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Wprowadzenie

 

Celem niniejszego artykułujest przedstawienie wyników badań dotycz
cych dynamiki przedsiębiorstwwPolsce wlatach 1990-19971. Wyniki staty-
styczne uzyskane w badaniach są zbieżne z formą i strukturą modelu ewoliu-
cyjnego, który nawiązuje do Schumpeterowskiej idei kreatywnej destrukcji.
Modeli uzyskane w badaniachwyniki wskazują, jak ważnym elementemzmian
restrukturyzacyjnychjest tworzenie i rozwój nowych małych i średnich przed-
siębiorstw?. Wyniki badań dowodzą, że w rozwoju nowych małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce duże znaczenie odgrywa efekt aglomeracji, a wśród
wyróżnionych i analizowanych wbadaniach czynników największy wpływ
na tworzenie nowychfirmma infrastruktura finansowa oraz poziom wykształ-
cenia ludności.

Artykuł rozpoczyna prezentacja niektórych uwarunkowań determinują
cych charakter badańnad małymi i średnimi przedsiębiorstwami wPolsce
oraz założeń modelu ekologicznego (ewolucyjnego). Następnie przedstawiane
są wyniki badań statystycznych i ich interpretacji.
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badaniach wykorzystywana jest unikalna baza danych (będzie o tymmowa w dalszej czę-
ści artykułu), której charakter, sposób przygotowywania i weryfikacji wymaga dodatkowych
nakładów pracy, co spowalnia cały procesjej tworzenia. Na początku roku 2000 (wówczas
prowadzona była analiza przedstawiana w tymartykule) najbardziej aktualne dane pochodzi.
ły z końca roku 1997.
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nych badań prowadzonych w Republice Czeskiej, por. HamJ, Jurajda $., Terrell K., 2000.
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Rola nowych przedsiębiorstw

W naszym podejściu do problematyki reformygospodarczej wPolsce eks-
ponowana jest rola nowych przedsiębiorstw w procesie transformacji i uryn-
kowienia gospodarki polskiej. Podejście to nawiązuje do teorii rozwoju gospo-
darczego J. Schumpetera oraz prac socjologów organizacji gospodarczych.

Propozycja Schumpetera zakłada, że wzrost gospodarczyjest nową kom-
binacją (połączeniem) czynnikówmaterialnych i procesówtechnologicznych
zmierzającą do uzyskania nowych produktów, metod produkcji, rynków, su-
rowców lub stworzenia nowych organizacji [Schumpeter, 1934,s. 65-66]. Twier-
dzi on, że „nowe kombinacje z regułylokują się w nowych przedsiębior
stwach, które zazwyczaj nie powstają ze starych firm, ale zaczynają powstawać
i produkować obok nich” [ibidem]. W rzeczywistości nowe podmioty gospo-
darcze wypierają i zastępują stare — co Schumpeter i inni określili nazwą kre-
atywnej destrukcji. Powstawanie nowych przedsiębiorstw, które oznaczą nową
kombinację czynników produkcji może być traktowane jako specyficzna inno-
wacja. Te właśnie procesy tworzenia nowych przedsiębiorstw,ich rozwoju i prze-
trwania są przedmiotem naszychzainteresowań wtym artykule. Przekształe
nia w gospodarce polskiej mogą być ilustracją kreatywnej destrukcji, co
przedstawiono w tabl. 1.

 

   

 

 

 

Tablica
ja we wszystkich istniejących i nowych przedsiębiorstwach

firm
Rodzaj Liczba Stan zarudnienia Różnice .|Firmy rozujające| snieję
firmy firm (wys) w sanie się 199097 cyc

zatrudnienia w 19%,
6) Miejsca |w których]

1990 160 1997 Firmy| pracy wzrosło
(wys) zarude

 

Przedsiębiorstwa Nieobjęte rs] 260] 56
państwowe przekszałceniami

[Resrukuryzowane| 3800 1-201 9269 |347

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Spóldzelie Nieobjęe 6236] 13563 4515 667 su] mr] 68
przekszcaceniami
Restrukturyzowane| 4054 |_I044 664 364

Sprywatyzowae 14701301 7231 |12 15|—15 |105
Krajowe Male (<101)_| 13587 232.0. 360 26] 300 166

Duże (>100)_|_<61 |_1I8.1 6.1 3691 78
Zagraniczne Małe (=101) 778 272 80 Me] 86 175

Duże (>100) __342 5411 A 2] 28] 6a
Nowo powsałe Krajowe 83835|_2045,6

159151, Zagraniczne. 5828] _265,5
 

Ukazuje ona utracone miejsca pracy pomiędzy 1990 i 1997 rokiem wróż
nych polskich przedsiębiorstwach, istniejących w 1990 roku oraz liczbę no-
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wych przedsiębiorstw powstałych od 1990 roku i funkcjonujących w roku
1997z podaniem liczby zatrudnionych wnich osób. W tabeli prezentowana
jest również liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach rozwija-
jących się w poszczególnych, wyróżnionych w tabeli kategoriach.

Notowano i notuje się w dalszym ciągu bardzo dużą utratę miejsc pracy
netto i bardzo niewielki wzrostliczby miejsc pracy brutto w przedsiębiorstwach,
które albo były, albo wciąż są firmami państwowymi.

Przedsiębiorstwa zrestrukturyzowanei sprywatyzowane notowały mniejsze
straty miejsc pracyniż podmioty pozostające własnością Skarbu Państwa, ale
nawetwśród tych firm notuje się znaczące zmniejszenie miejsc pracy. Jest
sprawąinteresującą, że duże prywatneprzedsiębiorstwaistniejące w 1990 ro-
ku również utraciły dużo miejsc pracy. Częścią Schumpeterowskiego procesu
kreacji jest blisko 90 tys. nowych przedsiębiorstw powstałych po 1990 roku,
które obecnie zatrudniają ponad 2,3 miliona pracowników”. Tabela | ukazu-
je, że duże, stare firmy zastępowanesą przez nowe, małe i średnie, szybciej
rozwijające się firmy tak, jak to przewidują model ekologiczny(ewolucyjny)
i procesykreatywnej destrukcji

Nasze zainteresowania koncentrują się zatem na procesachnarodzin, prze-
trwania oraz rozwoju przedsiębiorstw. Stanowito nawiązanie do obecnegowli-
teraturze przedmiotu nurtu dociekań nad prawdopodobieństwem przetrwania
i rozwoju firm na rynku.
W literaturze ekonomiczneji socjologicznej rozwinięto szereg teorii, które

miały za cel próbę wyjaśnienia prawdopodobieństwaprzetrwania i rozwoju
firm na rynku. Teorie te podzielić można na trzy zasadnicze grupy:
1) wywodzącą się z teorii organizacji przedsiębiorstwa,
2) wywodzącą się z ekonomiki przemysłu,
3) wywodzącą się z badań nad rynkiem pracy.

Reprezentanci pierwszego nurtu [Hannan, Freeman, 1989; Penrose, 1985;
Carroll, 1983] przyjmują za determinanty przetrwaniai rozwoju firm struktu-
ralne cechy organizacji, takie jak np. wiek, wielkość. Niektórzy przedstawicie-
le tego nurtu [m.in. J. Freeman] podkreślają również, iż zakres zgodności po-
między cechamiorganizacji a istotnymi warunkamizewnętrznymi, w których
działa firma, jest istotnym czynnikiem decydującym o przetrwaniu i rozwoju
firmy na rynku.

Rozważania naukowo-teoretyczne wywodzące się z ekonomiki przemysłu
[Jovanovic,1982; Pakes, Ericson, 1995; Geroski, 1991; Audretsch, 1995] wy-
chodzą z założenia, iż przedsiębiorstwadopiero po wejściu na rynek przeko-
nują się, czy ich działalność przynosi zyski czy mogą istnieć na tym rynku,

    

  

3. Liczba miejsc pracy w nowo powstałychprywatnych przedsiębiorstwach byłaby znacząco
wyższa, gdyby nasza baza danych obejmowała również firmy zatrudniające do pięciu pra.
cowników. Szacunkowe dane dotyczące liczby zatrudnionych tej grupie firm zamieszczo-
ne zostały w opracowaniu: Chmiel J., 1999, Problemy statystycznego pomiarui analiza ten-
dencji rozwojowychsektora prywatnychprzedsiębiorstwwPolsce w latach 1990-1998. Raporty
CentrumAnaliz Spoleczno-Ekonomicznych. Raport nr 24
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czy też nie i muszą z niego ustąpić. W niektórych rozważaniach zyskowność
firmy jest przy tym z góry założona jako powstająca na zewnątrz firmyi bez
możliwości oddziaływania na nią [Jovanovic, 1982]. W innych rozważaniach

zakłada się, że przedsiębiorstwo może wsposób aktywny wpływać na zyskow-
ność. Przedstawiciele tego nurtu teoretycznego szukają determinant przetrwa-
nia firm na rynkunie na płaszczyźnie samejfirmy, a w szerszym zakresie na
poziomie całej gospodarki. Wychodzą oni z założenia, iż cechystrukturalne
przemysłu, takie jak bariery wejścia na rynek i wyjścia z niego, intensywność
zastosowania nowych technologii, wpływają w istotny sposób na przetrwanie
i rozwój nowych przedsiębiorstw na rynku.

Trzeci nurt rozważańteoretycznych wywodzi się z badań nad rynkiem pra-
cy. Przedstawiciele tego nurtu przypisują dużą rolę osobie samego przedsię.
biorcy i jego cechom,takim jak wiek, wykształcenie, cechy osobowościowe
itp. Badania empiryczne prowadzone wwielu krajach potwierdziły fakt, iż
prawdopodobieństwo przetrwania firmy jest pozytywnie skorelowane z cecha-
mi przedsiębiorcy(Preisendorfer, Voss, 1990].

Z drugiej strony podkreśla się, że teoria ta może być przydatnado wyj.

     

 

śniania przetrwania firm będących własnością jednego człowieka (jednooso-
bowy właściciel). Natomiast w spółkachakcyjnych, wktórych decyzje o likwi-
dacji przedsiębiorstw uzależnione są od wielu osób, teoria ta wydaje się mniej
przydatna.

ramachpowyższych teorii opracowano wiele modeli wyjaśniających de-
terminantyprzetrwania i rozwojufirm. Poniżej przedstawiony zostanie tzw.
model ekologiczny (ewolucyjny), założenia którego wykorzystano w badaniach
dynamiki i struktury sektora małychi średnich przedsiębiorstw w gospodarce
polskiej

  

Model ekologiczny (ewolucyjny)

Jednym z wymiarów naszych badań jest podkreślenie znaczenia procesu
przetrwania i rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw. Stanowi to nawiąza-
nie do modelu ewolucyjnego.

Model ekologiczny (ewolucyjny)jest jednym z najbardziej znanych modeli
sformułowanych wramach pierwszego nurtu rozważań teoretycznych wyja-
śniających prawdopodobieństwo przetrwaniai rozwoju przedsiębiorstwna ryn-
ku. Został on opracowany przez M.T. Hannanai J. Freemana [Hannan, Fre-
eman, 1989] i rozwinięty w pracach innych autorów: [Carroll, 1988, Singh,
1990, Singh i Lumsden, 1990]. Problemdynamiki wewnątrz sektorów i branż
rozwijany był przez ekonomistów zajmujących się modelowaniem organizacji
gospodarczych. [Caballero i Hammour, 1994] podobnie, jak Schumpeter, Han-
nan i Freeman formułują tezę o dużym znaczeniu nowychprzedsiębiorstw ja-
ko źródle wzrostu w czasie i tuż po recesji gospodarczej. Wcześniejsze opra-
cowania na temat doboru, wchodzenia do sektorówi wzrostu sektorów
przemysłowych pochodzą od Jovanovica (1982) i Geroskiego (1991). Pakes
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i Ericson (1995) kontynuując te wątki stworzyli model opisujący rozwój przed-
siębiorstwa i jego wielkość wskazując, że istotne różnice wynikają z typu in-
nowacji, który dominuje w danej branży. Audretsch (1995) również odniósł się
do dyskusji na temat innowacji technologicznych, wzrostu i przetrwaniafirm.
[Birch, 1981] zapoczątkowałdebatę na tematroli małych i średnich przedsię-
biorstw w tworzeniu nowych miejsc pracy. W debacie tej kwestionowano wy-
niki analiz statystycznych i podawano w wątpliwość duży wpływ, jaki na ry-
nek pracy miały małe i średnie przedsiębiorstwa [Davis, Haltiwanger i Schuh,
1996; Jackson 1998]. Kwestie przetrwania i mobilności firm oraz implikacji
dla gospodarekstały się przedmiotem szeregudyskusji i analiz, gdzie podkre-
ślano znaczenie tworzenia nowych przedsiębiorstw, ich przetrwania i wzrostu
w szerokim międzynarodowym kontekście [Caves, 1998].

Autorzy modelu ekologicznego (ewolucyjnego) wychodzą z założenia, iż pro-
cesy zmian gałęzi przemysłu przypominają zmiany w populacjach biologicz-
nych. Poszczególne organizacje w fazie powstawania wykazują określone ce-
chystrukturalne, takie jak technologia, struktury organizacyjne itp. Wymienione
cechy strukturalne określają, do jakiej populacji, względnie do której gałęzi
przemysłu dana organizacja przynależy. Poszczególne organizacje nie mają moż-
liwości albo też w niewielkim stopniu, by zmienić cechy charakterystyczne,
które towarzyszyły jej powstaniu. To niewielkie pole manewru, jeśli chodzi
o możliwość zmian wewnątrz organizacji, określanejest jako stagnacja orga-
nizacji. Zmiany zachodzą natomiast wewnątrz gałęzi przemysłu (populacji).
Są one spowodowane wdaleko idącym stopniu tworzeniem nowych organi-
zacji i likwidacją organizacji już istniejących. Dlatego też przedstawiciele tzw.
ekologii organizacyjnej koncentrują się w swoich badaniach na determinan-
tach wpływających na powstawanie, przetrwanie i likwidację firm.

Zakłada się, że na strukturę i dynamikę populacji (gałęzi, gospodarki)
wpływają trzy zasadnicze czynniki:
1) prawdopodobieństwo powstania nowejfirmy,
2) prawdopodobieństwoprzetrwania nowych firm,
3) tempo wzrostu firm, które przetrwały na rynku.

Można to zapisać za pomocą prostego modelu. W tym celu przyjęto nastę-
pującezałożenia.

NiechF,, oznaczaliczbę firmę powstałych w ciągu roku s. Niech Sy, ozna-
cza średnią wielkośćfirmy w grupie oraz rok jej powstania; F,, jest liczbą firm
istniejących w roku t; $,jest średnią wielkością firm w roku t; a, częścią
firm, które przetrwały od roku t-1 do t; b,jest stopą wzrostu firm, które prze-
trwały między rokiem 1-1 a rokiem t; a E,, oznacza liczbę zatrudnionychw fir-
machw roku t. Stosując te oznaczenia,liczbę firm, które przetrwały w kolej-
nych latach oraz całkowite w nich zatrudnienie, można zapisać w następujący
sposób:

 

 

  

 

  

Fis asFos (U
Fis 5 Aqs--.AysFos
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bisSos (2)
bąsSieą =bys. biSus

Eg; = So,Fus
SLFis =bysSosaą.Fos
Es =bySyasawFi-15

  
(3)   = (bysa,.)...(b,sa,s)Eo;

Z równań tych wynika, że całkowite zatrudnienie w dowolnym roku t dla
grupy firm powstałych w roku s zależy od liczbyfirm i ich wielkości w roku
powstania oraz prawdopodobieństwaprzetrwania i wzrostu w następnych la-
tach. Zmiany każdego 2 tych czynników powodują zmianę całkowitej wielko-
ści we wszystkich kolejnych latach. Możnarównież zauważyć,iż całkowite za-
trudnienie w poszczególnych grupach wzrasta z każdym rokiem, gdy tempo
wzrostu średniej wielkościfirmy przekracza odwrotność prawdopodobieństwa
przetrwania, b,> 1/a,. Całkowita liczba firm w gospodarce w roku t jest su-
mą F, dla wszystkich grup z poprzedniego roku, s = I, 2, t, a całkowite
zatrudnienie jest podobną sumą E,s;

F=ŻF, a E,=ŻE,; =

Podsumowując należy stwierdzić, iż cechą charakierystyczną modelu eko-
logicznego jest obserwacja zmian w grupie przedsiębiorstw, z uwzględnieniem
trzech zasadniczych grup firm, ij. nowoutworzonych,rozwijających się i ogra-
niczających swoją działalność. Obserwacja tych zmian wymagała opracowa-
nia specjalnej bazy danych. Na potrzeby badań wykorzystana została oryginal-
na baza danych obejmująca wszystkie firmy działające w gospodarce polskiej
i zatrudniające powyżej pięciu pracowników, objęte sprawozdawczością GUS*.
Firmy te zostały sklasyfikowane według kryterium własnościowego i podzielo-
nena następujące grupy:firmy państwowe, spółdzielnie, prywatne oraz firmy
zagraniczne*. Według umownej klasyfikacji przyjęto również podział firm na
małei średnie oraz duże. W tym przypadku podstawą podziału byłaliczba za-
trudnionych.Jeśli zatrudnienie nie przekraczało 100 osób,firmy takie uznano
za małe i średnie. Firmy dużezatrudniały ponad 100 osób.

   

+. Baza ta została opracowana na podstawie umowy między GUSoraz UniwersytetemMichi
gan w Ann Arbor i Uniwersytetem Jagiellońskim

5 Zafirmy zagraniczne przyjęto takie, w których udział kapitału zagranicznego w ogólnej war-
tości kapitału zakładowego był wyższy od 50%.

4 Przyjęte przedziały odzwierciedlają starą definicję małego i średniego przedsiębiorstwa, przy-
jętą na potrzeby badań jeszcze w 1993 roku. Zastosowanie nowej definicji MSP(do 250 za-
srudnionych) do naszych badań jest technicznie możliwe, ale wymagałoby dużego wysiłku
i sporej ilości czasu. Mając to na uwadze, można przyjąć, że wszystkie wartości wyliczane
w badaniu, a dotyczące małych i średnich firm są zaniżone, co wzmacnia jedynie przedsta-
wiane w zakończeniu wnioski.
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Baza danych umożliwiła również określenieliczby firm, które rozpoczęły
działalność w 1990 roku i wlatach następnych,liczbyfirm, które przetrwały
oraz upadły wkolejnych latach. Tworzone były więc tzw. kohorty (rocznikifirm)
i monitorowane wskaźniki opisujące te kohorty. W badanym okresie (1990-
-1997) wfirmach, które przetrwały, możliwa była obserwacja zmian wielkości
zatrudnienia, wartości sprzedażyoraz płac. Wielkości te posłużyły następnie
do podziału firm na dwie kategorie, ij. rozwijające się i ograniczające działal-
ność. Stworzona baza danych umożliwiła też obserwację firm w rozbiciu na
poszczególne województwaoraz sekcje, działy i grupy według obowiązującej
w Polsce Europejskiej Klasyfikacji Działalności

Zgromadzona baza danych posiada jednak pewne ograniczenia. Nie obej-
muje ona przede wszystkim firm o zatrudnieniu mniejszym niż 5 osób oraz
szarej strefy, która stanowi równieżistotny element gospodarki. Należy rów-
nież nadmienić, że wykorzystywana baza danych obejmuje nie zawsze kom-
pletne dane, ponieważnie wszystkie przedsiębiorstwa uwzględniane są w pa-
kiecie informacji opracowywanym przez GUS”.

Powstawanie firm

 

Pierwszą składową procesu transformacji jest powstawanie nowych przed
siębiorstw i ich początkowa wielkość. Tablica 2 pokazuje liczbę nowo utwo
rzonych firm, które w chwili powstania zatrudniały powyżej pięciu pracowni-
ków, w każdym roku w grupie (kohorcie) firm krajowychi zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2
Tworzenie firm

Krajowe. Zagraniczne
Rok Średnie Galkowie rednie Calkowie

powstania Firmy zaudnienie zatudnienie Firmy zaradnienie zarrudnienie
dw 95.) (w tys.)

1550 15587 TI 2520 TB 389 m2
1551 11739 262 3072 13 302 74
1552 1281 227 2566 TIA 325 355
1593 9663, 21.1 2043 504 EE 167
1594 JT 2221 169. Ez ESEJ 173.
1595 17259 165. 2849 1558 227 23
1996 41369 152 5446 1584 182 36.1
1997 20020 143. 2872 1558 154 212         

a. Małe firmy(zatrudnienie < (100) istniejące w 1990

Duża liczba powstałych firm krajowych w 1996 roku była już wcześniej
komentowanai związana jest z dodatkowymiinformacjami ujawnionymiprzez
GUS.

7. Chmiel J. 1999, Problemy związane z pozyskanieminformacji statystycznej na tematmałych
i średnich przedsiębiorstw, materialy powielane,lipiec, Kraków.
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Jeżeli — jak przypuszczamy — duża liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych
jako nowo powstałe w 1996 roku powinna była być wykazana w grupie no-
wo powstałych w latach wcześniejszych, to fakt taki powinien w sposób istot-
ny wygładzić nasze dane i wskazać, że wskaźnik narodzin firm wzrastał w spo-
sób nieprzerwany od początku transformacji, czyli od roku 1990. Liczba nowych
przedsiębiorstw krajowychi ich zatrudnienie w sposóbistotny przewyższają
analogiczne wartości dla firm zagranicznych, co sugeruje, że proces transfor-
macji gospodarczej w Polsce ma charakter endogeniczny. Jednakże przedsię-
biorstwa zagraniczne są początkowo większe niż polskie firmy, a cecha ta po-
siada swoje konsekwencje w dalszej analizie i prezentacji

Obserwuje się istotne zróżnicowanie wielkości wskaźnika powstawania

firm w poszczególnych województwach(wykres 1). Wykresten pokazuje, ile
nowych firm krajowych (w przeliczeniu na jeden milion populacji zamieszku-
jącej dane województwo) powstawało średniorocznie w okresie: 1990-1997
w poszczególnych województwach, uszeregowanych od wartości największej
do najmniejszej

Wykres 1. Narodziny firm w poszczególnych województwach
w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców

1000 EB Krajowe
M Zagraniczne

700

500

300
200
100

 

Województwa

Dużo mniejsze, ciemnesłupki na rycinie reprezentują wskaźnik narodzin
firm zagranicznych (liczony analogicznie, jak powyżej) dla każdego wojewódz-
twa. Rycina wskazuje na dwa istotne zjawiska. Pierwsze dotyczy znacznego
zróżnicowania w wielkości wskaźnika powstawania firm dla poszczególnych
województw.Z. jednej strony notujemy 700 nowych firm (w przeliczeniu na
1 mln mieszkańców) w woj. warszawskim, a z drugiej mniej niż 190 w ostro-
łęckim, zamojskim i tarnobrzeskim. Drugim obserwowanym zjawiskiem jest
znacznie wyższy wskaźnik powstawaniadla firm krajowych niż dla zagranicz-

 



50 GOSPODARKA NARODOWA Nr 5-6/2000

nych oraz koncentracja nowychfirm zagranicznych w kilku zaledwie woje-
wództwachś.

Przetrwanie nowych firm

Drugim decydującym czynnikiem modelu dynamiki gospodarki są wskaź-
niki przetrwania tych nowo utworzonych przedsiębiorstw. Niski wskażnik
przetrwania niesie ze sobą dwie ważne implikacje. Pierwsza z nich, to ko-
nieczność utrzymywania bardzo wysokiego wskaźnika tworzenia firm po to,
by utrzymać dany poziom zatrudnienia. Co ważniejsze jednak, wysoki wskaź-
nik upadłości firm oznacza,że indywidualni pracownicy, środki trwałe i kapi-
tał są przedmiotem ciągłego transferu z jednego przedsiębiorstwa do drugie-
go. Proces ten generuje znaczne koszty, które stanowią obciążenie dla rozwijającej
się gospodarki. Wziąwszy pod uwagę tzw. efekt demonstracji, wysoki wskaź-
nik upadłości może również prowadzić do obniżania motywacji innych poten-
cjalnych przedsiębiorców.

Tablica 3 pokazuje wskaźniki przetrwania dla różnych kohort wyróżnio-
nych ze względu na rodzaj własności (firmy krajowei zagraniczne)i rok ich
powstania. Wielkości w każdym wierszu pokazują stosunek firm z danej ko-
horty(czyli powstałych w danym roku - pierwsza kolumna), do liczby firm,
które przetrwały w następnym roku. Wiek danej kohorty uwidoczniony jest
wkolejnych kolumnach.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3
Wskaźniki przetrwania wśród wyróżnionych kohort w poszczególnych latach

Rok RokT Róż Reks Rók4 Raks Rok6 Rók7
„arodzia

Firmy krajowe.
1550 0530 ASIE_| 0578 |_0%5 05% 053% 055
1591 0.780. 0.85 _|__0597 0521 0527 |_0564
1552 OSIE 0851 0518 0917 0.870.
15853 0.822. 0505 0512 |_0575,
1954 0.563 0515 0877
1955. 0519 0558
1556 016

Tiny zagraniczne”
15% DEE 0506 _|_0585 056 0513 055 |_05%
1591 0.831 0505 0506 0568 _0517 0515
1552 0504 0513 0553 _0936 0500.
1595 0.595 0525 |_0540 0571
1554 0521 0507 0551
1595 0.590. 0507
1596. 0792          
 

| Wyliczenia stosownych wskaźników dla poszczególnych województw zostały zawarte w tabe-
lach A1 do A5 waneksie zamieszczonym w: Klich J. (red), 2000, Nadzieja... op. ci. 
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Wykres 2. Stopa przetrwania firm

 

 

Przeciętna wartość wskaźnika przetrwania dla poszczególnych województw
dla firm krajowychi zagranicznych ukazanajest na wykresie 2 z uwzględnie-
niem wielkości wskaźnika dla firm zagranicznych. Można zauważyć, że nie
wystąpiło duże zróżnicowanie wartości wskaźnika przetrwania dla firm krajo-
wych wposzczególnych województwach. Różnice zawierają się w przedziale
od 0.88 w jeleniogórskim do 0.93 wwarszawskim. Wskaźnik ten dla firm za-
granicznych wykazuje nieco większe zróżnicowanie i mieści się w przedziale:
od 0.75 do 0.93, ale głównie w odniesieniu do grupywojewództw charaktery-
zujących się najniższymi wartościami wskaźników powstawaniafirm, co spra-
wia, że szacunki wskaźnika przetrwaniastają się mniej pewne.

  

Rozwój przedsiębiorstw

Kolejnym elementem naszego modelu są wskaźniki wzrostu wielkościfirm
(liczonej wzrostemzatrudnienia) w kolejnych latach i w poszczególnych ko-
hortach. Zbliżoną do powyższej miarą jest coroczny wzrost (lub zmniejszanie
się) wielkości całych kohort. Jest on wyliczany z uwzględnieniem zarówno
wskaźnika przetrwania, jak i wskaźnika wzrostu przedsiębiorstw, które prze-
trwały. W przypadku gdy wzrost wielkości firmy w danym roku przewyższa
odwrotność wskaźnika przetrwania, całkowite zatrudnienie w kohorcie wzra-
sta. Tabicla 4 pokazuje wartości rocznego wskaźnika wzrostu dla wszystkich
firm we wszystkich kohortach wyodrębnionych ze względu na rodzaj własno-
ści i rok powstania. Tabicla 5 przedstawia wskaźniki wzrostu całkowitego za-
trudnienia w każdej z kohort. Jeżeli wielkości w tabl. 5 przyjmują wartości
powyżej 1,0 oznaczato, iż wzrost wielkościfirm z naddatkiem przewyższa
zmniejszanie się liczby firm, co z kolei prowadzi do wzrostu całkowitej licz-
by zatrudnionych.
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Zróżnicowania wskaźników w poszczególnych województwach w stosunku
do przeciętnego wskaźnika wzrostu przedsiębiorstw (i całkowitego zatrudnie-
nia) ukazane są na wykresie 3. Wskaźniki te dla firm krajowych są dużo bar-
dziej zbliżone niż dla firm zagranicznych i zawierają się w przedziale od 1.05
do 1.17. Wskazuje to tym samym,że we wszystkich województwach notujemy
wzrost średniej wielkości przedsiębiorstw, które potrafią przetrwać. Niestety,
tylko dla 18 województw przeciętny wskaźnik całkowitego zatrudnienia uka-
zany na wykresie 3 jest większy niż 1.0. To oznacza, że dla większości wo-
jewództw, by utrzymać wzrost zatrudnienia,liczba narodzin nowychfirm po-
winnasię zwiększać co roku. Wielkośći całkowite zatrudnienie firm zmienia
się w kohortach firm zagranicznych w stopniu większym niż w firmach kra-
jowych. W 12 województwachprzeciętna wielkość firm, które przetrwały
zmniejsza się, co oznacza, że całkowite zatrudnienie będzieistotnie spadało.
Na drugim końcuskali mamykilkanaście województw, które odnotowały du-
ży wzrost wielkości firm nawet o 60% i kilkanaście innych, gdzie wzrost wiel-
kościfirm wynosił ponad 20%. Interesującym jest przy tym porównanie, we-
dle którego w 12 województwach zanotowało wyższy wzrost całkowitego
zatrudnienia w kohortach firmach zagranicznych, podczas gdy w 18 woje-
wództwach całkowite zatrudnienie w kohortach wzrosło bardziej wfirmach
krajowych.

   

   

Tablica 4
Roczne wskaźniki wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w podziale na kohorty

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Rok I Rók2 Roks Roks Rok$ Rokó Rok7
narodzin

Fimy krajowe.
1550 ES 100 1058 ros 108 108 te
1991 1247 1062 108 1054 1065 las
1552 1253 1065 _1087 1130
15953 1362 1073
1994 1378 1 iż
1595 1390 1187
1956 1371

Firmy zagraniczne
190 1186 107 ross 108 1054 106 10%
1981 1563 aa ns 167 100 105
1952 1329 120 nies 1153 129
1983 1738 1183 156 1234
1954 1700 1266 1189
1595 1588 1367
1596 1527          
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„Tablica 5.
Roczny wzrostcałkowitego zatrudnienia w kobortach

Rak RAT RE7 RES RE% RES] Rokó RAT
narodzin

Fimy krajowe
1550 G55_|_09% 6551 056 1007 0564
1991 055 |_0536 |_0571 _0587 0571
1992 0552 |_0978 0597 0583
1553 0558 |__0579— |__0987
1554 1020 0585
1595 1015
1596

Tim zagraniczne
10 0 |_053 05% 0%% 051 055
191 1.026 1063 1082 0536 |10I5
1552 105 139 1079 1068
1593 1054 1087 1075
1554 LI 1075
1595
155%

Wykres 3. Stopa wzrostu firm w poszczególnych województwach

18
16 — —Bkrajow
14 0 |mzagraniczne

h

AAA il | A  
 

                      

 

 

Wynagrodzenie na jednego zatrudnionego

Województwa

Innąmiarą rozwoju nowejfirmy uczestniczącej w procesie budowania go-
spodarki wykorzystującej zasoby pracy, które tworzą dużą wartość dodaną,
jest wysokość płacy. Wzrost liczby miejsc pracy jest sprawą ważną, ale równie
istotnym jest, by nowe stanowiska pracyoferowały dobre wynagrodzeniei per.
spektywy wzrostu płac w miarę, jak firma odnotowuje coraz lepsze rezultaty
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na rynku. Nasza baza danych pozwala na wyliczenie całkowitych płac brutto
w poszczególnychlatach. Posiadając te wielkości, jak również dane dotyczą-
ce zatrudnienia, możemy oszacowaćwysokość Średniej płacy brutto na jedne-
go zatrudnionego w danym roku. Chcemy porównać, jak kształtowała się wy-
sokość przeciętnej płacy brutto wraz ze starzeniem się kohort dla nowych
przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Dodatkowo chcemy również wie-
dzieć, jak kształtowały się przeciętne wynagrodzenia brutto w nowych prywat-
nych przedsiębiorstwach, w porównaniu do przedsiębiorstw sprywatyzowanych,
restrukturyzowanych oraz przedsiębiorstw państwowych. To ostatnie porów-
nanie ma wskazać, jak alokowanesą zasoby między nowo powstałe firmy pry-
watnei stare przedsiębiorstwa. Tablica 6 pokazuje przeciętne płace brutto (w ty-
siącach nowych złotych, z uwzględnieniem inflacji), dla każdej kohorty firm
krajowych i zagranicznych. Widać wyraźnie, że firmy zagraniczne oferowały
wyższe płace niż firmy krajowe. Oba rodzaje przedsiębiorstw płaciły wyższe
płace realne wraz ze starzeniem się kohort. W grupie przedsiębiorstw krajo-
wych w ciągu siedmiu lat płace realne rosły nieznacznie w miarę starzenia
się kohort. Jedną z możliwych implikacji jest to, że w miarę starzenia się ko-
kort przetrwały tylko firmy najlepsze, które mogły zaoferować wyższe płace.

 

Tablica 6
Średnia płaca brutto w poszczególnych grupach przedsiębiorstw (w tys.złotych)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 5% 6] 6% 85 5] 55 1% 1%
„powstania

Krajowe
150 MS 1466 1613 1454 1428 12 149 IGE
1931 1127 51m 1412 1886 1426 1496 1555
1952 1466 13.79 |18350 |1579 1dós 1578
1583 1250-1275 |1557 1406 1528
1954, 1251 1336 1358 15.05
1955 1208 1358 1468
1556 1300 1479
1557. 1583

Zagraniczne
1550 1555 14% 1697 1629 1630 1680 1815 Ts34
1951 1542 3139 2036 2052 2112 220 2341
1952. 2050 2050 2082 2114 2208 2406
1953. 1858 1872 2137 2328 2421
1504 19.12 1969 21.54 2397
1555 2024 2241 2236
1596. 2197 2509
1597 2154           
Obserwuje się tu interesujący i potencjalnie istotny kontrast miedzy firma-

mi krajowymii zagranicznymi. Płace w firmach krajowych wzrastają wraz ze
starzeniem się kohort. W porównaniuz przedsiębiorstwamio takim samymsta-
żu rynkowym (takim samym wieku kohorty) nie wykazują dużychróżnie. Można
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to zauważyć analizując dane w tabl. 6. Wielkości po przekątnej, które odzwier-
ciedlają wielkość płacy w firmach posiadających tyle samo lat. Przeciwnie wfir-
mach zagranicznych: płace rosną wraz ze starzeniem się kohort bez względu
na wiek kohort. W odniesieniu do firm zagranicznych w ramach jednej kohor-
ty wysokość płacy brutto nie zmienia się w tak dużym stopniu, jak w kohor-
tach firm krajowych. Jednym z możliwych sposobów wyjaśnienia tej różnicy
możebyć fakt, że nowe firmy krajowe są organizacjami niedojrzałymi i w mi
rę dojrzewania i umacniania swojej pozycji na rynku mogą zaoferować wyż-
sze płace. Firmy zagraniczne natomiast prawdopodobnie już w momencieich
tworzenia powstają jako w miarę dojrzałe i nawet, jeżeli mogą zwiększać się
wmiarę upływu czasu, to nie zwiększają swoich wskaźników płac.

Istotnym porównaniem jest zestawienie wysokości płacy brutto w przeli-
czeniu na jednego zatrudnionego w obu rodzajach prywatnychprzedsiębiorstw
(krajowych i zagranicznych) oraz w sektorze państwowym. Sektor ten składa
się z przedsiębiorstwpoddanychrestrukturyzacji, ale pozostającychjeszcze wła-
snością państwową i tych, w których nie zainicjowanojeszcze przekształceń.
Ważnym aspektem rysującej się tu różnicy jest to, że płace w firmach prywat-
nych są kształtowaneprzez mechanizmyrynkowe oparte na konkurencji oraz
chęć utrzymania stanowiska pracy. W sektorze państwowym dla odmiany de-
cyzje płacowe warunkowanesą różnymi czynnikami politycznymi. Im bardziej
politycznie zorganizowani są pracownicy, tym większe jest prawdopodobień-
stwo, że ich płace kształtować się będą pod wpływem nie tyle ekonomii, co
bieżącej polityki.

Tablica 7 ukazuje przeciętną płacę brutto w przedsiębiorstwach pozostają:
cych w sektorze państwowym w latach 1990-1997.Jedną grupę, w pierwszym
wierszu, stanowiły przedsiębiorstwa, które zachowały status przedsiębiorstw
państwowych w całym okresie 1990-1997. Inne przeszły pewne formyprze-
kształceń, prawdopodobnie były przygotowywane do prywatyzacji. Wzrost
płac w tej grupie przedsiębiorstw przypomina wzrost płac w przedsiębiorstwach
zagranicznych, gdzie w większości zmiany następowały raczej wraz z upły-
wem czasu, a nie z wiekiem samej kohorty. Zmiany w czasie mają przy tym
większy zakres, a największe przyrosty związane są ze zmianami w Sejmie.
Początkowo zmiany w płacach są porównywalne do zmian płac w sektorze
prywatnychfirm krajowych. Po 1993 roku obserwujemy jednak gwałtowny skok
w górę i utrzymanie się tendencji wzrostowej w latach następnych. Porówna-
nie współczynnika wzrostu płac w przedsiębiorstwachpozostających w sekto-
rze państwowym i w firmach prywatnych pokazuje, że w 1992 roku był on
mniej więcej podobny, w 1993 roku był on dla przedsiębiorstw państwowych
wyższy o 22%, a w latach 1994-97 aż o 35% w odniesieniu do danej kohorty

i wieku kohorty. Porównanie z płacami w firmach zagranicznych daje podob-
ne efekty. Wskaźnik wzrostu płac w przedsiębiorstwach kontrolowanychprzez
państwo w porównaniu do firm zagranicznych wykazuje znaczny wzrost w la-
tach 1993-1997. Te porównania stanowią silny dowód nato, iż w firmach
państwowych płace rosły w sposób znaczący w porównaniu do firm prywat-
nych krajowych i zagranicznych w czasie rządów koalicji SLD i PSL.
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Tablica 7
Płaca brutto na zatrudnionego, firmy państwowe i restrukturyzowane

Rok 5% 6 6% 185 BW] 665 56 197
narodzin
180 |-12% 57 5 65 Va 88 3141
1551 12.62 1558 |1618 1604 21 2002
1952 1408 1437 |1500 1603 2002
1993 1804 616 18.00. 1900
1994 1688 |1727 1957
1995 1837 1953
1996 2336
1991. 1554            

 

* Odnosi się to do przedsiębiorstw istniejących w 1990, które nie były restrukturyzowane

Sprzedaż w przeliczeniu na jednego zatrudnionego

Ostatnia grupa porównań dotyczywielkości sprzedaży w przeliczeniu na
jednego zatrudnionego w każdym typie przedsiębiorstw. Najej podstawie moż-
na w sposób ostrożny wnosić na tematzakresu zmian produktywności w przed-
siębiorstwach. Tablica 8 pokazuje wartości współczynnika wielkości sprzeda-
ży w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w danym roku dla każdej kohorty
i dla każdego typu przedsiębiorstwa (wartości liczone w cenach stałych na
podstawie wskaźnika wzrostu cen dla PKB).
W długim przedziale czasu sprzedaż w przeliczeniu na jednego zatrudnio-

nego jest następnym rodzajem testu na badanie zaawansowania w przekształ-
caniu gospodarki. Dobry wynik wtej dziedzinie sugeruje, że wzrost płac mu-
si być związany ze wzrostem produktywności. Zaobserwowaliśmy, że płace
wzrastają wraz z wiekiem poszczególnych kohort firm krajowych i wrazz cza-
sem (niezależnie od wieku kohorty) dla firm zagranicznych i firm kontrolowa-
nych przez państwo. Dodatkowo,płace w firmach kontrolowanychprzez pań-
stwo wzrosły znacząco po wyborach z 1993 roku. Jeżeli temu wzrostowinie
towarzyszył wzrost produktywności, to oznacza to, iż zasoby ciągle kierowa-
nesą do nieefektywnych części gospodarki.

Tablica 7 umożliwia inne ciekawe porównania. Jasnoz niej wynika,że fir-
my zagraniczne osiągnęły znacznie wyższy wskaźnik sprzedażyna zatrudnio-
negoniż firmykrajowe. Wskaźnik sprzedaży na zatrudnionego dla prywat
nych firm krajowych wykazuje podobnetendencje, jak analogiczny wskaż
dla firm zagranicznych tyle tylko, że jest on niższy i wzrasta wolniej. Dla firm
zagranicznych wskaźnik ten wzrasta szybciej dla poszczególnych kohort i z upły-
wem czasu niż dla jakiejkolwiek kategorii firm krajowych. To może sugero-
wać znacznie wyższe wykorzystanie kapitału w firmach zagranicznych. Za-
równo dla firm krajowych, jak i zagranicznych notowany jest znaczny wzrost
produktywności w poszczególnych kohortach.
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Tablica 8
Sprzedaż najednego zatrudnionego według rodzaju firmy

Rok 1% 161 [8% M8: Ba 165 166 187
narodzin

Kzjowe
6% NG| 22110 24858 22405 z5452 38153 8359 2073
1551 18783 22324 21896 25094 23158 24806 256.62
1582 24051 22491 233.62 28249 241.38 24867
1593. 264.17 252.59 255.41 283.28 30289
1554 275.76 273.98| 30808 31984
1595. 291.51 305.69 32075
1556 31444 3182.
1591 32431

Zagraniczne
15% 15548| 231.15 2640 |_27889 28565 31162 20045 38559
1551 295.45 435.19 40531 422.88 |_40600 47115 57656
1552 380.12 461.34 440.52 41507 |_46467 48858
1995 485.78 303.07 516.14 567.32 58902
1504 317.26 42326 48409 55455
1595 56604 61050 |_61154
1596. 523.53 51987
1997. 6151

Państwowe.
16% NIET 5231 15535 |_15045 16082 T6633.
1951 173.00 20792 23089 23948. 267.06
1952. 7678. 153.59. 165.11 15078
15553 NIEZH 158.69 __194.85
1954 15.05 3659 |__90.40.
1995 15721 35045
1956 1882 |_I8251
1951. 163.26.            
Widoczne jest zróżnicowanie międzyfirmami prywatnymii państwowymi

Jak już wspomniano,płaca na zatrudnionegow tych przedsiębiorstwach w:
stała od 1993 roku. Z wyjątkiem 1992 roku, dane wtabl. 8 nie świadczą
tym,że wzrost płac powiązany był ze wzrostem sprzedaży na zatrudnione-
go. Wynika z powyższego,że w tych przedsiębiorstwach zaangażowano wię.
cej zasobów,ale bez uzyskania lepszych rezultatów mierzonych wielkością sprze-
daży na zatrudnionego.

  

Analiza regionalna

  Zróżnicowania regionalne pokazane na wykresie 1-3 stwarzają możliwo:
analizy statystycznej wielkościi czynnikówskorelowanychz wyższymi wskaź-

ami powstania, przetrwania i wzrostu tak dla firm krajowych, jak i zagra
nicznych”, Zależności te (jeżeli są statystycznie istotne) powinny rzucić nieco

  

+ Wartości użyte do stworzenia wykresu 1-3 pomieszczone zostały w tabelach zamieszczonych
w aneksie do książki: KlichJ. (red.), 2000, Nadzieja rynkupracy. Male i średnie przedsiębior-
Stwa w gospodarce, op. ci.
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światła na kwestie odpowiedniej polityki, która by prowadziła do popraw
teresujących nas wskaźników. Brak statystycznie istotnychkorelacji też ma swo-
je znaczenie, gdyż wskazuje, jakie ewentualnedziałania nie prowadządo zwięk-
Szania wskaźników narodzin, przetrwania i wzrostu, a zatem nie ma legitymacji
do angażowania rzadkich zasobówdo takich działań.

 

Wpływ czynników regionalnych
na tworzenie, przetrwanie i rozwój firm

 

Proces tworzenia i rozwoju uzależniony jest w dużym stopniuod czynn
ków regionalnych. Zasoby rzeczowe,finansowei inne regionu mają istotne zna-
czenie dla kreowania warunków przedsiębiorczości i funkcjonowaniafirm. Każ-
dy region charakteryzuje się odmiennymizasobami, które mogą wpływa:
następnie na poziom konkurencyjności firm działających w tym regioniel.
Dlatego też, uwzględnienie czynnikówregionalnych wpływających na tworze-
nie i rozwój firm wydaje się uzasadnione.

Zebrane dane statystyczne umożliwiły sprawdzenie modelu przedstawione-
go powyżej orazzbadanie czynników o charakterze regionalnym, związanych
z wyższym tempem powstawania, przetrwania i wzrostu firmy. W tymcelu
utworzono kohorty nowych firm wposzczególnych latach oraz w poszcze;
nych województwachz podziałem na firmy krajowe i zagraniczne. Statystycz-
ne porównanie współczynników powstawania, przetrwania i wzrostu daje
możliwość obserwacji procesu tworzenia przedsiębiorstw oraz niektórych
czynników przyczyniających się do ich sukcesu.

Punktem wyjścia rozważań na temat wpływu czynnikówregionalnych na
przedsiębiorczość jest wyodrębnienie zespołu cech regionalnych określających
tempo powstawania i początkowej wielkości firmy!!. Lista wyróżnionych cech
oraz przyjęte hipotezy badawcze wygląda następująco:

1. Udział zatrudnienia wrolnictwie. Im wyższy jest ten udział, tym niższe
tempo powstawania nowych firm ich średnia wielkość

2. Logarytm gęstości zaludnienia oraz kwadrat tej wielkości. Zmiennete okre-
ślają przewagę dużych aglomeracji, związaną z bardziej skoncentrowanym
rynkiem, z czego wynika dodatnia korelacja tempa powstawania firm
i gęstości zaludnienia. Z drugiej strony, w obszarach gęsto zaludnionych
obserwuje się ujemną korelację między tempem powstawania nowych firm
i logarytmemkwadratu gęstości zaludnienia, co wiążesię z wyższymikosz-
tami produkcji w gęsto zaludnionych obszarach. Oczekiwania dotyczące
wielkości firm są odwrotne, ponieważ obszary o większym zaludnieniu

    

 

  

10. Kuciński K. 1997, Przestrzenne aspekty przedsiębiorczości, Monografie i Opracowania, Nr 430.
IFGN SGH,s. 9-14.

1 Przyjęty zespół cech ma wdużymstopniu charakter umowny. Uwzględniono najważniejsze
cechy mierzalne, które uznanoza najbardziej istotne ze względu na cel badania. Pominięto
natomiast szereg cech typu morfologicznego(wynikające z warunków fizyczno-geograficz-
nych). organizacyjnych, strukturalnych i innych.
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mogą dawać preferencje większym firmom, ze względu na większą skalę
działalności!?,

3. Udział zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach państwowych w 1990
roku. W rejonach o wyższej koncentracji powstaje prawdopodobnie mniej
przedsiębiorstw i rejony te są mniej atrakcyjne dla zagranicznych inwe-
storów. Nie ma wyraźnego związku między początkowąwielkością firmy
a tą zmienną.

4. Województwa graniczące Niemcami lub położone wzdłuż zachodniego
wybrzeża Bałtyku. Definicja tej zmiennej obejmuje wszystkie wojewódz-
twa graniczące z Niemcami. Rejony te położone są bliżej gospodarek Eu-
ropy Zachodniej, co daje im korzyści geograficzne. Firmy w tych woje-
wództwach mogą wykorzystywaćniższe płace i niższe koszty transportu
niż w pozostałej części Europyi na tym budować swoją pozycję konku-
rencyjną.

5. Liczba głównych siedzib banków w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kapi-
tał finansowy jest podstawądziałalności nowych firm i można oczekiwa:
że możliwość dostępu nowych firm do kapitału bankowego może dawać
przewagę przedsiębiorstwom zlokalizowanym w pobliżu banków.

6. Liczba oddziałów banków wprzeliczeniu na 1 mieszkańca. Zmiennata
umożliwia rozróżnienie przewagi wynikającej z bliskiego położenia głów
nej siedziby banku, gdzie podejmowanesą wiodące decyzje dotyczące
nansowania inwestycji i bieżącej działalności gospodarczej.
Zależność między tempem powstawania firma bliskością usług banko-
wychi siedzib bankówjest szczególnie interesująca dla przyjętego celu
badawczego. Dostępność usług bankowych jest czynnikiem, który może
być częściowo uzależniony od polityki gospodarczej. Dotyczyto zwłasz-
cza państw przeprowadzających transformację, ponieważ reforma banko-
wościi decyzje podejmowane w tej dziedzinie będą wpływać na lokaliza-
cję banków oraz to, czy pozostaną one przedsiębiorstwamipaństwowymi.
Tak np. dostępność usług bankowych może wpływać na tworzenie no-
wychprzedsiębiorstw, o czym świadczą danez innych krajów. I tak np.
J. Jackson i A. Thomas zbadali wzrost zatrudnienia wśród nowych firm
w USA latach 1969-1976 na poziomie danego stanu, przy ciągle w,
stępujących wówczas różnicach usług bankowych w poszczególnych st
nach [Jackson, Thomas, 1995, s. 323-353]. Doszli do wniosku, że nowe
i młode firmy odnoszą korzyści w rejonach, gdzie znajduje się więcej ma-
łych banków. W przypadku starszych firm, korzystna jest sytuacja od-
wrotna. W gospodarce polskiej oznaczałoby to, że prywatyzacja dużych
bankówpaństwowychnie będzie stymulować tempa powstawania firm,
jeśli program przekształcania banków państwowych nie doprowadzi do
utworzenia systemu o bardziej regionalnej strukturze.

7.. Wybrane czynniki o charakterze infrastrukturalnym, jak np. liczba dróg
w przeliczeniu na 1000 km? powierzchni, czy liczbatelefonów w przeli-

 

   

   

 

  

 

12. Logarytmowanie jest stosowane w celu uzyskania bardziej jednolitego rozkładu.
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czeniu na 100 mieszkańców!*, Należyprzypuszczać, iż występuje pozy-
tywna korelacja między tymi czynnikami a liczbą nowo utworzonych
firm.

iczba organizacji i centrów zarejestrowanych w Krajowym Systemie Usług.
Podmiotyte zajmują się szkoleniem, świadczeniem usług doradczych, in-
formacyjnych i innych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zba-
dać,czy liczba tych organizacji w regionie jest dodatnio skorelowanaz wyż-
szym tempem tworzenia nowychfirm.

9. Stopa bezrobocia. Im wyższa stopa bezrobocia, tym mniejsza liczba no-
wo utworzonychfirm.

10. Średni czas kształcenia w latach. Przyjęto hipotezę, że im dłuższy czas
kształcenia(czyli im wyższe przeciętne wykształcenie populacji), tym więk-
szaliczba nowo utworzonych przedsiębiorstw.

 

Wskaźniki powstawania firm

Wykorzystując statystyczny model powstawanianowych firm, przebadanych
zostało kilkanaście wyżej wymienionych hipotez (propozycji). Jedna dotyczyła
powiązań międzyinfrastrukturą lokalną mierzoną wskaźnikiem gęstości dr
o twardej nawierzchni na 100 km kwadratowych,liczba telefonów na miesz-
kańcóworaz zasobamiinstytucjonalnymi, takimi jak liczba organizacji wspie-
rających rozwój gospodarczy wregionie i gęstość oddziałów bankowych.

Inna grupa hipotez odnosi się do liczby istniejących na danym terenie
firm, tak jak to jest ukazane w równaniu (2). Istniejącefirmy zostały podzie-
lone na krajowei zagranicznetak, by zweryfikować dwie różne hipotezy. Pierw
sza wiąże narodziny firm z nasyceniem firmtego samego typu w danym re-
gionie w celu określeniasiły efektu aglomeracji [Arthur, i inni, 1987; Arthur,
1990; Krugman, 1991]. Efekty aglomeracji mogąpłynąć z efektu demonstracji
zgodnie z którym ludzie zaczynają naśladować przedsiębiorców, którym się
powiodło, rozwoju lokalnych zasobów, które stymulują powstawanie nowych
firm czy innych form ekonomii skali w danym regionie. Nowak [Nowaki in-
ni, 1994] wskazuje, że takie efekty odgrywały istotną rolę w przypadku Polski

Druga hipoteza odnosi się do powstawania nowych firm krajowych wza-
leżności od liczbydziałających firm zagranicznych. Jednym z argumentów władz
regionalnych za przyciąganiem zagranicznychinwestycji (obok tworzenia no-
wych miejsc pracy) jest przekonanie, że zagraniczne firmy stymulować będą
powstawaniefirm krajowych. Źródłem tej stymulacji może być zapotrzebowa-
nie na dobra wytwarzane przez lokalne firmylub szerzenie informacji na te-
mat tworzenia i zarządzania nowymi przedsięwzięciami. Do modelu zostały
również włączone zmienne charakteryzujące lokalne warunki demograficzne

 

  

  

13. Dokonano tu przemianowania w celu uzyskania wartości porównywalnych z innymi. tj. gę
stość dróg liczona jest na 1000 kilometrów kwadratowych (zazwyczaj podzje się ją w prze-
liczeniu na 100 kilometrów kwadratowych), a liczba telefonóww przeliczeniu na 100 miesz-
kańców(zazwyczaj liczy się na 1000 mieszkańców).
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i ekonomiczne: gęstość zaludnienia, wykształcenie, sektor rolniczy, związki
z rynkami państw Europy Zachodniej i wielkość siłyroboczej zatrudnionej
w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez państwo.

Tablica A1 prezentuje szacunkowe wyniki statystyczne. Szacunki zostały
wykonanedla narodzin we wszystkich sekcjach, a w następnym etapie badań
danete będą dezagregowane.

Formalny model statystyczny wygląda następująco:

>
 

 

KE + Rok;D + ALoglPop) + A,Log (FP) + AsLog pó)M )+

(4)

 

gdzie:
Bl oraz B/ = liczba nowych firm krajowychi zagranicznych (odpowiednio)
w danym województwie w roku 1;

X,

 

mienne regionalne związane z gospodarką, demografią i infrastrukturą
opisujące każde województwo;

C = wektor współczynników mierzących korelacje między logarytmem naro.
dzin firm per capita i każdej ze zmiennej deskryptora;

Rok, zmienne pozorne dla każdego roku(rok 1997 jest tu rokiem bazo-
wym);

D = współczynniki dla każdego roku mierzące, jak narodziny firm w danym
roku różnią się od współczynnika narodzin firm w1997 roku;

  

logarytm wielkości populacji;
całkowita liczba firm krajowych i zagranicznych w roku 1-1 per

 

capita;
B;Ń/Pop = liczba narodzin firm krajowych lub zagranicznych per capita w ro-

ku poprzednim 1-1

Powstałe firmy per capita zostały włączone w celu uchwyceniaefektów
działania czynników regionalnychnie ujętych w analizie a mogących wpływać
na sukces danego województwa w tworzeniu nowych firm. Wprowadzenie te-
go przybliżenia powinno pomócnaszymzmiennym mierzący całkowitą licz-
bę firm objąć wszystkie efekty aglomeracji.

Użyty w tabl. AI termin przeszłej wartości zmiennej narodzin (lagged bir-
ths) został wprowadzony w celu uwzględnienia efektów każdego z pominię-
tych czynników, które mogłybywpływać na szczególnie dobre wyniki jakiegoś
województwa w tworzeniu nowych firm. Włączenie przeszłej wartości zmien-
nej narodzin powinien powodować,że wskaźniki całkowitej liczbyfirm będą
dokładniej oddawaćefekt aglomeracji. W założeniach, wartość stała (Con-

  



62 GOSPODARKA NARODOWAN:

 

stans) oznacza wskaźnik powstawania firm w 1997 roku. Parametry oznaczo-
ne przez D mierzą, jak wskaźniki te odbiegają od wskaźnika dla roku 1997
dla poszczególnychlat. Użytą metodą przybliżenia był ujemny rozkład dwu-
mianowy!*.

Rozważania nad relacjami statystycznymi, ukazane wtabl. Al, mogą być
podzielone na trzy podstawoweczęści. Pierwszą z nich są relacje między in-
teresującymi nas wskaźnikami a podstawowymi zmiennymi regionalnymi cha-
rakieryzującymiposzczególne województwatakimi, jak gęstość zaludnienia i po-
łożenie geograficzne.

Drugą cześć tworzą relacje międzyinteresującyminas wskaźnikamia zmien-
nymiregionalnymi charakteryzującymi zasobyrzeczowei ludzkie,takie jak sieć
dróg i poziom edukacji populacji. Ostatnia, trzecia część analizydotyczywpły-
wu zmiennych regionalnych związanychz efektami aglomeracji (skupienia) na
liczbęfirm krajowych i zagranicznych.

Wskaźniki narodzin zarówno dla firm krajowych, jak zagranicznych były
niższe w regionach rolniczych i tam, gdzie był duży udział pracowników za:
trudnionych w przedsiębiorstwach państwowych. Dodatkowo, wskaźniki naro-
dzin dla firm zagranicznychbyły negatywnie skorelowanez gęstością popula-
cji i regionalną stopą bezrobocia. Wskaźniki tworzeniafirm były również wyższe
w Warszawie i w województwach zlokalizowanych w pobliżu granicy z Niem-
ami, a zatem bliżej zagranicznych firm i rynków. Wskaźnik tworzenia firm

dla firm krajowych nie był skorelowanyz żadnymi z tych czynników.
Związki ze zmiennymi opisującymi poziom infrastruktury są interesu-

jące i skłaniające do refleksji. Istnieją silne dodatnie korelacje między wskaż-
nikiem powstawania dla firm krajowycha liczbą siedzib bankówi oddziałów
bankówliczonych per capita, ale ujemne jeżeli chodzi o liczbę banków spół-
dzielczych.

Biorąc pod uwagę maksymalne odchylenie w odniesieniu do siedzib ban-
kówi liczby oddziałów, można oczekiwać, że zmiennata jest odpowiedzialna
za ok. 35% wzrostu liczby tworzonych firm krajowych per capita. Zwiększe-
nie gęstości banków o banki obsługujące inne sektory, jak na przykład rolnic-
two, pomniejsza efekty po stronie narodzin firm. Ten ostatni argument jest
prawdopodobny, gdyż zwiększenie depozytów wbankach specjalizujących się
w działalności innej niż przemysłowa zmniejsza dostępność funduszy dla ce-

    

   

14. Ujemny rozkład dwumianowyjest uogólnioną wersją modelu Poissona. Jego przewaga nad
modelem Poissona polega na tym. że funkcja dopuszcza do sytuacji, kiedy rozbieżność ob-
serwowanych zjawisk przewyższa te określone przez rozkład Poissona, co zostało przez nas
zaobserwowane. Parametr? określastopień odchylenia modelu od modelu Poissona, co wy-
mika z założenia a=0. Wyniki wskazują wyraźnie, że proces nie odpowiada rozkładowi Pois
sona, wartości « są znacznie większe od zera, chociaż tak duże w wartościachbez
względnych. Szacunki były (statystycznie) identyczne do równania, gdzie zmienną zależną
jest log narodzin firmper capita, ale ujemnyrozkład dwumianowy powinien być lepszym
opisem procesu, który przedstawiamy.
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lów komercyjnych'5. Nie ma przy tym dowodówna istnienie pozytywnych ko-
relacji między powstawaniem firm zagranicznych i strukturą lokalnego sekto-
ra bankowego. Tak wskaźnik narodzin dla firm krajowych, jak i zagranicznych
jest pozytywnie skorelowanyz lokalnym poziomem edukacji, przy czym ka:
dy dodatkowy rok pobierania naukijest związanyz około 15% wzrostu wska:
nika powstających firm. Gęstość dróg na jeden kilometr kwadratowy orazlicz-
ba telefonów per capita nie były pozytywnie skorelowane ze wskaźnikiem
tworzenia firm krajowych. Te zmienne były słabo powiązane ze wskaźnikiem
narodzin firm zagranicznych, chociaż wskaźniki nie są statystycznie istotne.
Liczba ośrodkówi instytucji zajmujących się promowaniem przedsiębiorczo-
ści i akredytowanych w Krajowym Systemie Usług była pozytywnie związana
z tym wskaźnikiem dla firm krajowych. Dwukrotne zwiększenie liczby takich
instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości związane byłobyz 10% wzro-
stem wskaźnika narodzin.

Zależność międzypowstawaniem i całkowitą liczbą firm krajowych i za-
granicznych per capita dostarcza dwóch interesujących rezultatów. Wskaźniki
tworzenia firm krajowychbyłysilnie i pozytywnie skorelowanez liczbą firm
krajowych i wzrost liczbyfirmkrajowycho jeden procent powodował zwięk-
szenie tego wskaźnika o 0.23 punktu procentowego. Wskaźnik tworzenia firm
zagranicznych był podobnie silnie skorelowanyz liczbą firm zagraniczni
Wskaźniki powstawania nie były skorelowane z przeszłymi wskaźi
rodzin, które były włączone, by wyeliminować symulowane związki między
narodzinami i zmiennymi mierzącymiliczbę istniejących przedsiębiorstw (wy-
łączenie zmiennej przeszłej wartości wskaźnika narodzin do równania dla
firm krajowych powoduje wzrost wskaźnika narodzin do 0.28 i zmniejszenie
błędu standardowego do 0.8. Rezultaty te wskazują na istnienie bardzo silne-
go efektu aglomeracji (skupienia), zgodnie z którym obszary o dużej liczbie
firm prywatnych będą miały najprawdopodobniej nawet większe wskaźniki
narodzin w następnych latach.

Nieoczekiwanym rezultatem było to, że wskaźnik narodzin dla firm krajo-
wychnie był związany z liczbą firm zagranicznychdziałających w danym wo-
jewództwie. Zatem założenie,że przyciąganie zagranicznych inwestycji do da-
nego województwabędzie prowadzić do stymulowania powstawaniakrajowych
firm,nie znalazło potwierdzenia w naszych badaniach. Analogicznie, nie stwier-
dzonozależności między liczbą firm krajowych i wskaźnikiem tworzenia firm
zagranicznych.

   

 

  

15. Jackson i Thomas (1995) zidentyfikowali podobne relacje w odniesieniu do danychz USA
z początku lat 70., gdzie proporcja lokat w bankach komercyjnych. w przeciwieństwie do
wkładów w towarzystwach kredytówwzajemnychi kasach oszczednościowych, jest pozytyw.
nie skorelowana ze wzrostem zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach. W tym czasie to
warzystwa kredytów wzajemnych i kasy oszczędnościowe mogły udzielać kredytów wyłącz-
mie na cele budownictwa mieszkaniowegoi zakup dóbr konsumpcyjnych
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Przetrwanie i rozwój

Formalne modele dla wskaźnikówprzetrwania i rozwoju przedstawiają się
następująco:

Log ( ri | = XB + YD + AjCoj+ AzWiek, + AzWiek + „| a | BA; (>):  

  

  

 

AsLog (F,.)) + ArLog (TF?) + AyLog (TF) 6)

oraz

Log |-FFF_| =XB + Y,D + A4Co, + AzWiek, + Azewik + AyLog |FEL| +
7 MELIF, - Fa

AsLog ( z ) + AdLog (F.1)+ AzLog (TEŻ) + AgLog (TFL) (©)
a

gdzie:
P, = F/F,, = stosunek ilości firm, które przetrwały w roku t dofirm, które  

przetrwały w roku t-/;
mienne regionalne związane z gospodarką, demografią i infrastrukturą

opisujące każde województwo;
Y, rok utworzenia firmy
D współczynniki dla każdego roku mierzące, jak narodziny w danym roku,

różnią się od współczynnika narodzin dla 1997 roku;
Co, = zmienne zerojedynkowe wskazujące, czy dana kohorta jest kohortą firm

istniejących w 1990 roku;
A, = estymacja, jak współczynniki przetrwania czy wzrostu różnią się od od-

powiednich wartości dla pierwszej kohorty;
A>s = estymacja, jak przetrwanie czy wzrost w pierwszym roku trwania da-

nej kohorty różni się od długookresowego trendu;
Wiek, = pierwszy rok istnienia kohorty;
Wiek = wiek kohort w latach włączony jako ujemny wykładnik w równaniu

wzrostu;
„„lF,, = przeciętna wielkość firmy w roku poprzednim, zmienna występuje
w postaci logarytmicznej w równaniu wzrostu;

S„/E„; = przeciętna sprzedaż na zatrudnionego lub przeciętna produktyw-
ność w roku poprzednim, zmienna występuje w postaci logarytmicznej w rów-
naniu wzrostu;

   



John E. Jackson,J. Klich, K. Poznańska, Nowe przedsiębiorstwa w transformacji. 65

F,, =liczba firm w kohorcie, w roku poprzednim, zmienna jest w postaci lo-
garytmicznej w obu równaniach;

TFJ[ = całkowita liczba firm krajowych i zagranicznych w roku poprzednim
dla wszystkich kohort, podana w formie logarytmicznej, w oburównaniach;

Ep = wzrost przeciętnej wielkości firmy (liczby zatrudnionych) w latach
r

1-1 do t, zmiennązależną jest logarytmwspółczynnika wzrostu;

Zmienną zależną w równaniu opisującym przetrwanie firm jest logarytm
różnicy między liczbą firm istniejących w rokut-/ i istniejących również w ro-
ku 4, tj. P, F/F,+. Zmiennązależną w równaniu wzrostu firmy jest logarytm
przeciętnej wielkościfirmy w roku 1 do przeciętnej wielkości firmy wroku 1-/
F, odnosi się do liczby firm w roku t tak krajowych,jak i zagranicznych w ko-
horcie. E, oraz $, wskazują zatrudnienie i sprzedaż w kohorcie, zatem uwzględ-
niane są zmienne przeciętnej wielkości firmyi przeciętna sprzedaż na zatrud-
nionego wkohorcie. Zmienne oznaczone przez TF4 oraz TFT reprezentują
całkowitą liczbę firm krajowych i zagranicznych w roku t-/. Zakłada się, że
im (średnio) większe i bardziej efektywne są firmy(co jest mierzoneliczbą za-
trudnionychi sprzedażą na zatrudnionego) tym wyższe są wskaźniki prze-
trwania i wzrostu. Zmienne mierząceliczbę firm w kohortach i całkowitą licz-
bęfirm w roku £-/ są uwzględnione, by reprezentowały efekty wzrastającej
konkurencji. Jeżeli mamydo czynienia z presją konkurencji, współczynniki tych
zmiennych będą ujemne.

Zmienne wyrażone przez X, są takie same, jak w tablicy Al. Dodaikowy-
mi terminamido tych równań są określenia, czy obserwacja odnosi się do ko-
horty firm z 1990 roku (Kohorta = 1), czy obserwacja odnosi się do pierw-
szego roku istnienia firmyna rynku (Wiek = 1) i wieku kohorty. Pierwsza
zmienna jest wprowadzona, by ująć to, że nie znamy dokładnego wieku tej
kohorty i że może się on różnić od następnych kohort, ponieważ obejmuje on
firmy powstałe przed 1989 rokiem. Dwie zmienne związane z wiekiem zosta-
ły wprowadzone, by reprezentować prawdopodobieństwo, że roczne wskaźni-
ki przetrwania firm rosną wraz z wiekiem kohort.

Tablica A2 przedstawia wyliczone współczynniki korelacji między liczbą
firm, które przetrwały i rozwijały się a zmiennymi regionalnymi. Z danych
wynika,że nie znajdujemy widocznych korelacji między podstawowymi zmien-
nymiregionalnymi i zmiennymi charakteryzującymiinfrastrukturę a prze-
trwaniem i rozwojem tak firm krajowych, jak i zagranicznych. Istnieją słabe
pozytywne korelacje tak między wskaźnikami przetrwania firm i liczbą insty-
tucji wspierających rozwój gospodarczy oraz liczbą aparatów telefonicznych
i negatywne związane z procentem pracowników zatrudnionych w dużych fir-
mach państwowych.Istnieje też związek między przetrwaniem firm krajo-
wychi poziomem edukacji, przy czym wskaźniki przetrwania rosną o 10%
przy wzroście przeciętnego wykształcenia o jeden rok nauki
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Przetrwanie firm krajowych było pozytywnie skorelowanetak z wielkością,
jak i gęstością zaludnienia, co sugeruje, że wielkość rynku jest znaczącym
czynnikiem sukcesu firmy. Jest niewiele trwałych zależności w odniesieniu do
wskaźników wzrostu. Ten brak statystycznychzależnościnie dziwi, biorąc pod
uwagę, jak niewielkie różnice wystąpiły między poszczególnymi województwa-
mi w odniesieniu do firmkrajowych, co zostało ukazane na wykresie 2 i 3.

Najsilniejszymi prognostykami dotyczącymiprzetrwania i wzrostu są jed-
nak cechysamych kohort, a nie czynniki zewnętrzne. Kohorta z roku 1990
wydaje się różnić od innych kohort, ponieważ dla firm krajowych, jak i za-
granicznych kohorta miała mniejszy wskaźnik przetrwania i wzrostu, szcze-
gólnie dla firm zagranicznych.

Dla wszystkich kohort wiek kohortybył powiązany ze współczynnikiem prze-
trwania, przy czym współczynnik ten był dużo mniejszy dla pierwszego roku
działania firmy. Współczynnik przetrwania rósł jednak potem wkażdym na-
siępnym roku. Wielkośći sprzedaż na zatrudnionego były silnie związane ze
wskaźnikiem przetrwania, zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje podstawado twier-
dzenia, że wzrastająca liczbafirm prowadzi do obniżania wskaźnika przetrwa-
nia, co wskazuje na efekt konkurencji.

Roczny wskaźnik wzrostu dla firm krajowych spadał o około 7% przy każ-
dorazowym podwojeniu wielkości firmy, wskazując tym samym,iż to naj-
mniejsze firmy są najszybciej rosnącymi firmami. Wskaźniki wzrostu zmniej.
szają się systematycznie wraz z wiekiem kohort. Jest to prawdziwezarówno
w odniesieniu do roku, w którym zainicjowana została działalność firmy, jak
i dla lat następnych zgodnie z malejącym wskaźnikiem wykładniczym. Efekty
konkurencji w związku ze zwiększaniem się liczby firm były bardzo małe,szcze-
gólnie wodniesieniu do firm krajowych. W przypadku firm zagranicznych ist-
niała mała pozytywnakorelacja między wzrostem i całkowitą liczbą firm, co
sugeruje pozytywny efekt aglomeracji. Natomiast efektywność mierzona w
kością sprzedaży na zatrudnionego jest pozytywnie skorelowana ze wskaźni-
kamiwzrostu, a każdy 10% wzrost efektywności skutkuje 0,4% zwiększeniem
wskaźnika wzrostu.

  

 

 

Wzrost płac i produktywność

Są dwaistotne czynniki, które trzeba uwzględnić analizując wzrost płac.
Pierwszy to odpowiedź na podstawowe pytanie, czy i jak szybko rosły płace
w firmach krajowychosiągających sukcesy na rynku. Nowe, pojawiające się
przedsiębiorstwa pokazane w tabeli 6 potwierdzają, że miejsca pracy stworzo-
ne w nowych przedsiębiorstwach są mniej atrakcyjne niż miejsca pracy w więk-
szych firmach, jeżeli atrakcyjność mierzyćjedynie wysokością płacy. Korzyści
tworzenia i obserwacji kohort polegają na tym, że możemy śledzić jak zmie-
niały się płace w firmach, które przetrwały i rozwijały się. Jeżeli płace w tych
przedsiębiorstwach rosły wraz z firmami, zatem firmy te stawałysię z wolna
dużymiprzedsiębiorstwami, a zatem płace w tych przedsiębiorstwachi praw-
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dopodobnie jakość stanowisk pracy będzie się zbliżała do tych notowanych
w dużych przedsiębiorstwach. Jeżeli zachodzi takie zjawisko,to proces kreacji
nie prowadzi tylko do tworzenia nowych miejsc pracy, ale do powstawania
tzw. dobrych miejsc pracy, jak na to wskazuje analiza wskaźników wzrostu
i przetrwania.

Drugie pytanie dotyczyporównania wzrostu płac wróżnych typach przed-
siębiorstw. Z tabl. 6 i 7 wynika, że wzrost płac dokonywałsię według różnych
wzorcóww firmachkrajowych prywatnych i państwowych. Ponadto tabela 8
sugeruje, że wzrost płac niekoniecznie związany jest ze wzrostem produktyw-
ności w firmach państwowych.

Model statystyczny wykorzystanydo testowania powyższych hipotez wyglą-
da następująco:

 

   (SIE),
A |————-1| +4; -1 7)

- | |-- (5 ) 2

gdzie:
W,W,., = przeciętne wynagrodzenia brutto definiowane jako stosunek płacy

brutto w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w czasie £ do wielkości
płacy brutto w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w cz:

X, = odchylenia od mediany dla wszystkich województw w roku 1;
E,J/F,, = przeciętna wielkość firmy w roku poprzednim, zmienna występuje
w postaci logarytmicznej w równaniu wzrostu;

S.IE,, = przeciętna sprzedaż w przeliczeniu na jednego zatrudnionego lub
przeciętna produktywność w roku poprzednim, zmienna występuje w po-
staci logarytmicznej w równaniu wzrostu;

t-l;

 

 

(SIE), = współczynnik produktywnościliczony jako wielkość sprzedaży(SIE);

w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w roku £ do wielkości sprzedaży
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w roku (t-/). Od tego wyrażenia
odejmuje się I tak, że w przypadku, gdy nie ma zmian w produktywności
wartość zmiennej wynosi zero;

W,    = współczynnik płac, definiowany jako stosunekprzeciętnej płacy brutto

w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wroku 1-/ do przeciętnej płacy
wwojewództwie w latach 1991-1997. Od tego wyrażenia odejmuje się I tak,
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że zmienna mierzy odchylenia płac z roku poprzedniego od wieloletniej śred-
niej płacy w tym regionie.

Pozostałe oznaczenia: jak we wzorach: (5) i (6).

 

Analiza odnosi zmianę płacy w przeliczeniu na pracownika w ciągu roku
w danej kohorcie (W/W, ,), do tych samych zmiennychopisujących wojewódz-
two,zmiennych zero-jedynkowych i zmiennych kohort jak poprzednio. Zmian;
w płacach są również odnoszone do przeciętnej wielkości firmy i produktyw-
ności (sprzedaż na zatrudnionego) w każdej kohorcie i do zmian w produk-
tywni Rocznywzrost płac jest również odnoszony do wielkości płac
wroku £-/ podzielonej przez przeciętną wysokość płacy w kohorcie w danym
województwie w latach 1990-1997 dla wszystkich wyróżnionych kategorii
firm. Hipoteza brzmi, że im bardziej płace przewyższają tą przeciętną w da-
nym roku, tym mniejszy będzie przewidywany wzrost w roku następnym.
Przypuszczalnie im mniejszy jest ten proces dostosowawczy, tym mniej płace
odzwierciedlają warunki rynkowe. Zmienne opisujące są definiowanejako od-
chylenia od wartościprzeciętnych dla wszystkich województwi dlatego współ-
czynnikirocznych zmiennych zero-jedynkowych będą określały zmianę płac dla
danej kohorty w województwie posiadającym przeciętne wartości dla bada-
nych zmiennych. Wartość 1 będzie odejmowanaod zmiennych mierzących zmia-
nę w produktywności stosunek poprzedniej wysokości płacy do wojewódz-
twa o średnich wartościach dla badanych zmiennych, zatem zmienne te mierzyć
będą procentowe zmiany produktywności.

Przy tych szacunkach mogą pojawićsię pewne obawy, co do wiarygodno-
ści wykorzystanych danych,szczególnie tych dotyczących płac. Niektóre przed-
siębiorstwa mogą zaniżać wysokość płac w celu uniknięcia płacenia wysokich
podatków. Pracownicyotrzymują wówczas różnego rodzaju rekompensaty czy
inne niż płaca wynagrodzeniapieniężne. Statystyczny problem pojawiasię wów.
czas, kiedy te zaniżone wielkości związane są z krytycznymi zmiennymi wyja-
śniającymi, takimi jak poziom czy zmiana produktywności. Wierzymyjednak,
że jeżeli taki problem wystąpi, to spowoduje on, że nie będziemy uwydatniać
zależności międzyzmianamipłac i produktywnością.

Rezuliaty analizy statystycznej są przedstawiane w tabl. A3. Na potrzeby
tej analizy włączamyprzedsiębiorstwa państwowe, by przeciwstawić wzrost
płac w tych przedsiębiorstwachtakiemu wzrostowi w przedsiębiorstwach pry-
watnych. W odniesieniu do pytania o wzrost płac wraz ze starzeniem się ko-
hort, wyniki pokazują, że taki wzrost nie występuje, przyinnych warunkach
niezmiennych. Tak dla firm krajowych, jak i zagranicznych w pierwszym ro-
kuistnienia kohortynotuje się znaczny wzrost płac, odpowiednio 9 i 12%.Wzrost
nie pojawia się automatycznie w latach następnych. Dla firm państwowych

 

 

 

 

   

16. Wielkość sprzedaży podawana jest w wartościach realnych przy użyciu deflatora PKB,a pła
ce są wyrażone przy wykorzystaniuwskaźnika CPI publikowanych przez GUS.
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nie odnotowuje się korelacji między wiekiem kohorty i zmianami płac, co nie
dziwi, jeżeli się uzna, że są to na ogół dojrzałe firmy. Bardziej znaczącym jest
fakt, że dla firm krajowych zwiększenie płac jest pozytywnie związanez prze-
ciętną wielkości przedsiębiorstwa. Zatem wmiarę jak firma odnosi sukcesy,
co znajduje wyraz w zwiększaniu zatrudnienia, płace rosną szybciej niż w ko-
hortach, gdzie firmy nie wzrastają. Okazuje się, że proces przedsiębiorczy
stwarza wartościowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach krajowych, trzeba
jedynie, by te miejsca pracy dojrzewały wraz z firmą,

Porównania wzrostu płac wfirmach krajowychi państwowych ukazuje waż-
ne prawidłowości. Zmienne wyliczane w ciągu roku ukazane w tabeli A3 po-
kazują oczekiwanywzrost płacy w tym roku dla kohortydla przeciętnych war-
tości wszystkich zmiennych włączając w to poprzednie wartości wielkościfirmy
i sprzedaży na zatrudnionego, ale bez zmiany w produktywnościi poprzed-
niej wysokościpłacyrównej przeciętnym wartościom zmiennych liczonych dla
województwa. Współczynniki dla roku 1991 i 1992 wskazują, że płace realne
wtakich przeciętnych kohortach firmkrajowychi kontrolowanychprzez pań-
stwo wzrastają o około 14%. W1993 płace wfirmach krajowych spadły
0 1,5%,a w firmachkontrolowanychprzez państwo wzrosły o 3%.

Między 1994 i 1997 rokiem w przeciętnej kohorcie firm krajowych płace
wzrosły 0 4,5%, podczas gdy w firmach państwowych zanotowano wzrost
płac o 33,5%. Wzrost płac wfirmach zagranicznych rósł w podobnymtempie.
jak w firmach państwowych we wszystkichlatach z wyjątkiem 1993 roku. Te
kontrastysą jeszcze bardziej uderzające, jeżeli uwzględnimy, iż te zmiany nie
obejmowały zmian wproduktywności. Znacząco wyższy wzrost płac w fir-
mach państwowych zbiegł się w czasie z objęciem rządówprzez koalicję SLD
i PSL. Duży wzrost płac wfirmach zagranicznych wskazuje na presję, jaką te
firmy wywierają na lokalnyrynek pracy, na którymfirmy krajowe muszą kon-
kurować o pracowników, ale nie mogą im zaoferowaćrównie wysokich płac

Następne pytanie brzmi: czy zmiany w płacach powiązane są z różnicami
w produktywnościi wzrostem produktywnościi z poziomem płac w odniesie-
niu do przeciętnych płac. Odpowiedź brzmi: nie i w rzeczywistości relacje
między zmianami w płacach i tymi czynnikami wskazują, że grupa przedsię-
biorstw kontrolowanych przez państwo jest mniej wrażliwa na warunki eko-
nomiczneniż inne grupy firm. Współczynniki poprzedniej wielkości sprzeda-
ży na zatrudnionego i zmian w produktywności wskazują, że zmiany tych
zmiennych są znacznie silniej związane z różnicami we wzroście płac wfir-
mach prywatnych, aniżeli w firmach kontrolowanych przez państwo. Wzrost
produktywności o 10% wiąże się ze wzrosiem płac w firmachkrajowych i za-
granicznych odpowiednio o 1,9% i 1,2% i o 0,3% wfirmach kontrolowanych
przez państwo. Nawet bez zmiany wproduktywności w danymokresie, firmy
krajowe i zagraniczne cechujące się wysokim wskaźnikiem sprzedażyna za-
trudnionego w roku poprzednim notowały większy wzrost płac w danym ro-
ku, co pokazuje współczynnik 0,075 wartości produktywności w roku po-
przednim. Takie związki nie występowały wśród firm państwowych, gdzie
współczynnik przeszłej wartości produktywności kształtował się na poziomie
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0,016. Wreszcie, płace w firmach krajowych i zagranicznych reagowały dużo
silniej na odchylenia od przeciętnego poziomu płac w województwie niż pła-
ce w firmach państwowych, jak na to wskazują współczynniki poprzedniej
wartości płac. Na każdyprocent o jaki płace przewyższają poziom średniej
płacy w województwie w latach 1990-1997, wzrosty płac w latach następnych
były zredukowane o 0,4% wfirmach krajowychi zagranicznych. W firmach
państwowych jednakże oczekiwanaredukcja płac wynosiła 0,1%.

Są tylko nikłe zależności między zmianami płac i zmiennymi charaktery-
zującymi województwa i odnosisię to do wszystkich rodzajówfirm. Częś
wym wytłumaczeniemtego faktu może być to, że różnice między wojewódz-
twami zostały wprowadzone do modelu za pośrednictwem zmiennej mierzącej
poziom płac w kohorcie w czasie 1-1 porównywanej do przeciętnej płacy
w województwie w okresie 1990 do 1997. Gdybyśmy modelowali poziom płac
bezpośrednio bez zmiennej wartości poprzedniej, moglibyśmy zaobserwować
bardziej wyraźne związki między płacamii zmiennymiregionalnymi. Ponie-
ważjednak celem tej części było porównanie zmian płac w różnychtypach
przedsiębiorstw, tabl. A3 daje najlepszy opis.

 

Wnioski

Wnioski z przedstawianych powyżej badań można pogrupować w kilka ka-
tegorii. Jedna dotyczy bliskich związków analizowanychzjawisk z teorią roz-
woju gospodarczego J. Schumpetera, w szczególności do roli nowych przed-
siębiorstw. Druga grupa konkluzji odnosi się do polskiej transformacji per se
i do tego, jak rezultaty niniejszych badań mogą być wykorzystane w dyskusji
na temat kierunków polityki gospodarczej. Na koniec chcielibyśmy przedysku-
towaćimplikacje modelu wzrostu płac i sposobu kształtowania płac wfir-
mach kontrolowanychprzez państwo i tych działających pod presją rynku.

Wielkości pokazane w tablicach 1 i 2 dotyczące pozytywnych dokonań Pol-
ski w budowaniu gospodarki rynkowej zbieżne są z niektórymi wątkami teo-
rii Schumpetera. Upadek starych państwowych firm, nawet tych, które były
restrukturyzowaneczy prywatyzowane, odpowiada modelowi kreatywnej de-
strukcji. Te organizacje nie muszą znikać, a niektóre mogą odnieść jeszcze
sukces w przyszłości, ale nie one stanowią najbardziej dynamiczny i rosnący
w znaczenie element polskiej gospodarki.

Całkowicie nowe przedsiębiorstwa,z których większośćjest własnością kapi-
tału polskiego, są źródłem nowych miejsc pracy oraz wzrostu liczby miejsc pra-
cy i sprzedaży i wykazują tym podobieństwo do elementów procesu kreatyw-
nej destrukcji. Tablice 3-5 i analiza statystyczna są zbieżne w ukazywaniu
ewolucyjnego modelu procesu kreatywnej destrukcji. Model ten kładzie nacisk
na wskaźniki powstawania, przetrwania i wzrostu nowych przedsiębiorstw. Wy-
siłki zmierzające do zwiększenia wskaźnika wzrostu gospodarczego wymaga-
ją koncentracji na czynnikach, które mogą zwiększyć te wskaźni
niejszym elementem wpolityce gospodarczej i regionalnej powinnyby
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przedsiębiorstwa z uwagi na ich rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy. Od-
chylenia między wskaźnikami powstawaniai przetrwania były silnie skorelo-
wane z czynnikami lokalnymi, które mogą być zmienione wskutek podjęcia
zorganizowanych działań o charakterze publicznym.Tymi czynnikamibył po-
ziom edukacji (liczony długością pobierania nauki w latach), dostęp do tele-
fonu i liczba lokalnych agencji działających na rzecz rozwoju gospodarczego.

Rezultaty badań pokazują również istnienie ważnego efektu aglomeracji
wskazującego na to, że wskaźnik powstawania firmjest wyższy na obszarach,
gdzie już istnieje pewna koncentracja firm. To sugeruje, że działania zmierza-
jące do stymulowania rozwoju na obszarach o niskiej koncentracji nowych
przedsiębiorstw będą szczególnie trudne i powolne. Można jednocześnie wno-
sić,że jeżeli taki proces zostanie uruchomiony, to będzie on podlegał mecha-
nizmowi samopobudzaniasię. Efekt aglomeracji zakłada, że proces kreowa-
nia nowych przedsiębiorstw będzie się najprawdopodobniej rozwijał na
obszarach sąsiadujących z miejscami, gdzie powstałyjuż wcześniej nowe przed-
siębiorstwa. Przedmiotem dalszych badań mogłyby być czynniki wyjaśniające
efekty aglomeracji. Wyniki naszych badań mocno potwierdzają istnienietych
efektów, ale nie mamy dowodówwyjaśniających, dlaczego one występują. Mo-
że się to wiązaćz efektem demonstracji, gdzie obecność nowych firmstymu-
luje innych do zakładania nowychalbo możeto być kwestią postaw rozpo-
wszechnionych w danej populacji, które zachęcają do przedsiębiorczości [por.
Jackson, Marcinkowski, 1996]. Inne możliwości obejmują tworzenie lokalnych
organizacji i polityk, takich jak firmy doradcze, konsultingowe, zajmujące się
usługami księgowymi,itp, które są zorientowane na nowe przedsiębiorstwa.

Firmyzagraniczne stanowią niewielki procent nowo tworzonych przedsię-
biorstw i nie mają dużego udziału wtworzeniu nowych miejsc pracy(por. ta-
bele I i 2). Nie marównież statystycznego dowodu na to, że wzrastająca licz.
bafirm zagranicznych działa stymulująco na tworzenie, przetrwanie czy rozwój
firm krajowych. Z drugiej strony, nie stwierdzono, iż wzrastająca liczba firm
zagranicznych ogranicza rozwój firm krajowych, co z kolei oznacza, że nie
ma uzasadnienia dla wprowadzania restrykcji wobec firm zagranicznych.

Bardziej ogólnym wnioskiem jest wskazanie, że zdrowa gospodarka po-
trzebuje powstawania nowychprzedsiębiorstw. Można tu przywołać metaforę
zdrowego lasu, w którym z nasionstarych drzew wyrastają nowe. W okresach
głębokich zmian ten proces jest niezbędny. Jest to bardzo generalna uwaga,
która w równym stopniu odnosisię do gospodarek transformujących się [Jack-
son, Klich, Poznańska, 1999], jak i do dojrzałych gospodarek rynkowych. Wy-
siłki zmierzające do kontynuowania transformacji ekonomicznej w Europie
Środkowej i Wschodniej muszą obejmowaćnie tylko kontynuację procesów
restrukturyzacji istniejących przedsiębiorstw, ale również wypracowaniepoli
tyki stworzenie instytucji, które będą stymulowały i utrzymywałyprocesy przed-
siębiorcze.
W odniesieniu do wyników odnoszących się do polskiej gospodarki, naj.

ważniejszym rezultatem jest wzrost wskaźnika przetrwania i wzrostu firm kra-
jowych wlatach 1990-1997. Długookresowy wzrost w obrębie jakiejkolwiek
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kohorty zależy zarówno od wskaźnika przetrwaniatych firm, jak i od wskaź-
nika wzrostu przeciętnej firmy, która przetrwała. Niski wskaźnik przetrwania
w pierwszym rokuistnienia kohorty zmniejsza istotnie całkowitąliczbę miejsc
pracy oraz sprzedaży, którą te firmy mogłyby wnieść do gospodarki w długim
okresie czasu. W porównaniu dofirm zagranicznych, wskaźniki przetrwania
firm krajowych były zawsze i są ciągle niższe, a różnica była zawsze najwięk-
sza w pierwszym roku istnienia kohorty. Jest to obszar, który powinien być
przedmiotem dokładnych badań nad naturą tego procesu. Może być bowiem
tak, że znacznaliczba firm, które rozpoczynają działalność nie są ekonomicz-
nie zdolne do działania i to obniża oczekiwany wskaźnik przetrwania. Z dru-
giej strony, przed nowymi przedsiębiorstwami mogą występowaćbariery np.
kapitałowa, infrastruktury. Bariery te obniżają wskaźniki przeżycia przedsię-
biorstw. Jeżeli któraś z tych interpretacji jest prawdziwa, to sugeruje to pod-
jęcie określonych inicjatywpolitycznych

Istnieje jeszcze jeden element wart podniesienia. Jest nim kwestia płac re-
alnych wypłacanych w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez państwo,
których realna wielkość nie pozostaje w żadnej zgodności ze wzrostem pro-
dukcji mierzonej wielkością sprzedaży. Dane zebrane wtabl. 7 i analiza sta-
tystyczna ukazana w tabl. A3 wskazują ciągły roczny wzrost płac w sektorze
kontrolowanym przez państwo. Te wzrostysą bardzo słabo związane ze zmia-
namiwsprzedażywprzeliczeniu najednego zatrudnionego i z tym, czy wcze-
śniejsze płace były ściśle związane ze średnią płacą dla danego sektora. Ta
ostatnia zależność wzmacnia obserwację, że roczne wzrosty płacy w tym sek-
torze dokonują się przede wszystkim woparciu o proporcjonalny wzrost w sto-
sunku do roku poprzedniego, a nie z uwzględnieniem wielkości ich sprzeda-
ży czy wielkości płacy kształtującej się na rynku.

Analiza wzrostu płac w krajowych firmach prywatnych pokazuje zupełnie
inne zachowanie. Wśród tych przedsiębiorstwistnieje silny związek między
wzrostem płac i wzrostem sprzedażyna zatrudnionego, co łączy zmianę płac
ze zmianą produktywności. Istnieje tu równieżsilnie negatywna korelacja
między wzrostem płaci tym,jak wygląda porównanie wysokościpłacy w prze-
szłości do przeciętnej płacy w tej grupie przedsiębiorstw. W latach i w gru-
pach, gdzie płace były wysokie, następna podwyżka była dużo niższa, aniżeli
możnasię było spodziewać i odwrotnie, kiedy poprzednia płaca była niższa
aniżeli średnia płaca.

Jak możnaoczekiwać, wzrost płac w firmach prywatnych krajowych bar-
dziej jest uzależniony od warunków rynkowych(płace nominalne, sprzedaż)
aniżeli firmy kontrolowane przez państwo. Brak dyscypliny rynkowej wśród
tych firm może być problemem dla gospodarki polskiej w długim okresie cza-
su. Jeżeli trend ten będziesię utrzymywał, będzie to oznaczało,że dobra rzad-
kie są alokowane do mniej produktywnych przedsiębiorstw, które nie mają
znaczącychdokonań wdziedzinie wzrostu sprzedaży i tworzenia nowych miejsc
pracy. Nasze rezultaty konsekwentnie wskazują, że im szybciej te zasoby bę-
dą skierowane tam, gdzie poprawią wskaźnik powstawania, przetrwania i roz-
woju nowych przedsiębiorstw, tym szybciej cała gospodarka podążać będzie
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w kierunku pełnej gospodarki rynkowej. Byłoby interesującym prześledzenie
danych za 1998 roki przeanalizowanie, czy ten trend został wzmocniony czy
może odwrócony.

Tablica AL
Wskaźniki korelacji między liczbą nowo powstałych firm krajowych i zagranicznych

i zmiennymi regionalnymi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Zmienne regionalne Krajowe Zagraniczne Rozklad sandardowy”
Wol [Blad sand| Współ [Biądsand| Mm Max.

Gosp. role sw |_025 3566 |_05%0 oo| oda
Gęstość zaludn1000 oioz 02ń 10% 035 006 078
% zat w przeds państw. -0420 025 12% 057 0366 0857
Bikość granie zach _-000 0215 000 o 1
Warszawa O 0789 0189 0 i
Logiore KSU)» rok 0149 oo 008 000 i;
Stopa bezroboci «am 04% 328 0855 2% 3030
Logicenriebanitcapia) 0051 005 00i5 ooss 000 1651
Log(oddziały bank.capita) 0.113 0.055 0.130 0.119 14.764 96.222

Logi spłóz/czpia) -00%6 00% 0128 0080 15061 116645
Log(drogi/1000 x km?) 0.000 0.081 0.093 0.169 0.417 1.855

Logieieonyo0apia) 0052 oaz oż 0263 05% 3515
Prze. czba latnauki 0146 00% 0u57 0104 852 1152
1551 os| 020 1019 0śi0
1582 008 0160 040 03u
1585 0152 0128 0067 0263
1554 05% 010 0010 0218
1595 0264 00% 1085 017
1556 o7os 0064 05 | 01ż6
Logludnośc1000000) 0065 005 0252 0120 02% 385
Logfirmy krajAudnoś| _02%0 0130 0087 oo _oda4 508
Loglirmy zaęrindn, 0054 005 038 00% 000 0757
LogiLagecd Bin) 0059 oos6 006 0082
Costa" zr oss 16 162
[EJ 251 0086 2658 0202
ać 0054 Oro   
 

* Model ma charakter modelu rejestrującego zmiany (event count)logliczby narodzin firm per
capita w danym województwie, w danym roku, co w założeniach jest ujemnym rozkładem
dwumianowym.

* Wartości nielogarytmiczne.
* Wskaźnik powstawania firmw 1997 roku
4 Stopień odchylenia modelu od modelu Poissona
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Tablica A2
Wskaźniki korelacji między liczbą firm, które przetrwały I rozwijają się, i zmiennymi regionalnymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

Zmienne regionalne Przerwanie” Wzrost
krajowe. zagraniczne krajowe zagraniczne

wspól. Biąd Wspał Błąd Współ. Błąd Wspat
stand. stand.

(Gosp. rolne 0138 0128 0641 0002 0056
[Gęstość zaludn. 0.160 |_0.015 0.029 0082 0046
(5% zat w przeds, państw. -0.663 0138 -1484 0001 0051
Bliskość granicy zach. -0920 0020 |-0097 0003 o0n1
Log(iedz.bank) 0005| 0.005 |-0.083 0003 0.003
Logtoddziały bank) oso 0.027 02: -0003 0014 0050.
Log(banki spóldz.) 20023 0019 |-0383 0005 0010 DW
Warszawa 0166 0.043 |-0.065 0.025 0.028 0056
Logidrogikm) -0032 0036 -0050 0033 0018 0064
Logtelefonyjcapia) 0151 0061 0.554 -0023 0026 o1or
Edukacja. 0.095 0024 0.029 0005 0010 0039
Logfory. wsp.rozwój) 0038 0018 0172 0.005 0005 0033
Stopa bezrobocia. 20189 |_0225 | -1065 0218 0085 0383
Kohona +1 0024 0505 0000 0.007 0033
Rok 91 0053 0537 0070 0047
Rok 92 0069 0334 0092 0034
EJ 0057 0978. 0084 0028
Rok 94 0047 0751 0086 0022
Rok 95 0040 0516 0065 0018
Rok 36 0027 0619 20051 0012
Wiek kohonyc 0.008 0.135 0181 0079 0280
(Wiek kohory 0020 0367, 0156 0.022 0051
(zauczprzeds.j 0516 4142. 0069 001 0014
Logfirmy w kokorciej -0114 005 0165 0025 0005 0016
Logiea. liczba firm kraj| 0145 |_0040 0132 oss 0005 0020 0068
Logieal czbfirm zagr, -0014 0015 |-a277| anio -0005 0006 0.028
sprzedażjzatwudn. „4 o1s7 0.053 0.084 0127 0052 0009 0012
Logfiudność) 0329 0.038| 0353 o2i2 0015 0021 ora
 Consianse 2165 0432| 0139 2373 -0022 0208 0.756

» zmienną zależną jest log odds prawdopodobieństwa przetrwania, loglP/(1-P], gdzie P, F/F,

  

» zmiennązależną jest logarytm[wielkość,wielkość,„] gdzie wielko
* zmienną jest ev* w równaniach wzrostu.
4 zmienne występują pod postacią log w równaniach wzrostu
* stopień odchylenia modelu od modelu Poissona

 

 

zatrudnieni/firma.
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Tablica A3
Zmiany płac brutto»

Zmienne regionalne Krajowe Zagraniczne Państwowe
Wspól._]Bląd sand. współ. Bląd sand. Wspól. Bląd sand.

Gosp. rolne 0027 _ooss 0235 ousr 009 0050
Gęstość zaludn. as 005 000 oo 008 00%
zaw w przeds pań, m2 oo | os oss «ox 00%
Bliskość granicy zach. os oo oe oo| oz oo
Warszawa 202 oo os oos os oo
Logiog, rozw. gosp.) 2 ooo oos oos owi ooo
Stopa bezrobocia 0039 |_oo6 oi oss oos2 003
Logisiedziby banków) oi ooo oo| oo| 0003 0004
Logioddziały banków). oi _oois ooo oos ooo 003
Logtbankispóldz) ie om oo oos oois oo
Logidrogikm) om ooo os os os ots
Logitietoyyczpia) oi oo2s oo oi| oose 002
Edukacja 0005 oo ooo 005 oz 0009
Kohorta +1 os 005 0os oo «006 000
Wiek kobony = 1 ow o| oma oo os  oo2
sp wiek) 2065 oosz o2s oz 085 oo
Logiludność) 23 os |_oos oos oo| ooi2
Logizatfirma oda oo oor oois 004 o0oż
Asprzedażawudn»-| _0us7 oo oz oois ooss owo
Logisprzedau) oo oo oo oois ooi6 000:
(laca,yprzecpłaca) 1 0a oosz 09 oo2 oso o0i6
Rok 91 4: 92 16 oozs tss ooso ass 0023
Rok 93 oss or 1os oo 1034  o0i
Rok 94 os os nos oo| io| ooi2
Rok 95 106 oo oss oss os 0009
Rok 95 1026 ooo io ooss to| 000%
Rok 97 1056 oorz 108 oo nos oo   

3 zmienną zależną jest (W/W,.), gdzie W to płaca/zawudnionego.
» zmienną jest stosunek sprzedaży na zatrudnionego w roku ? do sprzedaży na zatrudnionego
w roku (-1) minus I, IS/EY(S/E).i-1, mierzącej wzrostlub spadek produktywności.

* Przeciętna płaca - jest przeciętną płacą bruto w każdym województwie dla okresu 1990 do
1996 dla specyficznej grupy firm, ij. firmkrajowych, dlatego zmienna mierzy odchylenie od
płac w roku £-/ ze redniej z wielu lat.
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