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Projekt „Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę 
w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę 

i Ukrainę Euro 2012 – diagnoza i prognoza”

Dy na micz nie zmie nia ją ca się sy tu a cja gos po dar cza oraz
re ce sja w wie lu kra jach UE i na świe cie, or ga ni za cja przez Pol-
skę Eu ro 2012 i zwią za ne z tym pro ce sy re struk tu ry za cyj ne firm,
nie uch ron nie pro wa dzą do zmian gos po dar czych w Pol sce, jak
też w wo je wódz twie lu bel skim. Kry zys fi nan so wy i trud na sy-
tu a cja gos po dar cza spra wi ły, że wie le firm w Eu ro pie, a tak że
w na szym kra ju nie prze trwa ło i zmu szo nych by ło og ło sić upa -
dłość. We dług „Co fa ce” pol skie są dy og ło si ły w 2009 r. upa -
dłość 691 firm, w tym 34 w wo je wódz twie lu bel skim. Jest 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 nie. Po wo dem ban kructw był prze de wszyst-
kim utrud nio ny do stęp do kre dy tu ban ko we go, jak też
zmniej szo ne wpły wy ze sprze da ży to wa rów i usług. 

Sy tu a cja w 2010 r. mo że wy glą dać po dob nie. Spo wo do -
wa ne jest to m.in. spad kiem wiel ko ści ek spor tu oraz moż li -
wym zmniej sze niem kra jo we go po py tu kon sum pcyj ne go na
wie le to wa rów i dóbr trwa łych. Po ziom wy dat ków kon su men -
tów praw do po dob nie bę dzie spa dał, po nie waż na pol skim ryn -
ku wy stę pu je ca ły sze reg ne ga tyw nych czyn ni ków, ta kich jak:
co raz trud niej sza sy tu a cja na ryn ku pra cy, wzrost bez ro bo cia,
spa dek war to ści nie ru cho mo ści i ma jąt ków gos po darstw do-
mo wych, wzrost za dłu że nia kon su men tów, a tak że zmniej szo -
ny nap ływ środ ków od osób pra cu ją cych na emi gra cji. 

Po mi mo iż w Pol sce w 2009 r. od no to wa no do dat ni
wzrost gos po dar czy, to jed nak spa dek po py tu kon sum pcyj ne -
go i wiel ko ści ek spor tu oraz trud no ści z uzy ska niem przez fir -
my kre dy tu mo gą spra wić, że co raz wię cej branż dzia ła ją cych
na te re nie wo je wódz twa lu bel skie go bę dzie mia ło prob le my
z efek tyw nym fun kcjo no wa niu na ryn ku, co mo że do pro wa dzić
tak że do zmian w struk tu rze za trud nie nia. 

W ce lu poz na nia kie run ku tych zmian i wy pra co wa nia 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 Eu ro pej ski Dom Spot kań – Fun da cja No wy Staw re -
a li zu je od 1 czer wca 2009 do 31 ma ja 2011 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”. Pro jekt jest fi nan so wa ny ze środ-
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, 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, na
pod sta wie umo wy pod pi sa nej z Urzę dem Mar szał kow skim Wo-
je wódz twa Lu bel skie go. 

W ra mach pro jek tu pro wa dzo ne są ba da nia ilo ścio we
(1350 przed się biorstw z te re nu wo je wódz twa lu bel skie go) i ja -
ko ścio we 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 uw zględ 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 two rze nie i utrzy -
ma nie miejsc pra cy. Dzię ki re a li za cji pro jek tu moż li we jest
po zy ska nie peł nej in for ma cji na te mat sy tu a cji lu bel skich
przed się biorstw i do ko na nie od po wied nich ana liz umoż li wia -
ją cych sku tecz ne kształ to wa nie po li ty ki za trud nie nia w wo je -
wódz twie, 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.W mar cu br. od bę dzie się se mi na rium pre zen tu ją ce wy ni -
ki I tu ry ba dań. 

Wię cej in for ma cji o pro jek cie moż na uzy skać na stro nie 
in ter ne to wej http://www.irp -fun da cja.pl/e u ro2012.
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