

nowo ci  bezrobocia. Peryferyjne i podmiejskie rynki pracy wykaza y zbli ony 

poziom redniorocznych waha  do obserwowanych w metropoliach. Rezultaty 

bada  dotycz ce sezonowo ci bezrobocia w Polsce nie potwierdzi y zatem ist-

niej cych pogl dów o zró nicowaniu rynków pracy w Polsce. Stanowi to dla 

autorów przyczynek do podj cia dalszych analiz dotycz cych przestrzennego 

zró nicowania sezonowo ci bezrobocia na rynkach pracy.  
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rednioroczna sezonowo  bezrobocia na metropolitalnych, podmiejskich  

i peryferyjnych rynkach pracy w Polsce wykaza a dwukierunkow  tendencj

zgodn  z zachowaniem koniunktury gospodarczej. S uszne wydaje si  zatem 

uznanie sezonowo ci bezrobocia za zmienn  procykliczn . Sezonowo  w okre-

sie o ywienia ro nie, a w okresach spowolnienia maleje. 

redniomiesi czny rozk ad sezonowo ci bezrobocia w trakcie roku jest ge-

neralnie zgodny na rynkach metropolitalnych i podmiejskich. Innym rozk adem 

charakteryzuj  si  rynki peryferyjne, które reaguj  z miesi cznym wyprzedze-

niem w stosunku do pozosta ych rynków.  

Uzyskanie wyniki analiz potwierdzi y wy sz  zgodno  zmian sezonowego 

bezrobocia na rynkach podmiejskich ze zmianami sezonowego bezrobocia na 

metropolitalnych rynkach pracy ni  na rynkach peryferyjnych. Oddzia ywanie 

metropolii na podmiejskie rynki pracy jest silne, jednak wymaga dalszych analiz.  
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SEASONALITY OF UNEMPLOYMENT IN METROPOLITAN, SUBURBAN 
AND PERIPHERAL LABOUR MARKETS IN POLAND  

Summary: The aim of the article was to determine the level and trends of seasonality 

unemployed in metropolitan, suburban and peripheral labour markets in Poland. The anal-

ysis included six metropolitan labour markets in Poland with their suburban and peripheral 

markets. Basic data is the number of unemployed in monthly terms from January 2004 to 

December 2014. Obtained from the District Labour Offices. Seasonal changes in unem-

ployment separated algorithm Census X-12 ARIMA. Lowest seasonality of unemployment 

was observed in metropolitan areas. It was also observed increasing trend of seasonality in 

unemployment (with the exception of ód  and Pozna  labour market). Different types of 

labour markets were characterized by a similar distribution of seasonal fluctuations during 

the year. Furthermore seasonal changes in the number of unemployed in metropolitan 

labour markets in Poland show a strong compliance with seasonal changes in the number 

of unemployed in suburban and peripheral labour markets. 

Keywords: seasonality, unemployment, differentiation, metropolises, peripherals, labour 

market.


