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Streszczenie

Przedmiotem rozważań w tym artykule będzie próba opisu dostosowań 
przedsiębiorstw do zmian, zachodzących w ich otoczeniu. W szczególności 
będziemy śledzić reakcje przedsiębiorstw na sygnały płynące z rynku oraz 
wysyłane przez państwo. W tym celu będziemy analizować reakcje przed
siębiorstw na określone bariery działalności gospodarczej. Spośród barier
0 charakterze rynkowym do analizy wybierzemy te, które opisują popyt, 
krajowy i zagraniczny, podaż siły roboczej oraz surowców i materiałów oraz 
warunki finansowe. Osobnym wątkiem analizy będzie próba oceny wpływu 
migracji zarobkowych na warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
w kraju. Do opisu reakcji przedsiębiorstw na tworzone przez państwo warunki 
prowadzenia działalności wykorzystamy opinie przedsiębiorstw o podatkach
1 przepisach prawnych. Analiza obejmie lata 1997-2007. Wykorzystane zostaną 
dane IRG SGH pochodzące z badań koniunktury w przemyśle przetwórczym, 
budownictwie, dane GUS oraz dane z raportu Rządowej Rady ludnościowej 
o sytuacji demograficznej Polski.

1. Wprowadzenie

Rozpoznanie barier ograniczających aktywność przedsiębiorstw ma istotne 
znaczenie dla tworzenia sprzyjających warunków rozwoju przedsiębiorczości 
w naszym kraju. Zarówno w teorii jak i praktyce gospodarczej do pobudzania 
przedsiębiorczości zwykle postuluje się wykorzystywanie odpowiednich narzę
dzi polityki makroekonomicznej. Wydaje się jednak, że równie skuteczne jest 
likwidowanie czy łagodzenie barier, jakie przedsiębiorcy napotykają w swej 
działalności. W efekcie takich działań zwiększa się bowiem przestrzeń wol
ności gospodarczej, czego skutki uczestnicy działalności gospodarczej odczu
wają w dłuższym okresie (por. m.in. Abel, A. B., Bernanke, B. S. [1992], Barro 
[1999]). Znaczenie zakresu wolności gospodarczej i swobodnego przepływu idei 
dla długofalowego wzrostu gospodarczego podkreślał w wykładzie Trade and
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Diffusion on the Industrial Revolution, wygłoszonym w Warszawie 26 czerwca 
2007 r, laureat nagrody Nobla z 1995 roku J. R. Lucas. Ograniczania i likwidacji 
barier działalności gospodarczej domagają się także polscy przedsiębiorcy (por. 
www.pkpp.lewiatan.pl, Blikle J. [2007]). O ile wpływ państwa na bariery kreo
wane przez rynek jest niewielki, to ma ono znaczne możliwości likwidowania 
barier o charakterze instytucjonalnym, postrzeganym jako znacznie bardziej 
dokuczliwe przez przedsiębiorców.

W referacie zostanie podjęta próba opisu reakcji przedsiębiorstw na zmiany, 
zachodzące w ich otoczeniu. Przedmiotem analizy będą ograniczenia, napo
tykane w działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa. Podstawowym 
źródłem informacji o napotykanych barierach będą dane z badań koniunk
tury gospodarczej, prowadzonych przez Instytutu Rozwoju Gospodarczego 
SGH. Dane gromadzone w badaniach koniunktury mają charakter jakoś
ciowy. Są wykorzystywane przede wszystkim do monitorowania bieżących 
reakcji przedsiębiorstw i formułowania ocen dotyczących stanu koniunktury 
gospodarczej. Innym obszarem wykorzystania tych danych jest formułowanie 
krótkookresowych prognoz ekonomicznych. Są one także wykorzystywane 
do budowy systemu wskaźników wyprzedzających, mających uprzedzać
0 nadchodzących zmianach koniunktury. Ale bogactwo informacji, zawartych 
w tych danych, właśnie ze względu na ich jakościowy charakter, pozwala 
na wykorzystanie ich do różnorodnych analiz ekonomicznych. Szczególną ich 
cechą jest bowiem to, że uwzględniają one także te aspekty działalności gospo
darczej, których nie rejestruje oficjalna statystyka (por. Adamowicz E. [1999]). 
W referacie wykorzystamy opinie przedsiębiorstw dotyczące wybranych barier
1 ograniczeń pochodzące z badań koniunktury w przemyśle przetwórczym 
i budownictwie. Spośród barier o charakterze rynkowym do analizy wybie
rzemy te, które opisują stronę podażową i popytową gospodarowania. Stronę 
popytową opisują reakcje przedsiębiorstw na zmiany wielkości popytu, krajo
wego i zagranicznego, stronę podażową ich opinie dotyczące siły roboczej oraz 
surowców i materiałów. Do analizy włączymy także opinie przedsiębiorstw 
dotyczące dostępności kredytu. Do opisu reakcji przedsiębiorstw na tworzone 
przez państwo warunki prowadzenia działalności wykorzystamy opinie 
przedsiębiorstw o przepisach prawnych i podatkach. Ponieważ w ostatnim 
okresie nasilają się braki siły roboczej, w referacie przeprowadzona będzie 
próba oceny wpływu migracji na warunki prowadzenia działalności gospo
darczej w kraju. Z analizy zostanie wyłączony początkowy okres transformacji 
systemu gospodarczego Polski. Chcemy bowiem skoncentrować się na okresie, 
w którym system gospodarczy był w miarę stabilny. Dlatego analiza obejmie 
lata 1997-2007.

http://www.pkpp.lewiatan.pl
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2. Uciążliwość barier.

Aby poznać opinie przedsiębiorstw o barierach i ograniczeniach prowadze
nia działalności gospodarczej regularnie, raz na kwartał pytamy je o napo
tykane przeszkody. Badanie jest przeprowadzane na losowo dobranej próbie 
przedsiębiorstw. Lista pytań zawiera 12 czynników, ranking ich uciążliwo
ści tworzony jest na podstawie częstotliwości wskazań przez ankietowane 
przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo może dokonywać wskazań wielokrotnych. 
Spośród wszystkich diagnozowanych w teście koniunktury barier do analizy 
w niniejszym artykule wybrano sześć następujących: popyt (krajowy i zagra
niczny), brak surowców i materiałów, brak wykwalifikowanej siły roboczej, 
dostępność kredytu, obciążenia podatkowe, niestabilność przepisów prawnych. 
Są to z jednej strony ograniczenia najczęściej wskazywane przez przedsiębior
ców, a więc zajmujące czołowe miejsca na liście rankingowej barier, z drugiej 
zaś strony są najsilniej związane z działaniem rynku i państwa.

2.1. Bariera popytowa

Najczęściej wymienianą przez przedsiębiorców barierą jest bariera 
popytowa. Takie wskazania nie powinny dziwić. Przedsiębiorstwa działa
jące w w arunkach gospodarki rynkowej nieustannie poddane są presji kon
kurencyjnej. O sukcesie działalności mogą mówić wówczas, gdy pokonają 
konkurentów i trafią ze swą ofertą do ostatecznych nabywców. Jest to celem 
wszystkich uczestników rynku, produkujących dobra i usługi. Walka kon
kurencyjna między nimi trwa ciągle, przyjmując różne formy. Bez względu 
na to, w jaki sposób i w jakich w arunkach firmy konkurują ze sobą, ich sku
teczność w tej walce jest oceniana przez zdobyte grono odbiorców. Nie może 
zatem dziwić fakt, iż zachowania producentów zorientowane są na ciągłe 
powiększanie tego grona, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Ten proces jest 
wpisany w ciągłość działalności gospodarczej i trudno sobie wyobrazić 
granicę zadowolenia firmy z osiągnięć w tym zakresie. Taka postawa ozna
czałaby raczej uśpienie czujności, co może prowadzić do pogorszenia pozycji 
konkurencyjnej na rynku i bankructwa. Walka o nabywców jest zatem walką 
o przetrwanie firmy.

Skoro troska o pozyskanie odbiorców ciągle towarzyszy producentom, 
trudno dziwić się ich krytycznym opiniom o wielkości popytu. Za interesujące 
należy natomiast uznać zmiany, jakie następowały w opiniach przedsiębior
ców w miarę rozwoju systemu rynkowego w Polsce. Wprawdzie początkowy 
okres transformacji pomijamy w naszej analizie, dla dalszych rozważań dobrze
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jednak będzie przypomnieć, iż dla większości przedsiębiorców zderzenie 
z nowymi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej było brutalne. 
W tym okresie bariera popytowa była szczególnie silnie odczuwana. Odsetek 
przedsiębiorstw, wskazujących na niedostateczny popyt jako największą 
barierę działalności gospodarczej jeszcze do połowy lat dziewięćdziesiątych 
przekraczał osiemdziesiąt procent (por. Stanek K., [1999]). W okresie dobrej 
koniunktury łat 95-97 opinie na temat uciążliwości tej bariery działalności 
gospodarczej zaczęły się zmieniać. Można zaryzykować postawienie hipotezy, 
iż przedsiębiorcy stosunkowo szybko dostosowali się do rynkowych reguł 
gry. Ich immanentną cechą są cykliczne zmiany aktywności gospodarczej, 
powiązane ze zmianami popytu. Zmiany popytu mają charakter procykliczny. 
Prawidłowości właściwe dla rozwiniętych gospodarek rynkowych ujawniają się 
także w gospodarce polskiej, której system gospodarczy trudno uznać za usta
bilizowany. Uciążliwość bariery popytowej od połowy lat dziewięćdziesiątych 
zmienia się zgodnie z fazami cyklu koniunkturalnego: słabnie w okresie dobrej 
koniunktury, nasila się w okresie jej pogorszenia. Zależności te obserwować 
można na wykresie nr 1, przedstawiającym opinie przedsiębiorstw przemysło
wych i budowlanych. Dla przedsiębiorstw przemysłowych oddzielnie podane 
są opinie o popycie krajowym i zagranicznym.

Wykres 1. Uciążliwość bariery popytowej w opiniach przedsiębiorstw w latach 1997-2007
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Przedsiębiorstwa silnie odczuwają barierę popytową bez względu na rodzaj 
prowadzonej działalności. Tak liczne wskazania oznaczają, iż barierę popy
tową przedsiębiorstwa traktują jako jedno z głównych ograniczeń działalności. 
Jednocześnie wszystkie najsilniej odczuwały uciążliwość tej bariery w okresie 
pogorszenia koniunktury na przełomie 2001 i 2002 roku. Odsetek przedsię
biorstw wymieniających tę barierę w okresie nasilenia jej uciążliwości kształto
wał się powyżej 70 procent badanej populacji. Poprawiająca się systematycznie 
od 2002 roku koniunktura wpływa wyraźnie na opinie przedsiębiorstw. Odsetek 
przedsiębiorstw wskazujących na to ograniczenie zmniejszył się do 30 procent 
w przemyśle i 20 procent w budownictwie. W przypadku popytu zagranicznego 
odsetek ten jest znacznie mniejszy, zwłaszcza w okresie gorszej koniunktury. 
Opinie polskich przedsiębiorstw potwierdzają zatem procykliczny charakter 
bariery popytowej. Większej poprawie aktywności gospodarczej towarzyszy 
słabiej odczuwane ograniczenie ze strony popytu. Ta zależność uwidacznia 
się dla popytu krajowego. Popyt ze strony odbiorców zagranicznych wykazuje 
zdecydowanie słabsze powiązanie z cyklem krajowym.

Podjęta próba analizy zróżnicowania uciążliwości tej bariery w przekroju 
regionalnym wskazuje, iż nie jest ono istotne w okresie gorszej koniunktury. 
Natomiast zróżnicowanie regionalne w przekroju według województw powięk
szyło się wraz z poprawą koniunktury.

Na wykresie 2 przedstawiono zróżnicowanie opinii przedsiębiorstw prze
mysłowych w układzie regionalnym według województw dla 2 okresów: lipca 
2002 i lipca 2007 roku. Są to odpowiednio okresy, w których bariera popytowa 
była najsilniej i najsłabiej odczuwalna.

Widoczne jest zjawisko powiększającego się zróżnicowania uciążliwości 
bariery popytowej w przekroju regionalnym, które nie pokrywa się z różni
cami w zamożności poszczególnych województw, mierzonych wielkością PKB 
na głowę mieszkańca. W regionach najbiedniejszych, takich jak lubelskie, pod
karpackie czy warmińsko mazurskie (por. Rocznik Statystyczny GUS 2007) 
wraz z poprawą koniunktury ograniczenie ze strony popytu jest odczuwane 
słabiej. W województwach najbogatszych, takich jak mazowieckie czy śląskie 
jej uciążliwość w roku 2007 niewiele się zmniejszyła w stosunku do roku 2002, 
który był okresem gorszej koniunktury. Można to wytłumaczyć faktem szyb
szego wzrostu wydatków konsumpcyjnych w budżetach rodzin o najniższych 
dochodach, przekładającego się na wzrost popytu. Wydaje się jednak, iż zjawi
sko to wymaga to pogłębionej analizy, która będzie przedmiotem odrębnych 
opracowań.
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Wykres 2. Zróżnicowanie uciążliwości bariery popytowej w opinii przedsiębiorstw 
przemysłowych w okresach lepszej (lipiec 2007) i gorszej (lipiec 2002) 
koniunktury w przekroju według województw

2. 2. Brak surowców i materiałów

Od strony podażowej warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
opisuje dostępność siły roboczej oraz surowców i materiałów. Oceny ich 
dostępności w historii badania koniunktury w IRG SGH są zróżnicowane. 
Bariera surowcowa była silnym ograniczeniem aktywności przedsiębiorstw 
przed okresem transformacji systemowej. Po zmianie systemu funkcjonowania
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gospodarki odsetek przedsiębiorstw odczuwających tę barierę był bardzo niski. 
W analizowanym w niniejszej pracy okresie widoczna jest tendencja do wzrostu 
jej uciążliwości w miarę poprawy koniunktury. W grupie przedsiębiorstw prze
mysłowych nasilanie się bariery surowcowej zaczęto odczuwać w 2004 roku. 
Ilustrację tego zjawiska przedstawia wykres nr 3.

Wykres 3. Brak surowców i materiałów w opinii przedsiębiorstw przemysłowych

Pomimo narastania uciążliwości tej bariery odsetek odczuwających ją  firm 
przemysłowych tylko raz przekroczył 10 procent. Firmy odczuwają uciążliwość 
tej bariery, jednak zaopatrzenie w surowce i materiały nie jest obecnie istotnym 
ograniczeniem ich aktywności. Nieco inaczej barierę tę oceniają przedsiębior
stwa budowlane, dla których problem dostępności surowców i materiałów 
zaczął narastać wraz z narastaniem boomu budowlanego. Nie dysponujemy 
niestety bezpośrednimi informacjami na temat uciążliwości tej bariery. Możemy 
o niej wnioskować pośrednio, analizując opinie przedsiębiorstw budowlanych 
na temat cen surowców i materiałów. Są one przedstawione na wykresie 4. 
W opinii przedsiębiorstw tendencja wzrostu cen na surowce i materiały narasta 
zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Można przypuszczać, iż ma to związek 
ze zwiększającym się popytem na materiały budowlane. Być może towarzyszą
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temu lokalne ograniczenia w ich podaży. W warunkach gospodarki otwartej 
problem ten łatwo rozwiązać. Dlatego trudno zaliczać tę barierę do najwięk
szych ograniczeń działalności gospodarczej.

Można sądzić, iż pewne trudności z zaopatrzeniem w surowce i materiały, 
jakie pojawiły się w ostatnim okresie, mają związek z przeżywanym właś
nie w kraju okresem ekspansji, nie stanowią one jednak istotnej przeszkody 
w działalności gospodarczej. Większy popyt na surowce i materiały będzie 
prowadził raczej do wzrostu ich cen niż braków w zaopatrzeniu, należy zatem 
podkreślić, iż przekłada się to na wzrost kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Wykres 4. Ceny surowców i materiałów w opinii przedsiębiorstw przemysłowych
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2. 3 Brak wykwalifikowanej siły roboczej

Odmiennie oceniają przedsiębiorstwa dostępność wykwalifikowanej siły 
roboczej. Pierwsze sygnały o zwiększających się problemach ze znalezieniem 
wykwalifikowanej siły roboczej pojawiły się, tak jak w przypadku surowców 
i materiałów, w roku 2004. Od tego momentu odsetek przedsiębiorstw odczu
wających to ograniczenie zwiększał się bardzo szybko.
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Wykres 5. Opinie przedsiębiorstw przemysłowych o braku wykwalifikowanej siły roboczej

Skokowy wzrost uciążliwości tej bariery miał miejsce wiosną 2006 roku. 
Zmiany opinii przedsiębiorstw przemysłowych na temat uciążliwości tej bariery 
przedstawione są na wykresie nr 5. Uwzględniając fakt, iż większość (ponad 
70 procent pracujących według GUS) znajduje zatrudnienie w sektorze prywat
nym, opinie te są przedstawione w rozbiciu na sektory własnościowe. Nie można 
stwierdzić istotnych rozbieżności opinii na temat braku siły roboczej w zależno
ści od formy własności przedsiębiorstwa. Pewne różnice pojawiły się w ostatnim 
okresie. Odsetek przedsiębiorstw prywatnych silnie odczuwających tę barierę jest 
większy niż w przypadku publicznych. Różnica przekracza 5 punktów procento
wych. W obu grupach odsetek przedsiębiorstw odczuwających tę barierę przekra
cza 20 procent. Jest to zatem silne ograniczenie i należy oczekiwać zwiększania 
się jego uciążliwości. Można zauważyć związki między opiniami na temat tej 
bariery a fazami cyklu koniunkturalnego, nie są one jednak tak silne jak w przy
padku bariery popytowej. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na surowce i mate
riały, podobnie jak zatrudnienie, ma charakter procykliczny. Większa aktywność 
firm wymaga wzrostu nakładów rzeczowych i pracy ludzkiej. Ten procykliczny 
charakter w obu przypadkach silniej zaznaczył się w okresie dobrej koniunktury. 
Zwłaszcza w przypadku zatrudnienia. Narastaniu bariery braku siły roboczej 
towarzyszy utrzymujące się stosunkowo duże bezrobocie.

Problem trudności ze znalezieniem pracowników, nie tylko o wysokich kwali
fikacjach, ale także o niskich, bardzo silnie odczuwają przedsiębiorstwa budow
lane. Niestety nie posiadamy ich opinii na ten temat dla całego analizowanego 
okresu. Obecnie silnie ograniczenie to odczuwa prawie 80 procent badanych
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przedsiębiorstw. Prezentację tych problemów w przekroju regionalnym przed
stawiamy na wykresach nr 6 i 7. Prezentujemy na nich narastające problemy 
przedsiębiorstw ze znalezieniem pracowników odpowiednio wysoko (wykres 
nr 6) i nisko (wykres nr 7) wykwalifikowanych w II i III kwartale br. Zjawisko 
to występuje na terenie całego kraju. Ze względu na działanie czynników sezono
wych II i III kwartał są okresem zwiększonej aktywności w budownictwie. Mimo 
wprowadzenia nowych technologii oddziaływanie czynników sezonowych jest 
silne. Widoczne jest narastanie uciążliwości tej bariery z kwartału na kwartał, 
zarówno w przypadku pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak i niewy
kwalifikowanych. Także firmy działające w regionach tradycyjnie wysokiego bez
robocia mają trudności ze znalezieniem pracowników o niskich kwalifikacjach

Wykres 6. Odsetek firm budowlanych mających trudności ze znalezieniem pracowników 
o niskich kwalifikacjach w II i III kwartale 2007
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Wykres 7. Odsetek firm budowlanych mających trudności ze znalezieniem pracowników 
o wysokich kwalifikacjach w II i III kwartale 2007

Prezentowane na obu wykresach zjawiska dotyczą okresów, w których tra 
dycyjnie zwiększonej ze względu na działanie czynników sezonowych aktyw
ności gospodarczej towarzyszy nasilona migracja. W punkcie 3 podejmiemy 
próbę wyjaśnienia, na ile te zjawiska wzajemnie na siebie wpływają i czy można 
je wyjaśnić przy pomocy czynników demograficznych.

2.4. Dostępność kredytu

Istotny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej mają 
warunki finansowe, w tym możliwości pozyskiwania kredytów. Opinie przed
siębiorstw o dostępności kredytów i warunkach ich pozyskiwania także zmie
niały się w analizowanym okresie. Zmiany te kształtowały się odmiennie niż



168 Elżbieta Adamowicz, Janina Jóźwiak

w przypadku barier popytowych i podażowych. Największe trudności w dostęp
ności kredytów przedsiębiorstwa sygnalizowały w roku 2003.

Wykres 8. Dostępność kredytu w opinii firm przemysłowych i budowlanych

-----dostępność kredytu P ------dostępność kredytu B

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw odczuwających tę barierę -  27 pro
cent w szczytowym momencie, czyli w III kwartale 2003 roku -  występował 
w grupie przedsiębiorstw budowlanych. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych 
odsetek ten wynosił 22 procent. Od tego momentu trudności z dostępem kre
dytu systematycznie maleją. Obecnie odsetek przedsiębiorstw narzekających 
na dostępność kredytu wśród przedsiębiorstw przemysłowych nie przekracza 
10 procent badanej populacji, wśród budowlanych 15 procent. Jak widać więk
sze trudności z pozyskiwaniem kredytów, zarówno w okresie większych jak 
i mniejszych trudności z jego otrzymaniem, sygnalizowały firmy budowlane. 
Trudno w przypadku tej bariery upatrywać związku między zmianami jej 
uciążliwości a fazami cyklu koniunkturalnego. Zmian opinii przedsiębiorstw 
należy raczej upatrywać w oddziaływaniu czynników o charakterze instytucjo
nalnym, w tym zmianach regulacji kredytowych.

Kolejne dwie bariery są związane z działaniem państwa. Ono bowiem two
rzy system prawny i podatkowy. Opinie przedsiębiorstw o rezultatach tej działal
ności są coraz bardziej krytyczne. W obu przypadkach wyraźnie zauważalny jest 
wzrost uciążliwości dla przedsiębiorstw tworzonych przez państwo regulacji.
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2.5. Podatki

W analizowanym okresie zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe jak 
i budowlane bardzo silnie odczuwały ograniczenie podatkowe. Odsetek przed
siębiorstw wskazujących na to ograniczenie sięgał 60 procent badanej popu
lacji w okresie największego jej nasilenia i przekraczał 30 procent w okresie 
najmniejszej uciążliwości. Obecnie waha się w przedziale 40-45 procent. 
Kształtowanie się bariery podatkowej przedstawione jest na wykresie nr.9

Wykres 9. Uciążliwość bariery podatkowej w opinii przedsiębiorstw przemysłowych 
i budowlanych

------podatki P ------ podatki B

Zmniejszanie uciążliwości bariery podatkowej w opinii przedsiębiorstw 
trwało krótko. Był to okres od połowy 1997 roku do końca 1999. Od początku 
2000 ograniczenie podatkowe odczuwane jest przez przedsiębiorstwa coraz 
silniej. Apogeum przypada na początek roku 2003. Odsetek przedsiębiorstw 
wskazujących na podatki jako ograniczenie działalności gospodarczej każe 
umieścić ją  w czołówce rankingu, na równi z barierą popytową. Obecnie 
jest to miejsce pierwsze, albowiem odsetek przedsiębiorstw odczuwających 
tę barierę jest o prawie dziesięć procent wyższy niż w przypadku bariery 
popytowej. Zmiany uciążliwości bariery podatkowej nie wykazują związku 
z fazami cyklu koniunkturalnego. Należy jednak podkreślić, iż prowadzona
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przez państwo polityka podatkowa nie ma charakteru antycyklicznego i cechuje 
się nadmiernym fiskalizmem.

2.6. Niestabilność przepisów prawnych

Opinie przedsiębiorstw o systemie prawnym także są bardzo krytyczne.

w przemyśle i ponad 20 procent w budownictwie. Podobnie jak w przypadku 
podatków zmiany opinii przedsiębiorstw nie wykazują związku z falowaniem 
działalności gospodarczej. Kształtowanie się tych opinii przedstawione jest 
na wykresie nr 10.

Wykres 10. Niestabilność przepisów prawnych w opinii przedsiębiorstw przemysłowych
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Najsłabiej to ograniczenie było odczuwane przez przedsiębiorstwa w końcu 
lat dziewięćdziesiątych. Od tego czasu jego uciążliwość narasta. Obecnie 
obserwujemy pewne zahamowanie wzrostu uciążliwości tej bariery przy dość 
wysokim odsetku przedsiębiorstw wskazujących na nią.

W świetle przeprowadzonej analizy za główne bariery działalności gospo
darczej w Polsce w 2007 roku należy uznać barierę podatkową, popytową oraz 
niestabilność przepisów prawnych. Jedna z nich jest ściśle związana z syste
mem rynkowym i procesem konkurencji. Dwie pozostałe to skutek regulacji 
tworzonych przez państwo.

Na niestabilność przepisów prawnych jako ograniczenie działalności gospo
darczej wskazuje obecnie ponad 30 procent badanej populacji przedsiębiorstw

i budowlanych
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3. Trudności ze znalezieniem siły roboczej. Komentarz demograficzny

Powszechnie przyjmuje się, że podstawową przyczyną powstawania bariery 
w postaci trudności ze znalezieniem siły roboczej -  zarówno wykwalifikowanej 
jak i niewykwalifikowanej -  jest intensyfikacja procesów migracyjnych, głów
nie zagranicznych. Przyjrzyjmy się zatem, jak przebiegały te procesy w Polsce 
w ostatnich latach, z zastrzeżeniem, że informacje o migracjach, w tym w szcze
gólności czasowych, są trudno dostępne, niepełne i często obarczone błędami. 
W niniejszej analizie wykorzystamy dane przedstawione w raporcie o sytuacji 
demograficznej Polski Rządowej Rady Ludnościowej z 2007 roku.

Wykres 11 pokazuje, że rozmiar migracji zagranicznych na pobyt stały, 
po okresowym spadku na początku lat 2000, wzrósł gwałtownie w 2006 roku; 
ponad dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku. Odpływ migracyjny w zni
komy tylko sposób był kompensowany przez imigrację i saldo migracji zawsze 
było ujemne. Zwróćmy uwagę, że emigracja (a także imigracja) ma miejski 
charakter: ponad 72% migrantów wywodzi się z miasta, chociaż, równocześnie 
dynamika przyrostu liczby osób migrujących jest znacznie wyższa na wsi.

Wykres 11. Migracje zagraniczne na pobyt stały w latach 1995-2006 (w tys. osób)



172 Elżbieta Adamowicz, Janina Jóźwiak

Źródło: Sytuacja demograficzna Polski, Raport 2006-2007.

Rok 2006 przyniósł też radykalną zmianę w strukturze wieku emigrantów 
(wykres 12). W poprzednich latach ten rozkład był dość równomierny, z domi
nującymi grupami

wieku w przedziale 25-39 lat. W ostatnim roku natomiast nastąpił gwał
towny wzrost (potrojenie) liczby migrantów w grupach wieku 20-24 oraz 25-29 
i nieco tylko słabszy w grupie 30-34 lata. Ten przyrost liczby emigrantów nie 
rozkłada się równomiernie pomiędzy województwa (Tablica 1). Tradycyjnie, 
województwa o największym odpływie ludności za granicę to śląskie, opolskie, 
dolnośląskie, a także pomorskie i warmińsko-mazurskie -  także jeśli wziąć 
pod uwagę intensywność odpływu na 1000 mieszkańców danego województwa 
(tabela 2). Straciły one jednak swoją przewagę w udziale w ogólnej liczbie emi
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grantów z Polski. W roku 2000 aż 42,4% emigrantów pochodziło z wojewódz
twa śląskiego, w 2006r. zaś ten udział wyniósł tylko 21%.

Wykres 12. Emigracja z Polski na pobyt stały według wieku emigrantów 
(w tys. osób)

Tabela 1. Emigracja na stałe z Polski według województw dla lat: 2002, 2004, 2005 i 2006 
(liczby bezwzględne)

Województwo
Emigracja

2002 2004 2005 2006

Dolnośląskie 2007 1419 1691 5201
Kujawsko-pomorskie 720 479 754 2360
Lubelskie 211 182 327 1703
Lubuskie 464 426 602 1497
Łódzkie 393 301 513 1462
Małopolskie 699 1272 1264 3178
Mazowieckie 520 309 408 3185
Opolskie 4665 3829 3414 4792
Podkarpackie 997 791 1122 2800
Podlaskie 584 493 565 1238
Pomorskie 1823 1075 1867 4027
Śląskie 8961 6213 6861 9865
Świętokrzyskie 187 144 128 904
Warmińsko-mazurskie 1142 915 1130 2350
Wielkopolskie 508 392 578 2292
Zachodnio-pomorskie 651 673 1018 1082

Źródło: jak do wykresu 11.
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Bardzo dynamicznie natomiast wzrosły rozmiary emigracji z regionów 
o najniższym wcześniej poziomie takich jak Lubelskie (ośmiokrotny wzrost) czy 
Świętokrzyskie (prawie pięciokrotny wzrost).

Migracje zagraniczne stały się zatem zjawiskiem o mniejszej koncentracji 
regionalnej, bardziej powszechnym i o ogólnopolskich zasięgu.

Tabela 2. Średnioroczna intensywność migracji zagranicznych 2002-2006 według 
województw (odpływ ludności za granicę na stałe na 1000 mieszkańców)

województwo
średnioroczna intensywność 

odpływu

Opolskie 4,01

Śląskie 1,67

Pomorskie 0,93

Warmińsko-mazurskie 0,91

Dolnośląskie 0,82

Lubuskie 0,68

Podkarpackie 0,62

Podlaskie 0,57

Kujawsko-pomorskie 0,47

Zachodnio-pomorskie 0,46

Małopolskie 0,43

Wielkopolskie 0,25

Lubelskie 0,24

Świętokrzyskie 0,24

Łódzkie 0,23

Mazowieckie 0,15

Źródło: jak do wykresu 11.

Przypomnijmy, że przedstawione wyżej dane dotyczą migracji na stałe, które 
podlegają dokładnej rejestracji. Natomiast dane dotyczące migracji czasowych 
mają szacunkowy charakter i są pozyskiwane ze specjalnych badań. W raporcie 
o sytuacji demograficznej Polski takie dane a także dane o migracji zarobkowej 
zaczerpnięto z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS.

Wykres 13 przedstawia dynamikę liczby migrantów czasowych i do pracy 
dla Polski ogółem. Możemy jednak na potrzeby niniejszej analizy przyjąć 
upraszczające założenie, że skłonność do migracji czasowych i ich intensyw
ność w układzie wojewódzkim jest podobna do migracji na pobyt stały. Jak
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widać rozmiary migracji czasowej, a w tym, zarobkowej są znacznie większe 
niż migracji na pobyt stały. Zatem, taki odpływ migracyjny musi być odczu
walny na poziomie lokalnych rynków pracy -  szczególnie z powodu młodej 
struktury wieku migrantów. Zwróćmy też uwagę na charakterystyczną dla 
tej migracji dynamikę. Wyraźny skok rozmiarów krótkookresowej migracji 
(2-11 miesięcy) wystąpił w dwóch momentach: w 2004 r. (w efekcie otwar
cia niektórych rynków pracy w UE) oraz w 2006 r. Ten drugi z kolei wzrost 
można interpretować jako „echo sukcesu" tych, którzy wyjechali wcześnie 
i przecierając szlaki ośmielili następne grupy do podjęcia decyzji o migracji. 
Jest to znane zjawisko, w literaturze zwane „migracją łańcuchową", kiedy 
to wcześniejsi migranci pociągają za sobą rodzinę, przyjaciół, czy znajomych 
(por. np. Stark, 1986).

Wykres 13. Obywatele polscy przebywający za granicą powyżej dwóch miesięcy ogółem 
oraz wyjeżdżający do pracy w drugich kwartałach lat 2002- 
-2006 (w tysiącach)

Źródło: tak jak do wykresu 11.

Wyraźny wzrost liczby migrantów długoterminowych (ponad rok) nastąpił 
w 2006 r. i, oczywiście, jest to konsekwencja wcześniejszego zwiększenia liczby 
wyjazdów w 2004 i 2005 r.

Spróbujmy teraz te informacje o migracji zagranicznej skonfrontować 
z opiniami przedsiębiorstw, zwłaszcza budowlanych, o trudnościach ze zna
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lezieniem siły roboczej jako barierze w ich funkcjonowaniu, przedstawionych 
na wykresach nr 5, 6 i 7.

Zajmijmy się najpierw częstością wskazań braku niewykwalifikowanej siły 
roboczej jako bariery funkcjonowania przedsiębiorstw w poszczególnych woje
wództwach.

Jak widać, kierunek zmiany tej częstości pomiędzy kwietniem i lipcem 
2007 r. nie jest jednoznaczny: mniej więcej w połowie województw zakres 
odczuwania braku siły roboczej zmniejszył się, w drugiej zaś zwiększył a w kilku 
zmiany były kilkunastoprocentowe, co świadczy o dużej niestabilności opinii 
przedsiębiorstw.

Do województw o najwyższym procencie przedsiębiorstw, dla których 
brak niewykwalifikowanej siły roboczej jest barierą należą: lubuskie, opolskie, 
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Przypomnijmy, że opolskie i warmiń
sko-mazurskie to województwa o tradycyjnie relatywnie wysokim odpływie 
ludności za granicę, świętokrzyskie zaś to region o wysokiej dynamice migracji 
w ostatnich latach. Lubuskie nie należy natomiast do żadnej z tych grup.

Z drugiej strony, województwa o najniższym procencie przedsiębiorstw 
borykających się z brakiem niewykwalifikowanej siły roboczej to zachodniopo
morskie i łódzkie -  o średniej skali migracji, ale też małopolskie, mazowieckie 
i podkarpackie, rozmiary migracji z których były znaczące a współczynniki 
intensywności odpływu bardzo różne. Relatywnie dobrą w tym zakresie sytu
ację w zachodniopomorskim można by tłumaczyć wysoką stopą bezrobocia 
w regionie, ale nie dotyczy to Mazowsza, Małopolski czy województwa łódz
kiego, które należą do obszarów o najniższym bezrobociu w Polsce. Ten sam 
paradoks dotyczy województw z grupy o największych trudnościach z siłą 
roboczą: świętokrzyskie, a jeszcze wyraźniej warmińsko-mazurskie, to woje
wództwa o znacząco wyższej od krajowej stopie bezrobocia.

Braki wykwalifikowanej siły roboczej były wskazywane przez przedsiębior
stwa częściej niż niewykwalifikowanej a województwa były pod tym względem 
bardziej jednorodne, mniej zróżnicowane. Gdyby jednak wyodrębnić grupy
0 najniższej i najwyższej częstości wskazań tej bariery, to do pierwszej grupy 
należałoby zaliczyć województwa lubuskie, łódzkie, świętokrzyskie i zachodnio
pomorskie, drugiej zaś małopolskie, opolskie, podkarpackie, warmińsko-mazur
skie. Grupę o stosunkowo wysokim procencie wskazań braku wykwalifikowanej 
siły roboczej stanowią tez województwa mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie
1 kujawsko-pomorskie. Jak widać, ta bariera jest znacznie bardziej powszechnie 
odczuwana niż bark niewykwalifikowanej siły roboczej. Ponadto, w tym przy
padku województwa o najwyższych wskazaniach braku wykwalifikowanej siły 
roboczej charakteryzują się też na ogół wysokim poziomem migracji zagranicz
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nych. Można tu zatem mówić o dodatniej korelacji pomiędzy migracją i bra
kami w zasobach pracy. Taka korelacja nie jest jednak tak wyraźna i oczywista 
w pozostałych grupach województw. Z analizy danych wynika też, że większe 
znaczenie w powstawaniu bariery braku wykwalifikowanej siły roboczej mają 
rozmiary migracji z regionu niż intensywność tego odpływu.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że wzrost rozmiarów migracji zagra
nicznych w ostatnich latach niewątpliwie wpłynął na regionalne rynki pracy, 
ograniczając zasoby pracy, w szczególności zaś zasoby wykwalifikowanej siły 
roboczej (dla budownictwa). Nie można jednak za trudności ze znalezieniem 
siły roboczej obarczać w całości i wyłącznie migracje, a związki pomiędzy nimi 
nie są jednoznaczne. Znaczącą rolę w powstawaniu tej bariery odgrywają też 
niewątpliwie inne czynniki, w tym, w szczególności struktura zasobów pracy. 
Chodzi tu zarówno o strukturę wieku tych zasobów i stopień zaawansowania 
ich starzenia się (udział ludności w niemobilnym wieku produkcyjnym), jak 
i stopień dopasowania do popytu ze strony rynku pracy.

Ze względu na przebieg procesów demograficznych w Polsce i zmiany 
w strukturze ludności według wieku, przedsiębiorstwa muszą oswoić się 
z tym, że będą okresowo napotykać barierę braku siły roboczej, nie ze względu 
na migracje, ale niedopasowanie struktury zasobów pracy do oczekiwań lokal
nych rynków pracy. Jest to problem, z którym boryka się i będzie borykać cała 
Europa (por.van Dalen i in. [2006]). W polskich warunkach, oczywiście, odpływ 
młodych zasobów siły roboczej na zagraniczne rynki pracy może to niedopa
sowanie spotęgować.

Dodajmy że dla pełnej oceny wpływu migracji zagranicznych na powsta
wanie barier na regionalnych rynkach pracy potrzebne byłyby dokładniejsze 
analizy z wykorzystaniem danych o strukturze migrantów według takich cech 
jak wiek i wykształcenie w poszczególnych województwach (np. na podstawie 
BAEL) a także z uwzględnieniem charakterystyk przedsiębiorstw. Takie bada
nia zostaną podjęte w najbliższym czasie.

4. Podsumowanie i wnioski

Większość badanych przedsiębiorstw silnie odczuwa występowanie barier 
działalności gospodarczej. Odsetek przedsiębiorstw, który nie odczuwał żad
nych barier w badania z października 2007 (por. Adamowicz E. [2007]) wyniósł 
zaledwie 4 procent. Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazują, 
iż za główne bariery działalności gospodarczej w Polsce obecnie należy uznać 
barierę podatkową, popytową, niestabilność przepisów prawnych oraz brak
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siły roboczej. Przedsiębiorstwa odczuwają pewne problemy z dostępnością 
surowców i materiałów oraz dostępnością kredytów, jednak nie stanowią one 
istotnych ograniczeń ich aktywności.

Bariera popytowa jest ściśle związana z systemem rynkowym i mechani
zmem konkurencji. Występować będzie tak długo, jak długo pieniądze nabyw
ców będą ograniczone, czyli zawsze. Przedsiębiorstwa muszą dostosować 
się do warunków działania rynku pod groźbą upadłości. Analiza zachowań 
polskich przedsiębiorstw przemysłowych i budowlanych pozwala twierdzić, iż 
znają one te reguły gry i potrafią się do nich przystosowywać.

Brak siły roboczej, zarówno wykwalifikowanej jak i niewykwalifikowanej 
to stosunkowo nowe ograniczenie działalności gospodarczej w Polsce. Wszystko 
wskazuje na to, że będzie się ono nasilać. Na podstawie przeprowadzonej ana
lizy możemy stwierdzić, że wzrost rozmiarów migracji zagranicznych w ostat
nich latach niewątpliwie wpłynął na regionalne rynki pracy, ograniczając 
zasoby pracy, w szczególności zaś zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, tak 
dla budownictwa jak i przemysłu. Nie można jednak za trudności ze znale
zieniem siły roboczej obarczać w całości i wyłącznie migracje. Znaczącą rolę 
w powstawaniu tej bariery odgrywają też niewątpliwie inne czynniki, w tym, 
w szczególności struktura zasobów pracy. Chodzi tu zarówno o strukturę wieku 
tych zasobów i stopień zaawansowania ich starzenia się. Przebieg procesów 
demograficznych w Polsce wskazuje, iż trudności ze znalezieniem siły roboczej 
będą okresowo występować nie tylko ze względu na migracje, ale także nie
dopasowanie struktury zasobów pracy do popytu na lokalnych rynków pracy. 
Jest to problem nie tylko naszego kraju. Boryka się z nim cała Europa. W pol
skich warunkach odpływ młodych zasobów siły roboczej na zagraniczne rynki 
pracy może ten problem potęgować.

Dwie pozostałe bariery są skutkiem regulacji tworzonych przez państwo. 
W przypadku bariery podatkowej należy stwierdzić, iż tak jak bariera popytowa 
będzie ona występować zawsze, państwo zawsze będzie bowiem ściągać podatki. 
Należy jednak zadać pytanie, czy musi ona być aż tak uciążliwa. Wysokość nakła
danych podatków zawsze budzi emocje, ale w przypadku naszego kraju zastrzeże
nia są zgłaszane nie tylko do wysokości podatków, ale także stopnia komplikacji 
i uznaniowości całego systemu podatkowego. 0  ile kwestia obniżania wysokości 
obciążeń podatkowych będzie zawsze dyskusyjna, o tyle bezdyskusyjną wydaje 
się konieczność uproszczenia całego systemu i eliminowanie z niego elementów 
zależnych od incydentalnie i uznaniowo podejmowanych decyzji.

Inaczej należy spojrzeć na barierę prawną. Obowiązek tworzenia regulacji 
prawnych działalności gospodarczej nie oznacza, że mają one być barierą dla 
tej działalności. Wręcz przeciwnie. Należałoby oczekiwać, iż właśnie regulacje
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prawne powinny ograniczać ryzyko i niepewność związane z działalnością 
gospodarczą. Skoro tak nie jest to oznacza to złą jakość tworzonego prawa. 
Taka sytuacja jest niekorzystna nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla 
państwa i jego organów. W interesie wszystkich podmiotów gospodarczych 
leży likwidowanie uciążliwości tej bariery. Trudno zrozumieć i uzasadnić jej 
występowanie.

Spośród analizowanych w niniejszej pracy barier niektóre będą występo
wać zawsze. Są to bariery związane z działaniem rynku. Tylko od umiejętności 
opanowania przez przedsiębiorców rynkowych reguł gry będzie zależeć moż
liwość ich pokonania. Istnieje natomiast możliwość łagodzenia uciążliwości 
tych barier, które wynikają z aktywności państwa w gospodarce. Zarówno 
w przypadku bariery podatkowej jak i prawnej możliwe jest znaczne ich zła
godzenie. Tylko od państwa zależy, czy takie działania zostaną podjęte. Należy 
podkreślić, iż w warunkach gospodarki polskiej ograniczanie uciążliwości tych 
barier ma istotne znaczenie dla dalszego wzrostu gospodarczego kraju.
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