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Streszczenie

W referacie przedstawiono wyniki badań koniunktury gospodarczej prowadzo
nych przez Główny Urząd Statystyczny, w części dotyczącej barier sygnalizowa
nych przez przedsiębiorców zajmujących się działalnością z zakresu przetwórstwa 
przemysłowego, budownictwa, handlu i pozostałych usług. Dla potrzeb analiz, 
na podstawie zgromadzonych danych jednostkowych wyodrębniono cztery grupy 
przedsiębiorstw: te, które w okresie objętym badaniami nie napotykały na żadne 
bariery przy prowadzeniu działalności, te, które napotykały tylko na bariery typu 
popytowego lub wyłącznie na bariery typu podażowego oraz te jednostki, które 
wskazywały na jednoczesne występowanie barier obu rodzajów.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że różnego typu bariery 
istotnie ograniczają możliwość swobodnego prowadzenia działalności przez 
polskie przedsiębiorstwa, a odsetek jednostek, które nie zgłaszały barier nie prze
kraczał w najlepszych okresach kilkunastu procent (w marcu 2007 r. najwyższy 
udział takich jednostek odnotowano w usługach, najniższy -  w handlu).

Intensywność odczuwania poszczególnych barier jest różna w poszczegól
nych działach gospodarki, zmienia się też w czasie. W ostatnich kilku latach 
odnotowuje się spadek natężenia odczuwania barier typu popytowego, przy 
jednoczesnym wzroście natężenia barier typu podażowego. Zjawisko to obser
wowane jest z największą siłą w budownictwie i przemyśle. Spośród barier 
typu podażowego coraz bardziej znaczący staje się brak wykwalifikowanych 
pracowników, odczuwany na największą skalę w budownictwie.

1. Wstęp

Wchodząc na rynek, podmioty gospodarcze podejmują działalność w róż
nych warunkach. Część z nich jest zdolna prowadzić i rozwijać działalność bez
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żadnych ograniczeń, odnosząc niejednokrotnie znaczące sukcesy i systematycz
nie wzmacniając swoją pozycję na rynku. Inne borykają się z wieloma trudnoś
ciami, wynikającymi zarówno z niedostatecznych możliwości wewnętrznych, 
jak i barier niezależnych od samego przedsiębiorstwa, występujących w środo
wisku społeczno-gospodarczym, w jakim przyszło mu działać.

Jednym ze źródeł informacji na temat barier napotykanych przy prowadze
niu przez podmioty działalności gospodarczej są badania koniunktury. Poza 
tym badaniem, informacje o barierach napotykanych przez podmioty groma
dzone są przez Główny Urząd Statystyczny w prowadzonym z częstotliwością 
roczną panelowym badaniu nowo powstałych przedsiębiorstw. Obejmuje ono 
jednak tylko małe jednostki i wskazuje na ich sytuację w pierwszych pięciu 
latach od wejścia na rynek. Wyniki ostatniego z tych badań zostały opubliko
wane w [1].

Na podstawie prowadzonych przez GUS badań koniunktury można ocenić 
sytuację przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych oraz usłu
gowych [2]. Analiza danych gromadzonych w badaniach koniunktury na temat 
barier napotykanych przez przedsiębiorstwa z każdego z tych obszarów jest 
właśnie tematem niniejszego opracowania. Na potrzeby tych analiz badane 
przedsiębiorstwa pogrupowano według następujących kryteriów:
-  jednostki, które deklarują, że mogą prowadzić działalność bez ograniczeń, 

nie napotykając żadnych barier;
-  jednostki sygnalizujące napotykanie jednej lub wielu barier typu popyto

wego;
-  jednostki sygnalizujące napotykanie jednej lub wielu barier typu podażo

wego;
-  jednostki odczuwające ograniczenia związane z barierami zaliczanymi do grupy 

barier zarówno popytowych jak i podażowych.
Wśród barier wyróżnianych dla każdego z obszarów gospodarki więk

szość stanowią bariery uwzględniane w zharmonizowanym programie 
badań koniunktury Unii Europejskiej [3]. Na potrzeby krajowe, uzupełniono 
je o bariery specyficzne dla warunków polskich. Jedynie w badaniu koniunk
tury w handlu Komisja Europejska nie przewiduje pytań o bariery napoty
kane przez przedsiębiorców. Stąd też pytania o bariery zawarte w ankiecie 
kierowanej do przedsiębiorstw handlowych zostały przygotowane wyłącznie 
na potrzeby krajowe.

Prezentowany materiał ma odpowiedzieć na pytanie, czy podmioty z każ
dego z obserwowanych obszarów sygnalizują podobne możliwości rozwojowe, 
bądź też czy napotykane bariery mają podobny charakter, a intensywność ich 
odczuwania jest zbliżona. Ponadto, gromadzone już od kilkunastu lat dane
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pozwalają przyjrzeć się zmianom w intensywności odczuwania poszczególnych 
barier w dłuższym przekroju czasowym. Takiej możliwości nie dawały pierw
sze podobne analizy przeprowadzone przed 10 laty. Ich wyniki przedstawiono 
na konferencji CIRET w Helsinkach [4]. Analizy za tak długi okres nie można 
jedynie przeprowadzić w odniesieniu do przedsiębiorstw usługowych, objęto 
je bowiem badaniami koniunktury dopiero w 2003 r. Mimo to, dane posiadane 
dla tej grupy przedsiębiorstw upoważniają już do ich zaprezentowania i porów
nania z danymi za analogiczny okres dla podmiotów zajmujących się innego 
rodzaju działalnością gospodarczą.

2. Przetwórstwo przemysłowe

W badaniach koniunktury w przemyśle pytanie o bariery napotykane przez 
przedsiębiorstwa zadawane jest z częstotliwością kwartalną. W grupie barier 
popytowych wyróżnia się:
-  niedostateczny popyt na rynku krajowym,
-  niedostateczny popyt na rynku zagranicznym,
-  konkurencyjny import,

a w grupie barier podażowych:
-  niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów z przyczyn pozafinanso

wych,
-  niedobór wykwalifikowanych pracowników,
-  wysokie obciążenia na rzecz budżetu,
-  niejasne, niespójne przepisy prawne.

Zgromadzone w badaniach dane wskazują przede wszystkim na to, 
że na przestrzeni ostatnich 15 lat nieznaczny tylko odsetek przedsiębiorstw 
deklarował możliwości prowadzenia podjętej działalności bez żadnych ograni
czeń. Należy przy tym podkreślić, że w latach 1992-1993 oraz 2002-2003 (a więc 
w okresach gorszej ogólnej sytuacji gospodarczej kraju) odsetek takich pod
miotów kształtował się nawet poniżej 2%. Z drugiej strony, charakterystyczne 
jest kształtowanie się tego odsetka na nieco wyższym poziomie w okresach 
wyższego rozwoju gospodarczego. Pierwszy okres tendencji wzrostowej w tym 
zakresie obserwowano w latach 1994-1999, drugi -  w latach 2004-2007 (w III 
kwartale 2006 r. i w I kwartale 2007 r. udział przedsiębiorstw, które nie syg
nalizowały żadnych barier przekroczył 6%).
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Wykres 1. Przetwórstwo przemysłowe -  bariery działalności przedsiębiorstw

Podobne tendencje odnotowano w większości działów przemysłu, przy 
czym w ostatnim okresie, tj. na przełomie lat 2006 i 2007, najwyższy odsetek 
przedsiębiorstw nie zgłaszających trudności przy prowadzeniu przez nie dzia
łalności odnotowano w podmiotach zajmujących się produkcją metalowych 
wyrobów gotowych, wyrobów chemicznych, metali, wyrobów z pozostałych 
wyrobów niemetalicznych, sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych 
i telekomunikacyjnych, a także w przemyśle spożywczym (w dwóch ostatnich 
z wymienionych działów w I kwartale bieżącego roku nie napotykał żadnych 
barier nawet co dziesiąty podmiot). Z drugiej strony, z dużo większymi barie
rami zmagali się nadal głównie producenci odzieży, skór i wyrobów ze skór, 
drewna i wyrobów z drewna oraz producenci instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych.

Ciekawie przedstawia się porównanie powyższych danych z wynikami 
prezentowanymi przez Komisję Europejską dla innych krajów członkowskich 
Unii [5]. Dane te potwierdzają trudną sytuację polskich przedsiębiorstw prze
mysłowych, bowiem spośród 27 krajów członkowskich, niższy niż w Polsce 
odsetek podmiotów nie zgłaszających żadnych barier w pierwszym kwartale 
2007 r. odnotowano jedynie w Bułgarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. 
Z drugiej strony, w Irlandii, Danii i Holandii 80% i więcej jednostek sygnalizo
wało, że nie napotyka w swej działalności na żadne bariery (przy przeciętnej 
dla całej Unii -  45%).

Spośród dwóch wyróżnianych typów barier, bariery podażowe wpływały 
hamująco na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w wyraźnie więk
szym stopniu aniżeli bariery popytowe w latach 1992-1997 oraz 2004-2007.
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Różnice te zwiększały się w najbardziej znaczącym stopniu w ostatnim okresie. 
Na początku 2007 r. bariery podażowe sygnalizowało cztery razy więcej pod
miotów aniżeli popytowe (odpowiednio 38% i 10%). Środkowe lata analizowa
nego okresu tj. lata 1998-2003 charakteryzowała odmienna relacja, przy czym 
największe różnice w intensywności odczuwania barier popytowych i poda
żowych notowano do 2001 r. (w I kwartale 1999 r. 10% podmiotów zgłaszało 
bariery podażowe, a 29% -  popytowe).

Wykres 2. Przetwórstwo przemysłowe -  bariery podażowe

Wykres 3. Przetwórstwo przemysłowe -  bariery popytowe
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Najbardziej istotny wpływ barier podażowych odczuli w I kwartale 
2007 r. przedsiębiorcy z następujących działów przemysłu: produkcja pozo
stałego sprzętu transportowego (61% podmiotów zgłaszało ten typ barier), 
produkcja drewna i wyrobów z drewna (58%), produkcja mebli (51%), pro
dukcja metalowych wyrobów gotowych (46%), produkcja papieru i wyrobów 
z papieru (46%), produkcja metali (45%). Z drugiej strony, bariery popytowe 
w najmniejszym stopniu zakłócały działalność przedsiębiorców zajmujących 
się produkcją maszyn i urządzeń (5% jednostek sygnalizowało bariery popy
towe), pojazdów samochodowych (6%) pozostałego sprzętu transportowego 
(7%), odzieży (8%), metalowych wyrobów gotowych oraz maszyn i aparatury 
elektrycznej (po 8%).

Charakterystyczny dla przemysłu jest też znaczący odsetek podmiotów, któ
rych działalność musiała być ograniczana z powodu występowania obu typów 
barier jednocześnie. Należy przy tym zauważyć, że podczas gdy do grupy tej 
zaliczano nawet 70% jednostek na początku analizowanego okresu, to w ostat
nim roku udział ten spadł już poniżej 50%.

Bariery podażowe wiążą się w przemyśle przede wszystkim z nadmiernymi 
w ocenach badanych przedsiębiorstw obciążeniami na rzecz budżetu. Barierę 
tę sygnalizuje od pięciu lat około 60% jednostek. Na przestrzeni ostatnich 
siedmiu lat zwiększa się wpływ drugiej co do uciążliwości bariery podażowej, 
związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi. Na początku 
2007 r. sygnalizowało ją ponad 40% podmiotów. Na uwagę zasługuje także 
zwiększające się szybko w ostatnich latach oddziaływanie bariery związanej 
z niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Na początku 2007 r. z barierą 
tą  borykało się już ponad 20% jednostek, podczas gdy do 2004 r. stanowiła 
ona dużo mniej znaczącą przeszkodę, bowiem zgłaszało ją  poniżej 10% przed
siębiorstw.

W odczuciach przedsiębiorców, spośród wyróżnianych barier typu popy
towego najważniejszy jest niedostateczny popyt krajowy. Charakterystyczny 
jest przy tym wyraźny, systematyczny spadek znaczenia tej bariery począwszy 
od 2001 r., w efekcie czego na początku 2007 r. zgłaszało ją już mniej niż 50% 
jednostek (wobec ponad 80% w 1999 r.). Tendencja spadkowa była też charak
terystyczna dla dwóch innych barier: związanej z niedostatecznym popytem 
zagranicznym, którą zgłaszało na początku 2007 r. poniżej 30% jednostek 
wobec ponad 60% w 1999 r. oraz związanej z konkurencyjnym importem (poni
żej 30% w 2007 r. wobec około 50% w 1999 r.).
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3. Budownictwo

Przedsiębiorstwa budowlane proszone są o wyspecyfikowanie napotykanych 
barier z częstotliwością miesięczną. W grupie barier popytowych wyróżnia się:
-  niedostateczny popyt,
-  konkurencję innych firm,

a w grupie barier podażowych:
-  niedobór sprzętu oraz/lub materiałów i surowców z przyczyn pozafinanso

wych,
-  koszty materiałowe,
-  niedobór wykwalifikowanych pracowników,
-  trudności z uzyskaniem kredytu,
-  koszty finansowej obsługi działalności.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat liczba przedsiębiorstw prowadzących działal
ność bez żadnych ograniczeń podlegała wahaniom. Począwszy od 1993 r. odse
tek jednostek zaliczanych do tej grupy stopniowo zwiększał się w kolejnych 
5 latach, zbliżając się nawet do 13% w sierpniu 1997 r. Od tego momentu 
odnotowuje się stopniową tendencję spadkową tego udziału. Najtrudniejszą 
sytuację przedsiębiorcy napotykali w latach 2002-2003, w których odpowiedni 
odsetek nie przekroczył nawet 2%. Następne lata to okres kolejnego wzrostu 
liczby jednostek, które nie zgłaszały żadnych barier. Znamienne jest przy tym, 
że do początku 2007 r. optymizm przedsiębiorców budowlanych był bardziej 
wyważony aniżeli 10 lat wcześniej. W konsekwencji, odsetek jednostek zalicza
nych do tej grupy kształtował się co najwyżej na poziomie 6%.

Wykres 4. Budownictwo -  bariery działalności przedsiębiorstw
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Także i w budownictwie sytuacja polskich przedsiębiorstw jest zdecy
dowanie gorsza niż przeciętnie w przedsiębiorstwach budowlanych w Unii 
Europejskiej (odnotowany w marcu 2007 r. odsetek jednostek nie sygnalizują
cych żadnych barier wyniósł dla całej Unii 45%), a także i w większości kra
jów członkowskich. Odsetek jednostek mogących swobodnie prowadzić dzia
łalność nie przekraczał bowiem w marcu 2007 r. 10% jedynie (poza Polską) 
w Bułgarii, na Węgrzech, w Słowenii i Portugalii. Najwyższy udział tej grupy 
jednostek budowlanych odnotowano natomiast w Irlandii (86% w marcu 2007 
r.) i Holandii (80%).

Okresy, w których polskie przedsiębiorstwa budowlane sygnalizowały trud
niejszą sytuację to lata, w których odczuwano głównie zwiększone oddziaływa
nie barier typu popytowego. Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej kraju 
(w tym wzrostem budownictwa mieszkaniowego), począwszy od 2003 r. odsetek 
jednostek sygnalizujących bariery popytowe stopniowo zmniejszał się, kształtu
jąc się na przełomie 2006 r. i 2007 r. na poziomie 20-21%.

Było to konsekwencją przede wszystkim zmniejszania się stopnia odczuwa
nia bariery związanej z niedostatecznym popytem na produkcję budowlaną, 
którą na początku 2007 r. sygnalizowało około 20% jednostek zgłaszających 
trudności wobec około 80% w latach 2002-2003 (w tym samym okresie inten
sywność odczuwania bariery związanej z nadmierną konkurencją ze strony 
innych firm obniżyła się z blisko 80% do około 50%).

Charakterystycznym dla znacznej części przedsiębiorstw budowlanych było 
natomiast silne odczuwanie barier typu podażowego nawet w okresach lep
szych dla całego budownictwa. Pierwszy taki okres odnotowano w latach 1995- 
-1997, w którym zaliczano do tej grupy nawet do 40% jednostek. Szczególnie 
gwałtowny wzrost znaczenia tych barier odnotowano w latach 2006-2007, 
w których ponownie blisko 40% podmiotów zgłaszało napotykanie barier typu 
podażowego.

Wśród wskazywanych przez przedsiębiorców barier tego typu w ostatnich 
latach szczególnie drastycznie zwiększa się liczba podmiotów sygnalizują
cych niedobór wykwalifikowanej siły roboczej (a w konsekwencji i nadmierny 
wzrost kosztów zatrudnienia). Trudności z tym związane odnotowuje już 
co drugi podmiot spośród sygnalizujących napotykanie barier, podczas gdy 
dwa lata wcześniej -  zaledwie co dziesiąty. Wraz z poprawą ogólnej kondycji 
przedsiębiorstw, obniża się natomiast stopniowo intensywność odczuwania 
barier związanych z nadmiernymi kosztami obsługi finansowej działalności. 
Zdecydowanie mniej firm odczuwa też trudności związane z możliwością 
uzyskania kredytów bankowych (10% jednostek na początku 2007 r. wobec 
40% w 2003 r.).
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Wykres 5. Budownictwo -  bariery popytowe

Wykres 6. Budownictwo -  bariery podażowe

------ koszty finansowej obsługi działalności - - - trudności z uzyskaniem kredytów
------ niedobór wykwalifikowanych pracowników

Stosunkowo niski w porównaniu z innymi obszaram i gospodarki jest 
natomiast odsetek jednostek najsłabszych, napotykających jednocześnie 
bariery popytowe i podażowe. W najtrudniejszych dla budownictwa okre
sach tj. w latach 2001-2004 do tej grupy zaliczane było co drugie przedsię
biorstwo, od połowy 2006 r. udział ten był jeszcze mniejszy i nie przekraczał 
40%.
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4. Handel

Podobnie jak w przemyśle, w badaniach obejmujących jednostki handlowe 
pytania na temat napotykanych barier zadawane było podmiotom z częstotli
wością kw artalną do końca 2004 r., a począwszy od 2005 r. -  z częstotliwoś
cią miesięczną. W tym przypadku, do grupy barier popytowych zalicza się:
-  niedostateczny popyt,
-  konkurencję na rynku,

a do podażowych:
-  trudności w rozrachunkach z kontrahentami,
-  trudności z uzyskaniem kredytu,
-  wysokość odsetek bankowych,
-  wysokie obciążenia na rzecz budżetu,
-  wysokość ceł i obciążeń importowych,
-  koszty zatrudnienia.

Początek analizowanego okresu to relatywnie najlepsze lata dla przedsię
biorstw handlowych z punktu widzenia liczby tych jednostek, które mogły pro
wadzić działalność bez żadnych ograniczeń. W latach 1994-1997 odsetek takich 
jednostek kształtował się w granicach 6-8%. Począwszy od końca 1997 r. aż 
do 2004 r. odnotowywano spadkową tendencję tego odsetka. W ostatnim roku 
tego okresu zaledwie 1% badanych jednostek nie zgłaszał żadnych barier. 
Ostatnie dwa lata to okres powolnej poprawy sytuacji w tym zakresie, chociaż 
znamienne jest, że przy dobrej, szybko poprawiającej się w tym okresie sytu
acji gospodarczej kraju odsetek jednostek handlowych tej grupy w I kwartale 
2007 r. nie osiągnął nawet 4%.

Charakterystyczna jest też dla handlu stosunkowo niska liczba jednostek 
sygnalizujących jedynie bariery popytowe bądź podażowe, wysoka natomiast 
tych, które borykają się równocześnie z obu typami ograniczeń.

Do końca 1999 r. bariery popytowe zgłaszało 20-25% jednostek. W następ
nych czterech latach bariery te wpływały hamująco na działalność coraz 
mniejszej liczby podmiotów. W 2003 r. udział ten wyniósł 12-13% w 2003 r., 
na co mógł mieć wpływ okres zwiększonego popytu przed wejściem Polski 
do Unii Europejskiej. Wskazuje na to także i fakt, że od 2004 r. odsetek ten 
zwiększył się i do chwili obecnej kształtuje się w granicach 16-17%.

Wśród barier popytowych, zdecydowanie najważniejsza jest w odczuciach 
przedsiębiorców nadmierna konkurencja na rynku, przy czym intensywność jej 
odczuwania od blisko 10 lat kształtuje się na poziomie nieco ponad 70%. Druga 
z barier, tj. niedostateczny popyt na oferowane przez przedsiębiorstwa towary, jest 
też istotna dla znaczącej liczby podmiotów, ale intensywność jej odczuwania jest
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■ wyraźnie niższa. Od 2002 r. odnotowuje się ponadto stopniowy spadek jej odczu
wania. W efekcie, na początku 2007 r. sygnalizuje ją  tylko około 40% jednostek.

I Wykres 7. Handel -  bariery działalności przedsiębiorstw
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Wykres 8. Handel -  bariery popytowe
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Wykres 9. Handel -  bariery podażowe

------wysokie obciążenia na rzecz budżetu - - -trudności w rozrachunkach z kontrahent.
------koszty zatrudnienia

Jeszcze mniejsze było oddziaływanie w handlu samych barier podażowych. 
Do 1997 r. wskazywało na nie 14-19% jednostek. Od 1998 r. do 2000 r. odnoto
wywano stopniowy spadek tego udziału nawet do 6% w końcu 2000 r. W następ
nych trzech latach nastąpiła stabilizacja liczby podmiotów natrafiających 
w swej działalności tylko na bariery podażowe (zgłaszało je 8-10% jednostek). 
Od 2004 r. odsetek ten kształtuje się na nieco wyższym -  ale też ustabilizowa
nym -  poziomie 12-13%.

W tej grupie barier najczęściej zgłaszane są nadmierne koszty zatrudnienia 
oraz wysokie obciążenia na rzecz budżetu. Charakterystycznym jest przy tym, 
że znaczenie obu tych barier stopniowo się zwiększa. Na początku 2007 r. zgła
szało je odpowiednio 64% i 57% spośród wszystkich jednostek handlowych 
sygnalizujących napotykanie jakichkolwiek barier.

W konsekwencji, znaczący jest w handlu udział jednostek, których sytuacja 
jest najtrudniejsza z uwagi na konieczność pokonywania jednocześnie barier 
obu typów. W całym analizowanym okresie jednostki te stanowiły dominującą 
grupę badanej zbiorowości, stanowiąc nawet 3A wszystkich podmiotów w latach 
2003-2004 i 2A w ostatnich latach.
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5. Usługi

Badanie koniunktury w przedsiębiorstwach usługowych jest ostatnim 
z badań wdrożonych przez GUS w całym systemie badań koniunktury gospo
darczej. Poniżej przedstawiono dane gromadzone od początku 2003 r. na temat 
kondycji przedsiębiorstw tej grupy, w części dotyczącej napotykanych przez nie 
barier.

Pytania o bariery kierowane są do podmiotów prowadzących różnego typu 
działalność usługową z częstotliwością miesięczną. Wśród barier popytowych 
wyróżnia się:
-  niedostateczny popyt,
-  konkurencję firm krajowych,
-  konkurencję firm zagranicznych,

a wśród barier podażowych:
-  niedobór wykwalifikowanych pracowników,
-  trudności z uzyskaniem kredytu,
-  wysokie obciążenia na rzecz budżetu,
-  koszty zatrudnienia pracowników,
-  niejasne i niespójne przepisy prawne.

Wykres 10. Usługi -  bariery działalności przedsiębiorstw 
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Analizując oceny formułowane przez przedsiębiorstwa usługowe zwraca 
uwagę zbliżony w okresie 2003-2006 odsetek jednostek nie odczuwających 
żadnych barier, kształtujący się w granicach 5-6%. Dopiero pierwsze miesiące 
2007 r. przyniosły sygnały o wzroście odsetka podmiotów tej grupy do 8%.
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Wśród krajów Unii Europejskiej, niższy odsetek jednostek nie zgłaszających 
żadnych barier niż w Polsce odnotowuje się jedynie na Węgrzech. Jednocześnie 
należy podkreślić, że dla całej Unii przedsiębiorstwa usługowe charakteryzuje 
przeciętnie niższy niż dla innych obszarów gospodarki odsetek jednostek nie 
napotykających w swej działalności na żadne bariery (36% w pierwszym kwar
tale 2007 r.). Jest on też niższy w krajach charakteryzujących się najwyższym 
udziałem tej grupy podmiotów, nie przekracza bowiem 70% (Finlandia).

Wykres 11. Usługi -  bariery popytowe

Wykres 12. Usługi -  bariery podażowe
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Na średnią ocenę dla całej badanej zbiorowości podmiotów usługowych 
składa się zróżnicowana sytuacja przedsiębiorstw oferujących poszczególne 
typy usług. W całym omawianym okresie najniższy był odsetek jednostek nie 
zgłaszających barier w hotelach i gastronomii oraz w transporcie (nie więcej 
niż 4%), najwyższy -  w obsłudze nieruchomości i firm (8-10%) oraz w pośred
nictwie finansowym (5-8%). W przypadku tej ostatniej grupy, przewaga ta jest 
szczególnie odczuwalna w 2007 r., w którym już blisko 14% jednostek sek
tora finansowego nie sygnalizuje żadnych przeszkód w prowadzeniu własnej 
działalności. Warto też odnotować w 2007 r. szybki wzrost liczby jednostek 
nie zgłaszających żadnych barier w obszarze ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, spośród których w marcu 2007 r. zaliczany był do tej grupy już 
co dziesiąty podmiot.

Bariery popytowe stanowiły w usługach mniejsze utrudnienia w prowa
dzeniu działalności aniżeli bariery podażowe. W pierwszych dwóch latach 
analizowanego okresu zgłaszało je 13-17% jednostek, podczas gdy podażowe 
-  25%. W następnych latach odsetek podmiotów napotykających na bariery 
typu podażowego zwiększył się nawet do 38%. Dopiero 2007 r. przyniósł syg
nały o niewielkiej poprawie w tym zakresie.

W poszczególnych obszarach działalności usługowych odmienne relacje 
odnotowano jedynie w pośrednictwie finansowym, chociaż różnice te stop
niowo zacierają się w wyniku zmniejszającego się w ostatnich latach (szczegól
nie w 2007 r.) wpływu barier popytowych. W marcu 2007 r. bariery te sygna
lizowało 23% jednostek, podczas gdy bariery podażowe -  18%.

W najmniejszym stopniu bariery typu popytowego odczuwają jednostki 
z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, podażowego -  sektora finan
sowego. Dla tych pierwszych charakterystyczna jest też dominacja podmiotów 
wskazujących na napotykanie barier podażowych. Warto też zauważyć, że naj
więcej przedsiębiorstw, których sytuacja jest najtrudniejsza, bowiem natrafiają 
na oba typy barier, obserwowano w transporcie oraz hotelach i gastronomii 
(w 2007 r. odpowiednio nieco poniżej 60% i około 50%).

Spośród trzech wyróżnionych barier popytowych, w całym analizowanym 
okresie dominujący jest wpływ nadmiernej konkurencji, na którą wskazuje 
co drugie przedsiębiorstwo usługowe. Na niższym -  ale też zbliżonym w całym 
okresie poziomie -  kształtuje się wpływ nadmiernej konkurencji zagranicznej 
(około 20% jednostek). Obniża się jedynie oddziaływanie bariery związanej 
z niedostatecznym popytem (z 50% do 25% na początku 2007 r.).

W grupie barier podażowych najbardziej znaczącą (i systematycznie coraz 
bardziej istotną) są wysokie koszty zatrudnienia, sygnalizowane już przez bli
sko 60% jednostek. Intensywność drugiej co do ważności bariery podażowej,
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związanej z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu, zmniejszyła się nato
miast w omawianym okresie z 60% do 40%. Zbliżony do wpływu tej ostatniej 
bariery jest też wpływ niejasnych, niespójnych przepisów prawa. Warto też 
odnotować rosnący wpływ bariery związanej z niedoborem wykwalifikowa
nych pracowników, którą na początku 2007 r. sygnalizowało już 20% jednostek, 
wobec 2-3% w 2003 r.

6. Podsumowanie

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dane gromadzone w badaniach 
koniunktury gospodarczej na temat barier napotykanych przez przedsiębior
ców przy prowadzeniu przez nich działalności stanowią dobre, dodatkowe 
źródło informacji sytuacji przedsiębiorstw i otaczającego je środowiska spo
łeczno-gospodarczego. W okresach lepszej koniunktury gospodarczej zwiększa 
się liczba przedsiębiorców zdolnych do prowadzenia działalności bez żadnych 
ograniczeń, chociaż jednocześnie znamiennym jest, że w Polsce odsetek takich 
jednostek jest znacząco niższy aniżeli w Unii Europejskiej i ogromnej większo
ści krajów członkowskich.

Analizując bariery napotykane przez przedsiębiorstwa każdego z omawia
nych działów gospodarki, odnotowuje się różnice w intensywności odczuwania 
poszczególnych barier. W szczególności, relatywnie najwięcej jednostek zgła
szających bariery typu popytowego obserwuje się w budownictwie, a najmniej 
-  w przemyśle, zaś barier typu podażowego -  najwięcej w przemyśle i budow
nictwie, a najmniej -  w handlu. Jednocześnie, w ostatnich latach powszechnie 
obserwowana jest spadkowa tendencja oddziaływania barier popytowych, 
a wzrostowa -  barier podażowych. Wzrost znaczenia barier podażowych 
wpływa hamująco szczególnie na działalność przedsiębiorstw budowlanych 
i przemysłowych. W handlu najwyższy jest odsetek jednostek sygnalizujących 
konieczność ograniczania prowadzonej działalności w konsekwencji jednoczes
nego występowania barier popytowych i podażowych.

Spośród barier typu popytowego, za najważniejsze przedsiębiorcy uznają 
niedostateczny popyt krajowy i nadmierną konkurencję ze strony innych firm. 
Z barier podażowych w największym stopniu hamują działalność ograniczenia 
typu finansowego (koszty finansowej obsługi działalności, nadmierne obciąże
nia na rzecz budżetu, wysokie koszty zatrudnienia), niejasne i niespójne prze
pisy prawne oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników. Intensywność 
odczuwania tej ostatniej bariery nabiera coraz większego znaczenia w ostatnich 
latach, w szczególności w budownictwie i przemyśle.
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Wykres 13. Bariery działalności przedsiębiorstw -  przetwórstwo przemysłowe, 
budownictwo, handel, usługi (marzec 2007 r.)
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