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POLSKO-NIEMIECKI RYNEK PRACY PO 1 MAJA 2011 R.
– ANALIZA SYTUACJI, SKUTKI I PROGNOZY
Streszczenie: Otwarcie niemieckiego rynku pracy po maksymalnym, siedmioletnim okresie
przejściowym stanowi realizację swobody przepływu osób, która uznana została za fundamentalną zasadę wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Celem opracowania jest analiza
sytuacji niemieckiego i polskiego rynku pracy, a także skutków, jakie mogą dotknąć oba
kraje po pierwszym maja 2011 r.
Słowa kluczowe: bezrobocie, Polska, rynek pracy, swoboda przepływu osób, Niemcy, Unia
Europejska.

1. Wstęp
Tematyka otwarcia niemieckiego rynku pracy jest przedmiotem wielu opracowań
ze względu na interdyscyplinarny charakter (prawny, ekonomiczny, społeczny).
Również prasa codzienna podejmuje to zagadnienie, informując o przewidywalnym odpływie pracowników, sięgającym nawet 400 tys. [Internet 4], co może mieć
katastrofalne skutki dla rozwoju gospodarczego i sytuacji demograficznej regionów
przygranicznych. Niemcy są krajem bardzo atrakcyjnym pod względem gospodarczym, który dobrze poradził sobie ze światowym kryzysem i w 2010 r. odnotował
rekordowy, największy od dwudziestu lat wzrost PKB o 3,6%. Otwarcie rynku
pracy stało się koniecznością, i to nie tylko ze względu na prawo unijne, ale problemy starzejącego się społeczeństwa i wynikające stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników ze strategicznych branż gospodarki. Dobra kondycja niemieckiej gospodarki, duża liczba wakatów oraz doświadczenia kilku poprzednich lat, dotyczące masowych wyjazdów polskich pracowników do Wielkiej
Brytanii (często nawet z dnia na dzień), mogą rodzić słuszne obawy polskich pracodawców o sytuację na krajowym rynku pracy. Powstaje zatem pytanie, czy
otwarcie niemieckiego rynku pracy 1 maja 2011 r. będzie skutkowało masowymi
wyjazdami Polaków na drugą stronę Odry? Na to pytanie autorka postara się odpowiedzieć w niniejszym opracowaniu, analizując sytuację, jaka panuje na po-
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szczególnych rynkach pracy, pod kątem czynników motywujących do migracji.
Podstawą rozważań jest swoboda przepływu osób, która jest fundamentalną zasadą
rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

2. Swoboda przepływu osób
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej1 wspólny rynek opiera się na czterech podstawowych swobodach: przepływu osób, towarów,
usług i kapitału. Swoboda przepływu osób została rozszerzona w art. 45 (i następnych) o swobodę przepływu pracowników wewnątrz Unii i rozumiana jest jako
konieczność zapewnienia równego traktowania obywateli wszystkich państw
członkowskich w zakresie dostępu do rynku pracy oraz warunków zatrudnienia
i wynagrodzenia.
Ograniczenia mogą wynikać jedynie z sytuacji uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. Traktat
stanowi, iż uregulowania te nie mają zastosowania do zatrudnienia w administracji
publicznej.
W związku z powyższym wejście nowych państw do Unii Europejskiej nie
gwarantuje automatycznego otwarcia rynków pracy pozostałych członków.
W traktacie akcesyjnym dopuszczono możliwość tymczasowego ograniczenia dostępu do rynków pracy „starych” państw członkowskich. Zgodnie z regułą „2+3+2”
po dwóch latach państwa UE-15 mogły podjąć decyzję o przedłużeniu lub skróceniu
okresów przejściowych. Swobodny przepływ pracowników w 2004 r. wprowadziły
Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja. Dwa lata później bariery w dostępie do swoich
rynków pracy zaczęły znosić Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy i Finlandia;
w 2007 roku – Holandia i Luksemburg, w 2008 – Dania i Francja, a w roku 2009 –
Belgia. W międzyczasie Komisja Europejska badała skutki, jakie pociągały za sobą
wprowadzone okresy przejściowe, podkreślając konieczność zniesienia barier
w swobodnym podejmowaniu zatrudnienia [Report on the Functioning… 2006,
s. 15; Skutki swobodnego… 2008].
Obecnie ograniczenia w swobodzie podejmowania zatrudnienia wobec obywateli krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 r., istnieją w Niemczech i Austrii. Na
podstawie traktatu akcesyjnego możliwość podjęcia zatrudnienia w Niemczech
przez obywateli nowych państw Unii (z wyjątkiem Cypru i Malty) została opóźniona maksymalnie o siedem lat. Okres ten minął 1 maja 2011 r. Opóźnianie terminu otwarcia rynku pracy miało odzwierciedlenie w prowadzonej wewnątrz kraju
polityce. Kwestie sporne przebiegały pomiędzy Socjaldemokratyczną Partią Niemiec (SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands) a Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands). Sekre1
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tarz generalny CDU, Roland Poffala, opowiadał się za późnym otwarciem rodzimego rynku dla pracowników wschodnioeuropejskich. W jego opinii wcześniejsze
otwarcie rynku spowodowałoby napływ nisko wykwalifikowanej siły roboczej,
gdyż pracownicy o wysokich kwalifikacjach wyemigrowali do Wielkiej Brytanii
i Irlandii. Podkreślał, iż mimo spadku bezrobocia (lata 2007-2008) w Niemczech
bez pracy pozostaje ponad 150 tys. absolwentów szkół wyższych oraz 20 tys. inżynierów i dlatego ochronę niemieckiego rynku należy utrzymywać jak najdłużej.
Politycy SPD uważali, że obawy CDU są bezzasadne, ponieważ wcześniejsze
otwarcie rynków pracy przez inne kraje Unii nie wpłynęło negatywnie na sytuację
w tych państwach, poza tym pomogło rozwiązać problem braku fachowców
[Sekretarz generalny… 2007]. Ostatecznie przeważyły obawy przed migracją taniej siły roboczej, różnicami występującymi w poziomie życia oraz wysokości wynagrodzeń pomiędzy pracownikami „nowych” i „starych” członków Unii Europejskiej,
co w rezultacie miało doprowadzić do wzrostu bezrobocia i spadku wynagrodzeń, a
także strach przed konkurowaniem o te same stanowiska z pracownikami rodzimymi. Rząd niemiecki, przedłużając okres przejściowy o kolejne trzy lata, uzasadnił decyzję „realizacją wyznaczonych przez rządową koalicję celów w związku z
trudną sytuacją na rynku pracy” [Informacja w sprawie zatrudnienia… 2007, s. 15].
W 2009 r. powiadomił Komisję Europejską o przedłużeniu tego okresu do 1 maja
2011 r. w odniesieniu zarówno do rynku pracy, jak i wybranych sektorów usług
(budowlanych, sprzątania budynków, dekoratorstwa wnętrz) ze względu na poważne zakłócenia rynku pracy [Informacja w sprawie zatrudnienia… 2007, s. 10].
W związku ze zbliżającym się nieprzekraczalnym terminem Niemcy przygotowują swój rynek na napływ pracowników z Polski, Węgier, Czech, Słowacji,
Słowenii, Litwy, Łotwy i Estonii. Rząd musi poradzić sobie przede wszystkim z
problemem uproszczenia procedury nostryfikacji zagranicznych dyplomów, co pozwoliłoby na zatrudnianie zagranicznych, wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin. Aktywne pozostają także organizacje niemieckich pracobiorców,
postulując wprowadzenie płacy minimalnej dla pracowników tymczasowych oraz
powszechnej płacy minimalnej.

3. Charakterystyka niemieckiego i polskiego rynku pracy
W III kwartale 2010 r. w większości państw Unii Europejskiej odnotowano ożywienie gospodarcze: PKB w Niemczech wzrosło o 0,7% a w Polsce o 1,3%; produkcja przemysłowa utrzymywała się na poziomie 12,1% w Niemczech i 10,4% w
Polsce; w sektorze budowlanym wskaźnik wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,8% w Niemczech oraz do 10,4% w Polsce. Wzrost widoczny jest także
w obrocie detalicznym (dla Niemiec wzrost o 2,3%; dla Polski – o 0,8%) [EU employment… 2010, s. 13-15]. Mogłoby się wydawać, iż logicznym rezultatem takiego
ożywienia gospodarczego będzie polepszenie sytuacji na rynku pracy. Niestety, we-

Polsko-niemiecki rynek pracy po 1 maja 2011 r. – analiza sytuacji, skutki i prognozy

171

dług dostępnych danych statystycznych Polska charakteryzuje się jednym z najwyższych współczynników bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co obrazuje rys. 1.

Dla Estonii, Grecji, Łotwy, Rumunii oraz Zjednoczonego Królestwa na dzień sporządzenia dane
nie zostały udostępnione.
Rys. 1. Stopa bezrobocia w porównaniu międzynarodowym – wrzesień 2010 r., ø EU-27 = 9,6%
Źródło: Federalny Urząd Statystyczny.

Niewątpliwie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. przyczyniło
się do obniżenia bezrobocia, jednak gdy we wrześniu 2010 r. średnia stopa bezrobocia w UE-27 wynosiła tyle samo co w Polsce, czyli 9,6%, w Niemczech wskaźnik ten odnotowano na poziomie 6,7%.
Rysunek 2 przedstawia kształtowanie się stopy bezrobocia w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy. W porównaniu z sierpniem 2010 r. wskaźnik spadł zarówno w
Niemczech, jak i w całej Unii Europejskiej. Zaobserwowano jednak minimalny
wzrost bezrobocia w Polsce – w styczniu 2011 r. stopa bezrobocia wynosiła 9,7%.
Dla porównania jest to o 0,2 punktu procentowego więcej niż średnia unijna oraz
aż o 3,2 punktu procentowego więcej niż wskaźnik dla Niemiec.
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Rys. 2. Zharmonizowana stopa bezrobocia K+M (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat.

Polska wypada gorzej w porównaniu z zachodnimi sąsiadami, także przy analizie wskaźnika zatrudnienia. W okresie 2004-2009 wskazuje on na minimalną tendencję wzrostową i osiąga wartość 59,3%. Jest to jednak wynik wciąż niski w porównaniu z Niemcami, gdzie wskaźnik ten w 2009 r. wyniósł 70,9%. Warto zaznaczyć, iż średnia UE-27 wynosiła 64,6%, co oznacza, iż Niemcy znajdowały się
powyżej średniej unijnej, a Polska poniżej, i to o 5,3 punktu procentowego. Pogarszającą się sytuację na polskim rynku pracy przedstawiają także informacje GUS –
w styczniu 2011 r., pomimo wzrostu przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, zwiększyła się stopa bezrobocia w porównaniu z grudniem 2010 r.
[Informacja o sytuacji… 2011].
W końcu stycznia 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w polskich
urzędach pracy zwiększyła się o 7,7% (tj. o 150,3 tys.) w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 2,6% (tj. o 52,5 tys.) w stosunku do stycznia ubiegłego roku.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,0%, tj. była wyższa o 0,1 punktu
procentowego niż przed rokiem, a jej wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,7 punktu procentowego) był mniejszy niż w dwóch poprzednich latach.
Rosnące bezrobocie jest problemem, który dotyczy całej Polski, jednakże
z różnym natężeniem. Zróżnicowanie związane jest z nierównomiernym rozwojem
społeczno-gospodarczym regionów, położeniem geograficznym oraz zaawansowaniem procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w gospodarce. W styczniu 2011 r. odnotowano wzrost bezrobocia we wszystkich województwach, jednak
największy wystąpił w lubuskim, opolskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (wzrost o 1,1 punktu procentowego). Są to województwa o najwyższych w Polsce stopach bezrobocia [Informacja o bezrobotnych… 2011, s. 5]. Brak
miejsc pracy oraz bezpośrednia bliskość niemieckiej granicy może mieć wpływ na
nasilenie migracji z tych terenów.
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Rys. 3. Bezrobocie rejestrowane w Polsce
Źródło: [Informacja o sytuacji… 2011].

Stopa bezrobocia rozkłada się także nierównomiernie w Republice Federalnej
Niemiec. Najwyższe bezrobocie notowane jest we wschodnich krajach związkowych (w Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorzu Przednim). Najlepsza sytuacja
ma miejsce na południu kraju, czyli w Bawarii [Bundesagentur… 2010]. Można
byłoby stwierdzić, iż nakładają się na siebie dwa największe po obu stronach Odry
skupiska bezrobotnych. Taka sytuacja podważa informacje dotyczące masowych
migracji przygranicznych – Polacy z zachodniej części kraju musieliby rozważyć
podjęcie pracy w innej niż wschodnia części Niemiec, co wiązałoby się z większymi kosztami utrzymania.
Pomimo bardzo dobrej sytuacji gospodarczej i niskiego bezrobocia, niemiecki
rynek pracy musi zmierzyć się z problemem, jakim jest starzejące się społeczeństwo oraz coraz mniejsza liczba osób kończących szkoły w deficytowych zawodach. Według Niemieckiego Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy, po zachodniej
stronie Odry brakuje 36 tys. inżynierów, 28 tys. informatyków, 30 tys. pracowników technicznych w branży budowlanej (spawacze, monterzy, mechanicy, elektrycy), 30 tys. pracowników gastronomii i hotelarstwa, 15 tys. pielęgniarek i aż 80 tys.
opiekunów osób starszych [Soszka-Ogrodnik 2011, s. 8]. W związku z tak dużą liczbą
wakatów szacuje się, iż w 2011 r. m.in. w Niemczech nastąpi największy wzrost zatrudnienia – w III kwartale 2010 r. wzrosło zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy do
979 tys. [EU employment… 2010, s. 9].
W Polsce spisy zawodów deficytowych wskazują na braki inżynierów, informatyków, pracowników restauracji i hoteli, recepcjonistek, rzemieślników, kierowników projektów, kucharzy i szefów kuchni. Dużo ofert pracy skierowanych
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jest do kierowców, sekretarek, osobistych asystentek oraz osób z branży księgowej
i finansowej [European Vacancy… 2010, s. 13].
Jak widać, większość zawodów deficytowych powtarza się w obu krajach. Duże zapotrzebowanie na ww. pracowników jest niewątpliwie skutkiem organizacji
Euro 2012, modernizacji infrastruktury, budowy dróg, przebudowy dworców kolejowych. Dodatkowo Niemcy uznawane są za państwo innowacyjne i technicznie
zaawansowane, stąd tak duży popyt na inżynierów, informatyków i specjalistów
o wykształceniu technicznym.
Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w Niemczech obrazuje
również liczbę składanych ofert pracy. Według danych EURES, w latach 2008-2009
liczba wolnych miejsc, sygnalizowana m.in. przez Niemców, była stosunkowo niska. Sytuację taką tłumaczono próbą utrzymania przez przedsiębiorców w okresie
kryzysu gospodarczego dotychczasowych miejsc pracy przez wprowadzenie elastycznego czasu pracy i optymalizację wykorzystania personelu, co w rezultacie
doprowadziło do ograniczenia rekrutacji. W tym okresie dużo ofert pochodziło z
kolei ze strony pracodawców polskich, czeskich, duńskich, fińskich oraz z Wielkiej
Brytanii. Sytuacja w Niemczech w tym zakresie poprawiła się dopiero w 2010 r. –
według Portalu Mobilności Zawodowej EURES, w październiku większość ofert
pochodziła właśnie z Niemiec [European Job… 2010, s. 4].
Także w Polsce powinny pojawić się nowe oferty pracy. Zazwyczaj wiosną
liczba bezrobotnych zaczyna się zmniejszać. Spowodowane jest to rozpoczynaniem się prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, a także rozpoczynającym
się sezonem turystycznym [Internet 3].
Opisana wyżej sytuacja, a więc stosunkowo niskie bezrobocie i ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów, których nie sposób znaleźć w
kraju, spowodowała zwiększone zainteresowanie polskimi pracownikami. Według
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy niemieccy pracodawcy pytają najczęściej o kucharzy, kelnerów, opiekunów ludzi starszych, mechaników samochodowych oraz doświadczonych pracowników linii produkcyjnych. W Wielkopolsce
zauważono popyt szczególnie na zbrojarzy, cieśli i dekarzy [Soszka-Ogrodnik
2011, s. 13]. Potwierdza to informacje o zapotrzebowaniu na zawody deficytowe.

4. Przesłanki, rozmiary i skutki migracji
Otwarcie niemieckiego rynku pracy 1 maja 2011 r. niewątpliwie będzie miało
wpływ na przepływ osób, tym bardziej że Republika Federalna Niemiec, pomimo
kryzysu, jaki dotknął ją w 2008 r., jest pod wieloma względami jednym z najbardziej atrakcyjnych państw Unii Europejskiej.
Migracje oddziałują bezpośrednio na uczestników rynku pracy. Teoretycznie
pracownicy kraju migracji zyskają, gdyż odpływ części kadry powinien doprowadzić do wzrostu płacy realnej [Dzięki otwarciu… 2011]. Pracodawcy w obawie
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przed utratą wykwalifikowanych pracowników i koniecznością zatrzymania pozostałych zmuszeni będą do podwyższenia płac. Strata wyszkolonych specjalistów
oraz przymus podwyższenia kosztów zatrudnienia stawia pracodawców kraju emigracji w gorszym położeniu. W kraju imigracji sytuacja przedstawia się odmiennie:
zyskują pracodawcy, gdyż wzrasta popyt na pracę, a tym samym konkurencja,
przez co można obniżyć koszty pracy, proponując niższe wynagrodzenia. Na tym z
kolei tracą rodzimi pracownicy, którzy boją się utraty swoich miejsc pracy.
Integracja rynków pracy ma również wpływ na finanse publiczne i podatki.
Najbardziej mobilną grupą osób są ludzie młodzi, co powoduje utratę dochodów
podatkowych w kraju emigracji. Zmniejsza się także popyt na dobra publiczne,
których największą grupą odbiorców są właśnie ludzie młodzi. Odpływ pracowników młodych powoduje także straty społeczne. Coraz częściej na wyjazd z kraju
decydują się osoby bardzo dobrze wykształcone, specjaliści w swojej dziedzinie,
którzy wywożą wiedzę z kraju [Integracja europejska… 2005, s. 194].
Saldo migracji w Polsce i w Niemczech kształtuje się odmiennie. Niemcy charakteryzuje dodatnie saldo migracji zagranicznych, co oznacza, że napływ ludności
do Niemiec jest wyższy aniżeli jej odpływ [Siek 2008]. Taki stan rzeczy potwierdzają dane Federalnego Urzędu Statystycznego, bowiem we wrześniu 2010 r. na
82 mln mieszkańców ponad 6,6 mln osób stanowili obcokrajowcy, z czego 435 500
bezrobotnych to cudzoziemcy2. Jak widać na rys. 4, przeważającą grupą są Turcy,
a zaraz za nimi plasują się Włosi oraz Polacy.

Rys. 4. Liczba i narodowości cudzoziemców w Niemczech
Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (wrzesień 2010 r.).

Polska z kolei charakteryzuje się ujemnym saldem migracji, tzn. więcej obywateli opuszcza kraj, niż do niego napływa. W latach 2004-2007 z Polski wyemigrowało łącznie 123 tys. osób, z czego 85% osiedliło się w Europie. Pomimo iż Niem2

Federalny Urząd Statystyczny, wrzesień 2010.
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cy są atrakcyjnym krajem, od 2006 r. obserwuje się spadek zainteresowania –
rocznie wyjeżdżało ok. 12-13 tys. osób. W latach 2004-2007 największy udział w
emigracji mieli mieszkańcy zachodnich województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i pomorskiego. Do samych Niemiec w 2007 r. wyjechało ok. 60%
wszystkich emigrantów z województwa śląskiego, 80% z opolskiego, 30% z dolnośląskiego, a z pomorskiego ok. 36% [Siek 2009, s. 139-141].
Zagraniczna migracja najczęściej stanowi rozwiązanie problemu rosnącego poziomu bezrobocia, różnic płac oraz poprawy komfortu życiowego. Ludzie szukają
możliwości poprawy własnej sytuacji, chcą lepiej zarabiać oraz odnosić sukcesy.
Niepodważalnie, głównym powodem migracji są oczekiwane lepsze warunki płacowe. Obecnie średnia płaca w Niemczech wynosi ok. 2,5 tys. euro, w Polsce
900 euro (ok. 3,5 tys. zł). Pomimo znacznej różnicy – iloraz brutto płac kształtuje
się w granicach 2,8 – ze względu na wyższe koszty życia w Niemczech będzie on
niższy w kategoriach netto. Dla porównania średni iloraz płac w maju 2004 r. w
obu krajach oscylował w granicach 6. Różnice w wynagrodzeniach zniwelowały
się przede wszystkim w tych branżach, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników po obu stronach Odry i w których płace systematycznie wzrastały
(np. budownictwo, IT) [Soszka-Ogrodnik 2011, s. 9].
R. Jończy zauważa, iż siła nabywcza zarobków zagranicznych jest mniejsza niż
dawniej: „Jeszcze w 1989 roku zarabiało się np. w Niemczech średnio 65 razy więcej niż w Polsce, teraz jest to ledwie trzykrotnie więcej, a w praktyce pracujący za
granicą zarabiają tyle, co względnie dobrze zarabiający w kraju. W rezultacie (…)
ich skutek dochodowy jest podobny, co wynika z kursów walutowych, płac i wyższych obecnie cen” [Kuglarz 2010].
Do dużych wydatków należy zaliczyć koszty wynajmu mieszkań. W 2007 r.
najdroższe były kawalerki na południu kraju (zwłaszcza w Monachium). Ich koszt
wynosił od 400 do 600 euro miesięcznie. Na północy wydatki na mieszkanie mogły być nawet o połowę niższe. Wynajęcie pokoju to koszt rzędu 100-300 euro za
miesiąc. Także produkty spożywcze i gospodarcze są droższe niż w Polsce, jednakże w supermarketach (Aldi, Lidl, Plus) można dokonać tańszych zakupów.
W poradnikach dla osób wyjeżdżających do Niemiec podkreśla się również wysokie koszty komunikacji miejskiej [Internet 2].
Niemieccy pracodawcy mogą mieć problem z zatrudnieniem polskiego pracownika ze względu na profil poszukiwanych kandydatów. Potrzebni są ludzie
bardzo dobrze wykształceni, z aktualną wiedzą, mający jednocześnie kilkuletnie
doświadczenie zawodowe oraz dobrą znajomość języka niemieckiego. Najczęściej
są to więc młodzi ludzie, mający rodzinę, dla których zmiana miejsca zamieszkania
jest zasadniczą przeszkodą. Problemem bywa również nieznajomość języka niemieckiego przez zainteresowanego oraz jego rodzinę.
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5. Zakończenie
Wydaje się, że do szacunków i przewidywań dotyczących rozmiaru odpływu polskich pracowników do Niemiec należy podejść z dystansem. Wspomniana na początku opracowania liczba 400 tys. wydaje się bardzo wygórowana. Należy mieć
też na uwadze, iż niemiecki rynek pracy otwiera się nie tylko dla Polaków, ale też
dla obywateli innych państw, które przystąpiły do Unii w 2004 r. Nakreślana przez
media sytuacja zajęcia wszystkich wolnych miejsc pracy w Niemczech przez Polaków wydaje się nierealna.
Specjaliści podkreślają, że otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Polaków nie
wpłynie znacznie na statystyki bezrobocia w Polsce, chociażby dlatego,
że w pierwszej kolejności będzie miała miejsce legalizacja pracy przez tych, którzy
do tej pory pracują nielegalnie. Należy również mieć na uwadze, że obecnie w
Niemczech pracuje kilkaset tysięcy Polaków – na podstawie podwójnego obywatelstwa lub na podstawie uzyskania pozwolenia na pracę z Agencji ds. Pracy. Taka
możliwość zaistniała, gdy pracodawca niemiecki wykazał, iż na dany wakat nie
znalazł kandydata z Niemiec lub innych „starych” państw Unii Europejskiej. Także
Agencja ds. Pracy zobowiązana była wykazać, po uprzednim badaniu lokalnego
rynku pracy, że zatrudnienie Polaka nie wpłynie negatywnie na rynek pracy w regionie i danym sektorze gospodarki. Procedura taka nie wydaje się prosta, jednakże
okazała się bezcenna przy obsadzaniu takich stanowisk, jak: kucharze, specjaliści
IT, naukowcy, kadra zarządzająca oraz specjaliści z obszaru medycyny. Z łatwością, jednakże również po uzyskaniu pozwolenia, pracę mogły podjąć także osoby zatrudniane jako pomoc osób wymagających opieki (zatrudnienie do 3 lat) i w przypadku
au pair (do roku) [Internet 2]. Jak łatwo zauważyć, Niemcy już dawno otworzyły
swój rynek pracy, choć nie w pełnym zakresie, niemniej jednak zatrudniano pracowników w zawodach, które również były i są obecnie deficytowe. Obcokrajowcy, którzy na podstawie pozwolenia na pracę przepracowali w Niemczech rok,
uzyskali nieograniczony dostęp do niemieckiego rynku pracy. Można więc pokusić
się o stwierdzenie, że ci, którzy chcieli wyjechać, zrobili to już wcześniej.
O słabnącym zainteresowaniu rynkiem niemieckim świadczą też malejące statystyki wyjazdów Polaków do pracy sezonowej. Wielu Polaków, szczególnie pracujących początkowo nielegalnie, skorzystało z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Niemiec. Prowadzenie biznesu na własny rachunek
odbywa się na uproszczonych zasadach – posiadanie specjalnej koncesji, uznanie
kwalifikacji rzemieślniczych lub zawodowych konieczne jest tylko w niektórych
przypadkach (gastronomia, transport, usługi dla niedołężnych, produkcja lekarstw).
Podsumowanie wszystkich miesięcznych wydatków, stosunek płacy, kurs walutowy, koszty transakcyjne, a także straty społeczne i rodzinne oraz koszty utraty
miejsca pracy w Polsce i jego uzyskania po powrocie z całą pewnością będą brane
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pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe i mogą okazać się niewspółmierne do oferowanych zarobków.
Także minister pracy i polityki społecznej uważa, że nie będzie „szoku migracyjnego” i że Niemcy mają przewagę nad Polską jedynie dzięki takim projektom,
które zachęcają polską młodzież już na etapie nauki do podejmowania zatrudnienia
na tamtych terenach. Dlatego też Polska powinna skupić się na sformułowaniu projektu, który zatrzymałby tę grupę osób na polskim rynku pracy, szczególnie na terenach przygranicznych [Internet 1].
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POLISH-GERMAN LABOUR MARKET AFTER MAY 1, 2011
− ANALYSIS OF THE SITUATION, IMPLICATIONS AND FORECASTS
Summary: Opening of the German labour market after the maximum, sevenyear transitional period is the implementation of freedom flow of persons, which is considered a fundamental principle of the internal EU market. The aim of this paper is to analyse the situation of Polish and German labour markets, as well as the effects that it may have on both
countries after May 1, 2011.
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