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StreSzczenie

w artykule poruszony został problem neet w Unii europejskiej jako szczególny 
przypadek bezrobotnych osób młodych. Przedstawiona została etymologia pojęcia, praw-
dopodobne czynniki ryzyka wystąpienia zjawiska oraz koszty społeczne dla poszczegól-
nych jednostek. szczególną uwagę poświęcono dynamicznie zwiększającym się kosztom 
ekonomicznym generowanym przez grupę neet. w artykule zawarte zostały również 
aktualne propozycje rozwiązania problemu neet w Ue.

celem pracy jest wykazanie, jak duże koszty ekonomiczne generowane są przez 
grupę neet oraz jak dużą skalę osiągnęło już to zjawisko, poprzez przedstawienie me-
todologii obliczania tych kosztów oraz wykazanie różnic w definiowaniu stopy bezrobo-
cia wśród osób młodych a stopy neet.

Wprowadzenie

stopa globalnego bezrobocia młodzieży w roku 2013 szacowana była na 12,6%. 
aż 73 mln młodych ludzi w 2013 roku było bezrobotnymi1. w kwietniu 2014 roku 
stopa bezrobocia wśród młodzieży dla 28 krajów Ue osiągnęła poziom 23,3%, 
co stanowiło gwałtowny wzrost w porównaniu do poziomu 15,5% odnotowanego 
przed kryzysem, w marcu 2008 roku. liczba bezrobotnych osób młodych mie-

* Justyna Mirończuk, mgr, katedra Polityki ekonomicznej, wydział ekonomiczno-socjolo-
giczny, Uniwersytet Łódzki, e-mail: mironczuk.justyna@interia.pl.

1  Global Employment Trends for Youth 2013. A Generation at Risk, international labour orga-
nization, Geneva 2013, s. 10.
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rzona w wartościach bezwzględnych wyniosła 9,4 mln w 2013 roku dla Ue-282. 
choć udział młodych osób w rynku pracy różni się znacząco w poszczególnych 
państwach członkowskich, w większości z nich stopa bezrobocia wśród młodzie-
ży uległa podwojeniu lub nawet potrojeniu od początku kryzysu.

z danych eurostatu wynika, że stopa bezrobocia wśród młodych Polaków 
przekroczyła w marcu 2013 roku 28%. należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten 
dotyczy wyłącznie młodych szukających pracy, gdyż pozostali wciąż uczą się lub 
studiują3. 

kryzys w połączeniu z wchodzeniem na rynek pracy ostatnich roczników 
wyżu demograficznego znacząco pogorszył szanse młodych ludzi na dobry start 
na rynku pracy. sytuacja osób młodych jest trudna w całej europie. w niektó-
rych krajach – między innymi w Hiszpanii i Grecji – stopa bezrobocia w grupie 
wiekowej 15–24 lata przekroczyła już 50%. statystyki obejmują na ogół tylko 
tych młodych ludzi, którzy są gotowi do pracy i chcą ją podjąć. natomiast poza 
nimi jest też ogromna grupa, która już tak dalece straciła motywację, że po prostu 
„odwróciła się” od rynku pracy. stanowi ona 13% populacji w wieku 15–24 lat. 
osoby te są bezrobotne, nie podejmujące jakiejkolwiek aktywności, mające  nie-
wielkie zaufanie do instytucji i otaczających ludzi, osoby społecznie i politycznie 
odizolowane. w przypadku tej grupy znacznie większe jest też prawdopodobień-
stwo związania się z kręgami przestępczymi. często takie osoby stają się ofiarami 
narkomanii i alkoholizmu. sytuacja ta jest wynikiem porzucenia szkoły lub braku 
pracy. z uwagi na zwiększającą się skalę zjawiska i możliwość oceny sytuacji 
tych osób na rynku pracy wprowadzono definicję neet (not in employment, any 
education and training – osoby niezatrudnione, nieuczące się, niebiorące udziału 
w żadnych szkoleniach).

etymologia i charakterystyka neeT

tradycyjne wskaźniki dotyczące udziału w rynku pracy często poddaje się kryty-
ce, gdyż mają one ograniczony związek z sytuacją osób młodych, wobec czego 
zaczęto stosować pojęcie neet. Do grupy tej należą zazwyczaj osoby między 15 
a 24 rokiem życia, które niezależnie od posiadanego wykształcenia nie pracują 
i nie uczą się, w związku z czym są bardziej zagrożone wykluczeniem z ryn-
ku pracy i wykluczeniem społecznym. skrót neet pojawił się po raz pierwszy 

2  Youth, www.epp.eurostat.ec.europa.eu (11.09.2014).
3  Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, Ministerstwo 

Pracy i Polityki społecznej, www.mir.gov.pl (14.05.2013).
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w wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. XX wieku i odzwierciedlał alternatywny 
sposób klasyfikowania młodzieży po wprowadzeniu zmian w polityce w obsza-
rze zasiłków dla bezrobotnych. od tego czasu znacznie wzrosło zainteresowa-
nie grupą neet na poziomie polityki Ue i niemalże we wszystkich państwach 
członkowskich sformułowano definicje neet�.

należy zauważyć jednak, że w wielkiej Brytanii oraz w nowej zelandii 
termin neet nadal odnosi się przede wszystkim do nastolatków. w przypad-
ku Japonii i korei kategoria ta wydaje się być zjawiskiem społecznym, które 
wpływa na rynek pracy, jak również na integrację młodych pokoleń ze społe-
czeństwem. według japońskiej definicja neet to osoby w wieku 15–34 lata, 
które pozostają poza rynkiem pracy, nie uczęszczają do szkoły ani nie zajmują 
się domem5. w korei termin neet odnosi się do osób w wieku 15–34 lat, które 
porzuciły szkołę, nie przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności go-
spodarczej, nie mają pracy, nie mają obowiązków rodzinnych (lub dzieci) i nie są 
w związku małżeńskim6. w związku z brakiem jednej, międzynarodowej defini-
cji neet precyzującej jej cechy, praktycznie niemożliwe jest ich porównywanie 
na szczeblu międzynarodowym. stąd też artykuł skupia się na charakterystyce 
neet w Ue.

w celu uzyskania dodatkowego wskaźnika do monitorowania sytuacji mło-
dzieży w ramach strategii Europa 2020 oraz do przeprowadzenia porównań mię-
dzy krajami komitet zatrudnienia (eMco) oraz Dyrekcja Generalna eMPl przy 
komisji europejskiej w 2010 roku uzgodniły definicję i metodykę standaryzowa-
nego wskaźnika pomiaru rozmiaru populacji neet wśród państw członkowskich. 
wskaźnik ten obejmuje młodzież w wieku 15–24 lat, bezrobotną lub nieaktywną 
zawodowo (zgodnie z definicją Międzynarodowej organizacji Pracy), jak rów-
nież tę, która nie uczestniczy w procesie kształcenia lub szkoleniach7. wskaźnik 
ten został zbudowany przy użyciu standardowej definicji licznika i mianownika, 
gdzie8: 

�  Młodzi ludzie i młodzież bierna społecznie (tzw. Grupa NEET) w Europie: podstawowe usta-
lenia, european Foundation for the improvement of living and working conditions 2012, www.
eurofound.europa.eu, s. 5 (15.02.2012).

5  Job for Youth. Japan, oecD 2008, s. 45.
6  NEETs Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics Costs and 

Policy Responses in Europe, european Foundation for the improvement of living and working 
conditions 2012, s. 26–27.

7  Ibidem, s. 22.
8  Educational Attainment and Outcomes of Education. Statistical Concepts and Definitions, 

www.epp.eurostat.ec.europa.eu (26.11.2013).
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a) licznik stanowi liczbę młodych osób w wieku 15–24 lat, które spełniają 
następujące dwa warunki:
– nie są zatrudnione (innymi słowy są bez pracy lub nieaktywne zawo-

dowo według MoP),
– nie otrzymały oferty kształcenia się lub szkolenia w ciągu 4 tygodni 

poprzedzających badanie;
b) mianownik stanowi całkowitą liczbę populacji młodych osób w wieku 

15–24 lat bez badanych (ankietowanych), którzy nie odpowiedzieli na 
pytanie w sprawie udziału w regularnej (formalnej) edukacji i szkole-
niach.

stopa neet i stopa bezrobocia wśród młodzieży są powiązanymi ze sobą 
pojęciami, ale występują istotne różnice między nimi. zgodnie z definicją MoP 
stopa bezrobocia jest miarą tych, którzy aktualnie nie pracują (nie świadczą pracy 
w rozumieniu definicji MoP) ani nie odbywają przyuczenia do zawodu z elemen-
tami nauki praktycznej, poszukiwały aktywnie pracy w tygodniu przeprowadza-
nego badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie, wyrażają gotowość 
do podjęcia pracy w tygodniu przeprowadzanego badania lub następnym. 

wskaźnik ten rejestruje więc udział ludności aktywnej zawodowo w grupie 
wiekowej 15–24 lat, która nie jest w stanie znaleźć pracy. Jednocześnie wskaźnik 
ten może być zawyżony przez osoby, które opuściły rynek pracy, decydując się 
na powrót do edukacji, lub tych, którzy podjęli decyzję, iż zaprzestaną poszuki-
wania pracy bądź uważają, że nie ma dla nich pracy. w obu przypadkach osoby 
te stają się nieaktywne ekonomicznie i ujmowanie ich w statystyce nie ma zna-
czenia dla obliczania stopy bezrobocia9.

Stopa bezrobocia osób m odych                Stopa NEET 

Liczba bezrobotnych osób m odych    Liczba osób m odych NEET

Liczba osób m odych aktywnych ekonomicznie   Ca kowita liczba osób m odych

schemat 1. różnica w definicji stopy bezrobocia wśród osób młodych a stopy neet
Źródło:  NEETs Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics Costs 

and Policy Responses in Europe, european Foundation for the improvement of living 
and working conditions 2012, s. 23.

9  Ibidem, s. 22.
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rysunek 1. stopa bezrobocia wśród młodych osób w wieku 15–24 lat w poszczególnych 
państwach członkowskich w roku 2008 oraz 2013 (w %)

Źródło: Youth, epp.eurostat.ec.europa.eu (11.09.204).
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rysunek 2.  stopa neet wśród młodych osób w wieku 15–24 lat w poszczególnych 
państwach członkowskich w roku 2008 oraz 2013 (w %)

Źródło: Youth, epp.eurostat.ec.europa.eu (11.09.2014).

Definicja neet przechwytuje natomiast wszystkich młodych ludzi, którzy 
nie mają zatrudnienia, edukacji lub szkolenia. wskaźnik ten rejestruje udział po-
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pulacji wszystkich młodych ludzi, którzy są obecnie odłączeni od rynku pracy 
i edukacji, czyli bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych ludzi, któ-
rzy nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniach, podczas gdy stopa bezrobocia 
wśród młodzieży dotyczy tylko aktywnych zawodowo członków społeczeństwa, 
którzy nie byli w stanie znaleźć pracy. Podsumowując powyższe rozważania, 
należy podkreślić, że stopa neet może być rozumiana jako udział w całej po-
pulacji młodych ludzi osób, które obecnie nie są zaangażowane w pracę, naukę 
lub szkolenie10.

w wyniku tej analizy łatwiejsze staje się zrozumienie różnicy w wielko-
ści poszczególnych wskaźników, gdzie liczba młodych osób neet w wieku  
15–24 lat w europie (7 469 100 w 2011 roku dla Ue-28) jest większa niż licz-
ba bezrobotnych młodych osób (5 264 800 w 2011 roku dla Ue-28), zaś stopa 
neet (12,9% w 2011 roku dla Ue-28) jest niższa niż stopa bezrobocia wśród 
młodzieży (21,3% w 2011 roku dla Ue-28). tak jak już wcześniej wspomniano, 
mianowniki obu stóp są różne – w przypadku stopy bezrobocia młodzieży mia-
nownikiem jest liczba młodych osób aktywnych zawodowo w wieku 15–24 lat 
(24 711 200 w 2011 roku dla Ue-28), natomiast mianownik stopy neet składa 
się z całej populacji młodzieży w wieku 15–24 lat (57 862 300 w 2011 roku dla 
Ue-28)11. różnice w wielkości stopy bezrobocia oraz stopy neet są również 
widoczne na rysunkach 1–2.

czynniki ryzyka oraz koszty społeczne neeT

neet stanowi zróżnicowaną grupę, a przynależność do niej wynika z wielu po-
wodów – niektóre z tych młodych osób są bezrobotne i szukają pracy, inne mają 
obowiązki związane z opieką, podczas gdy jeszcze inne doświadczają długo- 
terminowych trudności związanych z upośledzeniem, niepełnosprawnością lub 
stanem zdrowotnym. Pozostawanie w grupie neet może być także zróżnicowa-
ne – krótko- lub długoterminowe, jednak większość z tych osób pozostaje bezro-
botna, nie szuka pracy, ale chciałaby jednocześnie podjąć pracę12. oprócz kosz-
tów ekonomicznych, o których będzie mowa w dalszej części artykułu, neet 
ponoszą koszty indywidualne związane z ich wadliwym funkcjonowaniem spo-
łecznym, przez co zagrożone są wykluczeniem społecznym. 

10  Ibidem.
11  Ibidem, s. 23.
12  P. sissons, k. Jones, Lost in Transition? The Changing Labour Market and Young People not 

in Employment, Education or Training, the work Foundation 2012, s. 3.
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yuji Gendy, profesor instytutu nauk społecznych Uniwersytetu w tokio, 
który zajmuje się badaniem sytuacji bezrobotnych osób młodych w Japonii, 
twierdzi, iż „neet nie mają zaufania do siebie. Jednym z uczuć bycia neet jest 
poczucie bycia gorszym pod względem zdolności socjalizacji, własnej inicjatywy 
i umiejętności komunikacyjnych w porównaniu do innych ludzi w ich wieku”13.

koszty indywidualne, którymi obciążone są neet, to: bliznowacenie płac 
– zjawisko, gdzie okres bezrobocia w młodym wieku wpływa na obniżenie przy-
szłego wynagrodzenia w perspektywie długofalowej. Paul Gregg i emma to-
miney1� w swoich badaniach The Wage Scar from Male Youth Unemployment15 
wykazali, że bezrobocie młodych osób wpływa na osiągane przez nie w przy-
szłości wynagrodzenie, zmniejszając je o 13–21% w przypadku każdego roku 
pozostawania osobą bezrobotną, aż do osiągnięcia przez nie wieku 42 lat. straty 
w wysokości wynagrodzenia są niższe, czyli na poziomie 9–11%, w wypadku, 
gdy osoby unikną ponownego bezrobocia16.

zaobserwowano, że bezrobocie wśród młodzieży zwiększa ryzyko za-
chowań problemowych i przestępczości. stanowi to znaczny koszt dla systemu 
wymiaru sprawiedliwości, ale przede wszystkim ma znaczenie na poziomie in-
dywidualnym. Brak możliwości wykazania się niekaralnością jest barierą dla 
zatrudnienia i negatywnie wpływa na kolejne doświadczenia na rynku pracy. 
zmniejszony dostęp do uzyskania zatrudnienia – brak kontaktu z rynkiem pracy 
– hamuje rozwój kluczowych twardych i miękkich umiejętności. neet odczu-
wają również gorsze samopoczucie – brak pracy prowadzi w ich przypadku do 
stresu, niższego poczucia własnej wartości oraz depresji. to z kolei wpływa na 
zwiększenie obciążenia rodziny, wspólnoty17.

13  t. toivonen, Don’t Let Your Child Become a NEET! The Strategic Foundations of a Japanese 
Youth Scare, „Japan Forum” 2011, vol. 23, s. 415.

1�  Paul Gregg – profesor polityki społecznej Uniwersytetu w Bristolu. obszarem jego zaintere-
sowań są reformy polityki społecznej, problem ubóstwa i wykluczenia, rynek pracy, edukacja i roz-
wój dzieci. emma tominey – dr ekonomii. obszarem jej zainteresowań jest rynek pracy, kapitał 
ludzki, a w szczególności technologie rozwoju umiejętności.

15  Dane statystyczne użyte w badaniu przeprowadzonym na terenie wielkiej Brytanii przez Uni-
wersytet londyński pochodzą z narodowego Badania rozwoju Dzieci (ncDs). Badanie pokazuje 
ewolucję wpływu bezrobocia na wysokość wynagrodzenia od momentu wejścia na rynek przez 
osobę młodą aż do osiągnięcia przez nią wieku 42 lat.

16  P. Gregg, e. tominey, The Wage Scar from Youth Unemployment, „labour economics” 2005, 
no. 12, s. 487–490.

17  P. sissons, k. Jones, Lost in Transition?..., s. 10.
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wyniki badania Indeks Młodzieży 2013 przeprowadzonego przez brytyj-
ską organizację Princes’s trust wskazuje, iż jeden na dziesięciu młodych ludzi 
z populacji neet czuje, że nie może poradzić sobie z życiem z dnia na dzień, 
51% młodych osób czuje rozczarowanie rynkiem pracy, 43% uważa, iż recesja 
spowodowała stagnację w rozwoju ich kariery zawodowej, a 27% – że ich szan-
se rozwoju oraz szanse na rynku pracy zostały zniweczone w wyniku recesji.  
25% osób wierzy, że ich ambicje uległy zawieszeniu z powodu recesji18.

tabela 1

wartość wskaźnika dobrego samopoczucia według grup non neet oraz neet19

wyszczególnienie
szczęście Pewność siebie/zaufanie

non neet∗ neeT∗ non neet neeT
Praca/edukacja 73 41 69 53
otoczenie społeczne 69 62 70 62
stosunki rodzinne 80 70 80 71
stosunki z przyjaciółmi 75 64 75 65
Pieniądze 60 45 67 55
kwalifikacje 77 62 76 60
zdrowie fizyczne 70 60 74 63
zdrowie emocjonalne 68 55 74 62
Dom/zakwaterowanie 77 68 74 65
całkowita wartość wskaźnika 72 59 73 62

∗  non neet – młode osoby w wieku 15–24 lat zatrudnione, pozostające w systemie edukacji, biorące udział 
w szkoleniach; neet – młode osoby w wieku 15–24 lat niezatrudnione, poza system edukacji, niebiorące 
udziału w szkoleniach.

Źródło: Youth Index 2013, www.princes-trust.org.uk, s. 16.

Jak pokazuje wartość wskaźnika dobrego samopoczucia zawarty w tabe- 
li 1, jest on o 13 punktów niższy w grupie neet niż dla grupy młodych ludzi, 
którzy pozostają w systemie edukacji, są zatrudnieni lub biorą udział w szkole-
niach. Prócz tego jest on o 11 punktów niższy w porównaniu do rówieśników 
z grupy non neet w kategoriach zaufanie oraz pewność o swoją przyszłość. 
Podczas gdy 28% młodych ludzi w grupie non neet odczuwa zły nastrój lub 
ma stany depresyjne „zawsze” lub „często”, w przypadku grupy neet wartość ta 
wzrasta do 48%. neet są również mniej zadowoleni ze swojej sytuacji na rynku 
pracy oraz sytuacji odnoszącej się do edukacji, a następnie pieniędzy i swojego 

18  Youth Index 2013, www.princes-trust.org.uk, s. 7, 19.
19  statystyka ta pokazuje, jaki wpływ ma długoterminowe bezrobocie na pewność siebie/za-

ufanie, szczęście młodych ludzi w wielkiej Brytanii. indeks mierzy odczucia ponad 2000 osób 
w wieku od 16 do 25 lat.
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zdrowia emocjonalnego. w tych obszarach czują się także mniej pewni siebie, 
swojej przyszłości w porównaniu z rówieśnikami non neet20. 

Uważa się, że prawdopodobnymi czynnikami ryzyka wystąpienia neet 
są21: 

– problemy domowe – niska zdolność rodzicielska,
– opieka nad dziećmi,
– niskie umiejętności podstawowe,
– niepełnosprawność,
– wcześniejsze problemy z wykluczeniem,
– wcześniejsze i obecne problemy z nadużywaniem środków odurzają-

cych (alkohol, narkotyki),
– wczesne rodzicielstwo (nastoletni rodzice),
– niska motywacja i aspiracje,
– bezdomność,
– bezrobocie kobiet i mężczyzn w rodzinie,
– pochodzenie etniczne,
– nierozpoznana dysleksja,
– przyjmowanie postawy po prostu chcę pracę,
– przeszłość przestępcza,
– słabe umiejętności społeczne,
– problemy ze zdrowiem psychicznym,
– samotne rodzicielstwo,
– zaniedbywanie systemu edukacji (słaba frekwencja szkolna).

ekonomiczne koszty zjawiska neeT w Ue

na podstawie badań przeprowadzonych przez eurofound zostało wykazane, iż 
konsekwencje związane z odłączeniem młodych ludzi od rynku pracy i systemu 
edukacji stanowią ogromne obciążenie dla jednostek, gospodarki i społeczeń-
stwa, a wraz z upływem czasu sytuacja ta ulega pogorszeniu. Dlatego też tak 
istotna jest wczesna interwencja. 

Powyższe badania zostały przeprowadzone w 26 państwach członkow-
skich Ue i miały na celu oszacowanie straty pieniężnej dla gospodarki spo-
wodowanej wycofaniem z rynku pracy młodych ludzi w wieku 15–29 lat i ich 

20  Youth Index 2013..., s. 16.
21  c. arnold, t. Becker, Transition from School to Work: Applying Psychology to NEET, „edu-

cational & child Psychology” 2000, vol. 29, no. 3, s. 71.
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przejściem do grupy neet. z uwagi na brak dostępnych danych statystycz- 
nych z badania została wykluczona Malta. obliczenie kosztów gospodarczych  

rysunek 3. koszty neet jako straty gospodarki europejskiej ze względu na niezdolność 
do zatrudnienia młodych ludzi na rynku pracy – utrata PkB w 2011 roku  
(w %)

Źródło: eurofound, www.eurofound.europa.eu (13.12.2013).

ponoszonych w związku z wystąpieniem zjawiska neet jest złożonym pro-
cesem, w którym uwzględniane są koszty bezpośrednie oraz pośrednie. kosz-
ty bezpośrednie obejmują dochody finansów publicznych, takie jak wszystkie 
świadczenia z opieki społecznej: zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rentowe, renty 
inwalidzkie, świadczenia w przypadku choroby, świadczenia związane z eduka-
cją. koszty pośrednie obejmują koszty utraconych zasobów, a więc brakujący 
wkład danej jednostki do społeczeństwa (utrata dochodu i produkcji dla całej 
gospodarki), utracone zarobki, niezapłacone podatki, niezapłacone składki na 
ubezpieczenia społeczne. w przypadku danych dotyczących kosztów bezpośred-
nich ich mierzalność stwarza mniej problemów, gdyż są to dane administracyjne 
lub dane z badań gospodarstw domowych, natomiast w przypadku kosztów po-
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średnich ich oszacowanie jest bardzo trudne lub niemożliwe z uwagi na brak lub 
niedostępność danych. zakłada się, że koszty pośrednie są stratą dla gospodarki 
z powodu braku uczestnictwa w rynku pracy nee, stąd też badania miały na celu 
uchwycenie różnicy między potencjalnym a rzeczywistym wyjściem z rynku 
pracy. stanowią one brakujący wkład gospodarczy jednostki do społeczeństwa 
w przypadku, gdyby grupa neet wykonywała pracę zarobkową, przyczyniając 
się do produkcji dóbr i usług w gospodarce, a tym samym do jej wzrostu. 

koszty finansów publicznych = ró nica pomi dzy dochodem finansów 
publicznych otrzymywanym przez NEET a grup  nienale c  do NEET 

koszty zasobów = ró nica pomi dzy dochodem zasobów generowanych 
przez NEET a grup  nienale c  do NEET 

schemat 2. Definicja kosztów finansów publicznych oraz kosztów zasobów
Źródło:  NEETs Young People not in Employment, Education or Training: Characteristics Costs 

and Policy Responses in Europe, european Foundation for the improvement of living 
and working conditions 2012, s. 68.

koszty zasobów nie są bezpośrednio mierzalne, ponieważ są one czysto 
hipotetyczne, ale mogą jednak być oszacowane przy porównywaniu sytuacji do-
chodowej grupy neet i grupy nienależącej do neet, a więc stanowią różnicę 
pomiędzy dochodami z zasobów wytworzonych przez neet i potencjalnymi 
dochodami, jakie mogą zostać wytworzone przez tę grupę w przypadku, gdy zo-
stanie ona zatrudniona na rynku pracy (schemat 2).

krok 1: Zdefiniowanie i wdro enie ram kosztów 

krok 2: Identyfikacja (zdefiniowanie) populacji NEET oraz populacji Non NEET 

krok 3: Obliczenie jednostkowych kosztów (kosztów na osob ) finansów publicznych
oraz zasobów 

krok 4: Obliczenie ca kowitych kosztów finansów publicznych oraz zasobów

schemat 3. Podejście metodologiczne obliczania kosztów generowanych przez neet
Źródło:  NEETs Young People not in Employment, Education or Training..., s. 66.
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koszty finansów publicznych stanowią zaś różnicę pomiędzy założeniem, 
że neet stanowią grupę, która wymaga znacznie większego nakładu na świad-
czenia społeczne niż grupa nienależąca do neet, a więc w tym kontekście kosz-
ty te są zdefiniowane jako wszystkie transfery i świadczenia z systemów świad-
czeń publicznych otrzymanych przez młodych ludzi w grupie neet, co stanowi 
nadwyżkę w stosunku do tego, czego odpowiednik grupy nienależącej do neet 
nie otrzyma (schemat 2).

w pierwszym etapie obliczania kosztów generowanych przez neet zostały 
zdefiniowane i wdrożone ramy kosztów, zdefiniowano pojęcia zasobów, finan-
sów publicznych i dochodów (schemat 3). w drugim etapie została zdefiniowana 
populacja neet oraz populacja non neet (rysunek 4). w trzecim etapie obli-
czone zostały jednostkowe koszty (na osobę) zasobów i finansów publicznych 
szacowane dla każdego państwa członkowskiego przy użyciu metody statystycz-
nej propensity score matching, która pozwoliła na uwzględnienie specyficznych 
cech populacji neet. w ostatnim etapie jednostkowy koszt zasobów i finansów 
publicznych został pomnożony przez wielkość populacji neet dla każdego pań-
stwa członkowskiego. następnie wyniki te zostały ze sobą zestawione w celu 
zobrazowania sytuacji kosztów ponoszonych na rzecz populacji neet w po-
szczególnych krajach Unii europejskiej.

neeT        non neeT

osoba jest klasyfikowana jako NEET, je li liczba 
miesi cy, jak  sp dzi a, b d c bezrobotn  lub 
nieaktywn  zawodowo, w badanym okresie 
referencyjnym jest równa b d  wi ksza ni
6 miesi cy 

osoba jest klasyfikowana jako Non NEET, 
je li liczba miesi cy, jak  by a zatrudnio-
na, w badanym okresie referencyjnym jest 
równa lub wi ksza ni  6 miesi cy 

rysunek 4.  Definicja populacji neet oraz populacji non neet (odpowiadająca grupie 
wiekowej neet grupa młodych osób w wieku 15–29 lat, zatrudnionych)

Źródło:  NEETs Young People not in Employment, Education or Training..., s. 71.

eurofound na podstawie stopy dyskontowej oraz wzrostu populacji neet 
oszacował, iż tygodniowe straty gospodarcze w europie wzrosły z 2,3 bln euro 
w 2008 roku do prawie 3 bln euro w 2011 roku. kwota ta odpowiada rocznej 
stracie w wysokości 153 bln euro w 2011 roku. koszty gospodarcze genero-
wane przez neet w 2011 roku wzrosły o prawie 34 bln euro w stosunku do 
roku 2008. w liczbach bezwzględnych w 2011 roku koszt ten był najwyższy we 
włoszech, osiągając wielkość 32,6 bln euro, następnie we Francji (22 bln euro), 
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wielkiej Brytanii (18 bln euro) i Hiszpanii (15,7 bln euro). w przypadku niemiec 
i luksemburga nastąpił spadek rocznych kosztów neet, podczas gdy w austrii 
i szwecji sytuacja nie uległa zmianie. w ujęciu względnym, biorąc pod uwagę 
dynamikę w zakresie kosztów generowanych przez neet w latach 2007–2011, 
krajem, w którym nastąpił ich największy wzrost, była rumunia (wzrost o 78%), 
a następnie Grecja (wzrost o 76%) oraz Dania (wzrost o 62%), co w przypadku 
tego kraju było zaskoczeniem. Hiszpania odnotowała wzrost o ponad 45%22.

tabela 2

Podział neet oraz grup porównawczych wśród osób młodych w wieku 15–29 lat 
w poszczególnych krajach członkowskich w 2008 roku

kraj Neets non neets niezakwalifikowani  
do żadnej z grup* razem

at 193 936 812 496 469 592 1 476 024
Be 203 829 81 325 829 290 1 846 370
BG 468 390 736 718 476 296 1 681 404
cY 28 373 74 232 74 413 177 018
cZ 295 415 891 186 818 882 2 005 483
De 1 211 803 5 907 100 6 271 097 13 390 000
Dk 37 299 369 666 467 880 874 845
ee 38 234 131 945 112 11� 282 293
es 1 029 312 4 245 084 2 801 575 8 075 971
Fi 126 270 440 560 343 701 910 531
Fr 1 487 827 5 623 511 4 248 662 11 360 000
Gr 416 331 788 008 696 217 1 900 556
HU 375 351 812 884 737 183 1 925 418
ie 179 457 443 567 369 811 992 835
it 1 916 025 3 447 364 3 692 575 9 055 964
lt 61 847 310 310 334 153 706 310
lU 6 139 37 106 35 774 79 019
lV 68 430 230 389 164 950 463 769
nl 148 555 1 230 957 1 371 349 2 750 861
Pl 1 360 377 3 637 356 3 341 108 8 338 841
Pt 264 579 950 069 685 179 1 899 827
ro 706 647 2 010 275 1 602 064 4 318 986
se 135 137 791 793 706 195 1 633 125
si 34 513 128 772 205 170 368 455
sk 126 767 552 119 587 383 1 266 269
Uk 1 067 489 4 480 567 5 041 944 10 590 000

razem 11 988 332 39 897 285 36 484 557 88 370 174
*  grupa ta skupia wszystkie osoby młode niezakwalifikowane do dwóch pozostałych grup oraz osoby młode 

uczące się (pozostające w systemie edukacji)
Źródło:  NEETs Young People not in Employment, Education or Training ..., s. 72.

22  NEETs Young People not in Employment, Education or Training..., s. 78.



250 Justyna Mirończuk

tabela 3

koszt neet w poszczególnych państwach członkowskich w 2011 roku (w tys. euro)

kraj

całkowity koszt 
jednostkowy  

(finansów publicz-
nych + zasobów)

całkowity 
koszt finansów 

publicznych

całkowity  
koszt zasobów całkowity koszt % 

PkB

at 17,1 226 713,0 2 947 375,9 3 064 234,0 1,06
Be 22,2 902 596,8 4 310 081,0 4 069 745,4 1,42
BG 2,0 2,268,5 1 269 791,7 836 576,3 3,31
cY 11,0 16 405,6 408 176,8 282 707,8 2,39
cZ 5,3 148 800,7 1 650 980,5 1 492 519,0 1,16
De 14,4 2 233 297,7 7 011 288,4 16 445 494,9 0,60
Dk 22,7 320 841,1 966 381,2 778 693,4 0,54
ee 6,2 7 204,2 301 824,0 309 028,2 1,93
es 11,3 1 348 400,0 14 386 759,6 15 735 159,6 1,47

eU-26 10,6 10 874 135,4 142 138 918,5 153 013 053,9 1,21
Fi 14,2 260 747,6 1 759 287,8 2 020 035,5 1,07
Fr 12,7 1 898 678,3 20,280 506,0 22 179 184,3 1,11
Gr 10,9 54 381,3 7 011 128,4 7 065 609,7 3,28
HU 5,0 105 573,9 2 027 363,7 2 132 937,6 2,12
ir 17,5 600 289,9 3 727 125,5 4 327 415,5 2,77
it 14,4 304 844,6 32 308 541,9 32 613 386,6 2,06
lV 5,5 13 493,2 316,782,7 535 755,1 2,67
lt 4,1 11 257,7 88 550,8 328 040,5 1,07
lU 21,9 8 286,7 3 703 522,6 96 837,6 0,23
nl 22,2 253 738,8 7 001 572,5 3 957 261,4 0,66
Pl 4,5 543 373,4 2 532 526,9 7 535 945,9 2,04
Pt 8,6 147 601,9 2 042 700,9 2 680 128,9 1,57
ro 2,0 60 086,7 659 246,8 2 102 787,7 1,54
se 9,5 111 642,9 1 148 603,9 1 260 246,8 0,33
si 10,7 5 358,9 460,350,5 465 709,5 1,31
sk 4,4 26 653,3 659 246,8 685 900,2 0,99
Uk 14,5 1 270 597,5 17 076 515,2 18 347 112,8 1,05

Źródło:  NEETs Young People not in Employment, Education or Training..., s. 79.

straty ekonomiczne z tytułu nieuczestniczenia młodych ludzi w rynku pracy 
wyrażone jako udział w PkB na szczeblu europejskim wzrosły z 0,96% PkB 
w 2007 roku do 1,21% PkB w roku 2011. na poziomie państw członkowskich 
w wielu krajach sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. w Bułgarii i Grecji 
koszty neet w 2011 roku były wyższe niż 3% PkB (odpowiednio: 3,3 i 3,28%). 
Podobnie takie państwa, jak: cypr, węgry, irlandia, włochy, Łotwa, Polska, od-
notowały roczne straty z tytułu neet większe niż 2% PkB. natomiast w Danii, 
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niemczech, luksemburgu, Holandii i szwecji koszty neet były poniżej 0,6% 
PkB. w tej grupie państw członkowskich luksemburg osiągnął najniższą wiel-
kość kosztów neet wyrażoną w udziale PkB, tj. 0,23%. warto dodać, iż w Da-
nii, pomimo odnotowanego wzrostu liczby neet, populacja ta jest nadal dość 
mała i nie ma zbyt dużego wpływu na gospodarkę, przynajmniej w porównaniu 
do krajów wschodnich i południowych Unii europejskiej23.

podsumowanie

w ciągu następnych dziesięcioleci europa będzie musiała zmierzyć się ze znacz-
nymi zmianami demograficznymi. Populacja ludności Ue wzrośnie o 10,3%, 
z 507 mln w 2013 roku do 524 mln w 2040 roku2�. Jednak ze względu na starzenie 
się populacji z powodu niskiej dzietności i wydłużenia długości życia oczekuje 
się, że struktura wieku ludności Ue radykalnie się zmieni. wzrost wielkości gru-
py ludności nie musi oznaczać większej części populacji uczestniczącej w rynku 
pracy25. rosnąca liczebność starszych pracowników nie zostanie zrównoważona 
przez przyrost młodych pracowników aktywnych zawodowo. 

w przyszłości nastąpi nasilenie zjawiska starzenia się zasobów pracy z uwa-
gi na znacznie malejącą frakcję osób wkraczających w stadium eksploracji26. 
współczynnik obciążenia demograficznego wyrażony stosunkiem całkowitej 
liczby osób w wieku podeszłym (65 lat i więcej), którzy są bierni zawodowo, do 
liczby osób w wieku produkcyjnym wzrośnie z 27,5% w 2013 roku dla 28 krajów 
Ue do prognozowanej wysokości 45,91% w roku 2040. 

Państwa członkowskie Unii będą napotykać na szczególne trudności wyni-
kające z procesu starzenia się społeczeństwa, zwłaszcza jeśli nie będą w stanie 
podnieść ogólnego poziomu zatrudnienia, w tym zapewnić lepszego przejścia ze 
szkoły do pracy młodych pracowników i wyższego poziomu zatrudnienia star-
szych pracowników.

negatywne skutki przemian demograficznych w połączeniu z wysokimi 
kosztami ekonomicznymi i społecznymi bezrobocia wśród osób młodych spo-

23  Ibidem, s. 81.
2�  Population, epp.eurostat.ec.europa.eu (25.06.2014).
25  Combining the Entry of Young People in the Labour Market with the Retention of Older Wor-

kers, iza, research report 2013, no. 53, s. 14.
26  M. Fura, B. Fura, Zasoby pracy w Polsce i Unii Europejskiej w świetle kryzysu demograficz-

nego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, w: Modernizacja dla spójności społeczno-eko-
nomicznej w czasach kryzysu, red. M.G. woźniak, „nierówności społeczne a wzrost Gospodar-
czy” 2012, z. 24, s. 308.
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wodowały, że komisja europejska podjęła działania mające na celu aktywiza-
cję zawodową młodych osób, przy czym szczególną uwagę poświęcono grupie 
neet.

w grudniu 2012 roku na szczeblu unijnym opracowany został Pakiet na 
rzecz zatrudnienia młodzieży	 (Youth Employment Package). częścią składową 
tego pakietu był projekt Gwarancja dla młodzieży (Youth Guarantee), skierowa-
ny do państw członkowskich Ue, mający na celu zapewnienie młodym ludziom 
w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu 
lub szkoleniu, dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyucze-
nia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formal-
nego lub utraty pracy. 22 kwietnia 2013 roku rada europejska przyjęła zalecenie 
w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży, obligując tym samym wszyst-
kie państwa do ich wdrożenia27. Formułując zasady ustanawiania programów, za-
łożono, że młodzież, chociaż wymaga szczególnego monitorowania i interwencji 
w ramach ogólnej gwarancji, nie stanowi grupy jednorodnej i należy do różnych 
środowisk społecznych, a ponadto w sposób szczególny należy uwzględnić tę 
młodzież, która jest wyjątkowo narażona na ryzyko znalezienia się lub pozosta-
wania w sytuacji neet. 

Jako uzupełnienie dla realizacji Gwarancji dla młodzieży na szczycie rady 
europejskiej 7–8 lutego 2013 roku podjęto decyzję o realizacji Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – yei), która została 
skierowana do regionów, w których poziom bezrobocia osób w wieku 15–24 lat 
przekracza 25%. na realizację yei w Polsce przewidziano 550 mln euro28.

wyniki badania oecD przedstawione w strategii Better Jobs, Better Lifes 
wskazują, że w przypadku osób młodych (16–24 lata), które pozostają w edukacji 
lub/i w zatrudnieniu, wraz z wiekiem następuje przyrost kompetencji, natomiast 
w przypadku osób z grupy neet – następuje ich regresja29. to właśnie brak 
umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego jest najczęściej pod-
noszonym argumentem w kontekście bezrobocia młodych osób. Dlatego podjęto 
decyzję, że wsparcie tej grupy powinno się koncentrować wokół szkoleń, kursów 
oraz staży zawodowych w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, 
na które istnieje zapotrzebowanie. Jedynie niewielka część młodych osób funk-

27  Plan realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, 
warszawa 2013, s. 3.

28  Ibidem.
29  Better Jobs, Better Lives. Highlights of the OECD Skills Strategy, oecD 2012, s. 7.
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cjonuje na rynku pracy w roli przedsiębiorców, dlatego też w celu pobudzenia 
przedsiębiorczości w tej grupie przewidziano możliwość uzyskania wsparcia na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Propozycja wdrożenia gwarancji dla młodzieży jest wynikiem obserwa-
cji dobrych praktyk w Finlandii oraz austrii, gdzie odniosły już one sukces. na 
przykład Fińska Gwarancja dla młodzieży spowodowała zmniejszenie bezrobo-
cia wśród młodych ludzi – w 83,5% przypadkach skutecznie zostały przydzielo-
ne oferty pracy, stażu, praktyki zawodowej lub dalszej edukacji w ciągu trzech 
miesięcy od daty rejestracji bezrobotnego30. 

Międzynarodowa organizacja Pracy oszacowała, że koszt utworzenia Gwa-
rancji dla młodzieży w strefie euro wyniesie 21 mld euro rocznie, jednak koszty 
bierności, pozostawania poza rynkiem pracy, systemu edukacji osób młodych, 
a więc głównie w grupie neet, są dużo wyższe31.
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neet – the phenomenon and the soCio-eConomiC problem  
in the eu
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summary

the article has been touched the problem of neets in the eU, as a special case  
of unemployed young people. Presents the etymology of the concept, the probable risk 
factors of the phenomenon and the social costs to individual entities. Particular attention 
was paid to dynamically increasing economic costs generated by the neet group. the 
article also included are current proposals to solve the problem of neets in the eU.


