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Wykres 4.10.1. Procent osób nie mogących znaleźć zatrudnienia po ukończeniu szkoły i stopa bezrobocia w latach
2000-2015

4.10.3. Ogólna charakterystyka absolwenta bez pracy
W badaniu pokazane także zostało jak w roku 2015 trudności w znalezieniu zatrudnienia po ukończeniu szkoły
dotykały różne grupy ludności, wyznaczone na podstawie zmiennych społeczno-demograficznych. W tabeli 4.10.1
przedstawiono charakterystykę osób, które w minionym roku miały problem ze znalezieniem pracy po ukończeniu
szkoły, biorąc pod uwagę płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia oraz status społeczno-zawodowy. Absolwenci, którzy nie mogli znaleźć pracy stanowili 19 proc. ogółu absolwentów. Dla porównania podano grupę pozostałych absolwentów - osób, które ukończyły szkołę w minionym roku, lecz nie zmagały się z
podobnym problemem.
Największą różnicę pomiędzy tymi dwiema grupami stanowił wiek. Wśród osób, które w minionym roku nie
mogły znaleźć zatrudnienia, niemalże połowa to osoby w wieku 16-24 lat. Jednakże, pośród pozostałych absolwentów
do tego przedziału wiekowego należy jedynie 14 proc. osób. Dużo większy odsetek stanowią w grupie pozostałych
absolwentów osoby w wieku 35-44 lat oraz 45-59 lat - odpowiednio 24 proc. i 31 proc.. Wśród osób, które miały
problem ze znalezieniem pracy, odsetek osób w tych grupach wiekowych jest zdecydowanie niższy - odpowiednio 10
proc. i 7 proc.. Mało prawdopodobnym jest, aby wszystkie osoby z tych grup wiekowych po raz pierwszy wkraczały
na rynek pracy po zakończeniu edukacji. Możliwe, iż część z nich uczęszczała na dodatkowo podjętą aktywność
edukacyjną w celu polepszenia swojej obecnej sytuacji na rynku pracy. Innymi słowy, w przedstawionej próbie znajdują się nie tylko osoby, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, lecz również osoby bardziej doświadczone,
które postanowiły podnieść swoje kwalifikacje.
Nie jest zaskoczeniem, iż grupa absolwentów, którzy zmagali się ze znalezieniem pracy wyróżnia się stosunkowo
wysokim odsetkiem osób bezrobotnych. Aż 30 proc. z nich w chwili badania nadal pozostawało bezrobotnymi, a 14
proc. z nich było nieaktywnych zawodowo. Wśród innych absolwentów, zarówno osoby bezrobotne jak i nieaktywne
zawodowo stanowiły po 4 proc..
Problem ze znalezieniem pracy w niewielkiej większości (54 proc.) dotyczył kobiet. W obu rozpatrywanych grupach osoby najczęściej zamieszkiwały wieś. Na wsi mieszkało 57 proc. osób z trudnościami w znalezieniu pracy i 51
proc. osób, które tego problemu nie miały. Jedynie 3 proc. absolwentów, którzy nie mogli znaleźć pracy mieszkało w
miastach wielkości powyżej 500 tysięcy mieszkańców, w porównaniu do 8 proc. wśród innych absolwentów. Dwie
grupy nie różnią się znacząco w poziomie wykształcenia. Osoby niemogące znaleźć pracy po ukończeniu szkoły najczęściej mają wykształcenie średnie (40 proc.), jednakże duża część posiada także wykształcenie wyższe (28 proc.)
lub zawodowe (27 proc.). Pozostali absolwenci to w 32 proc. osoby z średnim wykształceniem. Tyle samo jest osób
z wykształceniem wyższym i policealnym. Wykształcenie zawodowe zasadnicze ma w tej grupie 30 proc. osób.
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Tabela 4.10.1. Charakterystyka osób z trudnościami w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły ze względu na cechy
społeczno-demograficzne
Ogółem
Płeć

Mężczyźni
Kobiety
Wiek
16-24 lata
25-34 lata
35-44 lata
45-59 lat
Wielkość miejscowości za- Miasta powyżej 500 tys.
mieszkania
Miasta 200-500 tys.
Miasta 100-200 tys.
Miasta 20-100 tys.
Miasta do 20 tys.
Wieś
Poziom wykształcenia
Podstawowe i niższe
Zasadnicze/gimnazjum
Średnie
Wyższe i policealne
Status społeczno-zawodowy Prac. sektora publicznego
Prac. sektora prywatnego
Prywatni przedsiębiorcy
Rolnicy
Renciści
Uczniowie i studenci
Bezrobotni
Inni bierni zawodowo

Brak pracy po ukończeniu szkoły
19%
46%
54%
48%
35%
10%
7%
3%
8%
6%
16%
11%
57%
5%
27%
40%
28%
7%
34%
3%
4%
1%
7%
30%
14%

Pozostali absolwenci
81%
51%
49%
14%
31%
24%
31%
8%
7%
7%
17%
11%
51%
5%
30%
32%
32%
22%
54%
6%
7%
1%
2%
4%
4%

Tabela 4.10.2. Oszacowania modelu regresji logistycznej dla problemów ze znalezieniem pracy po ukończeniu wykształcenia
Zmienne objaśniające
Płeć
Wiek

Klasa miejscowości

Poziom wykształcenia

Mężczyzna
Kobieta
16-24
25-24
35-44
45-59
Miasto powyżej 500 tys.
Miasto 200-500 tys.
Miasto 100-200 tys.
Miasto 20-100 tys.
Miasto do 20 tys.
Wieś
Podstawowe i niższe
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe i policealne
Stała
Liczba obserwacji
Pseudo R-kwadrat

Ilorazy szans
ref.
1,340***
ref.
0,341***
0,122***
0,070***
ref.
2,794***
2,534***
2,476***
2,505***
2,219***
4,094***
1,119
1,211
ref.
0,203
2933
0,125

Gwiazdkami oznaczone zostały oszacowania istotne statystyczne: * - oszacowanie istotne na poziomie istotności 0,1; ** - oszacowanie istotne na
poziomie istotności 0,05; *** - oszacowanie istotne na poziomie 0,01.
Ilorazy szans przedstawione w tabeli przedstawiają, jak zmienia się "szansa" trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły, gdy zmienna
objaśniająca X przyjmuje określoną wartość w porównaniu z sytuacją, gdy zmienna ta ma wartość referencyjną.

Aby sprawdzić, które charakterystyki jednostek istotnie wpływają na trudności ze znalezieniem zatrudnienia po
ukończeniu wykształcenia, skorzystano z regresji logistycznej. Wyniki oszacowań modelu przedstawione są w tabeli
4.10.2. Zmienna objaśniająca przyjmuje wartość 1, gdy osoba miała problem ze znalezieniem pracy po ukończeniu
szkoły, oraz 0 w przeciwnym wypadku. W oszacowaniach nie wzięto pod uwagę zmiennej "status społeczno-zawodowy", ponieważ jest on konsekwencją, nie przyczyną problemów ze znalezieniem pracy. Z oszacowań wynika, że
płeć, wiek oraz klasa miejscowości to charakterystyki istotnie wpływające na prawdopodobieństwo zmagania się z
problemem braku pracy po ukończeniu wykształcenia. Kobiety są bardziej narażone na ten problem niż mężczyźni o
takich samych charakterystykach. Osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców są mniej obarczone
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ryzykiem nie znalezienia pracy niż osoby w pozostałych klasach miejscowości. Ryzyko trudności w znalezieniu pracy
po ukończeniu szkoły maleje z wiekiem. Jest to także związane z poziomem ukończonego wykształcenia. Spośród
osób w grupie wiekowej 16-24 lata, jedynie 11 proc. osób zakończyło wykształcenie na poziomie wyższym. Co ciekawe, jedynie różnica między wykształceniem wyższym i policealnym a wykształceniem podstawowym i niższym,
okazała się statystycznie istotna. Nie jest zaskoczeniem, iż osoby z wykształceniem podstawowym lub niższym są
zdecydowanie bardziej narażone na problemy ze znalezieniem pracy, niż osoby z wykształceniem wyższym lub policealnym.

Wykres 4.10.2. Procent osób, które miały trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły według województw
Prezentowany problem w różnym stopniu dotyka osoby w zależności od miejsca zamieszkania. Wykres 4.10.2
przedstawia skalę prezentowanego problemu w poszczególnych województwach w roku 2015. W większości województw problem ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły miało około 20 proc. absolwentów. Zdecydowanie najgorzej sytuacja przedstawiała się w województwie podkarpackim, gdzie niemalże połowa badanych osób
nie mogła znaleźć zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Dość wysokim odsetkiem osób z tym problemem cechuje się
województwo lubelskie, w którym 29 proc. absolwentów nie mogło znaleźć pracy w minionym roku. Najniższy odsetek osób niemogących znaleźć zatrudnienia po ukończeniu szkoły odnotowano w województwie lubuskim, w którym było jedynie 8 proc. takich absolwentów. Także województwa wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz śląskie
charakteryzują się stosunkowo niskim odsetkiem absolwentów bez pracy po ukończeniu szkoły.
4.10.4. Profil edukacyjny absolwentów bez pracy
Interesującym aspektem w kontekście analizy problemu znalezienia pracy przez absolwentów jest ich profil edukacyjny. Kluczowym pytaniem jest, które ścieżki edukacyjne najbardziej narażone są na trudności ze znalezieniem
pracy, a które w mniejszym stopniu obarczone są takim ryzykiem? W poprzedniej części badania, zostało pokazane,
że rozkłady poziomów wykształcenia wśród absolwentów, którzy nie mogli znaleźć pracy i wśród pozostałych absolwentów, nie różnią się znacząco od siebie. Największą różnicę stanowiła przewaga osób z średnim wykształceniem
w pierwszej grupie. W tej części zadano odwrotne pytanie. Mianowicie, pokazano, jaką część stanowią absolwenci,
którzy nie mogli znaleźć pracy na poszczególnych poziomach wykształcenia. Dane dotyczące poziomu wykształcenia
oraz trudności w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły są dostępne we wszystkich falach Diagnozy Społecznej, co
umożliwia przedstawienie wyników na przestrzeni 15 lat. Dzięki temu, możemy zobaczyć, czy wyniki uzyskane dla
najnowszej fali badania są jedynie charakterystyką tego roku, czy są częścią długotrwałego trendu. Poza tym, urozmaicenie analizy o wymiar czasu umożliwia śledzenie zmian w czasie w poszczególnych grupach wykształcenia.
Wyniki przedstawiono na wykresie 4.10.1.

© Rada Monitoringu Społecznego

Procent osób niemogących znaleźć
pracy po ukończeniu szkoły

Diagnoza społeczna 2015

180

40%

30%

20%
Podstawowe i nizsze
Zasadnicze zawodowe/gimanzjum

10%

Srednie
Wyzsze i policealne
0%
2000

2005

2010

2015

Rok badania

Wykres 4.10.1. Procent osób niemogących znaleźć pracy po ukończeniu szkoły według poziomu wykształcenia, w latach 2000-2015
W większości analizowanych lat osoby z wykształceniem wyższym i policealnym oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym charakteryzowały się najniższym odsetkiem absolwentów, którzy nie mogli znaleźć pracy. Jedynie w roku 2011 osoby z wykształceniem wyższym i policealnym, miały nie tylko wyższy odsetek takich osób, niż
osoby z wykształceniem zawodowym, lecz także znacząco wyższy, niż osoby z wykształceniem podstawowym. W
roku 2009 zaś, na wszystkich poziomach wykształcenia, odsetek ten był bardzo zbliżony i wyjątkowo niski, w porównaniu do reszty lat, wynoszący ok. 17 proc.. W roku 2015, podobnie jak w roku 2013, osoby z wykształceniem
podstawowym oraz średnim miały zbliżony procent osób z trudnościami ze znalezieniem pracy po zakończeniu
szkoły. W 2015 roku było to odpowiednio 25 proc. i 24 proc.. Wśród osób z wykształceniem zawodowym 17 proc.
osób miało taki problem, a jedynie 15 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym i policealnym. Dobrą wiadomością jest, że we wszystkich tych grupach, procent absolwentów niemogących znaleźć pracy spadł w porównaniu z
rokiem 2013. Wyniki sugerują, że osoby posiadające specjalistyczne umiejętności i kompetencje zdobyte w szkole
zawodowej lub w szkole wyższej, obarczone są mniejszym ryzykiem braku pracy po zakończeniu szkoły.
Cztery poziomy edukacji, na których opierała się dotychczasowa analiza, są kategoriami zbiorczymi. Aby móc
wysnuć bardziej wnikliwe wnioski, należy uważniej się przyjrzeć profilowi wykształcenia osób niemogących znaleźć
zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wykres 4.10.2 przedstawia odsetek takich osób według zdezagregowanych poziomów wykształcenia. Dla porównania podane zostały również wyniki z 2013 roku.
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Wykres 4.10.2. Procent osób z trudnościami ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły według poziomu wykształcenia
Prawie we wszystkich grupach, za wyjątkiem grupy osób o stopniu doktora lub wyższym, problem znalezienia
pracy po ukończeniu szkoły, zmalał. Należy jednak zauważyć, że grupa osób z tytułem doktora jest mała i jedynie 5
proc. z tej grupy miało problem ze znalezieniem pracy. Dlatego nieznaczny procentowy wzrost takich osób w tej
grupie (o 0,3 punktu procentowego), nie powinien być traktowany jako reprezentatywne odzwierciedlenie panującego
trendu.
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Ciekawym wynikiem jest fakt, że osób niemogących znaleźć zatrudnienia po zakończeniu szkoły jest mniej wśród
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym niż wśród osób zarówno z tytułem inżyniera lub licencjata jak i po
szkole policealnej. Wykształcenie zawodowe pozwala wypracować specyficzne umiejętności i zdobyć odpowiednią
wiedzę do wykonywania określonego fachu. Także wykształcenie wyższe, szczególnie na niektórych kierunkach, powinno oferować możliwość zdobycia kwalifikacji potrzebnych do wykonywania wybranych profesji. Jednak, wyższe
wykształcenie pierwszego szczebla może nie być gwarantem znalezienia pracy.
Sytuacja na rynku pracy osób kończących szkołę nie zależy jedynie od poziomu ukończonego wykształcenia, lecz
również od jego kierunku. Na wykresie 4.10.3 przedstawiono procentowy udział osób niemogących znaleźć pracy po
ukończeniu szkoły w minionym roku w ogólnej liczbie osób, które ukończyły poszczególne kierunki. Wyniki są
przedstawione dla wszystkich absolwentów, jak również jedynie dla osób z wyższym wykształceniem. Pominięte
zostały kierunki, których liczba absolwentów nie przekraczała 20.
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Wykres 4.10.3. Trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły według kierunku ukończonego wykształcenia.
Kierunki z najmniejszym odsetkiem absolwentów zmagających się ze znalezieniem pracy to prawo, ochrona zdrowia oraz nauki humanistyczne. Kierunki, które kończyło najwięcej takich osób to ochrona środowiska, gospodarka i
administracja oraz komputeryzacja. Jednakże warto zauważyć, że osoby, które ukończyły kierunek związany z komputeryzacją na poziomie szkolnictwa wyższego, mają dużo mniejszy procent absolwentów, którzy nie mogli znaleźć
zatrudnienia. Problem dotyka zatem głównie osoby zajmujące się komputeryzacją z wykształceniem technicznym lub
średnim, mimo że zapotrzebowanie na rynku pracy na techników informatyków jest wysokie (Batorski, Błażewicz,
2014). Powodem dla tej rozbieżności mogą być rosnące wymagania stawiane osobom w tym zawodzie, spowodowane
dynamicznym rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych
wykształceni w tym kierunku, bez doświadczenia zawodowego mogą nie spełniać w pełni tych wymagań.
4.10.5. Trudności ze znalezieniem pracy a zadowolenie z różnych aspektów życia
Dotychczas analiza skupiała się na ukazaniu niektórych uwarunkowań analizowanego problemu. Trudności, jakie
niektórym osobom przysparza znalezienie zatrudnienia po zakończeniu szkoły, mogą mieć swoje konsekwencje między innymi w dobrostanie psychicznym tych osób oraz ich zadowoleniu z życia. W tej części przedstawiono, jak
bardzo absolwenci zadowoleni są z różnych aspektów swojego życia, w zależności od tego czy zmagali się ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły. W analizie zostały wzięte pod uwagę następujące satysfakcje cząstkowe: satysfakcja z osiągnięć życiowych, satysfakcja z perspektyw na przyszłość oraz satysfakcja z wykształcenia. Wyniki dla
tych satysfakcji cząstkowych przedstawiono kolejno na wykresach 4.10.4 – 4.10.6. W wykresach tych na osi odciętych
przedstawiono satysfakcję w skali 1 do 6, gdzie 1 symbolizuje poziom zmiennej "bardzo niezadowolony", a 6 poziom
"bardzo zadowolony".
W każdej z trzech analizowanych zmiennych, wśród absolwentów, którzy nie mogli znaleźć pracy, więcej jest
osób niezadowolonych i mniej osób zadowolonych niż pośród pozostałych absolwentów. Najmniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma grupami widoczna jest w przypadku satysfakcji z wykształcenia. Może to oznaczać między innymi,
iż osoby, które nie mogły znaleźć zatrudnienia po zakończeniu szkoły, w niewielkiej mierze winią za swoje niepowodzenie wykształcenie. Jednak problem w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły mocno rzutuje na wizję przyszłości
absolwentów.
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Wykres 4.10.6. Satysfakcja z wykształcenia (1- bardzo niezadowolony; 6 - bardzo zadowolony)
Największą rozbieżność pomiędzy grupą absolwentów niemogących znaleźć zatrudnienia i grupą pozostałych
absolwentów, można zaobserwować w zadowoleniu z perspektyw na przyszłość. Aż 13 proc. osób, które nie mogły
w minionym roku znaleźć pracy jest bardzo niezadowolona z perspektyw na przyszłość, a niemalże jedna piąta osób
w tej grupie jest z nich niezadowolona. Wśród pozostałych absolwentów takich osób jest odpowiednio 5 proc. i 10
proc. Podczas gdy prawie jedna czwarta pozostałych absolwentów jest zadowolona z możliwości, jakie może przynieść im przyszłość, jedynie 13 proc. absolwentów, którzy nie mogli znaleźć pracy w minionym roku, uważa swoją
potencjalną przyszłość za zadowalającą. Niezadowolenie z ważnych aspektów swojego życia, a przede wszystkim
pesymistyczna wizja swojej przyszłości, mogą mieć poważne konsekwencje dla dobrostanu psychicznego (Czapiński,
2012). Może też mieć ona działanie demotywujące, hamując rozwój i realizację planów życiowych osób, które negatywnie oceniają swoją przyszłość.
4.10.6. Plany wyjazdowe absolwentów bez pracy
Jedną ze strategii, jakie obejmują osoby niemogące znaleźć zatrudnienia po ukończeniu szkoły, może być zmiana
miejsca poszukiwania pracy. Brak zadowalających perspektyw na przyszłość w Polsce może przekładać się na chęć
wyjazdu za granicę w celach zarobkowych. W tej części analizy, pokazano, jaka część osób mających trudności ze
znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły, planuje w najbliższych latach wyjazd za granicę. Przedstawiono
również kompilację najczęstszych powodów dla potencjalnej emigracji.
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Wykres 4.10.7 pokazuje, jaki procent absolwentów rozważa możliwość wyjazdu zagranicę, w zależności od tego
czy mieli problem ze znalezieniem pracy czy nie. Zdecydowanie większa część osób niemogących znaleźć zatrudnienia - ponad jedna czwarta, planuje wyjazd poza granice Polski w celach zarobkowych. Wśród pozostałych absolwentów, jedynie 9 proc. osób rozważa taką ewentualność.
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Wykres 4.10.9. Trudności ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu szkoły a plany wyjazdu za granicę w
najbliższych dwóch latach
Na wykresie 4.10.10 przedstawione zostały główne przyczyny, dla których absolwenci rozważają wyjazd za granicę. W obu grupach główną przyczyną potencjalnego wyjazdu są wyższe zarobki niż w kraju. Ponad 68 proc. osób,
które nie mogły znaleźć zatrudnienia oraz ponad 80 proc. pozostałych absolwentów podaje ten argument jako jeden z
powodów do wyjazdu zarobkowego.
Jednakże, wśród osób, które nie mogły znaleźć pracy w minionym roku, kilka innych powodów okazało się istotnych, mimo że miały one mniejsze znaczenie dla pozostałych absolwentów. Jednym z nich był brak nadziei na jakąkolwiek pracę w kraju - 43 proc. absolwentów niemogących znaleźć pracy podawało ten argument jako przyczynę
ewentualnego wyjazdu. Jak pokazano, niemalże jedna trzecia osób w tej grupie pozostawała bezrobotna w momencie
zbioru danych. Osoby te mogą być nie tylko niezadowolone z perspektyw na przyszłość. Mogą one utrwalać się również w przekonaniu, że nie możliwym jest znalezienie jakiejkolwiek pracy w kraju.
Innym często wybieranym powodem do emigracji wśród osób niemogących znaleźć pracy po ukończeniu szkoły
jest przekonanie, że w Polsce liczą się układy i znajomości. Ponad 40 proc. osób w tej grupie uważa ten problem za
duży na tyle, aby rozważać wyjazd za granicę. Warto też zauważyć, że stosunkowo duża część absolwentów mających
trudności ze znalezieniem pracy w Polsce jako jeden z powodów potencjalnej emigracji podawała brak nadziei na
odnalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami. Takich osób było prawie 19 proc., 10 pp. więcej niż wśród pozostałych
absolwentów. Problem ze znalezieniem pracy przez absolwentów może być bardziej związany z niedopasowaniem
ich kompetencji do rynku pracy, niż z ogólnym deficytem pracy dla osób młodych. Część osób zapewne zmaga się z
odnalezieniem odpowiedniej pracy, która byłaby zgodna z kierunkiem ukończonego wykształcenia, jak również nie
była poniżej ich kompetencji.
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4.10.7. Trudności ze znalezieniem pracy w dłuższej perspektywie czasowej
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Diagnoza Społeczna jest badaniem panelowym, co umożliwia śledzenie zmian charakterystyk jednostek w czasie.
W kontekście omawianego problemu, istotnym pytaniem jest, czy osoby, które miały problem ze znalezieniem pracy
po ukończeniu szkoły, w dłuższej perspektywie czasowej odnalazły się na rynku pracy. Dotychczasowe badania dotyczące problemu bezrobocia osób młodych ukazują, iż doświadczenie trudności ze znalezieniem pracy na początku
kariery zawodowej rzutują na późniejsze życie pod względem zarobków, jak również samej aktywności zawodowej
(Arulempalam, Booth, Taylor, 2000; Gardecki, Neumark, 1998; OECD, 2010). Jak przedstawiono na wykresie
4.10.11, w roku 2013 ponad jedna trzecia osób z takim problemem była bezrobotna, a 15 proc. pozostawała biernymi
zawodowo, w porównaniu do odpowiednio 6 proc. i 4 proc., wśród osób, które nie zmagały się z tym problemem.
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Wykres 4.10.11. Status społeczno-zawodowy osób miejących problemy ze znalezieniem pracy w roku 2013
W roku 2015, 16 proc. osób, które dwa lata wcześniej nie mogły znaleźć pracy, pozostało bezrobotnych, a 12
proc. jest biernych zawodowo. Wśród osób, które w 2013 nie miały takiego problemu, jedynie 5 proc. jest bezrobotnych, 6 proc. zaś pozostaje biernych zawodowo. Jak widać, mimo że większości osób, które nie mogły znaleźć pracy
w 2013 roku, na przestrzeni 2 lat udało się odnaleźć na rynku pracy, nadal znacząca część z nich pozostaje bezrobotna
lub nieaktywna zawodowo. Ukazuje to, iż osoby z trudnościami w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły, w dłuższej
perspektywie czasowej są bardziej podatne na wykluczenie z rynku pracy.
Jak pokazano wcześniej, osoby niemogące znaleźć pracy w roku 2015, były dużo mniej usatysfakcjonowane ze
swoich perspektyw na przyszłość, niż absolwenci, którzy nie mieli takiego problemu. Jest to bardzo niepokojący
wniosek, szczególnie jeśli taki stan utrzymuje się przez długi okres. Na wykresie 4.10.12 przedstawione zostało, jak
różni się satysfakcja z perspektyw na przyszłość absolwentów, którzy nie mogli znaleźć pracy w 2013 (zaznaczeni
kolorem jasnoniebieskim) oraz innych absolwentów z 2013 roku (zaznaczeni kolorem ciemnoniebieskim). Linie przerywane pokazują różnice między tymi grupami w roku 2013, zaś linie ciągłe - w roku 2015. Podobnie jak w najnowszej fali badania, w 2013 roku absolwenci, którzy nie mogli znaleźć zatrudnienia, byli zdecydowanie mniej zadowoleni ze swoich perspektyw na przyszłość niż pozostali absolwenci. Jednakże, po dwóch latach satysfakcja z wizji
przyszłości tych grup jest dużo mniej rozbieżna. Zatem, wpływ trudności ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły
na zadowolenie z perspektyw na przyszłość wydaje się nie być długotrwały.
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Wykres 4.10.12. Satysfakcja z perspektyw na przyszłość osób, które w 2013 nie mogły znaleźć pracy (1 - bardzo niezadowolony, 6 - bardzo zadowolony)
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4.10.8. Podsumowanie
W porównaniu z poprzednimi latami, trudności ze znalezieniem pracy miało mniej osób, niecała jedna piąta ogółu
absolwentów. Głównie osoby dotknięte tym problemem to osoby młode, w wieku od 16 do 24 lat. Prawie jedna trzecia
osób, które nie mogły znaleźć pracy w minionym roku po ukończeniu szkoły jest bezrobotna, a duża część jest nieaktywna zawodowo. Także w dłuższej perspektywie czasowej osoby, które nie mogły znaleźć zatrudnienia są bardziej
narażone na bezrobocie oraz częściej niż inni absolwenci pozostają nieaktywni zawodowo.
Najmniej osób niemogących znaleźć zatrudnienia znajduje się wśród absolwentów szkół wyższych ze stopniem
co najmniej magistra, jak również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Kierunkami z najniższym odsetkiem absolwentów mających problem ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły są prawo oraz ochrona zdrowia.
Kierunki z najwyższym udziałem takich absolwentów to ochrona środowiska oraz gospodarka i administracja. Komputeryzacja także jest kierunkiem z dużym odsetkiem osób niemogących znaleźć pracy, lecz wśród absolwentów
nauczania wyższego na tym kierunku, osób takich jest zdecydowanie mniej.
Problem ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły może skutkować w pomniejszeniu dobrostanu psychicznego oraz satysfakcji z życia. Przedstawiona analiza pokazała, że absolwenci, którzy nie mogli znaleźć pracy są mniej
usatysfakcjonowani ze swoich osiągnięć życiowych, wykształcenia a także perspektyw na przyszłość. Jednakże, efekt
ten nie utrzymuje się w dłuższej perspektywie czasowej.
Pesymistyczna wizja przyszłości skłania takie osoby do rozważania możliwości emigracji. Ponad jedna czwarta
osób, które miały problem ze znalezieniem pracy po ukończeniu szkoły planuje wyjazd zagranicę w przeciągu dwóch
najbliższych lat. Oprócz aspektu finansowego, za powody do wyjazdu podają one często brak nadziei na jakąkolwiek
pracę w Polsce lub pracę zgodną z kwalifikacjami, jak również przekonanie, iż polski rynek pracy w dużej mierze
zależy od znajomości i układów.
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