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MŁODZIEŻ POZOSTAJĄCA POZA
ZATRUDNIENIEM I EDUKACJĄ
W TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ KRAJACH
UNII EUROPEJSKIEJ
Wprowadzenie
Dokonujące się we współczesnej gospodarce rynkowej zmiany demograficzne (dynamizacja procesu starzenia się społeczeństwa), jak i społeczno-ekonomiczne (np. zmiany modelu kształcenia, oczekiwań społecznych, dynamiczny postęp naukowo-techniczny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy czy
zmiany strukturalne na rynku pracy) determinują wzrost znaczenia ludzi młodych jako zasobów pracy. Usprawnienie przejścia z systemu edukacji na rynek
pracy może determinować pełniejsze wykorzystanie tych zasobów i stymulować
procesy wzrostu i rozwoju. To praca stanowi przecież źródło dobrobytu jednostki i warunek niezależności ekonomicznej oraz decyduje o możliwościach produkcyjnych całej gospodarki. Młodzież jest „(…) czynnikiem dynamizującym
strukturę społeczną wnosząc do niej wartości innowacyjne, charakterystyczne
i potrzebne społeczeństwu (…)”1 i gospodarce.
Ekonomiści, badając sytuację osób młodych, najczęściej odnoszą się do
kwestii ich zatrudnienia lub bezrobocia. W mniejszym stopniu interesuje ich
problematyka bierności zawodowej oraz jej przyczyn. Ze względu na wzrost
udziału ludzi młodych, którzy nie są aktywni na rynku pracy i wynikające z tego
koszty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne wydaje się uzasadnionym przybliżenie tej tematyki. Biorąc pod uwagę skutki recesji w Europie, które przyczyniły
się do pogorszenia sytuacji na rynku pracy, wyraźnie widać, że młodzież jest tą
grupą, która w największym stopniu doświadcza perturbacji gospodarczych.
1

D. Markowski: Wielkie struktury społeczne. Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn
2000, s. 125.

100

Katarzyna Nagel

Wkraczając na rynek pracy konkuruje o nowe miejsca pracy, a w momencie kiedy
ich nie ma, trudno im konkurować o te, które się zwalniają, nawet czasowo. Mniejsza produktywność i mniejsze doświadczenie zawodowe powodują, że przegrywają
w tej konkurencji, a to staje się przyczyną bezrobocia lub bierności zawodowej.
Celem artykułu jest zdiagnozowanie sytuacji osób młodych na rynku pracy
w transformujących się krajach UE (Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Litwie, Łotwie, Estonii, Bułgarii, Rumunii, w skrócie UE-9), przy wykorzystaniu
wskaźnika NEET, który określa populację młodych, którzy nie są zatrudnieni,
nie uczestniczą w edukacji formalnej i w szkoleniach oraz nie poszukują pracy.
Istotnym pozostaje pytanie, czy włączenie tego wskaźnika wnosi nową jakość
w praktyce badawczej. Uzasadniając podjęcie tej problematyki, należy zauważyć, iż potencjalnie nieaktywność lub brak pracy w początkowym okresie aktywności zawodowej wywołuje wiele negatywnych konsekwencji w perspektywie długookresowej zarówno w ujęciu mikro-, jak i makroekonomicznym, co
potwierdzają liczne badania naukowe.

1. Młodzież jako kategoria badań w obszarze rynku pracy
Kluczową kwestią jest wyznaczenie granic wiekowych dla grupy, w odniesieniu do której ma zostać zdiagnozowana sytuacja na rynku pracy. Młodzież
najczęściej jest opisywana poprzez tradycyjne kryterium wiekowe. Współcześnie coraz większego znaczenia nabierają jednak specyficzne cechy biologiczne2, psychospołeczne (uzyskanie dojrzałości społecznej, zdolności do pełnienia
nowych ról społecznych3) i ekonomiczne (uzyskanie samodzielności ekonomicznej), które to muszą uzupełnić konwencjonalne podejście oparte tylko i wyłącznie na kryterium wieku. W tych warunkach trudno o jednoznaczną, a zarazem precyzyjną definicję zarówno młodzieży, jak i młodych osób dorosłych,
a w różnych naukach będzie akcentowany odmienny aspekt ją wyróżniający.
W opracowaniu „Młodzi 2011” M. Boni i K. Szafraniec wskazują ludzi
młodych jako grupę w wieku 15-24 oraz 25-34 lata. Tak przyjęte granice wiekowe wynikają przede wszystkim z danych gromadzonych w statystyce publicznej (choć zarówno w bazie BAEL, jak i Eurostacie spotyka się również inne podziały)4. Konieczność rozszerzenia analiz o drugą z wymienionych grup
wiekowych jest wynikiem wydłużania procesu edukacji, zmiany podejścia do
2
3
4

K. Koseła: Młodzież. W: Encyklopedia socjologii. T. 2. Red. E. Kojder. Oficyna Naukowa,
Warszawa 1999, s. 252-253.
B. Szacka: Wstęp do socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 152.
Młodzi 2011. Red. M. Boni, K. Szafraniec. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa
2011, s. 37.
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kształcenia (indywidualnych preferencji czy społecznych oczekiwań) oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wszystkie one wpływają na doświadczanie
problemów z zatrudnieniem coraz częściej przez osoby w wieku powyżej 24 lat.
W publikacji „Młodzi na rynku” M. Panków koncentruje analizę na osobach
w wieku od 18 do 29 lat. Autor słusznie przyjmuje, iż obowiązek szkolny w Polsce
obejmujący osoby do 18 roku życia decyduje o tym, że stosunkowo rzadko praca
zarobkowa jest podejmowana przed przekroczeniem tej granicy i stanowi istotne
źródło dochodu, a tym bardziej podstawę zabezpieczenia społecznego. Równocześnie osoby w wieku 24-29 lat stanowią specyficzną kategorię na rynku pracy,
w przypadku której nie można pomijać kwestii edukacji i wiążących się z nią potrzeb w przypadku podejmowania zatrudnienia5. Różnorodność definicyjną można
również znaleźć w badaniach przeprowadzonych przez OECD czy Międzynarodową Organizację Pracy. W zależności od badanego aspektu, grupa młodych może
być określona jako 15-24 lata, ale również 25-34 lat6. Aby analiza była pełna i wyczerpująca, powinna ujmować osoby młode w następujących przedziałach wiekowych: 15-17, 18-19, 20-24, 25-30, 30-34. W przypadku dwóch pierwszych grup
wiekowych główną przyczyną bierności zawodowej pozostaje edukacja lub szkolenia, zatem jest ona poddawana badaniom w aspekcie edukacji, w mniejszym
stopniu z punktu widzenia aktywności na rynku pracy. Edukacja determinuje nieaktywność również w kolejnej grupie wiekowej, tj. 20-24, odgrywając mniejszą rolę pośród dwóch ostatnich. W artykule przyjmuje się, że młodzież to populacja
w grupie wiekowej 15-34 lata, czyli w najszerszym z możliwych ujęć. W grupie
badanych krajów tylko w Polsce i na Węgrzech obowiązkiem szkolnym objęta jest
młodzież do 18 roku życia, podczas gdy na Słowacji czy w Czechach i Bułgarii
tylko do ukończenia 16 roku życia7.
Najszerszą charakterystykę badanej populacji można uzyskać wykorzystując dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które są
systematycznie gromadzone i udostępniane przez Eurostat oraz OECD. Należy
pamiętać, iż ich porównywalność jest ograniczona w związku z ujęciem kohorty
młodzieży w innych przedziałach wiekowych.

2. Metodologia liczenia i zastosowanie wskaźnika NEET
Wskaźniki zatrudnienia, bezrobocia czy aktywności zawodowej są najczęściej wykorzystane do diagnozowania sytuacji ludzi młodych na rynku pracy.
5
6
7

M. Panków: Młodzi na rynku pracy. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 4.
Education at a Glance 2013: OECD Indicators. OECD Publishing 2013, s. 13-15.
Ibid., s. 268.
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Należy podkreślić, że choć przydatne w ramach prowadzonych analiz, to pomijają pewną część ludzi młodych, jak również problemy, których doświadczają.
Przykładowo, młodzi pracownicy spotykają się z zatrudnieniem poniżej posiadanych kwalifikacji w szarej strefie, w ramach krótkoterminowych umów czy
w niepełnym wymiarze czasu pracy, a niektórzy z nich mają trudności z wejściem do zasobu aktywnych zawodowo oraz pozostają poza systemem kształcenia. Brak aktywności zawodowej powoduje, iż tradycyjne statystki dotyczące
rynku pracy zbiorowość tę pomijają, nie pozostając też w systemie edukacji są
pomijane przez statystyki kształcenia. Problemy młodych ludzi, którzy znaleźli
się w takiej sytuacji w lepszym stopniu odzwierciedlają wskaźniki bierności,
a przede wszystkim stopa NEET.
NEET (not in employment, education or training) obejmuje osoby młode
w wieku 15-24 lat, które pozostają poza systemem edukacji, nie uczestniczą
w szkoleniach i nie są zatrudnione na rynku pracy przez co najmniej 6 miesięcy lub
więcej8. Ponadto, baza danych Eurostatu i OECD obejmuje monitoringiem osoby
w wieku 25-29 lat oraz 30-34, pozostające poza rynkiem pracy i sferą edukacji.
Wskaźnik NEET można zatem wykorzystać do określenia niewykorzystanego potencjału ludzi młodych czy też stopnia wycofania się ich z rynku pracy i edukacji.
Po raz pierwszy termin NEET został oficjalnie wykorzystany w 1999 r.
w Wielkiej Brytanii, w raporcie „Bridging the Gap”9. W literaturze przedmiotu
można spotkać jego synonimy, takie jak: zmierzający donikąd (getting nowhere)10, wyrejestrowani, pominięci przez statystyki (off register), stracona młodzież (wasted youth), zwolnieni, zniechęceni, znikający młodzi ludzie (disengaged, disaffected, disappeared young people), osoby pozostające na utrzymaniu

8

9

10

NEETs – Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics, Costs and
Policy Responses in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Eurofound 2012, s. 19-22; NEET Statistics – Quarterly Brief – Quarter 1/2013, SFR 16/2013.
Department for Education, London 2013, s. 1, 6; Educational Attainment, Outcomes and Returns of Education. Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) Compiling
agency: Eurostat, the statistical office of the European Union, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
cache/ITY_SDDS/EN/edat_esms.htm [10.10.2013].
Bridging The Gap: New Opportunities For 16-18 Year Olds Not In Education, Employment Or
Training. Presented to Parliament by the Prime Minister by Command of Her Majesty July
1999, Department for Education and Employment, GB 1999, http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/
bridging-the-gap.pdf [10.10.2013].
J. Bynner: Education and Family Components of Identity in the Transition from School to
Work. „International Journal of Behavioral Development” December 1998, Vol. 22, s. 29-54;
Twenty something in the 1990s: Getting on, getting by, getting nowhere. Eds. J.M. Bynner,
E. Ferri, P. Shepherd. Ashgate Pub Ltd, November 1997, s. 10.
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rodziny (freeter)11. W polskiej literaturze pojawiają się określenia „niezaangażowani”, bierni, czy pokolenie „ani-ani”12.
Obecnie Komisja Europejska zaleciła wykorzystanie NEET jako dodatkowego
wskaźnika w monitorowaniu sytuacji osób młodych w gospodarce i określaniu postępów w realizacji programu gospodarczego „Europa 2020” i inicjatywy „Mobilna
młodzież”. Jednym z narzędzi aktywizacji osób młodych w UE ma być system gwarancji dla młodzieży, zapewniający osobom w wieku poniżej 25 lat pracę lub naukę
w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu szkoły lub ustaniu zatrudnienia. Program
może być postrzegany jako inicjatywa, która ma na celu ograniczenie zjawiska
NEET, a jego realizacja rozpocznie się w 2014 r. Już dzisiaj można stwierdzić, iż
jest to jedna z najlepszych inicjatyw w ramach UE, a jej pierwowzorem był system
pomocy dla młodzieży funkcjonujący w Finlandii, Austrii, Francji, Czechach, Danii
czy na Węgrzech13. Istotnym problemem pozostaje to czy środki przeznaczone na
jego realizację będą wystarczające. Budżet programu jest znacznie mniejszy niż setki miliardów euro, które wydatkowano na ratowanie banków. Na realizację programu przeznaczono 6 mld euro (2014-2020), co oznacza 857 mln rocznie dla 14 mln
NEET w wieku 15-29 lat lub 427 euro pomocy dla jednej osoby w ciągu siedmiu lat
(61 euro rocznie)14.

3. Wykorzystanie wskaźnika NEET do zdiagnozowania sytuacji
młodzieży na rynku pracy w transformujących się krajach UE
Podstawą wzrostu zainteresowania biernością osób młodych i wdrożenia
wskaźnika NEET do jej monitorowania może być teza, iż aktywność zawodowa
osób w wieku 15-34 jest niższa niż w starszych grupach wiekowych. Uzasadnienie tej tezy nie jest łatwe, bowiem wskaźnik NEET jest obliczany tylko dla wymienionych grup wiekowych. Porównanie zakresu nieaktywności zawodowej
i edukacyjnej we wszystkich grupach wiekowych według tej samej metodologii
11

12
13

14

H. Nudzor: Depicting Young People by what they are not: Conceptualization and usage of
NEET as a Deficit Label. „Educationalfutures” January 2010, Vol. 2(2), s. 16-17, e-journal of
the British Education Studies Association, http://www.educationstudies.org.uk/materials/
nudzorf3.pdf [20.10.2013]; Polska w Europie – przyszłość demograficzna. Sesja inauguracyjna.
Red. Z. Strzelecki, A. Potrykowska. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012, s. 28.
M. Szcześniak, G. Rondon: Pokolenie ani-ani: o młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie
dba o samokształcenie. „Psychologia Społeczna” 2011, t. 63 (18), s. 241-251.
Moving Youth into Employment. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee Of
The Regions. Brussels, 5.12.2012 COM(2012) 727 final {SWD(2012) 406 final}, s. 14-15.
A.M. Artner: Youth Unemployment or NEETs? Reasons and Treatment in Europe. CERSHAS
IWE Working Papers No. 202 (202). (2013), s. 1-21.
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Na podstawie szczegółowych wskaźników NEET w różnych grupach wiekowych, z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, płci, doświadczenia zawodowego oraz statusu na rynku pracy, można dokonać szczegółowej charakterystyki badanej grupy krajów, co zostało zestawione w poniższej tabeli.
Tabela 1
Delimitacja transformujących się krajów UE na podstawie wskaźnika NEET
Grupy krajów
Polska, Czechy,
Słowacja, Węgry

Litwa, Łotwa,
Estonia

Bułgaria, Rumunia

Cechy charakteryzujące
‒ niskie i średnie wskaźniki NEET
‒ dominują starsze roczniki wiekowe 30-34, w Polsce 25-29
‒ wysoki udział osób posiadających wykształcenie na poziomie 3-6 (wysokie
kwalifikacje)
‒ większość bezrobotnych
‒ wyższe wskaźniki dla kobiet
‒ bez doświadczenia zawodowego
‒ niskie wskaźniki NEET
‒ dominują starsze roczniki wiekowe 25-29 oraz 30-34
‒ wysoki udział osób posiadających wykształcenie na poziomie 3-6 (wysokie
kwalifikacje)
‒ większość bezrobotnych
‒ wyższe wskaźniki dla kobiet
‒ z doświadczeniem zawodowym (przeważają bezrobotni), nieaktywność
przymusowa
‒ wysokie wskaźniki NEET
‒ dominują młodsze roczniki wiekowe 25-29
‒ wysoki udział osób posiadających wykształcenie na poziomie 0-2 (niskie
kwalifikacje)
‒ większość nieaktywnych
‒ wyższe wskaźniki dla kobiet
‒ bez doświadczenia zawodowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu oraz NEETs – Young People not in Employment,
Education or Training: Characteristics, Costs and Policy Responses in Europe. Publications Office of
the European Union, Luxembourg, Eurofound (2012).

Podsumowanie
Analiza tradycyjnych mierników określających sytuację osób młodych na
rynku pracy, a w szczególności stopy bezrobocia, może w niepełny sposób charakteryzować zróżnicowanie występujące wewnątrz zbiorowości osób młodych
oraz przyczyny i skalę nieaktywnowści zawodowej i edukacyjnej. Dlatego jako
uzupełniający wskaźnik, monitorujący przepływy występujące w ramach tej
grupy oraz jej podatność na zmiany dokonujące się na rynku, można wykorzystać NEET. Podobieństwa i różnice można rozpatrywać w ramach grup państw
realizujących określony model polityki społecznej rynku pracy. W grupie krajów
środkowoeuropejskich występuje znaczne zróżnicowanie nieaktywności zawodowej i edukacyjnej osób młodych. Najwyższe wskaźniki NEET, niski poziom
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kwalifikacji młodzieży i wysoki udział biernych zawodowo charakteryzują Bułgarię i Rumunię. Jedną z przyczyn tego stanu mogą być duże zbiorowości społeczności romskiej, którą wyróżniają bardzo wysokie wskaźniki nieaktywności.
Udział ludności romskiej w ogóle ludności kraju jest najwyższy w Bułgarii
i wynosi około 10%, a w Rumunii około 8%. Również na Słowacji (ok. 9%)
i Węgrzech (ok. 7%) romska mniejszość etniczna jest znaczna, co kształtuje wyższe wskaźniki NEET. To jeden z wielu czynników determinujących wysokość tego
wskaźnika, zagadnienie to jednak powinno zostać szczegółowo rozpoznane.
Porównywanie wskaźników określających społeczno-ekonomiczną sytuację
ludzi młodych nie jest proste, zwłaszcza gdy chodzi o szeroki zasięg geograficzny,
a rzetelny obraz ich pozycji na rynku pracy może powstać tylko poprzez uwzględnienie w analizach różnych miar. Młodzi ludzie często napotykają na szczególne
trudności w wejściu na rynek pracy, co potwierdza przeprowadzona analiza, z tego
też względu wymagają stałego monitoringu. W porównaniu do zasobów siły roboczej w starszych grupach wiekowych, przyczyny ich bierności edukacyjnej i zawodowej są odmienne, co uzasadnia podejmowanie badań w tym zakresie.
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YOUTH PEOPLE NOT IN EMPLOYMENT, EDUCATION OR TRAINING
FOR EXAMPLE TRANSFORMED EUROPEAN COUNTRIES
Summary
Young people difficulties on the labour market, in education and training have contributed to the introduction of an additional indicator characterizing the activity in the
economy. Scientist and practitioners have developed a NEET indicator , which determines the population of young people who are unemployed, do not participate in formal
education and training. This article will attempt to define this category in the narrow and
broad sense and appearing in the conceptualization process research problems. According to Eurostat data NEET category will be used to diagnose the situation of young people in the transformed european countries. This issue is very important because the potential results of inactivity in the initial period of activity cause a lot of negative
consequences in the long time, both in terms of micro and macro, which is confirmed by
numerous scientific studies.

