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Referencyjna stopa proc.

4 proc.
ustalana przez RPP

Oproc. kredytów

8,2 proc.
średnie oproc. kredytów 
dla gosp. domowych w skali roku wg NBP

Stopa bezrobocia

13,2 proc.
II 2011 r.

Biznes Ludzie Pieniądze
Płaca minimalna

1386 zł
brutto w 2011 r.

Płaca średnia

3422,14 zł
II 2011 r.

Oproc. depozytów

3,6 proc.
średnia oprocentowania depozytów 
dla gospodarstw domowych wg NBP

Składka ZUS

890,14 zł
2011 r.

ARKADIUSZ KUGLARZ, OPOLE

PATRYCJA MACIEJEWICZ

B
artłomiej zpodnyskiej wsi ma
19 lat, z zawodu jest kucha-
rzem, był już wHolandii. – Nie
zarobiłem kokosów, nie było
kolorowo. Ale gdy teraz zo-

baczyłem, co się dzieje u nas, w Pol-
sce, to chcę znów wyjechać. Mam dość
pracy ponad 300 godzin w miesiącu.
Polityków nie słucham. Nie słyszałem
sensownego pomysłu dla młodych
ludzi oprócz hasła: „Nie wyjeżdżaj-
cie”? Ale po co tu zostawać? – pyta.

1 maja rynek pracy otwierają Niem-
cy, Austria i Szwajcaria. Nikt nie wie-
rzy, że wyjedzie tyle osób co po 2004r.
(w szczycie ponad 2 mln). Ale eksperci
rzucają różne liczby: od 100 do 500 tys.
Według Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ciągu trzech lat będzie
to do 400 tys. osób.

Nie wiadomo też, czy wyjadą mło-
dzi, bezrobotni, czy fachowcy, bo to
tych ostatnich najbardziej pożądają
nasi zachodni sąsiedzi.

Pracować w Niemczech,
mieszkać w Polsce

Najbardziej zainteresowani otwar-
ciem niemieckiego rynku są miesz-
kańcy przygranicznych województw.

Agnieszka Garncarz, naczelnik wy-
działu promocji w wojewódzkim urzę-
dzie pracy w Szczecinie, twierdzi, że
to szansa dla woj. zachodniopomor-
skiego. – Liczymy, że osoby bezrobot-
ne, a mające kwalifikacje mogą zna-
leźć zatrudnienie w sąsiednich lan-
dach. Wprawdzie tam poziom bezro-
bocia jest wysoki, jednak zarobki w po-
równaniu z naszymi wciąż są wyższe.
Polacy pójdą do pracy za stawki, które
Niemców nie satysfakcjonują. Naszym
rodakom może się to opłacać, tym bar-
dziej że ze względu na niewielkie od-
ległości na noc mogą wracać do domu
do Polski – mówi Garncarz.

Lubuskie także się przygotowuje.
– Duża część szukających pracy za za-
chodnią granicą chce tam tylko pra-
cować, a mieszkać w Polsce – potwier-
dza rzecznik WUP Małgorzata Kordoń.
– Praca jest, ale w głębi Niemiec, tam
bezrobocie jest na poziomie 6 proc.,
ale nie każdy chce tak daleko praco-
wać. Bo wtedy dochodzą koszty życia.
Dlatego nie spodziewamy się jakichś
masowych wyjazdów. Zwłaszcza że
pracy szukają często trwale bezrobot-
ni, bez uprawnień, albo młodzi bez do-
świadczenia, do tego bez znajomości
języka niemieckiego. A na takie osoby
wielkiego zapotrzebowania w Niem-
czech nie ma – podkreśla Kordoń.

Niemieckie urzędy pracy w przy-
granicznych landach przygotowały się
na przyjazd Polaków, zatrudniając do
ich obsługi m.in. osoby znające język
polski. – Nie należy się spodziewać ta-
kiego boomu jak w2004r., kiedy pół Pol-
ski pojechało do pracy w Anglii czy Ir-
landii. Ci, którzy chcieli wyjechać na
stałe, już to zrobili. Potrzeba nam fa-
chowców –mówi Regina Gebhardt-Hille,
doradca EURES wAgencjach Pracy we
Frankfurcie n. Odrą i w Eberswalde.

Ilu ludzi wyjedzie na stałe?

Część Polaków zdecyduje się jednak
na definitywne wyjazdy. Zdaniem
Pawła Strzeleckiego, ekonomisty zaj-
mującego się rynkiem pracy w Insty-
tucie Ekonomicznym NBP i w Insty-
tucie Statystyki i Demografii SGH,
w pierwszej kolejności będą to osoby,
które już pracowały za granicą. Czyli
takie jak Bartłomiej spod Nysy. – Z Dia-
gnozy Społecznej wynika, że tylko nie-
wielka część deklarujących zamiary
emigracyjne ostatecznie decyduje się
na to. Ale wśród tych, którzy zasma-
kowali emigracji, ale potem wrócili do
Polski z powodu kryzysu, ten odsetek
jest kilkakrotnie wyższy – wyjaśnia.

Kordian Kolbiarz, dyrektor PUP
w Nysie, gdzie bezrobocie przekracza
20 proc., już widzi początki emigracji:

– Dla większości bezrobotnych nie
mamy oferty ani nawet argumentów,
by ich zatrzymać – mówi. 

Na zorganizowanych przez urząd
pracy trzy tygodnie temu międzyna-
rodowych targach było prawie 40 za-
granicznych pośredników. Przyszło
2,5 tys. bezrobotnych. – Od czasu tar-
gów wyrejestrowało się prawie tysiąc
bezrobotnych. Wiemy to, bo sami za-
znaczają, choć nie muszą, że wyjeż-
dżają za granicę – mówi Kolbiarz. Tar-
gają nim mieszane uczucia. – Z jednej
strony cieszę się, że bezrobotni
w końcu znajdą dla siebie zatrudnie-
nie, którego nie ma w kraju. Z drugiej
wyjeżdżają młodzi, wykształceni lu-
dzie, znający języki. Najgorsze jest to,
że 30 proc. naszych bezrobotnych to
ludzie do 25. roku życia. Jeśli oni wy-
jadą, to zostaną tam raczej na stałe.
Stracimy ich bezpowrotnie.

Niemcy szukają głównie fachow-
ców ze znajomością języka: pielę-
gniarek, inżynierów, informatyków,
lekarzy, wysoko wykwalifikowanych
robotników, np. spawaczy. – Potrzeba
nam fachowców, choć płace tych wy-
soko wykwalifikowanych w Polsce
i w Niemczech niewiele się różnią – za-
znacza Regina Gebhardt-Hille. Dlate-
go polscy pracodawcy nie spodziewają
exodusu fachowców.

Dyrektorzy szpitali raczej nie oba-
wiają się masowych wyjazdów leka-
rzy i pielęgniarek.

Marek Piskozub, dyrektor Woje-
wódzkiego Centrum Medycznego
w Opolu, największego szpitala na
Opolszczyźnie, zatrudnia ponad 560
pielęgniarek i 290 lekarzy. – Nikt nie
poinformował mnie, że wyjeżdża
1 maja do Niemiec czy Austrii, choć
być może takie osoby będą. W ciągu
pięciu lat wyjechało od nas za granicę
czterech lekarzy, z tego trzech wróci-
ło. Kto z lekarzy chciał, mógł za grani-
cę wyjechać już wcześniej.

Aleksandra Kozok, dyrektor szpi-
tala ginekologiczno-położniczego
w Opolu, zatrudnia 130 pielęgniarek
i położnych. Ona także nie spodziewa
się odpływu pracownic. – Pojadą młode
dziewczyny, które nie mają rodzin, mają
po szkole kłopot ze znalezieniem pracy.
Te, które mają dzieci, raczej się na to nie
zdecydują. Tym bardziej że 1300-1600
euro, czy to aż takie kokosy? – mówi
Kozok. Średnia płaca pielęgniarek i po-
łożnych w jej szpitalu to 4 tys. zł.

Firma Remak SA zatrudnia blisko
800 osób, prowadzi remonty, moder-
nizacje i montaż obiektów energe-
tycznych. – Jakieś obawy o odpływ fa-
chowców są, choć nasi pracownicy na
zagranicznych kontraktach mają za-
robki porównywalne z kolegami z Za-
chodu – mówi Marek Brejwo, prezes
zarządu Remak SA. – Wiem to, bo cza-

Ilu Polaków wyjedzie pracować

Od 1 maja 
na pracę za Odrą 

nie będą potrzebne
zezwolenia. 

Niemcy szukają
budowlańców,

opiekunek,
lakierników,

spawaczy,
pielęgniarek. 

Ilu u nas skuszą? 
I co zrobimy, 

za dziesięć lat, 
gdy kryzys

demograficzny
wyssie nam  

z rynku pracy 
ponad 2 mln osób?

17 marca 2011 r. W liceum ogólnokształcącym w Świnoujściu pracodawcy zachęcają Polaków do pracy w Niemczech

do Niemiec

Niemieckie, austriackie, ho-
lenderskie firmy szukają specjali-
stów, ale także pomocy domo-
wych, opiekunów do osób star-
szych, magazynierów, kierowców.

– My szukamy pielęgniarek, in-
żynierów, spawaczy. Warunek jest
jeden: muszą znać język niemiec-
ki w stopniu komunikatywnym
– mówi Bartosz Dziadek z firmy
Alpha Personal-Service GmbH. 

Pielęgniarkimuszą ukończyć 400-
godzinny bezpłatny kurs nie-
mieckiego. Mogą zarobić w Niem-
czech 1300-1600 euro.  

Inżynierowie. – Z młodymi zaczy-
namy rozmowy od 35 tys. euro za
rok. Doświadczeni z biegłą znajo-
mością języka zarabiają i 60 tys.
– mówi Dziadek.

Spawacze.– Szukamy tych z upraw-
nieniami TIG. Stawki: około 15-
-16 euro za godzinę – wyjaśnia
Dziadek. �

Kto ma szansę 
na pracę w Niemczech
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Słuchaj od poniedziałku 
do piątku 
o godz. 7.30, 12.00 i 17.30

Fakty ekonomiczne
Radia RMF FM 
i „Gazety Wyborczej”
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N
iemiecki rząd nie może jakoś
ogarnąć przyszłych potrzeb
rynku pracy w tym kraju.

Niemcy muszą sobie poradzić nie tylko
z kurczącą się populacją, ale także
z problemem braku kwalifikacji. To
przykra wiadomość dla gospodarki,
która czerpała profity z wysoko wy-
kwalifikowanej siły roboczej w prze-
myśle wytwórczym.

Mieliśmy okazję coś na to zaradzić,
gdy Unia rozszerzała się na Wschód
w 2004 r. Zamiast tego i Niemcy, i Au-
stria zdecydowały się na restrykcje dla
imigrantów z nowych krajów człon-
kowskich. Te ograniczenia nareszcie
się skończą 1 maja tego roku i Repu-
blika Federalna będzie musiała
w końcu pogodzić się z nieuniknio-
nym i wprowadzić pełny dostęp do
rynku pracy dla obywateli ze wschod-
nich regionów UE.

Jednak samo otwarcie drzwi dla
imigrantów ze Wschodu niewiele po-
może na brak wykwalifikowanej siły
roboczej, która stała się naszą bolącz-
ką. Po siedmiu długich latach wstrzy-
mywania się zotwarciem rynku pracy
Niemcom najprawdopodobniej przy-
padną najmniej wykształceni pra-
cownicy, podczas gdy ci z większym
potencjałem nadal będą wybierać kraje
o przyjaźniejszym nastawieniu.

Zamiast przygotować aktywną stra-
tegię przyciągania pracowników owy-
sokim potencjale ze Wschodu, by spro-
stać dzisiejszym potrzebom naszego
rynku pracy, niemiecki rząd – w wiel-
kiej koalicji ze związkami zawodowy-
mi iorganizacjami pracodawców –zde-
cydował się na nowe przeszkody „chro-
niące” rynek pracy. Mechanizmom
rynkowym kształtującym rynek pracy
po raz kolejny przeszkadza się, tym
razem wprowadzając przepisy o mi-
nimalnej płacy dla firm stosujących
zatrudnienie tymczasowe.

Ta taktyka ciągłego odwlekania jest
tym bardziej godna pożałowania i nie
do przyjęcia, że trudno odrzucić lek-
cję płynącą z ostatnich siedmiu lat.
Choć Niemcy, dzięki swojemu poło-
żeniu geograficznemu i sile gospo-
darczej mogły zyskać na rozszerzeniu
Unii na Wschód w 2004 r., przyciąga-
jąc wydajnych i wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników, nie wykorzy-
stały tej wspaniałej okazji.

Wyobraźmy sobie, że Niemcy zde-
cydowały się działać dalekowzrocz-
nie, podobnie jak inne kraje Europy
Zachodniej, takie jak: Wielka Bryta-
nia, Irlandia czy Szwecja. Moglibyśmy
wówczas prowadzić dzisiejszą deba-
tę obrakach wykwalifikowanej siły ro-
boczej i starzejącym się społeczeń-
stwie z zupełnie innego miejsca. 

Wdodatku strategie rekrutacyjne,
które obecnie trzeba stworzyć, mo-
głyby oprzeć się na istniejącej już sile
roboczej imigrantów ze Wschodu. Za-
miast tego niemiecka bierność spra-
wiła, że wykwalifikowani imigranci

wybierają inne kraje Piętnastki, za-
pewniając im korzyści. Wrezultacie wła-
śnie te kraje, a nie Niemcy, odnotowały
proporcjonalny wzrost konsumpcji,
wpływów podatkowych i składek na
ubezpieczenie społeczne.

Nadszedł najwyższy czas, by przy-
najmniej ze względów demograficz-
nych niemiecki rząd zmienił swoją wy-
czekującą postawę. Na szczęście sektor
prywatny nie ma zamiaru dłużej cze-
kać. Weźmy choćby kampanię rekla-
mową i rekrutacyjną planowaną przez
bawarski przemysł metalowy i elek-
tryczny w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej po 1 maja.

Lokalne izby handlowe w rejonach
przygranicznych, na przykład w Cott-
bus, chcą zaoferować staże szkolenio-
we młodym Polakom, gdyż nie są w sta-
nie znaleźć wystarczającej liczby chęt-
nych z własnego regionu.

Tego typu sygnały płynące z sektora
prywatnego powinny być wystarczają-
co czytelne. Po wahaniach ostatnich lat
niemiecki rząd powinien być dziś gotów
nie tylko zaakceptować swobodny prze-
pływ ludzi na rynku pracy, ale wziąć też
pod uwagę demograficzną przyszłość
Niemiec idostosować do niej swoją nową
politykę imigracyjną.

Niemcy potrzebują aktywnie za-
rządzanej i zorientowanej na rozwój
przedsiębiorczości polityki imigracyj-
nej. Aby ten postulat się spełnił, należy
wprowadzić kryteria wyboru poten-
cjalnych imigrantów ze względu na ich
kwalifikacje oraz zarządzać ich napły-
wem za pomocą elastycznych kwot.

Jednocześnie, o ile aktywna polity-
ka rekrutacyjna przyciągająca specja-
listów jest bardzo ważna, nie powinni-
śmy mieć złudzeń co do natychmia-
stowych rezultatów. Wziąwszy pod
uwagę nasze błędy wprzeszłości i ledwo
ciepłe przyjęcie imigracji z Europy
Wschodniej, nie możemy oczekiwać,
że nagle zaczną do nas napływać sze-
roką falą.

Najważniejsze jest, aby Niemcy były
postrzegane jako atrakcyjne miejsce dla
profesjonalistów w dłuższej perspek-
tywie. To się uda jedynie pod warun-
kiem, że politycy w końcu zrozumieją,
na czym polega nowoczesne zarządza-
nie rynkiem pracy, i pozbędą się skłon-
ności do wiecznej defensywności za-
miast otwartości.

Przecież w końcu obawy z 2004 r.
o masową falę imigrantów okazały się
kompletnie nieuzasadnione. Do dziś
odsetek imigrantów w zachodniej Eu-
ropie z nowych krajów członkowskich
Unii Europejskiej jest niższy niż z in-
nych regionów świata.

Unijny proces otwierania rynków
na wykwalifikowaną siłę roboczą ode-
gra kluczową rolę wrozwiązywaniu de-
mograficznych i politycznych proble-
mów, którym musimy stawić czoło.
Niemcy mogą jedynie skorzystać na
tym, że staną się w tym procesie stroną
aktywną. �TŁUM. AMI

GOSPODARKA, GŁUPCZE

Niemcy muszą
się otworzyć
Klaus F. Zimmermann 
DYREKTOR IZA – NIEMIECKIEGO INSTYTUTU 

BADAŃ RYNKU PRACY

sami posiłkujemy się niemieckimi spa-
waczami. W Niemczech nasi spawa-
cze mają 16 euro na godzinę. Do tego
zakwaterowanie, dojazdy. Zarabiają
3,2 tys. euro, a z nadgodzinami i 4 tys.
To dobre zarobki. W Polsce najlepsi
spawacze zarabiają 7-9 tys. zł – mówi
Brejwo.

Bartosz Dziadek z firmy Alpha Per-
sonal-Service GmbH, która szuka

w Polsce wysoko wykwalifikowanych
pracowników, twierdzi, że w Niem-
czech raczej nie obawiają się, że zale-
je ich fala Polaków. – Firmy z nami
współpracujące wyrywają sobie pie-
lęgniarki z rąk. W Niemczech nie jest
to najlepiej płatny zawód, do tego cięż-
ka praca. A część naszych pielęgnia-
rek wyjechała do Szwajcarii, bo tam
mogą zarobić jeszcze raz tyle co

w Niemczech. Dlatego musimy się po-
siłkować pielęgniarkami z Polski. Po-
dobnie jest w innych zawodach – mówi.

Co my z tego 
będziemy mieć?

A jak fala emigracji do Niemiec i Au-
strii odbije się na naszej gospodarce?
Gdy w 2004 r. Polacy decydowali się
na wyjazd, bardzo często uciekali
przed bezrobociem. Pracując na Wy-
spach, zmniejszali presję na rynek
pracy w Polsce. Dzięki temu stopa bez-
robocia spadała szybciej. 

Transfery od emigrantów co roku
zasilają portfele rodzin z Opolszczy-
zny, Podhala czy Podlasia w dodatko-
we kilkanaście miliardów złotych. 

Moment otwarcia niemieckiego
rynku pracy jest dla nas krytyczny:
nasza gospodarka rozwija się w tem-
pie przekraczającym 4 proc. PKB.
Wciąż jednak nie widzimy zdecydo-
wanej poprawy na rynku pracy, firmy
nie inwestują, więc przyjmują nie-
wielu nowych pracowników, oszczęd-
nie rozdzielają podwyżki. Słowem:
nie jest jeszcze tak dobrze, by po-
wstrzymać falę emigracyjną. – Mo-
glibyśmy powiedzieć: „nie wyjeż-
dżajcie”, gdyby była pewność, że bę-
dziemy mieć radykalną poprawę
w krótkim czasie. Tej pewności nie
ma. Jednak już za kilka lat ci ludzie
będą nam z pewnością niezwykle po-
trzebni. Jeśli wyjechałoby 400 tys.
osób, to tak jakby zabrakło nam jed-
nego rocznika, bo co roku rodzi się
mniej więcej tyle osób – mówi Maciej
Duszczyk z Instytutu Polityki Spo-
łecznej UW i członek zespołu dorad-
ców strategicznych premiera.

Emigracja będzie pogłębiać zbli-
żające się demograficzne kłopoty Pol-
ski – mówią eksperci. – Społeczeństwo
się starzeje, pokolenie wyżu demo-
graficznego przechodzi na emerytu-
ry, pokolenie niżu zaczyna pracować.
W 2010 r. po raz pierwszy na rynku
pracy ubyło osób w wieku produk-
cyjnym. Efekt był niewielki i na doda-
tek maskowany przez rosnącą aktyw-
ność ekonomiczną – mówi Paweł Strze-
lecki z SGH i NBP.

Ale już niebawem siły roboczej bę-
dzie ubywać w zastraszającym tem-
pie. Do 2015 r. ubędzie ponad 800 tys.
osób w wieku produkcyjnym. W ciągu
następnych pięciu lat – kolejne 1,2 mln! 

To wszystko jednak bez uwzględ-
nienia fali emigracyjnej. Jeśli spełni
się prognoza resortu pracy (wyjedzie
400 tys. osób w trzy lata), to ubytek
ludzi w wieku produkcyjnym do 2015 r.
będzie o połowę większy!

Skutki? Będzie jeszcze trudniej
o pracowników, trzeba będzie jeszcze
więcej im płacić, by ściągnąć ich do
swojej firmy. – A to już bariera w roz-
woju przedsiębiorstwa, które będzie
musiało zadbać o swoją konkurencyj-
ność, np. wprowadzeniem nowocze-
snych technologii czy poprawą zarzą-
dzania – wymienia Strzelecki. 

Zdaniem Macieja Duszczyka gwał-
townym wzrostem kosztów pracy mo-
glibyśmy się nie martwić, gdyby nasza
gospodarka jako całość była w znaczą-
cym stopniu oparta na wiedzy. – Pracu-
jących byłoby mniej iwięcej by zarabiali,
ale gospodarka wciąż byłaby konku-
rencyjna. Dla nas jednak jeszcze za wcze-
śnie na taki skok. Wciąż stawiamy na
przyciąganie inwestorów tanią siłą ro-
boczą – kwituje Duszczyk. �

Jak łagodzić skutki zapaści

demograficznej? 
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BEZROBOCIE PO OBU STRONACH ODRY

DANE W PROC.

CORAZ MNIEJ RĄK DO PRACY W POLSCE

LICZBA OSÓB W WIEKU PRODUKCYJNYM, DANE W MLN

ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO OKRESU

Prognozę sporządzono przy za-
łożeniu, że z Polski wyjedzie
w 2010 r. 40 tys. osób. Potem ta licz-
ba ma spadać do 33,6 tys. w 2015 r.
i20 tys. w2020r. Jednocześnie GUS
prognozuje, że w tym czasie przy-
jeżdżać będzie do nas na stałe od
18,3 (w 2010 r.) do 30 tys. (w 2020 r.)
obcokrajowców. 

Cały czas jednak mowa o migra-
cjach definitywnych, na pobyt stały,
kiedy ktoś z góry zakłada, że opusz-
cza kraj. Większość emigrantów, któ-
rzy wyjeżdżają za pracą, nawet po
kilku latach pobytu deklaruje, że do
Polski wróci. I tych GUS w swojej
prognozie nie uwzględnia. �

W ubiegłym roku mieliśmy
24,6 mln osób w wieku produk-
cyjnym. To znaczy od 18. do 59. (ko-
biety) lub 64. (mężczyźni) roku
życia. Oczywiście nie wszyscy pra-
cowali. 

Według „Prognozy ludności
na lata 2008-35” opracowanej
przez GUS ta liczba zaczęła wła-
śnie maleć. W ubiegłym roku licz-
ba osób w wieku 18-59/64 zmniej-
szyła się o 29 tys. To niewiele. Ale
już w ciągu kolejnych pięciu lat
ubytek ten wyniesie ponad pół
miliona, a w kolejnej pięciolatce
kolejne 1,2 mln. Do 2035 r. – aż
15 proc.

Kto będzie pracował w Polsce
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„Praca najpierw
dla Niemców” 
– plakat wyborczy
partii NPD z 2009 r.


