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Wstęp
Publikacja Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wy‑
zwań? powstała w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, realizowanego przez organizację Pracodawcy RP (PRP). Celem tego projektu jest wypracowanie
podstaw metodologicznych i organizacyjnych do prowadzenia wielowymiarowego i antycypacyjnego badania oraz monitorowania regionalnych rynków pracy, służącego wzmocnieniu współpracy pomiędzy partnerami społecznymi na rynku pracy, redukowaniu barier
rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzeniu nowych i stabilnych miejsc pracy.
§

§
§

§

Projekt Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy ma charakter:
założycielski – służy zbudowaniu podstaw do systematycznego prowadzenia działalności Obserwatorium w następnych latach przez dostarczenie narzędzi badań i wzorców
analiz,
metodologiczny – jego działania prowadzone są w oparciu o zróżnicowane metody badawcze, dostosowane do potrzeb informacyjnych pracodawców,
systemowy – Obserwatorium staje się strukturą generującą wiedzę niezbędną dla
rzecznictwa interesów polskich przedsiębiorców w relacjach z rządem i jego strukturami oraz innymi partnerami społecznymi,
uniwersalny – istnieje możliwość zastosowania wypracowanego modelu w innych
obszarach współdziałania pracodawców z rządem i instytucjami publicznymi.

W ramach projektu utworzono nowy podmiot – Obserwatorium Regionalnych
Rynków Pracy, któremu przypisano następujące funkcje:
§ analityczne (badanie zjawisk i procesów rynku pracy),
§ prognostyczne (tworzenie prognoz dotyczących zjawisk i procesów rynku pracy),
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§ projekcyjne (konstruowanie propozycji polityk i programów publicznych dotyczących
rynku pracy oraz polityk publicznych z nim skojarzonych),
§ rzecznictwa interesów (dostarczanie wiedzy stanowiącej podstawę budowania porozumienia ze związkami zawodowymi i władzami publicznymi wokół spraw istotnych dla
rozwoju przedsiębiorczości),
§ ewaluacyjne (ocena i weryfikacja jakości, efektywności i skuteczności polityk oraz programów rynku pracy z perspektywy potrzeb i oczekiwań pracodawców).
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy jest rzadkim przykładem rzeczywistego,
odpowiadającego potrzebom zainteresowanych stron, współdziałania organizacji pracodawców, związku zawodowego i uczelni wyższych. W jego realizację zaangażowane są następujące podmioty: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 1, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Obserwatorium jest przedsięwzięciem inspirującym, o dużym potencjale replikacji ze względu na swoją konstrukcję i wynikające z niego korzyści. Stanowi wartościowy
przykład instytucjonalizacji współdziałania środowisk związkowych, pracodawców i uczelni wyższych na rzecz podnoszenia jakości, efektywności i skuteczności polityk oraz programów rynku pracy.
Przedsięwzięcie to akcentuje różnorodność sposobów postrzegania zjawisk społecznych, w tym tych związanych z rynkiem pracy – zróżnicowanie, ale i możliwość uzgadniania interesów podmiotów działających na rynku pracy, konieczność współpracy między
nimi i łączenia wysiłków na rzecz rozwoju gospodarczego. Zgodnie z zamierzeniami Obser‑
watorium ma być przede wszystkim przedsięwzięciem użytecznym. Ma być także, po zakończeniu projektu pilotażowego („założycielskiego”), jednostką zdolną do samodzielnego
funkcjonowania w ramach struktur organizacji Pracodawcy RP. Dlatego, obok takich opracowań analitycznych jak niniejsze, w ramach projektu tworzone są również narzędzia badawcze
i procedury analityczne, które będzie można wykorzystywać w przyszłości.
Publikacja Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?
prezentuje spostrzeżenia zespołu zaangażowanego w projekt na temat koncepcji prognozo1

Występujący poprzednio pod nazwą Konfederacja Pracodawców Polskich.
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wania zjawisk rynku. To refleksja użyteczna dla Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy,
wykraczająca poza typowe podejście stosowane przez inne instytucje. Zakładamy, że będzie ona stanowiła wkład do debaty nad polityką gospodarczą – debaty prowadzonej przez
organizacje zrzeszające pracodawców, związki zawodowe, administrację publiczną, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, analityków polityk i programów publicznych oraz,
last but not least, polityków. Dlatego nie koncentrujemy się na budowaniu konkurencyjnych
prognoz opartych o powszechnie stosowany paradygmat badawczy, lecz przedstawiamy
krytyczne analizy i pomysły innego podejścia do budowania scenariuszy rozwoju sytuacji.
Cechą tego podejścia jest dostarczanie ram do dyskusji nad koniecznymi działaniami
w dziedzinie polityki gospodarczej, i to raczej działań o charakterze ustrojowym, niż interwencji obliczonych na wywołanie skalkulowanych efektów makroekonomicznych. Jesteśmy sceptyczni wobec możliwości precyzyjnego przewidywania przebiegu zjawisk gospodarczych, w tym efektów interwencji. Uważamy natomiast, że możliwe i pożądane jest
ocenianie kierunkowych, jakościowych konsekwencji rozwoju zdarzeń. Możliwe jest też
wyciąganie wniosków i uczenie się w oparciu o prowadzone analizy. Podstawą rozwoju gospodarczego jest przede wszystkim tworzenie prawno‑instytucjonalnych warunków do wykorzystania inicjatywy, wiedzy i innowacyjności podmiotów działających na rynku, zarówno pracodawców, jak i pracowników.
Podstawą projektu „założycielskiego” Obserwatorium oraz niniejszej publikacji są
wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych na próbie 2 530 przedsiębiorstw w okresie od stycznia do maja 2010 r. w ramach działań prowadzonych przez Obserwatorium Regio‑
nalnych Rynków Pracy 2. Koncepcję badań i ich narzędzia przygotował zespół autorów tej
publikacji, a dane zgromadził Urząd Statystyczny w Krakowie. W publikacji wykorzystano
również specjalistyczne opracowania oraz dane pochodzące ze źródeł statystyki publicznej.
Publikacja Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?
składa się z dwóch zasadniczych części: koncepcyjno‑metodologicznej (dwa pierwsze rozdziały) i empirycznej. Pierwszy rozdział nosi charakter programowy. Opisano w nim cele
Celem tych badań była przede wszystkim ocena kondycji polskich przedsiębiorstw oraz poznanie ich planów związanych z polityką zatrudnienia. Badania te przeprowadzono w ramach działań inicjowanych przez
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

2
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prognozowania zjawisk rynku pracy, przedstawiono jego znaczenie dla podmiotów działających na rynku pracy, dokonano przeglądu międzynarodowych rozwiązań stosowanych
w tym zakresie oraz przedstawiono możliwości wykorzystywania prognoz o tym charakterze dla programowania polityk i programów rynku pracy oraz polityk z nimi skojarzonych.
W rozdziale drugim przedstawiono, wykorzystane w empirycznej części opracowania, metody i narzędzia prognozowania sytuacji na rynku pracy, sposób przeprowadzenia badań, narzędzia analizy pozyskanych danych oraz formy prezentacji i interpretacji wyników badań. Jest to syntetyczna charakterystyka wykorzystanego warsztatu badawczego,
który w przyszłości powinien służyć pracom Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
W części drugiej, empirycznej, przedstawiono trzy sposoby podejścia do prognozy
zjawisk rynku pracy oparte zarówno o wyniki przeprowadzonych badań, jak i dane zastane
(z różnych źródeł). W skład tej części wchodzą trzy rozdziały: trzeci, czwarty i piąty. Rozdział trzeci zawiera projekcje rozwoju sytuacji na rynku pracy oparte o przewidywania kierownictw przedsiębiorstw zebrane w sondażu. Prognozy te dotyczą sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstw, zatrudnienia, wynagrodzeń oraz zapotrzebowania na kwalifikacje. Zestawienie tych oczekiwań przedsiębiorców może być przydatne w dialogu społecznym na
temat polityki gospodarczej i kształtowania warunków dla przedsiębiorczości. Walor tego
rodzaju prognoz czy projekcji będzie rósł z czasem, wraz z kolejnymi falami badań, które
pozwolą śledzić zmiany dotyczące oczekiwań w przedsiębiorstwach i konfrontować je
z realnym przebiegiem zjawisk.
Rozdział czwarty jest poświęcony wykorzystaniu prognozowania ekonometrycznego w przypadku kluczowych charakterystyk dotyczących sytuacji na rynku pracy: zatrudnienia i bezrobocia. Głównym celem tego rozdziału nie jest tworzenie kolejnej, konkurencyjnej prognozy, lecz przede wszystkim refleksja nad trafnością i przydatnością tego
rodzaju prognozowania. Nie podważając jego sensu, wskazuje się na jego ograniczenia.
Rozdział zawiera także przykład prostej prognozy ekonometrycznej, której trafność krótkoterminowa zdaje się nie odbiegać od tych bardziej wyrafinowanych.
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Ostatni rozdział prezentuje, w zarysie, scenariusze rozwoju sytuacji na rynku pracy,
oparte na wcześniej zaprezentowanych analizach, wzbogacone o dodatkowe źródła zastane.
Budowanie tego rodzaju scenariuszy służy przede wszystkim tworzeniu ram dla prowadzenia polityki rynku pracy i kształtowania stanowiska partnerów dialogu społecznego w tej
dziedzinie. W rozdziale tym zostały przedstawione zestawy czynników, które mogą zepchnąć realistyczny wariant rozwoju w kierunku niepożądanym lub też mogą dostarczyć
pozytywnych impulsów rozwojowych. Scenariusze te rysują zatem ramy debaty publicznej
nad polityką rynku pracy.
Publikacja Polski rynek pracy: prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?
powstała w zespole autorskim, w skład którego weszli pracownicy naukowi i eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr M. Frączek,
dr hab. prof. UJ J. Górniak, dr M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, dr N. Laurisz, dr S. Mazur,
dr B. Worek. Ważny wkład w przygotowanie tej publikacji wniosły również A. Latusek,
S. Kołdras oraz I. Koryś.
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Rozdział 1. Cele przewidywania zjawisk na rynku pracy
M. Frączek, N. Laurisz
Wprowadzenie
Prognozowanie zjawisk rynku pracy jest jednym z istotnych elementów pozwalających głównym aktorom rynku pracy (przede wszystkim władzom publicznym, ale i pracodawcom, związkom zawodowym oraz pracownikom) na redukowanie niepewności wynikającej z otaczającej ich złożonej przestrzeni społeczno‑gospodarczej. W obliczu
narastającej dynamiki przemian dotykających gospodarkę i rynek pracy (determinanty koniunkturalne), jak i wielowymiarowego oddziaływania czynników o charakterze strukturalnym, coraz bardziej skomplikowane staje się podejmowanie operacyjnych decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku pracy oraz
realizowanej polityki publicznej 3 w tym obszarze. Tym trudniejsze są więc próby przewidywania przyszłych zjawisk i trendów, które na rynku pracy będą miały miejsce (nie tylko
w odniesieniu do horyzontu długoterminowego, ale również średnio- i krótkoterminowego) 4. Z tej perspektywy monitorowanie rynku pracy jest procesem zdecydowanie mniej
skomplikowanym, ponieważ opiera się ono na zestawie wskaźników dostępnych m.in. dzięki
systemowi statystyki publicznej. Z racji istnienia licznych rejestrów i prowadzonych przez
Przez politykę publiczną rozumiemy, za J. Evansem, określony sposób postępowania władz publicznych w celu
rozwiązania problemu o zbiorowym (publicznym) znaczeniu. W ujęciu instrumentalnym politykę publiczną charakteryzuje się jako system podejmowanych działań oraz stosowanych narzędzi regulacyjnych, prawnych i finansowych, z których korzysta władza publiczna oraz działające w jej imieniu agendy, dążąc do osiągnięcia założonego
efektu (J. Evans (red.), Public Policy Issues. Research Trends, Nova Science Publishers, New York 2008, s. VII).

3

Trzeba jednak pamiętać o tym, że duża inercja procesów demograficznych ułatwia prognozowanie
w przypadku potencjalnej podaży pracy.

4
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różne instytucje sfery publicznej i prywatnej badań, deficyty informacyjne w sferze monitorowania są zdecydowanie mniejsze, niż ma to miejsce w przypadku analiz prognostycznych.
W niniejszym rozdziale zostaną omówione i usystematyzowane podstawowe cele
prognozowania zjawisk rynku pracy, przede wszystkim z punktu widzenia ich przydatności
dla najważniejszych aktorów rynku pracy. W dalszej części rozdziału omówione zostaną
przykładowe możliwości wykorzystania prognoz rynku pracy dla realizacji działań w sferze
polityki publicznej. Podsumowanie stanowi krótki przegląd polskich i zagranicznych
rozwiązań stosowanych w obszarze prognozowania sytuacji na rynku pracy (zarówno przez
instytucje sfery publicznej, jak i podmioty prywatne).

1.1.

Cele prognozowania zjawisk rynku pracy

Rozpatrując cele prognozowania zjawisk na rynku pracy można wyjść od ogólnych
funkcji prognozowania. Są nimi: funkcja preparacyjna, aktywizująca oraz informująca 5.
W przypadku funkcji preparacyjnej (przygotowawczej) prognozowanie służy do lepszego
przygotowania się do przyszłych działań. Ważne jest tutaj wyodrębnienie zmiennych sterowalnych i niesterowalnych. Określenie czynników, na które można skutecznie wpływać (w przypadku prognozowania zjawisk na rynku pracy takimi zmiennymi sterowalnymi, z punktu widzenia władz publicznych, mogą być np. obciążenia podatkowe pracodawców i pracowników,
czy też zapisy kodeksu pracy) wspomaga realizację kolejnej funkcji prognozowania, jaką jest
funkcja aktywizująca. Pobudza ona do działań, które sprzyjają urzeczywistnieniu korzystnych
prognoz, albo też do aktywności przeciwdziałających wprowadzeniu w życie prognoz niekorzystnych (ostrzegawczych). Ostatnią z funkcji prognozowania jest funkcja informacyjna,
dzięki której można lepiej przygotować aktorów rynku pracy na nadchodzące zmiany. Pozwala to na zmniejszenie obaw, lęków, niepewności co do kształtowania się pewnych zjawisk
E. Nowak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet, Wydanie 1, Seria: „Biblioteka biznesmena”, Warszawa 1998.

5
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w przyszłości. Przykładem takiej funkcji informacyjnej, w kontekście prognozowania zjawisk
na rynku pracy, jest uświadamianie obecnie pracującym wpływu zmian demograficznych na
możliwość/konieczność wydłużenia okresu aktywności zawodowej.
Cele prognozowania zjawisk rynku pracy można uporządkować według ich przydatności dla najważniejszych aktorów rynku pracy: władz publicznych, pracodawców i pracowników 6. Proponowana typologia nie ma charakteru modelowego, czystego – niektóre
z celów prognozowania sytuacji na rynku pracy można uznać za szczególnie istotne dla jednego z wymienionych aktorów, inne zaś mogą realizować oczekiwania wszystkich z nich
(mają one więc charakter przekrojowy).

Cele ukierunkowane na władze publiczne:
1. Wzmacnianie efektywności funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
w kontekście lepszego profilowania działań (uwzględniających przyszłe trendy na
rynku pracy).
2.

Możliwość kreowania racjonalnych i skutecznych interwencji publicznych w ramach polityki zatrudnienia (polityki rynku pracy) skojarzonej z polityką społeczną i edukacyjną.

3.

Budowanie mechanizmów dla tworzenia i realizowania polityki publicznej opartej
na dowodach (evidence‑based policy).

4.

Wzmacnianie komponentu planowania i działania strategicznego w polityce
publicznej.

Cele ukierunkowane na pracodawców:
5. Ułatwianie przedsiębiorcom podejmowania strategicznych decyzji dotyczących
m.in. poziomu zatrudnienia, wynagrodzeń, inwestycji, ekspansji rynkowej.
Mówiąc o aktorach, czy też podmiotach/instytucjach rynku pracy należy oczywiście wymienić dodatkowo m.in.: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego (związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe) itp. W tym tekście będzie
jednak stosowane zawężone podejście, ograniczające się do wspomnianych 3 kluczowych aktorów.

6
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6.

Stosowanie prognoz jako wyprzedzającego barometru koniunktury gospodarczej.

7.

Wsparcie informacyjne dla inwestorów (szczególnie zagranicznych) planujących
rozwój działalności w danym kraju, regionie, miejscowości, branży.

8.

Ułatwianie podejmowania decyzji w obszarze rozwoju kwalifikacji pracowników.

9.

Wsparcie funkcji rzecznictwa interesów środowiska pracodawców.

Cele ukierunkowane na pracowników:
10. Ułatwianie i racjonalizowanie planowania ścieżek edukacyjnych na poziomie
edukacji formalnej.
11. Wsparcie w procesie kształtowania profilu kompetencyjnego osób pracujących
(wybory dotyczące korzystania z oferty edukacji ustawicznej).
Cele przekrojowe:
12. Ograniczanie poziomu bezrobocia frykcyjnego (w krótkim okresie) i strukturalnego (w długim okresie).
13. Lepszy poziom dopasowań na rynku pracy.
14. Wzmocnienie stabilności systemowej.

1.1.1

Wzmacnianie efektywności funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia
w kontekście lepszego profilowania działań

Publiczne służby zatrudnienia (PSZ), zwłaszcza funkcjonujące na newralgicznym
poziomie powiatowych urzędów pracy, często nie potrafią lub nie mogą, z różnych względów (sztywnych regulacji prawnych, dysfunkcji organizacyjnych, barier mentalnych, czy też
niewystarczających kwalifikacji pracowników), wyjść w swoich bieżących działaniach poza
kontekst historycznych i obecnych uwarunkowań, działań, ograniczeń. To powoduje, że
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efektywność ich funkcjonowania może być niesatysfakcjonująca – zarówno z punktu widzenia władz publicznych, jak i oczekiwań osób bezrobotnych. Elementem wspierającym
podnoszenie efektywności działania PSZ są bez wątpienia odpowiednio wykorzystane prognozy rynku pracy. Analizując oferowane przez PUP podstawowe usługi rynku pracy,
można dostrzec pewną, możliwą do uwzględnienia w ich realizowaniu, przestrzeń dotyczącą problematyki przyszłych zmian na rynku pracy. W przypadku pośrednictwa pracy możliwości te są nieco ograniczone ze względu na to, że dotyczy ono bieżących ofert pracy.
Tym niemniej prognozy pozwalają na skierowanie osób bezrobotnych w stronę tych ofert,
pracodawców, branż, czy też regionów, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą się rozwijać, być szczególnie konkurencyjne itd. W przypadku poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej prawidłowe wykorzystanie wiedzy dostępnej z prognoz umożliwia oferowanie lepszego pakietu informacyjnego odnoszącego się m.in. do kwestii wyboru zawodu,
zmiany kwalifikacji, zmiany zatrudnienia itd. – a to w konsekwencji umożliwia osiągnięcie
lepszych wskaźników efektywności przez PSZ. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
jest kolejną usługą oferowaną przez PUP, w której komponent prognoz stanowi istotny element wiedzy i umiejętności przekazywanych osobom bezrobotnym lub poszukującym
pracy. Proces poszukiwania pracy jest bez wątpienia skuteczniejszy, gdy bezrobotni znają
obecne, ale i przyszłościowe uwarunkowania rynku pracy. Pokazują przez to potencjalnym
pracodawcom swoją zdolność strategicznego, długofalowego spojrzenia na kwestię swojej
ścieżki kariery zawodowej, a przez to zwiększają szansę na uzyskanie satysfakcjonującego
miejsca pracy. Następna z usług – szkolenia organizowane przez PSZ – zdecydowanie musi
mieć charakter pro futuro. Oferowanie osobom bezrobotnym usług szkoleniowych, na które
w nieodległym czasie może nie być na rynku popytu jest działaniem wysoce nieracjonalnym. Dlatego w przypadku tego segmentu działań PSZ szczególnie istotne jest wcześniejsze
przeprowadzenie analizy celowości każdego ze szkoleń, która oczywiście powinna uwzględniać istniejące niedopasowania na rynku pracy, ale także, przynajmniej w horyzoncie krótkoterminowym, odnosić się do prognozowanych zmian w strukturze popytu na pracowników o określonych kompetencjach i umiejętnościach.
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Oprócz opisanych powyżej możliwych pól wykorzystania prognoz na poziomie
powiatowych urzędów pracy, niewątpliwie można też wskazać zasadność stosowania
prognoz przez wojewódzkie urzędy pracy (dzięki czemu władze samorządowe województwa miałyby dostęp do narzędzia ułatwiającego prowadzenie skutecznej polityki
rozwoju regionalnego), jak również na poziomie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach realizowanej polityki zatrudnienia/rynku pracy). Te kwestie zostały opisane w dalszej części rozdziału.

1.1.2

Możliwość kreowania racjonalnych i skutecznych interwencji publicznych
w ramach polityki zatrudnienia skojarzonej z polityką społeczną i edukacyjną

Aby polityka zatrudnienia (i równocześnie polityka rynku pracy) nosiła atrybuty
skuteczności, trafności i responsywności, musi uwzględniać element wykorzystania prognoz rynku pracy, ponieważ w przeciwnym razie przybierze cechy dyrektywności lub reaktywności – co w istocie oznacza niską skuteczność. Opieranie się wyłącznie na zjawiskach
historycznych i tworzenie na ich podstawie planów operacyjnych działań nie jest i nie może
być kluczem do sukcesu dla nowocześnie pojmowanej polityki publicznej.
Niezwykle istotne w tym przypadku jest także umiejętne wykorzystanie synergicznego efektu współzależności i współoddziaływania między polityką zatrudnienia a polityką
społeczną i edukacyjną. Te trzy sfery interwencji realizowane przez współczesną administrację publiczną już dawno przestały być traktowane jako odrębne, autonomiczne byty posługujące się odmiennym wachlarzem instrumentów, nacechowane innymi systemami wartości. Wręcz przeciwnie, coraz częściej dochodzi do ich (częściowej przynajmniej)
amalgamacji – zaczynają one funkcjonować w podobnych porządkach i kontekstach, opierają się na bardzo złożonym, ale zbliżonym w istocie paradygmacie, w sposób zbliżony
formułują cele i oczekiwane efekty swoich działań. Odwołując się do przykładu, nie sposób
przecież klarownie i jednoznacznie umiejscowić kwestii starzenia się społeczeństwa wyłącz-
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nie w ramach jednostkowo traktowanej którejkolwiek z wymienionych powyżej polityk.
Z tego też względu wykorzystując do tworzenia prognoz instrumentarium, zasoby i informacje znajdujące się w domenie polityki rynku pracy, polityki społecznej i polityki edukacyjnej, można prowadzić wielowymiarową analizę zależności i oddziaływań, której efekty
mogą wspomagać tworzenie i wdrażanie spójnych działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój społeczno‑gospodarczy.

1.1.3

Budowanie mechanizmów dla tworzenia i realizowania polityki publicznej
opartej na dowodach (evidence‑based policy)

Podejmowanie kluczowych decyzji, składających się na zakres realizowanej polityki publicznej, wymaga zastosowania kryterium możliwie wysokiego stopnia ich racjonalności. Tę racjonalność i rzetelność można osiągnąć dzięki wprowadzeniu komponentu prognostycznego do mechanizmu konstruowania poszczególnych elementów składowych
polityki. Prognozy zjawisk na rynku pracy osadzone w metodologicznym reżimie naukowym powodują, że tworzenie i realizowanie polityki publicznej nie jest oparte na podejściu
spekulatywno‑życzeniowym, będącym odzwierciedleniem potocznych opinii lub też przekonań (jakkolwiek by one nie były w tym potocznym rozumieniu „słuszne”), ale na rzetelnych badaniach, faktach i twardych, empirycznych dowodach. Prognozy rynku pracy w tym
ujęciu stają się zatem warunkiem koniecznym do stosowania evidence‑based policy. Od jakości i rzetelności tych prognoz tak naprawdę będzie zależało czy to nowe, modne obecnie
podejście do polityki publicznej będzie tylko fasadową konstrukcją semantyczną, czy też
rzeczywistym, istotnym jakościowo przeformułowaniem w duchu prakseologicznym
modelu tworzenia i realizowania działań publicznych.
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1.1.4

Wzmacnianie komponentu planowania i działania strategicznego w polityce
publicznej

Aby zapewnić skuteczne rozwiązywanie bieżących, a przede wszystkim przyszłych
problemów przez zarządzanie publiczne, konieczne jest myślenie i działanie osadzone w ramach podejścia strategicznego. Ta holistyczna metoda w praktyce polityki publicznej oznacza umiejętność identyfikowania zjawisk, czy też procesów determinujących nowe, bywa że
radykalnie odmienne, uwarunkowania i układy odniesienia dla bieżących i przyszłych interwencji publicznych. Działanie strategiczne musi być oparte na pewnej określonej wizji
przyszłości, musi uwzględniać czynniki prorozwojowe, ale i destabilizujące, oraz powinno
prowadzić do sformułowania i wdrożenia odpowiedzi na zidentyfikowane szanse i zagrożenia. Tą odpowiedzią są konkretne działania wzmacniające pozytywne/pożądane oddziaływanie stymulant lub też ograniczające negatywne efekty destymulant.
Prognozowanie zjawisk rynku pracy należy uznać za działanie mieszczące się
w konceptualnych ramach podejścia strategicznego. Pomaga ono decydentom w zaprojektowaniu i wdrożeniu ścieżki rozwojowej, której celem jest osiągnięcie oczekiwanego stanu
w przyszłości (w tym konkretnym przypadku oznacza to kształtowanie się określonych
zjawisk według pewnego pożądanego wzorca lub na zdefiniowanym, oczekiwanym poziomie). Prognozowanie sytuacji na rynku pracy dostarcza władzom publicznym kluczowy
zasób, na którym należy opierać strategiczne myślenie i działanie w sferze zarządzania
publicznego – informacji i wiedzy pozwalających odnieść się do niepewnej przyszłości.
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1.1.5

Ułatwianie przedsiębiorcom podejmowania strategicznych decyzji
dotyczących m.in. poziomu zatrudnienia, wynagrodzeń, inwestycji,
ekspansji rynkowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w modelu gospodarki rynkowej w nieunikniony sposób jest skorelowane z koniecznością zaakceptowania przez przedsiębiorców pewnego poziomu niepewności co do możliwych kierunków i natężenia zmian koniunktury gospodarczej. To z kolei determinuje sposób podejmowania kluczowych decyzji biznesowych
dotyczących przyszłości: planując strategicznie przedsiębiorcy muszą antycypować wystąpienie pewnych zjawisk, nawet jeżeli ich wiedza jest ograniczona. Podejmując decyzję o wejściu na nowe rynki, planując zmianę profilu swojej produkcji, reorganizując sposób zarządzania organizacyjnego i/lub finansowego równocześnie muszą oni określić optymalny poziom
i strukturę swoich zasobów ludzkich, zaplanować model ich wynagradzania itd. Te wszystkie
działania wymagają wsparcia wiedzą i informacjami, i to one są dostarczane dzięki prognozowaniu. W przypadku przedsiębiorstw prognozowanie zjawisk na rynku pracy ma zazwyczaj
charakter uproszczony, tym niemniej bazujący na pewnej określonej metodyce wynikającej
z doświadczenia rynkowego przedsiębiorstwa, jakości jego kadr, sposobu zarządzania itd.
Coraz częściej, zwłaszcza w przypadku dużych podmiotów gospodarczych, wykorzystywane
są także prognozy powstałe poza organizacjami, które umożliwiają lepsze zidentyfikowanie
szerszego kontekstu uwarunkowań dotyczących nie tylko jednostkowego przedsiębiorstwa,
ale i całej branży, regionu lub gospodarki kraju. Nawet, jeżeli prognozy te mają charakter globalny i bardzo kierunkowy, to stanowią dla przedsiębiorstw pewnego rodzaju azymut, względem którego mogą tworzyć własną ścieżkę rozwojową. Gospodarka jest systemem przepływu rozmaitych czynników, zasobów, informacji a przedsiębiorstwa mogą i powinny
wykorzystać wiedzę, którą na ten temat dostarczają prognozy, aby trafniej odczytywać sygnały płynące z rynku pracy i lepiej przygotowywać się do wyzwań przyszłości.
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1.1.6

Stosowanie prognoz jako wyprzedzającego barometru koniunktury
gospodarczej

W krótkim horyzoncie czasowym, zwłaszcza gdy sygnały dobiegające z rynku są
bardzo niejednoznaczne, przedsiębiorcy wykorzystują prognozy rynku pracy jako pewnego rodzaju wyprzedzający barometr koniunktury gospodarczej. Bazując na grupie wskaźników będących w rzeczywistości deklaracjami szerszej grupy przedsiębiorców co do kształtowania się pewnych parametrów w nieodległej przyszłości (najczęściej w horyzoncie nie
dłuższym niż rok), przedsiębiorcy podejmują operacyjne decyzje dotyczące kierunku rozwoju ich firm. Mając taki punkt odniesienia, minimalizują ryzyko wyjścia poza kierunkową
ścieżkę rozwoju całej gospodarki, co pozwala ograniczać koszty nietrafionych działań
i inwestycji. Wykorzystywanie krótkoterminowych prognoz jako barometru koniunktury
pozwala także, w pewnym stopniu, na przejście do określania prognoz w horyzoncie średnioterminowym. Jednak do ich prawidłowego stworzenia potrzebne jest już uwzględnienie
czynników o charakterze strukturalnym i systemowym, które wywołują zmiany jakościowe.

1.1.7

Wsparcie informacyjne dla inwestorów (szczególnie zagranicznych)
planujących rozwój działalności w danym kraju, regionie, miejscowości,
branży

W zglobalizowanej gospodarce przepływów, gdzie możliwości realokacji zasobów
stały się zdecydowanie prostsze i mniej kosztowne, inwestorzy intensywnie poszukują coraz
to nowych możliwości ulokowania swoich środków w takich przedsięwzięciach, które zagwarantują im maksymalną stopę zwrotu z inwestycji. Podejmując decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego, czy też przenosząc swoją działalność do innego kraju, przedsiębiorcy nie ograniczają się wyłącznie do analizy bieżących czynników determinujących
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sytuację na interesujących ich rynkach pracy. Duża część tych inwestycji ciągle jeszcze ma
charakter średnio- lub długoterminowy, dlatego też do podjęcia optymalnej decyzji wymagane jest wykorzystanie informacji dostarczanych dzięki prognozom rynku pracy. To pozwala na określenie potencjału danego rynku, umożliwia zidentyfikowanie potencjalnych
punktów krytycznych, które mogą w istotny sposób zmienić w przyszłości warunki brzegowe podjętych decyzji. Korzystając z takiej wiedzy, przedsiębiorstwa mogą optymalizować
swoje wybory, wybierając tę ścieżkę inwestycyjną, która ma szansę być najbardziej opłacalna. Wspomnieć jednak należy o tym, że na współczesnych rynkach gospodarczych i finansowych decyzje inwestycyjne, z jednej strony, są coraz bardziej złożone, obejmują coraz
większą liczbę rozpatrywanych zmiennych, z drugiej zaś – właśnie ze względu na rosnącą
złożoność całego procesu – mogą ewoluować w stronę uogólniania, agregowania. Było to
widoczne w trakcie ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2009,
gdy prognozy makroekonomiczne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej tworzone
przez instytucje międzynarodowe lub też duże banki inwestycyjne nie uwzględniały wewnętrznego zróżnicowania na poszczególnych rynkach pracy tych państw. Prowadziło to
do sytuacji, że decyzja dotycząca inwestycji na terenie Polski de facto opierała się na prognozach powstałych na bazie doświadczeń węgierskich, słowackich, czy też rumuńskich.

1.1.8

Ułatwianie podejmowania decyzji w obszarze rozwoju kwalifikacji
pracowników

Inwestowanie w rozwój najważniejszego zasobu każdego przedsiębiorstwa, jakim są
jego pracownicy, wymaga uwzględnienia nie tylko bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, ale
i jego przyszłych oczekiwań. Coraz szybszemu rozwojowi technologicznemu towarzyszy wydłużanie się horyzontu czasowego koniecznego na dostosowanie czy uzupełnienie kwalifikacji obecnych pracowników. Wzrastają także koszty inwestowania w kapitał ludzki i to powoduje, że przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na chaotyczną, nieuwzględniającą
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kontekstu przyszłości politykę rozwoju swoich zasobów ludzkich. Mimo wzrastającej dynamiki i elastyczności współczesnych rynków pracy, ciągle istotna w stosunkach zatrudnieniowych jest kwestia „cienia przyszłości”, który wpływa na relacje pomiędzy pracodawcami
a pracownikami. Podjęcie nieracjonalnych decyzji co do intensywności i kierunków rozwoju
kwalifikacji pracowników, może skutkować osłabieniem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, niższym poziomem wydajności pracowników, wymiernymi stratami
finansowymi. Jeżeli zaś w polityce rozwojowej przedsiębiorstwa uwzględni się komponent
prognozowania do wsparcia procesu decyzyjnego dotyczącego rozwoju pracowników,
będzie można oczekiwać wyższej efektywności zaangażowanych środków, wzmocnienia
zaangażowania pracowników w rozwój firmy (gdy dostrzegą oni, że pracodawcy inwestują
w ich rozwój nie tylko koniunkturalnie, ale w dłuższym horyzoncie), jak również zmniejszenia poziomu rotacji pracowników, zwłaszcza tych na kluczowych stanowiskach i posiadających newralgiczne kompetencje (lub też potencjał do ich pozyskiwania).

1.1.9

Wsparcie funkcji rzecznictwa interesów środowiska pracodawców

Środowisko pracodawców zrzeszone w swoich organizacjach (zwłaszcza tak dużych i prężnie działających, jak np. Pracodawcy RP) może i powinno wykorzystywać prognozy rynku pracy w celu zabiegania o zrozumienie i przychylność związków zawodowych
oraz władz publicznych dla propozycji odzwierciedlających interesy pracodawców. Projekcje sytuacji na rynku pracy nie stanowią tylko suchego obrazu kształtowania się określonych zjawisk i wskaźników w przyszłości, ale przede wszystkim bazują na analizie różnego
rodzaju punktów, momentów krytycznych, które mogą istotnie wpływać na realizację prognozowanych scenariuszy. Jeżeli prognozy identyfikują takie fundamentalne czynniki, które
są równocześnie wyrazem stanowiska środowiska pracodawców wobec np. polityki edukacyjnej, fiskalnej, innowacyjnej, to powinny one być zdecydowanie wykorzystywane przez
przedsiębiorców w debacie nad przyszłością polskiego rynku pracy, w pracach komisji trój-
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stronnej, w trakcie procesu legislacyjnego związanego z tworzeniem nowych lub modyfikowaniem istniejących przepisów prawa istotnego z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej itp.

1.1.10 Ułatwianie i racjonalizowanie planowania ścieżek edukacyjnych na poziomie
edukacji formalnej

Dynamika współczesnego rynku pracy wymusza na obecnych i przyszłych pracownikach przyjęcie odpowiedniego modelu planowania swojej kariery zawodowej, a ta
w bardzo mocny sposób jest warunkowana jest decyzjami podjętymi na etapie edukacji
formalnej. Obowiązujący przez lata model „jedna szkoła – jeden zawód – jeden pracodawca” nie ma już racji bytu w klasycznym jego rozumieniu. Inny jest rynek pracy, inaczej pojmuje się obecnie samą pracę, zmienia się także nieustannie system edukacji, próbując odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnej gospodarki. W związku z tym kluczowego znaczenia
nabierają decyzje edukacyjne podejmowane od najmłodszych lat przez przyszłych pracowników. Edukacja, nie wartościując tych zmian, przestaje być okresem mniej czy bardziej żmudnego obowiązku, który jest narzucany młodym osobom. Staje się ona rynkową,
merkantylną inwestycją, mającą zapewnić w przyszłości maksymalny poziom użyteczności i korzyści (rozpatrywanych głównie w kategoriach finansowych, związanych z poziomem oczekiwanych zarobków). W tym kontekście, aby zapewnić racjonalność podejmowanych wyborów edukacyjnych, młodzi ludzie muszą mieć możliwość osadzenia swoich
decyzji w szerszym kontekście bieżących, ale i przyszłych determinant kształtujących sytuację na rynku pracy. Prognozy nie są oczywiście w stanie dać absolutnej pewności co do
słuszności wyboru określonego profilu kształcenia, tym niemniej mogą wskazywać, przynajmniej kierunkowo, na pewne obszary działalności, które w przyszłości mogą się dynamicznie rozwijać i związane z tym oczekiwania co do kompetencji zawodowych przyszłych pracowników w tych segmentach gospodarki. Współczesne państwa coraz bardziej
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preferują model zdejmowania z siebie odpowiedzialności za losy swoich obywateli (poprzez ograniczanie chociażby liczby przedsiębiorstw państwowych, a co za tym idzie, liczby miejsc pracy dla pracowników o określonych kompetencjach) i pozostawiają decyzje
edukacyjne i zawodowe wyłącznie w rękach obywateli. W konsekwencji większa jest teraz
odpowiedzialność za wybór ścieżki edukacyjnej; większe są możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu na rynku pracy, ale i wyższy jest poziom ryzyka podjęcia nietrafionych decyzji, które spowodują bądź to funkcjonowanie na drugorzędnym (peryferyjnym, pobocznym, wtórnym) rynku pracy lub też całkowite wypadnięcie poza świat pracy.
Oczywiste przy tym jest, że żadna jednostka nie jest w stanie samodzielnie przeanalizować
i właściwie zinterpretować wszystkich dostępnych prognoz, i na ich podstawie dokonać
optymalnego wyboru. Uczniów powinno wspomagać w tym państwo, system edukacji,
instytucje rynku pracy, ale i przedsiębiorcy – dzięki temu może wzrosnąć poziom dopasowania na rynku pracy, gdy przyszłe potrzeby pracodawców oraz gospodarki będą zaspokajane przez odpowiednią podaż pracowników dysponujących konkretną wiedzą i umiejętnościami dostarczonymi przez placówki szkolnictwa. Ważne przy tym jest, aby system
edukacji nie ograniczał się wyłącznie do dostarczania „twardego” pakietu wiedzy i informacji. Powinien on przede wszystkim wykształcać kluczowe kompetencje, które będą
stanowiły bazę do indywidualnego rozwoju osób, gdy już wejdą na rynek pracy.

1.1.11 Wsparcie w procesie kształtowania profilu kompetencyjnego osób pracujących
(wybory dotyczące korzystania z oferty edukacji)

Edukacja ustawiczna jest kolejnym nieodzownym elementem nowoczesnego i strategicznego myślenia o rynku pracy (zarówno na poziomie indywidualnego pracownika, jak
i całej gospodarki). Bez ciągłego podnoszenia i uzupełniania swoich umiejętności, pracownicy
stają się coraz mniej efektywni i tym samym spada ich konkurencyjność w stosunku do innych
osób. Kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze kursu, szkolenia, studiów
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podyplomowych czy innej formy kształcenia ustawicznego dotyczącej określonego obszaru
kwalifikacyjnego mają nie tylko obecne potrzeby pracodawców, ale i docelowe kierunki zmian
w skali mikro i na poziomie makro. Osoby tworzące obecne zasoby siły roboczej, a więc mające już pewne doświadczenia związane z rynkiem pracy, mogą te doświadczenia zdyskontować
analizując dostępne prognozy i wybrać tę drogę rozwoju swoich kwalifikacji, która w optymalny sposób połączy już posiadane umiejętności z tymi, na które w przyszłości będzie największe zapotrzebowanie. Koszty związane z inwestowaniem w rozwój stają się przy tym coraz
wyższe, dlatego też decyzje związane z uczestnictwem w edukacji ustawicznej muszą być maksymalnie zobiektywizowane i zracjonalizowane. Zbyt koniunkturalny, krótkoterminowy
horyzont wyboru określonego sposobu i dziedziny dokształcania może wprawdzie chwilowo
wzmocnić siłę przetargową danego pracownika, ale w dłuższym okresie może skutkować brakiem zapotrzebowania na niewłaściwie rozwinięte umiejętności.

1.1.12 Ograniczanie poziomu bezrobocia frykcyjnego (w krótkim okresie)
i strukturalnego (w długim okresie)

Prognozowanie pozwala spojrzeć na obecne problemy rynku pracy przez pryzmat
zjawisk, które mogą na nim wystąpić w przyszłości. Zarówno w krótkim, jak i dłuższym
horyzoncie można wykorzystać zgromadzoną wiedzę prognostyczną do minimalizowania
poziomu i kosztów bezrobocia. W krótkim okresie niemożliwe są oczywiście żadne istotne
jakościowo zmiany w strukturze strony popytowej i podażowej rynku pracy. Z tego też
powodu prognozy mogą służyć co najwyżej do zmniejszania asymetrii informacyjnej
na rynku pracy, ułatwiać podejmowanie decyzji o zmianie pracodawcy, kwalifikacji, czy też
zawodu, a to wszystko składać się będzie na możliwość pewnego ograniczenia poziomu
bezrobocia frykcyjnego. W długim horyzoncie, gdy pojawia się przestrzeń dla zmian jakościowych, strukturalnych, prognozy mogą służyć do zmniejszania wysokiego poziomu
bezrobocia strukturalnego, który ciągle cechuje nasz rynek pracy.
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1.1.13 Lepszy poziom dopasowań na rynku pracy

Wspomniana powyżej kwestia strukturalnego charakteru bezrobocia w Polsce ma
związek z niskim poziomem dopasowań na rynku pracy. Można rozpatrywać je z punktu
widzenia pojedynczego pracownika, który często nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału na określonym stanowisku, jak i całych branż, których rozwój jest hamowany poprzez brak podaży odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Możliwość wykorzystania prognoz do redukowania poziomu niedopasowań na rynku pracy była wyraźnie
akcentowana w opisie wcześniejszych celów. Identyfikowanie prawdopodobnych trendów
na rynku pracy przyszłości, udostępnianie tej wiedzy głównym aktorom rynku pracy i przygotowanie się na ich nadejście, może skutkować chociażby zwiększaniem mobilności przestrzennej, zawodowej i kwalifikacyjnej pracowników. Ponadto lepiej działający system edukacji, racjonalnie uzasadnione interwencje publiczne i inne elementy opisywane wcześniej
sumarycznie mogą prowadzić do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów –
ograniczanie strukturalnych niedopasowań na rynku pracy jest zatem kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi nasza gospodarka.

1.1.14 Wzmocnienie stabilności systemowej

Uwzględnienie kwestii prognozowania zjawisk na rynku pracy w planach i wdrażanych działaniach realizowanych przez najważniejszych aktorów rynku pracy pozwala na
osiągnięcie racjonalności, stabilności i przewidywalności funkcjonowania całego systemu
gospodarczego, społecznego, politycznego itd. Umiejętność wykorzystania odpowiedniej
wiedzy prognostycznej służy osiąganiu pożądanych celów, legitymizując przyjęty model
funkcjonowania danej społeczności, ograniczając możliwość występowania zjawisk niepożądanych (np. masowego bezrobocia, wykluczenia społecznego dużych grup obywateli,
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niskiej konkurencyjności gospodarki) lub/oraz zwiększając potencjał do wzmacniania
czynników korzystnie wpływających na przyszłe zjawiska rynku pracy. Prognozy rynku
pracy mogą stanowić istotny element kreowania nowych kierunków rozwoju gospodarek
i społeczeństw. Dominujące paradygmaty stanowią odzwierciedlenie najważniejszych
historycznych i teraźniejszych doświadczeń oraz problemów, ale są one również odpowiedzią na to, co kryje się w przyszłości. Im lepiej rozpoznane będą czynniki, które mogą zakłócić istniejący model funkcjonowania społeczeństw, tym konkretniejsze i bardziej przekonujące mogą być nowe propozycje jego zorganizowania lub przeorientowania. Wyraźnie
widoczna jest dzisiaj konieczność nowego spojrzenia na znaczenie państwa oraz rynku, nieunikniona jest debata na temat roli i charakteru pracy (z punktu widzenia jednostki i całej
gospodarki). Prognozy oczywiście nie dadzą odpowiedzi na te i inne kluczowe kwestie
związane z rynkiem pracy, ale mogą pomóc w ich właściwym zrozumieniu oraz kierunkowym zaproponowaniu wachlarza możliwych rozwiązań. Które z nich będą wdrożone, jest
już kwestią politycznego wyboru podjętego przez władze publiczne, decyzji konkretnego
przedsiębiorstwa lub też chęci i aspiracji poszczególnych pracowników.

1.2.

Wykorzystanie prognoz dla kształtowania zjawisk rynku pracy

Prognozy zjawisk rynku pracy mogą, przy odpowiednim ich zastosowaniu, istotnie
wpływać na zmiany w sferze realnej gospodarki, czy też samego rynku pracy. W tej części
rozdziału zostały opisane dwa przykłady możliwego wykorzystania prognoz jako instrumentu determinującego wdrażanie określonych rozwiązań dotyczących rynku pracy.
Ponadto zdecydowano się na przedstawienie krótkiego przeglądu polskich i zagranicznych
doświadczeń związanych z prognozowaniem zjawisk na rynku pracy.
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Optymalizowanie systemu kształcenia (na wszystkich szczeblach edukacji, ze szczegól‑
nym uwzględnieniem kształcenia zawodowego oraz kształcenia na poziomie wyższym)
Inwestowanie w kapitał ludzki, dostarczanie poprzez edukację przyszłym pracownikom kompetencji i umiejętności oczekiwanych przez rynek pracy musi być procesem
przemyślanym i opartym na rzetelnej analizie obecnych, ale i przyszłych wymagań nowoczesnej gospodarki. Uwzględniając projekcje zapotrzebowania na pracowników określonych zawodów, czy też – jak to ma miejsce coraz częściej – dysponujących określonymi kluczowymi kompetencjami, można odpowiednio modelować system kształcenia w takim
kierunku, aby zmniejszać napływ na rynek osób, na których umiejętności nie ma (i nie
będzie) zapotrzebowania (zawody nadwyżkowe), a równocześnie likwidować istniejącą
(ew. oczekiwaną) lukę zawodową lub kwalifikacyjną (zawody deficytowe). Przykładem
wykorzystania prognoz w tym ujęciu jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt systemowy w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” 7. W ramach projektu „kierunki zamawiane”,
wykorzystując prognozy ekonomistów, dane statystyczne pochodzące z urzędów pracy
oraz uwzględniając opinie środowisk pracodawców, została opracowana lista kierunków
kształcenia fundamentalnych dla przyszłego rozwoju gospodarki kraju 8.
Środki finansowe przekazywane wybranym uczelniom oraz ich studentom mają
zwiększyć popularność określonych kierunków studiów (zwłaszcza matematycznych, technicznych, przyrodniczych), a przez to zagwarantować pracodawcom odpowiednią podaż
absolwentów gotowych do podjęcia pracy w określonych gałęziach gospodarki.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo‑wyzsze/kierunki‑zamawiane/.

7

Wśród nich znalazły się: 1. automatyka i robotyka, 2. biotechnologia, 3. budownictwo, 4. chemia, 5. energetyka, 6. fizyka/fizyka techniczna, 7. informatyka, 8. inżynieria materiałowa, 9. inżynieria środowiska, 10. matematyka, 11. mechanika i budowa maszyn, 12. mechatronika, 13. ochrona środowiska, 14. wzornictwo, a także
kierunki unikatowe, makrokierunki oraz studia międzykierunkowe oparte na kierunkach z listy podstawowej.

8
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Reformy systemu emerytalnego ukierunkowane na zapewnienie odpowiedniej podaży pracy
Wykorzystanie prognoz demograficznych pozwala na oszacowanie wielkości
i struktury zasobu siły roboczej w przyszłości. Dzięki temu znane są możliwe zagrożenia dla
systemu finansów publicznych, czy też dynamiki wzrostu gospodarczego (szersze ujęcie),
ale też bariery rozwojowe mogące wystąpić na rynku pracy (węższe ujęcie). Dzięki dobrze
zaprojektowanym i wdrożonym zmianom w obowiązującym systemie emerytalnym (opartym na poprawnych metodologicznie prognozach dotyczących czynników bezpośrednio
i pośrednio determinujących sytuację na rynku pracy) można oczekiwać w długim okresie
pozytywnych efektów na rynku pracy. Toczone obecnie w naszym kraju dyskusje na temat
możliwych kierunków zmian w systemie emerytalnym ciągle nie mogą wyjść poza wycinkowe, jednostronne analizowanie tego zagadnienia, polegające najczęściej na określaniu
tylko i wyłącznie pożądanego poziomu wieku emerytalnego (zwłaszcza w kontekście
wyrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn). Nawet zresztą ta ostatnia kwestia
nie znalazła swojego rozwiązania usankcjonowanego podjęciem politycznej decyzji, co
miało już miejsce we wszystkich innych krajach unijnych 9.

1.2.1. Analiza polskich doświadczeń

Podejmowanym na polskim gruncie działaniom i inicjatywom dotyczącym prognozowania zjawisk na rynku pracy brakuje często uporządkowanego, systemowego podejścia. Prognozami rynku pracy zajmuje się wiele instytucji, ale te analizy są nierzadko bardzo
wycinkowe, obejmują nieliczne elementy/obszary kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania rynku pracy i zwykle brakuje im ciągłości/trwałości (gdyż są jednokrotnymi inicjatywami realizowanymi dzięki środkom unijnym).
W 14 krajach UE (m.in. Francji, Niemczech i Hiszpanii) wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest już
równy, w pozostałych krajach podjęto taką decyzję wyznaczając okres dochodzenia do tego stanu lub też finalizowane są prace legislacyjne w tej sprawie.

9
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Przykładami działań podejmowanych w sferze prognozowania sytuacji na polskim
rynku pracy były prace towarzyszące tworzeniu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013.
Jednym z przygotowanych wówczas dokumentów była „Projekcja rynku pracy na lata
2004-2020” 10. Prognoza ta była oparta przede wszystkim na danych pochodzących z NSP
2002, prognozie demograficznej na lata 2003-2030 opracowanej przez GUS oraz wynikach
BAEL. Elementem wartym podkreślenia było osadzenie analiz w szerszym kontekście procesów demograficznych oraz zmian w poziomie wykształcenia ludności. W dokumencie
opisano prognozy dotyczące następujących parametrów: liczby pracujących, bezrobotnych
i aktywnych zawodowo i ich dynamiki, poziomu wskaźnika zatrudnienia, stopy bezrobocia
i współczynnika aktywności zawodowej. Wymienione wskaźniki były dodatkowo dekomponowane przez: płeć, wiek i poziom wykształcenia.
Duża część prognoz sytuacji na rynku pracy jest interesującą, ale w istocie fragmentaryczną analizą maksymalnie kilku parametrów, osadzoną w kontekście szerszej grupy
wskaźników makroekonomicznych (najczęściej jest to stopa bezrobocia, wskaźnik zatrudnienia i dynamika zatrudnienia). Przykładem takiego podejścia są „Kwartalne prognozy
makroekonomiczne” sporządzane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
W najnowszym raporcie z I kwartału 2010 r. 11 można odnaleźć prognozy dotyczące poziomu stopy bezrobocia na koniec 2010 i 2011 r. oraz dynamiki wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w tych samych latach. Prognozy te, choć bez wątpienia nie są szczegółowe,
dzięki ich cykliczności oraz ogólnodostępności pozwalają jednak przedsiębiorcom i innym
podmiotom, dla których istotnym elementem planowania jest wiedza na temat przyszłych
ogólnych trendów na rynku, na tworzenie planów strategicznych.

Projekcja rynku pracy na lata 2004-2020, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz
Ekonomicznych, Warszawa 2004 (opracowanie dostępne na:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/prognozy/Prognoza%20rynku%20pracy%20
na%20lata%202004-2020%20%28DAE,%20MGiP%29.pdf).
10

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, nr 66 (kwiecień), IBnGR, Warszawa 2010 (opracowanie dostępne na: http://ez1.ibngr.pl/index.php/pl/lewe_menu/prognozy_makroekonomiczne_ibngr).

11
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Jeszcze węższe podejście do kwestii prognozowania zjawisk na rynku pracy można
odnaleźć w raportach firmy Manpower „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia” 12.
Są to kwartalne badania planów pracodawców dotyczących zmian poziomu zatrudnienia
w najbliższym kwartale. Bazując na elementarnym wskaźniku „prognozie netto zatrudnienia” 13, wskazywane są tam globalne kierunki trendów w sferze zatrudnienia (na poziomie
kraju oraz w przekroju regionalnym i sektorowym) – czy większa liczba pracodawców oczekuje wzrostu, czy też spadku poziomu zatrudnienia.
Przykładem systematycznego podejścia do prognozowania sytuacji na polskim
rynku pracy są publikowane przez NBP w ramach serii „Materiały i studia” cykliczne raporty „Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje)” 14. W oparciu
o badania panelowe przedsiębiorstw i bezrobotnych prognozowane są zmiany (w horyzoncie najbliższych 6 miesięcy) dotyczące m.in. następujących parametrów: przewidywanego
wzrostu produktywności w badanych przedsiębiorstwach, kształtowania się przeciętnego
wynagrodzenia, stopy przewidywanego wzrostu przychodów, związku zmian w wynagrodzeniach ze zmianami w wydajności pracy, kształtowania się cen produktów lub usług,
wpływu migracji zarobkowych na przewidywany wzrost wynagrodzeń, stopnia trudności
w znalezieniu pracowników.
Innym przykładem systematycznych prognoz gospodarczych publikowanych
corocznie (uwzględniających zjawiska rynku pracy) są prognozy tworzone przez Ministerstwo
Finansów w ramach prac nad budżetem państwa 15. Prognozy te znajdują się w projektach
Raporty dostępne są na: https://candidate.manpower.com/wps/portal/PLCampus/Poland-Jobs/Badania-DlaMediow/BarometrManpower.

12

Jest to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców szacujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale.

13

Opracowania dostępne na: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/arp/arp.html. Ostatnie dostępne opracowanie to: W. Gomuła, A. Gucwa, W. Nalepa, Z. Opioła, Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produk‑
tywność pracy i migracje w listopadzie 2009 r. – na tle badań panelowych w latach 2006-2009), „Materiały i Studia”,
Zeszyt nr 245, NBP, Warszawa 2010.

14

Ustawy budżetowe na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=32&wysw=14&sub=sub1.

15
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ustawy budżetowej na dany rok w części: „Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej”.
Podobnie jak w przypadku prognoz IBnGR podstawową zaletą analiz MF jest cykliczność
i ogólnodostępność, jak również niezmienny układ prognozowanych czynników.
Pewna część prognoz odnosi się do problematyki popytu na pracę (a dokładnie:
zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Prowadzone są rozważania dotyczące prawdopodobnych trendów w kształtowaniu się przyszłego popytu na określone kwalifikacje pracowników oraz pracowników określonych zawodów 16. Zazwyczaj mają one krótki lub średni horyzont prognozowania; rzadko spotyka się prognozy wychodzące poza okres 10 lat.
Przykładem takich prognoz były prace Międzyresortowego Zespołu ds. Prognozowania
Popytu na Pracę. W jego ramach powstało m.in. opracowanie dotyczące projekcji zatrudnienia do 2010 r. dla 104 grup zawodowych 17. Inne prognozy zatrudnienia w przekroju zawodowym zostały sporządzone przez zespół badawczy z Katedry Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu System Prognozowania Popytu na Pracę
w Polsce (SPPP). Dotyczyły one m.in. prognozy liczby pracujących według wielkich i średnich grup zawodowych na lata 2006-2010 18.

1.2.2. Analiza doświadczeń zagranicznych

Prognozy ekonometryczne i wszelkie inne analizy predykcyjne są niezwykle istotnym fragmentem planowania strategicznego zarówno dla instytucji publicznych, jak i dla
podmiotów prywatnych. Wysoki poziom zapotrzebowania na usługi predykcyjne w zakre16
Patrz np.: E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010,
IPiSS, Warszawa 1998.

Patrz: Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku 2010, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół ds. Prognozowania Popytu na Pracę, [w:] „Studia i Materiały”, t. 3,
Warszawa 1999.

17

Więcej informacji na temat projektu SPPP można znaleźć na:
http://www.sap.uni.lodz.pl:81/?strona=prognozy.

18
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sie zmian koniunkturalnych gospodarek jako całości, jak również poszczególnych elementów systemu gospodarczego kraju i świata, wpłynął na podaż instytucji oferujących takie
usługi na rynku. Niezwykle istotnym elementem strategicznego zarządzania państwem
stało się publiczne udostępnianie wyników badań dla wszystkich podmiotów, które poszukują informacji na temat przyszłych kierunków zmian najważniejszych czynników oddziałujących na gospodarkę. Dlatego też największe instytucje badawcze najczęściej są instytucjami publicznymi lub też ich działalność jest wspierana przez władzę rządową. Poniżej
zamieszczone zostały przykłady instytucji zagranicznych z USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec, które prowadzą badania w opisywanym obszarze prognozowania rynku
pracy, a wyniki tych badań są ogólnodostępne.
Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy 19 (BLS – Bureau of Labor Statistics) publikuje
od kilkudziesięciu lat w ramach Programu Projekcji Zatrudnienia (Employment Projections Pro‑
gram) prognozy dotyczące kształtowania się wielkości i struktury zasobu siły roboczej, poziomu zatrudnienia według zawodów oraz gałęzi gospodarki. Prognozy są publikowane
w cyklach dwuletnich i obejmują horyzont 10 lat 20. Dane dostępne na stronach internetowych BLS prezentują prognozy dotyczące m.in.: zmian poziomu zatrudnienia w grupach
zawodów, zawodów o najszybciej oraz najmocniej rosnącym (spadającym) zatrudnieniu,
zmian poziomu zatrudnienia w gałęziach gospodarki, gałęzi gospodarki z najszybciej oraz najmocniej rosnącym (spadającym) zatrudnieniem, zasobu siły roboczej (wg wieku, płci, rasy,
tożsamości etnicznej), współczynnika aktywności zawodowej (wg wieku, płci, rasy, tożsamości
etnicznej), napływu i odpływu na/z rynku pracy, średniego wieku siły roboczej i wielu innych.
Innym podmiotem prowadzącym badania rynku pracy jest Amerykański System
Informacji o Rynku Pracy (ALMIS – America’s Labor Market Information System) 21, który
został stworzony na potrzeby badań i analiz ogólnokrajowych oraz stanowych. Każdy stan
posiada samodzielny, ale równocześnie zintegrowany z całością system informacji o zatrud19

Strona internetowa BLS, w części Employment Projections: http://www.bls.gov/emp/.

Ostatnie dostępne prognozy, opublikowane w listopadzie 2009 r., obejmują okres 2008-2018. Patrz szerzej: Employment projections – 2008-18, “News Release”, BLS, December 10, 2009.

20

21

Strona internetowa departamentu pracy USA: http://www.doleta.gov/almis/.
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nieniu i sytuacji na rynku pracy, który opracowuje analizy w wyznaczonym obszarze zagadnieniowym, jak i geograficznym. Taka konstrukcja pozwala na prowadzenie analiz rynku
pracy także na niższych poziomach podziału administracyjnego USA. W ramach realizowanych działań tworzone są prognozy rynku (zawody, płace, zatrudnienie, bezrobocie, aktywność zawodowa oraz zasoby siły roboczej ogółem) i koniunktury gospodarczej.
W Holandii za najważniejsze prognozy i badania rynku pracy odpowiada Centrum
Badań nad Edukacją i Rynkiem Pracy (angielska nazwa RCELM – Research Centre for Edu‑
cation and the Labour Market) 22, działające w ramach School of Business and Economics Uniwersytetu w Maastricht. Tworzy on prognozy w obszarze szerszym niż opisywane powyżej
prognozy amerykańskie – jest to efektem opracowania metody prognostycznej dla predykcji popytu na rynku pracy także według poziomów wykształcenia. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że badania te nie dotyczą jedynie zmian poziomu zatrudnienia netto, ale również
określają przyszłe poziomy rotacji, przez co możliwa jest dokładniejsza analiza zmian
w zapotrzebowaniu na różne zawody/poziom wykształcenia itd. Stąd też istotnym elementem tych prognoz jest połączenie obszarów badawczych rynku pracy i edukacji.
Brytyjski system prognoz opracowywanych przez Instytut Badań Zatrudnienia
(IER – Institute for Employment Research) 23 prowadzi analizy rynku pracy w połączeniu
z badaniami dla całej gospodarki. Realizacja tych prognoz z perspektywy metodologicznej
jest interesująca, ponieważ prognozy dla całości są wykorzystywane do tworzenia prognoz
szczegółowych, które następnie stają się składowymi dla prognoz na poziomie makro. Taki
system tworzenia prognoz pozwala na uwzględnienie wpływu makroczynników na poziom
mikro, a następnie poprzez sumaryczną prezentację wartości z poziomu mikro – przedstawienie wpływu szczegółowych przypadków na poziom makro. W ten sposób są tworzone
analizy dla sektorów gospodarczych, które następnie stają się podstawą dla prognoz ogólnych. Prognozy te są sporządzane również w podziale regionalnym, a wyniki tych prognoz
są w pełni addytywne. System badań został stworzony przez ekonometryków z Cambridge

22

Strona internetowa RCELM: http://www.roa.unimaas.nl/.

23

Strona internetowa Uniwersytetu w Warwick: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/research/.
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i składa się z kilkuset równań opracowanych dla wielu poziomów badań, co sumarycznie
daje ponad 5 tys. równań stochastycznych.
Niemiecki Instytut Badań nad Pracą (IZA – Institut zur Zukunft der Arbeit) 24 prowadzi badania nad rynkiem pracy i zatrudnieniem, jednak w przypadku analiz prognostycznych rzadziej wykorzystuje klasyczne modele ekonometryczne – zdecydowanie częściej
opiera się na szczegółowych analizach strukturalnych, zarówno strony popytowej jak i podażowej rynku pracy. W tych analizach są wykorzystywane analizy jakościowe, jak również
modele statystyczne identyfikujące naturę kompozycji strukturalnych badanego zagadnienia (modele przyczynowe), natomiast do ekstrapolacji zatrudnienia – analizy trendu.
Warto w tym miejscu wspomnieć także o zestawie wskaźników monitorujących
unijne wytyczne dotyczące zatrudnienia (Indicators for Monitoring the Employment Guideli‑
nes), uzgadnianych corocznie przez Komitet ds. Zatrudnienia (The Employment Commit
tee) 25. Wprawdzie zdecydowana większość tych wskaźników ma charakter retrospektywny,
to znalazł się wśród nich także wskaźnik nr 24.A1 – przyszłe potrzeby w zakresie umiejętności (rozwój, zastępowanie i całkowity popyt) 26. Pokazuje on przewidywane zmiany
w liczbie miejsc pracy pomiędzy rokiem bazowym (2006) a określonym rokiem w przyszłości (2015) jako odsetek ogólnej liczby miejsc pracy w roku bazowym. Dane są prezentowane w przekroju sektorowym (wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej
NACE) oraz przekroju zawodowym (wg Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji
Zawodów – ISCO) 27.

24

Strona internetowa instytutu: http://www.iza.org.

Lista wskaźników znajduje się w: Employment Guidelines (2009) – indicators for monitoring and analysis,
The Employment Committee (24.06.2009).

25

Służący do prowadzenia analiz w kontekście wytycznej 24 – dostosowania systemu edukacji i szkoleń do
nowych wymagań w zakresie kompetencji i umiejętności.

26

Szerszy opis doświadczeń zagranicznych w zakresie prognozowania sytuacji na rynku pracy można znaleźć w: B. Suchecki, A. Gajdos, Modelowanie i prognozowanie rynku pracy, [w:] Prognozy rynku pracy i zapotrze‑
bowania na kwalifikacje, pod red. T. Kupczyk, Politechnika Wrocławska – Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Wrocław 2005, s. 9-40; E. Majchrowicz, A. Gajdos, Europejski system prognozowania sytuacji na rynku pracy –
doświadczenia i plany, RCSS, Warszawa 2005.

27
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Podsumowanie
Prognozy rynku pracy stają się jednym z ważniejszych narzędzi stosowanych przez
rozmaite podmioty i instytucje do planowania działań w sferze gospodarczej i społecznej.
Dzięki ich naukowemu charakterowi mogą stanowić podstawę do przemyślanego i skutecznego antycypowania trendów i zjawisk, które będą występowały na rynku pracy w przyszłości. To umożliwia z kolei podejmowanie racjonalnych decyzji na poziomie mikro (przedsiębiorstwo, pracownik), mezo (lokalne i regionalne rynki pracy) oraz makro (cała
gospodarka), czego skutkiem jest wzrost efektywności funkcjonowania systemu rynku
pracy. Ważne jest to, że bez względu na metody i techniki stosowane w procesie prognozowania zjawisk na rynku pracy, a także liczne kontrowersje towarzyszące samemu prognozowaniu, daje ono płaszczyznę odniesienia dla praktycznie wszystkich kluczowych aktorów
rynku pracy (jak chociażby wskazanych w tym tekście pracowników, pracodawców oraz
władz publicznych). Zaletą prognoz jest ich względnie wysoki poziom elastyczności i adaptacyjności, przez co oferują one różnym aktorom rynku pracy zestaw odmiennych, ważnych z ich punktu widzenia informacji. Krótka analiza polskich i zagranicznych doświadczeń w tym zakresie pokazuje mnogość istniejących opcji – związanych z charakterem,
zakresem, poziomem szczegółowości prowadzonych badań i analiz prognostycznych. Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem, rozpatrując to z punktu widzenia podejścia instytucjonalnego, jest wykorzystywanie potencjału prognostycznego wielu ośrodków i instytucji
mających charakter publiczny, prywatny oraz publiczno‑prywatny. Pozwala to na zachowanie odpowiedniego poziomu pluralizmu metodologicznego, ale i aksjologicznego. Konfrontacja odmiennych filozofii funkcjonowania państwa, rynku, miejsca i roli kluczowych
aktorów rynku pracy, która przecież dokonuje się w procesie prognozowania zjawisk na
rynku pracy w zależności od tego, kto jest autorem i odbiorcą tych prognoz, prowadzi do
poszerzenia konceptualnej przestrzeni potrzebnej do podjęcia optymalnych decyzji przez
podmioty funkcjonujące na rynku pracy.
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Rozdział 2. Metody przewidywania sytuacji na rynku pracy
M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, B. Worek
Wprowadzenie
Zgodnie z założeniami, które przyjęto w pierwszej edycji badań realizowanych
w ramach Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, badania te miały mieć charakter założycielski: ich celem było zebranie danych i ich analiza oraz opracowanie wniosków i zaleceń
pozwalających usprawnić przyszłe działania badawcze, analityczne i prognostyczne Obserwatorium. Nie deprecjonując znaczenia zebranych na tym etapie informacji i dokonanych
w ich oparciu analiz, z punktu widzenia trwałości Obserwatorium kluczowego znaczenia
nabiera wyczerpująca prezentacja wykorzystanej podczas badań metodologii i zaleceń
metodologicznych, jakie można sformułować po pierwszych doświadczeniach związanych
z jej zastosowaniem. Obserwatorium musi bowiem budować swój potencjał instytucjonalny nie tylko na tworzeniu trwałych, autonomicznych struktur, ale i na refleksyjnej analizie
podejmowanych do tej pory działań, zastosowanych metod i strategii badawczych.
Tym zagadnieniom będzie w całości poświęcony niniejszy rozdział. Przedstawimy
w nim najpierw opis metodologii zrealizowanego sondażu, wskazując ewentualne kierunki
modyfikacji postępowania badawczego w kolejnych edycjach badania, następnie dość
szczegółowo opiszemy metodologię, jaka została zastosowana do skonstruowania prognoz
rynku pracy przedstawionych w niniejszej publikacji. W odniesieniu do każdego typu
prognoz, czyli tych zbudowanych przy użyciu danych zastanych, opartych o subiektywne
przewidywania respondentów czy scenariuszy rozwoju zbudowanych z wykorzystaniem
różnorodnych danych, przedstawimy założenia tego typu prognozowania oraz przebieg
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zastosowanych przez zespół badawczy działań prowadzących do opracowania danego rodzaju prognozy. Opis zastosowanej metodologii i przedstawienie jej specyfiki będzie jednak ściśle podporządkowany naczelnemu celowi niniejszego rozdziału, a mianowicie pokazaniu, jakie podejście do realizacji badań i konstruowania prognoz przyjęto w pierwszej
edycji badań realizowanych dla Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy oraz czy
i w jakim stopniu podejście to może być zmodyfikowane, aby wyniki, które mogą być uzyskiwane w kolejnych edycjach badania były jeszcze bardziej trafne i użyteczne.
Dla ułatwienia orientacji w poszczególnych etapach zastosowanego podejścia badawczego i wykorzystanych technikach, a tym samym w strukturze tego rozdziału, etapy
te przedstawiono na poniższym schemacie.
Rys. 1. Przebieg realizacji badań i analiz wykonanych w ramach projektu Obserwatorium
Regionalnych Rynków Pracy

Źródło: opracowanie własne.
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2.1.

Konceptualizacja problematyki badawczej

Działania wykonane w ramach konceptualizacji problematyki badawczej miały typowy przebieg: rozpoczęły się od przeglądu danych zastanych, obejmującego analizę portfeli wskaźników rynku pracy wykorzystywanych w Polsce i w innych krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Australii i Kanadzie). Szczególną uwagę
zwracano na poszukiwanie takich portfeli wskaźników, które stanowiłyby najlepsze źródło
wsparcia decyzyjnego dla pracodawców i ich organizacji, bowiem zgodnie z założeniem
projektu jego celem jest wyposażanie pracodawców w niezbędne informacje, które ułatwiają pełniejsze uczestnictwo w procesach kreowania polityk rynku pracy.
Rezultatem przeprowadzonej analizy danych zastanych była lista wymiarów rynku
pracy, jakie powinny być uwzględniane w analizach prowadzonych przez Obserwatorium
i wstępna lista wskaźników, które powinno się monitorować w danym wymiarze. Lista
wymiarów wraz z propozycjami wskaźników została zaprezentowana ekspertom podczas
panelu zorganizowanego w Krakowie. W wyniku dyskusji przyjęto proponowane wymiary,
zweryfikowano natomiast listę wskaźników. Po zakończeniu tego etapu badań przystąpiono
do organizacji badania sondażowego oraz do konstrukcji kwestionariusza do tego badania.

2.2.

Opis procedury realizacji badań sondażowych i zalecenia dla kolejnych
edycji badania

W ramach opisu sposobu prowadzenia badań najpierw zostaną zaprezentowane
zastosowane w badaniu założycielskim techniki badań oraz sposób doboru próby, a następnie zostaną przedstawione najważniejsze wnioski dla kolejnych edycji badań.

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 43

1/20/11 5:28 PM

44

Polski rynek pracy

2.2.1. Technika badań

Sondażowe badanie założycielskie zostało przeprowadzone w trybie mieszanym
(ang. Mixed‑mode research), to znaczy zostały zastosowane różne techniki kontaktu z badanymi w celu zmaksymalizowania stopnia realizacji próby. Ankieta została opracowana jako
narzędzie elektroniczne, możliwe do zastosowania w wariancie:
1. CAWI (Computer Aided Web Interview) – komputerowo wspomagana ankieta
internetowa.
2. CATI (Computer Aided Telephone Interview) – komputerowo wspomagany
wywiad telefoniczny.
3. CAPI (Computer Aided Personal Interview) – komputerowo wspomagany
wywiad osobisty.
Podstawowy wariant badania polegał na dotarciu do właściwego respondenta przy
wykorzystaniu poczty, telefonu i wizyty osobistej, aby skłonić go do udziału w badaniu, najlepiej przez wypełnienie ankiety opublikowanej on line. W sytuacji, gdy respondent miał
problemy z samodzielnym wypełnieniem ankiety lub nie wykazywał chęci do tego, należało
zaproponować mu inny, dogodny dla niego sposób: wywiad telefoniczny (CATI) lub osobisty (CAPI), gdzie stroną wypełniającą kwestionariusz jest ankieter. Kluczowym zadaniem
było nawiązanie kontaktu z respondentem i uzgodnienie z nim najdogodniejszej dla niego
formy wypełnienia kwestionariusza.
W ramach badania 1595 ankiet wypełniono poprzez Internet (CAWI) i zrealizowano 935 wywiadów telefonicznych (CATI). W 16 przypadkach zastosowano obie techniki zbierania danych. Nie przeprowadzono natomiast żadnego wywiadu osobistego.
Badanie było realizowane przez jeden miesiąc. Postulujemy jednak wydłużenie
tego okresu – wynika to z konieczności ponownego kontaktu z firmami ze względu na
dużą liczbę braków danych. W przypadku braków danych, oprócz czasu realizacji badań
i możliwości ponowienia kontaktu z przedsiębiorstwem, dużą rolę odgrywa formularz.
Ze względu na dużą liczbę pytań filtrujących (warunkujących to, kto odpowiada na które
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pytania), na jednej stronie formularza CAWI nie powinny znaleźć się zarówno pytania filtrujące, jak i pytania, na które odpowiadanie zależy od wyniku filtru. Umieszczenie ich na
jednej stronie powoduje, że jeżeli osoba wypełniająca nie zaznaczy właściwej odpowiedzi
w pytaniu filtrującym, to nie będzie mogła odpowiedzieć na kolejne i może je pominąć,
a tym samym zwiększa się prawdopodobieństwo pojawienia się braków danych. Warto też
pomyśleć o wprowadzeniu możliwości wyświetlania się komunikatu ostrzegawczego, gdy
osoba wypełniająca ankietę zapomni o wypełnieniu któregoś z pytań na danej stronie. Ponadto badania powinny być organizowane nie w kwietniu/maju (jak to wyniknęło z harmonogramu badania założycielskiego), a od stycznia, ponieważ da to łatwe ramy odniesienia (rok ubiegły), a zarazem prognozy na przyszłość, na kolejny rok, będą miały dłuższy
horyzont (12 miesięcy zamiast 6).
Kluczowe jest wielokrotne ponawianie kontaktu z przedsiębiorstwami, w celu
zwiększenia stopy zwrotu z badań. Ankieterzy powinni podjąć przynajmniej 5 prób dotarcia do właściwego respondenta. Z próbą nieudaną mamy do czynienia, gdy: respondent jest
w danej chwili nieosiągalny, respondent nie jest w stanie w danej chwili wziąć udziału
w badaniu lub respondent stanowczo odmawia udziału w badaniu. Jako próby nieudane nie
powinny być liczone rozmowy pośrednie, z centralą, z innym działem itp. Każda próba kontaktu powinna być odnotowana w dokumentacji pracy ankietera i odpowiedniej bazie
danych rejestracji kontaktów. Po dotarciu do respondenta, w razie niemożności natychmiastowego przeprowadzenia wywiadu, ankieter powinien umówić się z respondentem
w dogodnym dla tamtego terminie. Wobec braku chęci respondenta do udziału w badaniu,
ankieterzy winni podjąć próbę taktownego skłonienia respondenta do udziału. Wobec
zdecydowanej odmowy, ankieterzy muszą ustalać jej przyczynę i odnotowywać ten fakt
w dokumentacji. Należy też zwrócić uwagę na to, że odpowiedzi na pytania otwarte powinny być w czasie wywiadu zapisane słownie w możliwie precyzyjny sposób.
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2.2.2. Kwestionariusz badawczy

Kwestionariusz badawczy wykorzystywany w badaniach sondażowych realizowanych techniką CAWI i CATI powstał w oparciu o przeprowadzoną przez zespół badawczy
konceptualizację i operacjonalizację problematyki badawczej. Zaproponowane obszary badawcze oraz wskaźniki dla każdego z tych obszarów zostały następnie skonfrontowane z potrzebami informacyjnymi przedsiębiorców i innych odbiorców projektu. W wyniku tej
konfrontacji powstała przedostateczna wersja kwestionariusza, która została jeszcze poddana ocenie w ramach paneli eksperckich, badań pretestowych oraz badań pilotażowych.
Działania te pozwoliły wychwycić potencjalne problemy ze zrozumieniem pytań, błędy
i nieścisłości w zadawanych pytaniach, a następnie skorygować je oraz przygotować ostateczną wersję kwestionariusza do badań.
Kwestionariusz ten składał się ze 124 pytań badawczych oraz metryczki, w której
znalazło się 12 pytań dotyczących podstawowych charakterystyk badanego przedsiębiorstwa. Kwestionariusz został w całości umieszczony w załączniku 1. Kwestionariusz został
podzielony na dziewięć jednorodnych merytorycznie sekcji, które tworzyły:
1. Pytania dotyczące sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i kraju oraz warunków
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym funkcjonowania instytucji publicznych jako elementu otoczenia przedsiębiorstwa i oceny wsparcia ze strony tych instytucji (28 pytań).
2. Pytania dotyczące poziomu i struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
z uwzględnieniem korzystania z usług outsourcingu (16 pytań).
3. Pytania dotyczące rotacji zatrudniania i bieżącego popytu na pracę oraz ogólnej
oceny dopasowania kompetencji zatrudnionych do potrzeb przedsiębiorstwa
(38 pytań).
4. Pytania dotyczące inwestycji w kapitał ludzki przedsiębiorstwa – definiowanych tutaj
jako podejmowanie szeroko rozumianej działalności mającej na celu podnoszenie
kwalifikacji i kompetencji obecnych, a także potencjalnych pracowników (14 pytań).
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5. Pytania dotyczące sposobów poszukiwania pracowników i korzystania z pośrednictwa pracy (7 pytań).
6. Pytania dotyczące współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy (6 pytań).
7. Pytania dotyczące opinii na temat sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy
(4 pytania).
8. Pytania dotyczące wynagrodzeń oraz istnienia i działalności związków zawodowych w przedsiębiorstwie (7 pytań).
9. Pytania poświęcone sprawom bieżącym (z założenia zmienna część kwestionariusza, w której poruszane będą sprawy aktualnie ważne dla przedsiębiorców, w obecnej wersji kwestionariusza 4 pytania).
Jak pokazuje samo zestawienie zagadnień i liczba pytań, jakie znalazły się w kwestionariuszu, opracowane narzędzie badawcze było bardzo obszerne, co w sposób oczywisty
prowadziło do utrudnień w trakcie realizacji badania. Aby zwiększyć jakość uzyskiwanych
wyników i zapewnić większą gotowość do współpracy ze strony respondentów, sugeruje się
stanowcze skrócenie narzędzia przed realizacją kolejnych edycji badań. W obecnej postaci
odpowiedzenie na wszystkie pytania wymaga od badanych dużego zaangażowania czasowego i podawania dużej ilości precyzyjnych informacji, którymi mogą oni w trakcie wypełniania kwestionariusza nie dysponować. Można rozważyć rotacyjne badanie kwestii, które są
monitorowane w innych badaniach, np. współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia czy
wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, włączając w jednym roku do badań jeden obszar,
z drugiego zaś rezygnując, w kolejnym roku postępując odwrotnie. W korekcie narzędzia
przed kolejnymi etapami badania mogą pomóc uwagi sporządzone przez autorów pytań.
Uwagi zebrano w tabeli w załączniku 2 – uporządkowano je ze względu na bloki
tematyczne, jakie znajdowały się w kwestionariuszu do badań sondażowych realizowanych
w 2010 r. przez Urząd Statystyczny w Krakowie. W każdym przypadku podano numer pytania z kwestionariusza wykorzystanego w 2010 r., pełną treść pytania lub też jego fragment,
jeśli pytanie było długie lub miało rozbudowaną kafeterię, sugerowane zmiany i ewentualne
uwagi. Uwzględniono tylko te pytania, które generowały problemy w trakcie realizacji
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badań lub budziły wątpliwości w trakcie analizy (zastrzeżenia co do rzetelności danych,
duża liczba braków, niejasne odpowiedzi, mało użyteczne informacje).

2.3.

Charakterystyka doboru, struktura i wielkość próby badawczej

Badane były dwie odrębne zbiorowości, a mianowicie: 1) zbiorowość respondentów reprezentowanych przez i współpracujących z Pracodawcami RP (zwanych: zbiorem
reprezentowanym) i 2) wszystkich przedsiębiorstw (zwanych zbiorem reprezentatywnym).
Pierwsza z nich została wykorzystana po to, aby uzyskać obraz opinii wszystkich podmiotów gospodarczych, które będą widziały w członkostwie w Pracodawcach RP możliwość
artykulacji swoich ocen sytuacji, opinii, wniosków i oczekiwań. Druga pozwoliła uzyskać
układ odniesienia dla badań pierwszej zbiorowości, tzn. umożliwiła wskazanie, na ile wyniki
badań wśród firm reprezentowanych są analogiczne do sytuacji przedsiębiorstw w całej
Polsce i na czym polegają różnice. Innymi słowy, na ile wyniki dla zbioru reprezentowanego, w szczególności opinie kierownictwa badanych przedsiębiorstw, będą reprezentatywne
dla ogółu przedsiębiorstw. Idealną sytuacją byłoby zbadanie wszystkich przedsiębiorstw ze
zbioru reprezentowanego.
W badaniu założycielskim przyjęto zrealizowanie próby reprezentatywnej minimum 500 przedsiębiorstw. Pozostałe 2000 obserwacji – jeżeli było to możliwe – powinno
pochodzić z badań wśród próby reprezentowanej. Operatem losowania próby reprezentowanej jest oczywiście spis członków Pracodawców RP. Próba ogólnopolska miała odzwierciedlać sektor przedsiębiorstw, które są jednocześnie pracodawcami (wykluczone zostały
osoby samozatrudniające się oraz takie, które zatrudniają tylko jedną osobę). Struktura docelowej populacji ogólnopolskiej była uzależniona od tego, jakie sekcje PKD 2007 zostały
wybrane do badania, a dokładniej, które zostały wykluczone. Zasadniczo znalazły się w niej
wszystkie, w szczególności te, które są reprezentowane lub potencjalnie mogą być przez
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Pracodawców RP. Jednak w kilku przypadkach (rolnictwa, administracji publicznej) liczba
podmiotów członkowskich była tak mała, że nie było zasadne badanie tych grup.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Do losowania próby ogólnopolskiej nie były brane pod uwagę:
jednostki lokalne tzn. zakłady, filie,
podmioty z sekcji:
a. A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
b. O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne,
c. P – edukacja,
d. T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
e. U – organizacje i zespoły eksterytorialne,
podmioty nieaktywne wg stanu obecnego,
podmioty o liczbie pracujących zero lub jeden,
podmioty, dla których szczególna forma prawna to:
a. 55 stowarzyszenia,
b. 72 związki zawodowe,
c. 73 organizacje pracodawców,
d. 76 samorząd gospodarczy i zawodowy,
e. 48 fundacje,
f. 49 fundusze,
g. 85 wspólnoty mieszkaniowe,
podmioty z działów PKD 2007:
a. 87 (pomoc społeczna z zakwaterowaniem),
b. 88 (pomoc społeczna bez zakwaterowania),
c. 94 (działalność organizacji członkowskich),
podmioty sektora publicznego z działu 86 (opieka zdrowotna),
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8.

podmioty kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych,
z wyjątkiem działów PKD 2007 86 (opieka zdrowotna) i 18 (poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji),
9. podmioty sektora publicznego z sekcji R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją),
10. podmioty sektora publicznego z sekcji M (Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna),
11. podmioty z bazy Pracodawców RP.

Ze względu na fakt zakładanej roli wielkości przedsiębiorstwa w zróżnicowaniu
zjawisk na rynku pracy przyjęto, że dobór będzie warstwowy w podziale na duże (50 i więcej), średnie (10-50) i małe (2-9) przedsiębiorstwa, w których losowano mniej więcej taką
samą liczbę podmiotów, a następnie w tych klasach wyodrębniono podklasy:
1. „50-249” oraz „250 i więcej”, losowano w nich liczbę proporcjonalną do udziału
podklasy w liczbie przedsiębiorstw w kategorii „50 i więcej”,
2. „10-19” oraz „20-49”, losowano w nich liczbę proporcjonalną do udziału podklasy
w liczbie przedsiębiorstw w kategorii „10-49”,
3. „2-3”, „4-6”, „7-9”, losowano w nich liczbę proporcjonalną do udziału podklasy
w liczbie przedsiębiorstw w kategorii „2-9”.
Ostatecznie wielkości poszczególnych prób uległy zmianie ze względu na problemy ze zrealizowaniem badania wśród próby reprezentowanej. Zwiększono próbę ogólnopolską, ponieważ trudno było zrealizować 2000 ankiet wśród członków Pracodawców RP.
Wielkości prób ukształtowały się ostatecznie w następujący sposób:
§ reprezentowana: 1565 (aż 1355 przedsiębiorstw członkowskich odmówiło udziału
w badaniu); jeżeli liczyć brak kontaktu jako odmowę, to stopa zwrotów wynosiła 45%,
bez wliczania tych braków – 53%,
§ reprezentatywna: 981; analogiczne stopy zwrotów wynosiły: 39% i 44%.
Wynik ten pokazuje, że nie do końca wykorzystany jest potencjał Pracodawców
RP w postaci zachęcenia członków do aktywniejszego udziału w działaniach konfederacji.
Jednym z działań jest właśnie realizacja pomysłu stworzenia Obserwatorium oraz groma-
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dzenia w jego ramach opinii pracodawców i danych o sytuacji przedsiębiorstw. Badania te
mają pomóc dbać o interesy członków, zatem większa ich mobilizacja jest wskazana.
Założona w badaniu założycielskim wielkość sumaryczna obu prób wynosiła 2 500
i nie zawsze pozwala na głębsze analizy ze względu na to, że liczba ta musi być podzielona
przez dwa (dwie osobne próby), a każda z nich przez cztery (kategorie wielkości przedsiębiorstw), co daje średnio 312 obserwacji. W przypadku rzadszych sytuacji, jak na przykład
poszukiwanie pracowników czy korzystanie z określonych instrumentów państwa skierowanych do przedsiębiorstw, jeszcze bardziej zmniejsza to możliwość dokładnego szacowania wyników. Dodatkowym czynnikiem, który sugeruje zwiększenie wielkości próby jest
fakt, że w zasadzie w przypadku większości pytań nie można było uzyskać informacji
ze wszystkich badanych firm (pojawiały się braki danych). Warto zatem rozważyć większą
mobilizację członków Pracodawców RP do udziału w badaniu i potencjalnie – zwiększenie
próby ogólnopolskiej.
Po zaprezentowaniu metodologii realizacji badań sondażowych przejdziemy do
opisu metod wykorzystanych do opracowania prognoz rozwoju sytuacji na rynku pracy.
Najpierw zostaną omówione założenia prognozy zbudowanej w oparciu o dane zastane
i zalecenia co do jej konstruowania, a następnie – podejście do budowy prognozy uwzględniającej subiektywne opinie respondentów zebrane w ramach badań sondażowych. W dalszej części omówimy metodologię budowania zawartych w tej publikacji scenariuszy rozwoju rynku pracy, a na koniec przedstawimy propozycję uzupełnienia, przyjętej w pierwszej
edycji badań, metodologii budowy scenariuszy poprzez szersze wykorzystanie jakościowych metod prognozowania.
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2.3.1.

Prognoza w oparciu o dane zastane

Prognoza przeprowadzona w oparciu o dane zastane ma spełniać funkcję wspomagającą wobec pozostałych: w skali jednego okresu (kwartału) można z określonym
błędem przewidywać wartości wskaźników, długookresowo natomiast można z jej pomocą wyznaczać pewne trendy, które mogą być podstawą analizy jakościowej/eksperckiej.
Dlatego też model prognostyczny należy traktować elastycznie, dopasowując go cyklicznie do celów, którym ma służyć. W zasadzie prognoza powinna być aktualizowana
co kwartał, w przypadku niektórych wskaźników nawet co miesiąc, zależnie od zapotrzebowania informacyjnego.
Poszczególne etapy analizy powinny przebiegać następująco:
1. Wyznaczenie celów analizy
Cele analizy powinny być wypadkową wiedzy eksperckiej oraz potrzeb informacyjnych odbiorców. Przyjmując, że odbiorcami analiz będą przede wszystkim eksperci
Pracodawców RP pracujący w ramach Komisji Trójstronnej, cele analizy powinny korespondować z poruszanymi w jej ramach tematami, a same jej produkty powinny wyposażać
ekspertów w prognozy uzupełniające do prognoz strony rządowej.

Budowa modelu koncepcyjnego i jego operacjonalizacja
Model koncepcyjny powinien zawierać zarówno obszar, jak i zakres czasowy prognozowanych zagadnień oraz zbiór czynników potencjalnie wywierających na nie wpływ.
Model taki powinien zostać zoperacjonalizowany poprzez podanie wskaźników prognozowanych i potencjalnych predyktorów. Proponowane obszary prognozy krótkoterminowej
zostały przedstawione na poniższym schemacie.
2.
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Rys. 2. Proponowane obszary prognozy krótkoterminowej

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast długookresowo można prognozować wpływ czynników demograficznych na opisane wskaźniki. Możliwe do wykorzystania predyktory zostały opisane przy
okazji tworzenia przykładowych prognoz, w dalszej części niniejszej publikacji.

Gromadzenie danych
Gromadzenie i przygotowanie danych do analizy jest procesem dość czasochłonnym, dlatego warto zarezerwować na nie odpowiednią ilość czasu. W ramach prognoz
warto korzystać z danych gromadzonych przez system statystyki publicznej – zarówno na
poziomie krajowym (GUS), jak i wspólnotowym (EUROSTAT).
3.

Bazowym okresem gromadzenia danych powinien być kwartał. Jednak w przypadku wskaźników kluczowych, tam gdzie jest to możliwe, warto gromadzić dane w ujęciu miesięcznym. Przykładem wskaźnika, dla którego warto gromadzić dane co miesiąc jest stopa
bezrobocia. Najważniejsze źródło danych na temat rynku pracy (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) jest jednak realizowane co kwartał.
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Warto zwrócić uwagę, że w sytuacji idealnej potencjalne predyktory powinny być
gromadzone na tym samym poziomie. Jeśli nie jest to możliwe, niezbędne jest zastępowanie braków danych (np. poprzez interpolację liniową). Oczywiście, czym więcej jest jednostek danych służących estymacji, tym lepiej 28.

Przeprowadzenie prognoz
Analizę można przeprowadzić za pomocą oprogramowania komputerowego.
W przypadku niniejszej publikacji w celu dokonania przykładowych analiz skorzystano
z modułu „Prognozowanie” pakietu statystycznego SPSS (przede wszystkim kreator modeli
szeregów czasowych) i materiałów wspomagających korzystanie z niego 29. Szczegółowe
4.

wskazówki dotyczące przeprowadzania analiz można znaleźć we wskazanej literaturze,
w tym miejscu warto zwrócić uwagę na kwestie kluczowe: podstawowe rodzaje modeli,
sposób doboru predyktorów, ocenę jakości dobrania modeli i ich diagnostykę.
W ramach prognozowania szeregów czasowych za pomocą wspomnianego pakietu
statystycznego można korzystać z dwóch rodzajów modeli: wyrównania wykładniczego oraz
ARIMA. Pierwsza kategoria służy modelowaniu bez predyktorów i zależnie od charakteru
efektów może przyjąć formę jednego z modeli (np. w przypadku analiz przeprowadzonych
w niniejszej publikacji korzystano z addytywnego modelu Wintersa). Model ARIMA
(AutoRegressive, Integrated, Moving Average) umożliwia analizę z predyktorami. Ogólna postać modelu przyjmuje zapis ARIMA (p,d,q) (P,D,Q), gdzie pierwsze kolejne parametry odnoszą się do poszczególnych komponentów modelu (autoregresyjny, różnicowania, średnia ruchoma), przy czym w pierwszym nawiasie określa się rzędy niesezonowe, a w drugim sezonowe.
W przypadku doboru predyktorów teoretycznie możliwe jest wprowadzenie do
modelu wszystkich potencjalnych predyktorów, jednak ze względu na ich skorelowanie
właściwszym podejściem jest wcześniejsza analiza ich współzmienności. Oprócz standarSugestie dotyczące ilości danych z efektami sezonowymi wahają się od 4 sezonów (czterech lat dla danych kwartalnych) do 40 obserwacji dla modeli ARIMA (por. J. Wywiał, T. Żądło, Prognozowanie szeregów cza‑
sowych z pomocą pakietu SPSS, SPSS Polska, Kraków 2008).
28

29

ibidem.
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dowych narzędzi służących analizie korelacji w danym punkcie czasu, wskazana jest analiza
współzmienności z opóźnieniami (służy do tego opcja analizy korelacji krzyżowych).
Jakość dobranych modeli możemy oceniać na dwa sposoby:
§ ex ante, za pomocą odpowiednich miar,
§ ex post, zawężając zakres danych, na podstawie których model jest estymowany i porównując wynik prognoz z faktycznymi wartościami wskaźników.
Oba podejścia zostały przedstawione w przykładowych analizach. Warto w tym
miejscu omówić jeszcze, syntetycznie, podstawowe miary jakości dopasowania 30:
§ R-kwadrat – informuje o stopniu dopasowania modelu do danych empirycznych,
wyższa wartość świadczy o lepszym dopasowaniu,
§ Stacjonarny R-kwadrat – lepszy w przypadku występowania trendu i wahań sezonowych, przyjmuje wartości od minus nieskończoności do 1, wyższa wartość świadczy
o lepszym dopasowaniu,
§ Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE) – informuje o przeciętnym odchyleniu wartości wynikających z modelu od wartości rzeczywistych wyrażonym w jednostkach analizowanej zmiennej; mniejsza wartość świadczy o lepszym dopasowaniu; podobną interpretację mają: Średni bezwzględny błąd procentowy (MAPE) oraz Średni
błąd bezwzględny (MAE),
§ Maksymalny błąd bezwzględny (MaxAE) – informuje o największym odchyleniu wartości prognozowanej od rzeczywistej; mniejsza wartość świadczy o lepszym dopasowaniu,
§ Maksymalny bezwzględny błąd procentowy (MaxAPE) – informuje o największym odchyleniu wartości prognozowanej od rzeczywistej, wyrażonej jako procentowy udział
w wartościach rzeczywistych; mniejsza wartość świadczy o lepszym dopasowaniu,
§ Znormalizowane bayesowskie kryterium informacyjne (NBIC) – parametr ten z jednej strony uwzględnia jakość dopasowania modelu, z drugiej „karze” go za jego złożoność; służy do porównywania modeli między sobą, mniejsza wartość wskazuje
na lepszy model.
Ze względu na charakter niniejszego opracowania, wybrano tylko niektóre, najważniejsze kryteria i opisano je skrótowo. Szerszy opis można znaleźć w: Ibidem, s. 86-87.

30
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Natomiast w ramach diagnostyki należy zwracać uwagę na:
§ Wartość statystyki testowej Ljunga-Boxa; dla małych poziomów istotności (poniżej 0,1 lub
0,01) należy odrzucić hipotezę zerową o braku skorelowania składnika losowego; w takim
przypadku warto przeanalizować autokorelacje reszt i autokorelacje cząstkowe reszt.
§ Przypadki odstające.
Wykorzystanie wyników
Kluczowe znaczenie dla właściwego wykorzystania wyników ma dostarczanie
rezultatów prognoz w postaci nie tylko prostych i łatwych w odbiorze wartości liczbowych,
lecz wraz z odpowiednim komentarzem m.in. ograniczeniami trafności (przede wszystkim
przedział ufności). Wyniki prognoz powinny być raczej punktem wyjścia dla budowania
wiedzy eksperckiej niż jej końcowym produktem.
5.

2.3.2.

Prognozy skonstruowane w oparciu o dane pochodzące z badań sondażowych

W niniejszej publikacji do celów prognostycznych wykorzystano też dane pochodzące z pierwszej tury badania sondażowego. W przypadku budowania prognoz w oparciu
o jednorazowy sondaż istotne jest przede wszystkim to, że dane zebrane w wyniku takich
badań pozwalają na analizę zależności między prognozami przedsiębiorców, tzn. planowanymi zdarzeniami (np. wzrostem/spadkiem zatrudnienia czy wynagrodzeń) lub przewidywaną sytuacją (np. polepszeniem/pogorszeniem kondycji), a obecnymi warunkami,
w jakich przedsiębiorstwo się znajduje. Analiza taka polega na poszukiwaniu najlepszych
czynników wyjaśniających pojawienie się jakiegoś zdarzenia w przyszłości. Innymi słowy,
pytamy o to, co sprzyja temu, że przedsiębiorstwo, na przykład, planuje zmienić poziom zatrudnienia czy wynagrodzeń, albo że zwiększy się zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na
kompetencje czy pogorszy się kondycja przedsiębiorstwa. Gdy jako zmienne wyjaśniające
wykorzystane zostaną takie obecne charakterystyki, na które przedsiębiorstwa lub
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państwo/rząd mają wpływ (np. to czy inwestuje się w przedsiębiorstwie w innowację, to czy
koszty pracy zostały obniżone, to czy firma korzysta z usług outsourcingowych) i czynniki
te okażą się istotne, wówczas można odkryć potencjalne mechanizmy, które mogą grać kluczową rolę w przyszłości, a tym samym pozwolą lepiej opisać potencjalne scenariusze.
Mianowicie, jeżeli któreś z tych sterowalnych czynników są mocno powiązane z przewidywaną sytuacją, wówczas można rekomendować takie zmiany, które generować będą pożądaną sytuację, np. wzrost zatrudnienia. Nie należy traktować takich odkryć mechanistycznie,
nie pokazują one żadnych deterministycznych praw. Dają jednak lepszy wgląd w to, w jakich
okolicznościach z większym prawdopodobieństwem zachodzą pożądane zjawiska, a w jakich
nie. Pozwalają także, tym samym, wskazać, jakie działania sprzyjają – zakładanej jako
pozytywna – zmianie, a jakie nie i o co należy zadbać, bo potencjalnie może być barierą.
Mówiąc o wykorzystaniu subiektywnych opinii przedstawicieli badanych przedsiębiorstw w celach prognostycznych, należy też zwrócić uwagę na projektowany powtarzalny charakter badań sondażowych. Jak pisaliśmy wcześniej, obecnie została zrealizowana
ich pierwsza edycja, docelowo winny one mieć charakter badania panelowego lub przynajmniej badania trendów. Prawdziwy potencjał prognostyczny danych może bowiem zostać
wydobyty dopiero w momencie powtórzenia zaprojektowanych badań z uwzględnieniem
racjonalnego odstępu czasowego (zazwyczaj roku). Wtedy to możliwe będzie zobiektywizowanie formułowanych przez pracodawców przewidywań i zidentyfikowanie określonych
trendów w badanych obszarach. Obszary te to:
§ ocena kondycji gospodarki i samych przedsiębiorstw oraz ich skłonność do inwestowania,
§ wynagrodzenie i zatrudnienie w przedsiębiorstwach,
§ kapitał ludzki przedsiębiorstw i strategie pracodawców związane z wykorzystaniem
tego kapitału,
§ pomoc publiczna i otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw.
W chwili obecnej (badanie jednokrotne) możliwe jest dokonanie wstępnych prognoz w oparciu o:
§ formułowane przez przedsiębiorców przypuszczenia (prognozy takie przedstawione
zostały w dalszej części),
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§ analizę czynników warunkujących formułowanie takich a nie innych prognoz przez
pracodawców.
Prognozy subiektywne należy traktować raczej jako wskaźniki klimatu czy nastroju
dominującego w grupie przedsiębiorców, a nie jako wyznaczniki rzeczywistych zmian, które
zajdą w danym obszarze. Innymi słowy, deklaracja zwiększenia zatrudnienia w przyszłym roku
nie gwarantuje wzrostu tego zatrudnienia 31. Należy ją potraktować natomiast jako pewien
plan, który może zostać wdrożony, o ile żadne zewnętrzne czynniki go nie zaburzą (czynniki te
zostały zidentyfikowane w scenariuszach przedstawionych w dalszej części książki).

2.3.3.

Metodologia konstruowania scenariuszy rozwoju rynku pracy

Metodologia konstruowania scenariuszy już od lat 60. XX w. jest istotnym elementem łączącym teorię naukową z praktyką społeczną. Warto w tym miejscu wymienić znaczące dzieło H. Khana Thinking about Unthinkable, w którym autor propaguje w prowadzeniu polityki międzynarodowej podejście polegające na rekonstruowaniu i projektowaniu
łańcuchów przyczynowo‑skutkowych 32. Sam scenariusz dla autora jest opisem najbardziej
prawdopodobnych w danym momencie sekwencji zdarzeń, a jego cel polega na przewidywaniu decyzji graczy uwikłanych w określoną relację (np. konflikt) 33.
Współcześnie, za sprawą P. Schwartza, został przedefiniowany kluczowy cel konstrukcji scenariuszy, określany obecnie już nie tyle jako przewidywanie, co raczej zrozumienie wybranych zjawisk zachodzących w rzeczywistości społeczno‑gospodarczej. Tym samym scena31

Bardziej pewną deklaracją jest prognoza przyszłych zwolnień.

Podejście takie zastosował m.in. do analizy zdarzeń z czasów zimnej wojny (H. Khan, Thinking about
Unthinkable, Horizon Press, New York, 1962).

32

D. Han, Scenario Construction and Implications for IR Research: Connecting Theory to a Real World of Policy
Making, Paper prepared for the ISA annual meeting, New Orleans 2010, s. 4, http://www.allacademic.com//
meta/p_mla_apa_research_citation/4/1/5/6/2/pages415621/p415621-1.php.

33
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riusz stał się sprawnym narzędziem wykorzystywanym nie tylko na poziomie makro, ale też
mikro – w zarządzaniu organizacjami, w procesie długoterminowego planowania, czy jako
stymulant procesu uczenia się organizacji. Tak skonstruowane scenariusze, zdaniem Schwar
tza, stają się elementem strategicznej konwersacji, dialogu wewnątrz organizacji, a nie jedynie
narzędziem ewaluacji działań podjętych przez osoby zarządzające organizacją 34.
Podsumowując, współczesne scenariusze, zarówno te konstruowane na poziomie
makro, jak i mikro, dalekie są od ścisłego, ekonometrycznego prognozowania zdarzeń (nie
ufają metodom, które na podstawie prostych modeli gwarantują pewność wnioskowania).
Celują raczej w podejście rekonstrukcyjne, eksperckie, syntetyczne (łączące wnioski uzyskane przy użyciu różnych metod i technik), rozumiejące, uwzględniające ograniczenia i interesy kluczowych graczy. Używane są nie tyle do twardego prognozowania, co raczej do
uzgadniania wizji pomiędzy zaangażowanymi w proces graczami czy projektowania przyszłych zdarzeń. Pełnią zatem funkcje strategiczno‑komunikacyjne, a nie tylko poznawcze.
Scenariusze mogą przyjąć dwojakiego rodzaju formułę. Po pierwsze mogą mieć
charakter „modeli alternatywnych”, które charakteryzują różne wizje rozwoju danego sektora. Tego typu scenariusze konstruowane są m.in. przez ekspertów OECD dla sektora akademickiego 35. Mogą też mieć charakter scenariuszy „gradacyjnych”, rekonstruując trzy wizje:
optymistyczną, pesymistyczną i umiarkowaną. Druga z tych formuł została przyjęta
w niniejszej pracy.
Poprawnie skonstruowany scenariusz powinien uwzględniać takie elementy, jak:
§ kluczowe czynniki sprawcze (driving forces) – zdarzenia, które miały już miejsce, a które
determinują akcję w scenariuszu, elementy przyczynowe,
§ istotne dla rozwoju scenariusza bieżące zdarzenia (predetermined elements) – zdarzenia,
które zaszły niedawno lub będą miały miejsce niedługo, a które najpewniej zmienią
bieg wydarzeń (ich konsekwencje nie są jeszcze znane),

34

P. Schwartz, The Art of the Long View, Currency Doubleday, New York 1991.

por. Four Futures Scenarios for Higher Education, Higher Education: Quality, Equity and Efficiency, OECD
2006, http://www.oecd.org/dataoecd/30/5/36960598.pdf.

35
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§ krytyczne niepewności (critical uncertainties) – kluczowe zdarzenia, które mogą zajść
w przyszłości, tym samym zmieniając bieg scenariusza (ich charakter, wielkość i konsekwencje nie są znane),
§ dzikie karty (wild cards) – zdarzenia mało prawdopodobne, które jednak w momencie
pojawienia się mogłyby zmienić zaplanowany kierunek scenariusza.
Najważniejszym elementem scenariusza jest tzw. fabuła (scenario plot line), która
stanowi prognozę zmian zachodzących w danym obszarze.
Przedstawione w niniejszej części publikacji prognozy zostały skonstruowane
w oparciu o zmodyfikowaną dla potrzeb badania metodologię budowy scenariuszy zaproponowaną przez Schwartza 36. W procesie tym przejść należy przez szereg kroków, takich jak:
1. Wspólne definiowanie pytań, na które należałoby udzielić odpowiedzi
W przypadku konstrukcji naszych scenariuszy proces definiowania pytań, na które
konieczne jest udzielenie odpowiedzi rozpoczął się we wstępnej fazie koncepcyjnej, podczas spotkań grupowych, w ramach których zostały ustalone najważniejsze obszary niezbędne do eksploracji. Obszary te to:
§ kondycja finansowa przedsiębiorstw i ich skłonność do inwestowania,
§ wynagrodzenie i zatrudnienie w przedsiębiorstwach,
§ wydajność pracy i kapitał ludzki przedsiębiorstw,
§ pomoc publiczna i otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw.
Każdy z tych obszarów znalazł swoje miejsce w kwestionariuszu, który w przyszłości ma się stać głównym narzędziem dostarczającym informacji do prognoz.
2. Projektowanie i przeprowadzenie analiz
Przedstawione w dalszej części publikacji scenariusze powstały w oparciu o wyniki
badań sondażowych, prognozy ekonometryczne, a także bazują na wiedzy eksperckiej samych autorów prognoz.
36

por. P. Schwartz, The Art…, op. cit.
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3. Analiza warunków zakresowych (ograniczeń, zagrożeń, gier interesów)
W kolejnym kroku należy określić, co wpływa na możliwość urzeczywistnienia się
projektowanych scenariuszy. Należy zwrócić uwagę na szereg czynników zakłócających
przebieg scenariusza. Czynniki te mogą mieć charakter mniej lub bardziej przewidywalny,
jednak zakłada się, że ich zaistnienie w sposób istotny może zmodyfikować kierunek przedstawionej prognozy. Czynniki te to przede wszystkim decyzje rządowe, które reorganizują
otoczenie prawno‑administracyjne, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, ale też ogólnokrajowe, czy nawet ogólnoświatowe tendencje makroekonomiczne, kondycja sektora
bankowego. Czynniki zakłócające przebieg scenariusza wiążą się ponadto z grą interesów,
zarówno na zewnątrz sektora (interesy rządu, samorządów, związków zawodowych), jak
i wewnątrz niego (interesy pojedynczych znaczących graczy czy sprzeczne interesy grup
przedsiębiorstw: mikro i małych, średnich i dużych).
4. Analiza skutków decyzji i działań podjętych przez decydentów
Krok ten w sposób ścisły łączy się z poprzednim punktem. W tym przypadku
mamy jednak na celu nie tyle wypunktowanie najważniejszych zagrożeń, które warunkują
poprawność naszych scenariuszy, co wyróżnienie najważniejszych związków przyczynowo
‑skutkowych pomiędzy podjętymi przez rząd decyzjami a ewentualnym ich wpływem na
przebieg naszego scenariusza.
5. Scalenie scenariuszy i wybór najbardziej prawdopodobnego z nich
Na tym etapie zespół badawczy na podstawie opisanych powyżej elementów
buduje spójne scenariusze, równocześnie identyfikując te czynniki, które zwiększają szansę
zaistnienia każdego z nich.
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2.3.4.

Metody oparte o oceny eksperckie: proponowane uzupełnienie przyjętej
metody konstruowania scenariuszy

Przyjęta w badaniu założycielskim Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy metodologia przewidywania rozwoju sytuacji na ogólnopolskim rynku pracy i rynkach regionalnych zakładała budowanie scenariuszy rozwoju przede wszystkim w oparciu o dane uzyskane z badań sondażowych, dane zastane oraz wiedzę ekspercką członków zespołu
badawczego. Metody jakościowe zastosowano pomocniczo w fazie przygotowawczej
badań, jako technikę wspomagającą identyfikację potrzeb informacyjnych odbiorców projektu. Przyjmując, że użyteczność projektu będzie tym większa im w większym stopniu będzie on dostarczał informacji, jakie są potrzebne przedsiębiorcom i instytucjom z otoczenia
przedsiębiorstw, przed zaprojektowaniem narzędzia badawczego zorganizowano panel ekspercki, którego celem było pełniejsze rozpoznanie oczekiwań wobec projektu. Podczas panelu przedstawiono uczestnikom zaproponowane przez zespół badawczy obszary problemowe wraz z zestawami wskaźników, które rekomendowano do uwzględnienia
w badaniach. Eksperci zostali poproszeni o ocenę tych obszarów i wskaźników pod kątem
ich przydatności dla monitorowania sytuacji na regionalnych rynkach pracy.
Cennym uzupełnieniem metodologii zastosowanej w badaniu założycielskim
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, byłoby wykorzystanie metod jakościowych nie
tylko na etapie konceptualizacji badań i projektowania narzędzi badawczych oraz ich ewentualnego dostosowania do istotnych zmian, jakie mogą zajść w otoczeniu przedsiębiorstw,
lecz także po przeprowadzeniu badań sondażowych jako technik wspomagających proces
prognozowania rozwoju sytuacji na regionalnych rynkach pracy. Jak pokazują doświadczenia polskie i międzynarodowe, połączenie ilościowych i jakościowych metod badawczych
zwiększa trafność formułowanych prognoz, pozwala też lepiej identyfikować czynniki,
które determinują kierunki rozwoju wydarzeń. W kolejnych edycjach projektu rekomendujemy zatem wykorzystanie elementów podejścia typu foresight, które pozwalałoby nie tylko
na wypracowanie czy uzupełnienie scenariuszy rozwoju rynku pracy, ale i pełniejsze włączenie kluczowych interesariuszy w proces budowy tych scenariuszy. Przyczyniłoby się to tym
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samym do popularyzacji strategicznego myślenia o rynku pracy, będąc jednocześnie sposobem na upowszechnienie wiedzy o wynikach projektu.
Zastosowanie elementów podejścia foresight zwiększałoby spójność koncepcyjną
Obserwatorium, bowiem pozwoliłoby na pełniejszą integrację diagnozy sytuacji na regionalnych rynkach pracy z zarysowaniem scenariuszy rozwoju tej sytuacji. Ten sposób podejścia do prognozowania, jakim jest foresight 37 ma charakter procesualny, wielostopniowy
i wymaga dużego zaangażowania czasowego, zarówno realizatorów projektu, jak i ekspertów czy innych uczestników, dlatego też proponujemy wykorzystanie jedynie wybranych
jego elementów, niezbędnych z punktu widzenia zwiększenia trafności formułowanych
prognoz i wzmocnienia zaangażowania w projekt członków Pracodawców RP i liderów regionalnych rynków pracy.
W zależności od tego, które spośród celów zakładanych na tym etapie rozwoju projektu zostaną w dalszych pracach Obserwatorium uznane za wiodące, można będzie posłużyć się jedną lub kilkoma jakościowymi metodami badawczymi w celu wsparcia realizacji
tych celów. Jeśli nacisk zostanie położony na precyzję w prognozowaniu rozwoju sytuacji
na rynku pracy, zalecaną metodą byłaby, przede wszystkim, metoda delficka – ze względu
na dużą trafność prognoz formułowanych z jej wykorzystaniem 38. Metoda ta, polegająca na
formułowaniu niezależnych anonimowych eksperckich przewidywań co do rozwoju sytuacji w danym obszarze w założonym horyzoncie czasowym, jest najczęściej stosowana
w przedsięwzięciach badawczych typu foresight 39. Typowy przebieg badań realizowanych tą
metodą przedstawiono na poniższym rysunku.

Należy zwrócić uwagę, że pojęcie foresight jest pojęciem szerszym niż pojęcie „prognozowanie”, bowiem oprócz określenia zakresu i kierunku rozwoju zjawisk, zawiera wskazania dotyczące optymalnego
wykorzystania istniejących szans i możliwości. Foresight jest więc nie tylko narzędziem prognozowania,
lecz także zarządzania. Często podkreśla się, że foresight sytuuje się na styku takich metod, jak planowanie
strategiczne, prognozowanie oraz analiza polityk publicznych (por. A. Wierzbicki, A Practical Guide to Re‑
gional Foresight, 2001, 2003).
37

Por. H. Linstone, M. Turoff, The Delphi Method. Techniques and Applications, University of Southern California, 2002.

38

39

P. Kopyciński, Ł. Mamica, Operacjonalizacja metodologii ..., op. cit. s. 8.
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Rys. 3. Przebieg badania realizowanego metodą delficką

Źródło: P. Kopyciński, Ł. Mamica, Operacjonalizacja metodologii badań foresight, MSAP, Kraków 2006, s. 9.

Metodę tę można by było, bez większych ingerencji w założenia metodologiczne,
wkomponować w dotychczasowe podejście badawcze, wykorzystując wyniki badań sondażowych do opracowania hipotez rozwoju sytuacji na rynku pracy oraz zapraszając ekspertów do
oceny trafności tych hipotez. Poza koniecznością znalezienia i zachęcenia do uczestnictwa odpowiednio dobranych ekspertów, jej zastosowanie nie powinno sprawiać większych trudności, tym bardziej, że do realizacji badań można posłużyć się stosunkowo łatwo dostępnymi
platformami internetowymi przeznaczonymi bezpośrednio do realizacji badań tą metodą 40.

Jednym z takich internetowych narzędzi do realizacji badań metodą delficką jest oprogramowanie opracowane przez J. Scotta Armstronga dla International Institute of Forecasters, dostępne na stronie: http://armstrong.wharton.upenn.edu/delphi2/.

40
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Metodę delficką warto byłoby uzupełnić zastosowaniem podejścia jakościowego do
budowania scenariuszy rozwoju. Scenariusze te powstałyby w takim przypadku nie tylko
w oparciu o wyniki badań sondażowych i analizę danych zastanych, lecz bazowałyby przede
wszystkim na wiedzy i doświadczeniu uczestników paneli eksperckich, którym przedstawiono by wyniki badań sondażowych, prognoz opartych o dane zastane oraz wyniki badania
przeprowadzonego za pomocą metody delfickiej. Przebieg postępowania badawczego, którego celem miałoby być opracowanie prognoz rynku pracy mógłby być następujący:
Rys. 4. Proponowany przebieg badań realizowanych w kolejnych etapach projektu
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Źródło: opracowanie własne.

Jeśli jednak cele prognostyczne Obserwatorium nie zostaną uznane za wiodące,
lecz jedynie komplementarne w stosunku do diagnostycznych, najlepszym rozwiązaniem
będzie wykorzystanie paneli eksperckich (organizowanych przed badaniami sondażowy-
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mi i po ich zakończeniu). Celem wstępnych paneli eksperckich byłaby aktualizacja problemów, które należy uwzględnić w badaniach sondażowych – tak, aby monitorowały one nie
tylko zestaw podstawowych wskaźników, ale uwzględniały aktualne problemy przedsiębiorstw i rynków pracy, zaś celem paneli podsumowujących – wypracowanie bądź korekta
scenariuszy rozwoju.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę cel realizowanych badań, a więc dostarczenie organizacjom pracodawców i innym aktorom rynku pracy informacji potrzebnych do podejmowania bardziej racjonalnych decyzji, przyjętą metodologię należy ocenić pozytywnie. Zaprezentowany w niniejszym rozdziale opis postępowania badawczego pozwolił zebrać dane potrzebne
do opracowania diagnozy sytuacji na ogólnopolskim rynku pracy i na rynkach regionalnych. Dane sondażowe, uzupełnione danymi zastanymi oraz zinterpretowane przez ekspertów, pozwoliły zbudować scenariusze rozwoju rynku pracy.
W kolejnych edycjach badania warto jednak uwzględnić sugestie i zalecenia metodologiczne, jakie tutaj przedstawiono, aby w przyszłości uniknąć błędów i utrudnień, które
są nieuniknione podczas pierwszej edycji badań. Przedstawienie tych uwag traktujemy jako
wkład w budowanie potencjału Obserwatorium, pozwalającego mu w przyszłości jeszcze
pełniej realizować stawiane przed nim zadania.
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Rozdział 3. Oczekiwania przedsiębiorstw w zakresie inwestycji,
zatrudnienia i kapitału ludzkiego
M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, B. Worek
Wprowadzenie
W tej części publikacji zostaną zaprezentowane prognozy respondentów dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania ich przedsiębiorstw na rynku pracy, sformułowane w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w projekcie Obserwatorium Regionalnych
Rynków Pracy. Jako pierwsze przedstawione będą wyniki prognoz kondycji przedsiębiorstwa – w kontekście poziomu przychodów, inwestycji oraz ogólnej kondycji finansowej.
Następnie zostaną opisane prognozy dotyczące zmian poziomu zatrudnienia oraz poziomu
wynagrodzeń, a na końcu kwestie związane z zapotrzebowaniem na pracowników i ich
kwalifikacje oraz planowaniem inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego. Zaprezentowane
prognozy dotyczące kondycji finansowej oraz kwestii zatrudnienia i wynagrodzeń miały
horyzont krótkoterminowy – odnosiły się do zmian oczekiwanych przez respondentów
w ciągu najbliższego roku (2010). W przypadku analiz dotyczących kwalifikacji pracowników pokazano dane odnoszące się do bieżącego popytu na pracę wśród badanych przedsiębiorstw oraz determinant tego popytu, zakładając, że mogą one stanowić przybliżenie zapotrzebowania na kadry w krótkim okresie.
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3.1.

Prognoza zmiany kondycji przedsiębiorstwa

Starając się prognozować kondycję polskich przedsiębiorstw powinniśmy zwrócić
uwagę zarówno na czynniki o charakterze obiektywnym, takie jak trend wzrostowy/spadkowy w zakresie zatrudnienia czy inwestycji, jak i na czynniki subiektywne (opinie i prognozy badanych). Często to te drugie wyznaczają rzeczywiste pole planowanych działań
przedsiębiorstwa, wpływając na najważniejsze decyzje podejmowane przez decydentów,
nierzadko wbrew informacjom, które przekazują mierniki obiektywne. Prognozy zobiektywizowane, o charakterze ekonometrycznym zostały przedstawione w odrębnej części
niniejszej publikacji, natomiast ten rozdział ma na celu scharakteryzowanie opinii badanych
na temat przypuszczalnych zmian w kondycji polskich firm.
Zmiany te charakteryzowane były w kontekście trzech projekcji zmian:
§ obrotów przedsiębiorstwa,
§ inwestycji w przedsiębiorstwie,
§ w zakresie ogólnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
W oparciu o informacje zawarte w powyższych trzech zmiennych, skonstruowana
została skala optymizmu/pesymizmu w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa
w najbliższym roku. Informacje techniczne charakteryzujące sposób budowy tej skali zostały zamieszczone w aneksie metodologicznym załączonym do niniejszej publikacji.
Zanim omówimy w sposób szczegółowy czynniki, które wpływają na ogólny optymizm przedsiębiorstw, warto zwrócić uwagę na różnice w odpowiedziach na poszczególne
pytania kwestionariuszowe, które weszły w skład zaprezentowanej skali. Po pierwsze, można
dostrzec, że badani byli najbardziej niezdecydowani prognozując zmianę ogólnej kondycji
finansowej przedsiębiorstwa (kategoria „trudno powiedzieć” – 33%), natomiast najmniej
problemu sprawiła im odpowiedź na pytanie o przyszłe inwestycje w przedsiębiorstwie
(kategoria „trudno powiedzieć” – 26%).
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Tab. 1. Szczegółowa charakterystyka odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe, które weszły
w skład skali optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa
Pytanie kwestionariuszowe:
Jakich zmian spodziewa się Pan(i) w 2010 r.?
Czy w 2010 r. (w porównaniu do 2009 r.):
Obroty Państwa przedsiębiorstwa...?
(N = 2 506)

Inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie...?
(N=2 513)

Ogólna kondycja finansowa Państwa przedsiębiorstwa...?
(N=2 511)

Odpowiedzi

Procent

zmniejszą się

21,1%

pozostaną takie same

21,9%

wzrosną

26,3%

trudno powiedzieć

30,6%

zmniejszą się

23,3%

pozostaną takie same

31,2%

wzrosną

19,4%

trudno powiedzieć

26,1%

pogorszy się

19,4%

pozostanie taka sama

26,9%

poprawi się

20,3%

trudno powiedzieć

33,4%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Respondenci częściej prognozowali wzrost obrotów przedsiębiorstwa (26%),
a rzadziej wzrost inwestycji (19%). Prognozy pesymistyczne częściej występowały w przypadku oceny przyszłych inwestycji firmy (23% deklarowało, że zmniejszą się), rzadziej
w przypadku przypuszczeń odnośnie zmiany ogólnej kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa (19%). Odpowiedź na pytanie o prawdopodobne inwestycje w firmie wydaje
się być szczególnie interesująca z punktu widzenia prognoz rozwoju gospodarczego kraju,
dlatego też zostanie omówiona w sposób szczegółowy w dalszej części rozdziału.
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3.1.1. Kim są optymiści a kim pesymiści? Charakterystyka profili

Już wstępne analizy utwierdziły nas w przekonaniu, że opinie badanych przedsiębiorstw różnią się w sposób istotny. W dalszej części rozdziału poszukiwać będziemy odpowiedzi na dwa pytania – niezwykle ważne dla zrozumienia zaobserwowanego kierunku
prognozy. Po pierwsze, zostaną scharakteryzowane profile optymistów, pesymistów, umiarkowanych i niezdecydowanych, zastanawiać się będziemy zatem nad tym, jakie specyficzne
profile firm dominują w poszczególnych grupach. Po drugie, zostaną wyróżnione czynniki
determinujące poziom optymizmu/pesymizmu w badanych segmentach.
Do opisu wyróżnionych profili przedsiębiorstw posłużymy się charakterystykami,
takimi jak:
§ wielkość przedsiębiorstwa,
§ próba przedsiębiorstw (zrzeszone w Pracodawcy RP i ogólnopolska próba losowa),
§ skłonność do inwestowania w przedsiębiorstwie,
§ ocena warunków zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw,
§ prognoza zmian warunków zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw,
§ ocena zmiany kondycji przedsiębiorstwa.
Podstawowa charakterystyka wyróżnionych profili została umieszczona w poniższej tabeli.
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Tab. 2. Charakterystyka profili 41

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Typowe przedsiębiorstwo, które optymistycznie patrzy w przyszłość (firma prognozująca pozytywne zmiany we własnej kondycji) to przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 10 osób, inwestujące, zauważające pozytywne zmiany bądź ich brak w otoczeniu
gospodarczym, umiarkowanie optymistyczne, zarówno w ocenie warunków zewnętrznych
do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w prognozie zmiany tychże warunków.
Profil „umiarkowani w ocenie” najbardziej przypomina profil optymistów.
Analogicznie, pesymiści (prognozujący negatywne zmiany w kondycji firmy)
to przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 osób, częściej zrzeszone w PRP, rzadziej inwestujące, pesymiści w ocenie warunków zewnętrznych do prowadzenia działalności gospodarczej
(jak i zmiany tych warunków), stwierdzający pogorszenie kondycji przedsiębiorstwa. Profilem, który najbardziej przypomina pesymistów są przedsiębiorstwa nazwane przez nas
„niezdecydowanymi”.
Sposób utworzenia tych profili został scharakteryzowany w załączniku metodologicznym (załącznik 3).

41
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Ponadto należy dodać, że w przedsiębiorstwach zaliczonych do grupy „pesymistów” częściej identyfikowano wszelkie trudności pojawiające się w działalności firmy,
w tym:
§ trudności w zakresie spełnienia bankowych warunków odnośnie zabezpieczeń lub
gwarancji,
§ trudności z pozyskaniem kapitału na finansowanie inwestycji w innowacje,
§ problemy z terminowym uzyskaniem decyzji administracyjnych.

3.1.2. Determinanty optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji
przedsiębiorstwa

Analiza profili wyróżnionych ze względu na poziom optymizmu/pesymizmu
w prognozie zmiany kondycji firmy wydaje się być użyteczna do wyróżniania specyficznych
grup przedsiębiorstw podatnych na wysoki pesymizm w ocenie perspektyw własnego rozwoju. Nie przynosi nam ona jednak odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki determinują charakteryzowany optymizm/pesymizm. Odpowiedzi na to pytanie szukać będziemy w dalszej części rozdziału.
Dla potrzeb niniejszej publikacji czynniki tłumaczące określony poziom optymizmu/pesymizmu w prognozie zostały podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. Wyróżniono ponadto zmienną, która w sposób istotny moderuje relacje pomiędzy nimi, a jest nią
wielkość przedsiębiorstwa. Czynniki te zostały zaprezentowane na poniższym rysunku.
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Rys. 5. Czynniki determinujące optymizm/pesymizm w prognozie kondycji przedsiębiorstwa

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Próba (przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP i inne) nie jest czynnikiem, który w sposób jednoznaczny tłumaczy poziom optymizmu/pesymizmu w prognozie zmiany kondycji firmy. Spoglądając jednak na poniższy wykres możemy zauważyć kilka
interesujących tendencji.
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Rys. 6. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a próba
przedsiębiorstw (N = 2 089)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Po pierwsze, wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Pracodawcach RP pojawiło się
nieco więcej pesymistów (20% w stosunku do 15% firm wylosowanych do ogólnopolskiej
próby), natomiast wśród przedsiębiorstw z próby ogólnokrajowej jest nieco więcej optymistów i osób umiarkowanych w ocenie (o ok. 2 punkty procentowe). Interesujące okazuje się
porównanie poziomu optymizmu/pesymizmu w poszczególnych segmentach wielkości
przedsiębiorstw, w grupach firm zrzeszonych w PRP i w innych przedsiębiorstwach. Po
dokonaniu takiej analizy okazało się, że za zwiększony poziom pesymizmu w próbie PRP
odpowiadają firmy małe i średnie, które w porównaniu do analogicznych jednostek z próby
ogólnopolskiej ze zdecydowanie mniejszym entuzjazmem spoglądają w przyszłość. Podobnie, wśród dużych przedsiębiorstw zrzeszonych w PRP jest zdecydowanie mniej optymistów (29%) niż w ogólnopolskiej próbie (36%).
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Wpływ wielkości przedsiębiorstwa na jego poziom optymizmu/pesymizmu zależy w dużym stopniu od badanej próby, można jednak wysnuć ogólny wniosek, że wśród
dużych przedsiębiorstw występuje większy optymizm, a wśród małych – mniejszy.
Rys. 7. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a wielkość przedsiębiorstwa (N = 2 009)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że poziom optymizmu wzrasta wraz
z wielkością przedsiębiorstwa. Widać ponadto, że im większe przedsiębiorstwo tym mniej-
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szy odsetek niezdecydowanych w prognozie firm. O ile wśród przedsiębiorstw mikro odsetek ten równy jest 40%, o tyle w przedsiębiorstwach dużych spada poniżej 20%.
Kolejnym czynnikiem, który w sposób istotny wpływa na poziom optymizmu/pesymizmu w prognozie przyszłej kondycji przedsiębiorstwa jest fakt ulokowania głównej
siedziby przedsiębiorstwa w kraju lub poza jego granicami.
Rys. 8. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a informacja o głównej siedzibie przedsiębiorstwa (N = 2 089)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Wśród przedsiębiorstw, które ulokowały swoją główną siedzibę w Polsce pojawiło
się ponad dwa razy więcej pesymistów niż wśród przedsiębiorstw zagranicznych (18% do
8%) i prawie dwa razy więcej niezdecydowanych (35% do 18%). Analogicznie, przedsiębiorstwa zagraniczne to ponaddwukrotnie częściej optymiści (42% w stosunku do 20%).
Traktując wielkość przedsiębiorstwa jako czynnik tłumaczący fakt istnienia powyższego
związku zauważamy, że różnica w poziomie optymizmu wśród przedsiębiorstw polskich
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i zagranicznych jest w największym stopniu widoczna wśród firm dużych. Spośród nich zaledwie 27% polskich przedsiębiorstw i aż 77% przedsiębiorstw zagranicznych z optymizmem spogląda w przyszłość. Wniosek ten jest o tyle ciekawy, o ile świadczyć może o tym,
że przedsiębiorstwom z główną siedzibą poza granicami Polski lepiej wiedzie się w naszym
kraju niż przedsiębiorstwom polskim, a stąd już blisko do tezy, że gospodarka polska ukierunkowana jest na przyciąganie inwestorów zagranicznych, a nie na rozwój krajowego biznesu. Jeśli jednak przyjrzymy się branżom, w ramach których najczęściej prognozuje się
kondycję przedsiębiorstw negatywnie, znajdziemy odpowiedź na pytanie o prawdziwe motywy pesymizmu i optymizmu badanych. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na fakt, że
żadne duże przedsiębiorstwo, które posiada siedzibę ulokowaną poza granicami kraju nie
prognozuje pesymistycznie przyszłości firmy. Przedsiębiorstwa z centralą w Polsce, które
najczęściej negatywnie widzą przyszłość, należą do branż: transport i gospodarka magazynowa (20%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (21,4%), równocześnie brak jest przedsiębiorstw reprezentujących te branże w grupie dużych firm z ogólnopolskiej próby losowej. Można jednak wyróżnić i te duże przedsiębiorstwa z główną siedzibą w Polsce, które
znacznie częściej negatywnie prognozowały własny rozwój niż te z główną siedzibą poza
granicami kraju. Są to przedsiębiorstwa z branży: przetwórstwo przemysłowe (13,8%) oraz
działalność w zakresie usług administrowania (17,4%).
Interesujące wyniki pokazała analiza związku pomiędzy dominującą w przedsiębiorstwie własnością (publiczną/prywatną) a skłonnością do optymizmu i pesymizmu
w prognozach przyszłej kondycji firmy.
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Rys. 9. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a dominująca własność w przedsiębiorstwie (N = 1 963)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Jak widzimy na powyższym wykresie, każdy z segmentów wyróżnionych ze względu na udział własności publicznej w ogóle kapitału przedsiębiorstwa charakteryzuje się odmiennym poziomem optymizmu/pesymizmu w prognozie przyszłej kondycji firmy. Większość z wyróżnionych segmentów, z wyjątkiem grupy przedsiębiorstw w 100% prywatnych,
jest zdominowana przez umiarkowanych w ocenie, którzy stanowią ok. 30-40% firm w każdej z badanych podgrup. Nieco mniej liczną grupą są niezdecydowani, którzy przeważają
w grupie przedsiębiorstw w 100% prywatnych i z tym samym udziałem własności publicznej i prywatnej. Interesujące dane ukazuje porównanie grup pesymistów i optymistów. Pe-
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symiści w prognozie przyszłej kondycji przedsiębiorstwa stanowią największy udział wśród
przedsiębiorstw z kapitałem mieszanym (po równo) i z kapitałem mieszanym z przewagą
własności prywatnej. W grupach tych znajduje się relatywnie najmniej optymistów. Relacja
odwraca się wśród przedsiębiorstw w 100% publicznych i z własnością mieszaną z przewagą kapitału publicznego. Co interesujące, wśród przedsiębiorstw typowo prywatnych,
udział pesymistów i optymistów w próbie jest w przybliżeniu taki sam.
Kolejnym czynnikiem, który w istotny sposób determinuje kierunek prognozy
przedsiębiorstw jest ich ogólna skłonność do oceny (pozytywnej lub negatywnej) obecnej
kondycji firmy. Mamy tu na myśli zarówno ocenę kondycji finansowej, inwestycji, obrotów,
jak i ocenę rentowności przedsiębiorstwa wskaźnikowaną faktem przynoszenia zysku lub
straty przez firmę. Ci, którzy częściej pozytywnie oceniają kondycję firmy, częściej też będą
prognozować jej dalszą poprawę. Podobnie w grupie przedsiębiorstw, które w 2009 r. generowały stratę, czego zresztą oczekiwaliśmy, znajduje się więcej przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do „prognostycznych pesymistów”.
Podobnie jak wcześniej omawiane czynniki, również „wiek” firmy wpływa na poziom przedsiębiorczego optymizmu/pesymizmu.
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Rys. 10. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a rok założenia firmy (N = 2 002)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Z jednej strony, interesujące jest, że im młodsze są przedsiębiorstwa, tym mniejszy
jest poziom ich pesymizmu (o ok. 10%), a większy poziom optymizmu (o ok. 4%). Z drugiej strony, wraz ze spadkiem wieku przedsiębiorstw wzrasta odsetek niezdecydowanych,
tj. respondentów, którzy nie umieją udzielić odpowiedzi na pytania o prognozę kondycji
finansowej, obrotów i inwestycji w firmie.
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Dość zaskakujące wnioski przynosi ponadto analiza regionalnego zróżnicowania
poziomu optymizmu/pesymizmu przedsiębiorstw w prognozie ich przyszłej kondycji.
Po pierwsze, warto zwrócić uwagę, że największy odsetek niezdecydowanych pojawił się
w regionie wschodnim (ok. 40%), centralnym i południowym (ok. 35%). Po drugie,
najwyższy odsetek optymistów zidentyfikowano w zachodniej części kraju (regiony:
północno‑zachodni i południowo‑zachodni), a pesymistów w regionie wschodnim i południowym. Opisany powyżej podział odzwierciedla w istocie linię demarkacyjną dzielącą
kraj na dwa obszary: południowo‑wschodni i północno‑zachodni. Sytuacja przedsiębiorstw funkcjonujących na tych obszarach, specyfika rynków zbytu, kanałów dystrybucyjnych i indywidualnych barier rozwoju jest tematem, który wymaga w przyszłości pogłębionego badania.
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Rys. 11. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a region, w którym zarejestrowana jest firma (N = 2 089)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Ostatnim czynnikiem, który w sposób istotny determinuje optymizm/pesymizm
prognostyczny badanych przedsiębiorstw jest branża, do jakiej przynależą poszczególne
firmy.
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Rys. 12. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa a branża, w ramach której funkcjonuje firma (N = 2 089)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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Wyróżnić możemy zarówno te branże, w obrębie których funkcjonuje największy
odsetek przedsiębiorstw optymistycznie patrzących w przyszłość, jak i te, w których dominującym nastrojem jest pesymizm. Do pierwszej kategorii możemy zaliczyć branże takie
jak: działalność w zakresie usług administrowania 42 i działalność wspierająca, działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność finansowa, ubezpieczeniowa, działalność
związana z obsługą rynku oraz górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię. Do drugiej kategorii zaliczyliśmy: transport i gospodarkę magazynową oraz rolnictwo. Równocześnie zaznaczyć należy, iż największy odsetek niezdecydowanych respondentów znajdziemy
w takich branżach, jak: transport i gospodarka magazynowa, handel hurtowy i detaliczny
oraz inna działalność usługowa.

3.1.3. Optymizm inwestycyjny badanych

Prognozy inwestycyjne przedsiębiorstw stanowią element, który w sposób szczególny interesuje nas z punktu widzenia założonych celów badania. Zasadne więc wydaje się
poddanie tej kwestii szczegółowej analizie, traktując ją nie tylko jako element skali prognozującej przyszłą kondycję firm, ale jako pojedynczy wskaźnik optymizmu inwestycyjnego.
Poniżej zostały zaprezentowane czynniki wyjaśniające skłonność do prognozowania przez przedsiębiorstwa wzrostu lub spadku inwestycji w 2010 r. (w stosunku do
2009 r.). 43

Warto jednak przypomnieć, że w branży tej zidentyfikowaliśmy znaczną (17%) grupę dużych
polskich firm pesymistycznie patrzących w przyszłość. Branża ta jest więc wewnętrznie niejednorodna, niemniej jednak, biorąc pod uwagę wszystkie przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że przeważają
w niej optymiści.
42

Przedsiębiorstwa, które prognozują wzrost lub spadek inwestycji w firmie zostały zidentyfikowane
na podstawie subiektywnych deklaracji dotyczących prognozowanego wzrostu/spadku inwestycji.  

43
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Rys. 13. Czynniki tłumaczące skłonność do prognozowania przez przedsiębiorstwa
wzrostu lub spadku inwestycji

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Ważną determinantą optymizmu w prognozie przyszłych inwestycji w przedsiębiorstwie jest ogólna ocena sytuacji gospodarczej kraju oraz warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej. Oczywiście im ta ocena jest wyższa, tym częściej badane podmioty prognozują wzrost inwestycji. W podobny sposób można interpretować związek pomiędzy prognozami zmiany sytuacji gospodarczej i warunków do prowadzenia działalności
przedsiębiorstw, jednak czynnikiem najsilniej wpływającym na optymizm/pesymizm w prognozie inwestycyjnej jest optymizm/pesymizm w prognozie zmiany obrotów przedsiębiorstwa. Podsumowując, jeśli spodziewamy się wzrostu obrotów firmy, co zresztą wydaje się
racjonalne, to częściej planujemy inwestycje (50,3% podmiotów), jeśli natomiast prognozowany jest spadek obrotów, to inwestycje odkładane są na późniejsze lata (62,1% podmiotów,
które przewidują spadek obrotów równocześnie przewiduje spadek inwestycji).
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Spośród czynników obiektywnych najsilniej na optymizm w prognozie inwestycji
wpływa miejsce, w którym znajduje się główna siedziba przedsiębiorstwa oraz wielkość
firmy. Przedsiębiorstwa z lokalizacją centrali w Polsce zdecydowanie częściej prognozują
spadek inwestycji (23,8% w stosunku do 9,5% przedsiębiorstw zagranicznych). Analogicznie, przedsiębiorstwa z centralą poza granicami kraju częściej oczekują wzrostu inwestycji
(27% w stosunku do 19,4% przedsiębiorstw polskich) lub braku zmian w tym obszarze
(46% w stosunku do 30,5% polskich firm).
Na szczególną uwagę zasługują te przedsiębiorstwa polskie, które cechuje optymizm inwestycyjny. Są to firmy z branży: przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, głównie z własnością prywatną (81%), raczej
nie inwestujące w innowacje (ok. 73%), finansujące inwestycje ze środków własnych
(45,8%), ale też zdecydowanie częściej od badanych firm niepolskich finansujące inwestycje z kredytu bankowego (12,8%). Są to przedsiębiorstwa, które w 2009 r. częściej niż zagraniczne generowały zysk (83,5% w stosunku do 76,5% przedsiębiorstw z główną siedzibą
poza granicami kraju), głównie z regionu centralnego (22,3%) i północnego (22,3%), będące przedsiębiorstwami małymi (33,8%) i średnimi (32%).
Istotną determinantą optymizmu inwestycyjnego jest sytuacja dominacji odpowiedniej formy własności w przedsiębiorstwie. Wzrost inwestycji zdecydowanie częściej
prognozują przedsiębiorstwa z przewagą własności publicznej (100% własność publiczna –
33,3%, przewaga własności publicznej – 38,2%), w porównaniu do zaledwie 11,4% przedsiębiorstw z dominującą własnością prywatną i 18,2% firm całkowicie prywatnych prognozujących ten wzrost.
Spadek inwestycji najczęściej jest prognozowany w branżach takich jak: transport
i gospodarka magazynowa (28,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (26%), choć w drugim
przypadku trudno jest mówić o dominującej tendencji spadkowej, a raczej wnioskować
można o wewnętrznym zróżnicowaniu branży (1/4 podmiotów prognozuje spadek inwestycji, 1/4 ich wzrost, a 1/4 nie przewiduje w tym zakresie żadnej zmiany, 1/4 podmiotów nie
jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie). Warto ponadto dodać, że w branży rolnictwo żadna z osób nie zadeklarowała prognozowanego wzrostu inwestycji w 2010 r.
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Przedsiębiorstwa najczęściej prognozują wzrost inwestycji w branżach: górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (37,3%), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (27,6%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (33,9%).
Podmioty, które prognozują wzrost inwestycji w przedsiębiorstwie to te, które
w przeszłości inwestowały, częściej ubiegały się o zewnętrzne dotacje inwestycyjne i częściej te dotacje uzyskiwały (38,7%). Co ciekawe, zaskakująco wysoki odsetek optymistycznych prognoz na temat wzrostu inwestycji można zaobserwować wśród przedsiębiorstw,
które złożyły wniosek i obecnie oczekują na jego rozpatrzenie (48,1%). Zaskakujące jest też,
że odsetek ten jest wyższy w grupie „oczekujących” niż w grupie „beneficjentów”. Równie
interesujący może się wydawać fakt, że najwyższy odsetek optymistów spośród firm wybierających różne źródła finansowania inwestycji znajduje się wśród tych, którzy finansowali je
ze środków unijnych (aż 45,7% badanych finansujących inwestycje głównie ze środków
unijnych prognozuje ich wzrost w 2010 r.).
Przedsiębiorstwa inwestujące to także te, które częściej inwestują w kapitał ludzki
– organizując kursy i szkolenia. Spośród przedsiębiorstw, które planują w 2010 r. szkolić
swoich pracowników aż 29% prognozuje wzrost poziomu inwestycji. Analogicznie, spośród
przedsiębiorstw, które nie planują w 2010 r. szkolić swoich pracowników zaledwie 12,5%
prognozuje wzrost.

3.1.4. Indeks optymizmu przedsiębiorstw jako barometr kondycji gospodarki

W poprzedniej części rozdziału zostały przedstawione szczegółowe charakterystyki
czynników tłumaczących optymizm/pesymizm badanych firm. Czynniki te, istotnie wpływające na kierunek prognoz respondentów, powinny być kontrolowane w przyszłych turach badań.
W tej części rozdziału przedstawimy alternatywne podejście do pomiaru poziomu
optymizmu badanych przedsiębiorstw, w tym jednak przypadku skupimy się nie tyle na
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identyfikacji czynników determinujących kierunek prognoz, co raczej na zaproponowaniu
relatywnej miary, której celem jest monitorowanie zmian w klimacie dominującym wśród
badanych firm. Zaproponowany przez nas miernik, nazwany indeksem optymizmu przedsiębiorstw, jest wzorowany na powszechnie stosowanym w prognozach wskaźniku University of Michigan – Consumer Sentiment Index 44.
Consumer Sentiment Index jest znormalizowanym (wartość 100 dla 1964 r.)
wskaźnikiem syntetycznym publikowanym co miesiąc w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiony przez nas indeks optymizmu przedsiębiorstw został skonstruowany w podobny
sposób – jako jeden z komponentów Consumer Sentiment Index – Index of Consumer
Expectations. Sposób konstrukcji omawianego wskaźnika został zamieszczony w aneksie
metodologicznym. W poniższej tabeli przedstawiono wartości indeksu optymizmu przedsiębiorstw w najważniejszych dekompozycjach.
Tab. 3. Indeks optymizmu przedsiębiorstwa w najważniejszych dekompozycjach 45
Grupa

Próba

przedsiębiorstwa zrzeszone w PRP
ogólnopolska próba losowa

Wielkość firmy

Region

Indeks

95,79
112,01

Mikro

88,12

Małe

101,06

Średnie

111,04

Duże

142,31

Region Wschodni

82,66

Region Południowy

91,54

Region Północny

99,07

Surveys of consumers Thomson Reuters University of Michigan http://www.sca.isr.umich.edu/
(10.08.2010).
44

45

Szczegółowa metodologia konstrukcji indeksu została przedstawiona w załączniku 4.
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Region

Grupa

Indeks

Region Centralny

108,90

Region Północno-Zachodni

119,53

Region Południowo-Zachodni

121,30

Wartość wskaźnika bez dekompozycji dla 2010 r.

102,04

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Dane zamieszczone w tabeli 3 potwierdzają wyniki naszych wcześniejszych analiz 46. Ogólny poziom optymizmu można nazwać umiarkowanym (wartość w okolicach
100). Jest on nieco wyższy w grupie przedsiębiorstw z ogólnopolskiej próby (112 w stosunku do 95 z próby firm zrzeszonych w PRP). Wielkość przedsiębiorstwa w sposób istotny
determinuje jego prognozy, tak jak zostało to powiedziane wcześniej – im większe przedsiębiorstwo tym wyższy optymizm. Potwierdzona została też nasza teza o regionalnym zróżnicowaniu przewidywań odnośnie przyszłości firmy. Wyróżnić możemy obszary: pesymistyczny (wschodni, południowy, północny) oraz optymistyczny (zachodni i centralny).
Kolejną grupą, w obrębie której w przyszłości powinny być monitorowane zmiany w poziomie optymizmu/pesymizmu jest branża.
Tab. 4. Indeks optymizmu przedsiębiorstwa a branża, którą reprezentuje
GRUPA

INDEKS

Górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostawa wody

165,67

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

157,89

Można zauważyć małe rozbieżności pomiędzy dwoma zaproponowanymi indeksami w zakresie klasyfikacji regionów do grup optymistów i pesymistów. Rozbieżności te wynikają z ich odmiennej konstrukcji.
Przykładowo, indeks optymizmu przedsiębiorstw dzieli firmy na dwie grupy: optymistów i pesymistów. Skala
optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa pozwala na identyfikację czterech grup:
optymistów, pesymistów, umiarkowanych w ocenie i niezdecydowanych.

46
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GRUPA

INDEKS

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

144,05

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja

125,38

Budownictwo

113,31

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

111,01

Przetwórstwo przemysłowe

102,19

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

99,12

Inna działalność usługowa

97,61

Rolnictwo – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

72,73

Transport i gospodarka magazynowa

71,83

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Powyższa tabela po raz kolejny utwierdza nas w przekonaniu o tym, że branża jest
czynnikiem, który w sposób istotny determinuje prognozy badanych podmiotów. Branże
optymistyczne to: górnictwo, działalność finansowa, działalność w zakresie usług administrowania, działalność profesjonalna, budownictwo i opieka zdrowotna. Najwyższy odsetek
pesymistów reprezentuje branże: transport i rolnictwo.
Podsumowując należy stwierdzić, że powyższe analizy potwierdzają nasze wcześniejsze wnioski i przypuszczenia odnośnie czynników determinujących poziom optymizmu/pesymizmu badanych podmiotów. Indeks optymizmu przedsiębiorstwa wniesie natomiast wartość dodaną w kolejnych turach badania, kiedy to będzie można porównać
relatywny wzrost lub spadek optymizmu w poszczególnych badanych grupach na przestrzeni kilku lat.
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3.2.

Prognozy zmian poziomu zatrudnienia

Ankietowani proszeni byli o określenie prognozowanych kierunków zmian dotyczących poziomu zatrudnienia w ich firmach w odniesieniu do stanu na koniec 2010 r.
W badanej populacji 15,4% przedsiębiorstw prognozowało wzrost zatrudnienia na koniec
2010 r. (wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Pracodawcach RP było to 14,9% firm, natomiast w ogólnopolskiej próbie losowej – 16,1%). W 7,7% przypadków prognozowany był
spadek zatrudnienia (Pracodawcy RP – 8,5%, próba losowa – 6,4%), a w 37,8% przedsiębiorstw nie przewiduje się zmiany poziomu zatrudnienia (Pracodawcy RP – 36,8%, próba
losowa – 39,3%). Zwraca uwagę wysoki odsetek ankietowanych, którzy nie potrafili precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie – 39,1% w populacji ogółem (Pracodawcy RP – 39,7%,
próba losowa – 38,2%). Odwołując się do wykorzystywanej przez firmę Manpower kategorii „prognozy netto zatrudnienia” 47 można stwierdzić, że w populacji przedsiębiorstw ogółem jej wartość wyniosła 7,7% (Pracodawcy RP – 6,4%, próba losowa – 9,7%).
Tab. 5. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg próby przedsiębiorstw (z uwzględnieniem odpowiedzi „trudno powiedzieć”)
Przedsiębiorstwa
Pracodawców RP

Ogólnopolska próba

Ogółem

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

14,9

148

16,1

363

15,4

36,8

361

39,3

891

37,8

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Wzrost

215

Bez zmian

530

„Prognoza netto zatrudnienia” to wyrażona w procentach różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców szacujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to prognoza netto zatrudnienia. Definicja została
zaczerpnięta z:
https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/d24d968042c408efa857ee4f3871948a/Barometr+Manpower_Q3_2010.pdf?MOD=AJPERES.

47
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Przedsiębiorstwa
Pracodawców RP

Ogólnopolska próba

Ogółem

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

8,5

59

6,4

181

7,7

39,7

351

38,2

923

39,1

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Spadek

122

Trudno
powiedzieć

572

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Pomijając odpowiedzi „trudno powiedzieć”, prognoza zmian poziomu zatrudnienia przedstawia się następująco: 25,3% przedsiębiorstw prognozuje wzrost, natomiast
12,6% oczekuje spadku zatrudnienia. Aż 62,1% przedsiębiorstw nie przewiduje zmian
w poziomie zatrudnienia.
Widoczna jest zatem duża wstrzemięźliwość wśród badanych podmiotów – sygnały dochodzące z rynku nie są jeszcze na tyle jednoznaczne, aby przełożyły się one na wyraźny trend (nawet jeżeli mówimy o sferze oczekiwań). Tym niemniej dwukrotna przewaga
firm planujących zwiększać zatrudnienie nad tymi, które będą redukować jego poziom
wydaje się być optymistyczna.
Bardziej pozytywnie nastawione do swojej przyszłości były przedsiębiorstwa
z ogólnopolskiej próby losowej: 26,1% z nich prognozowało wzrost zatrudnienia, natomiast
spadku oczekiwało 10,4%. Wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Pracodawcach RP było to
odpowiednio 24,8% i 14,1%.
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Tab. 6. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg próby przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa
Pracodawców RP

Ogólnopolska próba

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

26,1

363

25,3

361

63,6

891

62,1

59

10,4

181

12,6

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

24,8

148

530

61,1

122

14,1

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Wzrost

215

Bez zmian
Spadek

Ogółem

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Opisane powyżej wyniki prognoz w populacji przedsiębiorstw Pracodawców RP
oraz ogólnopolskiej próbie losowej należy zweryfikować poprzez dodatkową zmienną, jaką
jest klasa wielkości przedsiębiorstwa. Jak pokazują dane zaprezentowane w poniższej tabeli
czynnik wielkości firmy ma istotne znaczenie różnicujące dla prognoz w obu próbach na
poziomie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (w przypadku firm mikro rozkłady
odpowiedzi w obu próbach były bardzo zbliżone). Wśród firm małych widoczny jest wyższy odsetek prognozujących wzrost i spadek zatrudnienia w próbie przedsiębiorstw Pracodawców RP, natomiast więcej przedsiębiorstw z próby losowej prognozuje brak zmian.
W przypadku firm średnich prognozy wzrostu i braku zmian zatrudnienia częściej były
wskazywane przez firmy z próby losowej, zaś spadku – przez firmy Pracodawców RP.
W dużych firmach zróżnicowanie między próbami jest widoczne przy prognozach braku
zmian – na które częściej wskazywały firmy z próby losowej, oraz spadku zatrudnienia –
który częściej wskazywany był przez firmy zrzeszone w Pracodawcach RP.
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Tab. 7. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg próby przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm
Przedsiębiorstwa Pracodawców RP

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie dla danej
kategorii przedsiębiorstw

Ogólnopolska próba

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie dla danej
kategorii przedsiębiorstw

Mikro
wzrost

68

20,3

19

18,6

bez zmian

254

75,8

79

77,5

spadek

13

3,9

4

3,9

Małe
wzrost

71

28,3

63

24,8

bez zmian

148

59,0

172

67,7

spadek

32

12,7

19

7,5

Średnie
wzrost

47

26,3

52

31,9

bez zmian

92

51,4

88

54,0

spadek

40

22,3

23

14,1

Duże
wzrost

26

28,9

13

30,2

bez zmian

28

31,1

19

44,2

spadek

36

40,0

11

25,6

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Wielkość przedsiębiorstwa bardzo wyraźnie determinuje kierunek oczekiwanych
zmian co do kształtowania się poziomu zatrudnienia w przyszłości. Im mniejsza firma, tym
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mniejsza skłonność do zmian w poziomie zatrudnienia (76,2% przedsiębiorstw mikro nie
planuje zmienić swojego poziomu zatrudnienia), z kolei wśród największych podmiotów
jest to jedynie 35,3%.
Na tle ogólnej prognozy wzrostowej (wśród przedsiębiorstw mikro, małych i średnich prognozy wzrostu przeważają ilościowo nad prognozami spadku) niekorzystnie wyróżniają się przedsiębiorstwa duże – 35,3% z nich oczekuje spadku zatrudnienia, a 29,3%
wzrostu.
Pozytywnie wyróżniają się przedsiębiorstwa mikro, wśród których tylko niecałe
4% prognozuje spadek poziomu zatrudnienia.
Tab. 8. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg wielkości
przedsiębiorstw
Mikro

Małe

Średnie

Duże

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Wzrost

87

19,9

134

26,5

99

28,9

39

29,3

Bez
zmian

333

76,2

320

63,4

180

52,6

47

35,3

Spadek

17

3,9

51

10,1

63

18,4

47

35,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku bardzo mocno determinuje
prognozy dotyczące zmian poziomu zatrudnienia. Okazało się, że istnieje zależność między
wiekiem przedsiębiorstwa a planami zwiększania zatrudnienia – im przedsiębiorstwo krócej funkcjonuje na rynku, tym bardziej skłonne jest do prognozowania wzrostu liczby pracujących. Widać to wyraźnie, gdy obliczy się prognozę netto zatrudnienia w poszczegól-
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nych klasach przedsiębiorstw, wyróżnionych ze względu na ich wiek. Wśród firm
powstałych przed 1990 r. prognoza netto zatrudnienia była ujemna i wynosiła -3,4%, wśród
firm powstałych w okresie 1990-1997 była już dodatnia i wynosiła 11,8%, wśród firm
powstałych między 1998-2005 było to 17,5%, a wśród firm najmłodszych (powstałych po
2005 r.) przewaga firm prognozujących wzrost zatrudnienia nad tymi oczekującymi jego
spadku była największa i wynosiła 24,3%. Postawienie na podstawie powyższych wyników
tezy, że w sytuacji panującej na rynku niepewności co do kształtowania się koniunktury
gospodarczej firmy młodsze optymistyczniej patrzą na swój rozwój, byłoby jednak nieco na
wyrost. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem zaobserwowanych zależności jest
to, że firmy najdłużej funkcjonujące na rynku mają już ustabilizowany (liczbowo) zespół
pracowników. Przedsiębiorstwa o krótszym stażu ciągle poszukują optymalnego poziomu
zatrudnienia; rozwijając działalność w kierunku swojego rynkowego optimum mają ciągle
przestrzeń do zwiększania liczby pracowników, co odzwierciedlone jest w wynikach badań.
Tab. 9. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg daty powstania przedsiębiorstw
<= 1989

1990-1997

1998-2005

2006+

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Wzrost

41

19,5

129

22,6

138

30,2

47

28,5

Bez
zmian

121

57,6

381

66,6

262

57,3

111

67,3

Spadek

48

22,9

62

10,8

57

12,5

7

4,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Uzupełnieniem powyższych rozważań jest pokazanie prognoz firm wg daty ich
powstania – uwzględniających także klasę wielkości firm. Wśród firm mikro odsetek dekla-
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rowanych wzrostów zatrudnienia był najwyższy w podmiotach najmłodszych a brak zmian
i spadek zatrudnienia najczęściej był prognozowany przez przedsiębiorstwa najstarsze.
Wśród firm małych sytuacja była analogiczna. W przypadku podmiotów średnich prognozy wzrostu występowały najczęściej wśród najmłodszych firm, brak zmian w firmach założonych w okresie 1990-1997, a spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach najstarszych.
W firmach dużych wzrosty były najczęściej deklarowane przez przedsiębiorstwa powstałe
w okresie 1998-2005, brak zmian był prognozowany przez podmioty najmłodsze (należy
jednak wyraźnie zastrzec, że liczebność firm dużych w populacji przedsiębiorstw powstałych po 2005 r. była bardzo niska – łącznie 5 podmiotów), natomiast na spadek zatrudnienia najmocniej wskazywały podmioty najstarsze – powstałe przed 1990 r.
Tab. 10. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg daty powstania przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm
<= 1989

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

1990-1997

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

1998-2005

2006+

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Mikro
wzrost

3

13,0

28

18,3

29

19,5

24

23,5

bez
zmian

18

78,3

119

77,8

111

74,5

78

76,5

spadek

2

8,7

6

3,9

9

6,0

0

0

Małe
wzrost

7

11,5

48

21,4

62

36,5

15

39,5

bez
zmian

47

77,0

154

68,8

90

52,9

21

55,3

spadek

7

11,5

22

9,8

18

10,6

2

5,3

32

32,3

7

41,2

Średnie
wzrost
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<= 1989

1990-1997

1998-2005

2006+

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

bez
zmian

43

53,8

84

59,2

46

46,5

7

41,2

spadek

18

22,5

18

12,7

21

21,2

3

17,6

duże
wzrost

11

25,0

12

24,5

13

43,3

1

20,0

bez
zmian

12

27,3

21

42,9

10

33,3

3

60,0

spadek

21

47,7

16

32,7

7

23,3

1

20,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Patrząc na prognozy przez pryzmat regionów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, można stwierdzić, że z największą ostrożnością w przyszłość patrzą firmy z regionu
wschodniego, z których 67,2% prognozuje brak zmian w poziomie zatrudnienia, z kolei najniższa wartość tego parametru wystąpiła w regionie północnym (56,8%). Największy odsetek prognozowanego wzrostu zatrudnienia wystąpił wśród przedsiębiorstw z regionu północnego (29%), natomiast najbardziej pesymistycznie patrzą w przyszłość firmy z regionu
południowego (15,3% z nich oczekuje spadku zatrudnienia na koniec 2010 r.). Patrząc na
wysokość prognozy zatrudnienia netto, można stwierdzić, że jej najwyższą wartość odnotowano w regionie południowo‑zachodnim (21%), natomiast najniższą w regionie wschodnim (6,7%).
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Tab. 11. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg miejsca
siedziby przedsiębiorstw
Wzrost

Bez zmian

Spadek

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

Region Centralny

81

25,0

203

62,7

40

12,3

Region Południowy

52

23,4

136

61,3

34

15,3

Region Wschodni

50

19,8

170

67,2

33

13,0

Region Północno-Zachodni

53

27,9

115

60,5

22

11,6

Region Południowo-Zachodni

39

27,3

95

66,4

9

6,3

Region Północny

88

29,0

172

56,8

43

14,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Dodając do powyższej analizy kolejną zmienną dekomponującą, jaką jest wielkość
przedsiębiorstwa, można zauważyć, że wśród przedsiębiorstw mikro najwyższy odsetek
firm prognozujących wzrost zatrudnienia występował w regionie południowo‑zachodnim
oraz centralnym, brak zmian najczęściej był wskazywany przez firmy z regionu północno
‑zachodniego, zaś spadek zatrudnienia przez firmy z regionu południowo‑zachodniego
(0 wskazań – sic!). Wśród firm małych wzrost zatrudnienia najczęściej był prognozowany
przez firmy z regionu północno‑zachodniego, brak zmian przez przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie regionu południowo‑zachodniego, zaś spadek zatrudnienia przez podmioty z regionu wschodniego. W firmach średnich najwyższy odsetek prognozujących wzrost
zatrudnienia charakteryzował przedsiębiorstwa z regionu północnego, na brak zmian najczęściej wskazywali przedsiębiorcy z regionu południowo‑zachodniego, zaś spadku zatrudnienia najmocniej oczekiwały firmy z regionu centralnego i południowego. W grupie przedsiębiorstw największych wzrostu zatrudnienia najczęściej oczekiwały firmy z regionu
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południowo‑zachodniego, na brak zmian najczęściej wskazywały podmioty zlokalizowane
również w regionie południowo‑zachodnim, natomiast spadek zatrudnienia najczęściej był
prognozowany przez firmy z regionu wschodniego. Opisane zróżnicowanie należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ jak widać na podstawie danych zaprezentowanych
w poniższej tabeli, liczebności w niektórych podgrupach były bardzo niskie.
Tab. 12. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg miejsca
siedziby przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

Region
Północny

% z N ważnych w kolumnie

Region
Południowo
‑Zachodni

liczebność

Region
Północno
‑Zachodni

23,0

5

13,9

22

19,0

4

10,5

7

25,9

17

21,0

bez
zmian

98

70,5

29

80,6

93

80,2

33

86,8

20

74,1

60

74,1

spadek

9

6,5

2

5,6

1

0,9

1

2,6

0

0

4

4,9

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

Region
Wschodni

32

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

Region
Południowy

wzrost

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

Region
Centralny

Mikro

Małe
wzrost

23

26,1

21

24,1

13

18,3

28

34,1

15

24,2

34

29,6

bez
zmian

58

65,9

60

69,0

45

63,4

47

57,3

45

72,6

65

56,5

spadek

7

8,0

6

6,9

13

18,3

7

8,5

2

3,2

16

13,9

14

28,0

9

27,3

30

35,7

Średnie
wzrost

16

25,0
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% z N ważnych w kolumnie

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

liczebność

% z N ważnych w kolumnie

Region
Północny

liczebność

Region
Południowo
‑Zachodni

% z N ważnych w kolumnie

Region
Północno
‑Zachodni

liczebność

Region
Wschodni

% z N ważnych w kolumnie

Region
Południowy

liczebność

Region
Centralny

bez
zmian

35

54,7

33

51,6

25

53,2

29

58,0

20

60,6

38

45,2

spadek

13

20,3

13

20,3

10

21,3

7

14,0

4

12,1

16

19,0

Duże
wzrost

9

31,0

7

21,2

3

17,6

7

36,8

8

42,1

5

31,3

bez
zmian

9

31,0

14

42,4

5

29,4

5

26,3

9

47,4

5

31,3

spadek

11

37,9

12

36,4

9

52,9

7

36,8

2

10,5

6

37,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Przedsiębiorstwa zaliczone do grupy optymistów (pozytywnie oceniający i prognozujący swoją sytuację rynkową) bardziej pozytywnie – co nie jest zaskakujące – patrzą na
swoją przyszłość w wymiarze zatrudnienia. W przypadku oczekiwań co do kształtowania się
poziomu zatrudnienia na koniec 2010 r., optymiści prognozują wzrost zatrudnienia w 35,6%
przypadków, a spadek w 9,9% przypadków (prognoza netto zatrudnienia równa 25,5%).
Wśród pesymistów wzrostu poziomu zatrudnienia oczekuje 13,7% podmiotów, natomiast
spadku 23,2% (prognoza netto zatrudnienia była więc ujemna i wynosiła -9,5%). Przedsiębiorcy zaliczani do kategorii umiarkowanych oczekują wzrostu zatrudnienia w 25,7% przypadków, a spadku w 10,8% przypadków (prognoza zatrudnienia netto równa 14,9%).
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Tab. 13. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg poziomu
optymizmu gospodarczego przedsiębiorstw 48
Wzrost

Bez zmian

Spadek

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

13,7

147

63,1

54

23,2

252

25,7

621

63,4

106

10,8

72

35,6

110

54,5

20

9,9

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

Pesymiści

32

Umiarkowani
Optymiści

Z analizy wyeliminowano kategorię „niezdecydowanych”, aby pokazać tylko
te przedsiębiorstwa, które potrafiły wskazać jednoznacznie prognozowane kierunki zmian
w badanych wymiarach tworzących przyjętą skalę optymizmu gospodarczego.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

W podmiotach mikro prognozy wzrostu zatrudnienia najczęściej występowały
w kategorii optymistów, na brak zmian i spadek zatrudnienia najczęściej wskazywali pesymiści. W firmach małych oraz średnich wzrost zatrudnienia był prognozowany najczęściej
przez optymistów, w przypadku braku zmian dominowali umiarkowani, zaś na spadek
zatrudnienia najczęściej wskazywali pesymiści. Wśród przedsiębiorstw dużych sytuacja
wyglądała odmiennie – największy odsetek prognozujących wzrost zatrudnienia wystąpił
wśród pesymistów (co jest zaskakujące), brak zmian najczęściej był deklarowany przez
optymistów, zaś spadek zatrudnienia przez umiarkowanych.
Indeks poziomu optymizmu gospodarczego został skonstruowany za pomocą analizy głównych
składowych z trzech zmiennych:
■■ oceny sytuacji gospodarczej kraju,
■■ prognozy sytuacji gospodarczej kraju,
■■ oceny zmiany warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
Metodologia konstrukcji tego indeksu została opisana w publikacji o charakterze technicznym, którą
jest „Baza analiz regionalnych rynków pracy”.
48
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Tab. 14. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg poziomu
optymizmu gospodarczego przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm
Pesymiści

liczebność

Umiarkowani

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

Optymiści

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Mikro
wzrost

10

12,3

61

20,7

15

28,3

bez zmian

64

79,0

224

76,2

37

69,8

spadek

7

8,6

9

3,1

1

1,9

Małe
wzrost

11

13,6

97

27,2

22

36,1

bez zmian

49

60,5

232

65,0

37

60,7

spadek

21

25,9

28

7,8

2

3,3

Średnie
wzrost

5

10,0

68

28,6

24

49,0

bez zmian

25

50,0

133

55,9

20

40,8

spadek

20

40,0

37

15,5

5

10,2

Duże
wzrost

6

40,0

22

27,2

11

30,6

bez zmian

4

26,7

28

34,6

14

38,9

spadek

5

33,3

31

38,3

11

30,6

Z analizy wyeliminowano kategorię „niezdecydowanych”, aby pokazać tylko te
przedsiębiorstwa, które potrafiły wskazać jednoznacznie prognozowane kierunki zmian
w badanych wymiarach tworzących przyjętą skalę optymizmu gospodarczego.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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Patrząc na prognozy ankietowanych przez pryzmat głównego obszaru działalności
przedsiębiorstwa można stwierdzić (odnosząc się do wartości prognozy zatrudnienia
netto), że najczęściej zwiększanie zatrudnienia jest oczekiwane wśród firm z branż: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja (prognoza netto zatrudnienia równa
31,1%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (30,8%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (26,9%). Z kolei najniższe wartości tego parametru odnotowano wśród firm z branż górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostawa wody (2,2%) oraz transport i gospodarka
magazynowa (4,1%). Ze względu na niskie liczebności w niektórych kategoriach wyniki należy traktować jednak z odpowiednią ostrożnością 49.
Tab. 15. Prognozowane kierunki zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r. wg głównego
obszaru działalności przedsiębiorstw
Wzrost

Bez zmian

Spadek

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

Górnictwo, wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię
elektryczną, dostawa wody,
administracja publiczna

24

26,4

45

49,5

22

24,2

Przetwórstwo przemysłowe

84

29,0

167

57,6

39

13,4

Budownictwo

26

27,4

64

67,4

5

5,3

Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

53

20,7

174

68,0

29

11,3

Transport i gospodarka
magazynowa

79

20,4

245

63,3

63

16,3

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku przedsiębiorstw z branży rolnictwo – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, skupiających tylko 8 podmiotów, gdzie prognoza zatrudnienia netto była ujemna
(-12,5%).

49
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Wzrost

Bez zmian

Spadek

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

liczebność

%zN
ważnych
w wierszu

Inna działalność usługowa

20

26,0

50

64,9

7

9,1

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, działalność
związana z obsługą rynku
nieruchomości

19

36,5

28

53,8

5

9,6

Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna, edukacja

22

36,1

36

59,0

3

4,9

Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność
wspierająca

16

30,2

30

56,6

7

13,2

Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna

20

30,8

45

69,2

0

0,0

Rolnictwo – rolnictwo,
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

0

0,0

7

87,5

1

12,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Ogólna liczba przedsiębiorstw prognozujących w 2010 r. wzrost zatrudnienia wyniosła 351. Relatywnie wysoka średnia wartość przyrostu liczby zatrudnionych (11,3 soby)
przy niskim poziomie mediany (trzy osoby) pokazuje znaczny wpływ wysokich wartości
prognozowanego wzrostu zatrudnienia (maksymalna prognoza zwiększenia zatrudnienia
wynosiła w badaniu 500 osób). Jedynie 10% spośród badanych przedsiębiorstw planuje
zwiększyć liczbę pracowników o więcej niż 20 osób. Sumaryczna wartość prognozowanego
wzrostu zatrudnienia wyniosła 3982 osób.
Liczba przedsiębiorstw prognozujących w 2010 r. zmniejszenie poziomu zatrudnienia wyniosła 172. Wysoka wartość średnia (51,9 osoby) przy niskim poziomie mediany

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 105

1/20/11 5:28 PM

106

Polski rynek pracy

(6,5 osoby) pokazuje, podobnie jak powyżej, znaczący wpływ wysokich wartości prognozowanego zmniejszenia (maksymalna prognoza zmniejszenia zatrudnienia wynosi aż 3000
osób). Co istotne, widoczna jest przewaga dużych wartości zwolnień (duże zwolnienia
przez duże przedsiębiorstwa) – 10% spośród badanych przedsiębiorstw planuje zmniejszyć
zatrudnienie o więcej niż 60 osób. Spektakularne zwolnienia w trzech przedsiębiorstwach
determinują całkowitą wartość sumaryczną: trzy przedsiębiorstwa prognozujące największe zmniejszenie poziomu zatrudnienia w 2010 r. planują łącznie zmniejszyć zatrudnienie
aż o 5034 osoby. Sumaryczna wartość prognozowanego zmniejszenia poziomu zatrudnienia wyniosła 8928 osób. W badanej populacji prognozowana wielkość zmniejszenia zatrudnienia wyraźnie przewyższała wartość zwiększenia zatrudnienia; różnica w prognozie wynosiła minus 4946 osób (oznacza to, że wg deklaracji ankietowanych do końca 2010 r.
zatrudnienie w statystycznym przedsiębiorstwie zmniejszy się o ok. dwie osoby).
W tym miejscu należy odnieść się do opisanych wcześniej wartości wskaźnika prognoz zatrudnienia netto. Opierając się wyłącznie na kierunkowych wskazaniach respondentów co do wzrostu, spadku i braku zmian w poziomie zatrudnienia można byłoby oczekiwać wzrostowego trendu zatrudnienia. Tymczasem okazuje się, że równocześnie
deklarowane przez respondentów bezwzględne wielkości tych zmian pokazują zjawisko
odwrotne: firmy prognozowały w badaniach łączny spadek liczby zatrudnionych o ok. 1,2%
(w odniesieniu do stanu na koniec 2009 r.). Ta sytuacja symptomatycznie wskazuje na występujący w pracach rozmaitych instytutów i ośrodków badawczych błąd metodologiczny
– opieranie się przy prognozach na procentowym rozkładzie odpowiedzi, przy pominięciu
informacji uwzględniających liczebności globalne.
Bazując na wartości mediany (w populacji ogółem dla wzrostu zatrudnienia była ona
równa 3 osoby, a dla spadku – 6,5 osoby) można przyjrzeć się prognozowanym zmianom poziomu zatrudnienia w badanej populacji przez pryzmat różnych wymiarów dekompozycji.
Dane zaprezentowane w poniższej tabeli pokazują, że w przypadku prognozowanego wzrostu
zatrudnienia wyższe od średnich wartości mediany – co oznacza prognozowanie przez połowę
populacji wzrostu zatrudnienia większego niż trzy osoby – wystąpiły wśród przedsiębiorstw:
z grupy optymistów, założonych przed 1990 r., średnich i dużych oraz zlokalizowanych w regio-
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nach północnym i północno‑zachodnim. Z kolei w przypadku prognozowanego spadku
zatrudnienia wyższe od średnich wartości mediany – co oznacza prognozowanie przez połowę
populacji spadku zatrudnienia równego co najmniej siedem osób – wystąpiły wśród przedsiębiorstw: z grupy umiarkowanych i optymistów, założonych przed 1990 r. oraz powstałych po
2005 r., średnich i dużych oraz zlokalizowanych w regionach południowym, wschodnim i północnym. Dla pokazania istotnego wpływu wielkości przedsiębiorstwa na kształtowanie się
poziomu mediany prognozowanego wzrostu i spadku zatrudnienia przy wszystkich zmiennych
dekomponujących uwzględniono dodatkowo klasy wielkości przedsiębiorstw.
Tab. 16. Mediany prognozowanych zmian poziomu zatrudnienia w 2010 r.

Próba

Przedsiębiorcy RP

ogólnopolska próba

Poziom
optymizmu
gospodarczego

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 107

pesymiści

Mediana prognozowanego
wzrostu zatrudnienia
(w osobach)

Mediana prognozowanego
spadku zatrudnienia
(w osobach)

ogółem

3

7

mikro

1

1

małe

2

3

średnie

7

7

duże

14

33

ogółem

4

6

mikro

1

1

małe

2

4

średnie

8

8

duże

40

30

ogółem

2

5

mikro

1

1

małe

2

4
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umiarkowani

optymiści

Rok założenia
przedsiębiorstwa

<= 1989

1990-1997

1998-2005
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Mediana prognozowanego
wzrostu zatrudnienia
(w osobach)

Mediana prognozowanego
spadku zatrudnienia
(w osobach)

średnie

20

9

duże

16

15

ogółem

3

7

mikro

1

1

małe

2

4

średnie

7

8

duże

23

35

ogółem

5

16

mikro

1

1

małe

3

1

średnie

8

10

duże

30

44

ogółem

5

10

mikro

1

3

małe

2

2

średnie

10

5

duże

11

28

ogółem

3

6

mikro

1

1

małe

2

4

średnie

7

9

duże

20

33

ogółem

3

5
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Mediana prognozowanego
wzrostu zatrudnienia
(w osobach)

Mediana prognozowanego
spadku zatrudnienia
(w osobach)

mikro

2

1

małe

2

4

średnie

7

8

duże

30

193

ogółem

2

8

mikro

1

.

małe

4

6

średnie

8

17

100

80

mikro

1

1

małe

2

3

średnie

8

8

duże

20

30

ogółem

3

5

mikro

1

1

małe

2

4

średnie

9

5

duże

70

20

ogółem

3

10

mikro

1

1

małe

3

5

średnie

3

10

duże

15

95

2006+

duże
Wielkość
przedsiębiorstwa

Region

Centralny

Południowy
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Wschodni

Północno-Zachodni

Południowo
‑Zachodni

Północny

Mediana prognozowanego
wzrostu zatrudnienia
(w osobach)

Mediana prognozowanego
spadku zatrudnienia
(w osobach)

ogółem

2

7

mikro

2

1

małe

2

3

średnie

7

4

duże

7

25

ogółem

5

6

mikro

1

1

małe

3

2

średnie

8

6

duże

30

25

ogółem

3

5

mikro

1

.

małe

2

5

średnie

10

5

duże

18

34

ogółem

4

7

mikro

1

1

małe

3

3

średnie

10

11

duże

10

48

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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3.3.

Prognozy zmian poziomu wynagrodzeń

W przypadku prognoz dotyczących kształtowania się poziomu wynagrodzenia
do końca 2010 r. widoczna jest bardzo duża grupa podmiotów, które nie oczekują zmian
w tym zakresie. W badanej populacji blisko 69% podmiotów nie planuje ani zwiększać, ani
zmniejszać wynagrodzeń swoim pracownikom. Wśród firm planujących takie zmiany bardzo wyraźna jest przewaga podmiotów prognozujących wzrosty wynagrodzeń – było ich
29,3% w porównaniu do tylko 2% firm oczekujących spadku wynagrodzeń.
Tab. 17. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg próby
przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa
Pracodawców RP

Ogólnopolska próba

Ogółem

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

Spadek

14

1,7

13

2,4

27

2,0

Bez zmian

583

70,9

357

65,5

940

68,8

Wzrost

225

27,4

175

32,1

400

29,3

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Wśród mikroprzedsiębiorstw prognozy ankietowanych dotyczące poziomu wynagrodzeń są praktycznie identyczne w obydwu próbach. W grupie firm małych odsetek
prognozujących spadek wynagrodzeń jest zbliżony w obu próbach, brak zmian częściej był
deklarowany przez przedsiębiorstwa Pracodawców RP, natomiast na wzrost wynagrodzeń
częściej wskazywały podmioty z ogólnopolskiej próby losowej. Wśród firm średnich odsetek prognozujących brak zmian w poziomie wynagrodzeń był identyczny w obu próbach,
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firmy z Pracodawców RP nieco częściej wskazywały na wzrost wynagrodzeń, zaś przedsiębiorcy z próby losowej na ich spadek. Wśród firm największych brak zmian prognozuje taki
sam odsetek podmiotów z obu prób, zaś wzrostu wynagrodzeń oczekuje nieco więcej podmiotów z ogólnopolskiej próby losowej.
Tab. 18. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg próby
przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

Duże

liczebność

Ogólnopolska
próba losowa

Średnie

% z N ważnych
w kolumnie

Przedsiębiorstwa
Pracodawców RP

Małe

liczebność

Mikro

spadek

4

1,5

5

2,1

3

1,5

2

2,3

bez
zmian

224

82,4

180

74,4

122

61,3

37

42,0

wzrost

44

16,2

57

23,6

74

37,2

49

55,7

spadek

1

1,4

4

1,7

8

4,4

0

0

bez
zmian

59

81,9

161

67,4

111

61,3

19

42,2

wzrost

12

16,7

74

31,0

62

34,3

26

57,8

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Bardzo ciekawie prezentują się wyniki prognoz przy uwzględnieniu wielkości
przedsiębiorstw. O ile w populacji ogółem odsetek nieplanujących zmian wynagrodzeń był
równy ok. 69%, to już wśród przedsiębiorstw według klas ich wielkości widoczne jest bardzo duże zróżnicowanie – o ile aż 82,3% firm mikro nie planuje zmieniać poziomu wynagrodzeń, to w przypadku przedsiębiorstw dużych jest to już tylko ok. 42%. Wyraźnie
ponadto widać, że duże firmy są największymi optymistami – 56,4% dużych firm progno-
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zuje wzrost wynagrodzeń w 2010 r., podczas gdy wśród firm mikro tylko 16,3%. Widoczna
jest zatem wyraźna zależność – im przedsiębiorstwo jest większe, tym wyższe prawdopodobieństwo wzrostu wynagrodzeń dla jego pracowników w przyszłości 50.
Tab. 19. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg wielkości
przedsiębiorstw

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

Duże

liczebność

Średnie

% z N ważnych
w kolumnie

Małe

liczebność

Mikro

5

1,5

9

1,9

11

2,9

2

1,5

Bez zmian

283

82,3

341

70,9

233

61,3

56

42,1

Wzrost

56

16,3

131

27,2

136

35,8

75

56,4

Spadek

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Przy rozpatrywaniu prognozy ankietowanych według daty powstania ich przedsiębiorstw widoczny jest duży kontrast pomiędzy firmami założonymi przed 1990 r. a resztą
podmiotów. Przedsiębiorstwa najdłużej funkcjonujące na rynku relatywnie najrzadziej prognozują brak zmian w poziomie wynagrodzeń (blisko 62% podmiotów z tej grupy), a równocześnie są najbardziej skłonne do tego, by je zwiększać do końca 2010 r. (blisko 37%
wskazań, podczas gdy w pozostałych 3 grupach przedsiębiorstw, wyodrębnionych ze względu na rok ich założenia, odsetek ten nie przekroczył w żadnym przypadku 30%). Tłumaczyć to można niewątpliwie większą dojrzałością i doświadczeniem biznesowym, które
charakteryzują starsze podmioty. Doświadczając niejednokrotnie gwałtownych zmian
Wpływ na to może mieć wiele czynników. Jednym z nich jest mocniejsza pozycja przetargowa związków
zawodowych w przedsiębiorstwach dużych (jak i wyższy poziom samego uzwiązkowienia), która może determinować większą presję na zwiększanie wynagrodzeń.

50
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koniunktury gospodarczej nauczyły się one ostrożnego, wyważonego reagowania na sygnały rynkowe i – zwłaszcza w okresach dekoniunktury lub też istotnych przejść pomiędzy
fazami cyklów koniunkturalnych – starają się nie dokonywać gwałtownych redukcji wynagrodzeń (jak również, gdy to tylko możliwe, utrzymywać dodatnią dynamikę płac) wiedząc,
że może to spowodować odpływ istotnej części kluczowych pracowników.
Tab. 20. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg daty powstania przedsiębiorstw

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

2006+

liczebność

1998-2005

% z N ważnych
w kolumnie

1990-1997

liczebność

<= 1989

3

1,3

8

1,5

11

2,5

4

3,1

Bez zmian

138

61,9

395

72,2

303

68,1

92

71,3

Wzrost

82

36,8

144

26,3

131

29,4

33

25,6

Spadek

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

W przedsiębiorstwach mikro odsetek prognozujących spadek, jak i wzrost poziomu wynagrodzeń był najwyższy w firmach najmłodszych (powstałych po 2005 r.), a brak
zmian najczęściej był deklarowany przez podmioty powstałe przed 1990 r. W przypadku
firm małych spadek poziomu wynagrodzenia najczęściej prognozowały podmioty najmłodsze, braku zmian najczęściej oczekują firmy powstałe w latach 1990-1997, a wzrostu
przedsiębiorstwa założone w okresie 1998-2005. W firmach średnich spadek poziomu
wynagrodzeń najczęściej był prognozowany przez podmioty założone w latach 1998-2005,
brak zmian najmocniej deklarowały podmioty najkrócej funkcjonujące na rynku, zaś
wzrost poziomu wynagrodzeń – firmy najstarsze.
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Tab. 21. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg daty powstania przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

2006+

% z N ważnych
w kolumnie

1998-2005

Duże

liczebność

1990-1997

Średnie

% z N ważnych
w kolumnie

<= 1989

Małe

liczebność

Mikro

spadek

0

0

1

1,7

1

1,1

1

2,5

bez
zmian

22

91,7

44

73,3

55

57,9

14

35,0

wzrost

2

8,3

15

25,0

39

41,1

25

62,5

spadek

1

0,8

1

0,5

5

3,0

1

2,1

bez
zmian

103

87,3

155

75,6

107

64,5

20

41,7

wzrost

14

11,9

49

23,9

54

32,5

27

56,3

spadek

2

1,6

4

2,2

5

5,1

0

,0

bez
zmian

100

82,0

117

65,7

58

58,6

19

51,4

wzrost

20

16,4

57

32,0

36

36,4

18

48,6

spadek

2

2,8

2

6,3

0

0

0

0

bez
zmian

53

73,6

23

71,9

11

68,8

1

25,0

wzrost

17

23,6

7

21,9

5

31,3

3

75,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Znaczące zróżnicowanie, jeśli chodzi o prognozy zmian poziomu wynagrodzenia
można zaobserwować także przy zastosowaniu podziału przedsiębiorstw według klucza terytorialnego. Wśród podmiotów, które nie planują zmian poziomu wynagrodzeń najmniej
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zachowawcze są firmy z regionu południowo‑zachodniego (nieco ponad 60% wskazań),
natomiast najbardziej ostrożne są przedsiębiorstwa z regionu centralnego, gdzie aż 75%
ankietowanych nie prognozuje żadnych zmian. W przypadku grupy firm prognozujących
wzrost poziomu wynagrodzeń zdecydowanie in plus wyróżniają się ponownie podmioty
z regionu południowo‑zachodniego, gdzie odsetek ten wyniósł blisko 40%, jak również
in minus przedsiębiorstwa z regionu centralnego, gdzie wynosił on tylko 23,5%.
Tab. 22. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg miejsca
siedziby przedsiębiorstw

liczebność

% z N ważnych
w wierszu

liczebność

% z N ważnych
w wierszu

Wzrost

% z N ważnych
w wierszu

Bez zmian

liczebność

Spadek

Region Centralny

4

1,3

224

75,2

70

23,5

Region Południowy

8

3,4

151

64,8

74

31,8

Region Wschodni

4

1,8

162

73,0

56

25,2

Region Północno- Zachodni

3

1,6

121

64,7

63

33,7

Region Południowo- Zachodni

1

0,8

80

60,2

52

39,1

Region Północny

7

2,4

202

68,7

85

28,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

W przedsiębiorstwach mikro najwyższy odsetek prognozujących spadek poziomu
wynagrodzeń wystąpił wśród przedsiębiorstw z regionu wschodniego, na brak zmian najczęściej wskazywały podmioty z regionu centralnego, a na wzrost poziomu wynagrodzeń
firmy z regionu północno‑zachodniego. Wśród firm małych najwięcej prognozujących
spadek poziomu wynagrodzeń występowało w firmach zlokalizowanych w regionie
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północno‑zachodnim, przewidujących brak zmian najwięcej było wśród podmiotów
z regionu wschodniego, a oczekujących wzrostu poziomu wynagrodzeń w regionie
południowo‑zachodnim. W grupie przedsiębiorstw średnich najwyższy odsetek prognozujących spadek poziomu wynagrodzeń wystąpił wśród przedsiębiorstw z regionu południowego, najwięcej przedsiębiorców oczekiwało braku zmian w poziomie wynagrodzeń
spośród firm położonych w regionach centralnym oraz północno‑zachodnim, natomiast
odsetek prognozujących wzrost poziomu wynagrodzeń najwyższy był w firmach z regionu
południowo‑zachodniego. W przypadku przedsiębiorstw największych spadek poziomu
wynagrodzeń najczęściej był prognozowany przez firmy z regionu wschodniego, brak
zmian przez podmioty funkcjonujące w regionie południowo‑zachodnim, a wzrost poziomu wynagrodzeń wśród firm z regionu północno‑zachodniego.
Tab. 23. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg miejsca
siedziby przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 117

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

Duże

liczebność

Region
Południowy

Średnie

% z N ważnych
w kolumnie

Region
Centralny

Małe

liczebność

Mikro

spadek

0

0

2

2,3

2

2,8

0

0

bez
zmian

94

88,7

64

73,6

47

66,2

12

44,4

wzrost

12

11,3

21

24,1

22

31,0

15

55,6

spadek

1

3,2

2

2,4

5

6,2

0

0

bez
zmian

25

80,6

59

69,4

48

59,3

14

45,2

wzrost

5

16,1

24

28,2

28

34,6

17

54,8
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liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

Region
Północny

% z N ważnych
w kolumnie

Region
Południowo
‑Zachodni

Duże

liczebność

Region
Północno
‑Zachodni

Średnie

% z N ważnych
w kolumnie

Region
Wschodni

Małe

liczebność

Mikro

spadek

3

3,3

0

0

0

0

1

6,3

bez
zmian

71

78,9

54

84,4

28

58,3

6

37,5

wzrost

16

17,8

10

15,6

20

41,7

9

56,3

spadek

0

0

2

2,6

1

1,8

0

0

bez
zmian

26

78,8

51

65,4

37

66,1

5

27,8

wzrost

7

21,2

25

32,1

18

32,1

13

72,2

spadek

0

0

1

1,8

0

0

0

0

bez
zmian

15

83,3

34

61,8

19

50,0

12

57,1

wzrost

3

16,7

20

36,4

19

50,0

9

42,9

spadek

1

1,5

2

1,8

3

3,5

1

5,0

bez
zmian

52

78,8

79

70,5

54

62,8

7

35,0

wzrost

13

19,7

31

27,7

29

33,7

12

60,0

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Przedsiębiorstwa z grupy optymistów o wiele pozytywniej oceniają swoje szanse
co do możliwości utrzymania wzrostu poziomu wynagrodzeń w ciągu 2010 r. W całej badanej populacji była to jedyna grupa firm, w której odsetek podmiotów prognozujących
wzrost wynagrodzeń (było ich aż 51,4%) był sumarycznie wyższy od oczekujących spadku
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wynagrodzeń lub też zwolenników utrzymania ich na dotychczasowym poziomie. Z kolei
wśród pesymistów widać zdecydowanie najwyższy odsetek firm prognozujących brak
zmian w poziomie wynagrodzeń, jak i najniższy wśród oczekujących jego wzrostu.
Tab. 24. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg poziomu
optymizmu gospodarczego przedsiębiorstw
Pesymiści

Umiarkowani

Optymiści

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

liczebność

%zN
ważnych
w kolumnie

9

3,5

15

1,7

2

1,1

Bez zmian

210

82,4

628

69,2

87

47,5

Wzrost

36

14,1

265

29,2

94

51,4

Spadek

Z analizy wyeliminowano kategorię „niezdecydowanych”, aby pokazać tylko te przedsiębiorstwa, które potrafiły wskazać jednoznacznie prognozowane kierunki zmian w badanych wymiarach tworzących przyjętą skalę
optymizmu gospodarczego.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

W grupie firm mikro spadku poziomu wynagrodzeń, jak również braku jego
zmian, najczęściej oczekują pesymiści, natomiast wzrost był najczęściej prognozowany
przez optymistów. Wśród firm małych prognozy spadku poziomu wynagrodzeń najczęściej
były deklarowane przez umiarkowanych, brak zmian był najczęściej wskazywany przez
pesymistów, zaś wzrost poziomu wynagrodzeń – przez optymistów. W podmiotach średnich sytuacja wyglądała tak samo jak w grupie przedsiębiorstw mikro. Wśród przedsiębiorstw największych spadku wynagrodzeń oczekiwał wyłącznie jeden przedstawiciel kategorii optymistów, brak zmian najczęściej był prognozowany przez pesymistów, natomiast
wzrost poziomu wynagrodzeń był oczekiwany wśród optymistów.
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Tab. 25. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg poziomu
optymizmu gospodarczego przedsiębiorstw z uwzględnieniem klasy wielkości firm

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

liczebność

% z N ważnych
w kolumnie

Optymiści

Duże

liczebność

Umiarkowani

Średnie

% z N ważnych
w kolumnie

Pesymiści

Małe

liczebność

Mikro

spadek

3

3,8

0

0

6

10,7

0

0

bez
zmian

69

86,3

84

87,5

38

67,9

9

69,2

wzrost

8

10,0

12

12,5

12

21,4

4

30,8

spadek

2

0,9

8

2,5

5

1,9

0

0

bez
zmian

183

81,7

226

70,6

165

62,5

40

47,6

wzrost

39

17,4

86

26,9

94

35,6

44

52,4

spadek

0

0

1

1,7

0

0

1

2,9

bez
zmian

25

75,8

27

45,0

26

49,1

7

20,0

wzrost

8

24,2

32

53,3

27

50,9

27

77,1

Z analizy wyeliminowano kategorię „niezdecydowanych”, aby pokazać tylko
te przedsiębiorstwa, które potrafiły wskazać jednoznacznie prognozowane kierunki zmian
w badanych wymiarach tworzących przyjętą skalę optymizmu gospodarczego.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Wśród przedsiębiorstw wyodrębnionych ze względu na branżę można dostrzec
wysoki poziom zróżnicowania, jeśli chodzi o kierunki prognozowanych zmian poziomu
wynagrodzeń. W przypadku przedsiębiorstw oczekujących braku zmian w poziomie wynagrodzeń w 2010 r. najwyższy ich odsetek wystąpił wśród przedsiębiorstw związanych
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z rolnictwem (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 87,5% wszystkich tych firm
nie przewiduje zmian w poziomie wynagrodzeń, jak również wśród firm zajmujących się
transportem i gospodarką magazynową (78,5%) oraz handlem hurtowym i detalicznym;
naprawą pojazdów samochodowych (77,9%). Optymizmem wyróżniają się firmy z branż:
górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostawa wody oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości –
wśród nich odsetek prognozujących wzrost poziomu wynagrodzeń był nawet wyższy
od liczby tych, którzy nie planują zmian w tym zakresie.
Tab. 26. Prognozowane kierunki zmian poziomu wynagrodzeń w 2010 r. wg głównego
obszaru działalności przedsiębiorstw

liczebność

% z N ważnych
w wierszu

liczebność

% z N ważnych
w wierszu

Wzrost

% z N ważnych
w wierszu

Bez zmian

liczebność

Spadek

Górnictwo, wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostawa
wody, administracja publiczna

1

1,1

39

44,8

47

54,0

Przetwórstwo przemysłowe

8

2,7

195

65,2

96

32,1

Budownictwo

5

4,9

68

66,7

29

28,4

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

4

1,7

183

77,9

48

20,4

Transport i gospodarka magazynowa

6

1,8

267

78,5

67

19,7

Inna działalność usługowa

1

1,5

48

71,6

18

26,9

Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości

0

0

18

40,0

27

60,0

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
edukacja

1

1,5

44

64,7

23

33,8
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liczebność

% z N ważnych
w wierszu

liczebność

% z N ważnych
w wierszu

Wzrost

% z N ważnych
w wierszu

Bez zmian

liczebność

Spadek

Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca

0

0

42

73,7

15

26,3

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

1

1,7

29

49,2

29

49,2

Rolnictwo – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo

0

0

7

87,5

1

12,5

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

W badanej próbie 400 firm prognozuje wzrost poziomu wynagrodzeń w ciągu
2010 r., ich spadek jest z kolei oczekiwany tylko przez 27 przedsiębiorstw. Wśród firm
oczekujących wzrostu jego średnia procentowa wartość wyniosła 7,4%, natomiast wśród
oczekujących spadku – 11,5%. W badaniu odnotowano maksymalny prognozowany
wzrost wynagrodzeń w wysokości aż 102% oraz maksymalny prognozowany spadek wynagrodzeń równy 30%.
Wartość mediany prognozowanego wzrostu wynagrodzeń wyniosła 5%, natomiast
w przypadku prognozowanych spadków była równa 10%. Jeśli chodzi o wartość mediany
prognozowanego wzrostu wynagrodzeń wśród grup przedsiębiorstw wyodrębnionych
ze względu na różne dekompozycje właściwie tylko w populacji przedsiębiorstw mikro
i małych widoczne są jej nieco wyższe wartości (odpowiednio 8% i 6%). Z kolei mała
liczebność podmiotów prognozujących spadek wynagrodzeń nie pozwala na wiarygodne
analizowanie występujących zróżnicowań.
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3.4.

Zapotrzebowanie na pracowników i profil zawodowy poszukiwanych
pracowników

Zagadnienia związane z zapotrzebowaniem na pracowników o określonych kwalifikacjach jest kluczowe z punktu widzenia przewidywania sytuacji na regionalnych rynkach
pracy. Lepsze dopasowanie profilu wykształcenia i kompetencji pracowników do potrzeb
pracodawców zwiększa efektywność wykorzystania zasobów ludzkich, poprawia produktywność pracy i konkurencyjność gospodarki. Przewidywanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje i kompetencje jest jednak przedsięwzięciem złożonym, wymagającym
zastosowania kompleksowej metodologii, wykorzystującej zarówno dane zastane (oferty
pracy, statystyki powiatowych urzędów pracy, urzędów statystycznych, dostępne analizy
polskie i międzynarodowe), jak i dane pierwotne (przewidywania pracodawców co do
zapotrzebowania na pracę w przyszłości, opinie eksperckie).
W badaniach realizowanych na potrzeby tego projektu podstawowym źródłem informacji o sytuacji na regionalnych rynkach pracy, w tym także o zapotrzebowaniu na pracowników o określonych kwalifikacjach i kompetencjach, były przede wszystkim opinie
pracodawców. Wykorzystując uzyskane informacje do przewidywania popytu na pracę
należy pamiętać, że w przeprowadzonych badaniach pracodawców pytano nie o to, jakich
pracowników będą poszukiwali w przyszłości, lecz o to, jakich pracowników poszukują
obecnie. Wybór pytania o teraźniejszość a nie o przyszłość był podyktowany chęcią uzyskania bardziej trafnych informacji. Doświadczenia pokazują bowiem, że wielu przedsiębiorców ma duże trudności w określeniu swoich planów co do zapotrzebowania na pracowników o określonych kompetencjach w przyszłości, nawet jeśli założy się stosunkowo krótki
horyzont czasowy. W odpowiedzi na pytania dotyczące tej kwestii otrzymuje się zazwyczaj
duży odsetek braków odpowiedzi lub odpowiedzi „nie wiem”, co respondenci uzasadniają
trudnością przewidywania zapotrzebowania na kadry w warunkach dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, trudności z określeniem stabilności popytu na oferowane
przez przedsiębiorstwo produkty czy usługi lub brakiem dokładnie sprecyzowanych
planów rozwojowych firmy.
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W tej części rozdziału ograniczymy się więc do zaprezentowania danych odnoszących się do bieżącego popytu na pracę wśród badanych przedsiębiorstw i determinant tego
popytu, zakładając, że mogą one stanowić przybliżenie zapotrzebowania na kadry w krótkim okresie, czyli w horyzoncie czasowym nie dłuższym niż jeden rok.

3.4.1. Bieżące zapotrzebowanie na pracę na regionalnych rynkach pracy

Zapotrzebowanie na pracę oznacza tutaj występowanie wolnych miejsc pracy
w przedsiębiorstwie, poszukiwanie pracowników na te miejsca i gotowość do zatrudnienia
pracowników spełniających przyjęte przez pracodawcę kryteria kwalifikacyjne. Tak rozumiane zapotrzebowanie na pracę wystąpiło w ogółem 21% badanych przedsiębiorstw, przy
czym nie zaobserwowano zróżnicowania w poziomie zapotrzebowania wśród przedsiębiorstw z próby Pracodawców RP i ogólnopolskiej próby losowej, wystąpiło natomiast
wyraźne zróżnicowanie wśród przedsiębiorstw o różnej wielkości (por. poniższy wykres).
Różnice te są jednak całkowicie zrozumiałe i dość oczywiste, zważywszy na fakt skali
zatrudnienia w przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Przy dużej skali zatrudnienia i naturalnych ruchach kadrowych prawdopodobieństwo poszukiwania pracowników przez
przedsiębiorstwa duże jest znacznie większe niż w przypadku przedsiębiorstw mikro czy
nawet małych, w których stabilizacja zatrudnienia jest większa.
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Rys. 14. Odsetek przedsiębiorstw poszukujących pracowników a wielkość przedsiębiorstwa (N=2 291)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Pracowników poszukują przede wszystkim przedsiębiorstwa duże: wśród nich odsetek poszukujących pracowników jest dwukrotnie wyższy niż wśród przedsiębiorstw małych
(42,8% w stosunku do 21%). Wśród mikroprzedsiębiorstw odsetek poszukujących pracowników wynosi 13,9%. Co zrozumiałe, częściej poszukują pracowników te przedsiębiorstwa,
które planują na koniec 2010 r. zwiększenie zatrudnienia w stosunku do 2009 r. (54,6% wśród
planujących zwiększenie w stosunku do 20% wśród planujących redukcję i 13,6% wśród prognozujących brak zmian w poziomie zatrudnienia oraz 16,1% wśród tych, którzy wybrali
odpowiedź „trudno powiedzieć”). Inną zmienną, która wpływa na gotowość do zatrudniania
nowych pracowników jest optymizm bądź pesymizm w ocenie sytuacji gospodarczej: optymiści częściej deklarują, że przedsiębiorstwo obecnie poszukuje pracowników niż pesymiści
(29% wskazań na poszukiwanie pracowników wśród optymistów i 16,1% wśród pesymistów).
Duże zróżnicowanie pod względem bieżącego zapotrzebowania na nowych pracowników występuje pomiędzy grupami branż objętych badaniem (por. poniższy rysunek). Pracowników poszukują najczęściej przedsiębiorstwa działające w takich branżach, jak opieka zdrowotna
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i pomoc społeczna (34% spośród nich zadeklarowało poszukiwanie pracowników), następnie
w branżach: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (28%) oraz inna
działalność usługowa (26%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja (25%).
Rys. 15. Deklarowane zapotrzebowanie na pracowników: odsetek wskazań w poszczególnych branżach (N=2 291)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Bieżącego zapotrzebowania na nowych pracowników prawie w ogóle nie różnicuje
region, w jakim znajduje się siedziba firmy: deklaracje o poszukiwaniu pracowników padały
nieco rzadziej od przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu wschodniego niż od przedsiębiorców z pozostałych regionów (18,3% w stosunku do np. 22,6% wskazań w regionie
południowo-zachodnim, 22,5% w regionie północnym i 21,7% w regionie południowym).
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Przedsiębiorców zapytano też o liczbę stanowisk pracy, na które poszukują pracowników i o liczbę osób potrzebnych do obsadzenia tych stanowisk. Analiza odpowiedzi
na to pytanie pokazuje, że badane przedsiębiorstwa w sumie poszukują 3063 pracowników
na 1407 stanowisk pracy.
Najwięcej pracowników poszukują przedsiębiorstwa działające w branży przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, energetyka i dostawa wody (przy czym dominująca jest
tutaj branża górnicza, gdzie jedno z przedsiębiorstw zadeklarowało, iż poszukuje obecnie
543 nowych pracowników). Najmniejsze zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały przedsiębiorstwa z branży rolniczej, które poszukują obecnie jedynie dwóch pracowników, jednak ten wynik należy interpretować ostrożnie, bowiem branża rolnicza była
reprezentowana przez bardzo nieliczną grupę przedsiębiorstw.
Rys. 16. Liczba poszukiwanych pracowników w objętych badaniami branżach (średnia
liczba poszukiwanych pracowników) (N=465)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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Liczbę poszukiwanych pracowników w danej branży wyraźnie różnicuje rodzaj
próby: wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Pracodawcach RP najwięcej pracowników
poszukiwanych jest w branży górniczej, a w próbie ogólnopolskiej w sektorze przetwórstwa
przemysłowego. W próbie Pracodawców RP większe niż w próbie ogólnopolskiej jest też
zapotrzebowanie na pracowników w branży transportowej, co wynika z większej reprezentacji tej branży wśród członków Pracodawców RP.
Rys. 17. Średnia liczba poszukiwanych pracowników w objętych badaniami branżach
a rodzaj próby badawczej (N=465)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Pod względem liczby poszukiwanych pracowników widać zróżnicowanie pomiędzy regionami: wśród przedsiębiorstw z próby ogólnopolskiej największe zapotrzebowanie
na pracowników występuje w regionie południowo-zachodnim i centralnym, najmniejsze
zaś w regionie wschodnim. W przypadku przedsiębiorstw zrzeszonych w Pracodawcach RP
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sytuacja przedstawia się podobnie: największe zapotrzebowanie na nowych pracowników
zaobserwowano również w regionie południowym (o czym zadecydowało głównie wysokie zapotrzebowanie jednej z firm na pracowników w branży górniczej) oraz w regionie
południowo-zachodnim. Podobnie jak w próbie ogólnopolskiej, najmniejszy popyt na nowych pracowników wystąpił w regionie wschodnim (por. wykres poniżej). Analiza popytu
na kadry potwierdza więc opisywaną wcześniej wyraźnie odmienną sytuację przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce południowo-zachodniej w stosunku do przedsiębiorstw
z regionów północno-zachodnich.
Rys. 18. Liczba poszukiwanych pracowników a region, w jakim znajduje się siedziba
przedsiębiorstwa (N=465)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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3.4.2. Poszukiwane zawody i kompetencje

Jak pisaliśmy wcześniej, pracowników poszukuje obecnie 21% badanych przedsiębiorstw. Ogólnie rzecz ujmując: poszukiwani są przede wszystkim pracownicy na stanowiska robotników wykwalifikowanych, pracowników biurowych oraz – co ciekawe
– na stanowiska kierownicze. Analiza stanowisk, na jakie poszukiwani są pracownicy pokazuje wyraźne różnice pomiędzy przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Pracodawcach RP
a przedsiębiorstwami z ogólnopolskiej próby losowej. Wśród członków Pracodawców RP
zwraca uwagę zwłaszcza duże zapotrzebowanie na kierowców i operatorów sprzętu
do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych (25,1% wskazań wśród przedstawicieli Pracodawców RP w stosunku do 7,6% wśród przedsiębiorstw z próby losowej).
Tab. 27. Stanowiska, na jakie poszukiwani są pracownicy w próbie Pracodawców RP
i w ogólnopolskiej próbie losowej (N=455)
Próba
próba
Pracodawców RP

ogólnopolska
próba losowa

Ogółem

%zN
w kolumnie

%zN
w kolumnie

%zN
w kolumnie

Dyrektorzy i kierownicy

6,1

12,7

8,8

Inżynierowie, architekci, geodeci

2,3

4,4

3,1

Lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci,
fizjoterapeuci

9,6

2,2

6,6

Nauczyciele i specjaliści z dziedziny edukacji

0,8

0

0,4

Księgowi

3,6

2,9

3,3

Doradcy finansowi, specjaliści ds. marketingu,
reklamy, sprzedaży

5,1

2,2

3,9

Informatycy, programiści, specjaliści ds. baz
danych

2,5

2,5

2,5

Na jakie stanowisko Państwa przedsiębiorstwo
poszukuje pracowników?
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Próba
próba
Pracodawców RP

ogólnopolska
próba losowa

Ogółem

%zN
w kolumnie

%zN
w kolumnie

%zN
w kolumnie

Technicy i mistrzowie

3,8

5,5

4,5

Przedstawiciele handlowi, pośrednicy, agenci
ubezpieczeniowi

4,6

4,4

4,5

Pracownicy administracyjni i biurowi, urzędnicy

8,6

7,3

8,1

Magazynierzy, pracownicy pomocniczy
ds. transportu

1,5

3,3

2,2

Kucharze, barmani, kelnerzy, recepcjoniści
hotelowi

3,3

3,6

3,4

Sprzedawcy, kasjerzy

3,0

9,8

5,8

Wykwalifikowani robotnicy budowlani, murarze,
dekarze, cieśle, hydraulicy

2,5

4,7

3,4

Mechanicy, lakiernicy, kowale, ślusarze

5,6

6,9

6,1

Elektrycy, elektromechanicy, monterzy linii
elektrycznych, monterzy elektronicy, drukarze

3,8

3,3

3,6

Masarze, piekarze, cukiernicy, krawcy, stolarze
meblowi, szwaczki, obuwnicy

1,0

7,6

3,7

Operatorzy maszyn i urządzeń

3,8

4,4

4,0

Kierowcy, operatorzy sprzętu do robót ziemnych
i urządzeń pokrewnych

25,1

7,6

17,9

Pracownicy do prac prostych

3,3

4,7

3,9

100,0

100,0

100,0

Na jakie stanowisko Państwa przedsiębiorstwo
poszukuje pracowników?

Ogółem

* ze względu na automatyczne zaokrąglenie wartości mogą się nie sumować do 100.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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Badane przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP odróżnia też od przedsiębiorstw z próby ogólnopolskiej większe zapotrzebowanie na pracowników na stanowiska
związane z zawodami medycznymi: lekarzy, pielęgniarki. Inną różnicą jest o połowę mniejsze zapotrzebowanie na pracowników na stanowiska kierownicze i o 2/3 mniejsze zapotrzebowanie na sprzedawców i kasjerów. Jak wspomniano wcześniej, wyniki te wskazują na
specyfikę branżową przedsiębiorstw zrzeszonych w Pracodawcach RP. Specyfikę tę uwydatnia jeszcze bardziej analiza średniej liczby pracowników poszukiwanych na poszczególne
stanowiska pracy. Jak widać w poniższej tabeli, przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach
RP poszukują obecnie średnio najwięcej operatorów maszyn i urządzeń (12,6), pracowników do prac prostych (średnia 11,4), elektryków, elektromechaników i monterów (średnia
7,5), wykwalifikowanych robotników budowlanych. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja
wśród przedsiębiorstw z próby ogólnopolskiej: tutaj największy średni popyt odnotowano
na księgowych (średnia 12,5), informatyków, programistów i specjalistów ds. baz danych
(średnia 10) oraz mechaników i lakierników (średnia 6,6).
Tab. 28. Liczba osób poszukiwanych na dane stanowisko pracy a rodzaj próby (N=444)
Próba Pracodawców RP
Na jakie stanowisko przedsiębiorstwo
poszukuje pracowników?

Ogólnopolska próba losowa

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Dyrektorzy i kierownicy

1,6

1

1,4

1

Pracownicy administracyjni i biurowi, urzędnicy

5,5

1

3,1

2

Magazynierzy, pracownicy pomocniczy
ds. transportu

1,0

1

1,7

1

Kucharze, barmani, kelnerzy, recepcjoniści hotelowi

2,2

1

3,4

1

Sprzedawcy, kasjerzy

1,3

1

2,9

1

Wykwalifikowani robotnicy budowlani, murarze,
dekarze, cieśle, hydraulicy

7,3

3

4,8

3

Mechanicy, lakiernicy, kowale, ślusarze

7,0

2

6,6

2
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Próba Pracodawców RP
Na jakie stanowisko przedsiębiorstwo
poszukuje pracowników?

Ogólnopolska próba losowa

Średnia

Mediana

Średnia

Mediana

Elektrycy, elektromechanicy, monterzy linii
elektrycznych, monterzy elektronicy, drukarze

7,5

2

1,7

1

Masarze, piekarze, cukiernicy, krawcy, stolarze
meblowi, szwaczki, obuwnicy

2,3

2

6,2

2

Operatorzy maszyn i urządzeń

12,6

2

2,1

2

Kierowcy, operatorzy sprzętu do robót ziemnych
i urządzeń pokrewnych

2,6

2

2,2

1

Inżynierowie, architekci, geodeci

2,3

1

3,5

4

Pracownicy do prac prostych

11,4

4

3,8

2

Lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci,
fizjoterapeuci

3,0

2

2,0

2

Nauczyciele i specjaliści z dziedziny edukacji

1,5

2

.

.

Księgowi

3,2

1

12,5

1

Doradcy finansowi, specjaliści ds. marketingu,
reklamy, sprzedaży

2,5

1

1,7

1

Informatycy, programiści, specjaliści ds. baz danych

1,4

1

10,0

2

Technicy i mistrzowie

2,7

2

1,9

1

Przedstawiciele handlowi, pośrednicy, agenci
ubezpieczeniowi

2,9

1

3,1

2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Rozpatrując zróżnicowanie liczby poszukiwanych pracowników ze względu
na wielkość przedsiębiorstw dostrzega się, iż najwięcej pracowników poszukują przedsiębiorstwa duże, najmniej małe. Ta prawidłowość występuje niemal w przypadku wszystkich
stanowisk, z wyjątkiem: kucharzy, barmanów i kelnerów, których najwięcej poszukują
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przedsiębiorstwa małe; kierowców i operatorów sprzętu do robót ziemnych, których
najwięcej poszukują przedsiębiorstwa małe i średnie oraz masarzy, piekarzy, cukierników,
na których największe zapotrzebowanie jest wśród przedsiębiorstw małych.
Liczbę poszukiwanych pracowników na poszczególne stanowiska różnicuje też region,
w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa. Różnice widoczne są w przede wszystkim
w przypadku takich stanowisk, jak:
§ kierowcy i operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, których
poszukuje się najwięcej w regionach wschodnim, północno‑zachodnim i centralnym,
§ informatycy, księgowi i przedstawiciele handlowi, których najwięcej poszukuje się
w regionie centralnym,
§ przedstawiciele zawodów medycznych, których najwięcej poszukiwały przedsiębiorstwa z regionu północnego (por. tabela poniżej).

Region
Centralny

Region
Południowy

Region
Wschodni

Region
Północno‑Zachodni

Region
Południowo‑Zachodni

Region
Północny

Tab. 29. Zapotrzebowanie na nowych pracowników a region, w jakim znajduje się siedziba przedsiębiorstwa (N=455)

Dyrektorzy i kierownicy

8,3%

9,8%

9,0%

4,3%

12,9%

9,3%

Pracownicy administracyjni
i biurowi, urzędnicy

10,3%

6,6%

2,2%

7,6%

12,9%

8,6%

Magazynierzy, pracownicy
pomocniczy ds. transportu

3,8%

2,5%

2,2%

3,3%

1,4%

0%

Kucharze, barmani, kelnerzy,
recepcjoniści hotelowi

3,8%

4,1%

4,5%

1,1%

0%

5,0%

Sprzedawcy, kasjerzy

5,8%

9,8%

5,6%

6,5%

5,7%

2,1%

Na jakie stanowisko przedsiębiorstwo poszukuje pracowników?
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Region
Centralny

Region
Południowy

Region
Wschodni

Region
Północno‑Zachodni

Region
Południowo‑Zachodni

Region
Północny
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Wykwalifikowani robotnicy
budowlani, murarze, dekarze, cieśle,
hydraulicy

1,3%

4,1%

1,1%

3,3%

4,3%

6,4%

Mechanicy, lakiernicy, kowale,
ślusarze

0,6%

9,0%

13,5%

6,5%

4,3%

5,7%

Elektrycy, elektromechanicy,
monterzy linii elektrycznych,
monterzy elektronicy, drukarze

3,2%

7,4%

0%

2,2%

2,9%

4,3%

Masarze, piekarze, cukiernicy,
krawcy, stolarze meblowi, szwaczki,
obuwnicy

6,4%

1,6%

3,4%

6,5%

1,4%

2,1%

Operatorzy maszyn
i urządzeń

2,6%

6,6%

1,1%

5,4%

2,9%

5,0%

Kierowcy, operatorzy sprzętu do
robót ziemnych i urządzeń
pokrewnych

26,9%

6,6%

34,8%

20,7%

11,4%

8,6%

Inżynierowie, architekci, geodeci

2,6%

0,8%

1,1%

6,5%

2,9%

5,0%

Pracownicy do prac prostych

2,6%

5,7%

1,1%

3,3%

10,0%

2,9%

Lekarze, pielęgniarki, położne,
farmaceuci, fizjoterapeuci

0,6%

5,7%

1,1%

8,7%

10,0%

14,3%

0%

0%

0%

2,2%

0%

0,7%

Księgowi

4,5%

3,3%

2,2%

3,3%

4,3%

2,1%

Doradcy finansowi, specjaliści
ds. marketingu, reklamy, sprzedaży

3,2%

4,1%

2,2%

2,2%

4,3%

6,4%

Informatycy, programiści, specjaliści
ds. baz danych

4,5%

3,3%

3,4%

1,1%

0%

1,4%

Na jakie stanowisko przedsiębiorstwo poszukuje pracowników?

Nauczyciele i specjaliści z dziedziny
edukacji
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Region
Południowy

Region
Wschodni

Region
Północno‑Zachodni

Region
Południowo‑Zachodni

Region
Północny
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Region
Centralny
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Technicy i mistrzowie

1,9%

9,0%

5,6%

1,1%

4,3%

5,0%

Przedstawiciele handlowi,
pośrednicy, agenci ubezpieczeniowi

7,1%

0%

5,6%

4,3%

4,3%

5,0%

Na jakie stanowisko przedsiębiorstwo poszukuje pracowników?

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

3.4.3. Przewidywane zaangażowanie przedsiębiorstw w podnoszenie kompetencji
zawodowych pracowników

Produktywność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność jest uzależniona od wielu
czynników, przy czym jednym z istotniejszych jest jakość zasobów ludzkich. W warunkach
szybkich i niejednokrotnie gwałtownych zmian technologicznych podnoszenie, czy nawet
utrzymywanie wysokiej jakości tych zasobów, wymaga stałego zaangażowania zarówno
ze strony pracodawców, jak i samych pracowników. Ze względu na wagę tego zagadnienia
w przeprowadzonych badaniach poświęciliśmy mu dużo uwagi, tutaj jednak zaprezentujemy
jedynie dane odnoszące się do planów szkoleniowych przedsiębiorstw, pomijając szczegółową analizę obecnego zaangażowania przedsiębiorstw w szkolenie pracowników.
Jeśli poziom planowania inwestycji w rozwój zasobów ludzkich potraktować jako
jeden ze wskaźników gotowości do rozwoju przedsiębiorstw, to należy stwierdzić, że blisko
połowę przedsiębiorstw objętych badaniem (46,8%) należy uznać za takie, które planują
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rozwój. Warto przy tym zwrócić uwagę na to, że planują inwestycje w rozwój zasobów ludzkich te przedsiębiorstwa, które takich inwestycji dokonały już w 2009 r.: wśród przedsiębiorstw, które w 2009 r. inwestowały w rozwój pracowników 75% zamierza kontynuować te
inwestycje w 2010 r., zaś wśród tych, które takich inwestycji nie podejmowały w poprzednim roku odsetek planujących szkolenia w 2010 r. wynosi tylko 17,6%. Widać więc wyraźnie, że część przedsiębiorstw, która weszła już na ścieżkę rozwojową dalej nią podąża, część
zaś konsekwentnie nie podejmuje i nie zamierza podejmować żadnych działań w tym
zakresie. Istotne w tym kontekście jest przyjrzenie się czynnikom, które decydują o planach
rozwojowych firmy w zakresie podnoszenia jakości kapitału ludzkiego.
Pod względem planów szkoleniowych przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach
RP nie różnią się znacząco od przedsiębiorstw z próby ogólnopolskiej. Tym, co silnie różnicuje przedsiębiorstwa pod tym względem jest natomiast wielkość. Jak widać na poniższym
wykresie, przedsiębiorstwa duże czterokrotnie częściej deklarują inwestowanie w rozwój
zasobów ludzkich i planowanie działań w tym zakresie niż przedsiębiorstwa mikro i dwukrotnie częściej niż przedsiębiorstwa małe. Wyniki badań potwierdzają więc prawidłowość
obserwowaną od lat i identyfikowaną w różnych badaniach, że inwestycji w rozwój zasobów
ludzkich dokonują głównie przedsiębiorstwa duże, w znikomym zaś stopniu małe 51.

Pokazują to choćby realizowane w 2005 r. przez Urząd Statystyczny badania pt. „Ustawiczne szkolenie
zawodowe w przedsiębiorstwach”. Por. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2005, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk 2007.
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Ksztalcenie_zawod_przedsieb_polsce_2005.pdf.

51
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Rys. 19. Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w rozwój zawodowy pracowników
w 2010 r. lub planujących inwestycje w tym zakresie a wielkość przedsiębiorstwa
i rodzaj próby (N=2 453)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Podejmowanie i planowanie działań szkoleniowych różnicuje też branża, w jakiej
działa przedsiębiorstwo. Wśród badanych przedsiębiorstw planowanie inwestycji w rozwój
zasobów ludzkich najczęściej deklarowały przedsiębiorstwa działające w branży górnictwo,
energetyka, dostawa wody (74,4%) oraz przedsiębiorstwa z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (68,9%), a także przedsiębiorstwa prowadzące działalność finansową,
ubezpieczeniową i związaną z obsługą rynku nieruchomości (66,2%) oraz zajmujące się
działalnością profesjonalną, naukową, techniczną i edukacją (64,4%). Najmniej przedsiębiorstw planujących szkolić swoich pracowników znalazło się wśród przedstawicieli branży
rolniczej (18,2%) 52 oraz transportowej i magazynowej (30,3%) (por. wykres poniżej).

Wyniki odnoszące się do branży rolniczej należy jednak interpretować bardzo ostrożnie, gdyż sektor ten
reprezentowało jedynie 11 przedsiębiorstw.

52
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Rys. 20. Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w rozwój zawodowy pracowników
w 2010 r. lub planujących inwestycje w tym zakresie a branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo (N=2 543)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.

Zapewne specyfika branżowa zadecydowała o zróżnicowaniu w planach szkoleniowych przedsiębiorstw z różnych regionów: najczęściej planowanie inwestycji w rozwój
kapitału ludzkiego deklarowały przedsiębiorstwa z regionu południowo-zachodniego
(59,6%), następnie z regionu północno-zachodniego i północnego (50%), najrzadziej
z regionu wschodniego (35,7%). Dla uzupełnienia tej charakterystyki można dodać, że
częściej inwestycje w rozwój zasobów ludzkich planują przedsiębiorstwa, które optymistycznie oceniają przyszłość gospodarczą (57,9%), a zdecydowanie rzadziej te, których
przedstawiciele są pesymistami w ocenie tej przyszłości (35,1%). Widać więc, że przedsię-
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biorstwa optymistycznie oceniające swoją przyszłość nie tylko planują zwiększanie ogólnego poziomu inwestycji, zwiększanie poziomu zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń, ale
także dokonują inwestycji w rozwój zasobów ludzkich i planują kontynuację tego rozwoju.

Podsumowanie
Przedstawione w niniejszym rozdziale subiektywne przewidywania respondentów
co do rozwoju sytuacji w ich przedsiębiorstwach w zakresie inwestycji, zatrudnienia, wynagrodzeń i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego pozwoliły zarysować ogólne tendencje
dotyczące rozwoju sytuacji w tych obszarach. Pokazano też, jakie czynniki decydują o pesymizmie bądź optymizmie w prognozowaniu przyszłości oraz, co okazało się z tym ściśle
związane, o skłonności do inwestowania, zatrudniania, możliwości podnoszenia wynagrodzeń pracowników i gotowości do podejmowania działań na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego. Jak można było się spodziewać, kluczowymi zmiennymi różnicującymi okazały się
wielkość przedsiębiorstwa, jego wiek, charakter własności oraz lokalizacja, rozumiana
zarówno jako kraj i zagranica, jak i region, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa.
Aby zsyntetyzować opisane tendencje i prawidłowości, przedstawiamy poniżej
główne wnioski dla każdego z obszarów subiektywnych prognoz, jakie poddano analizie
poczynając od prognoz zmiany kondycji przedsiębiorstwa, poprzez prognozy zmiany
poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń, na zapotrzebowaniu na kadry i planowaniu inwestycji w rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie kończąc.

Prognoza zmiany kondycji przedsiębiorstwa
Analiza prognoz respondentów dotycząca oczekiwanych zmian w różnych aspektach ich działań pozwala na postawienie następujących wniosków:
1. Spośród badanych przedsiębiorstw można wyróżnić podobnie liczne grupy: pesymistów i optymistów, nieco liczniejszą grupę umiarkowanych w ocenie oraz najliczniejszą – osób niezdecydowanych.
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2. Próba (przedsiębiorstwa zrzeszone w PRP i inne) nie jest czynnikiem, który w sposób jednoznaczny tłumaczy poziom optymizmu/pesymizmu w prognozie zmiany
kondycji firmy. Wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w PRP pojawiło się nieco
więcej pesymistów, natomiast wśród przedsiębiorstw z próby ogólnokrajowej jest
nieco więcej optymistów i osób umiarkowanych w ocenie.
3. Optymizm wzrasta, a pesymizm maleje wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa; podobnie, wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa maleje odsetek
niezdecydowanych w prognozie.
4. Wśród polskich przedsiębiorstw pojawiło się ponad dwa razy więcej pesymistów
niż wśród przedsiębiorstw zagranicznych i prawie dwa razy więcej niezdecydowanych (pamiętajmy, że profil osób niezdecydowanych bliższy jest profilowi pesymistów niż optymistów). Różnica w poziomie optymizmu wśród przedsiębiorstw
polskich i zagranicznych jest w największym stopniu widoczna wśród firm dużych.
5. Pesymiści w prognozie przyszłej kondycji przedsiębiorstwa stanowią największy
udział wśród przedsiębiorstw z kapitałem mieszanym (po równo) i z kapitałem
mieszanym z przewagą własności prywatnej. W grupach tych znajduje się relatywnie najmniej optymistów. Relacja odwraca się wśród przedsiębiorstw w 100%
publicznych i z własnością mieszaną z przewagą kapitału publicznego. Wśród
przedsiębiorstw typowo prywatnych udział pesymistów i optymistów w próbie jest
w przybliżeniu taki sam.
6. Respondenci, którzy częściej pozytywnie oceniają kondycję firmy, częściej też będą
prognozować jej dalszą poprawę, np. w grupie przedsiębiorstw, które w 2009 r.
generowały stratę znajduje się więcej przedsiębiorstw zaklasyfikowanych do „prognostycznych pesymistów”.
7. Z jednej strony, wraz ze spadkiem „wieku” przedsiębiorstw nieco maleje poziom
ich pesymizmu, a wzrasta poziom optymizmu. Z drugiej strony, wraz ze spadkiem
wieku przedsiębiorstw wzrasta odsetek niezdecydowanych.
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8. Największy odsetek niezdecydowanych (tych, którzy nie umieją udzielić odpowiedzi na pytania o prognozę) pojawił się w regionie wschodnim, centralnym i południowym. Najwyższy odsetek optymistów zidentyfikowano w zachodniej części
kraju (regiony: północno‑zachodni i południowo‑zachodni), a pesymistów
w regionie wschodnim i południowym.
9. Największy odsetek optymistów przynależy do takich branż, jak: działalność
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność finansowa, ubezpieczeniowa, działalność
związana z obsługą rynku oraz górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię.
Do pesymistów zaliczyliśmy przedsiębiorstwa z branż: transport i gospodarka
magazynowa oraz rolnictwo.
10. Przedsiębiorstwa, które w 2010 r. prognozują wzrost inwestycji to firmy: pozytywnie oceniające sytuację gospodarczą kraju i warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej, jak i kondycję własnego przedsiębiorstwa, prognozujące pozytywne
zmiany w kondycji przedsiębiorstwa, w tym szczególnie wzrost obrotów w firmie.
Są to przedsiębiorstwa, które posiadają „doświadczenie inwestycyjne” oraz te, które
ubiegają się o dotację inwestycyjną, z branż, takich jak: górnictwo, wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, działalność w zakresie usług administrowania, przedsiębiorstwa duże i średnie, z siedzibą poza granicami Polski, z przewagą
własności publicznej.
11. Przedsiębiorstwa, które w 2010 r. prognozują spadek inwestycji to firmy negatywnie oceniające sytuację gospodarczą kraju i warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej, jak i kondycję własnego przedsiębiorstwa, prognozujące negatywne
zmiany w kondycji przedsiębiorstwa, w tym szczególnie spadek obrotów w firmie,
przedsiębiorstwa, które nie posiadają „doświadczenia inwestycyjnego”, należące
do branży transport i gospodarka magazynowa, mikro i małe, z siedzibą w Polsce,
przedsiębiorstwa z przewagą własności prywatnej.
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Prognozy zmian poziomu zatrudnienia
Analizy prognoz respondentów dotyczących oczekiwanych zmian w obszarze
zatrudnienia i wynagrodzeń pozwalają na postawienie następujących wniosków:
1. W sferze zatrudnienia i wynagrodzeń przedsiębiorstwa cechują się bardzo wysokim poziomem zachowawczości – ponad 62% wszystkich badanych firm nie
przewiduje zmian poziomu zatrudnienia, a blisko 69% prognozuje brak zmian
poziomu wynagrodzeń w ciągu 2010 r.
2. Wśród firm deklarujących zmiany w poziomie zatrudnienia widoczna jest dwukrotna przewaga prognozujących wzrost (było ich nieco ponad 25%) nad oczekującymi spadku (ok. 13%). Najbardziej optymistycznie nastawione co do przyszłości w tej kwestii są firmy: I) mikro, małe i średnie, II) powstałe po 2005 r.,
III) działające na terenie regionu południowo‑zachodniego, IV) zaliczane do grupy
optymistów, V) związane z obszarami: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
Mimo że w badanej próbie występowała wysoka przewaga przedsiębiorstw prognozujących wzrost zatrudnienia nad tymi, które oczekiwały jego spadku,
to uwzględniając wskazania respondentów co do ilościowych zmian okazało się,
że wśród wszystkich przedsiębiorstw ogólna prognozowana zmiana netto poziomu
zatrudnienia była ujemna i wyniosła -1,2%.
3. Wśród przedsiębiorstw deklarujących zmiany w poziomie wynagrodzeń występuje
bardzo wyraźna przewaga oczekiwań wzrostowych (ponad 29% ankietowanych)
nad spadkowymi (tylko 2% badanych firm). Największy optymizm pod tym względem panuje wśród firm: I) dużych, II) założonych przed 1990 r., III) działających
na terenie regionu południowego, IV) należących do grupy optymistów, V) związanych z działalnością w następujących sekcjach: górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostawa wody oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.
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Zapotrzebowanie na pracowników i profil zawodowy poszukiwanych pracowników
Podstawowe wnioski, jakie można sformułować na podstawie analizy zapotrzebowania przedsiębiorstw na nowych pracowników oraz planów dotyczących inwestowania
w rozwój zawodowy własnej kadry są następujące:
1. Pracowników poszukuje obecnie 21% objętych badaniem przedsiębiorstw, przy
czym najczęściej poszukują ich przedsiębiorstwa duże, które są też gotowe zatrudnić większą liczbę osób na większą liczbę stanowisk.
2. Pod względem typów stanowisk, na jakie poszukiwani są pracownicy i pod względem liczby pracowników poszukiwanych na te stanowiska, próba Pracodawców
RP różni wyraźnie od próby ogólnopolskiej: przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach RP poszukują obecnie najwięcej kierowców i operatorów sprzętu do
robót ziemnych i urządzeń pokrewnych, operatorów innych maszyn i urządzeń,
pracowników administracyjnych i biurowych, pracowników do prac prostych,
mechaników, lakierników, ślusarzy, elektryków, elektromechaników i monterów,
duże zapotrzebowanie występuje też na przedstawicieli zawodów medycznych.
Przedsiębiorstwa z próby ogólnopolskiej poszukują natomiast najczęściej mechaników, lakierników i ślusarzy, masarzy, piekarzy, cukierników, krawców, stolarzy,
sprzedawców i kasjerów, księgowych, informatyków, programistów i specjalistów
ds. baz danych. O tej odmienności próby Pracodawców RP należy pamiętać
w kolejnych edycjach badania: jeśli będą one obejmowały tylko przedsiębiorstwa
zrzeszone w Pracodawcach RP nie będą dobrze reprezentować zapotrzebowania
na poszczególne zawody i specjalności we wszystkich typach przedsiębiorstw.
Blisko połowa badanych przedsiębiorstw planuje inwestowanie w rozwój zasobów
ludzkich, jednak zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji pracowników wykazują przede wszystkim przedsiębiorstwa duże i średnie, w niewielkim stopniu angażują się w tym obszarze przedsiębiorstwa małe, a w bardzo małym mikro. Chociaż
zazwyczaj przedstawiciele tych przedsiębiorstw brak działań w tym zakresie
uzasadniają wystarczającymi dotychczasowymi kwalifikacjami pracowników,
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to warto pamiętać, że przy tak szybkich zmianach, jakie zachodzą w gospodarce
i technologii, kompetencje te mogą się okazać niewystarczające, aby zapewnić
przedsiębiorstwu rozwój, a nawet umożliwić utrzymanie dotychczasowej pozycji
rynkowej.
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Rozdział 4. Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy –
refleksja krytyczna
J. Górniak, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz
Wprowadzenie
Komisja Europejska wspiera się w realizacji swojej polityki prognozami tworzonymi przez CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) 53 .
W najnowszym raporcie CEDEFOP przedstawił prognozy dla europejskiego rynku
pracy do 2020 r. Według tych szacunków, uwzględniających aktualny kryzys gospodarczy, UE osiągnie poziom zatrudnienia z 2008 r. dopiero na koniec 2020 r. Według tych
szacunków na europejskim rynku w ciągu najbliższych lat może dojść do redukcji nawet
10 mln miejsc pracy.
W swoich prognozach CEDEFOP szacuje, że w latach 2010-2020 w Polsce nastąpi
wyraźny spadek poziomu aktywności zawodowej. Zasób siły roboczej liczonej dla populacji
osób 15 lat i więcej zmniejszy się o ponad 400 tys. osób w stosunku do prognozowanej wartości na koniec 2010 r., co sumarycznie oznacza redukcję siły roboczej w Polsce w stosunku
do 2000 r. o 579 tys. osób. Co istotne, w największym stopniu redukcją będą objęte miejsca
pracy w obszarze najniższych kwalifikacji – w okresie 2010-2020 zmniejszenie wielkości
popytu w tym segmencie przekroczy 700 tys. miejsc pracy. Sumarycznie oznacza to zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników o niskich kwalifikacjach w stosunku do poziomu
z 2000 r. o ponad 2 mln osób. Zaprezentowane szacunki ukazują niezwykle intensywną
European Centre for the Development of Vocational Training, 2010, Skills supply and demand in Europe,
Medium‑term forecast up to 2020, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

53
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przemianę strukturalną, która zachodzi i zachodzić będzie w zapotrzebowaniu na kwalifikacje zawodowe oraz w samym poziomie kwalifikacji siły roboczej w Polsce. Przy niekorzystnych prognozach ilościowych, przewidujących zmniejszenie poziomu aktywności zawodowej w Polsce, bez wątpienia pozytywnym sygnałem jest obserwowana głęboka przemiana
strukturalna przejawiająca się skokowym wzrostem kwalifikacji oferowanych na rynku
pracy. Jak się wydaje, czynnik ten powinien stanowić silny impuls dla wzrostu poziomu
konkurencyjności zarówno polskich przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.
Szczegółowe prognozy dotyczące poziomu kwalifikacji oferowanych na rynku
pracy w latach 2010-2020 przewidują, że w przypadku wysokich kwalifikacji prognozowany jest wzrost podaży pracy o 36%, dostępność średniego poziomu kwalifikacji zmniejszy
się o 12%, natomiast w przypadku niskich kwalifikacji prognozuje się zmniejszenie podaży
pracy w tym segmencie aż o 51%.
Niekorzystnie z prognozowanymi zmianami w strukturze kwalifikacyjnej siły roboczej korespondują prognozowane zmiany w strukturze popytu na rynku pracy.
Według CEDEFOP struktura zatrudnienia w latach 2010-2020 będzie podlegała następującym zmianom: popyt na niskie kwalifikacje wzrośnie o 4%, zapotrzebowanie
na pracę fizyczną o średnim poziomie kwalifikacyjnym wzrośnie o 10%, popyt na wykwalifikowanych pracowników umysłowych zmniejszy się aż o 13%, a na wysoko wykwalifikowanych pracowników zmniejszy się o 1%. Jak można zatem zauważyć, w ciągu kolejnej
dekady w sposób wyraźny pogłębiać się będzie zjawisko niedopasowania strukturalnego
występujące na polskim rynku pracy.
W 2000 r. w Polsce liczba osób pracujących wynosiła 13 617 tys., według prognoz
na koniec 2010 r. liczba ta wyniesie 15 262 tys., natomiast prognozowana liczba osób pracujących w gospodarce 2020 r. wyniesie według KE 15 013 tys., a zatem według prognoz do
2020 r. nastąpi w Polsce spadek liczby pracujących w stosunku do 2010 r. o 1,6%. Co ciekawe, prognozowane obniżenie liczby pracujących w Polsce jest szacunkiem przeciwstawnym
w stosunku do podstawowego trendu dla krajów w UE. Jedynie dla 4 krajów obok Polski
CEDEFOP przewiduje w najbliższej dekadzie obniżenie się liczby pracujących –
są to Słowenia, Rumunia, Litwa i Bułgaria.
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Dalsza analiza prognoz sporządzonych przez CEDEFOP pozwala potwierdzić występowanie na polskim rynku pracy wyraźnego trendu przejawiającego się silnym przepływem zatrudnienia między sektorami gospodarki. Jak można zauważyć, największa redukcja
zatrudnienia, która nastąpi w latach 2010-2020 jest przewidywana w sektorze publicznym
– 869 tys. osób oraz w przemyśle – 259 tys., natomiast wzrost zatrudnienia jest przewidywany w sektorze usług, transporcie i budownictwie, co łącznie przyniesie wzrost zatrudnienia w tych sektorach o prawie 900 tys. osób. Prognozowane kierunki przepływów zatrudnienia sugerują stałe podążanie polskiego rynku pracy, jak również całej polskiej
gospodarki, za ogólnoeuropejskim trendem zmian strukturalnych w gospodarce.
Przyglądając się wnioskom płynącym z tych prognoz należy zadać pytanie, w jaki
sposób prowadzący te badania osiągnęli takie wyniki oraz jaki jest poziom ich pewności,
o ile o czymś takim jak pewność możemy mówić w przypadku prognozowanych wartości.
Wydaje się, że tworzone na podstawie danych demograficznych prognozy strony podażowej rynku pracy dotyczące wielkości zasobu siły roboczej, czy też oferowanych kwalifikacji
zawodowych można zaliczyć do prognoz o wysokim poziomie trafności przewidywań –
jest to efekt długofalowych trendów, których zmienność jest obserwowana w okresach
dłuższych niż uznane w ekonomii jako średnie. W tym przypadku zasadna wydaje się
akceptacja prognoz jako wysoce prawdopodobnych. Podobnie można oceniać prognozy
z zakresu strony popytowej, analiza trendów zmian w realnej gospodarce implikuje wnioski
dotyczące występujących trendów w obszarze zapotrzebowania na pracę, zatem i w tym
przypadku należy przyjąć, że poziom pewności przewidywań jest wysoki.
Jednak inaczej należy postrzegać szczegółowe prognozy odnoszące się do struktury podaży i popytu na rynku pracy. Czym innym jest przewidywanie ogólnych trendów
w gospodarce, a czym innym prognozowanie konkretnych wartości w przyszłości, które
nawet w krótkim okresie podlegają silnym fluktuacjom.
Dlatego też, w pierwszej części rozdziału podjęto próbę wykazania zawodności
prognoz – zarówno tych długoterminowych, jak i tych tworzonych na okresy krótsze.
Prezentowane wątpliwości co do skuteczności tego typu analizy polegają głównie na zestawieniu kilkustopniowej weryfikacji wyników. Pierwszym etapem jest zestawienie prognoz
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różnych ośrodków i instytucji. Kolejnym jest porównanie prognozowanych wartości z faktycznymi wynikami. Następnie dokonano zestawienia prognoz krótkoterminowych tworzonych w różnych okresach dla poszczególnych lat, co miało na celu wykazanie konieczności permanentnej weryfikacji prognoz nawet w perspektywie krótkookresowej.
Dalej zaprezentowane zostało nasze ujęcie prognostyczne, najpierw – w drugiej
części rozdziału – przedstawiamy przykład prognozy ekonometrycznej, następnie – w trzeciej – pokazujemy sposób na uzupełnienie tych analiz prognostycznych zarówno na płaszczyźnie informacyjnej, jak i funkcjonalnej. Naszym zdaniem, sednem analizy powinno być
nie tyle samo przedstawienie wartości wynikających z prognozy ekonometrycznej, ale
także odkrywanie czynników wpływających na interesujące nas zjawisko. Zaprezentowany
przez nas typ analizy zdecydowanie bardziej jest zakotwiczony w analizie wykorzystującej
wiedzę ekspercką niż zastosowanie automatycznych algorytmów statystycznych. Ponadto,
zwróciliśmy większą uwagę na pytania o charakterze przyczynowym – co zrobić, aby
w przyszłości osiągnąć taki a taki skutek. Naszym celem było odejście od analitycznego
głównego nurtu opartego przede wszystkim na podawaniu wartości określonych miar opisujących sytuację na rynku pracy. Uznaliśmy, że takie podejście oferuje zdecydowanie
mniej odpowiedzi na nurtujące nas pytania, niż pogłębiona analiza czynników, która
pozwala na spojrzenie na badane zagadnienie z szerszej perspektywy analitycznej oraz stwarza
możliwość pełniejszego wykorzystania metod heurystycznych w prowadzonych badaniach.

4.1.

Krytyczna analiza wyników prognoz

Bez wątpienia długoterminowe prognozy są nośnikiem określonych informacji.
Jeżeli twórcy prognoz oraz ich odbiorcy założą na wstępie analizy predykcyjnej, że dostępne prognozy powinny stanowić jedynie wsparcie dla prezentacji założeń planowanej polityki, bądź uzasadnienie niepodjęcia określonych działań, wtedy możemy mówić o realizmie predykcyjnym. Na tej płaszczyźnie można przyjąć schemat, który mówi, że prognoza,
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w szczególności długookresowa, jest próbą zredukowania złożoności otoczenia społeczno
‑gospodarczego, w którym funkcjonują aktorzy rynku pracy. Innymi słowy, prognoza
może stanowić próbę wyznaczania ram dla realizowanej polityki w celu obniżenia poziomu niepewności dla aktualnie podejmowanych decyzji operacyjnych, których realizacja
i skutki należą do przyszłości. Ponadto może być wykorzystywana także do podejmowania decyzji i działań strategicznych, które cechuje złożoność i długotrwałość, a których
korzenie mają miejsce w teraźniejszości. W tym miejscu warto odnieść się do zestawienia
celów prognoz zaprezentowanego przez M. Cieślak i powtórzonego przez E. Nowaka,
a które wpisuje się jednoznacznie w omawiane podejście realistyczne. Cele te zostały opisane na poziomie funkcjonalnym, a następnie określone w następujący sposób: cel preparacyjny, aktywizujący, informacyjny 54 . Takie podejście daje szanse na rozpatrywanie wyników prognoz z dużym dystansem do uzyskanych wartości liczbowych, jednak
z uwzględnieniem ich istotnego waloru informacyjnego. Przykładem prognozowania
sytuacji na rynku pracy w długim okresie w Polsce jest „Projekcja rynku pracy na lata
2004-2020” 55 , która wchodziła w zestaw analiz służących opracowaniu Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2007-2013.
Etapem początkowym prowadzonej przez nas analizy jest omówienie zagadnienia
trafności prognozy długoterminowej w zestawieniu z aktualnymi wartościami prognozowanych wskaźników. Na potrzeby tej analizy wybrane zostały jedynie dwa wskaźniki prognozowana stopa bezrobocia oraz wskaźnik zatrudnienia 56. Na poniższym rysunku (rys. 21)
można zauważyć, że prognozowane wartości tych dwóch wskaźników zmieniają się zgodSzersze omówienie znajduje się w części wcześniejszej, jak również w wymienionych pozycjach literaturowych: M. Cieślak, Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
1997/2005; E. Nowak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Placet, Wydanie 1, Seria: „Biblioteka biznesmena”, Warszawa 1998.
54

Projekcja rynku pracy na lata 2004-2020, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz
Ekonomicznych, Warszawa 2004. Prognoza ta została oparta na danych pochodzących z NSP 2002, prognozy
demograficznej na lata 2003-2030 opracowanej przez GUS oraz wyników BAEL (opracowanie dostępne na:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/prognozy/Prognoza%20rynku%20pracy%20
na%20lata%202004-2020%20%28DAE,%20MGiP%29.pdf).
55

Stopa bezrobocia jest rozumiana jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej), definicja odnosi się do osób bezrobotnych (zgodnie z pojęciem

56
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nie z zasadą poprawiania się sytuacji gospodarczej w dłuższym okresie, co oznacza, że prognozowana stopa bezrobocia systematycznie się zmniejsza do poziomu 11,1% w 2020 r.,
natomiast wskaźnik zatrudnienia rośnie, aby w roku granicznym osiągnąć wartość 47,3 57.
Prognoza stabilnego wzrostu wskaźników gospodarczych jest oparta na założeniu
dążenia w długim okresie każdej dynamicznej gospodarki rynkowej do pełnego zatrudnienia. Takie podłoże prognostyczne, o ile jest metodologicznie uzasadnione, nie uwzględnia
jednak utrzymywania się w dłuższym okresie podstawowych wskaźników rynku pracy, jak
np. wskaźnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia w pewnym
korytarzu, którego wartości brzegowe zostały wyznaczone przez historyczne poziomy tych
wskaźników 58. Jednak bez wątpienia najsilniejszym czynnikiem determinującym zmiany na
rynku pracy jest koniunktura gospodarcza. Nieprzewidywalność koniunktury w długim
okresie może zaś wpływać na pogorszenie trafności prognoz długoterminowych (nie tylko
w zakresie określenia natężenia zmian, ale nawet ich kierunków).

– „Bezrobotni według BAEL i NSP 2002”) i aktywnych zawodowo (będących sumą pracujących – zgodnie
z pojęciem – „Pracujący według BAEL i NSP 2002”)
Wskaźnik zatrudnienia jest rozumiany jako udział pracujących („Pracujący według BAEL i NSP 2002”)
w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.
Wszystkie dane referencyjne prezentujące wartości faktyczne z końca 2009 r. i wcześniejszych pochodzą
z danych GUS lub też z danych prezentowanych jako wartości wykonane dla budżetu państwa za rok poprzedni.

57

Analiza techniczna wskazywałaby na występowanie trendu horyzontalnego badanych wskaźników, a nie
określonej tendencji długookresowej.

58
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Rys. 21. Prognoza stopy bezrobocia i wskaźnika zatrudnienia na lata 2004-2020
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Źródło: Projekcja rynku pracy na lata 2004-2020.

Krytyka prognoz długookresowych – jako prób opisywania jakichkolwiek przyszłych zdarzeń poza sytuacją demograficzną – ma swoje uzasadnienie w fakcie, że okres ten
wykracza poza wszelkie ramy planowania decydentów publicznych (brak jest przykładów
kontynuacji wizji poprzedników), a zatem warunki i sposoby prowadzenia działań
są wyznaczane przez kadencyjność władz państwowych. Dodatkowo brak jest obiektywizmu prognostycznego wynikającego z realizacji pewnych celów politycznych przez instytucje tworzące prognozy – władza wykonawcza raczej stroni od szerokiego upubliczniania
prognoz średnioterminowych z powodu możliwości ich publicznej weryfikacji jeszcze
w okresie danej kadencji. Natomiast tworzenie optymistycznych prognoz długookresowych i ich prezentacja jako logicznego uzasadnienia dla realizowanych aktualnie działań
pozwala na uniknięcie weryfikacji, a zarazem czyni z prognozy ekonomicznej credo polityczne.
A zatem koncepcja prognozy długookresowej ma sens jako forma ekspresji idei,
kierunków działania czy sposobów realizacji celów, co służy prezentacji syntetycznej wizji
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gospodarki i państwa. Natomiast jako element wprowadzający pewną stabilizację w myśleniu o przyszłości, powinna być traktowana równorzędnie jak publiczna deklaracja decydentów (czy realizowane przez nich działania będą bardziej prorynkowe czy etatystyczne).
Innymi słowy, wydaje się, że publiczna deklaracja decydentów co do wizji gospodarki oraz
kierunków i sposobów strategicznego zarządzania państwem (z reguły prezentowanej jako
długofalowy program osiągania i utrzymywania jej trwałej przewagi konkurencyjnej) stanowi legitymizację realizowanych i/lub planowanych działań. Natomiast prognoza długoterminowa stanowi syntetyczny opis tej wizji oraz jej metodologiczne uzasadnienie. Bez
wątpienia prognozy są tworzone przez profesjonalne zespoły eksperckie, jednak silne uzależnienie wyników prognoz od przyjmowanych założeń, a ich dobór od wizji i poglądów
twórców, wprowadza do analizy czynnik subiektywny. W ten sposób mimo metodologicznej poprawności prognozy długookresowe są często obarczone błędem wynikającym właśnie z oddziaływania na proces analityczny czynnika subiektywnego. Błąd ten skutkuje
możliwością stworzenia na bazie tych samych komponentów prognoz różniących się wynikami w sposób zdecydowany.
Rys. 22. Prognoza długoterminowa i stopień jej realizacji w latach 2002-2009 (w %)

Źródło: Projekcja rynku pracy na lata 2004‑2020 oraz GUS.
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Z tej perspektywy interesujące wydaje się zatem zestawienie prognozy długoterminowej z aktualnymi zmianami prognozowanych wartości. Zestawienie to ma na celu poparcie naszej tezy, wspartej spostrzeżeniami wielu innych autorów (m.in. Schwartza 59), że prognozy długoterminowe nie mogą być uznawane, co często jest czynione, za pewny
wyznacznik zmian nie tylko dla konkretnych wartości, ale nawet na poziomie kierunkowym.
Zaprezentowane na rysunku 22 zestawienie prognozowanych wartości wskaźników oraz wartości realnych z lat 2004-2009 pokazuje rysujące się silne odstępstwa od
wyznaczonego przez prognozę długookresowego trendu. W sposób wyraźny widoczny
jest zdecydowanie szybszy od prognozowanego wzrost poziomu wskaźnika zatrudnienia, który w 2009 r. osiągnął wartość 50,4 dla populacji 15 lat i więcej, co wyraźnie przekroczyło wartości prognozowane nawet dla roku granicznego (prognozowana wartość
w 2020 r. to 47,3). W przypadku poziomu stopy bezrobocia, prognozowana wartość dla
2009 r. wynosiła 14,9, natomiast wartość realna była niższa o 2,4 punktu procentowego.
Rozstęp pomiędzy poziomem prognozy a wartością realną wskaźnika zmniejszył się
w porównaniu z rokiem poprzednim, z powodu silnego impulsu koniunkturalnego –
w 2008 r. prognozowany poziom stopy bezrobocia wynosił 15,4%, a faktyczna ukształtowała się na poziomie 9,1%, co przekładało się na ponad sześciopunktową różnicę. Jak
można zauważyć na rysunku, silny wpływ na poziom stopy bezrobocia miał czynnik koniunkturalny, tutaj zaprezentowany za pomocą zmian wartości WIG. Co ciekawe, nie
widać istotnego wpływu zmiany koniunktury na poziom wskaźnika zatrudnienia. Inaczej
przedstawia się sytuacja w przypadku wskaźnika zatrudnienia liczonego dla populacji
15-64 lata: wskaźnik ten kształtował się na zdecydowanie wyższym poziomie (w 2008 –
59,2, w 2009 – 58,1), ponadto w sposób wyraźny można było zauważyć oddziaływanie
na jego poziom czynnika koniunkturalnego.
Jak zatem można zauważyć, oddziaływanie koniunktury wywiera silny wpływ na
skuteczność prognostyczną modeli, co skłania do uznania za słuszną tezy, że prognozy długookresowe są w pewnej mierze nieudolną próbą poznawania przyszłości i ciężko w pełni
wpisać je w naukowy wymiar analizy, choć bez wątpienia reprezentują pewien układ odnie59

P. Schwartz, The Art ..., op. cit.
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sienia, który pomaga w interpretacji czynników wyjaśniających odchylenia – błędy prognozy. Z tej perspektywy patrząc, prognozy takie, jak mówi Schwartz 60, mogą być bardziej wehikułem do pracy i analiz niż jakąkolwiek próbą oswojenia przyszłości.
Inaczej należy postrzegać prognozy średnioterminowe, gdyż w ich przypadku
wpływ politycznych czy ideologicznych manipulacji jest zdecydowanie mniejszy, co wynika z funkcji takich prognoz, jak i z łatwiejszej i szybszej możliwości ich weryfikacji. Prognozy takie mają sens operacyjny i funkcjonalny, jednak, tak jak w przypadku prognoz długoterminowych, ich trafność nie jest zadowalająca, a często nawet jedynie przypadkowa.
Poniżej zaprezentowane zostaną zestawienia prognoz w różnych ujęciach: przedmiotowym,
podmiotowym, jak również kontekstowym.
Rys. 23. Prognozy poziomu stopy bezrobocia na lata 2010 i 2011
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Źródło: NBP, Ministerstwo Finansów, IBnGR.

60

Ibidem.
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Pierwszym etapem w zaproponowanej krytycznej analizie wyników prognoz jest
prezentacja zestawienia wyników trzech znaczących instytucji: dwóch niezwiązanych
ze sobą podmiotów publicznych (Ministerstwa Finansów 61 i Narodowego Banku Polskiego 62) oraz jednego niezależnego instytutu badawczego (Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową 63). Jak można zauważyć na rysunku 23 prognozy tych trzech instytucji sporządzone w 2009 r. dla najbliższych lat – 2010 i 2011 – różnią się znacząco co do wyników.
Wielkość różnicy dwóch skrajnych wartości w poziomach prognozowanej stopy bezrobocia wynosi 2,6 punktu procentowego dla 2010 oraz równe 2 punkty dla 2011 r.
Różnice te, przy założeniu użycia prawidłowej metodologii badawczej, unaoczniają
niemożność uzyskania jakiejkolwiek stabilizacji założeń nawet na rok do przodu ceteris
paribus 64, a nawet można domniemywać, że takie wyniki mogą decydować o zwiększeniu
chaosu informacyjnego poprzez wdrożenie działań, które właśnie temu chaosowi miały
przeciwdziałać. Innymi słowy, podstawowa funkcja prognozy – informacja mająca obniżać
poziom niepewności co do przyszłości – nie jest spełniona, paradoksalnie większa liczba
prognoz wpływa na destabilizację przewidywań tym bardziej, że różnice nie polegają jedynie na różnych poziomach prognozowanych wskaźników, ale nawet na przeciwstawnych
kierunkach zmian prognozowanych zdarzeń.
Różnice w wynikach to nie jedyne różnice, które pogłębiają niepewność co do
przyszłej sytuacji na rynku pracy. Jak można zauważyć, prognoza co do przyszłego
poziomu stopy bezrobocia prezentowana przez Ministerstwo Finansów zakłada minimalny wzrost w roku bieżącym z poziomu 12,5 w 2009 r. do 12,8 w 2010 r., a następnie
powrót do poziomu z 2009 r. w 2011 r. Widoczny jedynie nieznaczny optymizm co do
Uzasadnienia do projektu ustaw budżetowych na lata 2000-2010, skierowanych do Sejmu RP, dostępne na
stronach Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=32&wysw=14&sub=sub1.

61

Prognoza rynku pracy na lata 2010 i 2011, Narodowy Bank Polski, dostępna na stronach NBP, http://
www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/subgen.ascx&navid=0292.

62

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010, Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, kwartalny ra‑
port oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2010 r.) oraz prognozy na lata 2010, nr 66
(kwiecień 2010 r.), dostępny na www.ibngr.pl.

63

Ten zwrot tłumaczy się zwykle jako przy tych samych okolicznościach, co oznacza założenie niezmienności
wszystkich innych czynników poza omawianymi.

64
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przyszłych tendencji na rynku pracy jest podyktowany konserwatyzmem założeń
w konstruowaniu budżetu i polityki fiskalnej. Inaczej kształtują się prognozy niezależnego instytutu badawczego IBnGR, w tym przypadku można zaobserwować zdecydowany optymizm w prognozie poziomu stopy bezrobocia na 2011 r. – spadek aż o 2,4
punktu. Inaczej kształtują się prognozy na najbliższe dwa lata sporządzone przez NBP:
polski bank centralny zakłada, że w tym roku bezrobocie spadnie znacznie o 2,2 punktu,
a w 2011 r. wzrośnie do poziomu 11,1 – w tym przypadku prognozowany kierunek tendencji jest wyraźnie odmienny od pozostałych. Różnokierunkowość prognozowanych
tendencji nie pozwala na jakiekolwiek wykorzystanie wyników prognoz, zarówno
w aspekcie operacyjnym, jak i strategicznym.
Z kilku powodów niemożliwe jest przeprowadzenie pełnej analizy porównawczej prognoz w kontekście ich wykonania 65 , do tych powodów należą m.in. brak cyklicznych prognoz tworzonych przez różne ośrodki, nieupublicznianie wyników badań,
wykorzystywanie na potrzeby prognoz nieporównywalnych względem siebie zmiennych
(np. wskaźniki zatrudnienia dla różnych populacji – 15-64 lata lub 15+). Dlatego też analiza ta została przeprowadzona dwuetapowo. Etapem pierwszym jest prezentacja wyników dwóch instytucji na 2009 r. wraz z faktycznymi wartościami prognozowanych
wskaźników, jakie ukształtowały się na koniec 2009 r. Wyniki tych zestawień zostały
zaprezentowane na rysunkach 24, 25 oraz 26.

Wykonanie jest określeniem używanym w nomenklaturze Ministerstwa Finansów (w statystyce), stąd
omawiając wyniki analiz prowadzonych przez tę instytucję będziemy się posługiwać nazewnictwem stosowanym przez Ministerstwo w oficjalnych dokumentach.

65
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Rys. 24. Zmiana wynagrodzeń brutto w 2009 r. – prognozy i wykonanie* (2008=100)

* Wykonanie w rozumieniu faktycznie występującego poziomu analizowanej zmiennej w danym roku.
Źródło: Ministerstwo Finansów, IBnGR.

Dalszym etapem jest porównanie prognoz Ministerstwa Finansów z ich wykonaniem. Prognozy te są prognozami krótkoterminowymi sporządzanymi każdorazowo na nadchodzący rok i na ich podstawie jest tworzony budżet państwa, natomiast wartości weryfikujące pochodzą z prezentacji wykonania budżetu z roku następnego, co jest zawarte w każdej
ustawie budżetowej. Taki sposób zestawienia danych pozwala zaprezentować wyniki prognoz i ich wykonania w jednolitym szablonie umożliwiającym dokonywanie porównań.
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Rys. 25. Zmiana przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2009 r. –
prognozy i wykonanie (2008=100)

Źródło: Ministerstwo Finansów, IBnGR.

Następnym etapem analizy jest zestawienie cyklicznych prognoz sporządzanych
przez Ministerstwo Finansów w ramach przygotowywania ustawy budżetowej. Analiza ta została przeprowadzona dla okresu 2006-2012, ze względów formalnych niemożliwa była koherentna analiza dla lat wcześniejszych, bowiem dopiero od 2005 r. do przygotowania budżetu
wykorzystywany jest dłuższy horyzont czasowy niż dla planowanego roku budżetowego.
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Rys. 26. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2009 r. – prognozy i wykonanie
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Źródło: Ministerstwo Finansów, IBnGR.

Przyglądając się zaprezentowanym powyżej rysunkom, można zauważyć, że poziom niezgodności prognoz ze stanem faktycznym jest znaczący. Bez wątpienia 2009 r. był
rokiem kryzysu gospodarczego, jednak symptomy przyszłego spowolnienia mogły i powinny być dostrzeżone wcześniej. Jak można zauważyć, jedyną prognozą, którą można uznać za
zbliżoną do poziomu wykonania była oszacowana przez IBnGR prognozowana wartość
zmiany poziomu wynagrodzeń brutto w 2009 r. – prognozowana wartość 3%, wykonanie
2,1%. Natomiast pozostałe wartości prognozowane w sposób zdecydowany odbiegały od
wykonania. Co ciekawe, gorszy wynik w każdym przypadku osiągnęły metody prognostyczne zastosowane przez Ministerstwo Finansów (w przypadku prognozowanej przez
MF wartości stopy bezrobocia różnica pomiędzy prognozą a wykonaniem wyniosła aż
4 punkty procentowe).
Co należy podkreślić w oszacowaniach obu instytucji dotyczących zarówno poziomu zatrudnienia, jak również poziomu stopy procentowej, nie udało się nawet przewidzieć
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prawidłowego kierunku zmian. W obu przypadkach prognozowano wzrost zatrudnienia
o około 2%, tymczasem zanotowano obniżenie poziomu wskaźnika o 0,5 punktu. Podobnie jak prognozowano dalszy spadek poziomu bezrobocia (do poziomu 8,5% – MF oraz
9,5% IBnGR), tymczasem w 2009 r. nastąpiła wyraźna zmiana tendencji na rynku pracy,
co skutkowało wzrostem liczebności tej części siły roboczej, która aktualnie nie posiadała zatrudnienia (12,5% na koniec 2009 r.). W tym miejscu warto zadać pytanie, jak na podstawie
tak nietrafnych prognoz można tworzyć najważniejszy dokument finansowy w państwie i tym
samym konstruować przyszłą politykę rządu centralnego i samorządów lokalnych.
Z tej perspektywy warto poddać analizie trafność prognoz tworzonych przez analityków Ministerstwa Finansów w Polsce i zweryfikować ich skuteczność, konfrontując prognozę z jej wykonaniem. Zaprezentowane poniżej rysunki 27, 28 oraz 29 obrazują faktyczne zmiany podstawowych parametrów na rynku pracy: przeciętnego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej, przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej i stopy bezrobocia w odniesieniu do wartości prognozowanych na dany rok.
Rys. 27. Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej oraz wartości prognoz w latach 2000-2009 (rok poprzedni = 100)

Źródło: Ministerstwo Finansów.
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Przyglądając się zestawieniom prognoz krótkoterminowych z wynikami osiągniętymi w tym okresie przez gospodarkę można zauważyć, że jedynie w jednym przypadku prognoza zmiany poziomu wynagrodzeń była wartością zbliżoną do uzyskanej w rzeczywistości
– w 2003 r.; prognoza wzrostu wynagrodzeń o 3,5%, faktyczny wzrost o 3,8%. Natomiast największe różnice to ponad 10 punktów w 2000 r., czy prawie 6 punktów w latach 2001 i 2008.
Trudno jest mówić o jakiejkolwiek tendencji w obserwowanej nietrafności prognostycznej,
na przykład wynikającej z konserwatywnych założeń budżetowych, choć, co można zauważyć, jedynie dwukrotnie prognozowana wartość była wyższa niż jej wykonanie na koniec
roku budżetowego. Może z tego wynikać pewna sugestia, która powinna skłaniać badaczy
do bardziej wnikliwego przyglądania się prognozom Ministerstwa Finansów.
Uzasadnione wydaje się bowiem domniemanie, że ze względu na potrzeby budżetowe Ministerstwo uwzględnia raczej te prognozy, które przewidują niższe wartości wzrostu
wynagrodzeń, co może ułatwiać konstruowanie budżetu centralnego dzięki zmniejszeniu
presji na wzrost wydatków.
Rys. 28. Zmiana przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz wartości prognoz w latach 2000-2009 (rok poprzedni = 100)

Źródło: Ministerstwo Finansów.
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Spostrzeżenia te potwierdza analiza pozostałych zestawień prognoz Ministerstwa
Finansów z ostatniej dekady. Na rysunku 28 można zauważyć, że problem nietrafności prognoz nie jest jedynym, z jakim spotykają się decydenci. Zdecydowanie poważniejszym
problemem wydają się prognozy, w których błędnie prognozowane są nie tyle wartości, co
sam kierunek przyszłej zmiany. W okresie 5 lat, 2000-2004, notowano stały trend spadkowy
wielkości zatrudnienia, jedynie w jednym przypadku ten trend został potwierdzony przez
prognozę (2002 r.), przy czym prognoza mówiła o nieznacznym spadku poziomu zatrudnienia (o 0,7%), natomiast faktyczny spadek był zdecydowanie większy (wyniósł 5,5%).
Poddając analizie wartości bezwzględne opisujące przeciętne zatrudnienie w gospodarce
narodowej (tab. 30) można zaobserwować, że prognozy tworzone na potrzeby MF nie
przewidują zmian trendów występujących na rynku pracy, a nawet można zauważyć,
że Ministerstwo pomija w swoich prognozach faktycznie występujące tendencje. Może to
potwierdzać wcześniejsze spostrzeżenie, iż prognozy na potrzeby Ministerstwa są tworzone
w taki sposób, aby zmniejszyć presję wydatkową lub też utrzymać poziom wpływów budżetowych na odpowiednim poziomie, co pokazuje jak silnym predyktorem trafności prognoz
może być poziom deficytu budżetowego.
Ostatnim etapem tak prowadzonej analizy jest prezentacja faktycznego poziomu
stopy bezrobocia w zestawieniu z prognozami Ministerstwa Finansów. W przypadku tych
prognoz notuje się nieznacznie wyższy poziom trafności niż ten prezentowany dla zatrudnienia czy wynagrodzeń. Co istotne, nawet ten nieznacznie wyższy stopień trafności nie
zmienia faktu, że wyniki wszystkich analizowanych prognoz zdecydowanie odbiegają
od ich faktycznego wykonania. W przypadku prognoz stopy bezrobocia specjalistom Ministerstwa Finansów nie udało się przewidzieć żadnej ze zmian trendu prognozowanego
wskaźnika. Ilekroć następowała zmiana tendencji na rynku pracy, prognozy MF przewidywały kontynuację dotychczasowego trendu. Sytuacja ta powtarza się w przypadku wszystkich prognozowanych wartości, które zostały przedstawione w przeprowadzonej analizie
(także tych, które nie są prezentowane w tym opracowaniu, jak np. wielkości zatrudnienia,
średnich wynagrodzeń czy liczby bezrobotnych).
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Tab. 30. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – prognoza i wykonanie
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tys.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Prognoza

9 868

9 615

9 283

8 909

8 733

8 577

8 889

9 107

9 370

9 785

Wykonanie

9 571

9 349

8 835

8 643

8 488

8 785

8 985

9 184

9 596

9 652

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Można stwierdzić, że nawet prognozy krótkoterminowe należą do prognoz o bardzo niskim poziomie trafności, a trafność prognoz jest tym mniejsza im bardziej zmienia się
sytuacja na rynku pracy i im wyższe były historyczne fluktuacje prognozowanego wskaźnika. Ponadto wydaje się, że można zauważyć wpływ poglądów decydentów i sytuacji budżetu centralnego na prezentowane prognozy. Jak można dostrzec, konstrukcja budżetu opierającego się na prognozowanych wartościach jest kluczowym elementem polityki
gospodarczej w całym roku, stąd też pojawiająca się pokusa zmniejszenia presji prognozowanych wartości na planowane wpływy i wydatki. Dlatego też konieczne wydaje się
konfrontowanie wartości prognoz tworzonych na potrzeby Ministerstwa Finansów z innymi prognozami instytucji publicznych i niezależnych podmiotów badawczych.
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Rys. 29. Zmiana poziomu stopy bezrobocia oraz wartości prognoz w latach 2000-2009
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Źródło: Ministerstwo Finansów.

Ostatnim elementem prowadzonej analizy prognoz jest prezentacja zmian w prognozach średnioterminowych w wyniku wystąpienia lub nie zmiany sytuacji na rynku
pracy. Prezentacja ta ma formę zestawień prognozowanych wartości na dany rok w postaci
kilku prognoz tworzonych w różnych latach. Innymi słowy, prezentowane są zmiany prognozy danego wskaźnika na dany rok w wyniku upływu czasu i zmiany warunków,
w których funkcjonuje rynek pracy, jak i gospodarka jako całość.
Poddane analizie prognozy pochodzą z lat 2005-2009, a ich zakres możliwy do zestawienia i zaprezentowania to lata 2008-2011. Ministerstwo Finansów od 2005 r. rozpoczęło w ramach prac nad budżetem tworzenie prognoz dłuższych niż jednoroczne,
co dotychczas było regułą – aktualnie są to zazwyczaj prognozy trzyletnie. Stąd to, co zostanie zaprezentowane w poniższym zestawieniu jest pokazaniem kontekstualizacji trafności
prognoz w odniesieniu do upływu czasu, jak również do faktycznych zmian poziomu
poszczególnych czynników i wskaźników w kolejnych latach.
Przyglądając się wynikom prognoz sporządzonych w poszczególnych latach,
można zauważyć konieczność corocznej korekty prognoz średniookresowych. Koniecz-
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ność ta wynika przede wszystkim z faktu, że prognozy nie odpowiedziały prawidłowo
(tzn. zgodnie z zaobserwowanym później stanem faktycznym) na pytanie, na jakim poziomie kształtować się będzie w kolejnym roku badana zmienna. Oczywiście dodatkową przesłanką determinującą konieczność przeprowadzenia corocznej korekty prognoz jest zmiana
warunków funkcjonowania rynku pracy, jak również zmieniający się wpływ innych czynników zewnętrznych. Jednak podstawowa konieczność wynika z faktu nietrafności wcześniejszej prognozy, gdyż jak wiadomo wartością wyjściową dla tworzenia prognoz na kolejne
lata jest aktualna wartość prognozowanej zmiennej. Stad też w przypadku nietrafnej
prognozy, niezbędne jest stworzenie nowej prognozy średniookresowej uwzględniającej
zmiany wartości prognozowanej zmiennej. Stworzenie nowej prognozy w oparciu o nowe
wartości zmiennej staje się de facto korektą prognozy dotychczasowej.
Rys. 30. Prognozy poziomu wynagrodzenia brutto na lata 2008-2011 (w złotych)
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Źródło: Ministerstwo Finansów.
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Na powyższym przykładzie (rys. 30) można zauważyć, że wyraźne niedoszacowanie prognozowanej wartości poziomu wynagrodzeń na 2008 r. we wszystkich prognozach,
tzn. z 2005, 2006 i 2007 r. (poziom wynagrodzeń na koniec 2008 r. ukształtował się
na poziomie 2995 zł), spowodowało zdecydowany wzrost prognozowanej wartości wynagrodzeń w prognozach tworzonych na następne lata. W tym przypadku nastąpiło wyraźne
przeszacowanie prognozy, zdecydowanie bliżej prawdziwej wartości była natomiast prognoza z 2007 r. Ten sam mechanizm weryfikacji prognoz można zauważyć w przypadku
prognozy na rok 2010 i 2011, gdzie, z jednej strony, uwzględnione zostało silne przeszacowanie prognozy z 2008 r., natomiast z drugiej wzięto pod uwagę zmieniające się warunki na
rynku pracy i w gospodarce jako całości.
W jeszcze większym stopniu rozminięcie się prognoz z faktycznymi wartościami
widoczne jest w przypadku stopy bezrobocia (rys. 32). Silne obniżenie się poziomu bezrobocia – na koniec 2008 r., stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 9,1% – skutkowało rewizją prognoz na lata następne, co podobnie jak poprzednio jeszcze bardziej pogłębiło rozdźwięk pomiędzy wartościami prognozowanymi a faktycznymi. Wzrost stopy
bezrobocia do poziomu 12,5% na koniec 2009 r. wpłynął na radykalną zmianę prognoz
na lata 2010 i 2011, według tych prognoz stopa bezrobocia w ciągu najbliższych dwóch lat
ustabilizuje się na poziomie 12,5%.

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 168

1/20/11 5:28 PM

169

Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy – refleksja krytyczna

Rys. 31. Prognozy przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej na lata 20082011 (w tys.)
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Źródło: Ministerstwo Finansów.

Dokładnie w ten sam sposób można opisać mechanizm weryfikacji prognozy dla
przeciętnego poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej (rys. 31). Wszystkie prognozy Ministerstwa Finansów na 2008 r. były wyraźnie niedoszacowane (przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniosło 9596 tys., co oznacza niedoszacowanie
prognoz o ponad 200 tys.), co spowodowało, podobnie jak w przypadku prognozy wynagrodzeń, zdecydowane przeszacowania nowych prognoz na 2009 r. i lata kolejne (faktyczny
wzrost zatrudnienia w 2009 r. – niewiele ponad 50 tys., przeszacowanie nowej prognozy –
o ponad 150 tys.). Coroczna weryfikacja prognoz, opierająca się na zrewidowanych wartościach faktycznie osiąganych przez analizowane wskaźniki oraz uzupełniona o nowe wartości wskaźników wpływu, często powoduje silniejsze przeszacowanie prognozy niż
w przypadku prognozy dwuletniej, która w analizowanych przypadkach była wyraźne bliżej
faktycznie osiągniętej wartości niż zweryfikowana prognoza sporządzona rok później.
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Rys. 32. Prognozy poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego na lata 2008-2011
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Źródło: Ministerstwo Finansów.

4.1.1. Podsumowanie krytycznej analizy wyników prognoz

Prognozy są niezwykle istotnym elementem wszelkich działań i strategii nakierowanych na przyszłość. Jednak zawodność prognozowania ekonometrycznego może prowadzić do złych wniosków i umiejscawiać priorytety w innych obszarach niż faktycznie pożądane. Stąd też, konkludując, nie można opierać przyszłych kierunków rozwoju na tak
wysoce zawodnych podstawach. Niezbędne jest stworzenie takiego szablonu działań, który
zmniejszy dokuczliwość nietrafnych prognoz, a zarazem wzmocni ich siłę informacyjną.
Konieczne wydaje się opracowanie metody pogłębionej diagnostyki, której osią będą analizy jakościowe. Innymi słowy, kluczowe jest stworzenie metody analizy wpływu i zależności
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występujących w teraźniejszości – po to, aby analizy te stały się punktem wyjścia dla dalszych badań i analiz, których celem jest przewidywanie przyszłych zdarzeń. W tym rozumieniu sens prognozom ekonometrycznym nadaje wyznaczenie im roli uzupełniającej dla
pogłębionych analiz strukturalnych i przyczynowych. Ta forma komplementarności tworzy
spójną metodologicznie i konceptualnie podstawę analityczną dla formułowania wniosków
skierowanych w przyszłość.
Przedstawiona powyżej próba krytycznego spojrzenia na prognozy ma stanowić
punkt wyjścia dla dyskusji metodologicznej na temat prognozy jako takiej, ale również
na temat przesunięcia akcentu z badań nakierowanych jedynie na przyszłość w kierunku
pogłębionej analizy teraźniejszości poszerzonej o prezentację możliwych scenariuszy, opartych jednak nie tyle na schematycznej i w pełni zmatematyzowanej analizie prognostycznej,
ale raczej na analizie jakościowej i eksperckiej. Taka formuła w mniejszym stopniu jest narażona na bezpośrednią formalną krytykę niezgodności wyników z szacunkami. Jednak,
przede wszystkim, nie jest jedynie suchym modelowaniem wpływu kilku wyselekcjonowanych zmiennych na przyszłe wartości wskaźnika, lecz holistyczną analizą przyczynową
uwzględniającą możliwości oddziaływania i wpływu na przyszłe zdarzenia, a także czynników, które w analizie ekonometrycznej nie są brane pod uwagę.
Naszą dalszą propozycją jest prezentacja dwupoziomowej analizy rynku pracy
za pomocą wyselekcjonowanych zmiennych, która, z jednej strony, będzie prognozą ekonometryczną, z drugiej zaś analizą strukturalną i przyczynową, której celem jest pokazanie
występujących zależności w badanym obszarze oraz kierunków zmian, które w przyszłości
powinny implikować pożądane skutki. O ile w pierwszym przypadku proponowane rozwiązanie prognostyczne będzie polegać na przewidywaniu w średnim okresie wartości wyselekcjonowanych parametrów, to w drugim przypadku będzie próbą odpowiedzi na pytania,
jakie typy działań należy wdrożyć lub jaką postawę wobec sytuacji gospodarczej należy
zachować, aby osiągnąć preferowany rezultat, który został zdefiniowany jako sukces gospodarczy.
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4.2.

Przykładowe prognozy wartości wskaźników z obszaru rynku pracy

Celem niniejszej części rozdziału jest przedstawienie wyników prognozowania
przykładowych wartości wskaźników rynku pracy w oparciu o dane gromadzone w ramach
statystyki publicznej. Fragment ten ma więc, z jednej strony, charakter ilustracyjny, z drugiej
jednak opisywane przykłady mogą stać się podstawą do rozbudowywania tego typu analiz
zgodnie z potrzebami Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
Wskazówki odnośnie procesu dochodzenia do przedstawianych wyników zostały
przedstawione w rozdziale metodologicznym. Sama prezentacja wyników zostanie podzielona na: przedstawienie zmiennych będących przedmiotem prognozowania, wskaźników,
które potraktowane zostały jako potencjalne predyktory oraz przedstawienie wyników prognozy. Aby móc zapewnić właściwą ocenę zarówno trafności, jak i użyteczności prezentowanych prognoz, zostały one dokonane dla trzech porządków czasowych:
1. przy założeniu posiadania danych dostępnych na koniec 2008 r. prognozowano wartości wskaźników na koniec 2009 r.; prognozy te będą oznaczane symbolem 2008,
2. przy założeniu posiadania danych dostępnych na koniec 2009 r. prognozowano wartości wskaźników na koniec 2010 r.; prognozy te będą oznaczane symbolem 2009,
3. przy założeniu posiadania danych dostępnych w momencie analizy (VI 2010 r.),
prognozowano wartości wskaźników na koniec 2010 r.; prognozy te będą oznaczane symbolem 2010.
Tab. 31. Podstawowe informacje o prognozach

Okres estymacji

Prognoza 2008

Prognoza 2009

Prognoza 2010

2000-2008

2000-2009

2000 – I (II)66 kwartał

2010

Okres prognozowania

66

2009-2010

2010

II (III) – IV kwartał
2010

Terminy w nawiasach odnoszą się do stopy bezrobocia rejestrowanego.
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Okres porównywania prognozy
z wykonaniem (ocena
dopasowania ex‑post)

Prognoza 2008

Prognoza 2009

Prognoza 2010

2009 – I (II) kwartał
2010

I (I– II) kwartał 2010

brak

Źródło: opracowanie własne.

Takie podejście, z jednej strony, umożliwia porównanie prognoz z faktycznymi
wynikami, a z drugiej wybiega ku przyszłości, umożliwiając lepsze zrozumienie trafności
predykcyjnej wyników w pewnym okresie (po publikacji niniejszego tekstu).

4.2.1. Prognozowane wskaźniki

Do analizy wybrano trzy wskaźniki. Dwa pierwsze bazują na Badaniu Aktywności
Ekonomicznej Ludności 67. Są to:
1. Liczba osób pracujących 68.
2. Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej (udział osób pracujących
w ogólnej liczbie ludności).

Więcej informacji o badaniu można odnaleźć w publikacji: Aktywność ekonomiczna ludności Polski.
IV kwartał 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
67

Za pracującą w ramach BAEL uznaje się „każdą osobę, która w badanym tygodniu: a) wykonywała pracę
przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek lub pomagający
członek rodziny b) miała pracę, ale jej nie wykonywała (z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego lub z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: do 3 miesięcy, powyżej
3 miesięcy, ale osoba ta była pracownikiem najemnym i w tym czasie otrzymywała co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia (od I kwartału 2006 r.)”. Ibidem, s. 16.

68
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3.

Ponadto analizowano także dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące:
Stopy bezrobocia rejestrowanego 69.

Jak pokazuje poniższy wykres (rys. 33) zestawiający ze sobą wystandaryzowane 70
wartości wskaźników dla okresu 2000-2009 (dla stopy bezrobocia dodatkowo „odwrócono” znak na ujemny), istnieje znacząca zbieżność pomiędzy wartościami poszczególnych
wskaźników. Nieco odmienne wartości przyjmuje stopa bezrobocia (m.in. była mniejsza
w 2008 r. i większa w 2009 r.), co wynika z odmienności bezrobocia rejestrowanego od
wskaźników z badania BAELu (np. uzależnienie od wysokości zasiłków dla bezrobotnych).

Stopa bezrobocia rejestrowanego jest to procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (czyli bezrobotnych i pracujących w przedsiębiorstwach i rolnictwie indywidualnym).
Por. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008, s. 51.

69

Od wartości w danym okresie odjęto wartość średnią dla danego wskaźnika, a całość podzielono przez
odchylenie standardowe.

70

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 174

1/20/11 5:28 PM

175

ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy – refleksja krytyczna

Rys. 33. Porównanie wystandaryzowanych wartości wskaźników będących przedmiotem prognozy dla okresu 2000-2009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

4.2.2. Potencjalne predyktory wartości prognozowanych wskaźników

Poniższy rysunek przedstawia potencjalne predyktory prognozowanych wartości
wskaźników. Za ich wyborem stało przekonanie, że na sytuację na rynku pracy mają wpływ
trzy podstawowe grupy czynników: koniunktura w Polsce (mierzona zarówno za pomocą
wskaźników „twardych”, jak i opinii konsumentów i przedsiębiorców), koniunktura w krajach
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ściśle związanych gospodarczo z Polską, czynniki demograficzne oraz jednorazowe wyjątkowe wydarzenia, które mogły wpłynąć na wartości wskaźników. Źródłem danych była administracja publiczna (serwis Głównego Urzędu Statystycznego, a także EUROSTATu).
Rys. 34. Potencjalne predyktory użyte w prognozowaniu

Źródło: opracowanie własne.
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4.2.3. Wyniki analiz

Wyniki przeprowadzonych analiz zostały przedstawione w podziale na trzy prognozowane wskaźniki. Najpierw zostaną omówione miary dopasowania wybranych modeli, a następnie wartości prognozowane przez model.

Liczba pracujących według metodologii BAEL
Poniższa tabela (tab. 32) przedstawia modele wybrane przez algorytm 71 jako najlepsze. Dodatkowo, w celu porównania, dla prognozy 2009, dla której algorytm wybrał jako
najlepszy inny model niż dla pozostałych prognoz, przedstawiono także model użyty w prognozach 2008 i 2010. Najważniejszym wnioskiem płynącym z analiz jest fakt, że statystyki
dopasowania wskazują najczęściej na model, który bazuje tylko na poprzednich wartościach wskaźnika (bez predyktorów). Wyjątkiem jest prognoza 2009, dla której model
ARIMA z predyktorem, liczba ludności w wieku produkcyjnym, jest lepszy, m.in. redukuje
on pierwiastek błędu średniokwadratowego o 22%. Jednak już dla prognozy z 2010 r.
znowu model bez predyktora okazuje się lepszy. Należy także podkreślić, że addytywny
model Wintersa, mający słabszą trafność prognostyczną ex ante (co widać w poniższej tabeli), znacznie lepiej przewidział wartości analizowanego wskaźnika dla I kwartału 2010 r. 72
(ma większą trafność ex post). Podsumowując, z dzisiejszej perspektywy to modele bez predyktorów należy uznać za trafniejsze.
Miary dopasowania dla prognozy 2010 wskazują 73, że wartości prognoz jednookresowych wynikających z modelu odchylały się od wartości rzeczywistych przeciętnie
o 106 tys. osób. Średni bezwzględny błąd procentowy wyniósł 0,568%. Przy czym największy błąd prognoz wyniósł 328 tys. (2,4%). Dane te wskazują, że model całkiem nieźle radzi
71

Analiz dokonano w Kreatorze modeli szeregów czasowych pakietu statystycznego SPSS.

72

Model Wintersa: 15 542 tys., model ARIMA: 15 639 tys., wykonanie: 15 574 tys.

73

Miary zostały szczegółowo opisane w rozdziale metodologicznym.
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sobie z prognozami na jeden, najbliższy okres. Porównajmy więc wartości prognoz z wykonaniem w dłuższym okresie.
Tab. 32. Porównanie najlepszych modeli dla różnych prognoz liczby pracujących
Prognoza

2008

2009

2009

2010

addytywny
Wintersa

addytywny
Wintersa

ARIMA(0,1,3)
(0,1,0)
z predyktorem:
liczba osób w wieku
produkcyjnym

addytywny
Wintersa

Stacjonarny R-kwadrat

0,581

0,574

0,775

0,573

R-kwadrat

0,98

0,984

0,992

0,984

104,936

107,191

82,461

106,18

Średni bezwzględny błąd
procentowy (MAPE)

0,554

0,573

0,409

0,568

Średni błąd bezwzględny (MAE)

79,649

83,386

60,175

82,675

Maksymalny bezwzględny błąd
procentowy (MaxAPE)

2,267

2,395

1,468

2,359

Maksymalny błąd bezwzględny
(MaxAE)

314,775

332,609

230,609

327,673

Znormalizowane bayesowskie
kryterium informacyjne (NBIC)

9,605

9,626

9,143

9,602

Statystyki

8,684

9,564

18,24

9,486

15

15

17

15

0,893

0,846

0,374

0,851

Ljung-Box
Q(18)

Statystyki dopasowania modelu

Model

Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE)

DF
Istotność

Źródło: opracowanie własne.
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Jak pokazuje poniższy rysunek (rys. 35), prognoza 2008 podaje najwyższą liczbę
osób pracujących: w IV kwartale 2009 r. o niecałe 400 tys. osób, a w I kwartale 2010 r. – już
o ponad 500 tys. osób więcej od faktycznej wartości wskaźnika. Na koniec 2010 r. uzyskujemy
z kolei wartość o niemal 1 mln osób większą niż dla prognozy z 2010 r. Podobnym obciążeniem charakteryzuje się prognoza z 2009 r. O ile w I kwartale 2010 r. szacowana liczba pracujących była o 60 tys. większa od faktycznej (a model prognostyczny z 2010 r., uwzględniający
te dane zaniżył liczbę pracujących o 30 tys.), to różnica pomiędzy prognozami 2009 i 2010
na koniec 2010 r. wynosi 500 tys. osób. Zakładając więc, że prognoza z 2010 r. jest poprawna,
prognoza z 2008 r. popełnia o połowę mniejszy błąd niż prognoza z 2009 r.
Rys. 35. Prognozy dla liczby pracujących (w tys. osób)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Podsumowując, prognoza 2010 przewiduje, że liczba pracujących na koniec 2010 r.
wyniesie 15 660 tys. osób. Będzie więc niższa od analogicznej wartości z końca 2009 r.
o 220 tys. osób. Warto zwrócić uwagę na probabilistyczny charakter tej prognozy: z 95%
prawdopodobieństwem wartość ta znajdzie się w przedziale od 15 282 tys. do 16 038 tys.
Na koniec należy przypomnieć, że różnica pomiędzy prognozą 2010 a 2009 polega tylko i wyłącznie na uwzględnieniu przez tę pierwszą danych za I kwartał 2010 r. Można
więc przypuszczać, że uwzględnienie danych z kolejnych kwartałów może znacząco zmodyfikować prognozę na koniec 2010 r.

Wskaźnik zatrudnienia (BAEL)
Podobnie jak w przypadku liczby pracujących, dla wskaźnika zatrudnienia najlepszym modelem prognostycznym jest addytywny model Wintersa. W poniższej tabeli
umieszczono także model ARIMA, który dla prognozy dla 2009 r. byłby możliwy, gdyby
znano wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie dla analizowanego okresu. Model
ten analogicznie do sytuacji z liczbą pracujących ma wyższą trafność prognostyczną (redukuje RMSE o 13%), jednak niższą trafność predykcyjną 74. Podobnie więc jak w przypadku liczby pracujących, najlepszymi predyktorami wartości wskaźnika są jego wcześniejsze wartości.
Podobnie jak w przypadku liczby osób pracujących, prognoza 2008 zawyżyła
wartość wskaźnika (w I kwartale 2010 r. prognozowana wartość wyniosła 51,4%, podczas
gdy wykonanie – 49,2%). Można przypuszczać, że w przypadku obu wskaźników zawyżanie ich wartości wynika z braku uwzględnienia spowolnienia gospodarczego z 2009 r.
Z kolei prognoza 2009 nieco niedoszacowuje wartość wskaźnika.
Podsumowując, prognoza 2010 przewiduje, że wartość wskaźnika zatrudnienia
na koniec 2010 r. wyniesie 49,6% (z 95% prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale
pomiędzy 48,2% a 51%). Będzie więc niższa o 0,8 punktu procentowego od analogicznej
wartości w końcu 2009 r.
74

Model ARIMA: 49,9%, model Wintersa: 49,2%, wykonanie: 49,4%.
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Tab. 33. Porównanie najlepszych modeli dla różnych prognoz wskaźnika zatrudnienia
Prognoza

2008

2009

2009

2010

addytywny
Wintersa

addytywny
Wintersa

ARIMA(0,1,3)
(0,1,0)
z predyktorem:
koniunktura
w budownictwie

addytywny
Wintersa

Stacjonarny R-kwadrat

0,453

0,470

0,654

0,465

R-kwadrat

0,974

0,978

0,986

0,979

Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE)

0,359

0,366

0,319

0,364

Średni bezwzględny błąd
procentowy (MAPE)

0,573

0,592

0,524

0,593

Średni błąd bezwzględny (MAE)

0,264

0,275

0,246

0,276

Maksymalny bezwzględny błąd
procentowy (MaxAPE)

2,379

2,463

1,370

2,419

Maksymalny błąd bezwzględny
(MaxAE)

1,061

1,098

0,624

1,079

Znormalizowane bayesowskie
kryterium informacyjne (NBIC)

-1,751

-1,731

-1,870

-1,751

Statystyki

15,023

13,983

9,906

13,710

15

15

17

15

0,450

0,527

0,908

0,548

Ljung-Box
Q(18)

Statystyki dopasowania modelu

Model

DF
Istotność

Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 36. Prognozy dla wskaźnika zatrudnienia (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Stopa bezrobocia rejestrowanego
Już na wstępie wypada zaznaczyć, że w przypadku stopy bezrobocia rejestrowanego najlepszymi modelami były te bazujące wyłącznie na wcześniejszych wartościach zmiennej. Można było wprawdzie, jak w przypadku wcześniejszych wskaźników, zidentyfikować
modele dla prognoz 2008 i 2009 o lepszym dopasowaniu (ex ante) do modelu, jednak
a) potrzebowały one wartości predyktorów z prognozowanego okresu, co w przypadku
faktycznych prognoz jest niemożliwe, b) miały one gorsze dopasowanie ex post.
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Tab. 34. Porównanie najlepszych modeli dla różnych prognoz bezrobocia rejestrowanego
Prognoza

2008

2009

2010

addytywny
Wintersa

addytywny
Wintersa

addytywny
Wintersa

Stacjonarny R-kwadrat

0,556

0,527

0,533

R-kwadrat

0,974

0,971

0,971

Pierwiastek błędu średniokwadratowego (RMSE)

0,528

0,583

0,574

Średni bezwzględny błąd procentowy (MAPE)

2,135

2,420

2,428

Średni błąd bezwzględny (MAE)

0,338

0,367

0,363

Maksymalny bezwzględny błąd procentowy (MaxAPE)

9,109

13,754

13,419

Maksymalny błąd bezwzględny (MaxAE)

1,822

2,041

2,017

Znormalizowane bayesowskie kryterium informacyjne
(NBIC)

-0,978

-0,803

-0,843

Statystyki

11,965

8,243

8,088

15

15

15

0,682

0,914

0,920

Ljung-Box
Q(18)

Statystyki dopasowania modelu

Model

DF
Istotność

Źródło: opracowanie własne.

Wykres z wynikami prognoz potwierdza odnotowane wcześniej tendencje.
Prognoza 2008, nie przewidując spowolnienia gospodarczego, znacząco zaniżyła szacowaną stopę bezrobocia (7,9% w I kwartale 2010 r. wobec wykonania na poziomie 11,6%).
Warto także odnotować, że dla końca 2009 r. prognoza ta, z wartością 7,9%, nie odbiega
od opisanej w pierwszej części rozdziału prognozy Ministerstwa Finansów (8,5%). Różnica
w odniesieniu do Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (9,5%) jest już nieco większa,
jednak i tak porównanie błędów obu prognoz (4,6 oraz 3 punkty procentowe) pokazuje, że
nie jest to znacząco większy błąd.
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Rys. 37. Prognozy dla stopy bezrobocia rejestrowanego (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Z kolei prognoza 2009 nie uwzględniła stabilizacji sytuacji gospodarczej i przewiduje na koniec 2010 r. wartość 13,7%. Prognoza 2010 przewiduje, że z 95% prawdopodobieństwem stopa bezrobocia będzie na koniec 2010 r. wynosić pomiędzy 10,5 a 14,4%:
przewidywana wartość to 12,5% (przypomnijmy opisywane w pierwszej części rozdziału
prognozy: Narodowy Bank Polski – 10,3%, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową –
12,9%, Ministerstwo Finansów – 12,8%). Jeśli prognoza ta będzie trafna, będzie ona oznaczać spadek w porównaniu do IV kwartału 2009 r. o 0,4 punktu procentowego.
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4.2.4. Wnioski

Przed podsumowaniem wyników analiz należy poczynić kilka zastrzeżeń.
Po pierwsze, wykorzystywany okres estymacji był stosunkowo krótki. Być może więc, wraz
ze zwiększaniem liczby dostępnych danych (przy założeniu stabilności czynników strukturalnych), trafność predykcji będzie rosnąć. Po drugie, zaobserwowane znaczące błędy dla
prognozy 2008 wynikają z czynnika zewnętrznego w postaci globalnego spowolnienia
gospodarczego. W przypadku braku tego typu efektów trafność prognozy powinna być
wyższa. Po trzecie, zastosowane techniki modelowania są stosunkowo proste, istnieją znacznie bardziej wyrafinowane techniki prognozowania ekonometrycznego.
Powyższe zastrzeżenia do przedstawionych przykładów nie zmieniają jednak
faktu, że nawet do wyników prognoz wolnych od wskazanych ułomności należy podchodzić z ostrożnością. Wynika to przede wszystkim z faktu, że mają one charakter probabilistyczny. Przypomnijmy, że w czerwcu 2010 r. model prognozuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2010 r. z 95% prawdopodobieństwem będzie wynosić
pomiędzy 10,5 a 14,4%. Przedstawione w tej części analizy potwierdzają więc dwa
wnioski z poprzedniej części niniejszego rozdziału. Po pierwsze, im krótszy okres prognozowania, tym lepiej: zwracanie uwagi na konkretne wartości prognoz jest uzasadnione w przypadku jednego – dwóch okresów. Po drugie, podobnie więc jak w przypadku wyników badań sondażowych, w których odbiorca musi pamiętać, że podawane
są one z pewnym marginesem błędu, nie należy się przywiązywać do konkretnych wartości prognoz, lecz raczej do wskazywanego przez nie kierunku.
Przedstawione analizy w sposób sprzeczny z intuicją nie uwzględniały wpływu
czynników koniunkturalnych na prognozowane wartości. Nie wynikało to z faktu, że taki
wpływ nie istnieje, ale raczej z jego kompleksowego charakteru. Aby więc móc lepiej zrozumieć jego naturę, warto sięgnąć po inne narzędzia analityczne. Pewne propozycje w tym
zakresie zostaną opisane w dalszej części niniejszego rozdziału.
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4.3.

Potencjał prognostyczny i pragmatyczny badań wśród przedsiębiorstw
– postulowane uzupełnienie standardowych prognoz

Celem tej części jest zaprezentowanie podejścia do analizy danych prognostycznych z badań sondażowych wśród przedsiębiorstw, pozwalającego na zidentyfikowanie
działania czynników wpływających na prognozowane zmiany. Zaprezentowanie go w kontekście standardowych prognoz omawianych w tym rozdziale ma charakter nieprzypadkowy. Z jednej strony, podejście to można uznać za rozwinięcie analiz subiektywnych prognoz
przedsiębiorców 75, z drugiej strony – umożliwia wypełnienie pewnej luki, jaka wyłania się
po próbie prognozy na podstawie danych zastanych. Przedstawiona w pierwszej części rozdziału krytyka standardowych sposobów prognozowania oraz próba wykrycia czynników
wpływających na prognozowane zmiany ujęta w części drugiej wskazują jasno na potrzebę
dodatkowych analiz. Analizy uzupełniające powinny uwzględnić czynniki sterowalne
i wykrywalne nie tylko na poziomie gospodarki (przy pomocy zagregowanych danych), ale
także na poziomie przedsiębiorstw 76. Odkrycie i zrozumienie wpływu tych czynników
pozwoli rekomendować wprost działania zapobiegawcze i aktywizujące.
Analizy danych zagregowanych (np. na poziomie Polski) stosowane w prognozach
pozwalają ująć jedynie działanie czynników makrostrukturalnych. Z takich analiz nie da
się uzyskać 77 jednoznacznych odpowiedzi na pytanie: „Co mogą zrobić przedsiębiorstwa czy organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców, aby korzystne i pożądane zjawisko zaszło lub nie zaszło?”. Na przykład, gdy z prognoz wynika, że poziom zatrudnienia będzie się obniżał, ważnym pytaniem jest: „Czy
przedsiębiorcy, rząd czy inni aktorzy na rynku pracy, mogą zadziałać tak, by prognoza ta się
nie sprawdziła, by poziom się nie zmienił lub wzrósł?”. W konsekwencji, aby móc wskazać
jakieś rekomendacje należy znaleźć odpowiedź na pytanie: „Które spośród czynników
75

Przedstawione w rozdziale pt. „Subiektywna prognoza kondycji przedsiębiorstw…”.

Oczywiście, analizy na poziomie przedsiębiorstw będą użyteczne tylko przy założeniu, że modele zbudowane na poziomie przedsiębiorstw będzie cechować dobre dopasowanie do danych.

76

77

Bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych analiz.
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sterowalnych zwiększają szansę planowania wzrostu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, a które ją zmniejszają?”. Takie podejście wymaga zgromadzenia danych na poziomie
przedsiębiorstw. Dane te powinny dotyczyć: 1) czynników sterowalnych, 2) innych potencjalnie wpływających na interesującą nas kwestię oraz 3) informacji dotyczących przyszłości, która ma być prognozowana (np. planów dotyczących zmiany poziomu zatrudnienia).
Gromadzenie danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw w jednej bazie jest konieczne, aby móc testować hipotezy o powiązaniu czynników sterowalnych z decyzjami i planami na przyszłość. Analizując powiązania
między charakterystykami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu danych zagregowanych na
poziomie np. regionów, narażamy się na ryzyko błędu ekologicznego, tzn. nieuprawnionego
wnioskowania o korelacjach na poziomie przedsiębiorstw z korelacji na poziomie regionów. Z tego, że np. 30% przedsiębiorstw w regionie podaje zbyt wysokie koszty pracy jako
barierę działalności i w tym samym regionie, np. 40% podaje, że zmniejszy zatrudnienie, nie
wynika, że te same 30% podaje tę barierę i jednocześnie zmniejszy zatrudnienie. Dopiero
wykazanie, że większe jest prawdopodobieństwo jakiegoś efektu (np. planu zmniejszenia
zatrudnienia), jeżeli przedsiębiorstwa wskazują na jakąś barierę (np. zbyt duże koszty
pracy), daje możliwość rekomendowania pracy nad lobbowaniem zmniejszenia kosztów
pracy. Testowanie takich zależności jest możliwe właśnie w oparciu o badania sondażowe 78.
Żadne analizy nie pozwalają, oczywiście, na deterministyczne modelowanie – tzn. na wskazywanie czynników w pełni determinujących efekt, gdyż wnioski mają charakter probabilistyczny. Jednak, jeżeli podobny wzór relacji między czynnikami sterowalnymi a prognozowanym zjawiskiem zachodzi w większości jakiegoś typu przedsiębiorstw, wówczas można
założyć, że nie jest on przypadkowym zjawiskiem i rekomendować na tej podstawie jakieś
działania. Potencjał analityczny, a zarazem pragmatyczny takich badań sondażowych
wzrósłby jeszcze bardziej, gdyby w przyszłości dane zbierano w sposób panelowy – pozwoliłoby to bowiem na dalsze analizy i mocniejsze wnioski o charakterze przyczynowym.
Bazę danych wiążącą różne dane na poziomie przedsiębiorstw można uzyskać łącząc zebrane, np. urzędowo, dane (przez GUS, ZUS itp.) przy pomocy identyfikatora (jak np. REGON). Zawsze jednak brakować będzie danych dotyczących opinii, potrzeb, barier itp. Chcąc obniżyć koszty przygotowania bazy do analiz,
można traktować badania sondażowe jako uzupełniające i pytać tylko o to, co nie jest dostępne w bazach
danych z badań finansowanych z funduszy publicznych.

78
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Kontynuujemy tu zastosowanie podejścia polegającego na modelowaniu wielu
zmiennych jednocześnie, pokazanego w drugiej części niniejszego rozdziału. Tym razem
jednak opieramy się o dane z naszych badań. Rozpoczynamy od naszkicowania zastosowanego podejścia, sposobu analizy i założeń. Następnie przedstawiamy konceptualizację analizowanego przykładu, kładąc nacisk na rolę tego etapu. W dalszej części rozdziału przedstawiamy szczegółowe wyniki analiz, zarówno związanych z redukcją danych, jak i samą
analizą prognostyczną. Całość zamyka prezentacja wniosków praktycznych, jakie z tych
analiz wynikają dla rządu, przedsiębiorców i reprezentantów interesów przedsiębiorstw.

4.3.1. Zastosowane podejście do analizy

Zaprezentowane podejście do analizy składa się z kilku przeplatających się ze sobą
faz. Podkreślamy w nich dwie kluczowe kwestie: 1) zastosowanie podziału czynników
na sterowalne i niesterowalne oraz 2) uwzględnienie w modelu zmiennej ukrytej pozwalającej na podział 79 przedsiębiorstw na grupy, jeżeli obserwować można w nich różne zależności. Przejście do analiz ze zmiennymi ukrytymi będzie możliwe dopiero po wcześniejszej
eksploracji interakcji wszystkich czynników, ze względu na ich możliwe skorelowanie. Jeżeli
okazuje się, że to głównie czynniki niesterowalne wchodzą ze sobą w interakcje, wstępną
eksplorację można ograniczyć do analizy tych właśnie zmiennych.
1.

79

Konceptualizacja możliwych czynników sterowalnych oraz czynników
niesterowalnych 80, które mogą wpływać na subiektywną prognozę będącą
przedmiotem analizy. Jest to kluczowy etap, ponieważ pozwala na stworzenie planu
redukcji danych 81. Na przykład, gdy w oparciu o refleksję teoretyczną przyjmuje-

Podział stworzony w oparciu o dane, a nie wcześniejsze konceptualizacje.

Generalnie czynników dających się zmierzyć na podstawie badań sondażowych, a nie wszystkich możliwych teoretycznie.

80

81

Alternatywą wobec tego podejścia jest zastosowanie metod data miningowych.
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my hipotezę, że elastyczność w sposobach zatrudnienia (czynnik sterowalny) może
mieć związek z przyszłymi zmianami poziomu zatrudnienia, łatwiej jest wykonać
analizę. Wiemy bowiem, że kilkadziesiąt zmiennych dotyczących poziomu elastyczności musimy najpierw zredukować do kluczowych wymiarów zróżnicowania przedsiębiorstw pod tym względem.
2.

Identyfikacja kluczowych czynników niesterowalnych skorelowanych
z modelowaną prognozą. Co zostało już wykonane w poprzednim rozdziale
(„Subiektywna prognoza kondycji przedsiębiorstw w wymiarze inwestycji, zatrudnienia i kapitału ludzkiego”). Na potrzeby badań, przyjęliśmy, że optymizm/pesymizm gospodarczy jest czynnikiem niesterowalnym, choć warto podkreślić, że jest
on czynnikiem raczej trudno sterowalnym niż w ogóle niesterowalnym.

3.

Analiza zmiennych dotyczących każdego z czynników sterowalnych
zmierzająca w kierunku redukcji ilości danych do kluczowych wymiarów.
Przykładem takiej redukcji jest analiza optymizmu/pesymizmu gospodarczego
(czynnika raczej niesterowalnego, bo będącego efektem czynników niesterowalnych) z poprzedniego rozdziału. W tym rozdziale pokazujemy kolejne przykłady,
najważniejszymi są te dotyczące czynników sterowalnych (zob. „Redukcja przestrzeni własności czynników”). Warto też dokonać analizy powiązań tych
czynników sterowalnych. Gdy są ze sobą mocno skorelowane, nie ma sensu
jednocześnie umieszczać ich w finalnym modelu (można wybrać jeden z nich lub
zastosować dalszą redukcję), ale gdy wchodzą w interakcje, tzn. ich wpływ jest wzajemnie warunkowany, warto je uwzględnić w modelu regresyjnym 82.

4.

Analiza uwarunkowań działania czynników sterowalnych przy kontroli
przez niesterowalne charakterystyki (lub inne sterowalne czynniki). Ważnym etapem analizy jest wybranie zmiennych metryczkowych (niesterowalnych)
będących czynnikami (warunkami) kontekstowymi dla działania czynników
sterowalnych. Nierealne jest bowiem założenie, że we wszystkich przedsiębior-

W podanym przykładzie, ze względu na małą liczebność próby, nie uwzględniono takich interakcji. Hipoteza o omówionej poniżej interakcji może być przetestowana dopiero w kolejnych badaniach, na większej próbie.

82
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stwach zachodzą te same prawidłowości. Innymi słowy, bardziej adekwatną jest hipoteza, że to w pewnych typach przedsiębiorstw (np. w jakiejś określonej branży
albo np. w przedsiębiorstwach bardzo dużych), a nie ogółem, można odkryć korelacje między czynnikiem sterowalnym a subiektywną prognozą. Zmienne niesterowalne uwzględnione będą w finalnym modelu na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą niezależnie wpływać na prognozę i warunkować wpływ czynników
sterowalnych. Jeżeli kontrola zależności wpływu czynników sterowalnych na prognozę przez czynniki niesterowalne wykaże wpływ pozorny, nie warto uwzględniać
w modelu takich czynników sterowalnych 83. Po drugie, zmienne sterowalne mogą
pomóc w scharakteryzowaniu (sprofilowaniu) podziału badanych przedsiębiorstw na typy/grupy, w których zachodzą różne zjawiska (w naszym przykładzie ważną okazała się zmienna „wielkość przedsiębiorstwa”).
5.

Wyodrębnianie kluczowych czynników spośród sterowalnych i niesterowalnych wpływających na modelowaną prognozę – propozycja modelu
finalnego dla wszystkich czynników jednocześnie. Najważniejsze wnioski
płynąć będą z identyfikacji czynników sterowalnych i kontekstu ich działania.

6.

Analizy ścieżkowe pozwalające uwzględnić także pośrednie relacje między czynnikami, a nie tylko ich niezależny wpływ. Ten etap, postulowany
jako ważny, nie został tu zaprezentowany ze względu na zbyt małą próbę, by mówić
o rzetelnych analizach tego typu dla wybranego przykładu (ok. 1500 obserwacji).
W szczególności, ponieważ kluczowe modele dotyczą tak naprawdę największych
przedsiębiorstw (ok. 500 obserwacji), które zatrudniają większość pracowników.
Po przeprowadzonych przez nas badaniach pilotażowych rekomendujemy zwiększenie nacisku na stopę realizacji w większych przedsiębiorstwach. Warto o to zadbać, gdyby PRP było zainteresowane uzyskaniem bardziej
szczegółowych wyników dotyczących prognozowanego poziomu zatrudnienia
przedsiębiorstw. Zwiększenie stopy realizacji w warstwie większych przedsię-

Zbyt pochopne kierowanie się korelacją (niekontrolowaną) czynnika sterowalnego z prognozą nie jest
wskazane, ponieważ te same czynniki niesterowalne mogą warunkować zarówno prognozę, jak i zróżnicowanie
pod względem czynników sterowalnych, stąd obserwowana jest korelacja prognozy i czynników sterowalnych.
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biorstw jest możliwe, jeżeli wydłuży się czas trwania badań terenowych i położy
mocniejszy nacisk na badania inne niż CATI. Można też zrealizować dodatkowe
badania na losowej próbie w największych przedsiębiorstwach. Pewne niedogodności wskazane w tym punkcie nie blokują możliwości testowania prostszych modeli przy obecnej wielkości próby.

Wszystkie analizy zostały wykonane zostały na próbie reprezentowanej (przez
Pracodawców RP), a następnie najlepszy model testowany był na próbie ogólnopolskiej,
aby sprawdzić czy zachodzą podobne prawidłowości. Taka procedura miała pokazać, czy
można opierać się na analizach właśnie na tej próbie reprezentowanej, aby mówić o relacjach między zmiennymi obecnych we wszystkich przedsiębiorstwach.

4.3.2. Konceptualizacja problematyki przykładowej analizy

Główne pytanie badawcze przyjęte dla przykładu analizy prognostycznej zgodnej
z zaprezentowanym podejściem brzmi: „Co podnosi prawdopodobieństwo zwiększenia
zatrudnienia, a co – jego zmniejszenia?”. Zmienną zależną (wyjaśnianą) są więc odpowiedzi przedstawicieli przedsiębiorstwa na pytanie o przyszłe zmiany zatrudnienia
wskazujące czy zatrudnienie „zwiększy się”, „będzie takie samo”, „zmniejszy”, czy „trudno (jest) powiedzieć” 84. Optymalną sytuacją dla rynku pracy będzie duży procent odpowiedzi „zwiększy” i mały/zerowy procent odpowiedzi „zmniejszy”, ale też mały/zerowy
procent odpowiedzi „trudno powiedzieć”, ponieważ ta odpowiedź może wskazywać
na niestabilną lub niepewną sytuację przedsiębiorstwa. Założyliśmy hipotetycznie kilka

Dopiero analiza danych panelowych pozwoliłaby na mocniejsze wnioski prognostyczne, ponieważ
te subiektywne prognozy, jak każde prognozy, mogą się nie sprawdzić, a nie ma też obecnie dowodów na to,
czy prognozy subiektywne mogą być trafne czy nie.
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głównych typów czynników mogących wpływać na prognozowanie zmiany w poziomie
zatrudnienia i na nich skoncentrowana była analiza.
Czynniki sterowalne:
§ polityka zatrudnieniowa w firmie (elastyczność: typy umów, outsourcing; obecność
związków zawodowych),
§ deklarowane potrzeby przedsiębiorstw dotyczące działań rządu, interpretowane jako
wskaźniki barier utrudniających działalność gospodarczą, a będące jednocześnie możliwe do zmiany przez władze publiczne,
§ fakt korzystania z instrumentów polityk rynku pracy (publicznego pośrednictwa pracy,
programów aktywizujących i innych) – jednak małe liczebności próby nie pozwoliły na
szczegółowe analizy, zatem analizowane były tylko na poziomie identyfikacji, czy
korzystali z nich czy nie.
Czynniki niesterowalne o charakterze kontrolnym:
§ kondycja przedsiębiorstwa (obroty, subiektywna ocena kondycji) i ocena przyszłej
sytuacji gospodarczej,
§ dotychczasowe zmiany zatrudnienia (kontrolnie, aby sprawdzić czy przewidywane na
przyszłość zmiany zatrudnienia to nie efekt długoterminowego trendu),
§ tzw. zmienne metryczkowe (np. wielkość przedsiębiorstwa, branża, wiek firmy, region
działalności) – głównie pozwalające sprawdzić, czy lepiej modelować sytuację w jakiejś
podgrupie przedsiębiorstw niż ogółem, zgodnie z zastosowanym podejściem.

4.3.3. Zastosowane techniki analizy

Redukcja złożoności. Ze względu na charakter wybranych do analizy zmiennych oraz dla zachowania prostoty opisu przykładu, prezentujemy tylko zastosowanie analizy klas ukrytych do redukcji danych. Redukcja ta polega na wyodrębnieniu maksymalnie
kilku typów przedsiębiorstw, które charakteryzuje podobny profil, jeżeli chodzi o grupę
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zmiennych uzyskanych w wyniku sondażu. Na wstępnym etapie analizy były stosowane też
inne techniki. Testowaliśmy hipotezy o porządkowym układzie typów lub nawet ilościowym (czynnikowym) zróżnicowaniu przedsiębiorstw, ale w przypadku wybranych zmiennych niezależnych to właśnie sposób redukcji polegający na grupowaniu w typy okazał się
najbardziej przydatny i jest przedstawiany.
Wielozmiennowa analiza czynników wpływających na prognozę. Ze względu na
wybór zmiennej nominalnej jako zależnej został zastosowany model regresyjny zaimplementowany w programie LatentGOLD 85. Ma on kilka zasadniczych zalet, bowiem pozwala:
§ w łatwy sposób uwzględnić zmienne nominalne (jako zależne i niezależne) 86,
§ wykorzystać możliwość wprowadzenia zmiennej ukrytej dzielącej badaną próbę
na grupy (klasy) o różnych parametrach modelu regresyjnego,
§ a także – na dodanie do modelu zmiennych towarzyszących (tzw. covariates) skorelowanych z wyodrębnionymi ukrytymi kategoriami.

Innymi słowy, dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zidentyfikować predyktory prognozowanej zmiany poziomu zatrudnienia [1], które nie działają w ten sam sposób
we wszystkich przedsiębiorstwach, a tylko w podgrupach (ukrytych klasach) [2]. Klasy
ukryte, warto scharakteryzować [3] przy pomocy dodatkowych zmiennych. Oczywiście,
ostatecznie wybór typu modelu powinien wynikać z poziomu pomiaru zmiennych i założonego hipotetycznie – w oparciu o wstępną koncepcję – sposobu powiązania zjawisk
(adekwatne mogą być różne modele: strukturalne, hierarchiczne, ścieżkowe itp.). Ważne,
by model taki uwzględniał wiele zmiennych jednocześnie i pozwalał na rzetelne ujęcie złożonej struktury działania różnych czynników.

85

Docelowo mogą zostać wykorzystane inne typy modeli strukturalnych pozwalające na tego typu analizy.

Możliwe jest też stosowanie modeli dla ilościowej zmiennej zależnej, gdyż LatentGOLD umożliwia
wykorzystanie jako zależną także takiej zmiennej. W module Syntax istnieje też opcja testowania wpływu interakcyjnego zmiennych niezależnych.
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4.3.4. Wynik analizy zmiennych metryczkowych

Analiza zmiennych metryczkowych jest ważnym, wstępnym etapem analizy.
Zmienne te, jak wspomnieliśmy, mogą w finalnym modelu pełnić różną rolę 87. Jednocześnie jednak są one ze sobą powiązane i eksploracja powiązań między nimi pozwala zidentyfikować te kluczowe do uwzględnienia w dalszych etapach analizy.
W górnej części rys. 38 znajduje się schematyczne podsumowanie wyniku analizy
wpływu na prognozowane zatrudnienie takich charakterystyk przedsiębiorstw, jak: wielkość przedsiębiorstwa, jego wiek, typ własności, branża, optymizm/pesymizm gospodarczy i wcześniejsze zmiany w poziomie zatrudnienia. Jak się okazuje, gdy wykorzystamy do
predykcji planów zatrudnieniowych jednocześnie wszystkie te zmienne, to nie uzyskamy
wysokiej wartości miary R2 (pokazującej stopień, w jakim zmienna zależna wyjaśniana jest
przez uwzględnione w modelu zmienne niezależne). Dla tego modelu wynosi ona zaledwie
9%. Model nie jest więc użyteczny.
W dolnej części rys. 38 umieszczona jest informacja o tym, które z tych zmiennych
użytych jako predyktory prognozy zmian poziomu zatrudnienia wpływają też na siebie nawzajem. Dużą współzależność obrazuje większa liczba strzałek biegnących do danej zmiennej niezależnej od pozostałych zmiennych niezależnych 88.
Analizując jednoczesny wpływ wielu zmiennych oraz zależności między predyktorami, można odkryć korelacje pozorne, które wynikają z współzależności zmiennych niezależnych. W podanym przykładzie typ własności koreluje (bezwarunkowo) z prognozą
tylko dlatego, że odzwierciedla zróżnicowanie pod względem kategorii (branży) oraz wiel-

Role: 1) predyktorów, czyli głównych czynników bezpośrednio wpływających na przewidywane zmiany
poziomu zatrudnienia; lub 2) zmiennych pozwalających profilować podział na odrębne grupy przedsiębiorstw, w których mogą zachodzić różne relacje między czynnikami sterowalnymi a prognozą, bo wynikać
będą z odmiennych warunków działania tych przedsiębiorstw. Pokazujemy to dalej w przykładowym modelu.

87

Pomijamy dokładny opis tych zależności, ponieważ wykracza to poza ramy niniejszej publikacji i nie jest
istotne dla jego celów.

88
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kości. Z kolei, przy kontroli wpływu wielkości na prognozę poziomu zatrudnienia przez
branżę i zmiany w zatrudnieniu okazuje się, że wpływ ten jest pozorny.
Rys. 38. Prognoza zatrudnienia a zmienne metryczkowe

Uwaga: Zmiany zatrudnienia dotyczą sytuacji sprzed roku, tzn. tego, czy przedsiębiorstwo zmniejszyło, czy
zwiększyło, czy nie zmieniło poziomu zatrudnienia. Kategoria oznacza branże. Dla uproszczenia wyniki wpływu poszczególnych zmiennych zostały podane tylko dla dwu wybranych kategorii zmiennej zależnej (wzrost
i spadek, ale wpływ obejmuje także to, czy przedsiębiorstwo w ogóle wprowadziło jakieś zmiany, czy poziom
zatrudnienia pozostał taki sam). Dolna część rysunku przedstawia wyniki regresji zmiennych niezależnych na
pozostałe zmienne niezależne. Podana w nawiasie liczba wskazuje na wartość statystyki R2 modelu z wszystkimi zmiennymi, od których biegnie strzałka w kierunku danej zmiennej niezależnej.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1 355].

Generalnie zmienne niezależne są ze sobą powiązane i struktura tych zależności
jest złożona (zob. dolna część rys. 38). Dalsza analiza pokazuje, że wielkość firmy, wcześniejsze zmiany w poziomie zatrudnienia i branża są relatywnie najmocniejszymi predyktorami
analizowanej prognozy, jednocześnie najmocniej powiązane są z pozostałymi zmiennymi
niezależnymi. Te pozostałe uwzględnione czynniki nie wnoszą wiele w redukcję błędu prze-
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widywań. Z kolei nie są to korelacje na tyle silne, żeby wyodrębnić na tej podstawie typy
przedsiębiorstw. Ostatecznie więc, zgodnie z tym, że interesują nas czynniki sterowalne,
z (swoją drogą słabego) modelu uwzględniającego wpływ tylko zmiennych metryczkowych
niewiele wyniesiemy. Niemniej jednak, eksploracja zależności między nimi daje dobrą podstawę do dalszych analiz i sugeruje koncentrację na wielkości firmy, wcześniejszych zmianach w poziomie zatrudnienia i branży.

4.3.5. Redukcja przestrzeni własności

Wstępna eksploracja wszystkich koncepcyjnie wyodrębnionych zmiennych dotyczących czynników sterowalnych pokazuje ich dużą współzależność, konieczna zatem była
redukcja tej złożoności. Bardzo pomaga w tym wcześniejsza konceptualizacja takich wymiarów. Poniżej prezentujemy najważniejsze czynniki, będące efektem wspomnianej redukcji, które okazały się najsilniejszymi predykatorami planowanych zmian w poziomie zatrudnienia. Są to: kondycja przedsiębiorstwa, jego profil inwestycyjny, outsourcingowy
(jako przejaw elastyczności) i oczekiwania wobec rządu (rozumiane tutaj jako wskaźniki
barier działalności przedsiębiorstw po stronie rządu i administracji, które należałoby zniwelować, aby nie hamowały rozwoju przedsiębiorstw).

4.3.5.1.

Kondycja i inwestycje

Subiektywne oceny kondycji, obrotów i poziomu inwestycji przedsiębiorstwa 89 są
ze sobą powiązane. Jednakże przez uwzględnienie dodatkowych informacji o: 1) kondycji
A7: Jak zmieniły się całkowite obroty Państwa przedsiębiorstwa?, A8: Czy inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie? (zmalały, pozostały niezmienione, wzrosły), A9: Czy ogólna kondycja finansowa Państwa przedsię-

89
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(deklarowanym przez przedsiębiorców fakcie zysku/straty) oraz o 2) inwestycjach (deklarowanym fakcie wdrażania lub nie inwestycji przez przedsiębiorstwo) można zidentyfikować dwa odrębne wymiary zróżnicowania firm. Kierowaliśmy się założeniem, że warto
oddzielić te wymiary, bo inwestycje w przeciwieństwie do kondycji (w tym oceny obrotów
i faktycznych zysków/strat) są sterowalnymi czynnikami potencjalnie wpływającymi na
prognozę zmian zatrudnienia 90. Natomiast zmienna dotycząca kondycji od początku była
traktowana jako kontrolna. Jest ona istotnym predyktorem zmian zatrudnienia.
Analiza zmiennych dotyczących inwestycji – źródeł finansowania inwestycji,
subiektywnej oceny zmiany poziomu inwestycji w badanym roku i prognozowanej zmiany
w roku przyszłym oraz tego, czy inwestowano w innowację – pozwoliła na wyodrębnienie
czterech grup przedsiębiorstw: nie inwestujących w roku odniesienia (46%), inwestujących
(nie w innowację) ze środków własnych i kredytów oraz w mniejszym stopniu z leasingu
(39%), inwestujących (nie w innowacje) ze środków własnych i z leasingu (8%), inwestujących w innowacje ze środków własnych i kredytów, z dużym udziałem – największym wśród
wszystkich grup – funduszy unijnych (7%). Alternatywą, braną pod uwagę na dalszych etapach, było też wyodrębnienie 7 grup poprzez podział kategorii, w których znalazły się zarówno przedsiębiorstwa, wśród których zwiększył się, jak i zmniejszył poziom innowacji, tak by
lepiej odzwierciedlone zostało to, czy inwestycje wcześniej zmalały czy się zwiększyły.
Zmienna dotycząca profilu inwestycyjnego (w obu wariantach) nie jest jednak pomocna w modelowaniu prognozowanego zatrudnienia. Zamiast niej bardziej przydaje się
wyodrębnienie czterech grup przedsiębiorstw: inwestujących w innowacje, inwestujących,
ale nie w innowacje, tych które nie inwestują i takich, które nie podały informacji dotyczących inwestycji (nie wiadomo czy inwestują czy nie).
Wyniki dla analizy obecnej kondycji przedsiębiorstw zostały zgromadzone w tabeli (zob. A1 w Aneksie). Uzyskany podział na 5 klas został zredukowany do 4: zła kondycja
(często straty, pogorszenie kondycji) (Klasa 1), stagnacja (często zyski, bez zmian w kondybiorstwa: pogorszyła się, nie zmieniła się, poprawiła się?.
Na kondycję mogą wpływać czynniki sterowalne – i w ten sposób można nią sterować. My zakładamy, że
kondycja, sama w sobie, jest jednak raczej czynnikiem niesterowalnym.

90
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cji) (Klasa 2), dobra kondycja (często zyski i polepszenie kondycji) (Klasa 3), różnie (trudno określić) (Klasy 4+5).

4.3.5.2.

Outsourcing

W przypadku outsourcingu najważniejszy okazał się podział na 4 grupy przedsiębiorstw (por. A2 w Aneksie): takie, które w ogóle nie korzystają z outsourcingu (Klasa 1), tzw.
heavy‑users, ale rzadziej korzystają z usług księgowych (Klasy 2+4), korzystające głównie
z outsourcingu księgowości (Klasa 3) oraz korzystające głównie z usług księgowych, prawniczych i informatycznych (Klasa 5). Warto dodać, że podział ten jest powiązany z tym, jakie
typy umów stosują przedsiębiorstwa. Te korzystające z outsourcingu są bardziej elastyczne
pod względem tego, w jaki sposób zatrudniają pracowników (elastyczność mierzona była zarówno liczbą typów umów, jak i procentem tych, które korzystają z poszczególnych typów).

4.3.5.3.

Potrzeby/bariery – czego przedsiębiorcy oczekują od rządu

W przedsiębiorstwach mamy do czynienia z trzema typami sytuacji, jeżeli chodzi
o oczekiwania wobec rządu (zob. A3 w Aneksie), które interpretujemy jako główne bariery
rozwoju. Największa część przedsiębiorstw (38%) nie określiła żadnych potrzeb (Klasa 1).
Pozostałe, albo głównie wskazują na to, że trzeba podnieść jakość działań administracji publicznej, w tym też sugerują konieczność obniżenia kosztów działalności gospodarczej
(Klasa 2), albo głównie sugerują zmniejszenie kosztów działalności (kosztów pracy, regulacji, podatków) oraz – ale już sporadycznie – zwiększenie pomocy publicznej, reformę systemu emerytalnego i zmianę polityki gospodarczej (Klasa 3).
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Rys. 39. Prognoza zmian poziomu zatrudnienia na podstawie czynników sterowalnych

Uwaga: Rysunek w sposób syntetyczny prezentuje czynniki wpływające na zmienną zależną (prognoza zmian
w poziomie zatrudnienia). Przy każdej zmiennej, która została stworzona na podstawie większej liczby zmiennych pochodzących z badania zostały podane nazwy tych zmiennych (dostępne w bazie danych). Po lewej
stronie rysunku podano, co oznaczają określone czynniki. Wpływ podanych po prawej stronie czynników
uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa.
Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1439].

4.3.6. Wyniki modelowania zmiennych sterowalnych

Ostatecznie, najlepszy okazał się model uwzględniający zgłaszane potrzeby wobec
rządu, fakt inwestowania (lub nie) oraz korzystanie (lub nie) z outsourcingu (zob. Uwaga:
Rysunek w sposób syntetyczny prezentuje czynniki wpływające na zmienną zależną (prognoza zmian w poziomie zatrudnienia). Przy każdej zmiennej, która została stworzona na
podstawie większej liczby zmiennych pochodzących z badania zostały podane nazwy tych
zmiennych (dostępne w bazie danych). Po lewej stronie rysunku podano, co oznaczają
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określone czynniki. Wpływ podanych po prawej stronie czynników uzależniony jest od
wielkości przedsiębiorstwa (prezentujący pełen model). Konieczne okazało się też
uwzględnienie kondycji przedsiębiorstwa. Ze zmiennych metryczkowych kluczowa okazała się wielkość przedsiębiorstwa – posłużyła ona bowiem do wykazania, że podział przedsiębiorstw na grupy ze względu na wielkość jest słuszny, ponieważ inne zjawiska zachodzą
w każdej z grup. Istotne są też wcześniejsze zmiany w zatrudnieniu, ale ich wpływ jest podobny we wszystkich przedsiębiorstwach, dlatego też zmienna ta została wprowadzona
w sposób uniezależniony od podziału na klasy.
Tab. 35. Profile klas ukrytych dzielących przedsiębiorców ze względu na sposób wpływu
czynników na prognozowane zmiany zatrudnienia
Ogółem R2=40%
Wielkość klasy, % w wierszu

Klasa 1
R2=9%

Klasa 2
R2=83%

Klasa 3
R2=84%

74

16

10

Prognozowana zmiana, % w kolumnie
wzrost

15

12

18

bez zmian

42

25

20

spadek

02

25

36

trudno powiedzieć

41

38

28

Wielkość przedsiębiorstwa – profilująca klasy, % w kolumnie
mikro

46

10

10

małe

30

42

06

średnie

16

38

29

duże

05

00

55

nie wiadomo

02

10

00

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1439].
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Przed prezentacją tego, jak czynniki wpływają na prognozowaną zmianę, warto
wyjaśnić, w jaki sposób przedsiębiorstwa zostały podzielone na podgrupy o różnych modelach regresyjnych (zob. tab. 35). Wspomniany program LatentGold umożliwia eksplorację
różnych podziałów na grupy (klasy ukryte), które różnią się od siebie pod względem wpływu zmiennych niezależnych na zmienną zależną. Wstępnie założyliśmy hipotezę o tym,
że dopuszczalne było wskazanie takich klas, w przypadku których w jednej z nich trudno
modelować prognozę. Hipoteza okazała się słuszna, ponieważ udało się uzyskać rozwiązanie, w którym w przypadku 74% przedsiębiorstw trudno znaleźć inne czynniki wpływające
na prognozę niż wcześniejsze trendy w zatrudnieniu lub kondycja przedsiębiorstwa. Do tej
grupy przedsiębiorstw trafiły firmy mikro i małe, w których poziom zatrudnienia albo nie
będzie się zmieniać (42%), albo nie wiedzą one, czy coś się zmieni (41%) (zob. tab. 35,
Klasa 1, Prognozowana zmiana). Pozostałe 26% przedsiębiorstw to głównie średnie i duże
firmy (Klasa 2, Klasa 3) i dla nich przedstawiamy wyniki analizy czynników sterowalnych
(R2 dla tych modeli wyniósł 83-84%).
Warto podkreślić, że choć klasa mniejszych podmiotów jest liczniejsza (trafiło tam
74%), to sumaryczna liczba pracowników w nich zatrudnianych jest mniejsza niż w pozostałych 26%. Zmiany w grupie przedsiębiorstw większych, mimo że mniej licznych, mają
zatem silniejszy wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynku pracy. Co więcej, reprezentanci tych 26% firm rzadziej nie potrafią określić prognozy (rzadko wybierali odpowiedź:
„trudno powiedzieć”). Wśród nich jest też większe zróżnicowanie odpowiedzi „wzrost”
i „spadek”. Zatem wskazanie czynników potencjalnie wyjaśniających różnice między tymi
firmami, które prognozują wzrost a tymi, które oczekują spadku poziomu zatrudnienia, jest
jeszcze ważniejsze (zob. tab. 35, Prognozowana zmiana).
Sumarycznie i w sposób uproszczony wyniki przedstawia tabela 36. Wyniki przedstawione są w podziale na klasy przedsiębiorstw, ponieważ zostały wyliczone dla nich osobne modele. W kolejnych wierszach podane są kategorie zmiennych niezależnych i to czy
w danej klasie (Klasa 2 i Klasa 3) parametr dotyczący wzrostu, spadku i stagnacji zatrudnienia jest relatywnie większy czy mniejszy. Analizę należy prowadzić, porównując kategorie
zmiennej niezależnej względem siebie, ponieważ wyniki dla danej kategorii są relatywne
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względem pozostałych. Upraszczając, większy parametr sprzyja większej szansie danego
wyniku prognozy (wzrostu, spadku itp.). Część parametrów nie jest istotna, co może sugerować, że szanse pojawienia się w danej kategorii zmiennej niezależnej każdej z kategorii
zmiennej zależnej względem pozostałych są takie same.
Tab. 36. Uproszczona prezentacja parametrów modelu finalnego
Jak prognozują zmiany zatrudnienia?
„” – wzrost, „” – bez zmian,
„” – spadek, „?” – trudno powiedzieć

Głównie małe i średnie






Średnie i głównie duże

?







?

Kluczowe sprawy dla rządu
+++

~+

--

~-

---

++

-

+

Jakość administracji publicznej

--

-

+

++

+++

-

+

--

Obniżenie kosztów

++

~-

~+

--

++

--

-

+

Nie mają zdania/potrzeb

Outsourcing

-

--

+

++

-

--

+

++

Heavy‑users

++

~+

~-

--

-

++

+

--

Głównie księgowość

~ --

~+

~-

~++

++

-

--

+

Księgowość/prawnicze/informatyczne

++

+

-

--

~~

~~

~+

~~

Nie korzystają

Inwestycje

Nie inwestują

~~

~~

~~

~~

+

-

--

+++

Inwestują, ale nie w innowacje

~+

~~

~~

~-

++

-

+

--

Inwestują, w tym w innowacje

+

++

-

--

~~

~-

~~

~~

Brak danych

-

--

+

++

~~

~+

~~

~~

Wcześniejsze zmiany zatrudnienia

Zmniejszyło się

+

-

+++

--

+

-

+++

--

Pozostało bez zmian

--

+

+++

-

--

+

+++

-

Zwiększyło się

++

+

---

-

++

+

---

-
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Brak danych

+

-

---

++

+

-

---

++

Kondycja

Zła, straty i pogorszenie

--

-

++

+

++

+

-

---

Stagnacja, zyski, ale bez zmian

~~

~+

~~

~-

+

-

--

+++

Dobra, zyski, polepszenie

~+

~-

~~

~~

-

++

+

---

Trudno określić

~~

~+

~~

~~

~~

~~

~~

~+

Legenda: im większy parametr dla danej grupy parametrów, tym większa szansa pojawienia
się danej kategorii zmiennej zależnej (prognozy) w analizowanym wierszu (kategorii
zmiennej niezależnej).
„++”/„--” – największy/najmniejszy parametr, gdy są trzy znaki oznacza, że jest to relatywnie
duża wartość;
„+”/„-” – drugi z kolei największy/najmniejszy parametr;
„~~” – nieistotne parametry, co oznacza, że w przybliżeniu rozkład liczebności jest równomierny;
„~” przed znakiem oznacza, że parametry są na granicy istotności, możliwa jest interpretacja
jak „~~”.
Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1439].

Porównanie wyników dla Klasy 2 (głównie małe i średnie) oraz Klasy 3 (średnie
i głównie duże) znajduje się poniżej w tabeli 37. Wyniki są uszeregowane w podziale na poszczególne predykatory uwzględnione w modelu. Wpływ wszystkich predyktorów jest zależny od klasy, tzn. poszczególne czynniki inaczej oddziałują na plany związane ze zmianami zatrudnienia (zmienną zależną) w obu tych klasach. Jedynie wcześniejsze zmiany
zatrudnienia są czynnikiem wpływającym niezależnie od klas i wzór wpływu jest identyczny w każdej grupie przedsiębiorstw.
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Tab. 37. Co wpływa na zmiany zatrudnienia wśród średnich i dużych przedsiębiorstw
Oczekiwania
przedsiębiorstw
wobec rządu
wskazujące
na kluczowe
bariery
rozwoju
przedsiębiorstw
wynikające
z działalności
władz
publicznych

Outsourcing
(elastyczność
zatrudnienia)

Klasa 2: Głównie małe i średnie

Klasa 3: Średnie i głównie duże

§ przedsiębiorstwa nie zgłaszające trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikających z działalności
władz publicznych (w postaci oczekiwań kierowanych do rządu) – będą
głównie zwiększać poziom zatrudnienia
i rzadko zmniejszać,
§ lokalizujące główne bariery rozwoju
w obszarze decyzji instytucjonalnych
(postulujące polepszenie jakości
działania administracji) – będą zmniejszać poziom zatrudnienia, ale też dość
często nie mają sprecyzowanych planów,

§ przedsiębiorstwa nie zgłaszające
trudności w prowadzeniu działalności
gospodarczej (w postaci oczekiwań
kierowanych do rządu) – planują
utrzymać poziom zatrudnienia, nieco
większa jest relatywnie szansa spadku
niż w pozostałych,
§ w obu grupach przedsiębiorstw wskazujących na bariery rozwoju, tzn. lokalizujący je w obszarze decyzji instytucjonalnych lub kosztów – szansa zwiększenia
zatrudnienia względem zmniejszenia
jest większa,

§ identyfikujące główne bariery rozwojowe
w obszarze kosztów pracy i działalności
gospodarczej oraz poziomu podatków –
planują głównie zwiększenie, ale szansa
zwiększenia w relacji do zmniejszenia jest
mniejsza niż w przypadku firm nie
zgłaszających postulatów wobec rządu.

§ przy czym te, które postulują obniżenie
kosztów – częściej nie mają sprecyzowanych planów.

§ nie korzystające z usług outsourcingowych – będą raczej zmniejszać zatrudnienie niż zwiększać, ale też relatywnie
częściej nie wiedzą jak będzie,

§ nie korzystające z tych usług – będą
raczej zmniejszać zatrudnienie niż
zwiększać, ale też relatywnie częściej nie
wiedzą jak będzie,

§ korzystające w dużym stopniu (heavy
‑users) i te korzystające z usług księgowych, prawniczych i informatycznych
– relatywnie częściej od pozostałych
planują zwiększenie poziomu zatrudnienia,

§ tylko te, które korzystają głównie
z księgowości – planują zwiększenie
i szansa zwiększenia w stosunku do
zmniejszenia jest wśród nich największa,
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Klasa 2: Głównie małe i średnie

§ korzystające głównie z księgowości
– częściej nie wiedzą co zrobią.

Klasa 3: Średnie i głównie duże

§ w pozostałych szansa spadku jest
większa w stosunku do wzrostu, a często
nie wiedzą jak będzie.

Zeszłoroczny
kierunek
zmian
w poziomie
zatrudnienia

§ Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa utrzymują się trendy w zmianie
poziomu zatrudnienia. Mianowicie
spadek w badanym roku zwiększa szanse
spadku (względem wzrostu) także
w roku kolejnym, prognozowanym.
Odwrotnie, wcześniejszy wzrost sprzyja
przyszłemu wzrostowi.

Inwestycje

§ wśród inwestujących w innowację
większa jest szansa wzrostu zatrudnienia
w stosunku do spadku, rzadko też te
przedsiębiorstwa nie wiedzą, co się
stanie; innymi słowy – dużo częściej
wśród nich poziom zatrudnienia
wzrośnie lub się nie zmieni,

§ inwestycja w innowację nie wiąże się
z planami zwiększenia zatrudnienia,
zatem wprowadzenie innowacji może
polegać w większych przedsiębiorstwach na unowocześnianiu technologii,
przez co wymagać mniejszej liczby
pracowników,

§ te, które nie inwestują w innowację mają
nieco mniejszą szansę na wzrost w stosunku do spadku, porównując do tych
inwestujących w innowację, ale dalej
bilans jest pozytywny,

§ te, które inwestują, ale nie w innowację,
mają większe szanse zwiększenia
zatrudnienia w stosunku do zmniejszenia (zatem w większych przedsiębiorstwach inwestycje takie mogą mieć
charakter inwestycji klasycznych,
powiększających zasoby w sposób
ekstensywny),

§ nieinwestujące i takie, które nie podają
informacji o inwestycjach mają mniejszą
szansę na dobry bilans zmian.

§ podobnie – te, które nie inwestują, mogą
zwiększyć, choć warto dodać, że w zasadzie w przeważającej większości nie
wiedzą jak będzie.

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 205

205

1/20/11 5:28 PM

206

Polski rynek pracy

Kondycja

Klasa 2: Głównie małe i średnie

Klasa 3: Średnie i głównie duże

§ gorsza kondycja pogarsza bilans między
wzrostem a spadkiem zatrudnienia, choć
też generuje często sytuację niewiedzy,
niepewności wobec przyszłości,
§ lepsza kondycja zwiększa szanse wzrostu
zatrudnienia w stosunku do spadku.

§ gorsza kondycja i sytuacja stagnacji
wiążą się z większą szansą wzrostu
poziomu zatrudnienia,
§ przy czym stagnacja generuje najczęściej
sytuację niewiedzy,
§ dobra sytuacja głównie wiąże się
z brakiem planów w zmianie poziomu
zatrudnienia.

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowym wynikiem, nieuwzględnionym w finalnym modelu, jest słaba interakcja między potrzebami przedsiębiorstw względem rządu a profilem inwestycyjnym,
która pojawia się tylko w kategorii firm średnich i małych (Klasa 2) postulujących obniżenie kosztów i inwestujących, ale nie w innowacje. W tej klasie relatywnie częściej respondenci nie wiedzą jak będzie.
Średnie przedsiębiorstwa lokowały się we wszystkich klasach modelu, a duże i małe
w dwóch, dlatego też warto wskazać czym różnią się przedsiębiorstwa z tych warstw przypisane do poszczególnych klas. Głównym czynnikiem różnicującym okazała się branża.
W przypadku średnich firm:
§ zjawiska podobne jak w największych zachodziły w następujących branżach: górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, dostawa wody, administracja
publiczna, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości;
§ zjawiska podobne jak w najmniejszych zachodziły w następujących branżach: handel
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, inna
działalność usługowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna.
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Małe przedsiębiorstwa lokowały się głównie w pierwszej klasie (Klasa 1), dla której modelowanie czynników sterowalnych okazało się niemożliwe, ze względu na brak
istotnych zależności pozwalających na predykcję. Można jednak wskazać te nietypowe,
w których zachodziły zjawiska podobne do tych zaobserwowanych w sektorze małych
i średnich:
§ małe firmy z następujących branż okazały się bardziej podobne do średnich: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, edukacja, budownictwo, przetwórstwo
przemysłowe.
§ Duże przedsiębiorstwa lokowały się głównie w trzeciej klasie (Klasa 3). W części
z nich przewidywanie na podstawie zidentyfikowanych czynników okazuje się niemożliwe, dlatego wpadły do pierwszej klasy, zdominowanej przez najmniejsze przedsiębiorstwa (Klasa 1).
§ Duże firmy okazały się częściej podobne do najmniejszych w następujących branżach:
transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, inna działalność
usługowa.
§ W szczególności, gdy to nie rynek regionalny a rynek zagraniczny (UE) był podstawowym miejscem zbytu ich produkcji/usług.
Reasumując, na podstawie wyników uzupełniającej analizy danych sondażowych,
można wskazać kilka rekomendacji dla przedsiębiorstw, ale głównie – dla Pracodawców RP:
1. Warto zadbać o jakość działań i decyzji administracji publicznej, ponieważ jest to
oczekiwanie największych przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększać zatrudnienie. Potencjalnie, pogorszenie tej sytuacji może blokować dalszy rozwój tych firm.
Jest to też czynnik, który w małych i średnich firmach sprzyja niepewności dotyczącej przyszłych zmian w zatrudnieniu. Przez poprawę jakości działań i decyzji administracji publicznej w przypadku obu typów przedsiębiorstw należy rozumieć
zmniejszenie: „nadmiernej biurokracji, uproszczenie i skrócenie procedur, większą odpowiedzialność urzędników” (pojawił się też – choć rzadziej – postulat wprowadzenia e‑urzędów) i zmniejszenie „skomplikowania systemu podatkowego”.
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a.
b.

w największych przedsiębiorstwach dodatkowo postulowane jest „zmniejszenie
podatków”,
w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw postulowane są mocniej zmiany
w zakresie interpretacji prawa (by wszelkie wątpliwe i wieloznaczne zapisy były
opatrzone stosownym wyjaśnieniem). Jednocześnie w tych przedsiębiorstwach
nacisk położony jest na to, by prawo nie zmieniało się często. Czynnik „niestabilne i niejasne prawo” był bowiem dużo częściej wskazywany przez reprezentantów dużych przedsiębiorstw.

2.

Obniżenie kosztów pracy i działalności gospodarczej oraz obniżka podatków są
ważne, ponieważ częściej postulują to firmy, które zamierzają zwiększyć poziom
zatrudnienia. Postulaty te można interpretować jako wskazanie barier, które uniemożliwiają firmom pełen rozwój. Były one spontanicznie podawane przez przedsiębiorców, a nie wybierane z możliwych podanych przez badaczy. Przez
obniżenie kosztów w obu typach przedsiębiorstw należy rozumieć: „zmniejszenie podatków”, „zwiększenie dofinansowania, dotacje, ulgi, pomoc publiczną
dla przedsiębiorstw” i „wejście do strefy euro”.

a.

w największych przedsiębiorstwach dodatkowo postulowana jest ogólnie „zmiana polityki gospodarczej”,
w przypadku małych i średnich mocniej postulowana jest „reforma ZUS i systemu emerytalnego, obniżka składek”.

b.
3.

Warto stymulować takie rozwiązania prawne, które nie utrudniają wprowadzania
elastycznego sposobu zatrudnienia w firmach, ponieważ w sektorze MSP elastyczność ta może być sposobem na wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak się okazuje, najwięksi pod względem liczby pracowników pracodawcy na
rynku, jeżeli nie prowadzą elastycznej polityki zatrudnienia, rzadziej planują zwiększanie liczby osób zatrudnionych.

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 208

1/20/11 5:28 PM

209

Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy – refleksja krytyczna

4.

W szczególności warto stymulować wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia w małych i średnich firmach, ponieważ to tzw. heavy‑users z tej kategorii przedsiębiorstw częściej planują zwiększenie poziomu zatrudnienia.

5.

Warto stymulować wzrost inwestycji w innowacje w małych i średnich firmach,
ponieważ zdecydowanie częściej sprzyja to planowaniu wzrostu zatrudnienia.
W największych firmach klasyczne inwestycje (ekstensywne, nie w innowacje)
sprzyjają takiemu wzrostowi.

6.

Monitorowanie zmian w dłuższym okresie, dzięki powtarzaniu badań, przyniesie
jeszcze lepsze możliwości analityczne. Jest to o tyle ważne, że trendy dotyczące
zmian zatrudnienia nie są jednoroczne i wpływ czynników może być nieco inny
w dłuższym okresie.

7.

Analizy na próbie przedsiębiorstw reprezentowanych pozwalają wskazać mechanizmy, które mają miejsce we wszystkich przedsiębiorstwach, można bowiem wyodrębnić podobne grupy przedsiębiorstw (klasy ukryte) i finalny model dobrze
odzwierciedla sytuację w próbie ogólnopolskiej.

Podsumowanie
Zrekapitulujmy na koniec najważniejsze wnioski wynikające z przedstawionych
w niniejszym rozdziale rozważań. W pierwszej części rozdziału dokonano porównania
wyników różnych prognoz nie tylko między sobą, ale także – tam, gdzie było to możliwe –
z ich wykonaniem. Wyniki porównania nakazują ostrożność w poleganiu na konkretnych,
przedstawianych przez prognozy, wartościach. Jednocześnie porównywanie prognozowanych przez różne instytucje wartości wskaźników wydaje się podejściem potrójnie cennym.
Po pierwsze, samo zestawienie, wskazujące na duże różnice pomiędzy prognozowanymi
wartościami, sygnalizuje konieczność zachowania ostrożności w podchodzeniu do analizowanych wyników. Po drugie, śledzenie odchyleń różnych prognoz od ich wykonania przybliża poprzez kumulację zgromadzonej wiedzy zrozumienie możliwych przyczyn błędów.
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Po trzecie, obserwowanie różnych prognoz i ich wykonania może być dla wykonujących je
instytucji dodatkowym bodźcem do badania ich jakości.
W drugiej części przedstawiono wyniki prognoz dla wybranych wartości wskaźników. Pokazano jednocześnie, podobnie jak w części pierwszej, wpływ uwzględnienia kolejnych, bardziej aktualnych wartości wskaźników na zwiększenie trafności prognoz. Zwrócono przy tym uwagę na probabilistyczny charakter prognoz (tzn. fakt, że wskazują one
pewien przedział, do którego z pewnym określonym prawdopodobieństwem należeć będą
prognozowane wartości), podkreślając ponownie za rozdziałem pierwszym, że poleganie
na konkretnych prognozowanych wartościach wskaźników jest zawodne.
Co zaskakujące, najlepsze algorytmy prognozowania nie uwzględniały wpływu
wskaźników sytuacji gospodarczej na wartości prognozowanych wskaźników. Oznacza to,
że algorytmy lepiej prognozowały wartości wskaźników w przyszłości, gdy brały pod uwagę
tylko i wyłącznie wartości z przeszłości (ignorując, np. zmiany w PKB, czy też wskaźniki koniunktury konsumenckiej). W efekcie prognozy dostarczają nam tylko informacji o wielkości przedziału ufności dla wartości danego wskaźnika bez możliwości zrozumienia mechanizmu, który wpływa na te zmiany. W ograniczonym stopniu spełniają więc jedno
z podstawowych kryteriów celowości analiz: „Co z tego wynika?”
Ostatnia część rozdziału przedstawia próbę przezwyciężenia tej słabości – w postaci określenia podejścia do uzupełniającej analizy danych sondażowych zawierających
subiektywne prognozy oraz prezentacji tego sposobu na wybranym przykładzie. Po pierwsze, wykorzystano w niej nie dane zagregowane, dotyczące gospodarki, lecz dane jednostkowe dotyczące przedsiębiorstw. Po drugie, uwzględniono w niej czynniki sterowane
z punktu widzenia decydenta publicznego, dzięki temu analizy takie mogą potencjalnie stać
się podstawą wystosowania rekomendacji dla aktorów funkcjonujących na rynku pracy.
Po trzecie, zastosowano techniki wielozmiennowe, które umożliwiają jednoczesną analizę
wpływu wielu zmiennych na wskaźnik będący przedmiotem zainteresowania, przy jednoczesnym wprowadzeniu zmiennej ukrytej pozwalającej wyróżnić typy przedsiębiorstw,
w których wpływ ten jest różny.
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Należy jednak podkreślić, że zdaniem autorów niniejszego rozdziału potencjał
Obserwatorium leży przede wszystkim w wykorzystaniu obu opisywanych podejść, wraz
z jakościową, ekspercką analizą otrzymywanych w ich ramach wyników. To właśnie Obserwatorium, jak pokazano w tabeli 38 (rozumiane jako miejsce spotkania środowiska akademickiego i przedsiębiorców) wydaje się mieć ogromną szansę na realizację przedstawionych w niniejszym rozdziale rekomendacji odnośnie tworzenia prognoz i ich wykorzystania,
zarówno dla lepszego zrozumienia teraźniejszości, jak i redukcji niepewności odnośnie
przyszłości.
Tab. 38. Komplementarność proponowanego podejścia prognostycznego
Analiza

Dane
Dane zastane (GUS,
Eurostat)

Ekonometryczna

Badania własne

Wielozmiennowa, na
danych indywidualnych,
uwzględniająca czynniki
sterowalne

wiedza ekspercka
„wiedza lokalna”
przedsiębiorców i ich
przedstawicieli

Wykorzystanie

Komisja Trójstronna
Opinia publiczna
Środowisko naukowe

Źródło: opracowanie własne.
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Rozdział 5. Scenariusze prognostyczne rynku pracy 
M. Frączek, J. Górniak, M. Jelonek, K. Keler, S. Krupnik, N. Laurisz, B. Worek

Wprowadzenie
Strategiczne działanie w obszarze rynku pracy musi być oparte na trafnej diagnozie
bieżącej sytuacji, znajomości mechanizmów oddziaływania na ten rynek oraz wiedzy
o możliwych konsekwencjach tego oddziaływania. Informacje dotyczące przeszłości i teraźniejszości są jednak niewystarczające do kreowania polityki zatrudnienia (rynku pracy),
a koniecznym ich uzupełnieniem stają się przewidywania możliwych kierunków rozwoju
sytuacji w przyszłości. W ramach prognozowania rynku pracy określa się różne jego parametry, takie jak: stopa bezrobocia, współczynnik aktywności zawodowej, poziom inwestycji, poziom wynagrodzeń itp. Przewidywania te stają się punktem odniesienia dla decydentów i aktorów sytuujących się w różnych segmentach rynku pracy i w jego otoczeniu.
Przykładowo, system edukacji winien orientować swoje działania tak, aby zaspokajać przyszły popyt na kwalifikacje i kompetencje, a instytucje rynku pracy powinny uwzględnić
możliwe konsekwencje spowolnienia gospodarczego, co może skutkować wzrostem bezrobocia. Tym, co jest jednak najistotniejsze w prognozach rynku pracy, jest nie tyle podanie
konkretnej wartości danych wskaźników w przyszłości, lecz identyfikacja czynników wpływających na taki bądź inny przebieg zdarzeń. Identyfikacja tych czynników pozwala nie
tylko uwzględniać w bieżących działaniach przyszłe trendy, lecz także za pomocą obecnych
działań wpływać na kierunek zmian w przyszłości.
Ten cel prognozowania uwzględnia się przy konstruowaniu scenariuszy rozwoju,
w których kładzie się nacisk nie tylko na opisanie przyszłej sytuacji, lecz na wskazanie czyn-
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ników, które będą wpływać na taki, bądź inny przebieg scenariusza. Tym sposobem scenariusze rozwoju stają się nie tyle narzędziem do prognozowania przyszłości, lecz przede
wszystkim narzędziem pomocnym w planowaniu strategicznym. Ta specyfika metody budowania scenariuszy zadecydowała o tym, że zostały one wykorzystane w ramach projektu
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, którego powstanie było odpowiedzią
na potrzebę krytycznego i refleksyjnego namysłu nad sposobem kreowania polityki rynku
pracy. Zgodnie z założeniami projektu, realizacja tego celu miała następować poprzez działania analityczne i prognostyczne, pozwalające następnie wypracowywać propozycje polityk i programów publicznych dotyczących rynku pracy i jego otoczenia.
Prezentowane w tej części publikacji scenariusze rozwoju rynku pracy pozwalają
w jednym podejściu zintegrować wyniki działań analitycznych i prognostycznych. Zbudowane w oparciu o przeprowadzone w pierwszej fazie realizacji projektu panele eksperckie,
wyniki badań sondażowych oraz prognozy bazujące na danych zastanych, prezentują trzy
wizje rozwoju rynku pracy do 2013 r.: realistyczną, pozytywną i pesymistyczną. Wizja realistyczna opisuje najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń, czyli wskazuje, jak będzie
wyglądała sytuacja na rynku pracy, jeśli w otoczeniu tego rynku nie zajdą ani radykalne
zmiany pozytywne, ani negatywne. Wizja pozytywna przedstawia, jak wyglądałaby sytuacja
na rynku pracy, gdyby w jego otoczeniu doszło do nadzwyczaj korzystnych zmian, np.
gdyby nastąpiła zdecydowana poprawa koniunktury gospodarczej lub wyższy niż przewidywany wzrost inwestycji zagranicznych. Wizja pesymistyczna przedstawia sytuację odwrotną do pozytywnej: pokazuje, jak może wyglądać sytuacja na rynku pracy, gdy wydarzenia przybiorą szczególnie niekorzystny obrót, np. gdy nie zostanie wprowadzona reforma
finansów publicznych, nastąpi załamanie koniunktury gospodarczej, nie będzie się zwiększała innowacyjność przedsiębiorstw.
Przy konstrukcji scenariuszy uwzględniono następujące problemy:
1.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach.

2.

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach.

3.

Kapitał ludzki przedsiębiorstw.
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4.

Otoczenie instytucjonalne prowadzenia działalności gospodarczej.

5.

Publiczne Służby Zatrudnienia a funkcjonowanie rynku pracy.

Dla każdego z powyższych obszarów zaprezentowano oddzielny scenariusz rozwoju, a każdy scenariusz uzupełniono listą czynników, które będą oddziaływać na możliwy
przebieg wydarzeń. W każdym przypadku prezentacja scenariusza rozpoczyna się od postawienia pytań, na które poszukuje się odpowiedzi, następnie zostają przedstawione trzy wersje rozwoju sytuacji w danym obszarze, na końcu zaś jest zamieszczony zestaw czynników,
które wpływają na przebieg zdarzeń w tym obszarze 91 oraz tabelaryczne bądź graficzne
przedstawienie sposobów i kierunków oddziaływania tych czynników 92. Biorąc pod uwagę
praktyczny walor scenariuszy, ta ostatnia część wydaje się najistotniejsza. O ile bowiem
w warunkach gwałtownych, szybkich i często nieprzewidywalnych zmian sytuacji gospodarczej, trafność prognoz jest ograniczona, o tyle wskazanie kluczowych punktów zwrotnych, barier i skutków podejmowanych bądź zaniechanych działań może być użytecznym
narzędziem w kreowaniu polityki zatrudnienia (rynku pracy).

Szczegółowy opis metodologii konstruowania scenariuszy przedstawiono w rozdziale pt. „Metodologia
badań”.

91

Ze względu na niejednorodność analizowanych zagadnień i zróżnicowanie oddziałujących na nie uwarunkowań przyjęto, że zestawienie czynników oddziałujących na przebieg zdarzeń w danym obszarze zostanie
przedstawione w formie tabeli lub mapy pojęciowej. To pierwsze rozwiązanie (ujęcie tabelaryczne) wydaje się
być odpowiedniejsze wówczas, gdy oddziałujące czynniki da się względnie łatwo wyizolować i określić kierunek ich oddziaływania, zaś rozwiązanie drugie (mapa pojęciowa) lepiej oddaje złożoność wpływających czynników i pozwala na syntetyczne ich przedstawienie. W przypadku pierwszego rozwiązania atutem jest precyzyjny opis sposobu oddziaływania danego czynnika, w przypadku drugiego – uchwycenie złożoności
oddziałujących bodźców i ich syntetyczna prezentacja.

92
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5.1.

Scenariusz – Zatrudnienie w przedsiębiorstwach

1. Pytania, na które szukano odpowiedzi
Czy poziom zatrudnienia będzie się zmieniał? W jakim kierunku i z jakim natężeniem będą zachodziły zmiany w poziomie zatrudnienia? Jakie zmiany zajdą w strukturze
zatrudnienia przedsiębiorstw?

2. Wizja kierunku rozwoju danego obszaru (odpowiedź na te pytania)
Scenariusz realistyczny
W scenariuszu realistycznym przewiduje się, że zatrudnienie (opisywane wielkością
wskaźnika zatrudnienia) w latach 2010-2013 będzie się zmieniało w sposób powolny, choć
systematyczny, notowane zmiany w poziomie wskaźnika będą w kolejnych latach dodatnie.
W roku granicznym (2013) analizy wskaźnik zatrudnienia ukształtuje się nieznacznie powyżej aktualnego poziomu. Przyjmując średnioroczny stały wzrost PKB utrzymujący się w korytarzu 3,5-4% rocznie, przy niezmiennej sile absorpcyjnej polskiego rynku
pracy, wartość wskaźnika dla populacji 15+ kształtować się będzie na poziomie nieznacznie
wyższym niż ten z 2009 r., tj. 50,4%, natomiast wskaźnik zatrudnienia liczony dla populacji
15-64 lata także jedynie w sposób nieznaczny przekroczy poziom z 2009 r. (58,1%).
Scenariusz pozytywny
W scenariuszu pozytywnym przewiduje się, że poziom wskaźnika zatrudnienia będzie rósł w sposób systematyczny do 2013 r. W roku granicznym naszej analizy wskaźnik
zatrudnienia będzie wyraźnie powyżej jego aktualnego poziomu, zarówno dla populacji
15+, jak i dla populacji 15-64 lata. Przyjmując średnioroczny stały wzrost PKB przekraczający w tym okresie poziom 4% rocznie, przy niezmiennej sile absorpcyjnej polskiego rynku
pracy, wartość wskaźnika na koniec 2013 r. powinna osiągnąć poziom 52% dla populacji
15+ oraz nieznacznie przekroczyć poziom 62% dla populacji 15-64 lata.
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Scenariusz pesymistyczny
Wariant pesymistyczny przewiduje niejednokierunkową zmienność poziomu
wskaźnika zatrudnienia w latach 2010-2013. Przyjmując średnioroczny wzrost PKB
na poziomie do 3%, przy niezmiennej sile absorpcyjnej polskiego rynku pracy, wartość
wskaźnika na koniec 2013 r. powinna osiągnąć poziom nieznacznie niższy niż ten z 2009 r.
W pierwszym okresie nastąpi obniżenie wartości wskaźnika, a następnie jego stabilizacja
na poziomie z końca 2009 r. Na koniec 2013 r. wskaźnik zatrudnienia 15+ przyjmie wartości
niższe niż 50%, a wskaźnik zatrudnienia 15-64 lata kształtował się będzie na poziomie
niższym niż 58%.

3. Czynniki wpływające na możliwe zmiany w zaprojektowanej prognozie:
– Analiza makroekonomiczna
§ Koniunktura gospodarcza – bez wątpienia najbardziej istotny czynnik mający wpływ
na przyszłą sytuację na rynku pracy – zmiana trendu w sposób zdecydowany determinuje zmianę poziomu zatrudnienia, jak i innych wskaźników rynku pracy. Wskaźnik
zatrudnienia jest procykliczny: występujący trend wzrostowy PKB ciągnie za sobą
poziom zatrudnienia, pogorszenie koniunktury (w Polsce wystarczające jest spowolnienie gospodarcze, tzn. wzrost PKB niższy niż ok. 3%) implikuje zmniejszenie się
poziomu zatrudnienia.
§ Kurs walutowy – czynnik silnie oddziałujący na opłacalność eksportu i tym samym na
wielkość zatrudnienia w sektorze eksporterów. Słabnąca waluta w istotny sposób podnosi
konkurencyjność towarów krajowych na rynkach zagranicznych, co przekłada się na
wzrost eksportu i tym samym na wzrost popytu na pracę w tym segmencie, co wpływa
pozytywnie na poziom zatrudnienia ogółem.
§ Kierunki zmian w wymianie handlowej – bez wątpienia zmiany w popycie międzynarodowym mogą silnie wpływać na poziom zatrudnienia poprzez rezygnowanie z pewnych typów dóbr i usług, lub też zwiększanie zapotrzebowania na produkty wysoko
przetworzone: im gospodarka jest bardziej zaawansowana technologicznie, tym siła

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 217

1/20/11 5:28 PM

218

Polski rynek pracy

oddziaływania takich zmian jest mniejsza. Należy zaznaczyć, że ten czynnik należy
określić jako czynnik długookresowego wpływu.
§ Poziom inwestycji zagranicznych – silny wpływ na poziom zatrudnienia, gdy inwestycje te nie należą do inwestycji portfelowych czy spekulacyjnych. W największym stopniu wzrost poziomu inwestycji typu greenfield może wpływać pozytywnie na poziom
zatrudnienia nie tylko bezpośrednio, ale przede wszystkim w postaci efektów mnożnikowych (kooperacja, podwykonawstwo). Trzeba jednak dostrzegać potencjalnie negatywny wpływ tego czynnika na poziom zatrudnienia: przykładowo efekty modernizacyjne oraz siła wypychania krajowych producentów mogą doprowadzić do sytuacji,
gdy będziemy mieli do czynienia ze zmniejszaniem się globalnego zatrudnienia.
§ Polityka gospodarcza (rozwojowa) UE, w tym środki finansowe w ramach funduszy
strukturalnych – utrzymanie priorytetów rozwojowych UE nakierowanych na rozwój
infrastruktury jest bardzo silnym czynnikiem wpływającym na popyt na pracę
w Polsce. Do 2013 r. przewidywany jest brak zmian. Natomiast przedefiniowanie priorytetów w następnym okresie budżetowym, czy też zdecydowane zmniejszenie dostępnych środków dla Polski może negatywnie odbić się na poziomie zatrudnienia.
§ Poziom absorpcji środków unijnych z okresu 2007-2013 – środki unijne stanowią silny
impuls prozatrudnieniowy, wysoki poziom wykorzystania tych środków będzie wpływał bezpośrednio na wzrost zapotrzebowania na pracę i tym samym na wzrost poziomu zatrudnienia.
§ Czynniki demograficzne – w krótkim okresie wpływ demografii na poziom zatrudnienia nie będzie widoczny. Uwzględniając średnio- i długookresowe prognozy demograficzne, przewiduje się ich negatywny wpływ na rynek pracy. Ograniczenie tego negatywnego oddziaływania będzie wymagało zmian w systemie edukacji i emerytalnym,
które mogłyby pozytywnie wpłynąć na rynek pracy poprzez zwiększenie wielkości
efektywnej podaży pracy (co zostało opisane w dalszej części opracowania).
§ Poziom wynagrodzeń – jest to czynnik w sposób bezpośredni oddziałujący na poziom
zatrudnienia poprzez jego opłacalność. W tym przypadku wszelkie zmiany poziomu płac
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w górę wpływają na poziom kosztów pracy, których wzrost silnie determinuje opłacalność
zatrudnienia. W tym miejscu konieczne wydaje się podkreślenie wpływu relacji kosztów
pracy oraz jej wydajności. Pogarszanie się relacji pomiędzy tymi dwiema wartościami
determinuje obniżenie opłacalności zatrudnienia pracownika, natomiast wzrost płac
w mniejszym lub równym stopniu co wzrost produktywności nie wpływa negatywnie na
poziom zatrudnienia, tak jak w sytuacji, kiedy wzrost płac przewyższa wzrost wydajności.
– Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw), na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
§ Sposób zarządzania (np. elastyczność zatrudnienia) – przeprowadzone badania wykazują, że wyższy poziom elastycznego zatrudnienia w przedsiębiorstwach zdecydowanie
wpływa na skłonność do wzrostu poziomu zatrudnienia w okresie poprawy koniunktury gospodarczej.
§ Inwestycje podnoszące konkurencyjność – podobnie jak powyżej, większa skłonność
do inwestycji przekłada się na wyraźny impuls prowzrostowy w obszarze zatrudnienia.
§ Innowacyjność (B+R) – w sposób niejednoznaczny oddziałuje na poziom zatrudnienia,
bez wątpienia w sposób pośredni i w dłuższym okresie taki kierunek rozwoju będzie
wpływał pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz na poziom zatrudnienia.
§ Siła związków zawodowych i poziom uzwiązkowienia oraz ustawodawstwo, określające
warunki ochrony miejsc prac – w tym miejscu warto zauważyć, że sama obecność
związków zawodowych nie jest czynnikiem wpływającym na poziom zatrudnienia,
natomiast inaczej jest w przypadku takich czynników, jak: poziom uzwiązkowienia,
liczba związków w przedsiębiorstwie w ogóle, liczba związków ponadzakładowych. Im
niższa liczba związków zawodowych w przedsiębiorstwie (w tym ponadzakładowych),
tym bardziej spodziewany jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Im niższy jest
poziom negocjacji płacowych, tym siła negatywnego oddziaływania na opłacalność
zatrudnienia jest mniejsza. Podobny kierunek wpływu przynosi zmiana poziomu
ochrony zatrudnienia – wzrost siły związków zawodowych wpływa podobnie na poziom zatrudnienia jak wzrost ochrony miejsc pracy.
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– Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
§ Zmiany systemu emerytalnego – kluczową kwestią jest podejście władz rządowych
do problemu podniesienia wieku emerytalnego oraz zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. To wzrost poziomu, bardzo niskiej obecnie, aktywności
ekonomicznej ludności starszej jest szansą dla polskiego rynku pracy, aby zachować
odpowiednią wielkość zasobu siły roboczej, która zagwarantuje warunki dla dalszego wzrostu gospodarczego. Innym potencjalnym czynnikiem wpływającym
na realizację scenariuszy są działania ograniczające możliwości wcześniejszego wychodzenia z rynku pracy.
§ Reformy finansów publicznych – istotny czynnik z perspektywy stabilności rozwiązań fiskalnych w dłuższym okresie, co przekłada się na wyższy poziom pewności
i zaufania do działań państwa. Szczególnie istotne w tym obszarze mogą być zmiany
w sferze świadczeń socjalnych, np. w kwestii rozwiązań dotyczących świadczeń
dla bezrobotnych (wysokość stopy kompensacji dochodów w okresie bezrobocia,
warunki uzyskania zasiłku i długość okresu jego pobierania), lub też dostępności
i wysokości świadczeń rentowych. W krótkim okresie możliwy jest negatywny
wpływ na poziom popytu konsumpcyjnego, jednak efekt długotrwały dla sfery
zatrudnienia jest pozytywny.
§ Inwestycje infrastrukturalne – zwiększanie intensywności w obszarze inwestycji infrastrukturalnych (o charakterze publicznym oraz publiczno‑prywatnym) powinno wpływać na wzrost poziomu zatrudnienia, jak również na wzrost poziomu mobilności przestrzennej zasobu siły roboczej, co skutkować powinno obniżeniem się poziomu
niedopasowań strukturalnych na rynku pracy.
§ Wsparcie dla inwestycji (finansowe i administracyjne) – wprowadzenie wsparcia inwestycyjnego w postaci bądź to finansowej (ulga inwestycyjna, programy wsparcia inwestycji współfinansowane z funduszy strukturalnych), bądź też w postaci uproszczenia
procedur administracyjnych związanych z inwestycjami wpłynie na zwiększenie poziomu inwestycji w gospodarce jako całości, a to bezpośrednio przekłada się na poziom
zatrudnienia (patrz punkt dotyczący inwestycji).
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§ Publiczne otoczenie instytucjonalne biznesu (ZUS, US, sądownictwo, decyzje administracyjne) – podobnie jak powyżej, te działania bezpośrednio implikują wzrost skłonności do inwestycji w średnim i długim okresie, ponadto podnoszą zewnętrzną stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw, co również powinno sprzyjać wzrostowi
zatrudnienia lub jego stabilizacji w okresie dekoniunktury.
§ Edukacja dla przedsiębiorczości – ukierunkowana na promowanie samozatrudnienia
wśród młodych osób w średnim i długim okresie będzie pozytywnie wpływać na powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz miejsc pracy tworzonych przez osoby młode.
Cały system edukacji będzie miał ponadto bardzo istotny wpływ na prawdopodobieństwo realizacji zarysowanych scenariuszy – bardzo widoczne obecnie dysfunkcje systemu na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego mogą prowadzić w dłuższym
horyzoncie do osłabienia efektywnej podaży pracy, gdy na rynku pracy pojawi się duża
liczba absolwentów, których umiejętności i kwalifikacje nie będą odpowiadały potrzebom gospodarki. W obszarze edukacji istotne jest także wskazanie na możliwość
zwiększania poziomu zatrudnienia poprzez wyższą aktywność zawodową osób najmłodszych, uczestniczących jeszcze w procesie edukacji. Należy promować i wspierać
model łączenia edukacji z pracą, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa wyższego (nawet,
jeżeli miałaby to być praca dorywcza, w niepełnym wymiarze czasu pracy itd.). To pozwoli na zwiększenie poziomu kapitału ludzkiego absolwentów szkół, płynniejsze
przejście z systemu edukacji na rynek pracy, a tym samym osiągnięcie lepszego poziomu dopasowania na rynku pracy.
§ Klin podatkowy (zagrożenie związane ze wzrostem fiskalizmu wywołanego przez potrzeby budżetu) – zmiana poziomu bezpośrednich obciążeń nakładanych na pracę silnie wpływa na skłonność do zatrudnienia i tym samym może wpływać na redukcję
poziomu zatrudnienia. Należy się liczyć z tym, że jeżeli poziom deficytu finansów
publicznych będzie nadal tak wysoki, to prawdopodobne staną się działania zmierzające do podwyższenia podatków dochodowych oraz pośrednich, jak również wzrostu
poziomu składki rentowej. W takim wypadku dynamika wzrostu zatrudnienia zostanie
przyhamowana, a spodziewać się można nawet jego spadku.
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– Analiza innych, trudnych do przewidzenia zagrożeń, tzw. „dzikich kart”
§ Euro 2012 – przewiduje się pozytywne oddziaływanie tego czynnika na zatrudnienie.
Potencjalnym zagrożeniem jest zmniejszenie poziomu inwestycji po zakończeniu Euro
2012 (istotne odsunięcie w czasie inwestycji infrastrukturalnych – zwłaszcza drogowych). Spowodować to może mniejszy popyt na pracowników branży budowlanej
i branż pokrewnych.

4. Sposób wpływu zdefiniowanych czynników
Czynniki wpływu

Kierunek
zmian

Wyjaśnienie/przyczyny/argumenty
Analiza makroekonomiczna

Koniunktura
gospodarcza

+

stabilny wzrost PKB na poziomie 3-4% rocznie będzie generował wzrost popytu
na pracę, choć wzrost ten nie będzie wysoki

Kurs walutowy

=

złoty w relacji do euro poruszał się będzie w korytarzu 3,8-4,1 zł (trend
horyzontalny), jednak z długookresową perspektywą aprecjacyjną, przy założeniu
stabilnego trendu brak w średnim okresie silnego wpływu na wzrost opłacalności
importu względem eksportu

Kierunki zmian
w wymianie
handlowej

+

w krótkim okresie czynnik stymulujący rozwój; rosnący popyt ze strony
gospodarki niemieckiej będzie silnie oddziaływał na polski eksport i całą polską
gospodarkę

Poziom inwestycji
zagranicznych

=

w okresie najbliższych 3-4 lat brak znaczących inwestycji mogących wpłynąć na
wzrost zatrudnienia. Zdecydowanie bardziej można oczekiwać inwestycji ze
skutkami modernizacyjnymi, co może przekładać się na nieznaczne obniżenie
popytu na pracę w tym obszarze

Polityka
gospodarcza
(rozwojowa) UE,
w tym środki
finansowe
w ramach
funduszy
strukturalnych

+

utrzymanie kierunków i priorytetów strategicznych dla rozwoju UE na tym
samym poziomie przyniesie w krótkiej perspektywie utrzymanie pozytywnego
trendu inwestycyjnego w Polsce, stąd przewidywany wyraźny wzrost popytu na
pracę, jednak efekt ten będzie słabszy ze względu na obniżenie poziomu
wydatków inwestycyjnych z polskich środków publicznych
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Czynniki wpływu

Kierunek
zmian

223

Wyjaśnienie/przyczyny/argumenty

Poziom absorpcji
środków unijnych
z okresu
2007-2013

+

wysoki poziom wykorzystania środków połączony z wysoką presją na ich
absorpcję, będzie (jak dotychczas) w sposób stabilny wpływał na wzrost popytu
na pracę

Czynniki
demograficzne

=

w okresie najbliższych 3-4 lat wpływ czynnika demograficznego nie będzie
decydował o obliczu rynku pracy

Poziom
wynagrodzeń

–

rosnąca presja na płace, związana z możliwym wzrostem obciążeń podatkowych,
jak również parapodatkowych (co jest efektem wysokiego poziomu
nierównowagi w finansach publicznych) w połączeniu z presją na wzrost płac ze
strony pracowników będzie niekorzystnie wpływał na relację płace – wydajność

Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw),
na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
=

utrzymujący się trend wzrostowy w obszarze elastycznych form zatrudnienia
będzie wpływał na wzrost łatwości zatrudniania pracowników, co powinno
przekładać się na wzrost popytu na pracę, jednak w okresie najbliższych 3-4 lat
zdecydowanie bardziej będzie widoczna substytucja elastycznymi formami
dotychczasowego „stałego” zatrudnienia

+/=

przewidywane ożywienie gospodarcze będzie wywoływać efekt inwestycyjny,
do 2013 r. można oczekiwać rosnącego poziomu inwestycji, co powinno być
dodatkowym czynnikiem oddziałującym pozytywnie na wzrost zatrudnienia

Innowacyjność
(B+R)

=

w krótkim okresie nie jest możliwe przemodelowanie gospodarki w taki sposób,
aby możliwy był skokowy wzrost innowacyjności, a jedynie silny impuls
innowacyjny może wpłynąć w dłuższej perspektywie na podniesienie poziomu
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i tym samym wzrostu popytu na
ich towary

Siła związków
zawodowych
i poziom
uzwiązkowienia
oraz
ustawodawstwo,
określające
warunki ochrony
miejsc prac

=/–

w najbliższym okresie działania w sferze legislacyjnej nie powinny wpłynąć
na poziom zatrudnienia (chyba, że wzrośnie znacząco poziom zasiłków
dla bezrobotnych lub płacy minimalnej), natomiast nieznacznie negatywny
wpływ na poziom popytu na pracę może przynieść postawa związków
zawodowych i upolitycznienie ich postulatów, w szczególności w okresach
kampanii wyborczych do samorządów i parlamentu

Sposób
zarządzania (np.
elastyczność
zatrudnienia)
Inwestycje podnoszące
konkurencyjność
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Czynniki wpływu

Kierunek
zmian

Wyjaśnienie/przyczyny/argumenty

Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
Zmiany systemu
emerytalnego
Reformy finansów
publicznych

=

w krótkim okresie brak wyraźnego wpływu, choć możliwy nieznaczny wzrost
poziomu aktywności zawodowej dzięki powolnemu wzrostowi średniego wieku
przechodzenia na emeryturę

=/–

brak zdecydowanych reform w połączeniu z rosnącymi potrzebami pożyczkowymi sektora finansów publicznych oraz presji przekroczenia
I progu ostrzegawczego zadłużenia (55% PKB) będzie negatywnie oddziaływać
na cały sektor gospodarczy, w tym na zatrudnienie

Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza C.D.
Inwestycje
infrastrukturalne

+

utrzymanie inwestycji związanych z Euro 2012 oraz inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków UE będzie miało stały pozytywny wpływ
na zatrudnienie w Polsce

Wsparcie
dla inwestycji
(finansowe
i administracyjne)

=/–

brak działań w tym obszarze będzie powodował dalsze pogarszanie się pozycji
polskich przedsiębiorstw względem konkurentów z zagranicy

Publiczne
otoczenie
instytucjonalne
biznesu (ZUS, US,
sądownictwo,
decyzje
administracyjne)

=/–

podobnie jak powyżej, brak działań w tym obszarze powoduje, że konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest niska, a koszty prowadzenia działalności są
wysokie, dodatkowo zmienność i niepewność interpretacji prawa oraz długi okres
oczekiwania na decyzje administracyjne i/lub rozstrzygające w sporach prowadzi
do obniżania skłonności do inwestycji polskich i zagranicznych przedsiębiorstw
w Polsce, co niekorzystnie oddziałuje na poziom zatrudnienia

Edukacja
dla
przedsiębiorczości

=

w krótkim okresie brak wyraźnego wpływu, jednak wdrożenie takich działań –
koordynowanych także przez instytucje publiczne – w dłuższej perspektywie
będzie pozytywnie wpływać na poziom aktywności gospodarczej w Polsce

=/–

bezpośrednio nie przewiduje się wzrostu poziomu klina podatkowego, natomiast
oczekiwany wzrost fiskalizmu będzie w szerszej perspektywie niekorzystnie
wpływał na poziom popytu globalnego i tym samym na poziom popytu na pracę

Klin podatkowy
(zagrożenie
związane ze
wzrostem
fiskalizmu
wywołanego
przez potrzeby
budżetu)
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Czynniki wpływu

Kierunek
zmian

225

Wyjaśnienie/przyczyny/argumenty

Analiza innych, trudnych do przewidzenia zagrożeń, tzw. „dzikich kart”
Euro 2012

5.2.

+

mimo planowanego obniżenia poziomu wydatków na inwestycje związane
pośrednio i bezpośrednio z Euro 2012 powinien zostać utrzymany pozytywny
wpływ na poziom zatrudnienia zarówno dzięki bezpośrednio realizowanym
inwestycjom centralnym, jak również inwestycjom prywatnym nakierowanym na
Euro 2012

Scenariusz – Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach

1. Pytania, na które szukano odpowiedzi
Czy poziom wynagrodzeń będzie się zmieniał? W jakim kierunku i z jakim natężeniem będą zachodziły zmiany w poziomie wynagrodzeń? (przedsiębiorstwa publiczne
vs przedsiębiorstwa prywatne) Jak będzie kształtowała się dynamika zmian poziomu wynagrodzeń w odniesieniu do dynamiki zmian poziomu wydajności?

2. Wizja kierunku rozwoju danego obszaru (odpowiedź na te pytania)
Scenariusz realistyczny
W scenariuszu realistycznym dynamika wzrostu wynagrodzeń jest równa lub nieznacznie niższa od dynamiki wzrostu wydajności pracy. Nie zmieni to istotnie pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki i w długim horyzoncie prowadzić może do powstania
istotnych barier dla dalszego wzrostu PKB. W scenariuszu tym prognozuje się wzrost
poziomu wynagrodzeń realnych do 2013 r. o ok. 1,5-2,0% średniorocznie. Przewiduje się,
że przyhamowanie wzrostu płac w sektorze budżetowym, wynikające z trudnej sytuacji
sektora finansów publicznych, będzie miało decydujący wpływ na nieznacznie niższy
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wzrost płac w następnych latach, w odniesieniu do dynamiki wydajności pracy w polskiej
gospodarce.
Scenariusz pozytywny
W scenariuszu pozytywnym dynamika wzrostu wynagrodzeń jest niższa od dynamiki wzrostu wydajności pracy. Sprzyjać temu będzie utrzymywanie się relatywnie wysokiej stopy bezrobocia, która będzie zmniejszała presję na płace ze strony osób pracujących.
Spełnienie się przewidywań zawartych w scenariuszu pozytywnym jest niezwykle istotne
z punktu widzenia zachowania konkurencyjnej przewagi polskich przedsiębiorstw na rynkach światowych (zwłaszcza unijnym), jak również zmniejszania presji inflacyjnej w gospodarce. W scenariuszu tym prognozuje się równocześnie utrzymanie nieznacznie dodatniej
dynamiki zmian wynagrodzeń realnych do 2013 r. (w korytarzu 0,5-1,0% rocznie), przy
założeniu wzrostu wydajności pracy o ok. 2%.
Scenariusz pesymistyczny
W scenariuszu pesymistycznym dynamika wzrostu wynagrodzeń jest wyższa od
dynamiki wzrostu wydajności pracy (przede wszystkim w związku z dużą presją na płace
ze strony pracowników sfery budżetowej). Oznaczać to będzie niekorzystną sytuację na
rynku pracy (powstanie luka płacowa, która będzie skutkować powstawaniem bezrobocia
o charakterze neoklasycznym) oraz mniejszy poziom konkurencyjności polskiej gospodarki,
skutkujący m.in. niższym poziomem zagranicznego popytu na dobra i usługi wyprodukowane w naszym kraju oraz niższym napływem inwestycji zagranicznych. W scenariuszu tym
prognozuje się wzrost poziomu wynagrodzeń realnych do 2013 r. o ok. 3-4% średniorocznie.

3. Czynniki wpływające na możliwe zmiany w zaprojektowanej prognozie:
– Analiza makroekonomiczna
§ Koniunktura gospodarcza (w Polsce, UE, na świecie) – podobnie jak w przypadku
poziomu zatrudnienia, również i w kwestii wynagrodzeń dynamika PKB silnie oddziałuje na płace, przy czym oddziaływanie to ma charakter pośredni. Wysokie tempo wzrostu
PKB będzie wywoływało, z jednej strony, możliwość zwiększenia rentowności działalno-
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ści gospodarczej, co powinno się przekładać na wzrost m.in. poziomu zatrudnienia,
z drugiej jednak strony wyczuwany będzie wzrost presji na płace, co oznacza pojawienie
się presji inflacyjnej. Co istotne, spowolnienie wzrostu PKB nie będzie oznaczało stabilizacji poziomu płac, lecz bez wątpienia jedynie zmniejszenie dynamiki wzrostu. Zatem,
jak można zauważyć, czynniki makroekonomiczne oddziałują na płace przede wszystkim w sposób pośredni, dlatego też nie zostały ujęte jako determinanty wynagrodzeń.
– Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw), na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
§ Poziom bezrobocia – silny wpływ na presję płacową ma wielkość bezrobocia strukturalnego oraz wielkość bezrobocia długookresowego. Poziom obu tych typów bezrobocia determinuje zakres nieefektywnej podaży pracy. Im wyższy poziom bezrobocia,
przy czym bezrobocia stanowiącego realną konkurencję na rynku pracy (zatem bezrobotnych krótkookresowo oraz tych, którzy nie należą do bezrobocia strukturalnego),
tym mniejsza będzie presja na wzrost płac. Zmniejszanie poziomu bezrobocia długookresowego oraz bezrobocia strukturalnego prowadzić będzie do zmniejszania presji
na płace w gospodarce.
§ Niedopasowania strukturalne na rynku pracy − podobnie jak bezrobocie strukturalne,
tak również niedopasowanie strukturalne podaży do popytu na rynku pracy (rozumiane jako zjawisko szersze niż tylko bezrobocie – obejmujące osoby nieaktywne zawodowo, osoby zatrudnione i bezrobotne) silnie oddziałuje na poziom płac w gospodarce.
Niedopasowanie kwalifikacyjne, zawodowe czy przestrzenne (często wiązane z kategoriami mobilności zawodowej, kwalifikacyjnej, czy też przestrzennej) obniża możliwość
konkurowania o miejsca pracy i tym samym prowadzi do wzrostu presji na płacę
ze strony osób zatrudnionych niemających realnej konkurencji na rynku pracy. Dlatego też wszelkie działania skutkujące wzrostem mobilności zawodowej, kwalifikacyjnej
czy przestrzennej będą silnie wpływały na obniżanie się presji na płace w gospodarce.
§ Wysokość zasiłków dla bezrobotnych – wpływa na oczekiwania płacowe/poziom
płacy progowej, w dalszej mierze decyduje o intensywności poszukiwań na rynku
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pracy. Siła oddziaływania czynnika, jakim jest polityka społeczna jest obliczana głównie
jako poziom kompensacji dochodów – jaką część dochodu z pracy osoby zatrudnionej
stanowią zasiłki i pomoc społeczna otrzymywane w okresie bezrobocia. Im wyższy
poziom wsparcia, jak również, im dłuższy poziom ich wypłacania, tym koszty poszukiwania zatrudnienia są niższe. Niższe koszty (uciążliwość) bezrobocia zdecydowanie
wpływają na podnoszenie poziomu aspiracji płacowych osób bezrobotnych, jak również podnoszą poziom presji na płacę wśród osób zatrudnionych – co jest efektem
zachwiania dotychczasowej relacji pomiędzy dochodami z pracy i z bezrobocia. Zatem
wzrost poziomu płacy minimalnej, jak również podnoszenie poziomu wsparcia dla
osób bezrobotnych są czynnikami silnie podnoszącymi presję na płace.
§ Elastyczność zatrudnienia – stosowanie w szerszym zakresie elastycznych form zatrudnienia może być czynnikiem zmniejszającym presję na wzrost płac. Wzrost zasięgu elastycznych form zatrudnienia w zatrudnieniu ogółem zwiększa przede wszystkim
zatrudnienie w grupie pracowników peryferyjnych 93 i głównie w tym obszarze elastyczne zatrudnienie będzie podnosiło poziom konkurencji o miejsca pracy, co w efekcie będzie obniżało presję na płace w tej grupie pracowników. Drugą ścieżką oddziaływania uelastycznienia zatrudnienia na płace będzie zmniejszanie niedopasowania
pomiędzy zapotrzebowaniem na określoną pracę w określonym czasie i w określonej
ilości a jej podażą na rynku. Uelastycznienie zatrudnienia w kontekście rozliczenia
czasu pracy, ilości tej pracy oraz wynagrodzeń będzie (co jest niekorzystne dla pracowników, ale korzystne dla zatrudniających) implikowało obniżenie presji na płace, jak
również poziomu wynagrodzeń w ogóle.
§ Wydajność pracy – jest to czynnik stanowiący fundamentalny punkt odniesienia dla
przedsiębiorców przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych zmianach poziomu
wynagrodzeń. Należy spodziewać się, że generalnie przedsiębiorcy (z pewnością
w większym stopniu związani ze sferą prywatną niż z publiczną oraz eksportujący
Grupa pracowników mniej istotnych dla przedsiębiorstwa (patrząc z perspektywy strategicznego
rozwoju oraz codziennej działalności). Pracownicy ci są łatwiej zastępowalni, gdyż posiadają ten typ
kwalifikacji, które są łatwe do znalezienia i pozyskania na rynku pracy. Po drugiej stronie znajdują się
„pracownicy rdzenia”, którzy dla przedsiębiorstwa stanowią podstawę niezakłóconej działalności.

93
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swoje dobra i usługi) będą dążyć do utrzymania swojej konkurencyjności na unijnym
rynku pracy, do ograniczania wzrostu poziomu wynagrodzeń poniżej dynamiki zmian
odnoszących się do produktywności pracy. W przypadku firm sektora publicznego
oraz w państwowej sferze budżetowej nie należy spodziewać się istotnego wpływu
czynnika wydajności pracy na kształtowanie się poziomu wynagrodzeń.
§ Siła związków zawodowych i poziom uzwiązkowienia – ponieważ w Polsce poziom
uzwiązkowienia i siła oddziaływania związków zawodowych są zdecydowanie wyższe
wśród przedsiębiorstw sfery publicznej, potencjalna presja na wynagrodzenia ze strony
tego czynnika uwarunkowana będzie głównie sytuacją panującą w tych sektorach
gospodarki, w których istotnym graczem jest właściciel publiczny. Dodatkowo należy
uwzględnić tutaj siłę oddziaływania związków zawodowych funkcjonujących w instytucjach należących do państwowej sfery budżetowej. Wpływ związków zawodowych
może być istotny w przypadku negocjacji prowadzonych na poziomie Komisji Trójstronnej dotyczących poziomu płacy minimalnej w latach 2011-2013.
– Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
§ Poziom płacy minimalnej – istotne podwyżki płacy minimalnej mogą zwiększyć
poziom przeciętnych wynagrodzeń, równocześnie jednak mogą doprowadzić do istotnego zmniejszenia popytu na pracę pracowników najniżej wykwalifikowanych i o niskiej
produktywności oraz osób młodych, co doprowadzi do spadku poziomu zatrudnienia,
jak również do zwiększenia poziomu zatrudnienia w szarej strefie. Nie należy spodziewać się ponadto odejścia od mechanizmu płacy minimalnej jako takiej oraz ograniczania istniejących ustawowych gwarancji wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
§ Wejście do strefy euro – nie należy spodziewać się, by do 2013 r. Polska podjęła kroki
umożliwiające wejście do strefy euro. Tym samym, oddziaływania tego czynnika
na wzrost płac realnych będzie można się spodziewać po wejściu do unii walutowej.
Bez względu na moment, w którym to nastąpi, w początkowych latach funkcjonowania
w unii walutowej nie należy spodziewać się bardzo dużej presji na wzrost wynagrodzeń.
Nawet, jeżeli poziom wynagrodzeń będzie rósł, wynikało to będzie przede wszystkim
z procesu konwergencji realnej oraz wzrostu wydajności pracy.
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§ Skuteczność walki z szarą strefą – zintensyfikowanie działań administracyjnych ukierunkowanych na walkę z szarostrefowym zatrudnieniem może oddziaływać różnokierunkowo: z jednej strony, przepłynięcie pracowników związanych z szarą strefą na legalny rynek
pracy może wpłynąć na obniżenie poziomu wynagrodzeń, w szczególności w obszarze niskich kwalifikacji (ich płaca progowa będzie niższa od aktualnie pracujących), z drugiej
jednak strony ujawnienie się podmiotów szarostrefowych spowoduje presję na wzrost
wynagrodzeń ze względu na zwiększenie obciążeń podatkowych i pozapodatkowych.
– Analiza innych, trudnych do przewidzenia zagrożeń, tzw. „dzikich kart” (np. klęsk ży‑
wiołowych itp.)
§ Czynniki polityczne – zbliżające się wybory parlamentarne (2011 r.) mogą w istotny
sposób determinować działania rządu w stosunku do kształtowania się poziomu wynagrodzeń w sferze budżetowej, jak również poziomu wynagrodzenia minimalnego. Nie
należy spodziewać się mocnej, konfrontacyjnej polityki rządu w tym zakresie, co będzie oznaczało, że najbardziej prawdopodobna będzie realizacja scenariusza realistycznego lub też pesymistycznego. Przy czym warto pamiętać, że rosnący dług publiczny
może wywołać silne reakcje ze strony rządu, aktualnie pojawiają się zapowiedzi o możliwości zamrożenia płac sfery budżetowej w 2011 r., a nawet 2012 r.

4. Sposób wpływu zdefiniowanych czynników
Czynniki
wpływu

Kierunek
zmian

Wyjaśnienie/przyczyny/argumenty
Analiza makroekonomiczna

Koniunktura
gospodarcza
(w Polsce, UE,
na świecie)

+

znaczący wpływ wzrostu gospodarczego na wzrost presji na płace

Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw), na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
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Czynniki
wpływu

Kierunek
zmian

231

Wyjaśnienie/przyczyny/argumenty

Poziom
bezrobocia

=

brak zmian wielkości i struktury zasobu bezrobocia nie będzie oddziaływać
na poziom płacy realnej w analizowanym okresie

Niedopasowania
strukturalne
na rynku pracy

+

wzrost poziomu zatrudnienia przy niezmieniającym się poziomie strukturalnych
(kwalifikacyjnych zawodowych i przestrzennych) niedopasowań będzie wpływał
na wzrost presji na płace

Wysokość
zasiłków dla
bezrobotnych

=

brak zmiany warunków wypłacania zasiłków dla bezrobotnych (także jego
wysokości i okresu wypłat) nie będzie w najbliższym okresie zwiększał presji
na wzrost płac

Elastyczność
zatrudnienia

-

widoczny stopniowy wzrost elastycznych form zatrudnienia będzie wpływał
na obniżenie presji na płace

Wydajność pracy

+

wzrost wydajności pracy będzie wpływał w najbliższym okresie na stały wzrost
presji na płace

Siła związków
zawodowych
i poziom
uzwiązkowienia

+

działalność związków zawodowych będzie w tym okresie wyraźnie wpływała
na wzrost presji na płace

Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
Poziom płacy
minimalnej
Wejście do strefy
euro
Skuteczność
walki
z szarą strefą

=

zakładając brak zmiany poziomu płacy minimalnej w badanym okresie,
nie powinna ona oddziaływać w większym stopniu na wzrost płac

=/-

w najbliższym okresie nie powinna być odczuwana presja na płace wynikająca
z prób wejścia do strefy euro, jednak próba spełnienia kryteriów konwergencji
będzie wymuszała obniżenie presji na płace

=

nie będzie w sposób wyraźny wpływała na presję na płace

Analiza innych, trudnych do przewidzenia zagrożeń, tzw. „dzikich kart”
Czynniki
polityczne
– zbliżające się
wybory
samorządowe
i parlamentarne
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5.3.

Scenariusz – Kapitał ludzki przedsiębiorstw

1. Pytania, na które szukano odpowiedzi
Jak będzie się kształtowało zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje
w przedsiębiorstwach i jakie są szanse na zaspokojenie tego zapotrzebowania?

2. Wizja kierunku rozwoju danego obszaru
Scenariusz realistyczny
W bardzo krótkiej perspektywie, założonej w obecnym scenariuszu, popyt na pracę
nie będzie zasadniczo odbiegał od tego, jaki stwierdzono na podstawie przeprowadzonych
badań sondażowych. Umacniać się będzie coraz silniej polaryzacja zapotrzebowania
na kompetencje, której pierwsze symptomy zaobserwowano już w wynikach sondażu: będzie
powstawać coraz więcej miejsc pracy wymagających wysokich kompetencji, nastąpi niewielki
wzrost miejsc pracy dla pracowników o kompetencjach stricte zawodowych (robotnicy
wykwalifikowani), będzie następować nieznaczna redukcja zapotrzebowania na pracowników
wykonujących prace biurowe, urzędnicze, czy też prace, które mogą zostać poddane procesom automatyzacji. W krótkiej perspektywie wynikiem tego będzie niedopasowanie struktury popytu na pracę do struktury podaży pracy. Uwidocznią się sygnalizowane w badaniach
problemy ze znalezieniem specjalistów, legitymujących się nie tylko wykształceniem formalnym, ale i wysokimi kompetencjami oraz doświadczeniami zawodowymi.
Jednocześnie, co także zaobserwowano już w przeprowadzonych badaniach, będzie
wzrastać poziom wymagań pracodawców w stosunku do pracowników: nawet od pracowników wykonujących względnie proste czynności zawodowe będzie się oczekiwać wyższych
kompetencji ogólnych, pozwalających im szybciej dostosowywać się do zmiennych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W kształceniu nacisk musi być zatem położony
zarówno na rozwój kompetencji zawodowych, jak i kompetencji ogólnych, umożliwiających
pracownikom szybszą adaptację do nowych warunków i rozwiązań technologicznych.
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W związku z nadwyżką pracowników z wykształceniem wyższym i średnim,
zwłaszcza w najniższych grupach wiekowych (15-24 lata), może przybierać na sile zjawisko
wykonywania pracy wymagającej niższych kompetencji, niż posiadane. Może to powodować dalszy odpływ wysokowykwalifikowanych kadr za granicę, co z kolei może skutkować
zmniejszeniem produktywności polskiej gospodarki. W dłuższej perspektywie, w warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej i wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, ta tendencja może zostać zahamowana.
Scenariusz pozytywny
W okresie, który obejmuje scenariusz będzie wzrastać popyt na kadrę o wysokich
kompetencjach, szczególnie w dziedzinach zarządzania, nowoczesnych technologii, inżynierii. Ten popyt będzie stopniowo równoważony przez podaż. Będzie to możliwe dzięki
konsekwentnym działaniom dostosowawczym, jakie zostaną podjęte w sektorze edukacji
i szkolnictwa wyższego oraz wzrastającemu poziomowi aktywności zawodowej, także
w starszych grupach wiekowych oraz wśród kobiet. Stopniowo zwiększać się będzie liczba
studiujących na kierunkach technicznych, a kompetencje absolwentów tych kierunków
będą coraz lepiej dostosowane do potrzeb rynku pracy.
Wolno, lecz systematycznie, będzie wzrastać zatrudnienie w sektorze usług,
a zmniejszać się w sektorze nieproduktywnego rolnictwa. Stopniowo wzrastać będzie
poziom uczestnictwa w kształceniu przez całe życie, a pracodawcy, w tym także ci z sektora
małych przedsiębiorstw, w coraz większym stopniu będą podejmować działania na rzecz
podnoszenia jakości kapitału ludzkiego.
Scenariusz pesymistyczny
W przypadku niepowodzeń wewnętrznych reform i przy negatywnym oddziaływaniu czynników zewnętrznych mogą utrwalać się niekorzystne zjawiska na rynku pracy.
Jednym z nich może być utrzymujący się, a nawet nasilający, proces migracji związany
ze zbyt małą liczbą miejsc pracy dla osób o wysokich kompetencjach. Szczególnie niekorzystnie mogą oddziaływać migracje osób o wysokich kwalifikacjach, które nie mogą
w kraju zrealizować swoich ambicji zawodowych. Niekorzystnym zjawiskiem może też być
utrwalenie obecnej struktury zawodowej: nadal znaczna część pracujących będzie zatrud-
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niona w niskoproduktywnym rolnictwie, w sektorze administracji, usługach (które nie
wymagają wysokich kwalifikacji). Mogą się pogłębiać zaobserwowane w badaniach sondażowych różnice regionalne pomiędzy rozwijającymi się regionami zachodnimi, a wolno
rozwijającymi się regionami wschodnimi i południowo‑wschodnimi oraz między względnie silnymi centrami rozwoju znajdującymi się w dużych miastach a miejscowościami peryferyjnymi. Będzie się też utrzymywać wysokie bezrobocie i będzie ono miało charakter
długotrwały. Jakość kapitału ludzkiego będzie wzrastać bardzo powoli, utrzymywać się
będzie niski współczynnik aktywności zawodowej, gdyż ludzie będą preferować pewne,
choć niskie, transfery socjalne, zamiast niepewności zatrudnienia.

3. Czynniki wpływające na możliwe zmiany w zaprojektowanej prognozie
Na przebieg scenariusza oddziałują te same czynniki, które opisano w scenariuszu
rozwoju zatrudnienia, tutaj zatem odniesiemy się tylko do tych kwestii, które w sposób specyficzny będą oddziaływały na zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w przedsiębiorstwach oraz na podaż kompetencji wśród pracowników i potencjalnych pracowników.
– Analiza makroekonomiczna
§ Koniunktura gospodarcza – lepsza koniunktura będzie sprzyjała rozwojowi kapitału
ludzkiego, a w tym inwestycjom w doskonalenie kompetencji i kwalifikacji pracowników, powstawaniu większej liczby stanowisk pracy wymagających wysokich kompetencji oraz zainteresowaniu podnoszeniem własnych kompetencji wśród pracowników
i potencjalnych pracowników. Pogorszenie koniunktury gospodarczej może skutkować
nasileniem się procesów migracyjnych oraz wpływać na marnowanie zasobów kapitału
ludzkiego poprzez podejmowanie pracy poniżej posiadanych kompetencji.
§ Poziom inwestycji zagranicznych – oprócz silnego oddziaływania na poziom zatrudnienia, czynnik ten będzie wpływał też na rozwój kapitału ludzkiego i to w różnoraki
sposób. Po pierwsze, inwestycje w sektorze nowoczesnych technologii zwiększają
zapotrzebowanie na pracę wymagającą wyższych kompetencji, po drugie, sprzyjają
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transferowi innowacyjnych rozwiązań zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych,
po trzecie, sprzyjają procesowi bezpośredniej wymiany doświadczeń i rozwijaniu tzw.
kompetencji miękkich, w tym umiejętności pracy w środowisku wielokulturowym.
§ Poziom i efektywność absorpcji środków unijnych z okresu 2007-2013 – ponieważ
środki unijne stanowią jedno z najważniejszych źródeł finansowania rozwoju kapitału
ludzkiego w Polsce, poziom i efektywność ich wykorzystania silnie oddziałuje na sytuację w analizowanym obszarze. Właściwe adresowanie wsparcia i analiza użyteczności
podejmowanych działań mogą w sposób istotny przyczynić się do zmniejszenia niedoborów kompetencyjnych i lepszego dopasowania pomiędzy popytem na pracę a podażą pracy.
§ Nakłady na badania i rozwój – wzrost nakładów na B+R oraz modernizacja bazy
naukowej i edukacyjnej kraju, będą sprzyjały pojawianiu się nowych potrzeb w zakresie
kwalifikacji i umiejętności. Stagnacja w tym obszarze może zahamować dynamikę
rozwoju kapitału ludzkiego.
§ Wynagrodzenia – czynnik ten może oddziaływać na skłonność i możliwości do rozwijania kompetencji. W analizowanym okresie płace wysokowykwalifikowanej kadry, na
którą zapotrzebowanie będzie wzrastać, będą rosły dużo szybciej niż płace kadry niskokwalifikowanej. Niskie płace i brak perspektyw na poprawę jakości życia mogą hamować proces podnoszenia kompetencji, które są niezbędne do poprawy sytuacji zawodowej i życiowej jednostki. Ryzykiem, jakie związane jest z tą sytuacją jest
niewykorzystanie potencjału kadrowego polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie,
spowalnianie procesu rozwoju przedsiębiorstw i całej gospodarki. Szansą na odwrócenie tej tendencji jest natomiast powstawanie większej liczby miejsc pracy dla osób
o wysokich kwalifikacjach i upowszechnienie idei kształcenia przez całe życie, zarówno
wśród osób młodych, które nie zakończyły jeszcze procesu kształcenia, jak i wśród
osób w wieku średnim i starszych (tych aktywnych zawodowo, jak i nieaktywnych).
§ Czynniki demograficzne – w przyjętej perspektywie czynniki te jeszcze nie wpływają
niekorzystnie na dostępne na rynku pracy zasoby kapitału ludzkiego.
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– Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw), na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
§ Innowacyjność przedsiębiorstw, nastawienie na rozwój – czynnikiem krytycznym dla
podnoszenia jakości kapitału ludzkiego jest poziom innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Większy poziom innowacyjności i nastawienia na rozwój pociąga
za sobą większy popyt na pracę wymagającą wyższych kompetencji i wpływa także na
wzrost inwestycji w kapitał ludzki.
§ Współpraca nauki i biznesu – warunkiem podstawowym dla podnoszenia jakości kapitału ludzkiego jest ściślejsza współpraca tych dwóch sektorów, zarówno w dziedzinie
badań służących rozwojowi i innowacyjności, jak i w dziedzinie tworzenia programów
kształcenia studentów. W im większym stopniu programy nauczania są dostosowane
do potrzeb rynku pracy, tym efektywniejsze wykorzystanie kapitału ludzkiego.
§ Związki zawodowe – działalność związków zawodowych może wpływać na powodzenie bądź niepowodzenie wprowadzanych reform (np. finansów publicznych, ubezpieczeń, prawa pracy), oddziałując tym samym na koniunkturę gospodarczą, czyli pośrednio także na możliwości rozwoju kapitału ludzkiego.
– Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
§ Przyjęta w czerwcu 2010 r. nowelizacja kodeksu pracy dotycząca szkoleń pracowników
(prawo do urlopu, zwolnienie z podatku dochodowego kwot, które pracodawca przekaże pracownikowi na naukę) może oddziaływać niejednoznacznie. Zrównanie w sytuacji pracownika delegowanego przez firmę na szkolenie z sytuacją podejmującego
kształcenie z własnej inicjatywy może, z jednej strony, ułatwiać pracownikom uzyskanie urlopu, z drugiej zaś, zniechęcać pracodawców do zatrudniania pracowników szkolących się właśnie ze względu na konieczność zapewnienia im tego urlopu.
§ Realizacja idei kształcenia przez całe życie – opracowanie strategii rozwoju kształcenia
przez całe życie, zapewnienie wysokiej jakości w tym obszarze oraz przygotowanie do
kształcenia przez całe życie na różnych szczeblach edukacji będzie korzystnie wpływało
na rozwój kapitału ludzkiego.
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§ Na rozwój kapitału ludzkiego będą też oddziaływać pośrednio te decyzje rządowe,
które mają wpływ na zatrudnienie: zmiany w systemie emerytalnym, reformy finansów
publicznych, inwestycje infrastrukturalne, finansowe i administracyjne, funkcjonowanie publicznego otoczenia biznesu, system podatkowy.

4. Sposób wpływu zdefiniowanych czynników

Źródło: opracowanie własne.
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5.4.

Scenariusz – Otoczenie instytucjonalne prowadzenia działalności gospodarczej

1. Pytania, na które szukano odpowiedzi
Czy warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju będą się
zmieniać? Jeśli tak, to w jakim kierunku?

2. Wizja kierunku rozwoju danego obszaru (odpowiedź na te pytania)
Scenariusz realistyczny
W scenariuszu realistycznym rząd nie dokonuje żadnych działań zmieniających
otoczenie instytucjonalne prowadzenia działalności gospodarczej lub dokonuje zmian
o charakterze kosmetycznym. Proces uczenia się instytucji administracji państwowej następuje powoli, nowe przepisy prawne zwiększają koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast sami przedsiębiorcy coraz lepiej dostosowują się do istniejących warunków
prowadzenia działalności, co jeszcze bardziej zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw
większych i dłużej istniejących na rynku, i zwiększa bariery rozpoczynania działalności
gospodarczej.
Scenariusz pozytywny
W scenariuszu pozytywnym rząd dokonuje śmiałych reform poprawiających warunki prowadzenia działalności gospodarczej: nowa ustawa o prowadzeniu działalności
gospodarczej, redukcja instytucji mających prawo do kontrolowania przedsiębiorstw, przyspieszenie procedur sądowych i zwiększenie ich egzekwowalności, czy ułatwienie realizacji
inwestycji budowlanych. Rosnąć będzie efektywność przyznawanej pomocy publicznej,
a skala bezpośrednich dotacji dla przedsiębiorstw będzie maleć. Wprowadzane będą także
„meta‑zmiany” odnoszące się do samej filozofii rządzenia: zwiększenie roli planowania strategicznego oraz stabilności i przewidywalności prawa. Wprowadzone zmiany krótkookresowo zwiększają niepewność prowadzenia działalności gospodarczej, jednak w dłuższym
wymiarze czasu przynoszą korzyści.
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Scenariusz pesymistyczny
W scenariuszu pesymistycznym rząd wprowadza nieprzemyślane zmiany w otoczeniu instytucjonalnym działalności przedsiębiorstw. Wynikają one z braku planowania
strategicznego lub chęci redukcji deficytu budżetowego. Zmiany polityczne doprowadzają
do wycofania się z wcześniej wdrożonych reform. Działania takie krótkookresowo zwiększają niepewność i koszty prowadzenia działalności gospodarczej, także długookresowo nie
poprawiają jakości tego otoczenia.

3. Czynniki wpływające na możliwe zmiany w zaprojektowanej prognozie:
– Analiza makroekonomiczna
§ Koniunktura gospodarcza – koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie – rola tego
czynnika będzie zależeć od interakcji z pozostałymi (przede wszystkim wola polityczna
rządzących): pozytywna sytuacja gospodarcza może sprzyjać reformom, gdyż łatwiej
będzie ponieść ich ewentualne koszty, ale może też uśpić decydentów; załamanie się
sytuacji gospodarczej może, z jednej strony, uświadomić rządzącym nieuchronność
reform, a z drugiej – sprzyjać scenariuszowi pesymistycznemu poprzez skłanianie do
krótkowzrocznych działań (jak wzrost obciążeń podatkowych).
§ Środki unijne – rola tego czynnika zależeć będzie od interakcji z innymi czynnikami
(przede wszystkim zaplecza eksperckiego); z jednej strony, mogą one służyć jako źródło finansowania wprowadzanych zmian; z drugiej jednak strony ich wygaszanie może
wymusić na rządzących wprowadzanie realnych reform.
– Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych
przedsiębiorstw), na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
§ Wola polityczna, umiejętności i odwaga rządu – spośród opisywanych w scenariuszach obszarów, niniejszy jest najbardziej sterowalny przez administrację publiczną
i w największej mierze zależy właśnie od jej woli politycznej, umiejętności wdrażania decyzji oraz odwagi.
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§ Postawa opozycyjnych sił politycznych oraz partnerów społecznych – sprzyjająca albo
nawet inicjująca rola tych aktorów, wspartych wiedzą ekspercką, może być silnym
bodźcem do wprowadzania niezbędnych reform.
§ Administracja publiczna – kluczowe znaczenie dla ograniczenia negatywnego wpływu
administracji publicznej na działalność przedsiębiorstw ma przezwyciężanie partykularnych interesów instytucji (np. kontrolujących przedsiębiorstwa), których władza
zostałaby ograniczona w wyniku wprowadzania tych reform.
– Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
§ Wzrost roli programowania strategicznego i wynikająca z tego faktu zmiana filozofii
tworzenia prawa.
§ Umacnianie się zaplecza eksperckiego administracji publicznej.
– Analiza innych, trudnych do przewidzenia zagrożeń, tzw. „dzikich kart” (np. klęsk
żywiołowych itp.)
§ Kalendarz wyborczy – duże znaczenie dla analizowanego obszaru będzie miał zarówno termin, jak i wynik najbliższych wyborów parlamentarnych.
4. Sposób wpływu zdefiniowanych czynników

Źródło: opracowanie własne.
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5.5.

Scenariusz – Działalność powiatowych urzędów pracy a lokalne rynki pracy

1. Pytania, na które szukano odpowiedzi
Jaka będzie podstawowa rola Powiatowych Urzędów Pracy 94 (PUP) w poprawie
warunków działania przedsiębiorstw oraz dostosowywaniu podaży do popytu na kwalifikacje? Jak będzie wyglądało wypełnianie zadań PUP związanych z pośrednictwem pracy,
realizacją programów aktywizujących, poradnictwem zawodowym oraz zdobywaniem
i publikowaniem informacji o lokalnym rynku pracy? Jak będzie wyglądać współpraca
przedsiębiorstw z urzędami pracy?

2. Wizja kierunku rozwoju danego obszaru (odpowiedź na te pytania)
Scenariusz realistyczny
W związku z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 95
rola PUP dla funkcjonowania rynku pracy będzie istotna, ale raczej tylko w pewnych obszarach. Mianowicie, w ramach realizowanego poradnictwa zawodowego doradcy będą mogli
kierować bezrobotnych i poszukujących pracy na szkolenia umożliwiające nabycie nowych
kompetencji lub doszkolenie. Pośrednictwo pracy PUP będzie ważne jednak tylko w przypadku stanowisk wymagających relatywnie niższych kompetencji. Mimo iż przedsiębiorstwa korzystają częściej z pośrednictwa pracy oferowanego przez PUP niż przez usługodawcę prywatnego, nadal z usług PUP będzie korzystała nieduża część przedsiębiorstw
poszukujących pracowników. Dalej też połowa firm nie będzie wiedzieć, jaka jest oferta
PUP do nich skierowana, nie ma bowiem większych zmian w tej kwestii w ciągu kilku lat.
Utrzyma się najprawdopodobniej popularność programów stażowych oferowanych przez
PUP, które mogą zmniejszać defaworyzację absolwentów na rynku pracy wynikającą z tego,
iż zatrudnienie takich osób jest postrzegane przez przedsiębiorców jako niepotrzebne ryzy94

W tym urzędów grodzkich i miejskich.

I związanych z tym dużych funduszy przeznaczonych na rozwój zarówno przedsiębiorstw, pracowników,
poszukujących pracy, bezrobotnych, jak i instytucji wspomagających rynek pracy.

95
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ko. Łatwiej będzie zatem wchodzić na rynek nowym pokoleniom. Jednocześnie sama oferta programów aktywizujących dalej nie będzie w pełni dostosowana do potrzeb, ze względu
na małą elastyczność systemu. Innymi słowy, PUP dalej będą mieć niewielkie możliwości
w zakresie dynamicznego wprowadzania zmian w ofercie w oparciu o rodzące się lokalnie
potrzeby. Najbliższe lata będą jednak okresem przejściowym i trudno przewidzieć rozwój
wydarzeń dotyczących możliwości diagnozowania potrzeb przedsiębiorców i ogólniej –
zmieniającego się lokalnie układu kompetencji (bilansu popytu i podaży). Najbardziej
prawdopodobny scenariusz jest taki, że poziom wykorzystania takich opcji diagnostycznych będzie rósł bardzo powoli, w miarę uczenia się przez instytucje zastosowania nowych
źródeł informacji. Pracownicy PUP oraz instytucje decydujące o finansowaniu działań
PUP potencjalnie będą dysponować adekwatniejszą informacją regionalną, ze względu na
rozwój obserwatorów regionalnych, czy rozpoczynającą się w 2010 r. realizację badań
w ramach pięcioletniego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Wciąż jednak Krajowy
System Monitoringu Rynku Pracy nie będzie dostosowany do potrzeb informacyjnych
(m.in. nie będzie można uzyskać informacji o poszukiwanych przez przedsiębiorców
kompetencjach i oferowanych kompetencjach przez bezrobotnych).
Scenariusz pozytywny
W scenariuszu pozytywnym rola PUP będzie bardzo ważna w ciągu nadchodzących trzech lat, ponieważ publiczne instytucje rynku pracy wykorzystają potencjał tkwiący
w funduszach unijnych i wdrażaniu systemów gromadzących informacje ważne dla działalności urzędów. Doradztwo zawodowe PUP, oparte o rzetelne informacje diagnostyczne
i ewaluacje dotychczasowych działań, a także wsparte możliwościami związanymi z realizacją
projektów w ramach PO KL, spowoduje korektę podaży kompetencji. PUP pośredniczyć
będą między pracownikami a pracodawcami w optymalny sposób, tzn. w przypadku niemożliwości skierowania osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy do pracodawcy, który
zgłosił ofertę w tym PUP, osoby te będą: 1) wspierane w poszukiwaniu ofert z innych źródeł
(w tym – z baz PUP w sąsiadujących powiatach), a dopiero w ostateczności 2) kierowane do
udziału w programach dających w efekcie takie kompetencje, które będzie można spożytkować na rynku pracy. W przypadku ofert skierowanych do osób o wyższych kwalifikacjach,
gdy brakować będzie kandydatów w bazach (lokalnej i okolicznych powiatów) potencjal-
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nych pracowników, oferty będą mogły być wykorzystane, ponieważ jednocześnie zostaną
udostępnione publicznie dla firm prywatnych zajmujących się pośrednictwem. Działy HR
przedsiębiorstw poszukujących pracowników będą miały dostęp do bazy danych bezrobotnych (i informacji o ich kompetencjach). PUP będą oferować dla pracodawców adekwatne
programy sprzyjające zdobyciu nowych pracowników. System programów aktywizujących
będzie elastyczniejszy, tzn. oferta programów będzie dynamicznie dostosowywana do zmieniających się potrzeb. Owo dostosowywanie będzie się odbywać dzięki dobrej informacji
diagnostycznej będącej w dyspozycji Ministerstwa Pracy oraz PUP. Urzędy będą uzyskiwać
informacje o lokalnym rynku pracy i w ten sposób lepiej realizować poradnictwo zawodowe,
tak aby kompetencje zdobywane przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy były korygowane do potrzeb rynku pracy. Systemy, takie jak KSMRP, będą lepiej dostosowane do
potrzeb, kodowane będą w ich ramach kompetencje. Zatem na lokalnym poziomie, także
uwzględniającym gminy, będzie można dokonywać bilansu podaży i popytu kompetencji.
Realizowane w perspektywie kolejnych lat badania dotyczące rynku pracy (np. Obserwatoria, Bilans Kapitału Ludzkiego) będą pozwalały na uzyskanie potrzebnych informacji diagnostycznych. PUP będą nie tylko korzystać z informacji o lokalnym rynku pracy, ale też będą
publikować informacje przydatne dla przedsiębiorców. Zostanie jasno zdefiniowana ogólnie
przyjęta rola PUP, dzięki temu ocena pracy PUP odbywać się będzie na podstawie efektów
działań wynikających z zadań. Zadań, które realistycznie mogą zmienić coś na rynku. Część
obciążeń związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o powiatowym rynku
pracy można by przekazać WUP, by odciążyć pracowników PUP (w takim zakresie, w jakim
systemowe rozwiązania byłyby efektywniejsze), a zarazem zapewnić dobrą lokalną informację o rynku pracy. W przyszłości, gdyby scenariusz pozytywny się zrealizował, polepszy się
ogólnie współpraca pracodawców z PUP, a więc efekty pracy urzędów będą adekwatniejsze
do potrzeb rynku. Lepszy stosunek do urzędów skutkować będzie wzrostem skłonności do
udostępniania informacji potrzebnej do diagnozy lokalnego rynku pracy.
Scenariusz pesymistyczny
W wersji pesymistycznej, rola PUP w regulowaniu i wspomaganiu sytuacji na rynku
pracy będzie marginalna i raczej związana z polityką socjalną niż prorozwojową. Pracodawcy
będą korzystać z pośrednictwa PUP tylko wówczas, gdy nie będą mieli innego wyjścia,
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a skuteczność tego pośrednictwa będzie coraz mniejsza. Pracodawcy nie będą zgłaszać ofert
pracy do PUP, przez co dotarcie do informacji o tych ofertach będzie utrudnione. Trudniej
będzie zatem osobom o niższych kwalifikacjach znaleźć zatrudnienie, zwiększy się obciążenie doradców zawodowych i część osób, która mogłaby znaleźć zatrudnienie będzie dłużej
klientami PUP. W konsekwencji, w bardzo pesymistycznej wersji scenariusza, duża część
rejestrujących się osób będzie niepotrzebnie kierowana do udziału w programach aktywizujących lub podnoszących kompetencje 96. Istnieje zagrożenie, że przy braku dodatkowych
szkoleń dla stażystów, programy aktywizujące nie zmienią sytuacji absolwentów, bo przedsiębiorstwa mogą nie chcieć inwestować w szkolenie stażystów. Drugim zagrożeniem związanym z programami aktywizującymi jest nieelastyczne podejście do tego, kto i na jak długo
może zostać stażystą. Informacje, którymi dysponować będą pracownicy instytucji decydujących o finansowaniu działań PUP i sami pracownicy PUP, będą nieadekwatne, przez co nie
będzie możliwe efektywne wykorzystanie funduszy przeznaczonych na wsparcie rynku
pracy. Doradztwo zawodowe oraz oferta programów szkoleniowych nie będą oparte o rzetelną diagnozę sytuacji na rynku pracy, w tym – na lokalnym rynku. Źle wykorzystane zostaną
pieniądze wydane na tworzenie KSMRP oraz lokalnych Obserwatoriów, a mogłyby służyć
bezpośredniemu wsparciu. Rola PUP zostanie zdegradowana do roli instytucji obsługującej
osoby wykluczone z rynku pracy lub takie, które wykorzystują rejestrację tylko do uzyskania
zabezpieczeń socjalnych. Brak wiary w znaczenie PUP na lokalnym rynku pracy będzie
zmniejszał szanse na uzyskiwanie adekwatnych informacji o tym rynku.

3. Czynniki wpływające na możliwe zmiany w zaprojektowanej prognozie:
– Analiza makroekonomiczna
§ Poziom i efektywność absorpcji środków unijnych z okresu 2007-2013 – wiąże się
z tym duża szansa, pracownicy PUP mogą być głównymi katalizatorami efektywnego
wykorzystania funduszy w zakresie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem
z rynku pracy i lepszego dostosowywania podaży kompetencji do popytu na nie, jako
Przekierowanie jest szybszą (choć niekoniecznie adekwatną w danym przypadku) formą doradztwa,
w przeciwieństwie np. do pomocy w znalezieniu oferty.

96
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że mogą kierować potencjalnych pracowników na szkolenia itp., warunkiem jest
dostępność danych o potrzebach przedsiębiorstw na lokalnym rynku pracy.
§ Poziom bezrobocia – jest czynnikiem ryzyka, większy lokalnie poziom zmusza pracowników PUP do koncentracji na obsłudze jednego typu klientów, zwiększa też ich
obciążenie i zmniejsza szanse skuteczności indywidualnego doradztwa zawodowego,
do którego w takiej sytuacji trudniej się przygotować ze względu na niewystarczającą
ilość czasu na śledzenie zmian związanych z podażą i popytem kompetencji w regionie.
– Analiza interesów wewnątrz sektora przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich
i dużych), na zewnątrz sektora (interesów rządu, związków zawodowych)
§ Postawa przedsiębiorców wobec PUP i – ogólniej – systemu pomocy publicznej oraz
polityki rynku pracy i związanych z tym potrzeb informacyjnych instytucji publicznych – publiczne instytucje rynku pracy będą najskuteczniej działać, gdy dostępna
będzie wiedza o potrzebach przedsiębiorstw. Wysiłek pracodawców włożony w udział
w badaniach, dostarczaniu informacji statystycznych i we współpracę z urzędami pracy
(nawet jeżeli będzie to tylko dostarczanie danych) jest w interesie przedsiębiorstw.
Promocja pozytywnego podejścia przedsiębiorstw do próśb instytucji publicznych
o informację (zmiana ewentualnych negatywnych postaw przedsiębiorstw, np. w postaci: „i tak nic to nie zmieni”) sprzyjać będzie wdrożeniu podejścia opartego o dowody
(evidence‑based) przez służby publiczne. Duża szansa tkwi w możliwości gromadzenia
danych w ramach systemów, takich jak KSMRP czy badań w ramach działań Obserwatoriów przeprowadzanych wśród lokalnych przedsiębiorstw. Jednak, jeżeli przedsiębiorcy nie będą chcieli przekazywać danych, zaistnieje ryzyko działania bez oparcia
na rzetelnych danych diagnostycznych.
§ Udział przedsiębiorstw oraz instytucji je zrzeszających i reprezentujących w debatach
nad rolą PSZ – jeżeli wypracowane rozwiązanie dotyczące roli służb publicznych
na rynku pracy będzie tworzone przy współudziale przedsiębiorstw, zwiększy szanse
na jego adekwatność i skuteczne wdrażanie.
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– Analiza wpływu potencjalnych decyzji rządowych na przebieg scenariusza
§ Rozwój polityki rynku pracy zgodnie z podejściem opartym o dowody (evidence‑based)
– monitoring kluczowych aspektów funkcjonowania rynku pracy, w tym poszukiwania
i oferowania kompetencji, jest szansą na wzmocnienie roli PUP w dziedzinach, w których
mogą pomóc na rynku pracy. W tym kontekście ważne będą prace Obserwatoriów, analizy regionalne dostarczające informacji o potrzebach lokalnych rynków pracy.
§ Korzystanie przez instytucje zarządzające i wdrażające pomoc publiczną z Krajowego
Systemu Monitoringu Rynku Pracy – jako potencjalnego źródła informacji o potrzebach i ich zmianach (warunek: kodowanie potrzebnych kompetencji). Jeżeli decyzje
dotyczące tego, jakie działania finansować i dobre przewidywanie zmian tych potrzeb,
by dostosować ofertę, będą wynikały z rzetelnie zbieranych danych, wówczas trafność
usług oferowanych przez PUP się zwiększy. Ale istnieje ryzyko, że system nie będzie
adekwatny do potrzeb diagnostycznych (brak informacji o oferowanych i potrzebnych
kompetencjach) i nie będzie wiarygodny ze względu na brak ofert zgłaszanych do PUP
przez pracodawców.
§ Dobre relacje między PUP a pracodawcami, jakość usług PUP oferowanych przedsiębiorstwom – jakość ta oznacza dbałość o dostarczanie pełnych, wyczerpujących informacji (także z własnej inicjatywy), informowanie o innych ofertach współpracy z pracodawcami, pomoc w wypełnianiu zobowiązań pracodawców wynikających
z prowadzenia koniecznej dokumentacji, dobre poradnictwo zawodowe, znajomość
aktualnych ofert podanych w poprzednim punkcie (ewentualnie otwieranie specjalnych punktów informacyjnych wyspecjalizowanych w takich informacjach), udostępnianie informacji ujętych w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorcy.
§ Rozwój sieci kontaktów między instytucjami rynku pracy – związanych z tym, że lokalnie niedostosowaną podaż do popytu kompetencji można rozwiązać przez mobilność
potencjalnych pracowników. Jeżeli współpraca ta będzie dobra, wówczas łatwiej działać
na lokalnym rynku pracy.
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§ Dyskusja na szczeblu centralnym o roli PUP, w tym na temat sposobów wdrażania działań – odpowiedź na pytanie, jakie zadania powinny wypełniać, czy można (i jak) rozwiązać problem nieelastycznego podejścia do wdrażanych działań, czy można zmniejszyć
biurokrację i dać większą szansę na inicjatywy PUP wynikające z lokalnej sytuacji.

4. Sposób wpływu zdefiniowanych czynników

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Zaprezentowane w tej części opracowania scenariusze dotyczące wybranych, kluczowych aspektów funkcjonowania polskiego rynku pracy (zatrudnienia i wynagrodzeń, kapitału ludzkiego, otoczenia instytucjonalnego, roli publicznych służb zatrudnienia) pokazują
możliwe ścieżki rozwojowe w horyzoncie 2013 r. Nie jest to oczywiście okres, w którym
można oczekiwać rewolucyjnych, strukturalnych zmian w opisanych obszarach, tym nie-
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mniej w obliczu obecnej niepewnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie, ciągłego
poszukiwania nowej filozofii ładu społecznego i rozwoju gospodarczego wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi i bez wątpienia wiele nowych będzie postawionych. Próbą odpowiedzi,
czy też próbą antycypowania pojawienia się pewnych zdarzeń w przyszłości, które będą
determinowały sytuację na rynku pracy są scenariusze przedstawione w tej części publikacji.
Szczególnie istotnym aspektem są potencjalne kierunki oddziaływania czynników, które
zostały zidentyfikowane i omówione w każdej części problemowej. Czynniki te mogą
w określony sposób wpływać na przyszłą sytuację w sektorze przedsiębiorstw, a zarazem
oddziaływać na możliwość zaistnienia jednego z trzech wariantów scenariusza w poszczególnych obszarach. Poniżej zaprezentowano graficzne zestawienie grup czynników zidentyfikowanych jako kluczowe dla kierunków zmian zachodzących w poszczególnych obszarach.
Rys. 40. Relacje pomiędzy analizowanymi obszarami i czynnikami, które wpływają na
przebieg scenariusza

Źródło: opracowanie własne.

Zdaniem autorów zaprezentowane powyżej czynniki, kierunki ich wpływu oraz
siła ich oddziaływania powinny stać się częścią głębokiej, długofalowej dyskusji publicznej
z udziałem wszystkich najważniejszych aktorów rynku pracy. Po co nam taka dyskusja?
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Czy nie wystarczy rynek? A może państwo jest odpowiedzią na wszelkie problemy zagrażające rynkowi pracy? Odpowiedzią jest dialog i wspólne poszukiwanie akceptowalnych dla
wszystkich jego partnerów rozwiązań, ponieważ:
§ nie można sobie wyobrazić efektywnego, nowoczesnego i dynamicznego rynku pracy
bez dobrze wykwalifikowanych, otwartych na zmiany pracowników,
§ pracownicy, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom wynagrodzeń, stabilności, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju muszą być wspierani przez związki zawodowe, które są
otwarte na dialog i współpracę,
§ rynek pracy nie będzie się rozwijał bez innowacyjnych, nastawionych na rozwój przedsiębiorców,
§ nie będziemy mogli zwiększać poziomu zatrudnienia bez racjonalnej, odpowiedzialnej
polityki publicznej w zakresie rynku pracy.

Lista obszarów, których rozwój przedstawiono w możliwych scenariuszach, nie jest
wyczerpująca i zamknięta. Podobnie traktować należy listę czynników, które mogą oddziaływać na sytuację w tych obszarach. Warto ponadto dodać, że obszary te są ze sobą ściśle
powiązane – niejednokrotnie sytuacja w jednym z nich staje się czynnikiem sprzyjającym
lub hamującym rozwój drugiego. Innymi słowy, przebieg scenariusza w wybranym obszarze uwarunkowany jest fabułą scenariuszy w pozostałych obszarach.
Dyskusja publiczna o polskim rynku pracy, której częścią, jak mają nadzieję autorzy, będą opisane w tym opracowaniu zagadnienia, musi być ukierunkowana na nieustanne
stawianie nowych kluczowych pytań i poszukiwanie adekwatnych odpowiedzi. Inicjatywy,
takie jak Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców RP mogą i powinny
tę dyskusję wspierać.
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Zakończenie
Zaproszenie ze strony Konfederacji Pracodawców Polskich – obecnie Pracodawców RP – do udziału w projekcie budowania obserwatorium rynków pracy dla potrzeb
organizacji zrzeszających pracodawców postawiło przed nami pytanie, czym ma się wyróżniać tego rodzaju instytucja od innych, o identycznych lub podobnych nazwach,
tworzonych, m.in. przez wojewódzkie urzędy pracy. Jednym z oczekiwań, które postawiono
przed nami, było zbudowanie użytecznego dla pracodawców podejścia do oceny i prognozowania sytuacji na rynku pracy. Oczywiste było dla nas, że przedsięwzięcie to powinno
służyć identyfikowaniu problemów i wyzwań, które mają i mogą mieć wpływ na sytuację
przedsiębiorstw, a w konsekwencji – na rynek pracy i na odwrót: które mogą oddziaływać
na rynek pracy i w konsekwencji na sytuację firm. Uczestnictwo naukowców w tym przedsięwzięciu miało służyć wypracowaniu narzędzi do badań oraz metodologii dostarczania
(w oparciu o te badania i inne źródła danych) użytecznej dla pracodawców wiedzy.
Same badania empiryczne, które stanowią istotne źródło danych dla niniejszej
publikacji, były poprzedzone serią debat ze środowiskiem pracodawców zrzeszonych
w Pracodawcach RP. Artykułowali oni problemy, które ich zdaniem wymagały dalszego rozeznania w badaniach i przełożenia na argumenty w debatach o kształt ładu instytucjonalnego, w ramach którego działają pracodawcy i pracownicy. Ważnym ustaleniem było
stwierdzenie – które nas samych zaskoczyło – że rozkład opinii na rozmaite, poruszane
w badaniu tematy był zasadniczo zbieżny w obu zbadanych przez nas próbach: firm zrzeszonych w Pracodawcach RP i wylosowanej dla nas przez Urząd Statystyczny w Krakowie
ogólnopolskiej próbie aktywnych przedsiębiorstw. Oznacza to, że w przyszłości Obserwatorium prowadzone przez Pracodawców RP będzie mogło w znacznym stopniu opierać się
na gromadzonych opiniach swoich członków jako reprezentatywnych dla środowiska
pracodawców. Oczywiście, okresowo należy sprawdzać, czy nie występują jakieś znaczące
różnice opinii, powtarzając badania na próbach losowych, ale uzyskany wynik zachęca
do zbudowania platformy dla potrzeb systematycznego, taniego monitorowania opinii
i oczekiwań członków Pracodawców RP dla potrzeb budowania płaszczyzny reprezentacji
i uzgadniania interesów w trójstronnym dialogu społecznym.
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W tej publikacji przedstawiliśmy pewną koncepcję podejścia do budowania projekcji dotyczących rozwoju sytuacji na rynku pracy. Już w rozdziale pierwszym został omówiony cały szereg funkcji, które tego rodzaju projekcje mogą pełnić. Ważną przesłanką
naszego rozumowania jest ograniczona skuteczność prognoz makroekonomicznych
dotyczących rynku pracy (w innych obszarach gospodarki to ograniczenie również występuje). Przedstawione w rozdziale czwartym porównanie historycznej (nie)trafności prognoz ilościowych najważniejszych ośrodków dowodzi, że stosowanie nawet wyrafinowanych technik ekonometrycznych nie daje możliwości precyzyjnego przewidywania,
a nierzadko zawodzi nawet w szacowaniu kierunków zmiany tendencji. Nasuwa to na myśl
słowa wygłoszone przez F. A. Hayeka podczas wykładu z okazji otrzymania przez niego
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii:
„Lecz gdy jesteśmy proszeni o ilościowe wyniki badań dla określonej struktury cen
i płac, które byłyby pożądane dla zapewnienia płynnej, stałej sprzedaży oferowanych produktów i usług, musimy przyznać, że nie mamy takiej informacji. Znamy, innymi słowy, ogólne
warunki, w których, jak to nieco myląco określamy, ustanowi się równowaga; ale nigdy nie
wiemy, jakie są specyficzne ceny lub płace, które by wystąpiły, gdyby rynek miał doprowadzić
do takiej równowagi. Możemy jedynie powiedzieć, jakie są warunki, w których możemy oczekiwać, że rynek ustanowi ceny i płace, przy których popyt zrówna się z podażą. Ale nigdy nie
możemy wytworzyć informacji statystycznej, która pokazałaby, jak bardzo panujące ceny
i płace różnią się od tych, które zabezpieczyłyby ciągłą sprzedaż bieżącej podaży pracy” 97.
Hayek przypisywał te ograniczenia ujęć ilościowych ogromnej złożoności procesów gospodarczych i naturze procesu konkurencji, który polega na stałym wykorzystywaniu przez podmioty gospodarcze unikalnej wiedzy w procesie rywalizacji o przewagę na
rynku. Czy to oznacza, że nie należy angażować się w proces budowania modeli ekonometrycznych służących prognozowaniu zjawisk ekonomicznych, w tym sytuacji na rynku
pracy? Takiego stanowiska nie podzielamy. Jedynie nie oczekujemy po tych modelach
predykcyjnej trafności, jakiej dać nie mogą. Złośliwcy ukuli powiedzenie, że modele
prognostyczne najlepiej przewidują to, co się już wydarzyło. Jeśli jednak oparte są one
F. A. von Hayek, The Pretence of Knowledge, “The American Economic Review”, December 1989; Vol. 79,
No. 6, s. 6.
97
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na modelach zależności przyczynowych, można je traktować jak swego rodzaju „typy idealne”, które przenoszą w przyszłość historyczne układy relacji między zjawiskami. Różnice
między wartościami empirycznymi a teoretycznymi (prognozowanymi) są okazją do stawiania pytań o to, co się zmieniło i co trzeba brać pod uwagę w swoich planach. Zakładamy
przy tym niestety, często bezpodstawnie, że pomiar zjawisk gospodarczych, które modelujemy odbywa się bez błędu, lub że błąd ten ma charakter losowy.
Czy zatem jest sens przewidywać. Jest, jak najbardziej. Robimy to na poziomie mikro,
w codziennym życiu i w praktyce firm. Każde działanie jest zwrócone ku przyszłości i oparte na
założeniach (i nadziejach) dotyczących przyszłych okoliczności. Posługujemy się przy tym
wnioskami wyciąganymi z przeszłego przebiegu zdarzeń i modelami związków między kluczowymi zjawiskami. Nade wszystko oczekujemy określonych konsekwencji podejmowanych
działań. Bierzemy przy tym pod uwagę oczekiwania i możliwe działania innych. Wiele tych modeli i oczekiwań czerpiemy z gotowego, zrutynizowanego repertuaru instytucji, gdyż wiele działań społecznych jest zinstytucjonalizowanych i w znacznej mierze powtarzalnych; ale też działamy i kalkulujemy innowacyjnie. W skali makro funkcjonujące wzory instytucjonalne pozwalają
nam także przewidywać tendencje, którym podlegają rozmaite zjawiska. Na przykład, znamy
dobrze sezonowe zmiany w stopie bezrobocia. Ale już związki pomiędzy zmianami takich agregatowych wskaźników, jak spadek tempa wzrostu PKB i zmiana stopy bezrobocia okazują się
być trudne do przewidzenia: inaczej związek ten przebiegał w czasie osłabienia wzrostu w latach
1999-2003, a inaczej przebiega w okresie obecnego osłabienia związanego z globalnym kryzysem finansowym. Stale się uczymy i pogłębiamy zrozumienie zjawisk gospodarczych. Są one
dobrze tłumaczone przez podstawowe prawa ekonomii. W niektórych obszarach, jak np.
w przypadku stopy inflacji, ilościowe przewidywania póki co dobrze służą w Polsce powściąganiu nadmiernych zakusów w kierunku ekspansywnej polityki pieniężnej w pogoni za łatwymi,
ale chwilowymi efektami gospodarczymi. Usiłując przewidywać i konfrontując prognozy z rzeczywistością, szybciej się uczymy i ogarniamy bardziej złożoną rzeczywistość.
To, co możemy i powinniśmy robić, to przewidywanie tendencji i układów zależności, zwłaszcza zaś przewidywanie możliwych konsekwencji podejmowanych interwencji.
Te ostatnie przewidywania stanowią faktycznie formę ekspresji tego, co analiza polityk
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publicznych określa mianem „teorii programu”. Istotą procesu uczenia się jest stałe konfrontowanie tych prognoz – teorii programów – z faktycznymi efektami i wprowadzanie stosownych korekt. Rzeczywistość społeczno‑gospodarcza nie daje się łatwo przewidywać
i wskutek tego, a może i dzięki temu, nie daje się łatwo manipulować. Próba oparcia rządzenia
gospodarką na wierze w przewidywalność i możliwość opanowania żywiołowości procesów
gospodarczych niosła ze sobą atrofię ekonomii jako podstawy wyboru i cywilizacyjną blokadę. Opierając się na podstawowych zasadach rządzących wyborem jednostek, rozpoznając
funkcjonujące oraz podlegające ewolucji i innowacjom instytucje, analizując oczekiwania
producentów i konsumentów, powinniśmy konstruować scenariusze zdarzeń, stawiając
odważne, ale jednak uzasadnione hipotezy dotyczące tendencji i układu wzajemnych relacji
zjawisk w przyszłości. Jak mówił Hayek w swoim pamiętnym, noblowskim wykładzie:
„W miarę postępu dostrzegamy coraz częściej, że jesteśmy w stanie upewnić się
tylko co do niektórych, lecz nie wszystkich poszczególnych okoliczności, które determinują
wynik określonego procesu; i w konsekwencji jesteśmy w stanie przewidzieć tylko niektóre,
ale nie wszystkie właściwości oczekiwanych przez nas rezultatów. Często wszystkim, co
będziemy w stanie przewidzieć, będą niektóre abstrakcyjne cechy konfiguracji (patterns),
która się pojawi – relacji pomiędzy rodzajami elementów, o których indywidualnie wiemy
bardzo niewiele. Jednakowoż, co bardzo podkreślam, będziemy nadal uzyskiwać przewidywania, które mogą być sfalsyfikowane i które w konsekwencji mają empiryczną istotność” 98.
W ostatnim rozdziale została podjęta próba takiej jakościowej prognozy warunkowej, pokazującej pewne scenariusze rozwojowe wraz z czynnikami, które mogą wpłynąć na
bardziej optymistyczny lub bardziej pesymistyczny przebieg wypadków. Wraz z rozdziałem
trzecim, podsumowującym wyniki badań oczekiwań pracodawców, stanowi on podstawę do
dyskusji na temat wyzwań stojących przed polityką gospodarczą w najbliższym czasie. Nie
wystarczy działanie na rzecz utrzymania w krótkim okresie stabilności makroekonomicznej,
choć ta jest niewątpliwie ważna. Doprowadzenie do porządku finansów publicznych jest –
odwołując się do języka klasycznej teorii motywacji – czynnikiem „higieny”: braki w tym
zakresie zahamują rozwój i spowodują perturbacje, jednak samo rozwiązanie tego problemu
98

Ibidem, s. 6.
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nie wyzwoli tegoż rozwoju automatycznie. Podobnie jest w przypadku zabezpieczenia energetycznego gospodarki, które może się już wkrótce stać istotnym czynnikiem ryzyka. Jednak
potrzeba nam rozwojowych „motywatorów”. Do takich „motywatorów” należą zmiany instytucjonalne ułatwiające działalność gospodarczą, w tym usprawnienie prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego oraz wiedzy i technologii. Te „motywatory” przynoszą efekty w dłuższym okresie czasu. Dobre prawo, zabezpieczające wolność
aktywności i konkurencję rynkową, egzekwowanie kontraktu, bezpieczeństwo osobiste
i własność oraz sprawna, szybka jego egzekucja, to pożywka, na której rośnie siła gospodarki.
Bez porządnej inwestycji w jakość kadr nie mamy szansy, aby doganiać skutecznie innych
i nie dostać technologicznej „zadyszki” po wyczerpaniu rezerw wzrostu płynących z importu
postępu technicznego zawartego w maszynach i gotowym know‑how. Nie mamy potencjalnie bardziej konkurencyjnego zasobu niż ludzie. Trzeba ten potencjał wykorzystać.
Prezentowana publikacja została ujęta w konwencji rozważań prognostycznych.
Trzeba jednak podkreślić, że bardzo ważną funkcję pełni staranna weryfikacja konstruowanych scenariuszy, prognoz czy oczekiwanych konsekwencji wprowadzanych działań – „teorii
programów”. Ta weryfikacja nosi miano ewaluacji. Ewaluacja jest dopełnieniem cyklu działania i pozwala w ewolucyjnym procesie uczenia się eliminować poszczególne niesprawności
i deficyty. Ten proces gospodarczej ewolucji nie ma celu, ani końca, lecz wyłania się z niego
ład, który dzięki naszym wysiłkom i staraniom powinien coraz lepiej służyć ludziom.
Niniejsza publikacja, choć w tytule kładzie nacisk na prognozę, jest więc raczej zaproszeniem do strategicznej debaty na temat zmian, które należy wprowadzać w naszym państwie, aby
zapewnić gospodarce dynamizm, a społeczeństwu wolność i dobrobyt. Nie chodzi przy tym o rewolucyjną determinację, lecz o wprowadzane krok po kroku koncepcje usprawnień, systematycznie poddawane ewaluacji i korygowane w razie niesprawności. Trzeba dokonywać prognozowania
o różnym horyzoncie czasu – po to, aby lepiej dostrzegać szanse i zagrożenia rozwojowe i możliwie
z wyprzedzeniem na nie reagować. W tym celu należy zapewnić dopływ rzetelnej informacji i tworzyć bazy wiedzy pozwalającej lepiej przygotowywać i podejmować decyzje oraz wdrażać rozwiązania. Krokiem do tworzenia takiego systemu baz wiedzy ma być także Obserwatorium Regional‑
nych Rynków Pracy Pracodawców RP, a niniejsza publikacja – składać się na ten krok.
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PAPI

FORMULARZ ANKIETOWY

Załącznik 1. Badanie przedsiębiorstw – formularz ankietowy
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Imię i nazwisko Ankietera
...........................................
(opcjonalnie)

Badanie przedsiębiorstw

Nr firmy
...................

Data wypełnienia kwestionariusza
.......................................................

1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
9
1
2
3
4
5

1. bardzo zła ����������������������������������������������������������������������������
2. raczej zła �����������������������������������������������������������������������������
3. ani dobra ani zła ������������������������������������������������������������������
4. raczej dobra �������������������������������������������������������������������������
5. bardzo dobra �����������������������������������������������������������������������
1. gorsza ���������������������������������������������������������������������������������
2. taka sama ���������������������������������������������������������������������������
3. lepsza ����������������������������������������������������������������������������������
1. gorszy ����������������������������������������������������������������������������������
2. taki sam ������������������������������������������������������������������������������
3. lepszy ����������������������������������������������������������������������������������
9. trudno powiedzieć ��������������������������������������������������������������������
1. zdecydowanie się pogorszyły �����������������������������������������������
2. raczej się pogorszyły ������������������������������������������������������������
3. nie zmieniły się ��������������������������������������������������������������������
4. raczej się poprawiły �������������������������������������������������������������
5. zdecydowanie się poprawiły ������������������������������������������������

Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację gospodarczą Polski? Czy jest ona:

Czy Pana(i) zdaniem sytuacja gospodarcza w Polsce jest teraz, w porównaniu z jej
stanem przed 12 miesiącami:

Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w całym kraju, czy myśli Pan(i), że następne
12 miesięcy to będzie okres pod względem gospodarczym:

Czy Pana(i) zdaniem warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

A1

A2

A3

A4

SYTUACJA GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTWA, KRAJU
I WARUNKI W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dziękujemy, że zgodził(a) się Pan(i) na udział w badaniach będących elementem projektu przygotowanego w ramach Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy
Konfederacji Pracodawców Polskich. Jak informowaliśmy wcześniej, celem badania jest zebranie opinii pracodawców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, różnego rodzaju utrudnień, jakie napotykają przedsiębiorstwa w swojej działalności oraz zagadnień związanych z zatrudnianiem i poszukiwaniem pracowników. Wyniki badań będą służyły lepszemu poznaniu i reprezentacji stanowiska pracodawców oraz działaniom na rzecz poprawy warunków
prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkim uczestnikom badania gwarantujemy pełną poufność, prosząc w zamian o szczere odpowiedzi oraz o poświęcenie nieco czasu na wypełnienie ankiety. Licząc na Pana(i) życzliwość i współpracę, z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Nr ankiety
.........................
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3.

2.

1.

A10

1
2
3

1. pogorszyła się ������������������������������������������������������������������
2. nie zmieniła się ����������������������������������������������������������������
3. poprawiła się �������������������������������������������������������������������

Czy ogólna kondycja finansowa Państwa przedsiębiorstwa:

A9

Obroty Państwa przedsiębiorstwa:

1. zmniejszą się ���������������������������������������������������������������������
2. pozostaną takie same ��������������������������������������������������������
3. wzrosną �����������������������������������������������������������������������������
9. trudno powiedzieć ������������������������������������������������������������������

1
2
3
9

1
2
3

1. zmalały ����������������������������������������������������������������������������
2. pozostały niezmienione ����������������������������������������������������
3. wzrosły ����������������������������������������������������������������������������

Czy inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r.:

A8

Jakich zmian spodziewa się Pan(i) w 2010 r. Czy w 2010 r. (w porównaniu do 2009 r.):

1
2
3

1. zmalały ����������������������������������������������������������������������������
2. pozostały niezmienione ����������������������������������������������������
3. wzrosły ����������������������������������������������������������������������������

Jak zmieniła się sytuacja Państwa przedsiębiorstwa w 2009 r. w porównaniu z sytuacją w 2008 r.?

Jak zmieniły się całkowite obroty Państwa przedsiębiorstwa?

|__| nie wiem

Nie tylko rząd, ale także władze samorządowe (wojewódzkie, powiatowe, gminne) mogą wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w woje‑
wództwie. Jakie są Pana(i) zdaniem 3 kluczowe sprawy, którymi powinny zająć się w 2010 r. władze regionu, w którym znajduje się siedziba Państwa przed‑
siębiorstwa?

|__| nie wiem

Rząd naszego kraju może wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie są Pana(i) zdaniem 3 kluczowe sprawy, którymi powinien zająć
się rząd w 2010 r., by ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju?

A7

A6

3.

2.

1.

A5
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Istnieją różnego rodzaju bariery, które utrudniają przedsiębiorstwom rozwój. W odniesieniu do niżej wymienionych barier proszę podać czy występują, czy też
nie występują one w przypadku Państwa przedsiębiorstwa.

A13

5
6

7

trudności w prowadzeniu transakcji z zagranicą

trudności w zakresie spełnienia bankowych warunków odnośnie zabezpieczeń lub gwarancji

niewystarczające kwalifikacje lub umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwie

trudności z pozyskaniem kapitału na finansowanie inwestycji w innowacje (m.in. prace
badawczo‑rozwojowe, opracowanie lub wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług
lub nowych sposobów produkcji i dostarczania usług)

niejednoznaczność lub zmienność przepisów
(prawnych, administracyjnych, podatkowych itp.)
wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej

3

4

5

6

7

4

3

2

absencje chorobowe pracowników

2

1

problemy z terminowym uzyskaniem decyzji administracyjnych

Które
trudności
występują?

1

utrudniają, czy bardzo utrudniają rozwój państwa przedsiębiorstwa

a następnie w kolumnie b proszę ocenić, czy zidentyfikowane bariery: w ogóle nie utrudniają, w pewnym stopniu

A.13.A

Ogólna kondycja finansowa Państwa przedsiębiorstwa

A12

proszę zaznaczyć w kolumnie a wszystkie trudności, które zidentyfikowano w państwa przedsiębiorstwie,

1
2
3
9

1. pogorszy się ����������������������������������������������������������������������
2. pozostanie taka sama ��������������������������������������������������������
3. poprawi się �����������������������������������������������������������������������.
9. trudno powiedzieć �����������������������������������������������������������������.

Inwestycje w Państwa przedsiębiorstwie

A11

1

1

1

1

1

1

1

w ogóle
nie utrud‑
niają

2

2

2

2

2

2

2

w pewnym
stopniu
utrudniają

3

3

3

3

3

3

3

bardzo
utrudniają

w ogóle nie utrudniają, w pewnym
stopniu utrudniają czy też bardzo utrud‑
niają rozwój Państwa przedsiębiorstwa?

A13.B. Proszę ocenić czy bariery te:

1
2
3
9

1. zmniejszą się ���������������������������������������������������������������������
2. pozostaną takie same ��������������������������������������������������������
3. wzrosną ����������������������������������������������������������������������������.
9. trudno powiedzieć ������������������������������������������������������������������
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3.

2.

tak
1
1

Czy od 2007 r. w przypadku zaległości z płatnościami przez Państwa kontrahentów:

skorzystaliście Państwo z usług firmy windykacyjnej

złożyliście Państwo przeciwko kontrahentowi pozew sądowy

A16

1

2

1
1
1

w trybie postępowania upominawczego lub nakazowego

w zwykłym trybie

poprzez Internet (tzw. e‑pozew)

Czy któryś z pozwów, które były złożone przez Państwa przedsiębiorstwo, doprowadził do
procesu sądowego?

1

2

3

A17

2

2

2

9

9

9

nie wiem

A18

Ile czasu upłynęło od złożenia pozwu do rozpoczęcia procesu sądowego? Proszę o podanie długości tego okresu w tygodniach lub
miesiącach.

|__| nie wiem

|__| okres jeszcze się nie zakończył

proszę o przybliżenie

à przejdź do pyt. a22

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,

|__|__|__|
miesięcy
|__|__|__|
tygodni

W dalszych pytaniach proszę o odpowiedzi dotyczące procesu sądowego, o którym była mowa w poprzednim pytaniu. W przypadku większej liczby takich procesów
proszę o odnoszenie się do ostatniego przypadku.

1
2

9 à przejdź do pyt.
a22
2 à przejdź do
pyt. a22
nie

9

nie wiem

1
2

2

nie

1. tak ���������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. a22�������������

1. tak �������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. a22�����������������������������������������

tak

Czy pozwy (pozew) przeciwko kontrahentowi były złożone przez Państwa przedsiębiorstwo:

A16.1

Czy od 2007 r. zdarzyło się, że kontrahenci Państwa przedsiębiorstwa nie zrealizowali w terminie należnych
płatności?

FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Proszę wskazać, czego dotyczą maksymalnie trzy niejednoznaczne lub zmienne
przepisy, które są najbardziej uciążliwe dla Państwa przedsiębiorstwa

Wskazał(a) Pan(i), że niejednoznaczność lub zmienność przepisów jest barierą
w funkcjonowaniu Państwa przedsiębiorstwa.

1.

A15

A14

bardzo) przez niejednoznaczność lub zmienność przepisów

dotyczy jedynie tych przedsiębiorstw, których rozwój utrudniany jest (w pewnym stopniu lub
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1.
2.
3.
4.

|__|__|__|
miesięcy
|__|__|__|
tygodni

|__|__|__|
miesięcy
|__|__|__|
tygodni

Jakie instytucje kontrolowały Państwa przedsiębiorstwo?
Proszę zaznaczyć wszystkie instytucje prowadzące kontrolę w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r.
2
4
6
8
10
12
14
16

Państwowa Inspekcja Pracy

Inspekcja Handlowa

Urząd lub Izba Skarbowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urząd Celny

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno‑Spożywczych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Państwowa Straż Pożarna

A24

1

3

5

7

9

11

13

15

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Nadzoru Budowlanego

1
2

1
2
3
4

|__|__|__|
kontroli

Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid)

Inspekcja Celna

Straż Graniczna

Urzędy Kontroli Skarbowej

Najwyższa Izba Kontroli

Centralne Biuro Antykorupcyjne

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę o przybliżenie.

1. tak ����������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. a26��������������������������������������

Ile było takich kontroli?
|__| nie wiem

Czy w 2009 r. Państwa przedsiębiorstwo było kontrolowane przez jakiekolwiek instytucje
publiczne?

|__| nie wiem

o przybliżenie

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę

tak �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
nie, ponieważ otrzymało je w inny sposób à przejdź do pyt. a22 ����������������������������
nie, ale wciąż istnieje szansa na ich otrzymanie à przejdź do pyt. a22 �������������������
nie, nie ma już szans na ich otrzymanie à przejdź do pyt. a22 �������������������������������

à przejdź do pyt. a22
|__| proces zakończył się innym rozstrzygnięciem
à przejdź do pyt. a22
|__| nie wiem

A ile czasu upłynęło od momentu prawomocnego orzeczenia sadu podlegającego egzekucji
do momentu otrzymania płatności? Proszęo podanie długości tego okresu w tygodniach lub
miesiącach.

Czy Państwa przedsiębiorstwo otrzymało należne płatności
na podstawie orzeczenia sądu?

proszę o przybliżenie

|__| okres jeszcze się nie zakończył

A23

A22

A21

A20

A19

Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia procesu sądowego do momentu
wydania prawomocnego orzeczenia sądu podlegającego egzekucji?
Proszę o podanie długości tego okresu w tygodniach lub miesiącach.

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,
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22
24
26
28

Policja

Inspektorat Weterynaryjny

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Inne, jakie?

Jaki był, w przybliżeniu, łączny koszt tych kontroli w 2009 r. dla Państwa przedsię‑
biorstwa (proszę o oszacowanie łącznego kosztu, także czasu pracowników po‑
święconego na przygotowanie dokumentów i obsługę kontroli)?

Czy od 2007 r. Państwa przedsiębiorstwo uzyskało pozwolenie na budowę nowego
budynku?

Ile miesięcy trwał proces uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę budynku
wraz z czasem potrzebnym na zgromadzenie wszystkich dokumentów niezbędnych
do uzyskania pozwolenia?

21

23

25

27

29

A25

A26

A27

dotacje na inwestycje

doradztwo dla firm

2

1

1

tak

2

2

|__| nie wiem

nie było
zaintere‑
sowane
tą formą
wsparcia

3

3

o przybliżenie

|__|__|__|, |__|__|__|
tys. zł.

4

4

nie speł‑
niało
wymogów
formal‑
nych

5

5

z innych
powodów

nie,

bliżenie

A29

|__|__|__|
miesięcy

1
2

1

1

tak

2

2

nie

3

3

oczekiwanie
na wynik

Jeżeli od 2008 r. Państwa przed‑
siębiorstwo ubiegało się o wspar‑
cie w ramach którejś z poniższych
form, to czy skorzystało z takiego
wsparcia?

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę o przy-

nie, bo przedsiębiorstwo
nie miało
odpo‑
wiednich
informa‑
cji na ten
temat

Urząd Marszałkowski

Urząd Wojewódzki

Inspektorat Farmaceutyczny

Urząd Geodezji i Kartografii

Inspektorat Dozoru Jądrowego

1. tak �������������������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. a28�����������������������������������������������������������

|__| nie wiem

WSPARCIE ZE STRONY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Czy od 2008 r. Państwa przedsiębiorstwo ubiegało się o wsparcie w ramach którejś z poniższych
form?

1

A28

20

Inspektorat Transportu Drogowego

19

Urząd Dozoru Technicznego

jeśli nie zna pan(i) dokładnej kwoty, proszę

18

Inspektorat Ochrony Środowiska

17
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1

wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

szkolenia dla pracowników dofinansowane ze
środków publicznych (w tym z funduszy unijnych)

7

8

B1

1

wsparcie działalności eksportowej

6

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

|__| nie wiem

àjeżeli różnica pomiędzy 2009 a 2008 jest mniejsza niż
„0” pomiń pytanie c7

2008

5

5

5

5

5

5

|__|__|__|__|__|
pracujących

4

4

4

4

4

4

àjeżeli różnica pomiędzy 2009 a 2008 jest większa niż
„0” pomiń pytanie c6

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę o przybliżenie

ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2009

3

3

3

3

3

3

|__| nie wiem

|__|__|__|__|__|
pracujących

2

2

2

2

2

2

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej, tj. członków RSP oraz powstałych na ich bazie spółdzielni o innym profilu produkcyjnym, w odniesieniu do któ‑
rych funkcjonuje prawo spółdzielcze, a także członków spółdzielni kółek rolniczych.

4) osoby wykonujące pracę nakładczą;

3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami
zatrudnionymi przez agentów);

b) osoby pracujące na własny rachunek;

a) właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem wspólni‑
ków spółek, którzy nie pracują w spółce);

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru, lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

*Do pracujących – dla których ankietowane przedsiębiorstwo jest głównym miejscem pracy – zalicza się:

Proszę podać ogólną liczbę osób
pracujących* w Państwa przedsiębior‑
stwie na koniec 2008 i 2009 r.
(na dzień 31 grudnia).

1

dotacje badawczo‑rozwojowe

5

1

fundusze poręczeniowe

4

1

fundusze pożyczkowe

3
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B6

B5.1

B5

Jakie były główne przyczyny zmiany liczby osób (między 2008 a 2009 r.), które Państwa
przedsiębiorstwo zatrudniało na podstawie umowy zlecenia?

B4.1

1. tak ������������������������������������������������
2. nie ������������������������������������������������
à przejdź do pyt. b7
9. nie wiem ������������������������������������������
à przejdź do pyt. b7

proszę o przybliżenie

|__|__|__|__|__|
pracujących
|__| nie wiem

1. tak ������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. b6 ����������������������
9. nie wiem à przejdź do pyt. b6 ����������������

|__| nie wiem

2009

|__| nie wiem

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,

*Pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, która jest jego pracodawcą,
a wykonuje pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

proszę o
przybliżenie

|__|__|__|__|__|
pracujących

2008

|__| nie wiem

|__|__|__|__|__|
pracujących

9

1
2

1
2
9

dokładnej liczby,

jeśli nie zna pan(i)

|__|__|__|__|__|
pracujących

Czy Państwa przedsiębiorstwo korzystało w 2009 r. z usług pracowników tymczasowych, tzn. osób nieposiada‑
jących umowy o pracę z Państwa przedsiębiorstwem, lecz z agencją pracy tymczasowej?

Jaka była liczba osób zatrudnionych w ten sposób w Państwa przedsiębiorstwie na
koniec 2009 r. (31.12.2009)?

* Forma wsparcia polegająca na refundowaniu przedsiębiorcy części kosztów nowopowstałych miejsc
pracy (np. przez PUP, PFRON).

Czy Państwa przedsiębiorstwo korzystało w 2009 r. z zatrudnienia subsydiowanego*?

3

2

1

àjeżeli różnica pomiędzy 2009 a 2008
wynosi „0” przejdź do pyt. b5

o przybliżenie

Proszę podać ogólną liczbę osób, które Państwa przedsię‑
biorstwo zatrudniało na podstawie umowy zlecenia w ciągu
2008 i 2009 r.

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę

* Umowa o pracę, którą charakteryzuje zamieszczenie w jej treści terminu lub wskazanie określonego faktu, do
realizacji którego ma obowiązywać.

Ilu pracowników w Państwa przedsiębiorstwie było zatrudnionych na czas określony* na koniec 2009 r.
(31.12.2009)?

|__| nie wiem

* Pracownicy niepełnozatrudnieni to osoby, które zgodnie z umową o pracę pracują stale w niepełnym wymiarze
czasu pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy.

B4

B3

B2

|__|__|__|__|__|
pracujących

Ilu pracowników w Państwa przedsiębiorstwie było zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy* na koniec
2009 r. (31.12.2009)?
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Proszę podać, ile kobiet w wieku powyżej 60 lat i mężczyzn w wieku powyżej
65 lat pracuje w Państwa przedsiębiorstwie (proszę podać stan na
31.12.2009)

B8

B9

proszę o przybliżenie

* Usługi świadczone przez firmy zewnętrzne będące wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi
oferującymi i realizującymi usługi niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

|__| nie wiem

1
2
9

K |__|__|__|__| powyżej 60 lat
M |__|__|__|__| powyżej 65 lat

|__| nie wiem

1. tak ���������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. c1 �������������������������
9. nie wiem à przejdź do pyt. c1 ��������������������

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,

K – kobiety, M – mężczyźni

proszę o przybliżenie

9

1
2

K |__|__|__|__| w wieku 56-60
M |__|__|__|__| w wieku 61-65

|__| nie wiem

|__| nie wiem

2009
|__|__|__|__|
pracowników

2008
|__|__|__|__|
pracowników

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,

K – kobiety, M – mężczyźni

Czy Państwa przedsiębiorstwo korzystało w 2009 r. z usług zewnętrznych (outsourcingu)*?

Proszę podać, ile kobiet w wieku 56-60 lat i mężczyzn w wieku 61-65 lat
pracuje w Państwa przedsiębiorstwie (proszę podać stan na 31.12.2009)

proszę o przybliżenie

dokładnej liczby,

jeśli nie zna pan(i)

1. tak ������������������������������������������������
2. nie ������������������������������������������������
à przejdź do pyt. b8
9. nie wiem �������������������������������������������
à przejdź do pyt. b8

|__| nie wiem

|__| nie wiem

2009
|__|__|__|__|
pracowników

2008
|__|__|__|__|
pracowników

* Praca zdalna (telepraca) – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy w formie regularnej poza
siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami za pomocą urządzeń
telekomunikacyjnych.

Jaka była liczba pracowników w Państwa przedsiębiorstwie, którzy wykony‑
wali pracę zdalną na koniec 2008 i 2009 r. (stan na 31 grudnia)?

B10

proszę o przybliżenie

dokładnej liczby,

Czy w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r. były zatrudnione osoby wykonujące pracę zdalnie*?

Jaka była liczba pracowników tymczasowych, którzy świadczyli pracę na rzecz
Państwa przedsiębiorstwa na koniec 2008 i 2009 r. (stan na 31 grudnia)?

B7.1

B7

B6.1

jeśli nie zna pan(i)
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B10.2

C1

Jakie były przyczyny korzy‑
stania przez Państwa przed‑
siębiorstwo z usług zewnętrz‑
nych (outsourcingu)?

B10.1

ROTACJA ZATRUDNIENIA

* pracujący wg definicji w pytaniu B1

proszę o przybliżenie

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,

2

1

inne (jakie?)

9

9

9

9

9

9

nie wiem

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

nie wiem

|__| nie wiem

|__|__|__|__|__|
nowych pracowników

2

2

2

2

nie

tak

1

2

1

inne (jakie?)

wyższa elastyczność prowadzonej działalności przedsiębiorstwa

2

1

ochrona mienia

1

2

1

rekrutacja pracowników

dostęp do specjalistów z wielu dziedzin

2

1

ochrona przeciwpożarowa

1

2

1

utrzymanie czystości

redukcja kosztów związanych ze szkoleniem pracowników

2

1

call centre

1

2

1

usługi transportowe

redukcja kosztów związanych z rotacją pracowników

2

1

prowadzenie listy płac

2

2

1

usługi informatyczne

1

2

1

usługi prawnicze

optymalizacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa

2

1

usługi księgowe

Ilu nowych pracowników* zostało zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwie
w 2009 r.?

Czy Państwa przedsiębior‑
stwo korzystało w 2009 r.
z następujących usług ze‑
wnętrznych?

nie

à przejdź do pyt. c1

tak

jeżeli respondent nie zaznaczył żadnej odpowiedzi „tak”
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Jaka cześć tej planowanej zmiany poziomu zatrudnienia będzie efektem przepływów pracow‑
ników w ramach grupy kapitałowej, do której należy Państwa przedsiębiorstwo?

Jakie były przyczyny zmniejszenia liczby osób pracujących w Państwa przedsiębiorstwie między 2008 a 2009 r.? Proszę zaznaczyć wszystkie, które
wystąpiły.

C4

C5

C6

chęć zastąpienia obecnej kadry pracownikami o wyższych kwalifikacjach i/lub wyższym poziomie wydajności

trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa – spadek zamówień (popytu) na produkty i usługi przedsiębiorstwa

polityka przedsiębiorstwa uwarunkowana podpisaniem umowy społecznej zakładającej zmniejszanie zatrudnienia

inwestycje zmniejszające zapotrzebowanie na pracę

korzystanie z usług zewnętrznych

funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej – przepływ pracujących w ramach grupy

restrukturyzacja przedsiębiorstwa

trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa – niska rentowność dotychczasowej produkcji

prognozowana sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa

prognozy dotyczące segmentów rynku, w których działa Państwa przedsiębiorstwo

prognozy ekonomiczne dla całej gospodarki

dobrowolne odejścia pracowników

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009 r. był niższy w porównaniu do 2008 r.

proszę wpisać liczbę osób

1

dotyczy przedsiębiorstw, w których poziom zatrudnienia w

1
2
9

1. tak������������������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. c6 ` ��������������������������������������������������������
9. nie wiem à przejdź do pyt. c6 ��������������������������������������������������

Czy Państwa przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach szerszej grupy kapitało‑
wej?

C3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

tak

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

nie

|__| nie wiem

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

nie wiem

|__|__|__|__|__| osób

1
2
3
9

proszę o przybliżenie

1. zwiększy się o |__|__|__|__|__| osób ������������������������������������
2. pozostanie taki sam à pomiń pyt. c5 ��������������������������������������
3. zmniejszy się o |__|__|__|__|__| osób ����������������������������������
9. trudno powiedzieć czy się zmieni à pomiń pyt. c5 ������������������������������

|__|__|__|__|__|
pracowników
|__| nie wiem

Jakie zmiany w poziomie zatrudnienia planujecie Państwo na koniec 2010 r.
w porównaniu z końcem 2009 r.? Proszę o oszacowanie spodziewanej wielko‑
ści zmiany.

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby,

Ilu pracowników odeszło (dobrowolnie i na skutek zwolnień) z Państwa przed‑
siębiorstwa w 2009 r.?

C2
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1

1
2

2
9

9

zwiększenie zamówień i tym samym zapotrzebowania na pracę

nowe inwestycje zwiększające zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na pracę

funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej – przepływ pracujących w ramach grupy

prognozowana sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa

chęć zastąpienia obecnej kadry pracownikami o niższych wymaganiach płacowych

prognozy ekonomiczne dla całej gospodarki

inne, jakie?

Czy Państwa przedsiębiorstwo poszukuje obecnie osób do pracy na jakimkolwiek stano‑
wisku?

Na ile stanowisk poszukują Państwo obecnie pracowników i ile osób potrzebują Państwo
na te stanowiska?

2

3

4

5

6

7

8

C8

C9

1

1

1

1

1

1

1

1

tak

2

2

2

2

2

2

2

2

nie

|__|__|__|__|
osób

1
2

C10

2. Na czym będzie polegała praca osób na tym stanowi‑
sku?

1. Jakie stanowisko wymienił(a)by Pan(i) w pierwszej
kolejności?

3. Ile osób potrzebujecie
Państwo na to stanowi‑
sko?

|__|__|__|__|
osób

Bardzo proszę wskazać trzy stanowiska, na które szukają Państwo najwięcej pracowników, bardzo krótko opisując, na czym będzie polegała praca osób na tych stano‑
wiskach, podając liczbę potrzebnych osób oraz określając swoje oczekiwania w stosunku do kandydatów na te stanowiska. Jeśli poszukują Państwo pracowników tylko
na jedno stanowisko, proszę odnieść się tylko do tego jednego stanowiska, jeśli tylko na dwa stanowiska, proszę odnieść się do tych dwóch stanowisk. Jeśli poszukują
Państwo takiej samej liczby osób na więcej niż trzy stanowiska,
proszę wybrać te spośród nich, które mają dla Państwa przedsiębiorstwa największe znaczenie.

|__|__|__|
stanowisk

9

9

9

9

9

9

9

9

nie wiem

1. tak ����������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. c13 ������������������������������������������

prognozowana sytuacja w danym segmencie rynku, gdzie przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność

2009 r. był wyższy w porównaniu do 2008 r.

1

dotyczy przedsiębiorstw, w których poziom zatrudnienia w

Jakie były przyczyny zwiększenia liczby osób pracujących w Państwa przedsiębiorstwie między 2008 a 2009 r.? Proszę zaznaczyć wszystkie, które wystą‑
piły.

inne, jakie?

14

C7

odejścia pracowników na emerytury

13
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Czy przyjęliby Państwo do tej pracy osobę o wykształceniu

1

wyższym

Osoby w jakim wieku chcieliby Państwo zatrudnić na to stanowisko? Proszę podać
przybliżony przedział od… do…

4

6

3.

2.

1.

5

4

3

2

1

5

tak

Czy przyjęliby Państwo do tej pracy osobę o wykształceniu…

2. Na czym będzie polegała praca osób na tym stanowi‑
sku?

1. Jakie stanowisko wymienił(a)by Pan(i) w drugiej
kolejności?

nie

1

5

zdecydowanie kobiety �����������������������������������������������������������

A czy do tej pracy woleliby Państwo…?

3. Ile osób potrzebujecie
Państwo na to stanowi‑
sko?

5

4

3

2

1

1

1
2

2

|__|__|__|__|
osób

1. tak ��������������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. c11�����������������������������������������������������

1. od |__|__| lat do |__|__| lat ���������������������������������������������
2. jest mi to obojętne ��������������������������������������������������������������

czy też jest to obojętne ���������������������������������������������������������

zdecydowanie mężczyzn ������������������������������������������������������

raczej mężczyzn �������������������������������������������������������������������

raczej kobiety �����������������������������������������������������������������������

zdecydowanie kobiety �����������������������������������������������������������

A czy do tej pracy woleliby Państwo…?

JEŚLI POSZUKUJĄ PAŃSTWO PRACOWNIKÓW TYLKO NA JEDNO STANOWISKO à przejdź do pyt. c13

Jakie to certyfikaty lub uprawnienia?

proszę zaznaczyć „tak” albo „nie” przy każdym poziomie wykształcenia

4

C11

9

Czy trzeba mieć jakieś certyfikaty lub specjalistyczne uprawnienia zawodowe, aby
pracować na tym stanowisku?

8

3.

2.

7

2

2

Jakie 3 najważniejsze umiejętności powinien
posiadać pracownik zatrudniony na tym stanowi‑
sku?

1.

1

średnim

3

2

1

zasadniczym zawodowym

2

2

1

nie

podstawowym/gimnazjalnym

tak

1

proszę zaznaczyć „tak” albo „nie” przy każdym poziomie wykształcenia

4
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1

wyższym

Osoby w jakim wieku chcieliby Państwo zatrudnić na to stanowisko? Proszę podać
przybliżony przedział od… do…

4

6

1

3.

2.

1.

5

4

3

2

podstawowym/gimnazjalnym

1

tak

Czy przyjęliby Państwo do tej pracy osobę o wykształceniu…

2. Na czym będzie polegała praca osób na tym stanowi‑
sku?

1. Jakie stanowisko wymienił(a)by Pan(i) w trzeciej
kolejności?

2

nie

2

1

5

raczej kobiety ����������������������������������������������������������������������

zdecydowanie kobiety ����������������������������������������������������������

A czy do tej pracy woleliby Państwo…?

3. Ile osób potrzebujecie
Państwo na to stanowi‑
sko?

5

4

3

2

2

1

1
2

2

|__|__|__|__|
osób

1. tak ��������������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. c12�����������������������������������������������������

1. od |__|__| lat do |__|__| lat ���������������������������������������������
2. jest mi to obojętne ��������������������������������������������������������������

czy też jest to obojętne ���������������������������������������������������������

zdecydowanie mężczyzn ������������������������������������������������������

raczej mężczyzn �������������������������������������������������������������������

raczej kobiety �����������������������������������������������������������������������

JEŚLI POSZUKUJĄ PAŃSTWO PRACOWNIKÓW TYLKO NA DWA STANOWISKA à przejdź do pyt. c13

Jakie to certyfikaty lub uprawnienia?

proszę zaznaczyć „tak” albo „nie” przy każdym poziomie wykształcenia

4

C12

9

Czy trzeba mieć jakieś certyfikaty lub specjalistyczne uprawnienia zawodowe, aby
pracować na tym stanowisku?

8

3.

2.

7

2

2

Jakie 3 najważniejsze umiejętności powinien
posiadać pracownik zatrudniony na tym stanowi‑
sku?

1.

1

średnim

3

2

1

zasadniczym zawodowym

2

2

1

podstawowym/gimnazjalnym

1
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Osoby w jakim wieku chcieliby Państwo zatrudnić na to stanowisko? Proszę podać
przybliżony przedział od… do…

6

D1

C14

C13

9

3.

2.

1.

5

4

3

1. tak ������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. c13

1. umiejętności są w pełni zadowalające, nie ma potrzeby szkolenia pracowników à przejdź do pyt. d1 ���
2. umiejętności są zadawalające, ale można je rozwinąć ��������������������������������������������������������������������������
3. umiejętności są niewystarczające, pracownicy wymagają szkolenia �����������������������������������������������������

1
2
3

2

5

4

3

1. tak ����������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. d9 ��������������������������������������������������

INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI PRZEDSIĘBIORSTWA

Czy w ciągu 2009 r. podejmowano w Państwa przedsiębiorstwie jakiekolwiek działania
mające na celu rozwój kwalifikacji i umiejętności Państwa obecnych pracowników?

|__| nie wiem
1
2

Proszę wskazać te umiejętności i kompetencje, których brakuje lub które można bardziej rozwinąć u pracowników zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwie?

Czy w Pana(i) odczuciu ich umiejętności są
w pełni zadowalające, czy raczej wymaga‑
ją one szkolenia?

1
2

1. od |__|__| lat do |__|__| lat ���������������������������������������������
2. jest mi to obojętne ��������������������������������������������������������������

czy też jest to obojętne ��������������������������������������������������������

zdecydowanie mężczyzn �����������������������������������������������������

raczej mężczyzn ������������������������������������������������������������������

Teraz proszę pomyśleć o osobach AKTUALNIE ZATRUDNIONYCH w Państwa przedsiębiorstwie.

Jakie to certyfikaty lub uprawnienia?

Czy trzeba mieć jakieś certyfikaty lub specjalistyczne uprawnienia zawodowe, aby
pracować na tym stanowisku?

8

3.

2.

7

2

Jakie 3 najważniejsze umiejętności powinien
posiadać pracownik zatrudniony na tym stanowi‑
sku?

1.

1

wyższym

4

2

1

średnim

3

2

1

zasadniczym zawodowym

2

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 276

1/20/11 5:29 PM

1. tak ���������������������������������
2. nie ���������������������������������

Czy były to kursy zewnętrzne (przygotowane i prowadzone przez innego niż samo przedsiębiorstwo realizatora – na
terenie lub poza terenem przedsiębiorstwa)?

D4

Jakie były szacunkowe koszty ogółem poniesione przez Państwa przedsiębiorstwo na doskonalenie zawodowe
pracowników w 2009 r.? Do kosztów proszę wliczyć opłaty dla instytucji/ firm szkolących, wynagrodzenie
zewnętrznych i wewnętrznych wykładowców, koszty egzaminów, koszty podróży i diet oraz koszty utrzymania
ośrodków szkoleniowych.

D6

D7

|__| nie wiem

|__| nie wiem

1
2

1
2

|__|__|__|__|
osobokursów
|__|__|__|__|__|__|__| zł.

każda osoba powinna być liczona tyle razy, w ilu kursach wzięła udział

|__| nie wiem

w których uczestniczyła

Proszę teraz podać liczbę tzw. osobokursów, czyli liczbę pra‑
cowników biorących udział w kursach doskonalących ich umie‑
jętności zawodowe pomnożoną przez liczbę kursów, w których
uczestniczyli w 2009 r.

każda osoba powinna być liczona tylko raz, niezależnie od liczby kursów,

Biorąc pod uwagę obie formy kursów – wewnętrzne i zewnętrz‑
ne – ilu pracowników Państwa przedsiębiorstwa uczestniczyło
w takich zajęciach w 2009 r.?

D5

9

9

|__|__|__|__|
osób

1. tak ���������������������������������
2. nie ���������������������������������

Czy były to kursy wewnętrzne (przygotowane i prowadzone przez samo przedsiębiorstwo – na terenie lub poza terenem
przedsiębiorstwa)?

2

D3

1

inne (jakie?)

6

jeżeli „nie”

9

9

9

9

nie wiem

kursy i szkolenia

2

2

2

2

2

nie

5

1

1

stosowanie systemu oceny kompetencji pracowników

4

à przejdź do pyt. d9

1

opracowywanie indywidualnych planów rozwoju pracowników

3

àodpowiedz na pyt. d3-d8

1

dofinansowywanie nauki w szkołach wyższych (studia wyższe, studia podyplomowe i inne)

2

uwaga: jeżeli „tak”

1

dofinansowywanie nauki w szkołach zawodowych i średnich (zasadniczych szkołach zawodowych, technikach,
liceach)

tak

Poniżej wymieniono różne działania, które można podejmować w celu rozwoju kwalifikacji i umiejętności pracowników. Proszę wskazać, czy któreś z nich były
prowadzone w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r.:

1

D2
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d8
przejdź
do
pyt
.
d10
à

1
1

organizacja staży i praktyk studenckich, prowadzonych w oparciu o program przygotowany przez nasze przedsiębiorstwo

uczestnictwo w programach stażowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne (gazety, stowarzyszenia studenckie itp.)

2

2

2

1
2

1
2

9

9

nie wiem

1

nie

tak

Proszę wskazać, które z działań podejmowało Państwa przedsiębiorstwo w 2009 r.?

2

D11.1

1

inne (jakie?)

7

2

1. tak �������������������������������������������
2. nie �������������������������������������������
à przejdź do pyt. d12

1

konieczność wykonywania bieżących obowiązków zawodowych powodowała, że pracownicy nie mieli czasu na uczestnic‑
two w szkoleniach

6

2

Czy w 2009 r. Państwa przedsiębiorstwo organizowało staże studenckie, praktyki uczniowskie lub w inny sposób
angażowało się w działania na rzecz rozwijania kompetencji zawodowych osób nie będących obecnie Państwa
pracownikami?

1

nasze przedsiębiorstwo zainwestowało w szkolenia w latach poprzednich i nie istniała potrzeba prowadzenia szkoleń
w 2009 r.

5

2

D11

1

obecne kwalifikacje i umiejętności zatrudnionych pracowników w pełni odpowiadają potrzebom naszego przedsiębiorstwa

4

2

1. tak �������������������������������������������
2. nie �������������������������������������������

1

brakowało na rynku oferty dostosowanej do naszych potrzeb

3

2

Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada obecnie zakładowy fundusz szkoleniowy?

1

nie mamy sprecyzowanych potrzeb szkoleniowych

2

2

nie miało
wpływu

|__|__|__|

|__|__|__|

|__|__|__|

Kod

D10

1

koszty szkoleń były zbyt wysokie dla naszego przedsiębiorstwa

1

miało wpływ

Jakie powody miały wpływ na to, że w Państwa przedsiębiorstwie nie szkolono pracowników, ani nie stosowano innych
metod ich doskonalenia zawodowego?

po odpowiedzi na pytanie

D9

D8

Czego dotyczyły / jakie były tematy 3 ostatnich
kursów lub szkoleń, w których uczestniczyli pracow‑
nicy Państwa przedsiębiorstwa?
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E1

strategię

wskazać jedną najczęściej stosowaną

wszystkie strategie, a w drugiej

w pierwszej kolumnie proszę podać

W jaki sposób Państwa przedsię‑
biorstwo poszukiwało
nowych pracowników
w 2009 r.?

à jeżeli „nie” przejdź do pyt. F1
zamieszczaliśmy ogłoszenia w prasie lub odpowiadaliśmy na nie �����������������������������������������������
zamieszczaliśmy ogłoszenia w Internecie lub odpowiadaliśmy na nie ������������������������������������������
organizowaliśmy staże i/lub praktyki �������������������������������������������������������������������������������������������
przez Powiatowy Urząd Pracy ������������������������������������������������������������������������������������������������������
przez prywatne biuro pośrednictwa pracy �����������������������������������������������������������������������������������
rekrutowaliśmy bezpośrednio w szkołach �����������������������������������������������������������������������������������
za pośrednictwem krewnych, znajomych i dotychczasowych pracowników ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8. uczestniczyliśmy w giełdach pracy, dniach kariery itp.���������������������������������������������������������������� .
9. korzystaliśmy z bazy danych przesłanych wcześniej zgłoszeń kandydatów ���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
10. inaczej (proszę opisać, w jaki sposób:)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0. NIE poszukiwaliśmy pracowników w 2009 r.

SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACOWNIKÓW I POŚREDNICTWO PRACY

9
10

10

7
8
9

7
8

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2

1
2

najczę‑
ściej

9

9

9

9

0

1. tak ���������������������������������������������������������������
2. nie ���������������������������������������������������������������

Czy w 2010 r. Państwa przedsiębiorstwo organizuje lub zamierza organizować dla pracowników inne
formy doskonalenia zawodowego?

2

D13

1

inne (jakie)

6

2

1. tak ���������������������������������������������������������������
2. nie ���������������������������������������������������������������

1

współpraca ze szkolnymi biurami karier lub innymi jednostkami szkół zawodowych i średnich

5

2

Czy w 2010 r. Państwa przedsiębiorstwo organizuje lub zamierza organizować kursy wewnętrzne lub
zewnętrzne doskonalące umiejętności zawodowe pracowników?

1

organizacja praktyk uczniowskich, prowadzonych w oparciu o program przygotowany przez nasze przedsiębiorstwo

4

2

D12

1

współpraca z akademickimi biurami karier lub innymi jednostkami uczelni wyższych

3
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E3

E2

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

przyczyny, a w drugiej wskazać najważniejszą

w pierwszej kolumnie proszę podać wszystkie

NIE korzystaliśmy z pośrednictwa pracy PUP 
na wszystkie takie miejsca zatrudniliśmy kandydatów z PUP
PUP nie skierował kandydatów na te miejsca
obsadziliśmy stanowiska w inny sposób
skierowanym kandydatom brakowało odpowiednich kwalifikacji 
kandydaci nie przyjęli oferowanych warunków pracy i płacy
kandydaci nie byli w ogóle zainteresowani podjęciem zatrudnienia
obawialiśmy się niskiego zaangażowania kandydatów w pracę 
z innej przyczyny (proszę podać, jakiej)

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

brak kandydatów w ogóle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
brak kandydatów o odpowiednim wykształceniu �����������������������������������������������������������������������
brak kandydatów o odpowiednim doświadczeniu ����������������������������������������������������������������������
brak kandydatów o odpowiednich umiejętnościach �������������������������������������������������������������������
brak kandydatów posiadających prawnie wymagane uprawnienia ��������������������������������������������
brak dostępu do szczegółowych informacji o wykształceniu i/lub umiejętnościach osób poszu‑
kujących pracy w ogłoszeniach �������������������������������������������������������������������������������������������������
zbyt wysokie oczekiwania płacowe potencjalnych pracowników �����������������������������������������������
niechęć do podjęcia pracy w oferowanej formie zatrudnienia (rodzaj umowy) ���������������������������
niechęć do podjęcia pracy w oferowanej formie pracy (ilość godzin itp., rozkład planu pracy) ���
niechęć do podjęcia pracy ze względu na długie dojazdy ����������������������������������������������������������
uciążliwa specyfika pracy (nieprzyjazne warunki, ich potencjalna szkodliwość) �������������������������
kandydaci w ogóle nie chcieli podjąć zatrudnienia ��������������������������������������������������������������������
inne przyczyny (proszę podać, jakie)������������������������������������������������������������������������������������������

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeżeli w 2009 r. zdarzyło się, że zgłosili
Państwo do Powiatowego Urzędu Pracy
(PUP) wolne miejsce pracy, ale nie
udało się go obsadzić za pośrednic‑
twem PUP, to proszę podać przyczyny
tego faktu.

wskazać jedną najważniejszą trudność

wszystkie trudności, a w drugiej

w pierwszej kolumnie proszę podać

Jeżeli tak, proszę podać, jakie
to były trudności.

Czy Państwa przedsiębiorstwo
miało jakieś trudności
ze znalezieniem pracowników
w 2009 r.?

NIE mieliśmy trudności ze znalezieniem pracowników �����������������������������������������������������������

0.

6
7
8

2
3
4
5

1

0

6
7
8

2
3
4
5

najważ‑
niejsza

11
12
13

8
8

11
12
13

6
7
6
7

9
10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

9
10

najważ‑
niejsza

0
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Na ile z tych zgłoszonych w 2009r. miejsc pracy PUP
lub/i agencja pośrednictwa pracy skierowały przynaj‑
mniej jedną osobę?

Ile w przybliżeniu z wolnych miejsc pracy zostało
obsadzonych w oparciu o usługę pośrednictwa pracy
z PUP i/lub agencji pośrednictwa pracy w 2009 r.?

E6

E7

tylko w prywatnych agencjach
równocześnie w agencjach i PUP

2.
3.

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

|__| nie wiem

|__| nie wiem

z prywatnych agencji 


2.

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

przez Powiatowe Urzędy Pracy 
przez prywatne agencje 


1.
2.

|__|__|__|__|

|__|__|__|__|

Liczba miejsc pracy obsadzonych przez osoby skierowane:

z Powiatowych Urzędów Pracy 

1.

|__| nie wiem

|__| nie wiem

|__| nie wiem

|__| nie wiem

6
7
8

2
3
4
5

najważ‑
niejsza

|__| nie wiem

6
7
8

2
3
4
5

1

0

Liczba miejsc pracy, na które skierowano przynajmniej jedną osobę:

tylko w PUP

1.

`Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy.:

jeśli nie zgłaszali państwo/nie skierowano/nie obsadzono

ZGŁASZANIE I OBSADZANIE WOLNYCH MIEJSC PRACY
– proszę wpisać „0” .

prywatny pośrednik nie skierował kandydatów na te miejsca
obsadziliśmy stanowiska w inny sposób
skierowanym kandydatom brakowało odpowiednich kwalifikacji
kandydaci nie przyjęli oferowanych warunków pracy i płacy �������������������������������������������
kandydaci nie byli w ogóle zainteresowani podjęciem zatrudnienia
obawialiśmy się niskiego zaangażowania kandydatów w pracę
z innej przyczyny (proszę podać, jakiej)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ile w przybliżeniu wolnych miejsc pracy (niezależnie
od rodzaju zatrudnienia) zgłosili Państwo do PUP i/lub
agencji pośrednictwa pracy w 2009 r.?

niejszą

przyczyny, a w drugiej wskazać jedną najważ-

w pierwszej kolumnie proszę podać wszystkie

na wszystkie takie miejsca zatrudniliśmy kandydatów od prywatnego pośrednika

1.

NIE korzystaliśmy z prywatnego pośrednictwa pracy

E5

E4

Jeżeli w 2009 r. zdarzyło się, że zgłosili
Państwo do prywatnego pośrednika
wolne miejsce pracy, ale nie udało się
go obsadzić za pośrednictwem prywat‑
nego pośrednika, to proszę podać
przyczyny tego faktu.

0.
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F3

4
5
6
7

refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
w ramach robót interwencyjnych

refundacja (przez OHP) wynagrodzeń i składek za młodocianych pracowników

refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy

refundacja części wynagrodzenia w ramach robót interwencyjnych

4

5

6

7

8

3

pożyczki na organizowanie dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych bezro‑
botnych

3

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

2

dofinansowanie szkolenia pracowników zagrożonych zwolnieniami grupowymi

2

8

1

dofinansowanie szkolenia dla własnych pracowników przy jednoczesnym zatrud‑
nieniu na okres szkolenia pracownika skierowanego z PUP

à przejdź do pyt. f6

0

A.
wnioskowaliśmy
o:

w ramach których wnioskowali państwo o dofinansowanie

jeżeli wnioskowali, proszę podać w kolumnie „a” wszystkie programy,

1

0

„0”

NIE wnioskowaliśmy o dofinansowanie z programów aktywizujących w 2009 r.

proszę zaznaczyć

jeżeli nie wnioskowali państwo,

1
2

1
2

1
2
3

1

1

1

1

1

1

1

1

tak, na wszyst‑
kie wnioski

2

2

2

2

2

2

2

2

tak, na część
wniosków

3

3

3

3

3

3

3

3

nie,
na żaden wniosek

B. Czy otrzymali Państwo dofinansowanie na wszystkie
złożone wnioski, tylko ich część, czy w ogóle nie otrzy‑
mali dofinansowania?

dofinansowanie, a jeżeli tak, to czy na wszystkie wnioski?

państwo, proszę podać w kolumnie „b”, czy otrzymali państwo

w przypadku tych programów, w ramach których wnioskowali

tak ������������������������������������������������������������������������������
nie ������������������������������������������������������������������������������

1.
2.

Czy przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy kontaktował się kiedykolwiek z Państwem
w sprawie usług Urzędu?

F2

F4

tak ������������������������������������������������������������������������������
nie ������������������������������������������������������������������������������

1.
2.

Czy kontaktowali się Państwo kiedykolwiek z przedstawicielem Powiatowego Urzędu
Pracy w sprawie usług PUP?

F1

Czy w 2009 r. wnioskowali Państwo o dofinansowanie z programów aktywizujących oferowanych
przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP)?

tak, znamy szczegółowo ���������������������������������������������
tak, znamy ogólnie ������������������������������������������������������
nie, nie znamy �������������������������������������������������������������

1.
2.
3.

Czy znają Państwo ofertę Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) skierowaną do przedsiębior‑
ców?

WSPÓŁPRACA Z POWIATOWYMI URZĘDAMI PRACY
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Czy kiedykolwiek, także przed 2009 r., korzystali Państwo z jakichkolwiek usług
oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (programów, pośrednictwa itp.)?

Jak ogólnie ocenia Pan(i) jakość usług świadczonych przez PUP na rzecz pracodawców? Proszę ocenić następujące kwestie na 5-stopniowej skali ocen, której
wartości skrajne są określone w tabeli.

F6

F7

1
1
1
1
1

oferuje niewystarczającą informację
pracownicy PUP nie są kompetentni

pracownicy PUP nie są zaangażowani

procedury formalne są zbyt skomplikowane

wymagana dokumentacja jest nadmiernie obszerna

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

3

wymagana dokumentacja jest właściwie określona

Pytania G1-G4 nie dotyczą sytuacji w Państwa przedsiębiorstwie, a raczej Pana(i) wiedzy i doświadczeń dotyczących ogólnej sytuacji na rynku pracy, w różnych przed‑
siębiorstwach. Na rynku pracy są grupy (np. absolwenci, osoby w wieku 45+, niepełnosprawni i kobiety), wśród których mniej jest osób zatrudnionych. Jak Pan(i) sądzi,
jakie mogą być przyczyny rzadszego zatrudnienia tych osób w różnych przedsiębiorstwach? Proszę wskazać przyczyny rzadszego zatrudnienia czterech wymienionych
niżej grup. Odpowiadając, proszę założyć, że osoby te starają się o stanowisko odpowiadające ich kwalifikacjom i możliwościom.

1
2

5. zupełnie niedostoso‑
wana

procedury formalne są wystarczająco proste

pracownicy PUP są zaangażowani

pracownicy PUP są kompetentni

oferuje wystarczającą informację

miejsce przyjazne pracodawcy

1. tak 
2. nie 
à jeżeli „nie” przejdź do pyt. g1

SYTUACJA RÓŻNYCH GRUP OSÓB NA RYNKU PRACY

1

miejsce nieprzyjazne pracodawcy

2

4. raczej niedostoso‑
wana

1

Czego w ofercie Powiatowych Urzędów Pracy brakuje?

1

|__| nie wiem

F5.1

3. ani dostosowana,
ani niedostosowana

F5

2. raczej dostosowa‑
na

W jakim stopniu oferta
programów aktywizujących
jest dostosowana lub
niedostosowana do Państwa
potrzeb?

1. w pełni dostosowa‑
na
jeżeli „w pełni dostosowana” à przejdź do pyt.
f7

11

3

prace społecznie użyteczne

2

11

1

10

3

staż dla osób skierowanych z PUP

2

10

1

9

staż absolwencki

9
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tak
1
1
1
1
1
1
1
1
tak
1
1
1
1
1
1
1
1
tak
1
1
1
1

Absolwenci (do 3 lat od ukończenia szkoły), zdolni do pracy i posiadający wymagane kwalifikacje

pracodawcy nie chcą ryzykować, skoro można zatrudnić inną osobę o tych samych kwalifikacjach

istnieje ryzyko inwestowania w szkolenie takich osób, ponieważ są zbyt mobilne i mogą się zwolnić

nie ma zadowalających działań podejmowanych przez państwo skierowanych do tej grupy

osoby te myślą tylko o własnych korzyściach, a nie o interesie przedsiębiorstwa

osoby te wchodzą w okres zakładania rodziny i mogą być mnie dyspozycyjne

osoby te nie mają doświadczenia

osoby te są mniej efektywne

inny powód, (proszę podać, jaki?)

Osoby w wieku 45+, zdolne do pracy i posiadające wymagane kwalifikacje

pracodawcy nie chcą ryzykować, skoro można zatrudnić inną osobę o tych samych kwalifikacjach

osoby te prawdopodobnie szybko odejdą z przedsiębiorstwa (np. przechodząc na emeryturę lub rentę)

nie ma zadowalających działań podejmowanych przez państwo skierowanych do tej grupy

osoby te myślą tylko o własnych korzyściach, a nie o interesie przedsiębiorstwa

osoby te częściej przebywają na zwolnieniu w porównaniu do pozostałych osób

osoby te są mniej efektywne

osoby te trudniej przekwalifikować, doszkolić

inny powód, (proszę podać, jaki?)

Osoby niepełnosprawne, zdolne do pracy i posiadające wymagane kwalifikacje

pracodawcy nie chcą ryzykować, skoro można zatrudnić inną osobę o tych samych kwalifikacjach

osoby te prawdopodobnie szybko odejdą z przedsiębiorstwa (np. ze względu na poważne dolegliwości zdrowotne)

nie ma zadowalających działań podejmowanych przez państwo skierowanych do tej grupy

osoby te myślą tylko o własnych korzyściach, a nie o interesie przedsiębiorstwa

G1

1

2

3

4

5

6

7

8

G2

1

2

3

4

5

6

7

8

G3

1

2

3

4

2

2

2

2

nie

2

2

2

2

2

2

2

2

nie

2

2

2

2

2

2

2

2

nie

9

9

9

9

nie wiem

9

9

9

9

9

9

9

nie wiem

9

9

9

9

9

9

9

nie wiem
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1
1
tak
1
1
1
1
1
1
1
1

dostosowanie miejsca pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej jest uciążliwe

inny powód, (proszę podać, jaki?)

Kobiety do 40 roku życia, zdolne do pracy i posiadające wymagane kwalifikacje

pracodawcy nie chcą ryzykować, skoro można zatrudnić inną osobę o tych samych kwalifikacjach

osoby te są mniej efektywne

nie ma zadowalających działań podejmowanych przez państwo skierowanych do tej grupy

osoby te myślą tylko o własnych korzyściach, a nie o interesie przedsiębiorstwa

osoby te częściej przebywają na zwolnieniu chorobowym od pozostałych osób

kobiety opiekują się dziećmi, więc nie są dyspozycyjne

lepiej zatrudnić mężczyznę, ponieważ kobieta może zajść w ciążę

inny powód, (proszę podać, jaki?)

7

8

G4

1

2

3

4

5

6

7

8

Czy przewidują Państwo w ciągu 2010 r. zmianę poziomu
przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie?

O ile procent, według Pana(i), wzrośnie/ zmniejszy
się przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwie
w ciągu 2010 r.?

H2.1

|__|__|__|%
zmniejszenie
|__| nie wiem

|__|__|__|%
wzrost
|__| bez zmian

2

2

2

2

2

2

2

2

nie

2

2

2

2

liczby, proszę o przybliżenie

jeśli nie zna pan(i) dokładnej

|__|__|__|%
wzrost
|__| nie wiem

|__|__|__|%
zmniejszenie

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1
2
3

nie wiem

1. tak ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. h3 �������������������������������������������������������������������������������������������
3. nie wiem à przejdź do pyt. h3 �������������������������������������������������������������������������������������

Proszę podać, choćby w przybliżeniu, o ile procentowo było wyższe lub
niższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Państwa przedsiębiorstwie
w grudniu 2009 r. w porównaniu z grudniem 2008 r.?

H2

H1

1

osoby te są mniej efektywne

6

WYNAGRODZENIA I ZWIĄZKI ZAWODOWE

1

osoby te częściej przebywają na zwolnieniu chorobowym od pozostałych osób

5
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Ile z tych sporów zbiorowych nie zostało
zamkniętych do końca 2009 r.?

Jakie były główne przyczyny niezamknięcia sporów
zbiorowych w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r.?

H4

H4.1

H4.2

I1

Ile było w 2009 r. sporów zbiorowych
w Pana(i) przedsiębiorstwie?

H3
liczby, proszę o przybliżenie

jeśli nie zna pan(i) dokładnej

SPRAWY BIEŻĄCE

„0” lub „nie wiem” à przejdź do pyt. I1

|__| nie wiem

1. tak ���������������������������������������������������������������������������������������������
à przejdź do pyt. I2
2. nie ���������������������������������������������������������������������������������������������
à przejdź do pyt. I1.1
9. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
nie wiem ����������������������������������������������������������������������������������������
à przejdź do pyt. I2

jeżeli

|__| nie wiem

|__| nie wiem

9

2

1

|__|__|__|
liczba ponad‑zakładowych związ‑
ków zawodowych

„0” lub „nie wiem” à przejdź do pyt. I1

|__|__|__|
sporów zbiorowych

jeżeli

|__|__|__|
sporów zbiorowych

|__| nie wiem

liczba wszystkich związków
zawodowych

*1. Dopłaty do wynagrodzenia pracownika podczas:
– przestoju ekonomicznego – maksymalnie do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (575 zł)
– obniżenia wymiaru czasu pracy – do wysokości 70 proc. zasiłku (402,50 zł).
2. Dofinansowanie składek pracowników na ubezpieczenie społeczne w części płaconej przez pracodawcę.
3. Renegocjację warunków spłaty należności FGŚP powstałych przed 30 czerwca 2008 r.
4. Dofinansowanie kosztów szkolenia (maksymalnie przez 6 miesięcy) lub studiów podyplomowych (maksymalnie 12 miesięcy) pracowników pod warunkiem utworzenia
funduszu szkoleniowego przez przedsiębiorcę.

Czy Państwa przedsiębiorstwo skorzystało z instrumentów wchodzących w skład
rządowego pakietu antykryzysowego, skierowanych do przedsiębiorstw znajdujących
się w przejściowych trudnościach finansowych?*

3

2

1.

o przybliżenie

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę

o przybliżenie

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę

Ile jest związków zawodowych działających
w Pana(i) przedsiębiorstwie (stan na koniec
2009 r.) w tym o zasięgu ponadzakładowym?

|__|__|__|
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1
1
1
tak

niespełnienie kryteriów formalnych umożliwiających skorzystanie z instrumentów

zbyt późne wdrożenie pakietu

inne (jakie?)

Czy Państwa przedsiębiorstwo skorzystało z następujących zmian w kodeksie pracy, będących częścią pakietu antykry‑
zysowego?

2

2

nie

2

2

2

2

2

2

2

nie

9

9

nie wiem

9

9

9

9

9

9

9

nie wiem

Proszę podać symbol głównej działalności PKD przedsiębiorstwa.

W którym roku przedsiębiorstwo zostało założone?

W jakim kraju znajduje się główna siedziba Państwa
przedsiębiorstwa?

M2

M3

M4

a nie grupy kapitałowej

proszę uwzględnić siedzibę przedsiębiorstwa

Czy reprezentują Państwo centralę czy oddział przedsiębiorstwa?

METRYCZKA

1. Polsce ��������������������������������������������������������������������������������
2. Innym (Jakim?) ������������������������������������������������������������������

|__|__|__|__| rok

|__|__|__|__| PKD 2007

1. centralę �����������������������������������������������������������������������������
2. oddział �������������������������������������������������������������������������������

Może się zdarzyć, że w danym roku nie wszystkie fundusze zostaną wykorzystane na te cele. Czy Pana(i) zda‑
1. tak �����������������������������������
niem ustawa powinna pozwalać rządowi na wykorzystanie nadwyżki środków Funduszu Pracy na inne ważne
2. nie �����������������������������������
cele społeczne? Przykładami takich celów społecznych mogą być np. wynagrodzenie lekarzy odbywających specja‑ 9. nie mam zdania ��������������������
lizację w trybie rezydentury.

1
2

1
2

1
2
9

Środki z Funduszu Pracy są wydawane na określone cele (m.in. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, szkolenia pracowników urzędów
wojewódzkich i urzędów pracy, na system teleinformatyczny i technologie cyfrowe, wypłatę zasiłków i projekty pilotażowe).

1

1

niedostosowanie zaproponowanych instrumentów do potrzeb przedsiębiorstwa

wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy

1

zbyt dużo ograniczeń biurokratycznych i proceduralnych związanych z pakietem

1

1

brak znajomości instrumentów i sposobów ich wykorzystania

wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy

1

brak zainteresowania pakietem z powodu dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

M1

I3

I2

I1.1

tak

Dlaczego Państwa przedsiębiorstwo nie skorzystało z tych instrumentów?
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Telefon do osoby kontaktowej

Adres e‑mail osoby kontaktowej

M12

M13

1
2
3
4
5
6
7

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Imię i nazwisko osoby kontaktowej (wypełniającej kwestionariusz)

M11

DANE KONTAKTOWE

Czy Państwa przedsiębiorstwo w 2009 r. generowało:

a w drugiej kolumnie drugie pod względem ważności źródło

finansowania

proszę zaznaczyć w pierwszej kolumnie główne źródło

1. środki własne ���������������������������������
2. kredyt bankowy ������������������������������
3. leasing ��������������������������������������������
4. fundusze unijne ������������������������������
5. sprzedaż udziałów ��������������������������
6. emisja obligacji �������������������������������
7. inne, jakie ���������������������������������������

Główne źródło finansowania

M10

M9

Jakie były główne źródła finansowania inwestycji
w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r.?

Czy Państwa przedsiębiorstwo w 2009 r. poniosło wydatki inwestycyjne przeznaczone na innowacje (m.in. prace badawczo‑rozwojowe,
opracowanie lub wprowadzenie na rynek nowych produktów lub usług lub nowych sposobów produkcji i dostarczania usług)?

M8.2

1
2
3
4
5
6
7
1
2
1. zysk ���������������������������������������������������������
2. stratę �������������������������������������������������������

1
2

1
2

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1. środki własne ��������������������������������������������
2. kredyt bankowy �����������������������������������������
3. leasing �������������������������������������������������������
4. fundusze unijne �����������������������������������������
5. sprzedaż udziałów �������������������������������������
6. emisja obligacji ������������������������������������������
7. inne, jakie ��������������������������������������������������

Najważniejsze uzupełniające źródło finansowania

1. tak ����������������������������
2. nie ����������������������������

1. tak ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. nie à przejdź do pyt. m10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������

M7

Czy Państwa przedsiębiorstwo poniosło wydatki inwestycyjne
w 2009 r.?

jeśli nie zna pan(i) dokładnej liczby, proszę o przybliżenie

|__| nie wiem

M8.1

uwaga: za oddział uznajemy jednostkę firmy dysponującą własnym 14 – cyfrowym numerem regon

|__|__|__| Oddziałów

1. rynek lokalny (gmina, powiat) ���������������������������������������������������������������������������������������������
2. rynek regionalny (województwo ������������������������������������������������������������������������������������������
3. rynek krajowy ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. rynek zagraniczny – Unia Europejska ����������������������������������������������������������������������������������
5. rynek zagraniczny – poza Unią Europejską �������������������������������������������������������������������������

Proszę podać liczbę wszyst‑
kich oddziałów Państwa firmy
w całej Polsce.

M6

Na jakich rynkach przedsiębiorstwo znajduje zbyt dla swojej produkcji
i/lub usług?
Proszę wymienić maksymalnie dwa największe rynki zbytu produk‑
tów i/lub usług Państwa przedsiębiorstwa.

Jaka jest forma własności
Państwa przedsiębiorstwa?

M5

1. w 100% własność publiczna �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2. własność mieszana z przewagą własności publicznej �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. własność mieszana z takim samym udziałem własności publicznej i prywatnej ��������������������������������������������������������������������������������
4. własność mieszana z przewagą własności prywatnej �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5. w 100% własność prywatna �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 288

1/20/11 5:29 PM

B1, B2, B3,
B4, B5.1,
B6.1, B7.1,
C1, C2,

B2, B3, B4,
B5.1, B8, B9

B2, B3, B4,
B8, B9

A29

A28

A27

A25

Przed każdym pytaniem wstawić pytanie filtrujące tak/nie/nie wiem – po‑
dobnie jak w przypadku pytań B5, B6 i B7
W pytaniach B2, B3, B5.1, B8 i B9 wstawienie odpowiedzi: liczba z 2008 r.

Czy w Państwa przedsiębiorstwie w 2009 r. były zatrudnione osoby…

Ilu pracowników w Państwa przedsiębiorstwie...

Ilu pracowników w Państwa przedsiębiorstwie...

Ze względu na dużą ilość braków danych wymusić na respondentach od‑
powiedź na pytanie.

Jeżeli od 2008 r. Państwa przedsiębiorstwo ubiegało się o wsparcie w ra‑
mach którejś z poniższych form, to czy skorzystało z takiego wsparcia?

Dodanie, oprócz kategorii ogółem, również dekompozycji w tym podanie
liczby kobiet.

Rozszerzenie aktualnego pytania o stwierdzenie „w 2008 r. i 2009 r.” oczy‑
wiście z uwzględnieniem upływu czasu

i 2009 r., jak w pytaniu B4.

Ze względu na dużą ilość braków danych wymusić na respondentach od‑
powiedź na pytanie.

Czy od 2008 r. Państwa przedsiębiorstwo ubiegało się o wsparcie w ra‑
mach którejś z poniższych form?

Ile tygodni/miesięcy trwał proces uzyskania ostatniego pozwolenia na bu‑
dowę budynku od momentu złożenia wniosku do uzyskania pozwolenia?

Ile miesięcy trwał proces uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę bu‑ Zmiana logiki pytania umożliwiająca uzyskanie wyniku, który można będzie
dynku wraz z czasem potrzebnym na zgromadzenie wszystkich dokumen‑ porównać z okresem ustawowym.
tów niezbędnych do uzyskania pozwolenia?

Jaki był, w przybliżeniu, łączny koszt tych kontroli w 2009 r. dla Pań- Ze względu na dużą ilość braków danych wymusić na respondentach
stwa przedsiębiorstwa (proszę o oszacowanie łącznego kosztu, także odpowiedź na pytanie.
czasu pracowników poświęconego na przygotowanie dokumentów i obsługę kontroli)?

Załącznik 2. Zestawienie proponowanych zmian w kwestionariuszu badawczym
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Bloki C10C12

C5

C4

Nowe
pytanie C3.1

C3

dodatkowe
pytanie

Wstawienie nowego pytania po C3. Wykorzystanie kafeterii z dotychczaso‑
wej pytania C3.

W kafeterii 1) wzrost 2) trudno powiedzieć, ale raczej wzrost 3) bez zmian,
4) spadek, 5) trudno powiedzieć, ale raczej spadek 6) nie wiem

C3 Jakie zmiany w poziomie zatrudnienia planujecie Państwo na koniec
2010 r. w porównaniu z końcem 2009 r.?

Podział na 2 pytania:

Sekwencja pytań od C10.1 do C12.9: pytania dotyczące pracowników po‑
szukiwanych na trzy stanowiska pracy

Sugerujemy rezygnację z pytań od C11. 1 do C12.9. Tym sposobem praco‑
dawcy byliby pytani tylko o pracowników poszukiwanych na jedno stano‑
wisko pracy i o oczekiwania wobec kandydatów na to stanowisko. Dzięki
temu znacznie skracamy kwestionariusz, niewiele tracąc na wartości infor‑
macyjnej zebranych danych. Wyniki analiz przeprowadzonych dla jednego
stanowiska nie różniły się zasadniczo od wyników analiz przeprowadzo‑
nych dla trzech stanowisk, tym bardziej, że firm poszukujących pracowni‑
ków na więcej niż jedno stanowisko było stosunkowo niewiele.

Jaka cześć tej planowanej zmiany poziomu zatrudnienia będzie efektem Proponowane usunięcie pytania
przepływów pracowników w ramach grupy kapitałowej, do której należy
Państwa przedsiębiorstwo?

Czy Państwa przedsiębiorstwo funkcjonuje w ramach szerszej grupy kapi‑ Proponowane usunięcie pytania
tałowej?

Proszę o oszacowanie spodziewanej wielkości zmiany

w porównaniu z końcem 2009 r.? Proszę o oszacowanie spodziewanej
wielkości zmiany

Jakie zmiany w poziomie zatrudnienia planujecie Państwo na koniec
2010 r.

Na jakim poziomie kształtowała się całkowita liczba osób pracujących Wstawienie nowego pytania zaraz po B1
w Państwa przedsiębiorstwie (zatrudnienie na podstawie wszelkich form:
umowy o pracę, umowy zlecania etc.) na koniec 2008 r. i 2009 r.
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D6

D3 D4

C14

C10.9

C10.7

C10.2

Proponowane usunięcie pytania, gdyż niewiele wnosi, samo podanie nazwy
stanowiska pozwala określić profil zawodowy poszukiwanego pracownika

Stworzyć kafeterię do pytania zamkniętego w oparciu o wyniki obecnej
edycji badań.

Proponujemy rezygnację z tych pytań. Są szczegółowe, dotyczą form szko‑
lenia, uzyskane w ten sposób informacje nie są niezbędne z punktu widze‑
nia celów badań

Proszę wskazać te umiejętności i kompetencje, których brakuje lub które
można bardziej rozwinąć u pracowników zatrudnionych w Państwa przed‑
siębiorstwie?

Czy były to kursy wewnętrzne (przygotowane i prowadzone przez samo
przedsiębiorstwo – na terenie lub poza terenem przedsiębiorstwa)?

Proszę teraz podać liczbę tzw. osobokursów, czyli liczbę pracowników bio‑ Uzyskane dane są nieprecyzyjne, badani mieli problemy z odpowiedziami
rących udział w kursach doskonalących ich umiejętności zawodowe po‑ na to pytanie. Sugerujemy rezygnację.
mnożoną przez liczbę kursów, w których uczestniczyli w 2009 r.

Czy były to kursy zewnętrzne (przygotowane i prowadzone przez innego
niż samo przedsiębiorstwo realizatora – na terenie lub poza terenem
przedsiębiorstwa)?

Stworzyć kafeterię do pytania zamkniętego w oparciu o wyniki obecnej
edycji badań.

Jakie to certyfikaty lub uprawnienia?

Jakie 3 najważniejsze umiejętności powinien posiadać pracownik zatrud‑ Stworzyć kafeterię do pytania zamkniętego w oparciu o wyniki obecnej
niony na tym stanowisku?
edycji badań.

Na czym będzie polegała praca osób na tym stanowisku?
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F2. F3

E1

D13

D12

D8

Jak wyżej.

Bardziej uszczegółowić pytanie, by wydobyć informacje dotyczące charak‑
teru kontaktu.
Cześć z tych odpowiedzi przyda się do walidacji dalszych odpowiedzi, po‑
nieważ dalsze pytania dotyczą współpracy.

Czy kontaktowali się Państwo kiedykolwiek z przedstawicielem Powiato‑
wego Urzędu Pracy w sprawie usług PUP?

Czy przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy kontaktował się kiedykol‑
wiek z Państwem w sprawie usług Urzędu?

krewnych/znajomych od dotychczasowych pracowników

krewnych/znajomych od dotychczasowych pracowników

za pośrednictwem krewnych, znajomych i dotychczasowych pracowników

w pierwszej kolumnie proszę podać wszystkie strategie, a w drugiej wska‑ zamieszczaliśmy ogłoszenia w Internecie lub odpowiadaliśmy na nie
zać jedną najczęściej stosowaną strategię
W następujących pozycjach kafeterii rozdzielić:

zamieszczaliśmy ogłoszenia w prasie lub odpowiadaliśmy na nie

W jaki sposób Państwa przedsiębiorstwo poszukiwało nowych pracowni‑ W następujących pozycjach kafeterii rozdzielić zamieszczanie od odpowia‑
ków w 2009 r.?
dania:

dla pracowników inne formy doskonalenia zawodowego?

Czy w 2010 r. Państwa przedsiębiorstwo organizuje lub zamierza organizo‑
wać

Czy w 2010 r. Państwa przedsiębiorstwo organizuje lub zamierza organizo‑ Przeformułować, aby pytanie w sposób jednoznaczny odnosiło się do przy‑
wać kursy wewnętrzne lub zewnętrzne doskonalące umiejętności zawodo‑ szłości, gdyż w tej postaci nie pozwala badać planów szkoleniowych. Plany
we pracowników?
są tutaj połączone z bieżącymi działaniami, co utrudnia wykorzystanie od‑
powiedzi na to pytanie jako wskaźnika planów szkoleniowych przedsię‑
biorstw.

Czego dotyczyły / jakie były tematy 3 ostatnich kursów lub szkoleń, Stworzyć kafeterię do pytania zamkniętego w oparciu o wyniki obecnej
w których uczestniczyli pracownicy Państwa przedsiębiorstwa?
edycji badań.
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Nowe
pytania

Przedstawiciel PUP kontaktował się z nami w sprawie:
uzyskania ogólnych informacji o usługach oferowanych przez PUP
uzyskania informacji dotyczących możliwości pośrednictwa pracy
uzyskania informacji dotyczących możliwości skorzystania z programów
aktywizacyjnych
naszego dokonanego zgłoszenia oferty pośrednictwa pracy
naszego korzystania z programów aktywizacyjnych
złożonego przez nas wniosku o udział w programie aktywizacyjnym
innej, proszę podać jakiej:_____
Kontaktowaliśmy się z PUP w sprawie:
uzyskania ogólnych informacji o usługach oferowanych przez PUP
uzyskania informacji dotyczących możliwości pośrednictwa pracy
uzyskania informacji dotyczących możliwości skorzystania z programów
aktywizacyjnych
naszego dokonanego zgłoszenia oferty pośrednictwa pracy
naszego korzystania z programów aktywizacyjnych
złożonego przez nas wniosku o udział w programie aktywizacyjnym
innej, proszę podać jakiej:_____
W dodatkowej kolumnie powinien być nagłówek: „ocena” i cyfry 1-5.

ODPOWIEDZI (TAK/NIE)

Proszę zaznaczyć czy stwierdzenia dotyczące kontaktu z Powiatowym
Urzędem Pracy odpowiadają sytuacji z 2009 r., jaka miała miejsce w Pań‑
stwa przedsiębiorstwie. Jeżeli tak, to proszę ocenić na skali szkolnej (1-5)
jakość tego kontaktu, gdzie 1 oznacza, że są Państwo niezadowoleni
z kontaktu, a 5, że są Państwo bardzo zadowoleni. Jeżeli kontakt taki miał
miejsce więcej razy niż jeden, proszę podać ogólną ocenę.

Należy dodać pytania usuwając pytania powyższe. (F2 i F3)
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G1-G4

F7

F4

Pytania G1-G4 nie dotyczą sytuacji w Państwa przedsiębiorstwie, a raczej
Pana(i) wiedzy i doświadczeń dotyczących ogólnej sytuacji na rynku pracy,
w różnych przedsiębiorstwach. Na rynku pracy są grupy (np. absolwenci,
osoby w wieku 45+, niepełnosprawni i kobiety), wśród których mniej jest
osób zatrudnionych. Jak Pan(i) sądzi, jakie mogą być przyczyny rzadszego
zatrudnienia tych osób w różnych przedsiębiorstwach? Proszę wskazać
przyczyny rzadszego zatrudnienia czterech wymienionych wyżej grup. Od‑
powiadając, proszę założyć, że osoby te starają się o stanowisko odpowia‑
dające ich kwalifikacjom i możliwościom.

„Pytania G1-G4 dotyczą Pana(i) wiedzy i doświadczeń dotyczących ogólnej
sytuacji na rynku pracy, w różnych przedsiębiorstwach, niekoniecznie
w Pan(i) przedsiębiorstwie.”

Zmienić treść początku na:

Czy kiedykolwiek, także przed 2009 r., korzystali Państwo z jakichkolwiek Możliwość rozbudowy:
usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (programów, pośrednic‑
Można dodać dodatkowe wymiary oceny dotyczące dokumentacji oraz
twa itp.)?
ewentualne inne, które mogą aktualnie być istotne. W tym celu warto prze‑
prowadzić wywiady z pracodawcami, którzy korzystają, przestali korzystać
lub nigdy nie korzystali z usług oferowanych przez PUP, aby uzyskać nastę‑
pujące informacje: co jest dla nich ważne w kontaktach z PUP, na co zwra‑
cają uwagę, co zachęciło by ich do współpracy etc.

W przypadku tych programów, w ramach których wnioskowali państwo,
proszę podać w kolumnie „b”, czy otrzymali państwo dofinansowanie, a je‑
żeli tak, to czy na wszystkie wnioski?

w ramach których wnioskowali państwo o dofinansowanie

Jeżeli wnioskowali, proszę podać w kolumnie „a” wszystkie programy,

Jeżeli nie wnioskowali państwo, proszę zaznaczyć „0”

Czy w 2009 r. wnioskowali Państwo o dofinansowanie z programów akty‑ Ze względu na małe liczebności, jeżeli próba się nie zwiększy, można prze‑
wizujących oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP)?
modelować pytanie. Ale w takiej formie jest również użyteczne.
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H4, H4.1,
H4.2

H3

dodatkowe
pytanie jako
nowe H3

H2.1

H2

nowe
pytanie
po H1

H1

Wstawienie nowego pytania zaraz po H1

Proponowane kategorie odpowiedzi: zwiększyły się, pozostały takie same,
zmniejszyły się, trudno powiedzieć

Proszę podać, jakie zmiany w poziomie wynagrodzeń w Państwa przedsię‑
biorstwie miały miejsce pomiędzy grudniem 2008 r. a grudniem 2009 r.?

Pytania do usunięcia, tę problematykę można uwzględnić w panelach eks‑
perckich

Ile było w 2009 r. sporów zbiorowych w Pana(i) przedsiębiorstwie?

Ile z tych sporów zbiorowych nie zostało zamkniętych do końca 2009 r.?

Zamiana z H3 na H3.1: Jaka jest ich liczba…, w odpowiedziach pozosta‑
wić tylko „liczba związków zawodowych” – bez wyróżniania ponadzakła‑
dowych

Ile jest związków zawodowych działających w Pana(i) przedsiębiorstwie
(stan na koniec 2009 r.) w tym o zasięgu ponadzakładowym?

Czy w państwa przedsiębiorstwie występują związki zawodowe tak/nie/nie Dodatkowe pytanie H3
wiem, następnie pytanie H3.1

O ile procent, według Pana(i), wzrośnie/ zmniejszy się przeciętne wynagro‑ Jaka będzie wielkość tej zmiany? (w %)
dzenie w przedsiębiorstwie w ciągu 2010 r.?

Proponowane kategorie odpowiedzi: zwiększy się, pozostanie taki sam,
zmniejszy się, trudno powiedzieć

Czy przewidują Państwo w ciągu 2010 r. zmianę poziomu przeciętnego Jakie zmiany w poziomie wynagrodzeń planujecie państwo na koniec
wynagrodzenia w przedsiębiorstwie?
2010 r. w porównaniu z końcem 2009 r.?

H1.1 Jaka była wielkość tej zmiany? (w %)

Proszę podać, choćby w przybliżeniu, o ile procentowo było wyższe lub niż‑
sze przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Państwa przedsiębiorstwie
w grudniu 2009 r. w porównaniu z grudniem 2008 r.?
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Pytania były przewidziane jako moduł zmienny: w kolejnych edycjach ba‑
dania może być zastąpiony inną „bieżącą” kwestią

Proszę podać liczbę wszystkich oddziałów Państwa firmy w całej Polsce.

Może się zdarzyć, że w danym roku nie wszystkie fundusze zostaną wyko‑
rzystane na te cele. Czy Pana(i) zdaniem ustawa powinna pozwalać rządo‑
wi na wykorzystanie nadwyżki środków Funduszu Pracy na inne ważne
cele społeczne? Przykładami takich celów społecznych mogą być np. wy‑
nagrodzenie lekarzy odbywających specjalizację w trybie rezydentury.
Pytanie generuje dużo braków danych a niewiele wnosi do analizy – suge‑
ruje się usunięcie

Środki z Funduszu Pracy są wydawane na określone cele (m.in. na realiza‑ Pytanie do usunięcia, uzyskane informacje nie wnoszą istnego wkładu do
cję programów na rzecz promocji zatrudnienia, szkolenia pracowników analizy.
urzędów wojewódzkich i urzędów pracy, na system teleinformatyczny
i technologie cyfrowe, wypłatę zasiłków i projekty pilotażowe).

Czy Państwa przedsiębiorstwo skorzystało z następujących zmian w ko‑
deksie pracy, będących częścią pakietu antykryzysowego?

Dlaczego Państwa przedsiębiorstwo nie skorzystało z tych instrumentów?

Źródło: opracowanie własne.

M6

I3

I1, I1.1, I2

Czy Państwa przedsiębiorstwo skorzystało z instrumentów wchodzących
w skład rządowego pakietu antykryzysowego, skierowanych do przedsię‑
biorstw znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych?
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Załącznik 3. Sposób konstrukcji skali optymizmu/pesymizmu
w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa
W celu przygotowania skali optymizmu/pesymizmu w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa w najbliższym roku została wykorzystana analiza głównych składowych dla zmiennych kategorialnych (CATPCA) połączona z konfirmacyjną analizą czynnikową (CFA) i analizą głównych składowych (PCA). CATPCA 99 została użyta jedynie
do transformacji zmiennych porządkowych w ilościowe, przy założeniu, że wymienione
trzy pytania budują jeden wymiar 100. Poniższy rysunek przedstawia podstawowe kroki,
jakie zostały dokonane w procesie budowy skali optymizmu/pesymizmu w prognozie
kondycji przedsiębiorstwa.
Rys. 1. Konstrukcja skali optymizmu/pesymizmu w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa

Jest to technika, która pozwala na analizę struktury danych w sytuacji, gdy zmienne nie mają charakteru ilościowego, a związek pomiędzy nimi nie jest liniowy. CATPCA, będąca nieliniowym odpowiednikiem PCA, nie
nakłada na zmienne wymogu posiadania przez nie wielowymiarowego rozkładu normalnego i związku liniowego pomiędzy nimi. CATPCA optymalizuje kwantyfikacje zmiennych tak, aby procent wyjaśnionej wariancji
transformowanych zmiennych w rozwiązaniu ze zredukowaną ilością wymiarów był jak największy.

99

Por. M. Manisera, E. Dusseldorp, A. Van der Kooij, Component structure of job satisfaction based on Herz‑
berg’s theory, 2005, http://www.datatheory.nl/pages/fullmanuscript_final_epm.pdf (01.07.10); J. Meulman,
W. Heiser, SPSS categories 10.0, SPSS Inc, Chicago, 1990; J. Meulman, A. Van der Kooij, W. Heiser, Principal
components analysis with nonlinear optimal scaling transformations for ordinal and nominal data [w:] D. Kaplan
(red.) Handbook of quantitative methodology for the social sciences, Sage, London, 2004.

100
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Załączniki

Kroki w przygotowaniu skali:
1.

Odpowiedzi „trudno powiedzieć” we wszystkich zmiennych zostały zakodowane jako braki danych.

2.

Zmienne zostały transformowane za pomocą CATPCA (poziom skalowania: porządkowa sklejana, krzywa
sklejana – stopień 2, 1 węzeł).

3.
4.
5.

Skwantyfikowane zmienne zostały zapisane w bazie danych.
Za pomocą programu AMOS została potwierdzona struktura jednoczynnikowa.
Dzięki PCA zostały zapisane oceny czynnikowe (pozycje na skali), a respondenci w dalszym kroku podzieleni zostali na
3 kategorie: optymistów, pesymistów, umiarkowanych.
Do skali została dodana 4 kategoria – „niezdecydowani”, którymi są osoby udzielające odpowiedzi „trudno powiedzieć”
na przynajmniej dwa pytania kwestionariuszowe wchodzące w skład opracowanej skali.

6.

Źródło: opracowanie własne.

CATPCA ukazała wyraźną strukturę czynnikową z jednym wymiarem charakteryzującym optymizm/pesymizm w prognozie przyszłej kondycji przedsiębiorstwa, z wyjaśnioną
wariancją zmiennych na poziomie ok. 80% i Alphą Cronbacha rzędu 0,87. Jednowymiarowa
struktura została potwierdzona w dalszym kroku za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej (analiza wykonana w programie AMOS), która wykazała akceptowalne mierniki dopasowania i istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami.
Powyższe analizy dały podstawy ku temu, aby zestaw trzech opisanych powyżej zmiennych potraktować jako pozycje w rzetelnej (na co wskazała m.in. Alpha Cronbacha) skali optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa. W kolejnym kroku, korzystając
z transformowanych za pomocą CATPCA zmiennych, przeprowadzono analizę głównych
składowych zapisując oceny czynnikowe w bazie. Oceny te potraktowano jako pozycje na skali
optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa, a następnie skategoryzowano je do trzech grup: optymistów, pesymistów i umiarkowanych w prognozie (przedziały:
1 – do -0,799; 2 – od -0,8 do 0,8; 3 – powyżej 0,8). Do tak skonstruowanej zmiennej została
dodana kolejna kategoria – osoby niezdecydowane – byli to ci respondenci, którzy na co
najmniej dwa pytania kwestionariuszowe, wchodzące w skład skali, udzielili odpowiedzi „trudno
powiedzieć” 101. Rozkład nowopowstałej zmiennej został przedstawiony na poniższym wykresie.
101

Pozycje do tak skonstruowanej skali mogły być wyliczone dla 2091 respondentów.

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 297

1/20/11 5:29 PM

298

Polski rynek Pracy

Rys. 2. Skala optymizmu/pesymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy.
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Załącznik 4. Sposób konstrukcji indeksu optymizmu przedsiębiorstw
W celu przygotowania indeksu optymizmu w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa w najbliższym roku zastosowana została formuła analogiczna do tej użytej w Consumer Sentiment Index. Poniższy rysunek przedstawia podstawowe kroki, jakie zostały
dokonane w procesie budowy indeksu optymizmu w prognozie kondycji przedsiębiorstwa.
Rys. 1. Konstrukcja indeksu optymizmu w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa

1.
2.
3.
4.

Kroki w przygotowaniu indeksu:
Odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „pozostaną takie same” we wszystkich zmiennych zostały zakodowane
jako wartość 0.
Odpowiedzi „zmniejszą się” i „pogorszy się” we wszystkich zmiennych zostały zakodowane jako wartość „-1”,
a odpowiedzi „wzrosną” i „poprawi się” jako wartość „1”.
Obliczona została różnica pomiędzy procentem odpowiedzi powyżej i poniżej wartości 0.
Wyliczony został indeks będący sumą różnic (dla każdej zmiennej) pomiędzy procentem odpowiedzi
powyżej i poniżej wartości 0 (+100)

Źródło: opracowanie własne.

W pierwszej kolejności przekodowane zostały wartości zmiennych konstruujących
indeks. Osobom, które nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi na pytanie (kategoria „trudno powiedzieć”, „nie wiem”) oraz osobom, które prognozowały, że sytuacja firmy nie zmieni
się została przypisana wartość 0. Prognozy pogorszenia się kondycji przedsiębiorstwa
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(spadek obrotów, inwestycji, pogorszenie kondycji) przekodowane zostały na „-1”, a prognozy jej polepszenia na „1”. W kolejnym kroku dla każdej ze zmiennych wyliczono różnicę
pomiędzy procentem odpowiedzi powyżej i poniżej wartości 0. Na bazie tak wyliczonych
zmiennych powstał indeks optymizmu w prognozie zmiany kondycji przedsiębiorstwa,
który wyliczono jako prostą sumę (plus 100) trzech indeksów cząstkowych.
Poniżej zamieszczono polecenie w języku SPSS służące do budowy takiego indeksu.
recode A10 A11 A12 (1=-1) (2,9=0) (3=1) into obroty_x inwestycje_x kondycja_x.
exe.
DATASET DECLARE indeks.
AGGREGATE
/OUTFILE=’indeks’
/BREAK=PROBA
/obroty_x_pgt=PGT(obroty_x 0)
/inwestycje_x_pgt=PGT(inwestycje_x 0)
/kondycja_x_pgt=PGT(kondycja_x 0)
/obroty_x_plt=PLT(obroty_x 0)
/inwestycje_x_plt=PLT(inwestycje_x 0)
/kondycja_x_plt=PLT(kondycja_x 0).
do rep x=obr_d inw_d kond_d /y= obroty_x_pgt inwestycje_x_pgt kondycja_x_pgt
/z= obroty_x_plt inwestycje_x_plt kondycja_x_plt.
compute x=y-z.
end rep print.
EXECUTE.
compute indeks = sum(obr_d,inw_d,kond_d) +100.
list indeks.

11PRP_04_01 Polski rynek pracy.indd 300

1/20/11 5:29 PM

301

Załączniki

Aneks – Typy przedsiębiorstw ze względu na ich kondycję,
korzystanie z outsourcingu oraz oczekiwania wobec rządu
Tab. A1. Typy przedsiębiorstw o różnej kondycji 102 103
Lambda: 79%
BVR: nie większe niż 0,12, wyjątek
– jeden 0,4 (M10-A9). Założona
lokalna zależność: M10-I1k1_1, by
zwiększyć jakość klasyfikacji
Wielkość klasy103

Klasa 1:
Zła
kondycja
(straty,
pogorszenie)
42%

Klasa 2:
Stagnacja
(zyski, bez
zmian)

Klasa 3:
Dobra
kondycja
(zyski
i polepszenie)

Klasa 4:
Różnie
(trudno
określić) +
błędy
pomiarowe

Klasa 5:
dołączony
do 4

31%

19%

7%

1%

A7: Jak zmieniły się całkowite obroty Państwa przedsiębiorstwa?
0%

0%

0%

4%

80%

94%

32%

4%

5%

7%

Pozostały niezmienione

5%

56%

4%

39%

1%

Wzrosły

1%

12%

92%

53%

12%

Brak danych
Zmalały

A9: Czy ogólna kondycja finansowa Państwa przedsiębiorstwa?
Brak danych

1%

3%

0%

0%

92%

Pogorszyła się

99%

9%

5%

45%

1%

Nie zmieniła się

0%

82%

19%

54%

1%

Poprawiła się

0%

6%

76%

1%

6%

I1k1_1: Czy przedsiębiorstwo skorzystało z rządowego pakietu antykryzysowego?
Nie skorzystało z pakietu – brak zainteresowania – dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
nie dotyczy

10%

12%

10%

0%

32%

Wartości w poszczególnych kolumnach sumują się do 1, są to rozkłady zmiennych, które posłużyły do wyodrębnienia klas w każdej z poszczególnych klas. Przykładowo, w „Klasa 1” – 94% jest firm, wśród których zmalały
obroty, w 5% – pozostały nie zmienione i w 1% – wzrosły, zatem z małym błędem można powiedzieć, że w klasie
tej raczej sytuacja się pogorszyła. Natomiast w „Klasa 3” sytuacja się polepszyła, bo w 92% wzrosły obroty.

102

Wielkość klasy pokazuje rozkład klas w próbie” 42% zaklasyfikowane zostało do “Klasa 1”, 31%
do “Klasa 2”, 19% do “Klasa 3” i reszta do “Klasa 4” (ponieważ “Klasa 4” i “Klasa 5” zostały połączone).

103
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Klasa 2:
Stagnacja
(zyski, bez
zmian)

Klasa 3:
Dobra
kondycja
(zyski
i polepszenie)

Klasa 4:
Różnie
(trudno
określić) +
błędy
pomiarowe

Klasa 5:
dołączony
do 4

27%

24%

18%

37%

28%

Tak

9%

23%

50%

2%

18%

Nie

34%

20%

15%

45%

11%

Nie wiem

20%

21%

8%

16%

11%

Lambda: 79%
BVR: nie większe niż 0,12, wyjątek
– jeden 0,4 (M10-A9). Założona
lokalna zależność: M10-I1k1_1, by
zwiększyć jakość klasyfikacji
Brak danych

Klasa 1:
Zła
kondycja
(straty,
pogorszenie)

M10 (Covariate): Czy Państwa przedsiębiorstwo w 2009 r. generowało... ?
Brak danych

11%

13%

8%

1%

49%

Zysk

56%

74%

86%

83%

46%

Stratę

33%

13%

6%

16%

5%

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1549].

Tab. A2. Typy przedsiębiorstw w oparciu o rodzaje usług outsourcingowych

Lambda: 86%
BVR: dla 2-3, 2-5 i 7-10 większe od
1, ale założenie lokalnej zależności
nie zmienia wyników
Wielkość klasy

Klasa 1
Nie
korzystający

Klasa 2
Heavy
‑users

Klasa 3
Głównie
księgowość

Klasa 4
Dodane do
2,
braki
danych =
nie

52%

15%

13%

12%

7%

Klasa 5
Księgowość/
prawnicze/
informat.

B10_1_1: usług księgowych
92%

1%

1%

66%

19%

Tak

8%

38%

82%

33%

77%

Nie

0%

61%

17%

1%

4%

Brak danych
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Lambda: 86%
BVR: dla 2-3, 2-5 i 7-10 większe od
1, ale założenie lokalnej zależności
nie zmienia wyników

Klasa 1
Nie
korzystający

Klasa 2
Heavy
‑users

Klasa 3
Głównie
księgowość

Klasa 4
Dodane do
2,
braki
danych =
nie

Klasa 5
Księgowość/
prawnicze/
informat.

B10_1_2: usług prawniczych
99%

1%

0%

28%

34%

Tak

1%

81%

35%

72%

64%

Nie

0%

18%

64%

0%

2%

Brak danych

B10_1_3: usług informatycznych
99%

1%

1%

38%

35%

Tak

1%

68%

22%

62%

63%

Nie

0%

31%

76%

0%

3%

Brak danych

B10_1_5: usług transportowych
100%

1%

1%

41%

81%

Tak

0%

54%

10%

59%

19%

Nie

0%

45%

89%

0%

0%

Brak danych

B10_1_7: utrzymania czystości
100%

2%

1%

53%

89%

Tak

0%

49%

5%

47%

11%

Nie

0%

49%

95%

0%

0%

Brak danych

B10_1_10: ochrony mienia
100%

0%

3%

33%

86%

Tak

0%

76%

4%

66%

14%

Nie

0%

24%

93%

1%

0%

Brak danych

Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1549].
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Tab. A3. Oczekiwania wobec rządu

Lambda: 97%
BVR>1 dla 2‑3, 2-5 i 4-5, bez
wpływu
Wielkość klasy

Klasa 1:
Brak zdania

Klasa 2: jakości administracji i trochę obniżenie
kosztów działalności

Klasa 3: głównie obniżenie
kosztów i trochę pomoc
publiczna dla przedsiębiorstw, reforma systemu
emerytalnego, zmiana
polityki gosp.

38%

38%

24%

a5r1: podniesienie jakości pracy administracji publicznej
100%

0%

0%

nie

0%

0%

94%

tak

0%

100%

6%

nie wiem

a5r2: obniżenie kosztów działalności (koszty pracy, regulacje, podatki)
100%

0%

0%

nie

0%

68%

40%

tak

0%

32%

60%

nie wiem

a5r3: pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
100%

0%

0%

nie

0%

91%

83%

tak

0%

9%

17%

nie wiem

a5r4: reforma systemu emerytalnego
100%

0%

0%

nie

0%

91%

83%

tak

0%

9%

17%

nie wiem

a5r5: zmiana polityki gospodarczej
nie wiem
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Klasa 1:
Brak zdania

Klasa 2: jakości administracji i trochę obniżenie
kosztów działalności

Klasa 3: głównie obniżenie
kosztów i trochę pomoc
publiczna dla przedsiębiorstw, reforma systemu
emerytalnego, zmiana
polityki gosp.

nie

0%

92%

85%

tak

0%

8%

15%

Lambda: 97%
BVR>1 dla 2‑3, 2-5 i 4-5, bez
wpływu

Uwaga: ze względu na dość dużą wartość BVR dla zależności między zmiennymi 2-3 i 2-5 (odpowiednio 4,7
i 1,2) w finalnym modelu te lokalne zależności zostały uwzględnione, by model był lepiej dopasowany do danych. o 1% zmieniło to rozkład klas, ale też w tym rozwiązaniu w klasie 1 rzadziej pojawiają się odpowiedzi
inne niż nie wiem (a docelowo nie powinno ich być w ogóle).
Źródło: obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych prowadzonych wśród przedsiębiorców w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, na próbie reprezentowanej [N=1549].
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