
P R Z E G L Ą D  Z A C H O D N I O P O M O R S K I
TOM XXVIII (LVII)  ROK 2013 ZESZYT 3 VOL. 1

R O Z P R A W Y  I  S T U D I A

  DANUTA KOPYCIŃSKA*  1∗

Szczecin

DETERMINANTY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INDYWIDUALNEJ 
EMIGRANTÓW ZAROBKOWYCH 

Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

STRESZCZENIE

Akcesja Polski do Unii Europejskiej i swoboda dostępu do systematycznie otwierających 
się tam rynków pracy sprawiły, że do 2004 r. mieliśmy do czynienia z nasilającym się 
zjawiskiem czasowych, zarobkowych wyjazdów Polaków do krajów o wyższym poziomie 
rozwoju społeczno-ekonomicznego. W związku z tym interesujące wydawało się usta-
lenie, jakimi cechami charakteryzują się osoby decydujące się na emigrację zarobkową 
i czy cechy te są identyczne (lub mocno zbliżone) do cech przedsiębiorczości. Celem 
niniejszego opracowania jest więc identyfi kacja determinant emigracji zarobkowej z wo-
jewództwa zachodniopomorskiego w kontekście uwarunkowań przedsiębiorczości. 

Słowa kluczowe:  emigracja, przedsiębiorczość indywidualna, determinanty przedsię-
biorczości indywidualnej 

Wprowadzenie

Akcesja Polski do Unii Europejskiej i związana z tym swoboda dostępu do otwie-
rających się kolejno rynków pracy spowodowała nasilające się czasowe wyjazdy 
zarobkowe Polaków do państw legitymujących się atrakcyjniejszymi warunkami 
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zatrudnienia i wyższym standardem życia. Tym samym zjawisko czasowej emi-
gracji zarobkowej Polaków po 2004 roku stało się przedmiotem licznych badań 
i opracowań naukowych. Badania te obejmują zarówno kierunki, skalę, przy-
czyny emigracji, jak i jej skutki rozpatrywane z punktu widzenia gospodarki 
narodowej oraz poszczególnych emigrantów1.

Istnieje wiele teorii wyjaśniających zjawisko migracji zarobkowych. Łączą 
one migracje ze strukturą rynku pracy, analizują decyzje migracyjne zarówno na 
poziomie jednostkowym, jak i rodzinnym czy społecznym, zwracają uwagę na 
efekty migracji w skali mikro- i makroekonomicznej2. I chociaż twórcy poszcze-
gólnych teorii przedstawiają różne aspekty migracji i różne poglądy, to istnieje 
wspólna cecha tych teorii, mianowicie w każdej z nich wskazuje się ewidentne 
korzyści ekonomiczne (i społeczne), jakie odnoszą sami emigranci. Korzy-
ści jako podstawową przyczynę emigracji zarobkowej wymieniają także we 
wszystkich badaniach polscy emigranci. Jeżeli więc zagraniczna emigracja 
zarobkowa przynosi ewidentną poprawę sytuacji materialnej i standardu życia 
dla emigrujących (i ich rodzin), to zachodzi pytanie, dlaczego tylko niektóre 
osoby – spośród wielu niezadowolonych ze swego poziomu życia – podejmują 
decyzję o zagranicznym wyjeździe zarobkowym.

1 Badania dotyczące zagranicznych emigracji zarobkowych Polaków prowadzone są przez 
ośrodki regionalne CBOS, GUS, NBP itp. Badania takie zawierają także prace J. Czapińskiego 
i T. Panka pod tytułem Diagnoza społeczna  z lat 2009, 2011, 2013; a także praca Warunki i jakość 
życia Polaków z danymi za lata 2009, 2011, 2013; oraz K. Iglicka, Powroty Polaków po 2004. 
W pętli pułapki migracji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010; eadem, Zarządza-
nie emigracją – wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej i gospodarczej, Raporty i Analizy 
nr 1/10, CSM, Warszawa 2010; P. Kaczmarczyk, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; Współczesne migracje zagranicz-
ne Polaków. Aspekty regionalne i lokalne, red. P. Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; Mobilność i migracje w dobie transformacji. Wy-
zwania metodologiczne, red. P. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011; 
D. Kopycińska, P. Zwiech, Migration management in Polish economy: risk and benefi ts, „Trans-
formations in Business & Economics”, vol. 9, no. 2; D. Kopycińska, The determinants of economic 
emigration in the West Pomeranian Voivodeship, w: Economic problems of Polish transformation, 
red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010; eadem, Liberalizacja rynku pracy 
a migracje zarobkowe Polaków, w: Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i glo-
balizacji, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 
2012 i inni.

2 M.J. Piore, Birds of passage. Migrant labor and industrial societies, Cambridge University 
Press, Cambridge 1979; A.L. Kallenberg, K. Sorensen, The sociology of labor markets, “Annual 
Review of Sociology” 1979, vol. 5; O. Stark, The migration of labour, basil blackwell, Cambridge 
1991; O. Stark, D.E. Blomm, The new economics of labor migration, “American Economic Re-
view” 1985, vol. 75, no. 2 i inni.
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W Polsce zarówno stopa zatrudnienia, jak i stopa bezrobocia kształtują się 
niekorzystnie w porównaniu z wieloma państwami europejskimi. Podobnie nie-
korzystnie kształtuje się wynagrodzenie za pracę czy też wysokość świadczeń 
socjalnych. Jednocześnie informacje o możliwościach zatrudnienia, lepszych 
warunkach pracy i płacy oraz wyższych świadczeniach socjalnych w innych kra-
jach są dostępne, a przemieszczanie się na atrakcyjniejsze rynki pracy niezmier-
nie ułatwione. Rynki te były w kolejnych latach systematycznie otwierane dla 
polskich pracowników, co zapewniało im legalne zatrudnienie. Z szacunkowych 
danych wynika, że w 2004 roku liczba zagranicznych emigrantów zarobkowych 
wyniosła 1 000 tys. osób, w 2005 – 1 450 tys., w 2006 – 1 950 tys., w 2007 
– 2 270 tys., w 2008 – 2 210 tys., w 2009 – 1 870 tys., w 2010 – 1 990 tys., 
w 2010 – 2 060 tys.3 Biorąc pod uwagę ludność w wieku produkcyjnym oraz lud-
ność aktywną zawodowo w tym czasie w Polsce, można stwierdzić, że decyzję 
o poprawie swojego standardu życia (przez zagraniczną emigrację zarobkową) 
podjęło od 4% do 9% Polaków w wieku produkcyjnym i około 12% aktywnych 
zawodowo4. Na ten wybór musiały więc mieć istotny wpływ nie tylko czynniki 
ekonomiczne, ale także, a może przede wszystkim, cechy osobowościowe tych 
osób. Emigracja zarobkowa to bowiem nie tylko szansa na poprawę standardu 
życia, ale i ryzyko związane z dostosowaniem się do nowych warunków ekono-
miczno-społecznych i kulturowych. Stąd też emigranci powinni mieć takie cechy 
osobowościowe, jak wiara we własne siły, umiejętności dostosowawcze czy też 
skłonność do ryzyka, które to cechy przypisywane są przedsiębiorczości indywi-
dualnej. 

Liczba emigrantów zarobkowych z poszczególnych województw w Pol-
sce jest zróżnicowana. Jednym z województw, w którym wielkość zagranicz-
nej emigracji zarobkowej znacznie przekracza przytoczone dane ogólnopolskie, 
jest województwo zachodniopomorskie. Tutaj, według danych szacunkowych, 
emigracja zarobkowa w poszczególnych latach wynosiła do 20% ludności 
województwa w wieku produkcyjnym5, co stanowiło ponad 30% ludności 
aktywnej zawodowo6. Jednocześnie województwo to zajmuje, w zasadzie od 
początku transformacji systemowej, drugie miejsce pod względem stopy bez-

3 Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2009; 2010; 2011.
4 Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2009; 2013.
5 M. Adamska, Kto wyjechał do pracy, „Gazeta Wyborcza”, 18.04.2013.
6 Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2013.
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robocia i zatrudnienia w rankingu ogólnopolskim. Ta niekorzystna sytuacja na 
rynku pracy oraz notowana niska pozycja konkurencyjna regionu w skali kra-
jowej7 mogą być uzasadnioną przyczyną niezadowolenia poszczególnych osób 
ze swego standardu życia i wyzwalać chęć do zmiany formy swojej aktywności 
zawodowej. Biorąc to wszystko pod uwagę, interesujące wydawało się ustalenie, 
jakimi cechami charakteryzują się osoby decydujące się na emigrację zarobkową 
i czy w świetle przedstawianych w literaturze fachowej determinant cechy te są 
identyczne (lub mocno zbliżone) do cech przedsiębiorczości.

Celem niniejszego opracowania jest więc identyfi kacja determinant, którymi 
kierują się osoby pochodzące z województwa zachodniopomorskiego, decydu-
jące się na emigrację zarobkową, w kontekście uwarunkowań przedsiębiorczo-
ści. Jako hipotezę badawczą przyjęto, że zarówno determinanty ekonomiczne, 
jak i pozaekonomiczne emigrantów zarobkowych są zbieżne z determinantami 
przedsiębiorczości indywidualnej i tym samym emigracja ta może stanowić alter-
natywę dla samozatrudnienia.

Na potrzeby osiągnięcia celu pracy i weryfi kacji hipotezy badawczej posłu-
żono się wynikami badań dotyczących zagranicznych migracji zarobkowych 
w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonych w latach 2006–2007 
i 2009–2011 oraz literaturą fachową i danymi statystycznymi. 

Istota przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość ze względu na swoją wielowymiarowość nie ma jednolitej, 
ogólnie przyjętej defi nicji i jest przedmiotem zainteresowania zarówno nauk eko-
nomicznych (ekonomii, zarządzania), jak i psychologii czy socjologii. W teorii 
ekonomii przedsiębiorczość jest bezpośrednio powiązana z osobą przedsiębiorcy 
– jednostką przedsiębiorczą (utożsamianą pierwotnie jedynie z właścicielem 
przedsiębiorstwa), wykazującą się innowacyjnością, umiejętnościami wykorzy-
stania pojawiających się na rynku nowych możliwości, skłonną do ponoszenia 
ryzyka i posiadającą zdolność do dostosowywania się do otaczającej ją rzeczy-
wistości. W teorii zarządzania przedsiębiorczość przedstawiana jest jako proces 
zarządzania organizacją, w której decydującą rolę odgrywa twórcza i kreatywna 
jednostka kierująca przedsiębiorstwem. Istota przedsiębiorczości w psychologii 

7 T. Kalinowski, Sukces rozwoju polskich województw, Warszawa 2005; Krajowy raport o roz-
woju społecznym Polska 2012, Biuro Projektowe UNDP w Polsce,Warszawa 2012.
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jest związana z określonym zachowaniem człowieka opartym na jego cechach 
osobowościowych, takich jak: kreatywność, nastawienie na sukces, chęć podej-
mowania nowych wyzwań, skłonność do ryzyka, zdolność do przystosowania się 
do nowych warunków czy też wewnętrzna motywacja do określonych działań. 
W socjologii, z kolei, przedsiębiorczość jest postrzegana przez pryzmat uwarun-
kowań kulturowych i analizowana z punktu widzenia wpływu kultury (normy 
religijne, etyczne, rodzinne, regionalne itp.) na aktywność jednostki w danej 
społeczności. Występujące w poszczególnych dziedzinach teorie przedsiębior-
czości były wielokrotnie (i szczegółowo) przedstawiane w literaturze fachowej8. 
Ze względu na ograniczone ramy, w niniejszym opracowaniu zrezygnowano 
więc z ich przeglądu. Biorąc natomiast pod uwagę przedstawioną w nich istotę 
i cechy osobowościowe, w pracy przyjęto, że przedsiębiorczość jest to postrzega-
nie i kreowanie nowych ekonomicznych możliwości przez jednostkę posiadającą 
umiejętność poszukiwania i wykorzystywania pojawiających się szans, skłonną 
do ponoszenia ryzyka, posiadającą wiarę we własne siły i umiejętności dosto-
sowania się do rzeczywistości oraz wewnętrzną motywację do zmiany swojej 
sytuacji społeczno-ekonomicznej na lepszą. Trzeba tu także dodać, że przedsię-
biorczość może być również postrzegana jako proces myślenia będący efektem 
niezadowolenia jednostki ze swojego standardu życia9.

8 W.J. Baumol, Entrepreneurship in economic theory, „American Economic Review” 1968, 
vol. 58, no. 2; D.G. Blanchfl ower, A.J. Oswald, A. Stutzer, Latent entrepreneurship across nations, 
“European Economic Review” 2001, vol. 45, no. 4–6; A. Cuerro, Individual and environmental 
determinants of entrepreneurship, “International Entrepreneurship and Managment Journal” 2005, 
vol. 1; P. Drucker, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 
2004; idem, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992; W.B. Gart-
ner, Who is and entrepreneur? Is the wrong question entrepreneurship, „Theory & Practice” 1988, 
vol. 12, no. 4; A. Gaweł, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Akademia Ekonomicz-
na w Poznaniu, Poznań 2007; T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cechor, Warszawa 
2002; B. Berger, Kultura przedsiębiorczości, Rój, Warszawa 1994; M. Bartnicki, O właściwą formę 
przedsiębiorczości, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 6; W. Adamczyk, Przed-
siębiorczość: próba systematyki, „Przegląd Organizacji” 1996, nr 2; S. Sudoł, Przedsiębiorczość 
– jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, „Problemy Zarządzania” 2008, nr 2; T. Tyszka, 
Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004; D. Kopyciń-
ska, J. Korpysa, T. Bernat, Researching students entrepreneurships kills in post-socialist countries, 
„A Multi-country Survey, Transformation in Business & Economics” 2009, vol. 8, no. 2; J. Kor-
pysa, Determinanty przedsiębiorczości młodzieży wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, 
praca doktorska niepublikowana, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009; idem, Wybrane kon-
cepcje teorii przedsiębiorczości, w: Problemy gospodarowania, red. D. Kopycińska, Uniwersytet 
Szczeciński, Szczecin 2008; M. Kunasz, Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unij-
nych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013 i inni.

9  J. Korpysa, Determinanty przedsiębiorczości..., s. 40–41.
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Jest sprawą oczywistą, że jednostki posiadające wymienione cechy osobo-
wościowe będą poszukiwały takiej formy aktywności zawodowej, aby osiągnąć 
pożądany przez siebie cel, jakim jest polepszenie swojego, a także rodziny, statusu 
ekonomiczno-społecznego. W literaturze przedmiotu powszechnie się uważa, że 
dla jednostki przedsiębiorczej taką formę stanowi samozatrudnienie, będące 
alternatywą pracy najemnej (czy też bezrobocia). W takim rozumieniu przed-
siębiorczość jest więc utożsamiana ze skłonnością jednostki do podjęcia i pro-
wadzenia własnej działalności gospodarczej. Utożsamianie przedsiębiorczości 
indywidualnej z samozatrudnieniem powoduje, że także determinanty przedsię-
biorczości rozpatrywane są w kontekście pracy na własny rachunek. Występujący 
w literaturze fachowej podstawowy podział determinant przedsiębiorczości to 
podział na determinanty ekonomiczne i pozaekonomiczne. Do determinant 
ekonomicznych zalicza się:

− sytuację na rynku pracy,
− oczekiwane różnice w dochodach,
− mobilność siły roboczej,
– posiadany (dostępny) kapitał.
Pozaekonomiczne natomiast determinanty przedsiębiorczości indywidu-

alnej to przede wszystkim:
– płeć,
– wiek,
– wykształcenie,
− stan cywilny,
− wpływ innych osób (rodziny i znajomych),
− cechy osobowościowe,
− otoczenie polityczno-instytucjonalne i kulturowo-społeczne10.

10 Cuerro A., Individual and environmental determinants of entrepreneurship, “International En-
trepreneurship and Managment Journal” 2005, vol. 1, s. 301; K. Safi n, Uwarunkowania rozwoju 
przedsiębiorczości – próba systematyzacji, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jarem-
czuk, PWSZ Tarnobrzeg, Tarnobrzeg 2004, s. 53; E. Ignaciuk, W. Kiwak, Instytucjonalne uwarun-
kowania przedsiębiorczości, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw 
w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 2006, s. 21–26; T. Kraśnicka, Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i po-
zaekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2002, s. 94; J. Korpysa, Przed-
siębiorczość..., s. 63–87; M. Kunasz, Determinanty przedsiębiorczości..., s. 78–99; M. Kaczmarek, 
P. Kaczmarek-Kurczuk, Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowościowych i przed-
siębiorczości. W stronę modelu badań, „Management and Business Administration”, Central Euro-
pe 2012, no. 1, s. 51–53; T. Zleśkiewicz, Przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka, w: T. Tyszka, 
Psychologia ekonomiczna..., s. 317.
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Na podstawie występujących poglądów i prezentowanych w literaturze 
fachowej wyników badań można przyjąć z dużą miarą prawdopodobieństwa, 
że w przypadku determinant ekonomicznych istnieje dodatnia korelacja mię-
dzy samozatrudnieniem a niekorzystną sytuacją na rynku pracy, niższymi 
dochodami z alternatywnych form aktywizacji zawodowej, posiadaniem 
wyższego kapitału i możliwością swobodnego przemieszczania się siły 
roboczej. W przypadku pozaekonomicznych determinant przedsiębiorczości 
indywidualnej natomiast jako prawidłowości przyjmuje się: wyższy poziom 
samozatrudnienia mężczyzn niż kobiet, wyższą skłonność do samozatrud-
nienia osób młodych (do 40 roku życia), wykształconych, doświadczonych 
zawodowo i stanu wolnego. Istnieje także dodatnia korelacja między samo-
zatrudnieniem a akceptacją (zachętą) najbliższego otoczenia oraz dodatnia 
korelacja między samozatrudnieniem a uwarunkowaniami kulturowymi i insty-
tucjonalnymi sprzyjającymi przedsiębiorczości.

Charakterystyka zagranicznych emigrantów zarobkowych 
z województwa zachodniopomorskiego w kontekście przedsiębiorczości

Badania zagranicznych migracji zarobkowych 
z województwa zachodniopomorskiego

Podstawę przeprowadzonej analizy w tym punkcie pracy stanowią wyniki badań 
zagranicznych migracji zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego 
z lat 2006–2011. Badania te scharakteryzowano w tabeli 1.

Tabela1

Badania zagranicznej migracji zarobkowej mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego w latach 2006–2011*

Lata Populacja badawcza Wielkość próby N
1 2 3

2006
 – osoby zamieszkałe na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego planujące zagraniczny wyjazd zarobkowy 
w ciągu 3 miesięcy od daty badania

N = 380

2007
 – osoby zamieszkałe na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego planujące zagraniczny wyjazd zarobkowy 
w ciągu 6 miesięcy od daty badania

N = 600
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1 2 3

2009 
I (kwiecień)

– osoby planujące zagraniczny wyjazd zarobkowy 
w ciągu 6 miesięcy od daty badania

– osoby pracujące za granicą w czasie realizacji badań
– osoby pracujące za granicą w czasie badania przebywa-

jące w Polsce

N = 800

2009 II 
(październik) próba badawcza jak wyżej N = 800

2010 I  – osoby przebywające za granicą w czasie realizacji 
badań – migranci N = 103

2010 II  – osoby, które pracowały już za granicą i planują zagra-
niczny wyjazd w ciągu 3 miesięcy od daty badania N = 385

2011

– mieszkańcy województwa aktualnie pracujący za 
granicą

– osoby, które pracowały za granicą, a w trakcie badania 
(nie dłużej niż 6 miesięcy) zamieszkiwały wojewódz-
two zachodniopomorskie, i które deklarowały, że 
w ciągu kolejnych 6 miesięcy wyemigrują w celach 
zarobkowych

– osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca wróciły 
z migracji zarobkowych

N = 1067

* W 2010 r. badania obejmowały także przygraniczne migracje zarobkowe. Ze względu na inną strukturę ba-
dań nie zostały one uwzględnione w niniejszej analizie. 

Źródło:  Zagraniczna migracja zarobkowa. Struktura społeczno-zarobkowa oraz wpływ migracji 
na spadek bezrobocia, przyczyny i motywy zagranicznych migracji zarobkowych ludno-
ści, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2006 i 2007; Zagraniczna migra-
cja zarobkowa. Raport pobadawczy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 
2009; Zagraniczne migracje zarobkowe. Raport końcowy z badań, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009; Zagraniczne migracje zarobkowe. Raport końcowy, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2011; Zagraniczne migracje zarobko-
we. Analiza i interpretacja wyników badań, Generalny Projekt Olsztyn, na zlecenie WUP 
w Szczecinie, Szczecin 2012.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki we wszystkich opisanych w tabeli 1 
badaniach, można stwierdzić, że podstawową przyczyną wyboru emigracji zarob-
kowej jako formy aktywizacji zawodowej było niezadowolenie emigrantów ze 
swojego standardu życia oraz silna, wewnętrzna motywacja do zmiany sytuacji 
społeczno-ekonomicznej na lepszą. Charakterystykę emigrantów w kontekście 
tych cech przedsiębiorczości indywidualnej zawarto w tabeli 2.
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Tabela2

Charakterystyka zagranicznych emigrantów zarobkowych 
z województwa zachodniopomorskiego

Wyszczegól nienie
Badania

2006
N=380

2007
N=600

2009 I
N=800

2009 II
N=800

2010 I
N=103

2010 II
N=385

2011
N=1067

Poprawa standardu 
życia i korzyści fi nan-
sowe jako przyczyna 
emigracji zarobkowej 
(% respondentów)

94 94 88 70 87 93 96

Aktywność zawodowa 
emigrantów (%):

pracujący 61 53 66 54 X X 56
bezrobotni 23 20 18 24 X X 44
uczący się/emeryci 17 26 17 20 X X 0

Emigranci z doświad-
czeniem zawodowym 
za granicą

30 30 38 45 50 51 47

Praca za granicą 
w zawodzie:

emigranci, którzy 
pracują lub chcą 
pracować w swoim 
zawodzie (%)

37 24 25 26 36 37 39

emigranci, którzy 
nie pracują lub 
nie chcą pracować 
w swoim zawodzie 
(%)

63 76 77 77 53 63 61

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2011, s. 41, 
48, 50, 54, 55, 153–163; Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2012, s. 41, 55.

Jak wskazują przedstawione wyniki badań, niezadowolenie ze swojego 
standardu życia i chęć poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej wyrażało od 
70% do 96% ogółu badanych w poszczególnych latach emigrantów. Spośród 
aktywnych zawodowo tę formę aktywizacji wybierali zarówno pracujący, jak 
i bezrobotni, z tym, że ci ostatni stanowili niższy udział procentowy w badanej 
populacji. Warto podkreślić, że od 30% do 51% respondentów stanowiły osoby 
posiadające zagraniczne doświadczenie zawodowe, a więc umiejące dostosować 
się do specyfi ki rynków pracy w krajach emigracji. Na szczególną natomiast 
uwagę zasługują tutaj deklaracje, z których wynika, że od 53% do 77% badanych 
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nie pracowało lub też nie chciało pracować w swoim zawodzie. Mimo to, osoby 
te podejmowały pracę za granicą i były ze swojej decyzji zadowolone. Może to 
świadczyć o silnej motywacji wewnętrznej do zmiany swojej sytuacji społeczno-
-ekonomicznej nawet przy ewentualnej degradacji posiadanych kwalifi kacji 
(kapitału ludzkiego).

Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości indywidualnej emigrantów 
zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego

Sytuacja na rynku pracy krajów docelowych emigrantów

Podstawowe kierunki emigracji zarobkowych z województwa zachodniopomor-
skiego przedstawiono w tabeli 3.

Tabela3

Kierunki emigracji zarobkowych w latach 2006–2011

Kraje 
emigracji Badania – lata

% udziału 
emigran-
tów

2006
N=380

2007
N=600

2009 I
N=800

2009 II
N=800

2010 I
N=103

2010 II
N=385

2011
N=1067

Anglia 29 34 28 25 40 19 39
Niemcy 25 19 20 22 26 27 26
Holandia 6 11 6 11 8 14 X
Irlandia 11 8 4 7 6 9 X
Norwegia 8 9 13 9 20 12 20

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2011, 
s. 47, 77, 118; Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2012, s. 51.

Główne kraje docelowe emigrantów z województwa zachodniopomorskiego, 
powtarzające się we wszystkich badaniach, to kraje Unii Europejskiej: Anglia, 
Niemcy, Holandia i Irlandia, do których wyjeżdżało około 70% badanych. 
Z państw tych największym zainteresowaniem cieszyły się Anglia i Niemcy, do 
których emigrowało co roku od 47% do 65% ogółu respondentów. Spoza krajów 
unijnych najwięcej respondentów – od 8% do 20% – wyjeżdżało do Norwegii. 
Sytuację na rynku pracy w tych krajach przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela4

Sytuacja na rynku pracy krajów docelowych emigrantów zarobkowych 
z województwa zachodniopomorskiego w latach 2006–2011

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stopa zatrudnienia 15–64 (%)

Polska 54,5 57,0 59,2 59,3 59,3 59,7
Anglia 71,6 71,5 71,5 69,9 69,5 69,5
Niemcy 67,2 69,0 70,1 70,3 71,1 72,5
Holandia 74,3 76,0 77,2 77,0 74,7 74,9
Irlandia 68,7 69,2 67,6 62,2 60,1 59,2
Norwegia 75,4 76,8 78,0 76,4 75,3 75,3

Stopa bezrobocia 15–64 (%)
Polska 14,0 9,6 7,1 8,2 9,6 9,7
Anglia 5,5 5,3 5,6 7,6 7,8 7,5
Niemcy 10,2 8,7 7,5 7,8 7,1 5,9
Holandia 3,9 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4
Irlandia 4,5 4,6 6,3 11,9 13,7 14,4
Norwegia 3,4 2,5 2,6 3,2 3,6

Współczynnik aktywności zawodowej 15–64 (%)
Polska 63,4 63,2 63,8 64,7 65,6 66,1
Anglia 75,7 75,5 75,8 75,7 75,5 75,7
Niemcy 74,9 75,6 75,9 76,3 76,6 77,2
Holandia 77,4 78,5 79,3 79,7 78,2 78,4
Irlandia 71,9 72,5 72,0 70,8 69,8 69,4
Norwegia 78,0 78,8 80,0 78,9 78,1 77,8

Minimalne miesięczne wynagrodzenie (euro)
Polska 233 223 311 307 321 349
Anglia 1126 1272 1242 995 1076 1136
Holandia 1273 1285 1335 1381 1408 1424
Irlandia 1293 1326 1462 1462 1462 1462

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://epp/eurostat.

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 4 danych, emigranci z województwa 
zachodniopomorskiego wybrali kraje, w których sytuacja na rynkach pracy była 
dużo korzystniejsza niż w Polsce, co dawało szanse i możliwości uzyskania lep-
szych warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

Różnice w dochodach emigrantów w Polsce i za granicą

Oprócz sytuacji na rynku pracy istotną determinantą ekonomiczną przed-
siębiorczości jest oczekiwana różnica w dochodach. Dochody emigrantów 
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z województwa zachodniopomorskiego otrzymywane w Polsce oraz uzyskiwane 
(oczekiwane) w krajach emigracji przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5

Dochody emigrantów z województwa zachodniopomorskiego

Wyszczególnienie
Badania – lata

2006
N = 380

2007
N = 600

2009 I
N = 800

2009 II
N = 800

2010 I
N = 103

2010 II
N = 385

2011
N = 1067

Dochody brutto 
na osobę w Polsce
(% emigrantów)

do 1500 zł 69 77 61 67 26 49 ·
od 1501 do 2000 
zł 18 24 32 25 17 11 10

od 2001 do 3000 
zł · · · · 26 11 ·

powyżej 3000 zł · · · · 32 4 20
Dochody netto 
otrzymywane (lub 
oczekiwane) w kraju 
emigracji (zł)

6466 6431 6351 6214 · 9000∗ ·

· – brak danych; ∗ – średnia wielkość dochodów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2011, 
s. 42, 65, 90, 130; Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2012, s. 50, 64.

Wyniki badań wskazują, że zdecydowana większość respondentów miała 
w Polsce dochody wynoszące do 2000 zł brutto na osobę. W badaniach z lat 2010 
i 2011 część respondentów podawała, że osiąga dochody powyżej 2000 zł, a nawet 
3000 zł na osobę. Otrzymywane dochody za granicą były średnio ponadczte-
rokrotnie wyższe, a więc różnica między dochodami w kraju a dochodami 
otrzymywanymi za granicą była dla emigrantów niezmiernie istotna.

Pozaekonomiczne determinanty przedsiębiorczości indywidualnej

Zgodnie z przyjętym podziałem do pozaekonomicznych determinant przed-
siębiorczości należą: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, wpływ innych 
osób, cechy osobowościowe oraz otoczenie polityczno-instytucjonalne i kul-
turowo-społeczne. Charakterystykę zagranicznych emigrantów zarobkowych 
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z województwa zachodniopomorskiego według pięciu pierwszych determinant 
przedsiębiorczości przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

Charakterystyka zagranicznych emigrantów zarobkowych z województwa 
zachodniopomorskiego

Charakterystyka emigrantów
Badania – lata

2006
N = 380

2007
N = 600

2009 I
N = 800

2009 II
N = 800

2010 I
N = 103

2010 II
N = 385

2011
N =1067

Płeć (%)
M 61 58 50 46 57 62 67
K 39 42 50 54 43 38 33

Stan cywilny (%)
wolny 56 58 49 50 44 35 ·

związek małżeński 33 35 39 41 33 36 ·
Wiek

do 24 lat 31 31 20 13 22 23 21

od 25 do 34 lat 33 37 37 66 48 42 46
od 35 do 44 lat 11 13 21 15 18 20 25
45 lat i więcej 25 19 22 6 12 15 8

Wykształcenie (%)
podstawowe 3 7 7 4 2 3 3
zasadnicze lub zawodowe, 
średnie nieukończone 33 31 28 28 15 25 21

średnie ukończone 37 32 37 35 42 38 51
wyższe nieukończone lub 
licencjat 13 16 14 15 21 14 11

wyższe ukończone, 
magisterskie 14 14 13 18 19 20 13

stopnie naukowe: dr i prof. 0 0 0 0 2 3 2
Wpływ otoczenia na decyzje 
wyjazdowe 

zachęcający do wyjazdu 51 44 42 44 · · 60
zniechęcający do wyjazdu 14 11 23 13 · · 30

·– brak danych.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Zagraniczne emigracje zarobkowe..., Szczecin 2006, 
s. 4–7; Zagraniczne emigracje zarobkowe..., Szczecin 2007, s. 5–8; Zagraniczne emigra-
cje zarobkowe..., Szczecin 2009, s. 46–48, 92; Zagraniczne emigracje zarobkowe..., Szcze-
cin 2011, s. 70–79, 114, 117–118, 163–165; Zagraniczne emigracje zarobkowe..., Szczecin 
2012, s. 28–29, 45–55.
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Jak wynika z przytoczonej charakterystyki, większość emigrantów zarob-
kowych z województwa zachodniopomorskiego to mężczyźni, których udział 
w emigracji ogółem wynosił od 57% do 67% w poszczególnych latach. Jedynie 
w badaniach z 2009 roku udział ten był mniejszy i wynosił w badaniu I – 50% 
ogółu, a w badaniu II – 46%. Średnio we wszystkich badaniach udział męż-
czyzn w zagranicznej emigracji zarobkowej wynosił 57,3%. Spośród respon-
dentów zdecydowana większość – stanowiąca od 62% do 84% ogółu – to osoby 
z wykształceniem średnim i powyżej średniego. Osoby z wykształceniem 
zawodowym (lub średnim nieukończonym) stanowiły od 15% do 33% ogółu 
badanych w poszczególnych latach. Emigranci z województwa zachodniopo-
morskiego to ludzie młodzi; osoby w wieku od 34 lat stanowiły od 57% do 79% 
ogółu wyjeżdżających. Biorąc pod uwagę tak zwany wiek mobilności zawodo-
wej (to jest do 44 roku życia), można stwierdzić, że w tym wieku było od 75% 
aż do 94% ogółu respondentów. Z badań wynika, że około połowa (przeciętnie 
w badaniach) emigrantów była stanu wolnego, 35% pozostawała w związku 
małżeńskim, a pozostała część jako stan cywilny deklarowała związek partner-
ski i konkubinat. Biorąc pod uwagę zgłaszane opinie emigrantów, można także 
stwierdzić, że na decyzje wyjazdowe istotny wpływ wywarło ich najbliższe 
otoczenie (rodzina i znajomi), które w zdecydowanej większości aprobowało 
te decyzje lub wręcz zachęcało do emigracji.

Cechy osobowościowe emigrantów z województwa zachodniopomorskiego11

Oprócz przedstawionych już determinant pozaekonomicznych czy też omówio-
nej wcześniej umiejętności dostosowania się do nowego otoczenia i wewnętrz-
nej motywacji do zmiany swojej sytuacji społeczno-ekonomicznej na lepszą, 
istotną rolę w przedsiębiorczości jednostki odgrywają jej cechy osobowościowe, 
takie jak: umiejętności poszukiwania i wykorzystania pojawiających się szans, 
wiara we własne siły oraz skłonność do ryzyka. Zgrupowane opinie emigrantów 
odzwierciedlające wymienione cechy osobowościowe przedstawiono w kolej-
nych punktach.

11 Cechy osobowościowe emigrantów zostały omówione na podstawie wyników badań zawar-
tych w Zagraniczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2011, s. 39–65, 70–89, 114–118, 141; Zagra-
niczne migracje zarobkowe..., Szczecin 2012, s. 41–48, 60–64.
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Umiejętności poszukiwania nowych szans i możliwości na rynku

Biorąc pod uwagę przedstawione determinanty ekonomiczne emigracji z woje-
wództwa zachodniopomorskiego, można stwierdzić, że osoby niezadowolone ze 
swojego standardu życia i posiadające silną motywację do zmiany tego standardu 
powinny poszukiwać nowych możliwości podjęcia zatrudnienia na atrakcyjniej-
szych rynkach pracy. Ponieważ są to niewątpliwie rynki pracy w krajach wyżej 
rozwiniętych niż Polska, ewentualnymi wyjazdami do tych państw będą przede 
wszystkim zainteresowane osoby posiadające umiejętności pozwalające im na 
podejmowanie nowych wyzwań. Takimi cechami charakteryzowali się badani; 
wykorzystywali oni różne źródła i kanały informacyjne do poszukiwania pracy 
w krajach Europy Zachodniej, oferujących lepsze wynagrodzenia i wyższe 
świadczenia socjalne. Podstawowym źródłem informacji i pomocy w poszu-
kiwaniu pracy dla około 80% respondentów z badań prowadzonych w latach 
2006–2009 i dla ponad 30% respondentów z badań z 2011 roku była pomoc 
i informacja rodziny oraz znajomych za granicą i w kraju. Badani poszukiwali 
także pracy za pomocą instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy w Polsce 
i za granicą; z takiej formy skorzystało od 5% do 25% badanych emigrantów, 
z ogłoszeń w Internecie zaś od 2% do 14% respondentów. W badaniach z 2011 
roku (N = 1067) około 11% emigrantów deklarowało także bezpośredni kon-
takt z przyszłym pracodawcą. Trzeba podkreślić, że poszukiwania te okazały 
się sukcesem dla części osób i zapewniły im pracę jeszcze przed wyjazdem do 
wybranego kraju emigracji. I tak, w badaniach z lat 2006–2009 pracą znalezioną 
jeszcze w Polsce legitymowało się od 34% do 49% emigrantów, w 2010 roku – 
od 68% do 79%, a w 2011 roku – około 58% ogółu wyjeżdżających.

Wiara we własne siły, skłonność do ryzyka oraz umiejętność dostosowywa-
nia się do zmieniającej się rzeczywistości 

Emigranci z województwa zachodniopomorskiego wykazywali się dużą wiarą 
we własne siły oraz skłonnością do ryzyka. W badaniach z lat: 2006, 2007, 2009 
(I i II) odpowiednio: 63%, 51%, 59% i 66% respondentów deklarowało, że wyje-
chali za granicę bez zapewnionej pracy w kraju emigracji. W badaniach z lat 
2010 (I i II) i 2011 udział ten był niższy: 32%, 21% i 42% ogółu wyjeżdżających 
jechało za granicę w „ciemno”, nie mając żadnego zagwarantowanego zatrud-
nienia. Warto także podkreślić, że około 81% respondentów z 2009 roku i ponad 



152 Danuta Kopycińska

50% z 2011 roku nie zabrało ze sobą żadnych dokumentów potwierdzających 
kwalifi kacje zawodowe. 

Z punktu widzenia analizowanych cech osobowościowych, szczególnie 
interesujące wydają się wyniki badań z 2011 roku (N = 1067), w których cechy 
te zostały wyraźnie uwypuklone. I tak, na pytanie, czy badani sprawdzili przed 
wyjazdem, czy fi rma oferująca pracę istnieje – ponad 51% respondentów odpo-
wiedziało przecząco. Ponad 63% emigrantów nie sprawdziło, czy pośrednik 
oferujący pracę działa legalnie, około 50% respondentów wyjechało, nie mając 
wykupionego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia 
za granicą, a około 25% nie zebrało nawet dostatecznej ilości środków na powrót 
do kraju w przypadku niepowodzenia i nie podało informacji o miejscu, do któ-
rego się udali. Na pytanie, na co powinni zwrócić uwagę przed wyjazdem za 
granicę – ponad 17% emigrantów odpowiedziało – „nie wiem”, około 26% wska-
zało, że ważna jest komunikatywność (znajomość języka), 13% – konieczność 
poznania przed wyjazdem pracodawcy i około 11% – sprawdzenie legalności 
pracy. Posiadanie pieniędzy na wyjazd i pierwszy okres pobytu za granicą było 
istotne dla około 6% emigrantów, tyle samo uznało, że powinno się mieć środki 
na powrót do kraju w razie niepowodzenia oraz mieć ubezpieczenie i poznać 
warunki ochrony zdrowia w kraju docelowym emigracji. Podobne odpowiedzi, 
świadczące o niefrasobliwości wyjeżdżających, uzyskano, pytając, co przede 
wszystkim powinna zrobić osoba po dotarciu do kraju docelowego. Aż ponad 
32% ogółu respondentów odpowiedziało: „nie wiem”. Dla około 17% badanych 
ważne było znalezienie legalnego zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania blisko 
pracy, około 2% uznało za istotne oszczędzanie pieniędzy i w pierwszej kolejno-
ści odłożenie ich na bilet powrotny oraz naukę języka, około 1,5% respondentów 
wskazało na konieczność zadbania o ubezpieczenie zdrowotne i poznanie przy-
sługujących im praw w danym kraju. Na stały kontakt z rodziną i utrzymywanie 
kontaktów z Polonią wskazało około 3,5% badanych.

Jak wynika z przedstawionych opinii, znaczna część emigrantów zarobko-
wych z województwa zachodniopomorskiego nie miała zadeklarowanej (zagwa-
rantowanej) jakiejkolwiek pracy w kraju docelowym emigracji, a jeżeli ją miała, 
nie sprawdzała jej legalności. Ta grupa nie przejmowała się także brakiem ubez-
pieczenia zdrowotnego, nie zabezpieczyła środków na ewentualny powrót do 
kraju, nie zaznajomiła się także z obowiązującym prawem i sytuacją na rynku 
pracy w kraju wyjazdowym. Świadczy to zarówno o dużej wierze we własne siły 
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i możliwości, jak i o dużych skłonnościach do ponoszenia ryzyka związanego 
z niepewnym pobytem w wybranym kraju emigracji.

Na podstawie wypowiedzi respondentów można także stwierdzić, że zde-
cydowana większość z nich była przekonana o swoich umiejętnościach dosto-
sowania się do nowej rzeczywistości i nie miała zbyt dużych obaw związanych 
ze swoim pobytem za granicą. Obawy takie, wyrażone przez około 30% respon-
dentów w 2006 roku, potwierdziło jedynie około 3% emigrantów w 2009 roku. 
W roku 2010 obawy przed znalezieniem pracy za granicą wyraziło tylko około 
30% badanych, a obco za granicą czuło się jedynie około 15% respondentów 
z tego roku. 

Na zakończenie tych rozważań warto przytoczyć wyniki badań z 2011 roku, 
w których aż 95% respondentów decyzję wyjazdową za granicę uważało za 
dobrą, co stanowi przekonujący argument za ich dostosowaniem się do otoczenia 
polityczno-instytucjonalnego i kulturowo-społecznego w kraju emigracji.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była identyfi kacja determinant emigracji zarob-
kowej z województwa zachodniopomorskiego w kontekście uwarunkowań 
przedsiębiorczości indywidualnej. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej 
analizy, można stwierdzić, że zarówno determinanty ekonomiczne, jak i pozaeko-
nomiczne zagranicznych emigrantów zarobkowych z województwa są zbieżne 
z determinantami przedsiębiorczości indywidualnej. Analiza charakterystyki 
emigrantów zarobkowych potwierdziła również występowanie prawidłowości 
podobnych do tych omawianych przy okazji przedsiębiorczości indywidualnej, 
a mianowicie:

 – wśród emigrantów zarobkowych przewagę stanowili mężczyźni, których 
średni udział w migracji ogółem wynosił 57,3%;

 – emigrowały przede wszystkim osoby młode; udział osób w wieku do 34 
lat wynosił od 57% do 79% ogółu wyjeżdżających;

 – większość emigrantów to osoby wykształcone; emigranci z ukończonym 
wykształceniem średnim i powyżej średniego stanowili od 62% do 84% 
respondentów;

 – duży wpływ na decyzję emigrantów miało ich najbliższe otoczenie zachę-
cające do wyjazdów;
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 – w badaniach nie stwierdzono dużej przewagi osób z doświadczeniem 
zawodowym za granicą czy też stanu wolnego; osoby te stanowiły około 
50% ogółu respondentów w poszczególnych badaniach;

 – cechy charakteryzujące emigrantów to: niezadowolenie ze standardu 
życia i silna motywacja do zmiany na lepsze sytuacji; umiejętność poszu-
kiwania i wykorzystywania możliwości i szans pojawiających się na 
rynku; wiara we własne siły; skłonność do ponoszenia ryzyka oraz umie-
jętności dostosowania się do zmian w otoczeniu.

Emigracja zarobkowa, stanowiąc formę przedsiębiorczości indywidualnej, 
może więc być w wyborze formy aktywizacji zawodowej dla wielu alternatywą 
do samozatrudnienia. W świetle tych ustaleń należy stwierdzić, że przyjęta hipo-
teza badawcza została zweryfi kowana pozytywnie.
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DETERMINANTS OF EMIGRANTS’ ENRTEPRENEURSHIP 
IN WEST POMERANIAN REGION

SUMMARY

Escalating to 2004, tidal economic emigration of Poles to the countries with higher level 
of socio-economic development has been caused by the accession of Poland to the Euro-
pean Union and the free access to systematic opening up of labour markets.
For this reason, it seemed to be interesting to determine what attributes characterized 
people who choose to emigrate and if the features are identical (or strongly convergent) 
to the characteristics of entrepreneurship.
The aim of this article is to identify the determinants of emigration from the West Po-
meranian Voivodeship in the context of the determinants of entrepreneurship.

Keywords: emigration, individual entrepreneurship, determinants of entrepreneurship


