
30723657    13052011     DLOLU

Ten den cje roz wo jo we przed się biorstw i po pyt na pra cę 
w wo je wódz twie lu bel skim w kon tek ście or ga ni za cji 

przez Pol skę i Ukra i nę Eu ro 2012 – dia gno za i pro gno za

W cią gu osta t nich kil ku lat świat zma ga się z kry zy sem gos po dar czym.
Spo wo do wa ne by ło to za wi ro wa nia mi na ryn ku fi nan so wym, któ re go
trud no ści prze nio sły się z ko lei na re al ną gos po dar kę. W kon sek wen cji
po gor szy ły się znacz nie wa run ki gos po da ro wa nia, zaś sy tu a cja
nie któ rych przed się biorstw sta wa ła się na ty le trud na, że pro wa dzi ło
to wręcz do ich lik wi da cji lub upa dło ści. Po mi mo że w Pol sce no to wa ny
był do dat ni wzrost gos po dar czy, to jed nak sy tu a cja wie lu przed się biorstw
tak że nie by ła ła twa. We dług ra por tu „Cof fa ce” w 2009 r. w Pol sce są dy
ogło si ły upa dłość 691 firm, w tym w wo je wódz twie lu bel skim 34.
By ło to aż o 68% wię cej niż rok wcześ niej w ska li kra ju i o 17,2% wię cej
w na szym re gio nie1. 
Dy na micz nie zmie nia ją ca się sy tu a cja gos po dar cza na świe cie,
trud no ści gos po dar cze wie lu kra jów Unii Eu ro pej skiej (Gre cji, Ir lan dii,
Por tu ga lii itp.) oraz or ga ni za cja przez Pol skę i Ukra i nę Eu ro 2012
wy mu sza ją prze pro wa dze nie w wie lu przed się bior stwach re struk tu ry za cji,
wpro wa dza nie in no wa cji pro ce so wej, pro duk to wej, mar ke tin go wej
czy or ga ni za cyj nej. Zmia ny te pro wa dzą do zmian gos po dar czych,
a tym sa mym do zmia ny struk tu ry za trud nie nia. Zja wi sko to moż na
ob ser wo wać w ca łej Pol sce, jak i w wo je wódz twie lu bel skim. Jed nak że
nie wszyst kie te zmia ny mu szą mieć nie ko rzyst ne kon sek wen cje. Jak
po ka zu ją wy ni ki ba dań De an sa i Kroe ge ra (2004), dy na micz ny
i po myśl ny roz wój firm jest moż li wy w każ dej bran ży, w każ dym miej scu
i pod czas każ dej fa zy cy klu ko niun ktu ral ne go. Dla te go też waż ne jest,
by fir my dzia ła ją ce w na szym re gio nie po dej mo wa ły od po wied nie
dzia ła nia, poz wa la ją ce im szyb ko się za a dap to wać do no wej sy tu a cji
i otrzy mać sto sow ne wspar cie. 
W ce lu po zna nia me cha niz mów sprzy ja ją cych roz wo jo wi
przed się biorstw ko niecz ne by ło prze pro wa dze nie kom plek so wych ba dań
firm z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go i wy pra co wa nia w opar ciu

o nie na rzę dzi wspo ma ga ją cych przed się bior stwa, sa mo rzą dy, in sty tu cje
ryn ku pra cy itp. w kształ to wa niu po li ty ki za trud nie nia w re gio nie.
W związ ku z po wyż szym Fun da cja No wy Staw od 1 czer wca 2009 do
31 ma ja 2011 re a li zuje pro jekt „Ten den cje roz wo jo we przed się-
 biorstw i po pyt na pra cę w wo je wódz twie lu bel skim w kon tek ście or ga -
ni za cji przez Pol skę i Ukra i nę Eu ro 2012 – dia gno za i pro gno za”
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Dzia ła nie 8.1 Roz wój
pra cow ni ków i przed się biorstw w re gio nie, Pod dzia ła nie 8.1.2 Wspar cie
pro ce sów adap ta cyj nych i mo der ni za cyj nych w re gio nie.
W ra mach te go pro jek tu w 2009 i 2010 r. pro wa dzo ne zo sta ły ba da nia
ilo ścio we (po ok. 1350 firm z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go)
i ja ko ścio we (wy wia dy z przed się bior ca mi) kon cen tru ją ce się na
uwa run ko wa niach roz wo ju firm w as pek cie eko no micz nym, spo łecz nym
i psy cho lo gicz nym z uwzględ nie niem szcze gól nie tych as pek tów ich
fun kcjo no wa nia, któ re w istot ny spo sób wpły wa ją na ich roz wój oraz
two rze nie i utrzy ma nie miejsc pra cy. Po każ dym z eta pów ba dań
or ga ni zo wa ne by ły se mi na ria, w trak cie któ rych pre zen to wa ne by ły
da ne do ty czą ce eko no micz nej sy tu a cji ba da nych przed się biorstw.
Dzię ki re a li za cji te go pro jek tu moż li we by ło po zy ska nie peł nej in for ma cji
i do ko na nie od po wied nich ana liz, w opar ciu o któ re bę dzie moż li we
kształ to wa nie po li ty ki za trud nie nia w na szym re gio nie, adek wat nej
do bie żą cej sy tu a cji gos po dar czej w re gio nie, w szcze gól no ści
w kon tek ście or ga ni za cji Eu ro 2012. 
Kon fe ren cja pod su mo wu ją ca pro jekt od bę dzie się 18 ma ja 2011 ro ku
w Sa li Ko lum no wej UW, ul. Spo koj na 4 w Lub li nie, na któ rą ser decz nie
za pra sza my.

Wię cej in for ma cji o pro jek cie, jak i kon fe ren cji moż na uzy skać na
stro nie in ter ne to wej Fun da cji http://www.irp-fun da cja.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2009 roku. http://www.windykacja.pl/files/upadlosci_caly_2009_coface.pdf  (20. 02. 2010).


