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Saloniki, 20 marz 2014 r. 

 
 

NOTATKA PRASOWA 
 

 
Deficyt umiejętności nie jest odpowiedzialny za bezrobocie. Marnują się 

możliwości najbardziej utalentowanych pracowników Europy 
 

Bezrobocie w wielu krajach Unii Europejskiej (UE) jest alarmująco wysokie. Tymczasem 
wyniki badań wskazują na to, że firmy nadal mają problemy ze znalezieniem pracowników. 
Według badania Manpower 2013, średnio ponad 25% firm z 17 państw członkowskich ma 
trudności z rekrutacją personelu. Często słyszy się głosy, że przyczyną wysokich stóp 
bezrobocia w Europie jest nieodpowiednie przygotowanie młodych absolwentów i 
pozostałych pracowników oraz brak odpowiednich umiejętności.  

Niemniej jednak w większości krajów UE niedobory pracowników utrzymują się znacznie 
poniżej poziomu sprzed kryzysu. W 2013 r. liczba ofert pracy w 15 państwach członkowskich 
była o 25% mniejsza niż w 2008 r. Ze względu na słaby popyt zatrudnienia wiele osób 
decyduje się na podjęcie pracy, która nie odpowiada poziomowi ich kwalifikacji. Około 29% 
wysoko wykwalifikowanych pracowników w UE zatrudnionych jest na stanowiskach 
wymagających średnich lub niskich kwalifikacji. 

W związku z tym, jak podaje Cedefop, chociaż niektóre firmy doświadczają trudności 
rekrutacyjnych w zakresie niektórych stanowisk pracy (brakuje m.in. programistów), to nie 
brak umiejętności, ale inne czynniki, takie jak niskie płace i nieatrakcyjne warunki pracy oraz 
brak mobilności są przede wszystkim odpowiedzialne za wysokie bezrobocie przy 
jednoczesnych trudnościach w wypełnieniu niektórych wolnych stanowisk. W związku z 
nadpodażą wysoko wykwalifikowanych kandydatów do pracy firmy często wstrzymują się z 
zatrudnieniem, czekając na pojawienie się idealnego kandydata na dane stanowisko. 
Badanie Manpower 2013 wykazało, że tylko 7% pracodawców jest skłonnych zmienić 
kryteria rekrutacji. Pracodawcy mają tendencję do pomijania ewentualnych kandydatów 
spoza regionu lub kraju, podobnie jak ludzi młodych, kobiet i starszych pracowników.  

Gospodarka europejska liczy obecnie około dwóch milionów wolnych stanowisk pracy. W 
2012 r. około 20% całkowitej siły roboczej w UE – około 46 milionów osób – było 
bezrobotnych lub zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Światowe Forum 
Gospodarcze opublikowało dokument na temat niedopasowania umiejętności, w 
opracowaniu którego uczestniczył Cedefop. Tworzenie nowych miejsc pracy ma 
fundamentalne znaczenie, ale należy zająć się wszystkimi aspektami niedopasowania 
umiejętności. 

Należy wzmóc wysiłki służące dostosowaniu edukacji i szkoleń do potrzeb rynku pracy. 
Pracujący i bezrobotni dorośli powinni rozwijać swoje umiejętności w ciągu całego życia 
zawodowego. Firmy muszą inwestować w szkolenia dla personelu, a zarazem zrewidować 

http://www.manpowergroup.co.uk/media/109499/2013_talent_shortage_survey_results_a4_lo_0510.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_MatchingSkillsLabourMarket_Report_2014.pdf
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swoje praktyki rekrutacyjne, rozwinąć strategie szkoleniowe i rozszerzyć pule rekrutacyjne. 
Niepodjęcie tych kroków jedynie przedłuży kryzys zatrudnienia. 

Więcej informacji zawarto w nocie informacyjnej Cedefop zatytułowanej 
Niedopasowanie umiejętności – problem bardziej złożony niż mogłoby się 
wydawać 
Nota informacyjna jest dostępna w dziewięciu językach (hiszpańskim, niemieckim, greckim, 
angielskim, francuskim, włoskim, litewskim, polskim i portugalskim) i w dwóch formatach (pdf 
lub e-book przystosowany do tabletów i smartfonów). 
Pełne archiwum not informacyjnych znajduje się pod adresem: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

Przeczytaj komunikaty prasowe Cedefopu: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx 

Zaprenumeruj bezpłatny, elektroniczny biuletyn Cedefopu: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Zaprenumeruj noty informacyjne Cedefopu: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 

Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Rzecznik departamentu: Steve Bainbridge 
Tel.: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Kierownik ds. komunikacji, informacji i rozpowszechniania: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii 
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej polityki 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu 
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