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DEMOGRAFICZNO-SPOàECZNA
CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZASOBÓW
PRACY W KRAJACH EUROPEJSKICH
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiona zostaáa analiza subpopulacji tworzącej
potencjalne zasoby pracy (tj. ludnoĞci w wieku 15-64 lata) pod wzglĊdem niektórych
charakterystyk spoáeczno-demograficznych w krajach Unii Europejskiej oraz wybranych
pozostaáych krajach europejskich w latach 2000-2030. W szczególnoĞci rozwaĪona
zostaáa struktura wieku oraz poziom wyksztaácenia tej subpopulacji.
Sáowa kluczowe: potencjalne zasoby pracy, struktura wedáug wieku, struktura wedáug
wyksztaácenia, kraje europejskie.

Wprowadzenie
Mianem potencjalnych zasobów pracy okreĞlana jest subpopulacja osób
w wieku 15-64 lata (wedáug kryterium biologicznego) lub osób w wieku produkcyjnym (wedáug kryterium ekonomicznego)1.

1

To jest obecnie w Polsce w wieku 18-59 kobiety/64 mĊĪczyĨni, ale na skutek reformy systemu
emerytalnego górne granice wieku produkcyjnego stopniowo bĊdą siĊ zwiĊkszaü, osiągając
w 2040 r. wartoĞü wynoszącą 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mĊĪczyzn. Prezentowany w opracowaniu podziaá wedáug kryterium biologicznego w duĪym stopniu utoĪsamiü moĪna z kryterium ekonomicznym. Informacje na ten temat w poszczególnych krajach są dosyü trudne do
uzyskania. Ponadto, ze wzglĊdu na róĪne granice wieku emerytalnego, zakres porównywalnoĞci
tych danych jest ograniczony.
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CzĊĞü tej subpopulacji wykazująca aktywnoĞü zawodową stanowi realne
zasoby pracy. StopieĔ aktywnoĞci zawodowej ludnoĞci determinowany jest wieloma czynnikami, zarówno ekonomicznymi, jak i spoáecznymi. WĞród tych
pierwszych istotne znaczenie mają poziom wyksztaácenia i posiadane kwalifikacje zawodowe, a takĪe wielkoĞü zgáaszanego popytu na pracĊ.
Celem artykuáu jest charakterystyka subpopulacji tworzącej potencjalne zasoby pracy pod wzglĊdem spoáeczno-demograficznym w krajach Unii Europejskiej oraz w wybranych pozostaáych krajach europejskich w latach 2000 i 2014
oraz w perspektywie do 2030 r.2 Przedstawiony w tym wzglĊdzie zostaá obecny
opis struktury wieku tej subpopulacji oraz jej analiza z punktu widzenia poziomu
wyksztaácenia.
Obrany cel badaĔ wynikaá z faktu, Īe kraje europejskie są znacznie zróĪnicowane miĊdzy sobą zarówno pod wzglĊdem wielkoĞci zasobów pracy, jak
i wspomnianych cech spoáeczno-demograficznych tej subpopulacji. Rezultatem
oceny tego zróĪnicowania jest syntetyczny obraz omawianej frakcji nie tylko
w ujĊciu iloĞciowym, ale i jakoĞciowym, w wyniku czego wskazane zostaáy
obszary relatywnie niskiej i wysokiej podaĪy pracy.
W tekĞcie zwrócono takĪe uwagĊ na realne zasoby pracy, czyli zasoby ludnoĞci aktywnej zawodowo. ħródáem danych wykorzystanych w dalszych analizach byáy publikacje dotyczące charakterystyk spoáeczno-demograficznych dostĊpne na stronie internetowej Eurostatu.

1. Charakterystyka demograficzna potencjalnych zasobów pracy
Odsetek subpopulacji tworzącej potencjalne zasoby pracy (czyli w tym
przypadku osób w wieku 15-64 lata) jest znacznie zróĪnicowany w krajach europejskich. W wiĊkszoĞci z nich ulegá on znacznemu zmniejszeniu na przestrzeni minionej dekady i tendencja ta w Ğwietle prognoz utrzyma siĊ w perspektywie
kolejnych lat (zob. rys. 1).

2

Wedáug stanu na 1 stycznia.
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Spadek ten przede wszystkim wynika z postĊpującego we wszystkich krajach europejskich procesu demograficznego starzenia siĊ3, definiowanego jako
sukcesywny, systematycznie wystĊpujący wzrost udziaáów osób starszych
w populacji [Holzer, 2003, s. 139; Okólski i Fihel, 2012, s. 143], przy czym jako
próg staroĞci wspóáczeĞnie najczĊĞciej przyjmowany jest wiek 65 lat. Jest on
takĪe nastĊpstwem zmniejszającego siĊ w wiĊkszoĞci krajów europejskich poziomu dzietnoĞci, w wyniku czego obecne pokolenia dzieci nie rekompensują
liczebnie frakcji osób starszych.
SpoĞród krajów Unii Europejskiej w 2014 r. odsetek osób w wieku 15-64
lata byá najwyĪszy w Sáowacji (71,1%), Polsce (70,1%) oraz na Cyprze (69,9%),
najniĪszy zaĞ we Francji, w Szwecji, Danii, Finlandii, we Wáoszech, w Grecji
i Wielkiej Brytanii (poniĪej 65%). Wedáug prognoz4 Eurostatu w perspektywie
kilkunastu lat we wszystkich krajach Wspólnoty odnotowany zostanie spadek
odsetka omawianej subpopulacji. W 2030 r. najwyĪszym jej udziaáem w populacji prawdopodobnie legitymowaü siĊ bĊdą Sáowacja i Luksemburg, najniĪszym
zaĞ Litwa, Finlandia, Francja i Niemcy (zob. rys. 1).
Odnosząc siĊ w tym wzglĊdzie do sytuacji w Polsce moĪna stwierdziü, Īe
obecnie wydaje siĊ ona relatywnie korzystna na tle pozostaáych krajów europejskich – frakcja stanowiąca potencjalne zasoby pracy jest, jak juĪ wspominano,
wzglĊdnie wysoka. JednakĪe z powodu postĊpującego procesu starzenia siĊ populacji (co jest przede wszystkim nastĊpstwem niskiego poziomu dzietnoĞci)
ulegnie ona zmniejszeniu w ciągu kilku najbliĪszych lat (próg staroĞci demograficznej bĊdą przekraczaü liczne roczniki wyĪu demograficznego z lat 50. XX w.,
nierekompensowane liczebnie przez máodsze pokolenia).

3

4

Obecnie do gáównych czynników determinujących proces starzenia siĊ populacji krajów europejskich zalicza siĊ spadek poziomu dzietnoĞci (znacznie poniĪej poziomu gwarantującego prostą zastĊpowalnoĞü generacji, tj. poniĪej 2,1) oraz spadek umieralnoĞci ludnoĞci w starszych
grupach wieku, czyli wydáuĪanie siĊ przeciĊtnego dalszego trwania Īycia. Istotne znaczenie
w tym wzglĊdzie mają równieĪ migracje. WĞród najpowaĪniejszych nastĊpstw postĊpującego
procesu starzenia siĊ populacji ocenianych negatywnie wymienia siĊ m.in. spadek stabilnoĞci
finansowej systemów emerytalnych i zmniejszanie siĊ frakcji potencjalnych zasobów pracy.
Szerzej na temat procesu starzenia siĊ populacji europejskich oraz jego nastĊpstw pisano
m.in. w publikacjach: Kurkiewicz [2012], Nyce i Schieber [2005], United Nations [2015].
Wedáug wariantu Ğredniego prognozy, przy zaáoĪeniu nieznacznie wzrastającego poziomu dzietnoĞci
w wiĊkszoĞci krajów, wydáuĪaniu siĊ przeciĊtnego dalszego trwania Īycia ludnoĞci i z uwzglĊdnieniem przewidywanych zmian w saldzie migracji (zob. [Eurostat, Statistics Database]).
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Rys. 1. Oddsetek ludnoĞcci w wieku 15-64 lata w kraajach Unii Eurropejskiej
oraaz w wybranycch pozostaáycch krajach euro
opejskich
w latach
l
2000, 2014
2
i 2030 (w
w %)
Uwaga: Uporządkowanie krajów
k
wedáug wartoĞci dla 20
014 r.
Dane dla Biiaáorusi, Ukrainny i Moádawii dotyczą
d
2013 r.
r Brak danych dla Chorwacji dotyczących
2000 r., dla Serbii, Czarnoogóry, Macedonnii dotyczących 2030 r., a takĪĪe Biaáorusi, Ukkrainy i Moádawii dotyczących lat 20000 i 2030.
wanie wáasne.
ħródáo: Eurrostat, opracow

d
w wiiĊkszoĞci rozzwaĪanych
Jak juĪ wspomniiano, w ciąguu minionej dekady
krajów naastąpiá spadeek odsetka suubpopulacji w wieku 155-64 lata (zoob. rys. 2).
Obliczonee indeksy dyynamiki wskkazują, Īe naa przestrzeni lat 2000-20014 spadek
ten byá naajwiĊkszy w Grecji (o 4,6%) oraz wee Wáoszech i Finlandii (oodpowiednio o 4,3%
% i 4,1%). Natomiast
N
szeĞü krajów Wspólnoty
W
(w
w tym Polskka) charakteryzowaááo siĊ wzrosttem omawianej frakcji w rozpatrywaanym okresiee, najwyĪszym Cyppr (o 5,9%). W perspekktywie kolejnych kilkunnastu lat, tj. w okresie
2014-2030, wszystkiee kraje Wspóólnoty doĞwiaadczą spadkuu odsetka tejj subpopuwdopodobnie bĊdzie on najwiĊkszy
n
naa Litwie (o 113,5%), na
lacji, przyy czym praw
Malcie (oo 11,1%), Niemczech
N
i Sáowenii (odpowiednio
(
o o 10,3% i 10,0%),
a takĪe w Polsce (o 9,1%).
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Rys. 2. Dyynamika zmiann odsetka ludnnoĞci w wieku
u 15-64 lata w krajach Unii
Euuropejskiej oraaz w wybranycch pozostaáych krajach euroopejskich
w latach
l
2000-2014 oraz 20144-2030 (odpow
wiednio 2000 = 1 oraz 20144 = 1)
Uwaga: Uporządkowanie krajów
k
wedáug wartoĞci dla 20
014 r.
Dane dla Biiaáorusi, Ukrainny i Moádawii dotyczą
d
2013 r.
r Brak danych dla Chorwacji dotyczących
2000 r., dla Serbii, Czarnoogóry, Macedonnii dotyczących 2030 r., a takĪĪe Biaáorusi, Ukkrainy i Moádawii dotyczących lat 20000 i 2030.
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

mawianej fraakcji wynikkają ze zróĪĪnicowania
RóĪnnice w wiellkoĞciach om
struktury wieku subppopulacji tw
worzącej poteencjalne zassoby pracy w krajach
U najniĪszy
ym odsetkieem najmáodsszej grupy
europejskkich. SpoĞród krajów UE
wieku (tj. 15-24 lata) w 2014 r. legitymowaáy siĊ Hiszpaniia, Sáowenia i Wáochy,
najwyĪszyym zaĞ Cyprr, Dania, Littwa i Szweccja (zob. tabeela 1). Z koolei najniĪszym odsetkiem najsttarszej z tychh grup wieku
u (tj. 55-64 lata) legitym
mowaáy siĊ
L
i Cypr, najw
wyĪszym zaĞĞ Finlandia oraz WĊgry, C
Chorwacja
Irlandia, Luksemburg
i Buágariaa.
Korzzystnie jest, gdy odsetekk najmáodszej
ej z zaprezenntowanych ggrup wieku
(15-24 latta) jest wyĪsszy lub przynnajmniej rów
wnowaĪy fraakcjĊ najstarsszą (55-64
lata) – wóówczas moĪĪna mówiü o zastĊpowaln
noĞci subpoppulacji znajddującej siĊ
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na przedpolu wieku emerytalnego grupą „wejĞcia” na rynek pracy5. Jest to istotne w kontekĞcie ekonomicznych nastĊpstw starzenia siĊ populacji, szczególnie
z punktu widzenia rynku pracy i stabilnoĞci finansowej systemów emerytalnych.
W wiĊkszoĞci krajów europejskich starsza z wymienionych dwóch subpopulacji
przewyĪsza máodszą z nich, w rezultacie czego obserwowany jest spadek potencjalnych zasobów pracy. Wspomniane zmiany w strukturze wieku ludnoĞci
w wielu krajach staáy siĊ m.in. przyczynkiem do przesuniĊcia górnej granicy
wieku emerytalnego6, a takĪe zrównaniu go dla obu páci7.
W 2014 r. w wiĊkszoĞci krajów UE subpopulacja w wieku 55-64 lata liczebnie przewaĪaáa nad subpopulacją w wieku 15-24 lata. Przewaga ta byáa najwiĊksza
w Sáowenii, Buágarii, Czechach, we Wáoszech i w Niemczech (gdzie na 100 osób
w wieku 55-64 lata przypadaáo 72-80 osób w wieku 15-24 lata). Sytuacją odwrotną, tj. przewagą máodszej z tych frakcji, legitymowaáo siĊ siedem krajów: Dania,
Litwa, Szwecja, Luksemburg, Irlandia, Wielka Brytania i Cypr (w wymienionych
jako trzy ostatnie krajach na 100 osób w wieku 55-64 lata przypadaáo odpowiednio 110, 112 i 125 osób w wieku 15-24 lata). W 2030 r. wyraĨną przewagą máodszej z tych dwóch subpopulacji prawdopodobnie legitymowaü siĊ bĊdzie jedynie
Irlandia (gdzie na 100 osób w wieku 55-64 lata przypadaü bĊdzie 117 osób w wieku 15-24 lata), natomiast frakcje te bĊdą sobie liczebnie niemal równe w Wielkiej
Brytanii, Francji, Belgii, Szwecji, Finlandii i Luksemburgu. W pozostaáych krajach odnotowana bĊdzie przewaga starszej z tych dwóch subpopulacji (najwiĊksza
w Niemczech, Portugalii, Wáoszech, Hiszpanii i Grecji, gdzie na 100 osób w wieku 55-65 lat przypadaü bĊdzie 63-70 osób w wieku 15-24 lata).

5

6

7

W pierwszej z tych grup znalazáy siĊ roczniki stanowiące grupĊ przedpola i początku aktywnoĞci zawodowej (grupa „wejĞcia” na rynek pracy), w drugiej zaĞ roczniki stanowiące grupĊ
przedpola i początku wieku emerytalnego (grupa „wyjĞcia”), w związku z tym grup tych nie
moĪna w peáni utoĪsamiaü z rocznikami tworzącymi przedpole wieku produkcyjnego i emerytalnego. Powodem przyjĊcia proponowanego podejĞcia są róĪne granice wieku emerytalnego
obowiązujące w krajach europejskich.
W wiĊkszoĞci krajów Wspólnoty przeprowadzane (lub planowane) są reformy systemów emerytalnych, mające na celu m.in. podniesienie dolnej granicy wieku poprodukcyjnego. Reformy te
na razie nie są planowane na Cyprze, w Szwecji i w Irlandii, przy czym w krajach tych wiek
przejĞcia na emeryturĊ jest jednakowy dla kobiet i mĊĪczyzn [MSZ, 2012, s. 2].
„W systemach emerytalnych róĪnicowanie wieku emerytalnego wedáug páci ma dáugą tradycjĊ
i miaáo swoje Ĩródáa w postrzeganiu kobiet jako osób o sáabszej konstrukcji psychofizycznej
oraz w chĊci zrekompensowania kobiecie nadmiernego obciąĪenia podwójną rolą rodzinną
i zawodową. Obserwowany od wielu lat wzrost poziomu wyksztaácenia i aktywnoĞci zawodowej kobiet, zmiana modelu rodziny z jednym Īywicielem w kierunku rodziny z dwoma Īywicielami, a takĪe przeciwdziaáanie dyskryminacji ze wzglĊdu na páeü tworzą nowy kontekst spoáeczno-ekonomiczny dla okreĞlania wieku emerytalnego” [Káos, 2008, s. 1].
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Tabela 1. Struktura wieku subpopulacji tworzącej potencjalne zasoby pracy
w krajach Unii Europejskiej oraz w wybranych pozostaáych
krajach europejskich w 2014 r. (w %)
Kraj

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Kraj c.d.

Kraje Unii Europejskiej

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Kraje Unii Europejskiej c.d.

Austria (AT)

17,7

19,7

20,5

24,2

17,9

Portugalia (PT)

16,3

18,7

23,4

22,2

19,5

Belgia (BE)

18,3

19,9

20,6

22,2

19,1

Rumunia (RO)

16,8

20,5

23,2

19,0

20,4

Buágaria (BG)

15,6

20,4

22,4

20,3

21,3

Sáowacja (SK)

17,7

22,5

21,9

18,9

19,0

Chorwacja
(HR)

17,5

20,1

19,9

21,4

21,2

Sáowenia (SI)

14,9

20,7

21,6

22,0

20,8

Cypr (CY)

20,4

24,0

20,2

19,0

16,4

Szwecja (SE)

19,8

20,1

20,4

20,9

18,7

Czechy (CZ)

15,8

20,8

24,2

18,9

20,2

WĊgry (HU)

17,5

19,2

23,5

18,7

21,2

Dania (DK)

20,0

18,1

20,7

22,2

19,1

Wlk. Brytania (UK) 19,6

20,9

20,2

21,7

17,5

Estonia (EE)

17,0

21,8

21,0

20,4

19,8

Wáochy (IT)

17,8

23,6

24,1

19,3

Finlandia (FI)

18,7

19,7

18,7

21,2

21,6

Francja (FR)

18,7

19,3

20,7

21,4

19,8

15,2

Pozostaáe, wybrane kraje europejskie

Grecja (EL)

16,0

20,0

23,3

21,9

18,8

Albania (AL)

24,4

20,2

18,2

20,5

16,7

Hiszpania (ES)

14,6

20,0

25,5

22,7

17,3

BiaáoruĞ (BY)

18,2

22,2

19,6

21,8

18,2

Holandia (NL)

18,6

18,5

20,3

23,0

19,7

Czarnogóra (ME)

19,7

21,4

19,8

20,0

19,1

Irlandia (IE)

17,5

23,0

23,7

20,0

15,9

Islandia (IS)

21,9

21,4

19,6

19,9

17,2

Litwa (LT)

19,8

18,8

19,8

22,7

18,9

Macedonia (MK)

20,1

22,4

20,5

19,8

17,3

Luksemburg
(LU)

17,4

21,3

22,5

22,4

16,3

Moádawia (MD)

21,9

24,4

18,3

19,2

16,2

àotwa (LV)

17,1

21,2

20,4

21,6

19,7

Norwegia (NO)

19,8

20,3

21,4

20,7

17,8

Malta (MT)

19,1

21,6

19,6

19,1

20,6

Serbia (RS)

16,7

19,9

20,3

20,2

22,9

Niemcy (DE)

16,3

18,9

19,1

25,5

20,2

Szwajcaria (CH)

17,1

20,3

21,2

23,5

17,9

Polska (PL)

17,7

22,9

20,4

18,3

20,7

Ukraina (UA)

17,7

23,1

20,0

20,7

18,5

Uwaga: Dane dla Biaáorusi, Moádawii i Ukrainy dotyczą 2013 r.
ħródáo: Eurostat, opracowanie wáasne.

W celu oceny wzajemnego podobieĔstwa rozwaĪanych krajów pod wzglĊdem struktury wieku potencjalnych zasobów pracy w 2014 r.8 przeprowadzone
zostaáo ich grupowanie. Uzyskane rezultaty, zaprezentowane na rys. 3 w postaci
dendrogramu, wskazaáy grupy krajów podobnych do siebie w badanym wzglĊdzie, na róĪnych poziomach agregacji.

8

Grupowanie to zostaáo przeprowadzone przy wykorzystaniu metody Warda, w oparciu o procentowe, piĊcioletnie grupy wieku ludnoĞci w wieku 15-64 lata. Jako miarĊ odlegáoĞci zastosowano odlegáoĞü euklidesową.

Anna MajdziĔska

76
20

OdlegáoĞü wiąz.

15

10

5

0
AL ME MK SK MT BY EE FI RO CZ BG IT EL CH LU NO SE DK FR
MD IS CY PL UA LV RS HR HU SI ES PT IE AT DE UK LT NL BE

Rys. 3. Grupowanie krajów UE oraz wybranych pozostaáych krajów europejskich
metodą Warda z punktu widzenia struktury wieku subpopulacji tworzącej
potencjalne zasoby pracy w 2014 r.
ħródáo: Eurostat, opracowanie wáasne w programie Statistica.

Z zaprezentowanych informacji wynika, Īe rozwaĪane kraje podzieliü moĪna
na trzy zasadnicze grupy, te z kolei na mniej liczne skupienia, bardziej szczegóáowo przedstawiające podobieĔstwo krajów w badanym wzglĊdzie9 (zob. rys. 3).
Przykáadowo Polska w 2014 r. wykazywaáa najwiĊksze podobieĔstwo pod wzglĊdem struktury wieku potencjalnych zasobów pracy do Sáowacji, a nastĊpnie do
Malty, Ukraina – do Biaáorusi, àotwa zaĞ do Estonii, przy czym wszystkie wymienione kraje zawierają siĊ w jednym skupieniu, wykazując relatywnie znaczne
wzajemne podobieĔstwo w analizowanym aspekcie. Jako inny przykáad wskazaü
moĪna SzwajcariĊ, której struktura wieku potencjalnych zasobów pracy wykazuje
najwiĊksze wzajemne podobieĔstwo do Austrii, oba te kraje z kolei podobne są do
Luksemburga, a do wymienionych trzech paĔstw relatywnie wysokie podobieĔstwo wykazują Niemcy.
PodobieĔstwo w zakresie struktury wieku ludnoĞci (w tym potencjalnych
zasobów pracy) w znacznym stopniu determinowane jest poáoĪeniem geograficznym krajów i wynikającymi z niego historycznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Przykáadowo, wysokie wzajemne podobieĔstwo w badanym wzglĊdzie wykazaáy kraje Europy Poáudniowej (Wáochy, Hiszpania, Portugalia
i Grecja), wspominane juĪ postsocjalistyczne kraje Europy Wschodniej (Polska,
9

Za pomocą odpowiednich metod statystycznych moĪna dokonaü oceny efektywnoĞci grupowania na poszczególnych etapach agregacji, wskazując tym samym najbardziej optymalny podziaá
na skupienia záoĪone z krajów podobnych do siebie w badanym wzglĊdzie.
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Sáowacja,, Ukraina, BiaáoruĞ i àottwa), a takĪee inne kraje byáego blokuu wschodniego (Ruumunia, WĊggry, Czechy, Buágaria i Sááowenia).

2. Aktyw
wnoĞü zawoodowa ludn
noĞci
Jak juuĪ wspomniaano, tylko czzĊĞü subpopu
ulacji tworząącej potencjallne zasoby
pracy (tj. osoby w wieku
w
15-64 lata) stanow
wi realne zassoby pracy. Zasoby te
wną zawodow
wo (na którąą skáadają siĊĊ zarówno
tworzone są przez luddnoĞü aktyw
osoby praacujące, jak i bezrobotne,, ale gotowe podjąü pracĊĊ).
W krrajach europejskich poziom aktywno
oĞci zawodow
wej ludnoĞcii jest zróĪnicowanyy, zarówno w obrĊbie grrup wieku, jak
j i páci10. W 2014 r. rrelatywnie
najwyĪsząą stopą aktyw
wnoĞci zawoodowej w gru
upie wieku 15-64
1
lata sppoĞród krajów Wspólnoty charaakteryzowaáyy siĊ Szweccja, Niderlanndy, Dania i Niemcy
(78-82%), najniĪszą zaĞ Wáochhy, Rumuniia, Chorwaccja, Malta (64-66%).
6
We wszystkich
w
kkrajach euW Polscee omawiany wspóáczynniik wyniósá 67,9%.
ropejskichh wyĪszą akttywnoĞü zaw
wodową wykaazują mĊĪczyyĨni, przy czzym róĪnice w tym wzglĊdzie sąą najwyĪsze w krajach Eu
uropy Poáuddniowej (zob.. rys. 4).

Rys. 4. Stoopa aktywnoĞcci zawodowej ludnoĞci w wieku
w
15-64 laata w krajach U
Unii
Euuropejskiej oraaz w wybranycch pozostaáych krajach euroopejskich w 2014 r.
ogóóáem i wg páci (w %)
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

10

Zob. takĪĪe: Eurostat [2014, s. 99-100] oraz
o Dalen i in. [2006, s. 12-133].
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z
praacy oraz aktyywnoĞü zaBiorąąc pod uwaggĊ frakcjĊ potencjalnych zasobów
wodową ludnoĞci
l
w wieku
w
15-644 lata moĪnaa stwierdziü, Īe w 2014 r. spoĞród
krajów UE
U najniĪszym
m odsetkiem
m realnych zaasobów praccy w populaccji ogóáem
legitymow
waáy siĊ Wáochy (41,3%)) oraz Grecjaa, Belgia i Chhorwacja (43,7-44,1%),
najwyĪszyym zaĞ Holaandia (51,9%
%), a takĪe Niemcy,
N
Norrwegia, Szwecja, Cypr
(52-53%).. OczywiĞciee we wszystkkich krajach caákowita
c
fraakcja aktywnnych zawodowo w populacji
p
jesst wyĪsza niiĪ zaprezento
owane dane,, gdyĪ obejm
muje takĪe
ludnoĞü spoza rozpatrrywanego prrzedziaáu wieeku. Szacujee siĊ, Īe spaddek liczby
yni siĊ do wzzrostu stopy aaktywnoĞci
osób bĊdąących w wiekku produkcyjnym przyczy
zawodoweej w krajachh UE. W 20220 r. w grupiie wieku 20--64 lata przeewidywany
poziom teego wspóáczyynnika wynieesie 75% (w 2012 r. wynniósá on 68,33%) [Eurostat, 2014, s. 96].

Rys. 5. Oddsetek ludnoĞcii w wieku 15-664 lata stanowiiącej realne zassoby pracy w kkrajach Unii
Eurropejskiej orazz w wybranychh pozostaáych krajach
k
europeejskich w 20144 r. (w %)
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

3. Poziom wyksztaaácenia subp
populacji tw
worzącej
poten
ncjalne zasooby pracy
AktyywnoĞü zawoodowa w znacznym stop
pniu warunkkowana jest ppoziomem
wyksztaáccenia ludnoĞcci – zazwyczzaj im jest ono wyĪsze, tym
t
mniejsza trudnoĞü
w znaleziieniu pracy i wyĪsza gootowoĞü utrzzymywania tej aktywnooĞci. Kraje
europejskkie róĪnią siĊĊ pomiĊdzy sobą pod wzglĊdem
w
sttruktury wykksztaácenia
ludnoĞci. RóĪnice te dotyczą
d
kaĪddego poziomu
u, jednakĪe cechą
c
wspólnną wszyst-
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kich paĔstw jest wzroost frakcji z wyksztaáceni
w
iem wyĪszym
m przy spadkku odsetka
s niĪszymi poziomami wyksztaácennia.
osób legittymujących siĊ
Na rys.
r
5-7 przeedstawione zostaáy
z
odseetki subpopuulacji tworząącej potencjalne zassoby pracy wedáug
w
poszcczególnych poziomów
p
wyyksztaácenia w krajach
UE oraz wybranych
w
p
pozostaáych
krajach euro
opejskich w 2014 r. Z zaprezentowanych innformacji moĪna
m
odczyttaü, Īe wspó
óáczeĞnie spooĞród krajów
w UE najwyĪszym odsetkiem ludnoĞci
l
w wieku
w
15-64 lata legitym
mującej siĊ w
wyksztaácen
gim
mnazjalnym charakteryzu
ują siĊ: Portuugalia i Maltta, a takĪe
niem co najwyĪej
Wáochy i Hiszpania, najniĪszym
n
z Czechy, Litwa, Estonia, Sáowacjja i Polska
zaĞ
(zob. rys. 6).

Uwaga: Uporządkowanie krajów
k
wedáug wartoĞci odsetk
ka ogóáem.

Rys. 6. Oddsetek populaccji w wieku 155-64 lata posiaadającej wykssztaácenie co nnajwyĪej
gim
mnazjalne w krajach
k
Unii Europejskiej
E
orraz innych wyybranych krajaach
eurropejskich w 2014
2
r. (w %)
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

m odsetkiem
m ludnoĞci
SpoĞĞród krajów Wspólnoty w 2014 r. najwyĪszym
w wieku 15-64
1
lata poosiadającej wyksztaácenie
w
e Ğrednie leggitymowaáy ssiĊ Czechy
i Sáowacjaa, a takĪe Poolska, Chorw
wacja i WĊgry
y, najniĪszym
m zaĞ Hiszpaania i Portugalia (zoob. rys. 7).
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Uwaga: Uporządkowanie krajów
k
wedáug wartoĞci odsetk
ka ogóáem.

Rys. 7. Oddsetek populaccji w wieku 155-64 lata posiaadającej wykssztaácenie Ğreddnie
w krajach
k
Unii Europejskiej
E
o innych wy
oraz
ybranych krajach europejskkich
w 2014
2
r. (w %))
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

wowane jest takĪe w przyypadku odZnacczne terytoriaalne zróĪnicowanie obserw
setka ludnnoĞci w wiekku 15-64 lataa posiadającej
ej wyksztaáceenie wyĪsze. W 2014 r.
najwyĪszyy jej udziaá zaobserwow
z
any zostaá w Luksemburrgu, Wielkieej Brytanii,
Irlandii i na
n Cyprze, naajniĪszy zaĞ w Rumunii i we Wáoszecch (zob. rys. 88).

Uwaga: Uporządkowanie krajów
k
wedáug wartoĞci odsetk
ka ogóáem.

Rys. 8. Oddsetek populacjji w wieku 15--64 lata posiadającej wyksztaaácenie wyĪszee w krajach
Unnii Europejskiej
ej oraz innych wybranych
w
kraajach europejskkich w 2014 r. (w %)
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.
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Jak juĪ
j wspomniiano, na przestrzeni min
nionej dekaddy w niemalĪĪe wszystkich rozw
waĪanych kraajach (z wyj
yjątkiem Litw
wy) zaobserw
wowany zosstaá wzrost
odsetka subpopulacji
s
w wieku 15-64
1
lata posiadającej wyksztaácennie wyĪsze
(zob. rys. 9). SpoĞród krajów UE w latach 200
00-2014 wzrrost ten byá nnajwiĊkszy
na Malciee (o 264%), w Polsce (oo 161%), Porrtugalii (o 1559%) oraz w Luksemburgu (o 139%), najnniĪszy zaĞ w Niemczech (o 21%). Sppadek natomiiast w tym
z
na Litw
wie (o 10%).
okresie oddnotowany zostaá

Uwaga: Uporządkowanie krajów
k
wedáug dynamiki w lattach 2007-20144. Brak danych dla Chorwacji i Macedonii dootyczących 20000 r.

Rys. 9. Dyynamika zmiann odsetka poppulacji w wiek
ku 15-64 lata posiadającej
p
wyyksztaácenie wyĪsze
w
w krajaach Unii Europejskiej oraz innych
wyybranych krajaach europejskiich w latach 2000-2014
2
r. (2000 = 1)
oraaz 2007-2014 (2007 = 1)
ħródáo: Eurrostat, opracowaanie wáasne.

k
trzzech wykresaach (rys. 10--12) przedstaawione zostaaáy udziaáy
Na kolejnych
ludnoĞci posiadającej dany pozioom wyksztaáácenia w pooszczególnych grupach
worzącej poteencjalne zaso
oby pracy. W niemalĪe w
wszystkich
wieku subbpopulacji tw
rozwaĪanyych krajach widoczne
w
jesst zwiĊkszaniie siĊ z wiekiiem frakcji oosób posiadających najniĪszy pooziom wykszztaácenia (zob
b. rys. 10) oraz
o
spadek z wiekiem
odsetka suubpopulacji legitymująceej siĊ wykszttaáceniem wyyĪszym (zobb. rys. 12).
WielkoĞcii frakcji osóób posiadająccych wykszttaácenie Ğreddnie są zbliĪoone w poszczególnnych grupachh wieku – w tym przyp
padku nie ma
m widocznejj tendencji
(zob. rys. 11).
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waĪając nieco szerzej subbpopulacjĊ z wyksztaáceniem wyĪszyym moĪna
Rozw
wskazaü zaleĪnoĞü, Īe w krajaach najwyĪeej rozwiniĊtyych spoáeczzno-ekonos
rozw
waĪanych oddsetki tej fraakcji charaktteryzują siĊ wzglĊdnie
micznie spoĞród
zbliĪonym
m poziomem
m w poszczeggólnych gru
upach wieku.. Natomiast w krajach
nieco sáabbiej rozwiniĊĊtych dyspropporcje te (szczególnie w odniesieniu do dwóch
najmáodszzych grup) sąą znacznie wiĊksze
w
(np. w Polsce, w Sáowacji, naa Cyprze).

Rys. 10. O
Odsetki populaacji posiadająccych wyksztaáácenie co najw
wyĪej gimnazjalne
w danej grupiee wieku w krajjach Unii Euro
opejskiej w 20014 r. (w %)
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

Rys. 11. O
Odsetki populaacji posiadająccych wyksztaáácenie Ğrednie w danej gruppie wieku
w krajach Uniii Europejskiej oraz innych wybranych
w
kraajach europejsskich
w 2014 r. (w %)
%
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.
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Rys. 12. O
Odsetki populaacji posiadająccych wyksztaáácenie wyĪszee w danej gruppie wieku
w krajach Uniii Europejskiej oraz innych wybranych
w
kraajach europejsskich
w 2014 r. (w %)
%
ħródáo: Eurrostat, opracow
wanie wáasne.

4 r. najwiĊkksze dyspropporcje dla
W wiĊkszoĞci rozwaaĪanych krajjów w 2014
ksztaácenia obserwowane
o
e byáy poudziaáów w poszczeggólnych poziiomach wyk
nych grup wieku,
w
tj. 25-334 i 55-64
miĊdzy naajmáodszą i najstarszą z prezentowan
lata. W ceelu zobrazow
wania tych róóĪnic na rys. 13-15 przedstawione zosstaáy ilorazy tych dwóch
d
subpoopulacji wedááug poziomu
u wyksztaáceenia. Z inform
macji tych
wynika, Īe:
Ī
− w przyypadku udziaaáów wyksztaaácenia co naajwyĪej gimnnazjalnego w zdecydowanej wiĊkszoĞci tych
t
krajów (z
( wyjątkiem
m republik naddbaátyckich) wystĊpuje
wyraĨnna relatywnaa przewaga sttarszej z tych subpopulacji nad máodszzą,
− w przyypadku wyksztaácenia Ğrredniego w wiĊkszoĞci
w
t
tych
krajów wystĊpują
wzglĊddnie podobne wartoĞci obu porównyw
wanych frakkcji (z wyjątkkiem republik naadbaátyckichh i Polski, gddzie widoczn
na jest znacznna przewagaa subpopulacji w wieku 55-664 lata, a takkĪe krajów Ğródziemnom
Ğ
morskich, gddzie wystĊpuje znnacząca przeewaga subpoppulacji w wiieku 25-34 laata),
− w przyypadku wyksztaácenia wyĪszego
w
we wszystkich krajach obsserwowana
jest rellatywna przeewaga máodsszej z tych frakcji
f
nad sttarszą (przy czym najwiĊkszze róĪnice w tym wzglĊddzie wystĊpujją w Polsce, na Malcie, w Rumunii
i Portuugalii).
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Rys. 13. Iloraz
I
odsetkóów
populacjii z wyksztaáceeniem co najwyĪej
n
gimnnazjalnym w grupie wiekku
25-34 do osób w grupie
wieku 55-64 w krajachh
europejskkich w 2014 r..

1 Iloraz odseetków
Rys. 14.
populaacji z wyksztaaáceniem Ğrednim
Ğ
w gru
upie
wiekuu 25-34 do osó
ób
w gruppie wieku 55-64
w krajjach europejsk
kich
w 2014 r.

Rys. 15. Iloraz oddsetków
popuulacji z wykszztaáceniem
m wyĪszym w grupie
wiekku 25-34 do osób
w grrupie wieku 55-64
w krrajach europejjskich
w 20014 r.

ħródáo: E
Eurostat, opracowaniie wáasne.

ħródáoo: Eurostat, oprracowanie wáasnee.

ħróddáo: Eurostat, oopracowanie wáasne..

Podsumoowanie
Potenncjalne zasoby pracy sąą determinow
wane przez procesy
p
demograficzne
– ich rozm
miary (obecnne i przyszáee) okreĞlane są przez staan i strukturĊĊ ludnoĞci,
a takĪe pooĞrednio przeez poziom páodnoĞci,
p
um
mieralnoĞci oraz
o
natĊĪeniie migracji
w danej populacji.
p
Frrakcja ta stannowi o moĪĪliwej podaĪyy siáy robocczej, której
realne zassoby okreĞlaa aktywnoĞü zawodowa. Ta z kolei, w znacznym
m stopniu,
zaleĪy odd poziomu wyyksztaáceniaa ludnoĞci oraaz posiadanyych kwalifikkacji zawodowych. W tym miejscu naleĪy podkreĞliü,
p
Īee nie istnieje proste przeááoĪenie pomiĊdzy wzrostem
w
odseetka subpopuulacji z wykszztaáceniem wyĪszym
w
a stoopą aktywnoĞci zawodowej ludnooĞci, o czym Ğwiadczyü moĪe
m
chociaĪbby przykáad P
Polski.
PoáoĪĪenie geograaficzne krajóów i wynikajjące z niego historyczne i kulturowe uwaruunkowania w znacznym stopniu
s
deterrminują ich podobieĔstwo
p
o w zakresie strukttury wieku ludnoĞci
l
(w tym potencj
cjalnych zasoobów pracy)). Obecnie
podobieĔsstwo to jestt najwyĪsze wĞród paĔsstw Europy Poáudnioweej, a takĪe
wĞród wiĊĊkszoĞci postsocjalistyczznych krajów
w Europy Wschodniej.

Demograficzno-spoáeczna charakterystyka potencjalnych…

85

W wiĊkszoĞci krajów europejskich na skutek postĊpującego procesu starzenia siĊ ludnoĞci obserwowany jest (lub w niedalekim horyzoncie czasowym
zacznie byü) ubytek potencjalnych zasobów pracy. Sytuacja ta moĪe byü szczególnie problematyczna w paĔstwach o relatywnie niskiej stopie aktywnoĞci zawodowej (np. we Wáoszech). Obserwowane w tych krajach zmiany w strukturze
wieku ludnoĞci w wielu przypadkach staáy siĊ m.in. przyczynkiem do przesuniĊcia górnej granicy wieku emerytalnego, a takĪe zrównaniu go dla obu páci.
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SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
OF POTENTIAL LABOUR RESOURCES
IN EUROPEAN COUNTRIES

Summary: The study presents an analysis of a subpopulation constituting potential
labour resources (in particular, people aged between 15-64) in respect of certain socio-demographic characteristics in the European Union countries and selected European
countries in the years 2000-2030. The focus was put on the subpopulation’s age structure
and its level of education.
Keywords: potential labour resources, population age structure, educational structure of
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