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Dy-plom
§rzepustką
do pracy
zATRuDNIEtłm t Ponad B0 procent
absolwentów szkół vryżsrych
dostaje stały etat. Umowy śmieciowe
praktycznie ich nie dotyczą.

BARTOsZMARCZUK dhrższy. B[sko połowa bezro-
botnych bez wykształcenia
poszukuje jej ponad rok - mówi
nam prof. Drozdowicz -Bieć.

Wśród osób z dyplomemjest
też najmniej tzw. zniechęco-
nych, czyli osób, które na sku-
tek niepowodzeńa zaprzestały
poszukiwania pracy. Ich odse-
tek wynosi zaledwie z,6 proc.

Narłethumanista
maszan§e

Statystyki wskazują także, że
ponad 8o proc. osób po stu-
diach jest zatrudnionych na
czas nieokreśIony.

Zjawisko tzw. umów śmiecio-
wych dotyczy ich w najmnĘ-
szym stopniu, biorąc pod
u\,tagę, że z pozostałych zo
proc. zapewne bardzo duża
część też pracuje na etacie, ale
na czas określony. Dla porów-
nania: za]edwie połowa osób z
wyksźałceniem podstawołvym
ma stałą umowę o pracę.

Co ciekawe, na brak pracy
nie narzekają nawet ci absol-
wenci studiów; którzy kształcą
się jako humaniści.

W IV kw. zorf r. bezrobocie
wśród osób, które ukończyły
kierunki inżynierskie, wynosi -

ło 9,z proc., wśród matematy-
ków, informatyków i absol-
wentów nauk ścisłych - 7,5
proc,, a wśród tych, którzy
ukończyli nauki humanistycz-
ne, ojęzykachi sztuce - za]ed-
wie 6,5 proc.

Raport zwraca ponadto
uwagę, że odsetek zwolrrień w

Wbrew często powtarzanej w
debacie publicznej tezie o in-
fl acji wyższego wyksztalcenia
wciąż warto się uczyć. W latach
żoo4-zo1,3 mimo dużego
wzrostu liczby osób z dyplo-
mem i spowolnienia koniunk-
tury bezrobocie wśród nich
utrzymuje się na bardzo ni-
skim poziomie. Wynosi zaled-
wie 4,6 proc.

Między innymi takie wnioski
przynosi najnowszy raport
Fundacji FOR ,Młodzi wy-
kształceni, ale bezrobotni.
Faktyimify'.

Wykszfałcony
szybciei odrybka pracę

Jego autorka, prof. Maria
Drozdowicz-Bieć z SGH: prze-
analizowała sJ,tuacj ę, głównie
młodych osób, z dyplomem.
Wnioski są jednoznaczne.
Ukończenie studiów wciąż nie
tylkojest przepustką na rynek
pracy, ale też daje nanimwięk-
sze Szanse na staĘi pewny etat.

Jak przekonuje autorka,
osoby z wyższym wykształce-
niem lepiej od pozostaĘch ra-
dzą sobie na ryrrku, narłet gdy
dotknie ich bezrobocie,

- 54 proc. bezrobotnych z
dyplomem znajduje pracę w
ciągu pierwszego półrocza od
momenfujej utracenia, a blisko
54 proc. w ciągu pierwszych
trzech miesięcy. Im niższe wy-
kształcenie, tym ten okres jest

i ukończenie studiów utatwia znalezienie pracy,
choć nie zawsze we własnym zawodzie

okresie kryzysów gospodar-
czych jest znacznie większy
wśród robotników i pracowni-
ków biurowych niż wśród osób
po studiach.

Kosztyałrolnienia

- Pracodawcy nawet w trud-
nej sy{uacji finarrsowej starają
się przechować wysoko kwali-
fikowanąkadrę. Robiąto nie ze
względów altruistycznych, ale
czysto ekonomi czny ch. Zar ów -

no zwolnienie, jak i późniejsze
zatrudnienie tej kategorii ludzi
jest dla właścicieli firm znacz-
nie kosztowniejsze niż osób z
niższym wykształceniem -
mówi prof. Drozdowicz-Bieć.

Podobnie jest w okresie
prosperity. Firmy ponoszą
wtedy znacznie większe nakła-
dy na badania i inwestycje, a
to sprz)aa zwiększonemu po-
pyto]^ri na wysoko wykwalifi
kowaną kadrę.

Hubert Guzera, ekspert
FOR, mówi wprost: - Eduka-

cjajest wartością, która daje
stabilność.

Ale zastrzega równocześnie,
że trzeba pamiętać, iź nie
wszystkie osoby z dyplomem
pracują zgodnie ze swoimi
kwalifikacjami. - Często wy-
konują prace, które wynagają
jedl.rrie matury - podkreśla.

Eksperci zwracają też uwagę
na konieczność poprawy jako-
ści kształcenia na uczelniach.
- Musimy to zrobić, by dlplom
się nie zdewaluował, a nrłodzi
ludzie nie czu]i się oszukiwani
- mówi prof. Drozdowicz -Bieć.

Zwt aca ponadto uwagę, że
w przyszłości mogą się poja-
wiać większe problemy z za-
trudnianiem absolwentów
uczelni ze względu na niewiel-
ką innowacyjność naszej go-
spodarki. A to nowoczesna
gospodarka potrzebuje do-
brze wyksztalconych kadr.
Jeśli nie będziemy się rozwi-
jać w tym kierunku, absolwen-
tom będzie coraz trudniej
znajdować odpowiadającą ich
aspiracjom pracę. s


