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Młodzi na rynku pracy w Polsce 
i wybranych krajach Unii Europejskiej

STRESZCZENIE

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w Polsce 
oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest wskazanie najistot
niejszych problemów dotyczących funkcjonowania młodych na obecnym rynku pracy, 
a także analiza stopy bezrobocia oraz wskaźników zatrudnienia młodych w Polsce oraz 
w wybranych krajach Unii Europejskiej. Analiza ta została przeprowadzona w pierw
szej części opracowania. Bardzo istotnym jej elementem jest refleksja nad zjawiskiem 
dewaluacji dyplomów szkół wyższych oraz przedłużającym się okresem edukacji, 
co wiąże się z coraz późniejszym wchodzeniem młodych ludzi na rynek pracy. Druga 
część artykułu została poświęcona zbiorowości NEET, czyli grupie młodych, którzy 
nie pracują, nie uczą się ani też nie szkolą. Omówione zostały statystyki, przedsta
wione subgrupy NEET-sów oraz czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo 
przynależenia do tej kategorii. Podkreślić należy, iż bycie NEET nie zawsze wynika 
z autonomicznej decyzji jednostki. Sytuacja, w której jednostka czuje się zniechęcona 
i zdemotywowana do podjęcia jakiejkolwiek aktywności, czy to w sferze pracy, czy też 
w sferze edukacji, w znacznym stopniu związana jest z czynnikami społecznymi, kul
turalnymi, instytucjonalnymi oraz ekonomicznymi. W końcowej części pracy zostały 
przedstawione koszty społeczne oraz ekonomiczne, które wynikają z niewykorzystania 
znacznych zasobów pracy młodzieży.

Słowa kluczowe: młodzież, bezrobocie, NEET, praca.

Wprowadzenie

W spółczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą dynam iką zmian. W ciąż postępujące prze
obrażenia polityczne, społeczne oraz gospodarcze w  znaczący sposób w pływ ają na funk
cjonowanie poszczególnych grup ludzi na rynku pracy, w  tym  na grupę młodych. U rszula 
K alina-Prasznic wskazuje, że na obecny rynek pracy, oprócz standardow ych czynników 
oddziałujących na popyt oraz podaż pracy, coraz silniej w pływ a proces globalizacji, a także
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integracji, co silnie rzutuje na tempo wzrostu gospodarczego w poszczególnych gospodar
kach oraz na wielkość i strukturę zatrudnienia1.

Obecnie obserwuje się ogólną poprawę na rynkach pracy w Polsce i Unii Europejskiej, 
co przejawia się między innymi spadkiem stopy bezrobocia. Według danych Eurostatu 
w 2016 roku średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 8,5%, czyli o 0,9 p.p. 
mniej w porównaniu z rokiem poprzednim oraz o 1,7 p.p. mniej niż w roku 20142. Spadek 
ogólnej stopy bezrobocia wpłynął także na spadek bezrobocia wśród młodzieży.

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych tendencji dotyczących kształtowania się 
sytuacji młodych na obecnym rynku pracy. Zarówno w Polsce, jak w wielu innych krajach Unii 
Europejskiej, sytuacja młodych na rynku pracy poprawia się. Jednak wciąż relatywnie wysoka 
stopa bezrobocia młodych oraz bierność zawodowa i edukacyjna części młodzieży3 stanowią 
najistotniejsze problemy dotyczące funkcjonowania tej grupy wiekowej na rynku pracy.

Sytuacja osób młodych na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach UE

Jednym z najważniejszych wskaźników obrazujących poziom życia w danym kraju jest mie
rzona w sposób standaryzowany stopa bezrobocia. Na jej podstawie można określić sytuację 
społeczno-ekonomiczną ogółu społeczeństwa lub jego określonej części. Młodzi stanowią 
grupę społeczną zaliczaną do tak zwanych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy4, którzy częściej niż inne grupy wiekowe zmagają się z problemem braku 
pracy5. Z tych właśnie powodów podjęcie rozważań na temat funkcjonowania młodych 
wydają się być niezwykle istotną kwestią. Analiza sytuacji osób młodych na rynku pracy 
w Polsce oraz wybranych krajach UE zostanie dokonana na postawie danych statystycz
nych dotyczących stopy bezrobocia oraz zjawiska NEET dla młodych w latach 2010 oraz 
2016. Krystyna Szafraniec wskazuje, że jako grupę młodych najczęściej przyjmuje się osoby 
w wieku 15-24, a w dalszej kolejności 25-34 lat6. Zgodnie z tym do analiz wykorzystane 
zostały dane odnoszące się do młodzieży w wieku 15-24 lat.

Ludzie młodzi stanowią szczególnie ważną grupą z punktu widzenia rozwoju społe
czeństw, a ich rozwój edukacyjny i zawodowy warunkuje przyszły kształt struktury społecz
no-gospodarczej każdego państwa na świecie. Samo przejście ludzi młodych od edukacji

1 U. Kalina-Prasznic, Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy [w:] Rynek pracy w Pol
sce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, red. M. Noga, M. K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 
2011, s. 7-8.

2 Eurostat, Total unemployment rate, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1& 
plugin=1&pcode=tsdec450&language=en, dostęp: 29.12.2017 r.

3 T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny, Przemiany współczesnego rynku pracy -  w stronę niepew
ności [w:] Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, red. T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny, 
Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2015, s. 11-15

4 Ustawa z dn. 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, poz. 598), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails. 
xsp?id=WDU20140000598, dostęp: 28.12.2017 r.

5 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rynek pracy w Polsce w 2016 roku, https:// 
www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek 
-pracy-w-polsce-w-2016-r/, dostęp: 28.12.2017r.

6 K. Szafraniec, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011, s. 37.

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek
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do pracy je s t niezwykle istotne, a  poszukiwanie zatrudnienia m oże być złożonym  procesem. 
Od tego bow iem  zależy późniejsze poczucie niezależności i samorealizacji. Z tej perspek
tywy młody człow iek weryfikuje swoje plany życiowe i zawodowe. D la każdego sukces 
na rynku pracy może być inaczej pojm owany -  dla jednych  osób będzie to samo znalezienie 
m iejsca pracy, a dla innych głów nym  kryterium  zawodowego spełnienia będzie praca dobrze 
p ła tna7.

W  tym  m iejscu w arto przyjrzeć się bliżej sytuacji osób m łodych na rynku pracy w  P o l
sce. Podkreślić należy, że pom im o ogólnej sytuacji na rynku pracy w ciąż stosunkowo niska 
pozostaje aktyw ność zaw odow a osób m iędzy 15. a 24. rokiem  życia -  34,3%  oraz w skaź
n ik  zatrudnienia -  28,9%  w  IV  kw artale 2016 roku. N ajw yższa stopa bezrobocia rów 
nież dotyczy osób m łodych -  15,8%. Jednak w  tej m aterii P o lska nie różni się od innych 
krajów  U nii E u ropejsk ie j8. Statystyki te m ożna uzasadnić tym , iż obecnie pow szechne 
je s t zjaw isko „przedłużania w ejścia” na rynek pracy ze w zględu na to, że m łodzi ludzie 
dłużej się u c z ą 9. N iem niej jednak , porów nując ostatnie m iesiące roku 2016 i 2015, liczba 
m łodych bezrobotnych poprzednio pracujących zm niejszyła się o 13,1%, natom iast liczba 
dotychczas niepracujących spadła o 22,6% . N a tej podstaw ie m ożna w nioskow ać o ogól
nej popraw ie sytuacji osób m łodych na rynku p ra c y 10. Jednak najlepiej w idoczne zm iany 
dotyczyły osób m iędzy 18. a 24. rokiem  życia -  w  tym  przypadku w  roku  2016 liczba osób 
bezrobotnych  zm niejszyła się o 24,3%  (w porów naniu z rokiem  2015). Zw iązane to było 
także z  przeobrażeniam i w  strukturze w iekow ej zarejestrow anych bezrobotnych -  odsetek 
m łodych bezrobotnych spadł z 15,1%  (na koniec roku 2015) do 13,4%  (na koniec roku 
2016). W ynik ten  był najniższy od początku badania bezrobocia re jestrow anego11. P rze
kładając udział procentow y na konkretne liczby -  w  urzędach pracy na koniec 2016 roku 
zarejestrow anych było 179,2 tysięcy m łodych bezrobotnych. Jest to o 57,6 tysięcy m ło
dych  osób mniej w  porów naniu z rokiem  2 0 1 5 12. Jednym  z czynników, który z pew nością 
m iał w pływ  na popraw ę sytuacji osób m łodych, je s t realizacja G w arancji d la  M łodzieży 
(zalecenia w  spraw ie G w arancji w ydała R ada Europejska w  kw ietniu  2013, a od  roku 
2014 państw a członkow skie U nii Europejskiej zobow iązane były do ich  w prow adzenia). 
D otyczą one przede w szystk im  podniesienia jakośc i kształcenia zaw odow ego, propo
now ania wysokiej jakośc i praktyk i staży oraz przem ian w  system ie EURES (dotyczą
cym  sieci europejskich ofert p rac y )13. Ponadto w ażna w  tym  kontekście je s t  now elizacja 
ustaw y o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W  tejże now elizacji zwrócono
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7 M. Rosalska, A. Wawrzonek, Edukacyjne strategie przeciwdziałania bierności młodych na rynku 
pracy [w:] Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych. W poszukiwaniu metody, red. M. Rosalska, 
A. Wawrzonek, Fundacja Familijny Poznań. Wrocław 2015, s. 37-50.

8 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rynek pracy w Polsce w 2016 roku, https:// 
www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek 
-pracy-w-polsce-w-2016-r/, dostęp: 28.12.2017 r.

9 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2016 
roku, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku- 
pracy-osob-mlodych/rok-2016/, dostęp: 28.12.2017 r.

10 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rynek pracy..., dostęp: 28.12.2017 r.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Departament Rynku Pracy MRPiPS, O programie, http://gdm.praca.gov.pl/o-programie, dostęp: 

29.12.2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy/rynek
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2016/
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sytuacja-na-rynku-pracy-osob-mlodych/rok-2016/
http://gdm.praca.gov.pl/o-programie
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szczególną uw agę na osoby bezrobotne przed 30. rokiem  życia (wcześniej były to osoby, 
które nie ukończyły 25 la t)14.

N a koniec 2016 roku liczba młodych bezrobotnych (do 25. roku życia) w  ogólnej liczbie 
bezrobotnych kształtowała się różnie w  zależności od terytorium. Jeśli chodzi o województwa, 
najmniej młodych bezrobotnych zarejestrowało się w  województwie dolnośląskim (10,5%), 
łódzkim  (11,2%), śląskim (11,3%), zachodniopomorskim (11,9%). Natom iast najwięcej 
w  m ałopolskim (15,8%) oraz lubelskim (16%). Więcej młodych bezrobotnych znajdowało się 
na w siach (17,7%) niż w  m iastach (9,9%). Co ciekawe, na 100 zarejestrowanych młodych 
mężczyzn na wsi przypada 125 m łodych bezrobotnych kobiet, natomiast w  m iastach 14415.

Om awiając problem atykę m łodych na rynku pracy, nie m ożna pom inąć absolwentów, 
czyli osób w  okresie do 12 miesięcy od m om entu zakończenia edukacji. W  tej kategorii 
m ieszczą się między innym i osoby legitym ujące się w ykształceniem  wyższym . N a koniec 
2016 r. zarejestrowanych w  urzędach pracy w  całej Polsce było 52 tysiące absolwentów  szkół 
wyższych. Porów nując tę liczbę do roku 2015, było to o 19,6 tysięcy osób mniej (obniżka 
o 27,3%). Bezrobotni absolwenci na koniec 2016 roku stanowili 3,9%  ogółu bezrobotnych16.

D la pełniejszego zobrazow ania stopniowej poprawy sytuacji m łodych Polaków  na rynku 
pracy warto przytoczyć najważniejsze dane dotyczące zatrudnienia i ich aktywności zaw o
dowej sprzed kilku lat. W  tabeli 1 zaprezentowano w skaźnik zatrudnienia, stopę bezrobo
cia oraz współczynnik aktywności zawodowej poszczególnych grup w iekow ych w  Polsce 
w  latach 2010 oraz 2016.

Tabela 1. W skaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia, w spółczynnik aktywności zawodowej 
dla poszczególnych grup w iekow ych w  Polsce w  roku 2010 oraz 2016

(Table 1. Em ploym ent rate, unem ploym ent rate, econom ic activity rate 
for particular age groups in  Poland in  2010 and 2016)

G rupa wiekowa W skaźnik zatrud
nienia Stopa bezrobocia Współczynnik aktyw

ności zawodowej
Rok 2010

15-24 lata 26,3 23,7 34,5
25-34 lata 76,7 10,0 85,2
35-44 lata 82,0 6,9 88,0
45-59/64 lata 59,7 7,3 64,7
65 lat i więcej 6,2 — 6,4

Rok 2016
15-24 lata 28,9 15,8 34,2
25-34 lata 79,9 6,3 85,3
35-44 lata 83,1 4,1 86,7
45-59/64 lata 68,5 3,9 71,5
65 lat i więcej 8,1 — 8,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS, Rynek pracy w Polsce 2010...; MRPiPS, Rynek 
pracy w Polsce w 2 0 1 6 .

14 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rynek p ra c y .,  op. cit., dostęp: 28.12.2017 r
15 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na ry n k u .,  op. cit., dostęp: 

28.12.2017 r.
16 Ibidem.
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Tabela prezentuje stopień dynam iki zm iany trzech podstaw ow ych w skaźników ekono
m icznych dotyczących rynku pracy. M im o że prezentowane są dane biorące pod uwagę 
relatywnie krótkie ramy czasowe, to jednak  w idoczna je s t pozytyw na tendencja, która w ska
zuje na zakończenie negatyw nych procesów ekonom icznych spow odow anych globalnym  
kryzysem  gospodarczym , który w ybuchł w  roku 2008. W śród osób m łodych (porównując 
rok 2010 i 2016) w  Polsce w  w ieku 1 5 -2 4  lata nastąpił wyraźny spadek stopy bezrobocia 
o 7,9 p.p. W zrósł z kolei w skaźnik zatrudnienia o 2,6 p.p, a w spółczynnik aktywności zaw o
dowej w śród osób m łodych w  analizow anych latach nie uległ zmianie.

M ożna także porównać sytuację osób m łodych na rynku pracy w  Polsce z sytuacją panu
ją cą  w  innych krajach U nii Europejskiej. Do tego celu w ykorzystano wartość stopy bezrobo
cia młodzieży między 15. a 24. rokiem  życia.

Młodzi na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Wykres 1. Stopa bezrobocia młodzieży 15 -  24 lata w wybranych krajach Unii Europejskiej 
(Graph 1. Youth unemployment rate -  population aged 15-24 in selected EU countries)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Youth unemployment rate -%  of active popu
lation aged 15-24. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t 
ipslm80&plugin=1, dostęp: 28.12.2017.

Do analiz w ybrano następujące kraje U nii Europejskiej: Grecja, Włochy, Hiszpania, 
Cypr, Portugalia, Austria, Holandia, Czechy, Niemcy. Pośród nich w yróżnić m ożna trzy 
grupy państw. Pierw szą z nich stanow ią państw a południa Europy, które mniej efektywnie 
(na tle innych państw  U nii Europejskiej) poradziły sobie ze zw alczaniem  skutków ostatniego 
kryzysu ekonom icznego. D rugą grupę stanow ią kraje (Niemcy, Austria, Holandia), których 
system  ekonom iczny okazał się bardziej stabilny, głównie dzięki wypracowanej wcześniej 
silniejszej pozycji gospodarczej. Trzecią kategorię stanowią Czechy oraz Polska jako  kraje, 
których specyfika ekonom iczna polega na tym, iż ich gospodarki są system am i posttransfor- 
m acyjnym i i które przez w iele lat zm uszone były przechodzić przez szereg procesów  dosto
sowania do realiów  gospodarki rynkowej.

Porów nując rok 2010 oraz 2016, zauważyć można, że w  tym  okresie największy spadek 
bezrobocia m łodych m iał miejsce w  Czechach i w yniósł 7,8 p.p., czyli niemal 43%. N ajw yż
szy zaś w zrost stopy bezrobocia w śród osób m łodych zanotowano w e W łoszech (o 19,9 p.p.).

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t


104

Natomiast najmniejszą zmianę zarejestrowano w Holandii (o 0,3 p.p.). Sytuacja młodych 
Polaków w analizowanych latach również uległa poprawie (2010 -  23,7%, 2016 -  17,7%), 
a ekonomiści prognozują dalszą tendencję spadkową stopy bezrobocia wśród osób młodych. 
Co ciekawe, w Portugalii wskaźnik ten od 2010 roku wzrastał, aby w 2016 spaść ostatecznie 
do poziomu równego z tym, który odnotowany został w 2010 roku17.

W niektórych państwach Europy, jak na przykład w Hiszpanii lub w Grecji, mimo że odse
tek młodych, wykształconych osób utrzymuje się na wysokim poziomie, to jednak stopa bez
robocia w tej grupie wiekowej również jest bardzo wysoka. Z kolei w Niemczech, gdzie niższy 
jest odsetek młodych osób z wyższym wykształceniem, jednocześnie zauważyć można, że jest 
dużo mniej młodych pozostających bez zatrudnienia. Według danych Eurostatu w Niemczech 
stopa bezrobocia wśród młodych była najniższa w całej Unii Europejskiej. Niemcy oferują 
młodym ludziom specjalne oferty kursów, które przygotowują do pracy w bardzo skonkrety
zowanych, poszukiwanych zawodach. Mimo że rozwiązanie to jest skuteczne, wielu młodych 
Europejczyków sądzi, że tego typu kursy są mniej prestiżowe niż studia wyższe i znaczna część 
z nich decyduje się na edukację w szkole wyższej, chociaż obecnie nierzadko bywa tak, że po 
jej ukończeniu mają kłopoty ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia18.

W literaturze pojawia się również pojęcie nadwykształcenia (overeducation). Zjawisko 
to przejawia się tym, iż ze względu na „nadprodukcję” dyplomów szkół wyższych osoby 
z wyższym wykształceniem muszą podejmować pracę na takich stanowiskach, na których 
dotychczas pracowały osoby z niższymi kwalifikacjami. Wobec tego osoby wykształcone 
zmuszone są do pracy poniżej swoich kwalifikacji19, co wiąże się często z frustracją mło
dych, niezadowoleniem oraz obniżeniem ich samooceny.

Można w takim razie zastanowić się, jaka praca będzie dostępna dla młodych (i nie tylko) 
ludzi w Polsce w ciągu następnych kilku lat. Coraz bardziej popularna staje się działalność 
tak zwanych „zielonych kołnierzyków”, czyli osób, które pracują na rzecz ochrony środo
wiska. Tutaj wachlarz możliwości jest spory -  od osób pracujących w elektrowniach wiatro
wych, przy montażu paneli słonecznych i budowie domów ekologicznych po osoby trudniące 
się uprawami ekologicznymi lub dietetyków. Rynek pracy otwarty będzie także na informa
tyków (w związku z pojawiającymi się nowymi potrzebami, jak na przykład umiejętność 
pracy „w chmurze”) i telemarketerów oraz osób, które zajmują się usługami świadczonymi 
teleinformatycznie. Nie maleje także zapotrzebowanie na pracowników fizycznych (zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach europejskich) związanych z budownictwem, sadownictwem 
czy rolnictwem. Ponadto coraz popularniejszy w Polsce staje się outsourcing. Jest to prze
kazywanie firmom zewnętrznym (lub samodzielnym pracownikom) pracy, która dotychczas 
wykonywana była wewnątrz firmy20.

Młodzi ludzie zainteresowani są również zakładaniem własnych firm lub pozostaniem 
freelancerami (specjalistami niezależnymi). Szansą na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej są między innymi startupy21. Odbywają się konkursy dla młodych osób, w któ
rych chętnie biorą udział, prezentując swoje innowacyjne pomysły, a także zdobywając fun
dusze na ich realizację.

Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak

17 Eurostat, Youth unemployment rate..., dostęp: 28.12.2017 r.
18 J. M. Szaban, op.cit., s. 301-305.
19 Ibidem, s. 304.
20 Ibidem, s. 312.
21 Ibidem, s. 311-312.
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Zbiorowość NEET na rynku pracy

Dla pełnej analizy sytuacji młodych na rynku pracy warto również przyjrzeć się zjawisku 
dotyczącemu osób młodych określanemu jako NEET oraz skali jego występowania zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę tę kwestię, także 
widoczna jest poprawa sytuacji młodzieży na rynku pracy, która wyraża się w spadku liczby 
osób młodych, którzy zaliczani są do wspomnianej kategorii NEET (not in employment, edu
cation or training).

Do zbiorowości NEET należą młodzi ludzie, którzy z różnych przyczyn jednocześnie 
nie pracują, nie uczą się ani nie biorą udziału w jakichkolwiek szkoleniach czy kursach 
kwalifikacyjnych w celu przygotowania się do wykonywania zawodu. Podstawową cechą 
tej grupy młodych jest brak zaangażowania w priorytetowe sfery funkcjonowania społecz
nego, a mianowicie w sferę zawodową oraz sferę edukacji22. Należy również zaznaczyć, 
że do kategorii NEET nie są zaliczane osoby, które wykazują chwilowy brak aktywności 
spowodowany na przykład zakończeniem edukacji w szkole i wchodzeniem na rynek pracy 
czy też przerwą wynikającą z niedostania się na wymarzony kierunek studiów. Termin NEET 
odnosi się do stanu bezczynności młodych, który w ciągu ostatniego roku trwał łącznie dłu
żej niż sześć miesięcy23.

W Europie pierwsze próby określenia zjawiska NEET miały miejsce w latach osiem
dziesiątych XX w. Były one związane ze zmianami w zasiłkach dla osób bezrobotnych 
w Wielkiej Brytanii, które były odbierane znacznej części młodym w przedziale wiekowym 
od 16 do 18 lat. Od tamtego czasu rosło zainteresowanie grupą młodych, którzy zarówno 
nie pracują, jak i nie kształcą się. W połowie lat dziewięćdziesiątych została wprowadzona 
typologia ówczesnej młodzieży z podziałem na cztery grupy: młodzież, która pracuje (Sta
tus 3), młodzież, która zdobywa kwalifikacje (Status 2), młodzież która się uczy (Status 1) 
oraz młodzież, która nie wykazuje żadnej z wymienionych aktywności. Tej grupie młodych 
przypisano status ZerO, a następnie z powodu negatywnego wydźwięku zmieniono na Sta
tus A 24. Natomiast terminu NEET po raz pierwszy użyto w 1999 roku w rządowym raporcie 
pod nazwą Bridging the gap. Raport ten dotyczył wielkości, a także przyczyn występowania 
grupy ludzi młodych w wieku 16-18 lat, którzy przez co najmniej 6 miesięcy nie byli zatrud
nieni, nie uczyli się oraz nie brali udziału w szkoleniach25. W Polsce dla grupy młodych 
z kategorii NEET stosuje się także termin „pokolenie ani-ani” 26.

Z ekonomicznego punktu widzenia zbiorowość NEET tworzą osoby nie zarabiające 
oraz żyjące na koszt innych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to grupa odznaczająca

22 J. Grotowska-Leder, B. Serafin-Juszczak, Zbiorowość N ETT- niewykorzystane zasobypracy mło
dzieży. Skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska w perspektywie Unii Europejskiej [w:] Rynek pracy 
i polityka społeczna w XXI wieku. Aktualne problemy, red. W. L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2014, s. 13.

23Eurofound, NEETs Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe, Luxembourg: Publications Office of the European Union, s. 70.

24 Ibidem, s. 19-20.
25 Social Exclusion Unit, Bridging the gap: new opportunities fo r  16-18 year olds not in education, 

employment or training, http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf, dostęp: 30.12.2017 r.
26 M. Szcześniak, G. Rondón, Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie 

dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” 2011, nr 63(18), s. 241-251.

http://dera.ioe.ac.uk/15119/2/bridging-the-gap.pdf
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się wewnętrzną heterogenicznością, co sprawia, że jej powszechne negatywne oceny są 
krzywdzące. Różnorodność grupy młodych nie uczących się oraz nie pracujących wynika 
z szerokiego spektrum losów jej członków. Do NEET-sów należą zarówno osoby wysoko wyedu
kowane, które nie mogą znaleźć zatrudnienia odpowiadającego ich wykształceniu, kwalifikacjom 
czy aspiracjom, a nie chcą podejmować bezpłatnych praktyk czy staży, jak i osoby z niskimi kwa
lifikacjami, które z różnych przyczyn przedwcześnie ukończyły naukę27. Fundamentalną kwestią, 
jaka łączy wszystkie te osoby, jest brak motywacji do kontynuowania lub zmiany kwalifikacji, 
co wynika z różnych przyczyn. „Pokolenie ani-ani” składa się zarówno z młodych, którzy nie pra
cują, bo po prostu nie chcą, oraz takich, którzy nie znajdują odpowiedniego miejsca pracy lub też 
nie mogą podjąć pracy na przykład z powodu niepełnosprawności28.

Różnorodność zbiorowości NEET została sklasyfikowana przez jeden z organów Unii 
Europejskiej o nazwie Badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia 
i Pracy (Eurofound). Badania przeprowadzone przez Eurofound wykazały, że wśród katego
rii NEET wyróżnić można przynajmniej pięć głównych subgrup:
• bezrobotni (the conventionally unemployed) -  najliczniejsza z grup NEET-sów, do której 

należą młodzi bezrobotni krótko- i długoterminowi;
• niezdolni z różnych przyczyn do podjęcia pracy lub nauki (the unavailable) -  osoby cho

re, niepełnosprawne oraz opiekunowie innych członków rodziny;
• niezaangażowani (the disengaged) -  zniechęceni byli pracownicy oraz młodzi prowadzą

cy aspołeczny tryb życia;
• poszukujący/oczekujący (the opportunity-seekers) -  młodzi aktywnie poszukujący pracy 

lub możliwości kształcenia, nie jakichkolwiek, ale zgodnych z ich umiejętnościami oraz 
aspiracjami;

• NEET-si z własnego wyboru (voluntary NEETs) -  młodzi, którzy z własnego wyboru po
zostają poza sferą edukacji oraz zatrudnienia, ponieważ angażują się w inne aktywności, 
takie jak sztuka, podróże czy muzyka29.
Według danych Eurostatu w 2016 roku 11,5% młodych w wieku 15-24 lata w Unii 

Europejskiej należało do grupy NEET, a zjawisko to występuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. W Polsce w 2016 roku do ludzi młodych, którzy nie pracowali, nie uczyli się, 
a także nie szkolili, zaliczało się 10,5% wszystkich młodych30. W tabeli 2 przedstawiono 
wskaźnik NEET w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2012-2016.

Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak

Tabela 2. Wskaźnik NEET 15-24 lata w Unii Europejskiej i w Polsce w latach 2012-2016 
(Table 2. The NEET indicator 15-24 years in the European Union and Poland in 2012-2016)

2012 2013 2014 2015 2016
Unia Europejska 13,2% 13,0% 12,5% 12,0% 11,5%

Polska 11,8% 12,2% 12,0% 11,0% 10,5%
Źródło: opracowanie włane na podstawie: Eurostat, Young people neither in employment...

27 W. L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska (red.), op. cit., s. 13.
28 E. Kraus, Zjawisko NEET, czyli o młodzieży trzy razy nic, „Problemy Profesjologii” 2016, nr (2), 

s. 67-80.
29 Eurofound, NEETs Young people not...op.cit. s. 24.
30 Eurostat, Young people neither in employment nor in education and training by sex and NUTS 2 

regions (NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/showdo?dataset=edat_lfse_22&lang=en, 
dostęp: 30.12. 2017 r.

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/showdo?dataset=edat_lfse_22&lang=en
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Jak wskazują dane zawarte w  tabeli 2, w  ostatnich latach problem  młodzieży, która 
nie podejmuje żadnej aktywności edukacyjnej ani też zawodowej stopniowo zmniejszał się. 
Od roku 2012 do roku 2016 wskaźnik NEET w  U E spadł o 1,7 p.p., czyli o prawie 13%. 
W  Polsce w  tym  czasie również nastąpiła poprawa i spadek wskaźnika NEET wyniósł 1,2 p.p., 
czyli około 10%. Należy także porównać skalę zjawiska NEET w  Polsce oraz w  innych krajach 
Unii Europejskiej. N a wykresie 2 przedstawiono wskaźnik NEET w  wybranych krajach UE 
w  latach 2010 oraz 2016.

Młodzi na rynku pracy w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej

Wykres 2. Wskaźnik NEET w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2010 oraz 2016 roku 
(Graph 2. NEET indicator in selected EU countries in 2010 and 2016)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Young people neither in employment...

Z powyższego w ykresu odczytać można, że spośród analizow anych krajów  największy 
spadek w skaźnika N EET odnotowano w  H iszpanii oraz w  Niem czech. W  Polsce popraw a ta 
nie je s t aż tak zauważalna, biorąc pod uwagę dane z roku 2010 oraz 2016, niemniej jednak  
w skaźnik N EET spadł o 0,3 p.p., czyli o 2,8%. Z drugiej jednak  strony, pom im o ogólnej 
sytuacji na europejskich rynkach pracy, w  krajach takich ja k  G recja czy W łochy zanotowano 
w zrost liczby m łodych, którzy zarówno nie pracują, nie uczą się ani też nie szkolą się.

Analizując zbiorowość N EET na rynku pracy, należy także zaznaczyć, że w  krajach Unii 
Europejskiej istnieją tak zwane czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo w ystą
pienia w śród m łodych jednocześnie bierności zawodowej i bierności edukacyjnej. Czynniki 
te to między innymi: niepełnosprawność, zam ieszkanie na obszarach peryferyjnych, niski 
poziom  wykształcenia, pochodzenie migracyjne, niski poziom  w ykształcenia oraz niski 
poziom  dochodów rodziców czy też bezrobocie rodziców. Jednym  z najgroźniejszych w śród 
w ym ienionych czynników je s t niski poziom  w ykształcenia31. Potw ierdzają to statystyki 
Eurostatu, które m ów ią o tym, że w  2015 roku osoby z niskim  poziom em  w ykształcenia 
były praw ie trzy razy częściej zaliczane do kategorii N EET niż osoby lepiej wykształcone.

31 Eurofound, Young people and 'NEETs' infographie, https://www.eurofound.europa.eu/emcc/ 
labourmarket/youthinfographic, dostęp: 30.12.2017 r.

https://www.eurofound.europa.eu/emcc/
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Rów nież zjawisko N EET w  m niejszym  stopniu dotyczyło m łodych Europejczyków  m ieszka
jących  w  m iastach niż osoby młode zam ieszkałe poza dużym i aglom eracjam i32.

Wyżej przedstawione czynniki, które w  dużym  stopniu determ inują przynależność 
do kategorii NEET, są także istotnym  problem em  w  Polsce. Jednak w yniki badań wykazują, 
że w  Polsce duży w pływ  na tworzenie się generacji N EET m ają również czynniki ekono
m iczne oraz instytucjonalno-kulturowe, takie jak:
• długotrwałe bezrobocie w  regionie (w szczególności w  regionach, które są oddalone 

od znaczących szlaków kom unikacyjnych oraz z utrudnionym  dostępem  do instytucji 
i usług publicznych);

• nieelastyczność rynku pracy (niechęć pracodaw ców  do zatrudniania absolwentów, którzy 
nie posiadają dośw iadczenia zawodowego i równoczesne preferow ane przez pracodaw 
ców zatrudnianie studentów z uw agi na niższe koszty pracy);

• segm entacja rynku pracy (przejaw iająca się w  podziale lokalnego rynku pracy na seg
m ent stabilny, gdzie pracownicy zatrudniani są w  oparciu o um ow ę o pracę, najczęściej 
na pełen etat, oraz gorszy segm ent rynku pracy, gdzie zatrudnia się głównie pracowników 
na um owy cywilno-prawne; często je st to praca tym czasowa, w  niepełnym  wym iarze 
godzin);

• rozbieżność program ów  kształcenia z w ym aganiam i pracodawców, co skutkuje niedopa
sow aniem  kw alifikacyjnym  m łodych do zapotrzebowania rynku pracy na pracow ników 33. 
Z jawisko N EET to dla każdego państw a duże obciążenie, które przynosi w iele negatyw 

nych skutków zarówno na poziom ie społeczeństwa, ja k  i na poziom ie gospodarki. M łodzi 
należący do NEET-sów często w ycofują się z życia obywatelskiego, politycznego i społecz
nego, co może prowadzić do w ykluczenia oraz izolacji społecznej34. Z punktu w idzenia eko
nom icznego koszt istnienia kategorii młodzieży, k tóra nie szkoli się, nie uczy ani nie pracuje, 
to suma kosztów  zasobow ych (utraconych zysków), gdyż młody człow iek nie zarabia i nie 
płaci podatków oraz kosztów  dla finansów publicznych, które w ynikają z wypłaty środków 
na św iadczenia społeczne, utrzym anie urzędów  pracy i innych instytucji, które zajm ują się 
w spieraniem  osób bezrobotnych i w ykluczonych35. W edług raportu Eurofound średni koszt 
zbiorowości N EET w  U nii Europejskiej w  2011 roku w yniósł 1,21% je j PKB. Natom iast 
dla Polski koszt utrzym ania NEET-sów został oszacowany na 2,04%  P K B 36.

W  świetle przytoczonych faktów  niewątpliwie należy podkreślić, że spadek liczby m ło
dych należących do kategorii NEET, który m iał miejsce w  ostatnich latach, je s t niezwykle 
ważny dla całego społeczeństwa oraz ogólnej sytuacji ekonom icznej danego państwa. D la
tego też w szystkie kraje oraz instytucje U nii Europejskiej powinny zarówno szukać now ych 
rozw iązań przeciw działających bierności młodzieży, ja k  i udoskonalać ju ż  istniejące, 
co przyczyni się do dalszej poprawy sytuacji m łodych na rynku pracy oraz ich większego 
udziału w  życiu zawodowym  i edukacyjnym.

Agnieszka Nymś-Górna, Anna Sobczak

32 Eurostat, Statistics on young people neither in employment nor in education or training, http:// 
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_m_employ- 
ment_nor_in_education_or_training, dostęp: 30.12.2017 r.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy. 
Warszawa: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/ 
Raport_finalny_z_badania_NEET_okl.pdf, dostęp: 28.12.2017 r.

34 W. L. Machol-Zajda, C. Sadowska-Snarska (red.), op. cit., s. 13-27.
35 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Wsparcie młodych..., dostęp: 28.12.2017 r.
36 Eurofound, Young people and NEETs'..., dostęp: 30.12.2017 r.

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/
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Zakończenie

N a ogólną sytuację osób m łodych na rynku pracy składa się w iele czynników, między innymi 
społecznych, ekonom icznych, demograficznych. W iele jednak  zależy od nich samych, od ich 
motywacji, chęci do zmian, zaangażowania, zbierania dośw iadczeń i -  mimo wszystko -  
wykształcenia. W  ostatnich latach w  Polsce, ja k  i w  w ielu innych krajach U nii Europej
skiej obserwuje się spadek bezrobocia w śród grupy wiekowej 1 5 -2 4  lata, co w  dużej mierze 
w ynika z ogólnej poprawy na europejskich rynkach pracy. Także dane statystyczne dotyczące 
w skaźnika N EET w skazują na zm niejszenie się liczby m łodych, którzy pozostają bierni 
zarówno pod w zględem  edukacyjnym, ja k  i zawodowym . Pom im o to w ciąż ważne pozo
staje projektowanie i w drażanie kolejnych, now ych program ów  uspraw niających funkcjo
nowanie m łodych w  realiach rynku pracy. Przywiązywanie szczególnej uw agi do kreow ania 
zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej i zawodowej ju ż  na w czesnych etapach eduka
cji może skutecznie niwelować pojawiające się dysfunkcje. Poprzez wydłużający się okres 
pobierania edukacji w szkołach wyższych m łodzi ludzie później zaczynają zdobywać pierw 
sze dośw iadczenia zawodowe. Od lat w  w ielu europejskich krajach panuje problem  nad
produkcji dyplom ów szkół wyższych. Z drugiej jednak  strony sytuacja, w  której występuje 
tak wysoka podaż absolwentów  szkół wyższych, posiada swoje pozytywne konsekwencje 
w  postaci w ejścia na rynek pracy pokolenia bardzo dobrze wykształconego. Ponadto w  Unii 
Europejskiej (w tym  także w  Polsce) odnotowano znaczny spadek w skaźnika NEET, a więc 
zwiększa się liczba m łodych, którzy podejm ują edukację, zatrudnienie czy też uczestniczą 
w  kursach zaw odowych i szkoleniach. Konkludując, m ożna dodać, że sytuacja na obecnym  
rynku pracy w Polsce i w w ielu innych państw ach U nii Europejskiej stale się poprawia, 
a jego  pogłębiająca się chłonność pozw ala na prognozowanie, że problem  braku pracy w śród 
m łodych w  kolejnych latach będzie się również zmniejszał.
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SUMMARY

Agnieszka Nyms-Gorna, Anna Sobczak

Young people on the labour m arket in Poland and selected 
European Union countries

This paper presents the situation of young people on the labour market in Poland 
and in selected European Union member states. With the overall improvement observed 
on the labour market, the situation of young people in Poland and in many other EU 
countries has also improved in recent years. The aim of this paper is to identify the most 
important issues concerning the functioning of young people on the modern labour mar
ket, as well as analyzing the unemployment and employment rates observed for young 
people in Poland and in selected European Union member states. The analysis was 
carried out in the first part of the study. The reflection on the phenomena of devalua
tion of higher education diplomas and the prolonged period of education, which result 
in young people entering the labour market much later than they used to in the past 
is also crucial. The second part of this paper is devoted to the NEET community, which 
consists of young people who refuse to work, learn or train. The statistics, subgroups 
of NEETs and risk factors that increase the likelihood of being included in this category 
are discussed. It should be emphasized that people do not always become NEETs of their 
own free will. A situation in which an individual feels discouraged and unmotivated 
to engage in any activity, whether in the sphere of work or in the sphere of education, 
is largely conditioned by some social, cultural, institutional and economic factors. 
The final part of this paper presents the social and economic consequences of a sig
nificant number of young workforce being professionally inactive.

Key words: youth, unemployment, NEET, job.
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