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Wpływ kryzysu gospodarczego na sytuację ludzi młodych na rynku 
pracy w Polsce w latach 2008 – 2013

Impact of global financial crisis about young people 
on labour market in Poland in years 2008 – 2013

The article describes the way how crisis of 2008 impacted on sit-
uation of young people in labor market in Poland. In research, quanti-
tative and qualitative analysis is used, combined with partial literature 
query. Using data from Labour Force Surve, changes of unemploy-
ment and employment rate of youngthies in Poland are described, 
varying by education, and, by using GUS and Eurostat data, changes of 
youth unemployment rate in Poland and share of youth in total unem-
ployment rate in Poland in compare to European average are shown. 
Article shows that youth unemployment rate in Poland increased 
more than European average, and group of youth that crisis impacted 
the hardest is people with higher education. Survey also proves, that 
share of youth in total unemployment rate in Poland and Europe fell.
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Artykuł opisuje sposób, w jaki sposób kryzys gospodarczy roku 
2008 wpłynął na sytuację osób w wieku 15 – 24 na rynku pracy w Pol-
sce. W badaniach posłużono się analizą ilościową i jakościową, połączo-
ną z częściową kwerendą literatury. Używając danych z Labour Force 
Surve, przedstawiono zmiany wartości stopy bezrobocia i zatrudnienia 
wśród młodzieży w Polsce w latach kryzysowych z uwzględnieniem 
zróżnicowania wykształcenia, a przy pomocy statystyk z GUS i Eurostat 
dokonano analizy zmian bezrobocia wśród młodzieży ogółem w Polsce 
oraz udziału młodzieży w ogóle bezrobotnych w porównaniu do śred-
niej Unii Europejskiej. Z artykułu wynika, że bezrobocie wśród młodzie-
ży w Polsce w wyniku kryzysu wzrosło bardziej niż wartość średnia dla 
Europy, zaś grupą, która najmocniej odczuła negatywne skutki kryzysu 
w Polsce były osoby z wyższym wykształceniem. Z badań nie wynika 
jednak, że młodzież była grupą, która mocno odczuła skutki kryzysu na 
rynku pracy – jej udział w ogóle bezrobotnych się zmniejszył.
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Nierównomierny rozwój gospodarek jest obserwowany od mo-
mentu rozpoczęcia rewolucji industrialnej w Wielkiej Brytanii w XVIII 
wieku (Drozdowicz 2006: 9). Według badań W. C. Mitchella cykle 
koniunkturalne pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 1790 roku, w USA 
w 1796 roku, we Francji w 1847 roku, w Niemczech zaś w roku 1857. 
Po 1890 roku cykle koniunkturalne występowały niemal we wszyst-
kich gospodarkach świata, nie wyłączając gospodarek w państwach 
komunistycznych (Mitchell 1951). Kryzys w gospodarce jest rozumia-
ny jako fragment cyklu gospodarczego oznaczający się znacznym spo-
wolnieniem gospodarczym lub wystąpieniem recesji. W zależności od 
długości trwania wahań i czynników je powodujących można wyróż-
nić następujące rodzaje cyklów: krótkie – Kitchina, średnie – Juglara 
i Kuznietsa oraz długie cykle Kondratiewa (Kielek 2014; Mendelson 
1960). Cykle Kitchina trwają od 2 do 4 lat, obejmując wahania takich 
mierników jak ceny, zapasy w przedsiębiorstwach. Obejmujące 8 – 10 
lat cykle Juglara, opisują wahania bezrobocia, PKB i inflacji, a trwające 
15 – 25 lat cykle Kuznetsa wynikają z akumulacji czynników wytwór-
czych – inwestycji, migracji. Cykle Kondratiewa o długości 40 – 60 lat 
są wynikiem ważnych odkryć i innowacji, jak maszyna parowa, elek-
tryczność, energia słoneczna (Barczak 2006). Geneza powstawania 
kryzysów gospodarczych jest zróżnicowana i niejednokrotnie złożona, 
ale momenty depresyjne cyklów koniunkturalnych są sprzyjającym 
momentem do pojawienia się wstrząsów gospodarczych (Kielek 2014). 
Wielki Kryzys lat 30. XX wieku, kryzys naftowy lat 70. oraz kryzys fi-

nansowy przełomu I i II dekady XXI wieku miały jedną wspólną cechę 
– pojawiły się w momencie, gdy wszystkie rodzaje cyklów koniunktu-
ralnych chyliły się ku depresji (Krugman 2012). Nieustanna chęć czło-
wieka do wzbogacania się prowadzi często do przesycenia produkcji, 
nadmiernych wydatków sektorów publicznych, wojen klasycznych 
i handlowych, embarg i pojawiania się baniek spekulacyjnych, które 
mogą bezpośrednio i pośrednio doprowadzić do kryzysu i stagnacji 
lub recesji (Nazarczuk 2013). W przypadku Wielkiego Kryzysu lat 30. 
możemy mówić o przesycie konsumpcjonizmu i zadłużaniu się Ame-
rykanów ponad możliwości gwarancyjne ówczesnego systemu ban-
kowego – tzw. szalone lata dwudzieste. Kryzys naftowy lat 70. został 
wywołany przez nagły wzrost cen ropy naftowej (Sztaba 2007), a ostat-
ni wielki kryzys roku 2008 był spowodowany bańką spekulacyjną na 
amerykańskim rynku nieruchomości i powszechnym inwestowaniem 
przez banki w instrumenty finansowe bez pokrycia (Żak 2018). Kryzy-
sy ekonomiczne stanowią nieodłączny element gospodarki rynkowej, 
towarzyszą jej od połowy XVI wieku, czyli od momentu powstawania 
zalążków tej gospodarki. W ciągu minionych 450 lat zaobserwowano 
ponad 70 kryzysów ekonomicznych na świecie, które różniły się regu-
larnością występowania, przebiegiem, głębokością, czasem trwania 
oraz rozmiarami wywoływanych strat (Bochenek 2012). Istnieją jednak 
przesłanki pozwalające sądzić, że kryzysy gospodarcze pojawiały się 
już w starożytnym Rzymie – chociażby kryzys gospodarczo-polityczny 
wieku III, który w rezultacie był jedną z przyczyn, które doprowadziły 
do upadku cesarstwa (Cameron 1996). Ponieważ zjawiska kryzysowe 
są nierozłącznym elementem gospodarki rynkowej, przewiduje się, że 
z kryzysami ekonomicznymi gospodarka będzie się borykać również 
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w przyszłości (Owsiak 2012: 62). Dlatego też powinniśmy badać przy-
czyny okresów kryzysowych na różnych płaszczyznach, tak by zminima-
lizować skutki kolejnych wstrząsów gospodarczych (Owsiak 2012: 74).

Celem badań jest ukazanie wpływu, jaki miał globalny kryzys 
gospodarczy lat 2008 – 2013 na funkcjonowanie rynku pracy ludzi 
młodych (w wieku 15 – 24) w Polsce oraz sposobu, w jaki wpłynął on 
na proces poszukiwania i podejmowania pracy, a także stopień jego 
powodzenia przez młodzież w wyżej wymienionym okresie. W tym 
celu przeprowadzono analizę zmian współczynników stopy bezrobocia 
i zatrudnienia wśród ludzi młodych w Polsce na tle UE i stopnia jego 
powiązań z dotykającym Polskę w tym okresie wyhamowaniem ko-
niunktury gospodarczej. W tym celu użyto danych z takich źródeł jak 
GUS, Eurostat, Labour Force Surve. Analiza została wsparta częściową 
kwerendą literatury dotyczącą mechanizmu oddziaływania kryzysu na 
gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu trwającego w la-
tach 2008 – 2013, jego genezy, przebiegu i skutków, również w per-
spektywie długoterminowej. W badaniach zostały uzwzględnione 
skutki społeczne i ekonomiczne wpływające na proces podejmowania 
pracy przez osoby młode oraz jego powodzenie (zmiany wartości sto-
py bezrobocia dla grupy wiekowej 15 – 24). Przeprowadzone zostało 
również porównanie zjawiska wzrostu bezrobocia wśród młodzieży 
w Polsce do analogicznego okresu w całej Unii Europejskiej oraz anali-
za zmian udziału osób młodych w ogóle bezrobotnych w Polsce i w UE 
dla pierwszej fali kryzysu (lata 2008 – 2011). Wnioski z badań zostały 
w skróconej formie przedstawione w podsumowaniu pracy.

Geneza słowa „kryzys” i charakterystyka skutków 
kryzysu roku 2008 w Polsce 

Słowo kryzys pochodzi od greckiego κρίσις, mającego wiele 
znaczeń, tj.: osąd, wyrok, odróżnienie, wybór, badanie, rozstrzygają-
cy moment, punkt zwrotny, nagła zmiana, okres przełomu (Słownik 
grecko-polski 1962: 716−717). Źródłosłów jego wywodzi się ze sta-
rożytnej Grecji; wprowadził je do języka medycyny Hipokrates, który 
zdefiniował je jako nagły przełom lub gwałtowne przesilenie. Arysto-
teles rozumiał to pojęcie dwojako, raz w znaczeniu osąd, wyrok, innym 
razem – decyzja (Arystoteles 1982). Z kolei językoznawcy interpretują 
„kryzys” jako sytuację niekorzystną lub wybitnie niekorzystną dla da-
nej osoby, przedmiotu lub zjawiska, przełomowy moment lub okres, 
któremu towarzyszy wyraźne pogorszenie ogółu warunków (Boche-
nek 2012). Natomiast kryzys w ujęciu ekonomicznym jest zjawiskiem 
odznaczającym się istotnym załamaniem procesu wzrostu gospodar-
czego (Uniwersalny słownik języka polskiego 2003: 332). Współcze-
śni neokeynesiści G. Mankiw i M. P. Taylor określili kryzys jako okres, 
w którym drastycznie spada wielkość produkcji w ujęciu realnym 
i dochody ludności oraz rośnie bezrobocie. Synonimem kryzysu jest 
depresja. Natomiast łagodny spadek realnego PKB i nieznaczny wzrost 
bezrobocia nazywany jest recesją (Mankiw, Taylor 2009: 301). Polski 
ekonomista O. Lange interpretował kryzys jako poważne zakłócenie 
równowagi gospodarczej (Lange 1976: 674). Skojarzenie kryzysu z nie-
równowagą systemu ekonomicznego odrzucił J. Siedlecki (1995: 49), 
twierdząc, że utożsamianie nierównowagi z recesją i zubożeniem, bę-
dącymi rezultatem niewłaściwego gospodarowania, stanowi przejaw 
nadużywania pojęcia równowagi. W. Iskra pisał, że wszystkie kryzysy 
gospodarcze – mimo wielu istniejących różnic – miały jedną cechę 
wspólną, polegającą na wystąpieniu zahamowania wzrostu produkcji 

(Iskra 1995: 457). W literaturze przedmiotu oraz w języku codziennym 
używanych jest wiele pojęć, które są traktowane jako synonimy poję-
cia kryzys. Są to takie słowa jak: dekoniunktura, depresja, recesja i sta-
gnacja. Ekonomiści jednakże często rozróżniają znaczenie powyższych 
słów. Depresja oznacza występowanie bardzo wysokiego bezrobocia 
oraz znacznie mniejsze wykorzystanie urządzeń produkcyjnych niż 
wynoszą zdolności produkcyjne w długim okresie. Recesja rozumiana 
jest jako bezwzględny spadek wielkości produkcji i dochodu narodo-
wego wyrażanego w takich wartościach jak PKB. Natomiast stagnacja 
wyraża się zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego (Bochenek 
2012). Znajomość pojęć stagnacja, depresja oraz recesja jest kluczo-
wa w określeniu nazwy zjawiska, jakie dotknęło Polskę w latach niżu 
gospodarczego 2008 – 2013. W przypadku Polski można mówić o de-
presji i stagnacji, bowiem wyżej wymieniony okres charakteryzował 
się spadkiem tempa rozwoju gospodarczego i znacznym wzrostem 
bezrobocia (GUS 2019), jednak mówienie o recesji byłoby naduży-
ciem, bowiem w żadnym momencie wymienionego okresu Polska 
nie doświadczyła spadku wartości dochodu narodowego w warto-
ściach realnych (Gorzelak 2010). W najgorszym dla naszej gospodarki 
I kwartale 2009 roku gospodarka odnotowała wzrost PKB o wartości 
0,4%, a Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zaob-
serwował dodatni wzrost gospodarczy (premier.gov.pl 2009; Lonczak 
2010). Nie oznacza to jednakże, że kraj uniknął negatywnych skutków 
kryzysu (Krzemień 2018). Oprócz wspomnianego już spadku dynamiki 
koniunktury gospodarczej doszło również do innych następstw na tle 
gospodarczym i społeczno-finansowym (Nazarczuk 2013). Indeks WIG 
20 spadł o 66% i jeszcze w 2018 roku był poniżej przedkryzysowego 
poziomu, euro dokonało aprecjacji o 50%, a budżet państwa doznał 
problemów z rosnącym zadłużeniem sektora wydatków publicznych, 
które doprowadziły w rezultacie do nacjonalizacji Otwartych Fundu-
szy Emerytalnych (Krzemień 2018). Doszło również do perturbacji na 
poziomie gospodarek poszczególnych regionów, które oznaczyły się 
między innymi zmniejszeniem wartości produkcji i wytworzonych 
dóbr w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzy-
skiego, lubelskiego i opolskiego, a więc terenów o charakterze wiej-
skim i małomiejskim, które nie mają aglomeracji czy dużych miast, 
których konsumpcja mogłaby pobudzić gospodarkę. Polskie instytu-
cje finansowe poniosły znaczne straty na przełomie 2008 i 2009 roku 
z tytułu wcześniejszego zaangażowania się w opcje walutowe (Nazar-
czuk 2013). W momencie największego spowolnienia gospodarczego 
w 2009 roku polski eksport spadł do 75%, a import do 70% wartości 
początkowej z 2008 roku (NBP 2009). Kryzys doprowadził również do 
wzrostu stopy bezrobocia w Polsce z 8,8% w październiku 2008 roku 
do 14,2% w styczniu 2014 roku (GUS 2019).

Wpływ kryzysu na sytuację ludzi młodych  
na rynku pracy w Polsce

W procesie odpowiedzi na pytanie o wpływ globalnego kryzysu 
gospodarczego na sytuację osób młodych na rynku pracy w Polsce 
trzeba przeanalizować, w jaki sposób kryzys wpłynął na zmiany sto-
py zatrudnienia oraz stopy bezrobocia wśród grup młodzieży o róż-
nym wykształceniu w czasie jego trwania. Tabela 1 przedstawia 
zmiany wymienionych współczynników w okresie czasowym 2008 
– 2013, zaś jej analiza posłuży jako przyczynek do dalszych badań 
przeprowadzonych w tym artykule.
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Tabela 1. Stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia w Polsce wśród osób młodych 
(15-24 lata) w latach 2008-2013 z podziałem na poziom wykształcenia (w %)

Źródło: Labour Force Surve 2013.

Analizując dane w tabeli 1. można zauważyć kilka prawidłowo-
ści. W badanym okresie każda opisywana grupa charakteryzuje się 
spadkiem stopy zatrudnienia i wzrostem stopy bezrobocia. Oznacza 
to, że negatywne skutki kryzysu dotknęły każdą grupę ludzi młodych. 
Największą zmianą stopy bezrobocia charakteryzuje się grupa osób 
z wykształceniem podstawowym (+11,7 p.p.), a stopy zatrudnienia 
z wykształceniem wyższym, która jednocześnie zaliczyła najmniejszą 
zmianę stopy bezrobocia (+6,7 p.p., była to jedyna grupa, w której 
wzrost stopy bezrobocia nie przekroczył 10 p.p.). Trzeba zauważyć 
jednak, że wartość zmiany stopy zatrudnienia w przypadku osób 
z wykształceniem wyższym jest kilkukrotnie wyższa niż w przypadku 
innych grup (-17,8 p.p., wobec: -4,6, -3,1, -0,7). Jednocześnie grupa, 
która osiągnęła największy wzrost stopy bezrobocia (młodzi z wy-
kształceniem podstawowym), osiągnęła jednocześnie najmniejszy 
spadek wartości stopy zatrudnienia (jedynie 0,7 p.p.). To zróżnico-
wanie można tłumaczyć kilkoma faktami i zależnościami. Po pierwsze 
osoby z wykształceniem podstawowym to najczęściej byli uczniowie 
gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych w wieku powyżej 16 lat 
szukający pracy dorywczej w niepełnym wymiarze godzin. W wyniku 
kryzysu i zmniejszonego wzrostu koniunktury pracodawcy kierowali 
mniej ofert pracy do takich osób, co spowodowało szczególnie duży 
wzrost stopy bezrobocia wśród tej grupy. Jednocześnie wskaźnik 
stopy zatrudnienia uległ nieznacznemu tylko spadkowi, ponieważ 
stosunkowo mało osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej 
w tym wieku i wpływ kryzysu na zmianę stopy w tej sytuacji jest zni-
komy. Z kolei w przypadku osób z wyższym wykształceniem możemy 
zauważyć dewaluację wartości atutowej wyższego wykształcenia na 
rynku pracy. Stopa zatrudnienia w przypadku młodych osób spadła 
o ponad 1/4 swojej początkowej wartości, co świadczy o tym, że fir-
my znacząco ograniczyły zatrudnianie młodych, wykwalifikowanych 
pracowników ze względu na recesję w krajach Europy Zachodniej 
i spadek zapotrzebowania na produkowane przez nich technolo-
gie i produkty (Nazarczuk 2013). Jest to spowodowane faktem, że 
największą wrażliwość na kryzys wykazały takie branże, jak budow-
nictwo i nieruchomości, motoryzacja, transport oraz branża ener-
getyczna, a więc branże, które są szczególnie często wybierane do 
podjęcia pracy przez osoby z wykształceniem wyższym, w tym te, 
które dopiero wchodzą lub niedawno weszły na rynek pracy (Gorze-
lak 2009). Jednakże można jednocześnie zauważyć, że wzrost stopy 
bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem jest znacznie niż-
szy niż w przypadku innych grup. Liczba studentów na studiach dok-
toranckich w Polsce wzrosła z 32 494 w roku akademickim 2008/09 

do 43 356 w roku akademickim 2013/14. Należy też zauważyć, że 
w okresie ożywienia gospodarczego przypadającego po 2013 roku 
doszło do ponownego odwrócenia się tego trendu i liczba studen-
tów doktoranckich w 2017/18 wynosiła już 41 318. Również nasiliła 
się wielkość migracji – w roku 2011 zanotowano znaczącą wartość 
wyjazdów Polaków (do takich krajów, jak Wielka Brytania i Holandia), 
która była największa od 2007 roku, a więc okresu przejściowego po 
wstąpieniu Polski do UE i otwarciu się zagranicznych rynków pracy 
dla polskich pracowników (GUS 2019). W dalszej części pracy został 
przeanalizowany sposób, w jaki wyhamowanie gospodarcze powią-
zane z kryzysem gospodarczym 2008 – 2013 wpłynęło na stopę bez-
robocia wśród osób młodych z przedziału wiekowego 15 – 24. Wy-
kres 1 przedstawia zależność między dynamiką rozwoju gospodarki 
Polski (roczny przyrost procentowy wartości PKB) a wzrostem stopy 
bezrobocia wśród młodzieży (roczny przyrost stopy bezrobocia wśród 
osób w wieku 15 – 24).

Wykres 1. Zależność między dynamiką rozwoju gospodarczego (wartość PKB 
nominalnego) a wzrostem stopy bezrobocia w stosunku do roku poprzed-
niego w Polsce wśród osób młodych (w wieku 15 – 24) w latach 2008 – 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Labour Force Surve 2013 
i GUS 2019.

Analizując wykres 1., można zauważyć kilka ogólnych prawidło-
wości. Po pierwsze – widoczny jest znaczny wpływ na stopę bezro-
bocia wśród młodych pierwszej fali kryzysu (2008 – 2009), co można 
tłumaczyć niewystarczającym przygotowaniem gospodarki na nadej-
ście fali kryzysowej i efektem domina spowodowanym pogarszającą 
się sytuacją finansową u partnerów handlowych Polski, takich jak 
Niemcy, Francja i Czechy. Po kilkuletniej hossie 2003 – 2007, w któ-
rej wzrost gospodarczy sięgał do 7,6% w skali roku doszło do efektu 
„przegrzania gospodarki” i nagłego spadku tendencji wzrostowej 
produkcji spowodowanej głęboką recesją w krajach eksportowych 
i w rezultacie ograniczenia wielkości zatrudnienia, które szczególnie 
mocno dotknęło osoby młode, dopiero wchodzące na rynek pracy. 
Efekt gwałtownego wzrostu bezrobocia był jeszcze widoczny w 2011 
roku, gdzie mimo stabilnego wzrostu gospodarczego o wartości wy-
noszącej 4,5% doszło do zwiększenia bezrobocia w grupie wiekowej 
15 – 24 o 2 punkty procentowe. Jednak druga fala kryzysowa (2012 
– 2013) nie odznaczyła się tak gwałtownym wzrostem wartości bez-
robocia wśród młodych, co oznacza, że mechanizmy rynkowe rynku 
pracy osób młodych były lepiej przygotowane na przejściowy spa-
dek wzrostu koniunktury (Nazarczuk 2013). Rok 2013 był nie tylko 
dla Polski, ale również dla Europy apogeum wzrostu bezrobocia dla 
młodzieży z wartością szczytową współczynnika bezrobocia wynoszą-
cą 23,6% (Polska – 23,5%) dla całej UE. Później nastąpił spadek tej 
wartości do 18,7% dla Unii i 17,7% dla Polski w 2016 roku. Uogólnia-
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młodzieży na rynku pracy w Polsce pogorszyła się bardziej niż w UE 
– bezrobocie wzrosło o 10 p.p. w porównaniu do średniej dla Europy 
wynoszącej 7,9 p.p. W celu weryfikacji negatywnych skutków kryzy-
su dla grupy młodzieży w wieku 15 – 24 został sporządzony wykres 3 
przedstawiający zmiany procentowego udziału bezrobotnych wśród 
młodzieży w ogóle bezrobotnych – wzrost oznaczałby, że młodzież 
odczuła negatywne skutki kryzysu na rynku pracy bardziej od innych 
grup społecznych i stanowi większy odsetek bezrobotnych niż przed 
kryzysem, a spadek, że grupa wiekowa 15 – 24 odczuła skutki kryzy-
su słabiej od innych grup społecznych i w rezultacie zmniejszyła swój 
udział w ogóle bezrobotnych (ze względu na dostępność danych zo-
stanie przeanalizowany okres 2007 – 2011, a więc „pierwsza fala 
kryzysu”). Jak wynika z wykresu 3, przed kryzysem udział grupy osób 
młodych w ogóle bezrobotnych dla Polski i UE był bardzo podobny 
i kształtował się w okolicach 25% (Unia – 24,6%, Polska – 24,9%) 
i nieznacznie wzrastał. W roku 2008 rozpoczął się trend spadkowy 
dla udziału młodzieży w ogóle bezrobotnych dla UE, co świadczy, że 
odsetek bezrobotnych wśród młodzieży rósł wolniej od tego samego 
odsetka dla innych grup wiekowych, co wyraża spadek jej udziału 
w ogóle populacji bezrobotnych z 25% do 22,8% – inne grupy wie-
kowe odczuły negatywne skutki kryzysu na rynku pracy w znacznie 
większym stopniu niż ludzie młodzi. Z kolei w przypadku Polski mo-
żemy mówić o dalszym wzroście odsetka do roku 2009 i maksymal-
nej wartości 25,7% – pierwotny szok kryzysowy dotknął młodzieży 
znacznie mocniej niż innych grup społecznych. Następnie można 
zauważyć spadek wartości współczynnika o 1,3% – do 24,4% w 2010 
roku i nieznaczny wzrost do 24,7% rok później. Wyjściowa wartość 
jest podobna do tej z 2007 roku, tak więc można zauważyć, że gru-
pa młodzieży odczuła negatywne skutki kryzysu w zakresie wzro-
stu bezrobocia praktyczne tak samo, jak inne grupy wiekowe. Nie 
można więc stwierdzić, że w wyniku kryzysu znalezienie pracy przez 
młodzież stało się trudniejsze niż w przypadku innych grup społecz-
nych – dla młodzieży znalezienie pracy zawsze było trudniejsze niż 
w przypadku starszych grup wiekowych (wyższy współczynnik bez-
robocia), dlatego błędne byłoby wiązanie z tym kryzysu. Stagnacja 
gospodarki nie zwiększyła udziału młodych w ogóle bezrobotnych 
w Polsce – współczynnik nie wzrósł, przeciwnie – nawet spadł w gra-
nicach błędu statystycznego (o 0,2% – z 24,9% do 24,7%).

Podsumowanie

Globalny kryzys finansowy roku 2008 wywarł duży wpływ na 
polską gospodarkę, a niektóre jego skutki odczuwalne są do dzisiaj. 
Wstrząsy gospodarcze dotknęły w różnym stopniu wszystkie grupy 
społeczne i większość krajowych instytucji finansowych, zarówno 
w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym (Nazarczuk 2013). Po 
analizie wyników badań można dojść do kilku ogólnych wniosków 
dotyczących wpływu kryzysu na sytuację młodzieży na rynku pracy 
w Polsce: 1/ grupą osób młodych, która najbardziej odczuła skutki 
kryzysu, są osoby z wyższym wykształceniem. Wskaźnik zatrudnienia 
wśród osób z takim wykształceniem spadł o 17,6 p.p., podczas gdy 
w przypadku osób ze średnim i podstawowym wykształceniem spa-
dek nie przekroczył 5 p.p. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapaść 
branż, w których zatrudnienie znajdowały osoby po studiach; 2/ z ko-
lei najwyższy wzrost stopy bezrobocia odnotowała grupa z wykształ-
ceniem podstawowym – o 11,7 p.p. Przyczyną takiego stanu rzeczy 

jąc, patrząc na statystyki dotyczące dynamiki koniunktury w Polsce 
w okresie kryzysu można wyróżnić dwie zapaści – 2008 –2009 i 2012 
– 2013, jednak o ile pierwsza miała znaczny, negatywny, kilkuletni 
wpływ na sytuację młodych Polaków poszukujących pracy, o tyle dru-
ga nie wywarła znacznego wpływu na wielkość bezrobocia wśród 
tej grupy. Pozwala to wnioskować, że z czasem rynek pracy wśród 
młodzieży stał się mniej wrażliwy na wstrząsy kryzysowe i wskutek 
tego negatywny wpływ drugiej fali kryzysu był znacznie mniejszy niż 
pierwszej.

Wykres 2 porównuje wzrost bezrobocia wśród młodzieży w Pol-
sce do analogicznego wzrostu w UE, w celu ilustracji w jaki sposób 
sytuacja osób w wieku 15 – 24 na rynku pracy w Polsce różniła się od 
przeciętnej europejskiej.

Wykres 2. Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15 – 24 lat w Polsce na tle 
Unii Europejskiej

Źródło: Labour Force Surve 2013.

Wykres 3. Udział osób młodych 15-24 w ogólnej liczbie bezrobotnych w Pol-
sce i Unii Europejskiej

Źródło: Eurostat 2012.

Na wykresie 2 można zauważyć kilka prawidłowości. Po pierwsze – 
poziom bezrobocia wśród młodych w Polsce w 2008 roku, a więc 
z początku kryzysu, był niewiele wyższy od średniego poziomu dla 
całej UE – 17,3% w porównaniu do unijnej średniej 15,9%. W po-
czątkowej fazie kryzysu wzrost bezrobocia wśród młodych dla całej 
Wspólnoty był znacznie wyższy niż dla Polski – 4,4 p.p. w porównaniu 
do 3,3 p.p. w okresie 2008 – 2009, jednak później uległ on zahamo-
waniu – wzrost o 1,5 p.p. w przedziale lat 2009 – 2011 w porówna-
niu do znacznie większej wartości 5,2 p.p. dla Polski. Rynek pracy dla 
młodych okazał się znacznie bardziej odporny na pierwszy wstrząs 
gospodarczy w Polsce niż w UE, ale negatywny efekt utrzymał się 
znacznie dłużej, co sprawiło, że w rezultacie sytuacja młodych na 
rynku pracy w Polsce była znacznie gorsza niż przeciętna dla Wspól-
noty. Rynek pracy w Polsce zareagował na drugi wstrząs kryzysowy 
(2011 – 2013) trochę lepiej niż rynek unijny – bezrobocie wśród 
młodych wzrosło o 1,5 p.p. w tym przedziale czasowym w porówna-
niu do 2 p.p. unijnej średniej. Jednak w rezultacie kryzysu sytuacja 
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był spadek zapotrzebowania na dorywczą pracę uczniów w wieku 
przedmaturalnym, którzy są statystycznie zaliczani do grupy z wy-
kształceniem podstawowym; 3/ największy wpływ na wzrost stopy 
bezrobocia wśród młodzieży w Polsce miała pierwsza fala kryzysu 
(2008 – 2011), kiedy gospodarka nie była gotowa na gwałtowny 
wstrząs gospodarczy. Druga fala kryzysu (2012 – 2013) nie wywołała 
już tak dużego wpływu na wartość stopy bezrobocia w grupie wieko-
wej 15 – 24; 4/ wzrost stopy bezrobocia wśród młodych w przypadku 
Polski w okresie 2007 – 2011 był większy o 2,1 p.p. od średniej eu-
ropejskiej – 10 p.p. wobec 7,9. Wskutek tego różnica między warto-
ściami stopy bezrobocia w Polsce a średnią w UE wzrosła z 1,4 p.p. 
do 3,5 p.p.; 5/ w przypadku Polski trend wzrostu stopy bezrobocia 
wśród młodych osób okazał się bardziej stały – cechuje się stałym 
wzrostem z niewielkim wyhamowaniem jego dynamiki po 2011 
roku. W przypadku średniej europejskiej dynamika tego trendu jest 
znacznie wyższa w początkowej fazie kryzysu, ale później następuje 
dużo dłuższe czasowo i gwałtowniejsze wyhamowanie. W rezulta-
cie, mimo że rynek pracy młodzieży w Polsce okazał się początko-
wo odporniejszy na pierwszy wstrząs od europejskiego, zanotował 
ostatecznie znacznie większe negatywne skutki w postaci wzrostu 
bezrobocia od rynku europejskiego; 6/ w wyniku kryzysu doszło do 
zmian w udziale młodzieży w wieku 15 – 24 w ogóle bezrobotnych. 
W Polsce doszło najpierw do wzrostu tego współczynnika o 0,8 p.p. 
(w latach 2007 – 2009), a później do spadku, do wartości zbliżonej 
z 2007 roku. W przypadku UE ogółem doszło do spadku wartości 
tego współczynnika o 1,8%. Świadczy to, że zarówno w Polsce, jak 
i w Europie młodzi nie odczuli na rynku pracy negatywnych skutków 
kryzysu bardziej od innych grup wiekowych. Podsumowując, kryzys 
gospodarczy wywarł negatywny wpływ na sytuację osób młodych 
na rynku pracy w Polsce – doszło do wyrażnego spadku wartości 
stopy zatrudnienia i wzrostu stopy bezrobocia, które były większe od 
średniej europejskiej dla tych współczynników. Mimo kryzysu udział 
młodzieży w ogóle bezrobotnych nie zwiększył się.
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