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PRACY W KRAJACH EUROPEJSKICH 

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiona zosta a analiza subpopulacji tworz cej 

potencjalne zasoby pracy (tj. ludno ci w wieku 15-64 lata) pod wzgl dem niektórych 

charakterystyk spo eczno-demograficznych w krajach Unii Europejskiej oraz wybranych 

pozosta ych krajach europejskich w latach 2000-2030. W szczególno ci rozwa ona 

zosta a struktura wieku oraz poziom wykszta cenia tej subpopulacji. 

S owa kluczowe: potencjalne zasoby pracy, struktura wed ug wieku, struktura wed ug

wykszta cenia, kraje europejskie. 

Wprowadzenie 

Mianem potencjalnych zasobów pracy okre lana jest subpopulacja osób  

w wieku 15-64 lata (wed ug kryterium biologicznego) lub osób w wieku pro-

dukcyjnym (wed ug kryterium ekonomicznego)1.

1  To jest obecnie w Polsce w wieku 18-59 kobiety/64 m czy ni, ale na skutek reformy systemu 

emerytalnego górne granice wieku produkcyjnego stopniowo b d  si  zwi ksza , osi gaj c

w 2040 r. warto  wynosz c  67 lat zarówno dla kobiet, jak i m czyzn. Prezentowany w opra-

cowaniu podzia  wed ug kryterium biologicznego w du ym stopniu uto sami  mo na z kryte-

rium ekonomicznym. Informacje na ten temat w poszczególnych krajach s  dosy  trudne do 

uzyskania. Ponadto, ze wzgl du na ró ne granice wieku emerytalnego, zakres porównywalno ci

tych danych jest ograniczony. 
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Cz  tej subpopulacji wykazuj ca aktywno  zawodow  stanowi realne 

zasoby pracy. Stopie  aktywno ci zawodowej ludno ci determinowany jest wie-

loma czynnikami, zarówno ekonomicznymi, jak i spo ecznymi. W ród tych 

pierwszych istotne znaczenie maj  poziom wykszta cenia i posiadane kwalifika-

cje zawodowe, a tak e wielko  zg aszanego popytu na prac .

Celem artyku u jest charakterystyka subpopulacji tworz cej potencjalne za-

soby pracy pod wzgl dem spo eczno-demograficznym w krajach Unii Europej-

skiej oraz w wybranych pozosta ych krajach europejskich w latach 2000 i 2014 

oraz w perspektywie do 2030 r.2 Przedstawiony w tym wzgl dzie zosta  obecny 

opis struktury wieku tej subpopulacji oraz jej analiza z punktu widzenia poziomu 

wykszta cenia.

Obrany cel bada  wynika  z faktu, e kraje europejskie s  znacznie zró ni-

cowane mi dzy sob  zarówno pod wzgl dem wielko ci zasobów pracy, jak  

i wspomnianych cech spo eczno-demograficznych tej subpopulacji. Rezultatem 

oceny tego zró nicowania jest syntetyczny obraz omawianej frakcji nie tylko  

w uj ciu ilo ciowym, ale i jako ciowym, w wyniku czego wskazane zosta y

obszary relatywnie niskiej i wysokiej poda y pracy. 

W tek cie zwrócono tak e uwag  na realne zasoby pracy, czyli zasoby lud-

no ci aktywnej zawodowo. ród em danych wykorzystanych w dalszych anali-

zach by y publikacje dotycz ce charakterystyk spo eczno-demograficznych do-

st pne na stronie internetowej Eurostatu. 

1. Charakterystyka demograficzna potencjalnych zasobów pracy 

Odsetek subpopulacji tworz cej potencjalne zasoby pracy (czyli w tym 

przypadku osób w wieku 15-64 lata) jest znacznie zró nicowany w krajach eu-

ropejskich. W wi kszo ci z nich uleg  on znacznemu zmniejszeniu na przestrze-

ni minionej dekady i tendencja ta w wietle prognoz utrzyma si  w perspektywie 

kolejnych lat (zob. rys. 1).  

2  Wed ug stanu na 1 stycznia. 
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Spadek ten przede wszystkim wynika z post puj cego we wszystkich kra-

jach europejskich procesu demograficznego starzenia si 3, definiowanego jako 

sukcesywny, systematycznie wyst puj cy wzrost udzia ów osób starszych  

w populacji [Holzer, 2003, s. 139; Okólski i Fihel, 2012, s. 143], przy czym jako 

próg staro ci wspó cze nie najcz ciej przyjmowany jest wiek 65 lat. Jest on 

tak e nast pstwem zmniejszaj cego si  w wi kszo ci krajów europejskich po-

ziomu dzietno ci, w wyniku czego obecne pokolenia dzieci nie rekompensuj

liczebnie frakcji osób starszych.  

Spo ród krajów Unii Europejskiej w 2014 r. odsetek osób w wieku 15-64 

lata by  najwy szy w S owacji (71,1%), Polsce (70,1%) oraz na Cyprze (69,9%), 

najni szy za  we Francji, w Szwecji, Danii, Finlandii, we W oszech, w Grecji  

i Wielkiej Brytanii (poni ej 65%). Wed ug prognoz4 Eurostatu w perspektywie 

kilkunastu lat we wszystkich krajach Wspólnoty odnotowany zostanie spadek 

odsetka omawianej subpopulacji. W 2030 r. najwy szym jej udzia em w popula-

cji prawdopodobnie legitymowa  si  b d  S owacja i Luksemburg, najni szym 

za  Litwa, Finlandia, Francja i Niemcy (zob. rys. 1). 

Odnosz c si  w tym wzgl dzie do sytuacji w Polsce mo na stwierdzi , e

obecnie wydaje si  ona relatywnie korzystna na tle pozosta ych krajów europej-

skich – frakcja stanowi ca potencjalne zasoby pracy jest, jak ju  wspominano, 

wzgl dnie wysoka. Jednak e z powodu post puj cego procesu starzenia si  po-

pulacji (co jest przede wszystkim nast pstwem niskiego poziomu dzietno ci)

ulegnie ona zmniejszeniu w ci gu kilku najbli szych lat (próg staro ci demogra-

ficznej b d  przekracza  liczne roczniki wy u demograficznego z lat 50. XX w., 

nierekompensowane liczebnie przez m odsze pokolenia).  

3  Obecnie do g ównych czynników determinuj cych proces starzenia si  populacji krajów euro-

pejskich zalicza si  spadek poziomu dzietno ci (znacznie poni ej poziomu gwarantuj cego pro-

st  zast powalno  generacji, tj. poni ej 2,1) oraz spadek umieralno ci ludno ci w starszych 

grupach wieku, czyli wyd u anie si  przeci tnego dalszego trwania ycia. Istotne znaczenie  

w tym wzgl dzie maj  równie  migracje. W ród najpowa niejszych nast pstw post puj cego 

procesu starzenia si  populacji ocenianych negatywnie wymienia si  m.in. spadek stabilno ci

finansowej systemów emerytalnych i zmniejszanie si  frakcji potencjalnych zasobów pracy. 

Szerzej na temat procesu starzenia si  populacji europejskich oraz jego nast pstw pisano  

m.in. w publikacjach: Kurkiewicz [2012], Nyce i Schieber [2005], United Nations [2015].
4  Wed ug wariantu redniego prognozy, przy za o eniu nieznacznie wzrastaj cego poziomu dzietno ci

w wi kszo ci krajów, wyd u aniu si  przeci tnego dalszego trwania ycia ludno ci i z uwzgl dnie-

niem przewidywanych zmian w saldzie migracji (zob. [Eurostat, Statistics Database]). 
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na przedpolu wieku emerytalnego grup  „wej cia” na rynek pracy5. Jest to istot-

ne w kontek cie ekonomicznych nast pstw starzenia si  populacji, szczególnie  

z punktu widzenia rynku pracy i stabilno ci finansowej systemów emerytalnych. 

W wi kszo ci krajów europejskich starsza z wymienionych dwóch subpopulacji 

przewy sza m odsz  z nich, w rezultacie czego obserwowany jest spadek poten-

cjalnych zasobów pracy. Wspomniane zmiany w strukturze wieku ludno ci  

w wielu krajach sta y si  m.in. przyczynkiem do przesuni cia górnej granicy 

wieku emerytalnego6, a tak e zrównaniu go dla obu p ci7.

W 2014 r. w wi kszo ci krajów UE subpopulacja w wieku 55-64 lata liczeb-

nie przewa a a nad subpopulacj  w wieku 15-24 lata. Przewaga ta by a najwi ksza 

w S owenii, Bu garii, Czechach, we W oszech i w Niemczech (gdzie na 100 osób 

w wieku 55-64 lata przypada o 72-80 osób w wieku 15-24 lata). Sytuacj  odwrot-

n , tj. przewag  m odszej z tych frakcji, legitymowa o si  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 przypada o odpowied-

nio 110, 112 i 125 osób w wieku 15-24 lata). W 2030 r. wyra n  przewag  m od-

szej z tych dwóch subpopulacji prawdopodobnie legitymowa  si  b dzie jedynie 

Irlandia (gdzie na 100 osób w wieku 55-64 lata przypada  b dzie 117 osób w wie-

ku 15-24 lata), natomiast frakcje te b d  sobie liczebnie niemal równe w Wielkiej 

Brytanii, Francji, Belgii, Szwecji, Finlandii i Luksemburgu. W pozosta ych kra-

jach odnotowana b dzie przewaga starszej z tych dwóch subpopulacji (najwi ksza 

w Niemczech, Portugalii, W oszech, Hiszpanii i Grecji, gdzie na 100 osób w wie-

ku 55-65 lat przypada  b dzie 63-70 osób w wieku 15-24 lata). 

5  W pierwszej z tych grup znalaz y si  roczniki stanowi ce grup  przedpola i pocz tku aktywno-

ci zawodowej (grupa „wej cia” na rynek pracy), w drugiej za  roczniki stanowi ce grup

przedpola i pocz tku wieku emerytalnego (grupa „wyj cia”), w zwi zku z tym grup tych nie 

mo na w pe ni uto samia  z rocznikami tworz cymi przedpole wieku produkcyjnego i emery-

talnego. Powodem przyj cia proponowanego podej cia s  ró ne granice wieku emerytalnego 

obowi zuj ce w krajach europejskich. 
6  W wi kszo ci krajów Wspólnoty przeprowadzane (lub planowane) s  reformy systemów emery-

talnych, maj ce na celu m.in. podniesienie dolnej granicy wieku poprodukcyjnego. Reformy te 

na razie nie s  planowane na Cyprze, w Szwecji i w Irlandii, przy czym w krajach tych wiek 

przej cia na emerytur  jest jednakowy dla kobiet i m czyzn [MSZ, 2012, s. 2]. 
7  „W systemach emerytalnych ró nicowanie wieku emerytalnego wed ug p ci ma d ug  tradycj

i mia o swoje ród a w postrzeganiu kobiet jako osób o s abszej konstrukcji psychofizycznej 

oraz w ch ci zrekompensowania kobiecie nadmiernego obci enia podwójn  rol  rodzinn

i zawodow . Obserwowany od wielu lat wzrost poziomu wykszta cenia i aktywno ci zawodo-

wej kobiet, zmiana modelu rodziny z jednym ywicielem w kierunku rodziny z dwoma ywicie-

lami, a tak e przeciwdzia anie dyskryminacji ze wzgl du na p e  tworz  nowy kontekst spo-

eczno-ekonomiczny dla okre lania wieku emerytalnego” [K os, 2008, s. 1].
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Tabela 1. Struktura wieku subpopulacji tworz cej potencjalne zasoby pracy  

w krajach Unii Europejskiej oraz w wybranych pozosta ych

krajach europejskich w 2014 r. (w %) 

Kraj  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Kraj c.d. 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

Kraje Unii Europejskiej 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 

Bu garia (BG) 15,6 20,4 22,4 20,3 21,3 S owacja (SK) 17,7 22,5 21,9 18,9 19,0 

Chorwacja

(HR) 
17,5 20,1 19,9 21,4 21,2 S owenia (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 W gry (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 W ochy (IT) 15,2 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 Pozosta e, 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 Bia oru  (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 Mo dawia (MD) 21,9 24,4 18,3 19,2 16,2 

otwa (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 Bia orusi, Mo dawii i Ukrainy dotycz  2013 r. 

ród o:  Eurostat, opracowanie w asne. 

W celu oceny wzajemnego podobie stwa rozwa anych krajów pod wzgl -

dem struktury wieku potencjalnych zasobów pracy w 2014 r.8 przeprowadzone 

zosta o ich grupowanie. Uzyskane rezultaty, zaprezentowane na rys. 3 w postaci 

dendrogramu, wskaza y grupy krajów podobnych do siebie w badanym wzgl -

dzie, na ró nych poziomach agregacji. 

8  Grupowanie to zosta o przeprowadzone przy wykorzystaniu metody Warda, w oparciu o pro-

centowe, pi cioletnie grupy wieku ludno ci w wieku 15-64 lata. Jako miar  odleg o ci zastoso-

wano odleg o  euklidesow .
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Rys. 3. Grupowanie krajów UE oraz wybranych pozosta ych krajów europejskich  

metod  Warda z punktu widzenia struktury wieku subpopulacji tworz cej  

potencjalne zasoby pracy w 2014 r. 

ród o:  Eurostat, opracowanie w asne w programie Statistica. 

Z zaprezentowanych informacji wynika, e rozwa ane kraje podzieli  mo na

na trzy zasadnicze grupy, te z kolei na mniej liczne skupienia, bardziej szczegó o-

wo przedstawiaj ce podobie stwo krajów w badanym wzgl dzie9 (zob. rys. 3). 

Przyk adowo Polska w 2014 r. wykazywa a najwi ksze podobie stwo pod wzgl -

dem struktury wieku potencjalnych zasobów pracy do S owacji, a nast pnie do 

Malty, Ukraina – do Bia orusi, otwa za  do Estonii, przy czym wszystkie wy-

mienione kraje zawieraj  si  w jednym skupieniu, wykazuj c relatywnie znaczne 

wzajemne podobie stwo w analizowanym aspekcie. Jako inny przyk ad wskaza

mo na Szwajcari , której struktura wieku potencjalnych zasobów pracy wykazuje 

najwi ksze wzajemne podobie stwo do Austrii, oba te kraje z kolei podobne s  do 

Luksemburga, a do wymienionych trzech pa stw relatywnie wysokie podobie -

stwo wykazuj  Niemcy. 

Podobie stwo w zakresie struktury wieku ludno ci (w tym potencjalnych 

zasobów pracy) w znacznym stopniu determinowane jest po o eniem geogra-

ficznym krajów i wynikaj cymi z niego historycznymi i kulturowymi uwarun-

kowaniami. Przyk adowo, wysokie wzajemne podobie stwo w badanym wzgl -
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W wi kszo ci krajów europejskich na skutek post puj cego procesu starze-

nia si  ludno ci obserwowany jest (lub w niedalekim horyzoncie czasowym 

zacznie by ) ubytek potencjalnych zasobów pracy. Sytuacja ta mo e by  szcze-

gólnie problematyczna w pa stwach o relatywnie niskiej stopie aktywno ci za-

wodowej (np. we W oszech). Obserwowane w tych krajach zmiany w strukturze 

wieku ludno ci w wielu przypadkach sta y si  m.in. przyczynkiem do przesuni -

cia górnej granicy wieku emerytalnego, a tak e zrównaniu go dla obu p ci.
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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 
population, European countries. 




