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3. Krajowa i miêdzynarodowa integracja organizacji
gospodarczych, stowarzyszeñ, szkó³ wy¿szych
dzia³aj¹cych w partnerstwie w celu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz promocja doœwiadczeñ
w tym zakresie.

SYSTEM PRZECIWDZIA£ANIA
POWSTAWANIU BEZROBOCIA
NA TERENACH
S£ABO ZURBANIZOWANYCH
– MISJA PROJEKTU

Efektem realizacji pierwszego celu stanie siê internetowy system pod nazw¹ e-barometr zawieraj¹cy kilka
modeli prognozuj¹cych stan zagro¿enia upad³oœci¹ wraz
z bibliotek¹ raportów z przeprowadzonych badañ na poziomie makroekonomicznym, mezoekonomicznym (regionalnym) oraz mikroekonomicznym (przedsiêbiorstwa).
Efektem realizacji drugiego celu stanie siê system typu
„distance learning” zawieraj¹cy bibliotekê szkoleñ wraz
z opracowan¹ bibliotek¹ studiów przypadków, tzw. „kejsotek¹”.
Efektem realizacji trzeciego celu bêdzie zinstytucjonalizowana sieæ partnerów krajowych i zagranicznych
tworz¹ca system monitoringu stanów zagro¿enia
upad³oœci¹ przedsiêbiorstw w czasie rzeczywistym.
Misjê projektu formu³uje siê nastêpuj¹co:
Tworzymy internetowy system wczesnego ostrzegania
przed upad³oœci¹ przedsiêbiorstw w regionie lubelskim
i podkarpackim wraz z podsystemami szkolenia i doradztwa na odleg³oœæ (distance learning) wykorzystuj¹c doœwiadczenie i dorobek partnerstwa krajowego i partnerstw miêdzynarodowych w analizie procesów gospodarczych na poziomie makroekonomicznym, mezoekonomicznym i mikroekonomicznym celem wprowadzenia regionalnej profilaktyki bezrobocia.
Ide¹ nadrzêdn¹ sformu³owanej misji jest profilaktyka
gospodarcza. Zwyczajowo mówi siê, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Spo³eczne skutki bezrobocia w kategoriach ekonomicznych s¹ dopiero wyraŸnie zauwa¿alne.
Pañstwo, samorz¹dy wydaj¹ coraz wiêksze œrodki na walkê z bezrobociem post factum. Potê¿na rzesza bezrobotnych wymaga nie tylko utrzymania, ale równie¿ przekwalifikowania a nawet leczenia. Najbardziej efektywnie
pañstwo radzi sobie z pierwszym skutkiem bezrobocia tj.
z utrzymaniem bezrobotnych. Przekwalifikowanie pracowników zwolnionych czêsto jest niemo¿liwe z uwagi na
wiek oraz stan emocjonalny i du¿e ograniczenie mo¿liwoœci uczenia siê. Problematyka psychologicznego a nawet psychiatrycznego leczenia narasta. Niewydolny system pañstwowej s³u¿by zdrowia potêguje te problemy.
Stworzenie efektywnego systemu profilaktyki gospodarczej ze szczególnym uwzglêdnieniem roli partnerstwa
krajowego i miêdzynarodowego jest prób¹ wyjœcia
z katastrofalnej sytuacji zatrudnieniowej w regionach
s³abo zurbanizowanych.
Coraz wiêkszy jest nacisk spo³eczny na realizacjê
opiekuñczej roli pañstwa. Niestety przyk³ad socjalnej gospodarki Niemiec i Francji pokazuje, ¿e eskalacja
obci¹¿eñ socjalnych powoduje os³abienie wzrostu go-
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Zarz¹dzanie projektami sk³ada siê z nastêpuj¹cych
etapów1:
1. Zdefiniowanie problemu.
2. Okreœlenie misji projektu.
3. Planowanie.
4. Organizowanie.
5. Alokacja zasobów.
6. Harmonogramowanie.
7. Œledzenie wykonalnoœci.
8. Raportowanie.
9. Kontrolowanie.
10. Ocenianie.
Powodzenie projektu zale¿y od stopnia zaanga¿owania wszystkich interesariuszy projektu. To zaanga¿owanie wi¹¿e siê œciœle z uto¿samieniem siê ka¿dego uczestnika z misj¹ projektu. Okreœlenie misji jest zwi¹zane z podaniem najistotniejszych cech charakteryzuj¹cych projekt oraz elementów najbardziej innowacyjnych. „Misja
jest sformu³owaniem wizji na u¿ytek strategii” jak podaje
K. Ob³ój2. Zatem aby sformu³owaæ misjê nale¿y okreœliæ
transformacjê od generalnego problemu projektu do generalnego celu.
Grupa zarz¹dzaj¹ca projektem okreœli³a nastêpuj¹cy
problem generalny:
Pracownicy i pracodawcy nie posiadaj¹ przygotowanej w porê diagnozy prospektywnej stanu przedsiêbiorstwa w wyniku czego dochodzi do pog³êbienia siê stanu
zagro¿enia upad³oœci¹ a w konsekwencji do zwolnieñ
bez uprzedzenia pracowników, co wi¹¿e siê z ich nieprzygotowaniem do sytuacji zmiany pracy, zmiany zawodu, zmiany œrodowiska oraz zamieszkania.
Ten problem generalny przek³ada siê w projekcie na
trzy g³ówne cele:
1. Opracowanie i wdro¿enie systemu wczesnego ostrzegania przed zagro¿eniami gospodarczymi,
w tym w szczególnoœci przed zagro¿eniem upad³oœci¹.
2. Wsparcie firm zagro¿onych upad³oœci¹ oraz pracowników zagro¿onych wykluczeniem zawodowym
poprzez przygotowanie i wdro¿enie nowoczesnych metod wspomagania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw.
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spodarczego co pogarsza sytuacjê przedsiêbiorstw i w
efekcie prowadzi do ograniczenia zatrudnienia. W koñcu
paŸdziernika 2005 roku w Europie stopa bezrobocia
UE-25 wynosi³a 8,7%. W Niemczech i Francji 9,6% . W
liberalnej Wielkiej Brytanii 4,6% i Irlandii 4,3%. Sytuacja
w Polsce jest najgorsza. Stopa bezrobocia siêga 17,5%. W
USA stopa bezrobocia wynosi 4,9% a w Japonii 4,3%.
Obecnie w Polsce jest wykonywanych coraz wiêcej
badañ dotycz¹cych analiz ró¿nych procesów gospodarczych. Dostêpne s¹ raporty. Jest coraz wiêcej wiedzy na
temat funkcjonowania sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw MŒP. Jednak¿e nie ma modeli ekonometrycznych dotycz¹cych prognozowania stanu zagro¿enia
z uwzglêdnieniem zmiennych objaœniaj¹cych z poziomu makroekonomicznego, mezoekonomicznego i mikroekonomicznego. Szczególnie istotny jest tu poziom
regionalny. Du¿o siê mówi na temat specyfiki tzw. „œciany wschodniej”. Zró¿nicowanie warunków gospodarczych w regionach jest faktem. Zatem uwzglêdnienie
zmiennych tego poziomu jest istotnym nowatorstwem
w prezentowanym w projekcie podejœciu.
Czynniki poziomu makroekonomicznego s¹ w niewielu badaniach wykorzystywane do oceny stanu zagro¿enia upad³oœci¹ szczególnie przedsiêbiorstw sektora
MŒP. Jednak¿e jak wynika z wielu badañ tego sektora3 parametry makroekonomiczne odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹
rolê w identyfikacji ryzyka dzia³alnoœci gospodarczej.
Uwzglêdnienie kryteriów z trzech poziomów otoczenia gospodarczego przedsiêbiorstw (poziom globalny,
poziom regionalny, poziom dzia³alnoœci operacyjnej)
tworzy unikalny system prognozowania stanu zagro¿enia
przed upad³oœci¹.
W proponowanym programie badawczym zastosowane bêd¹ metody statystyczne, sztucznej inteligencji oraz
teorii podejmowania decyzji. Zastosowanie tych metod
jest zwi¹zane z poszukiwaniem jak najlepszych narzêdzi
prognozowania dla sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Skonstruowany w projekcie system prognozowania
bêdzie umieszczony w internecie i bêdzie stanowi³ kalku-
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lator prognostyczny tzw. e-barometr. Pozwoli to na szeroki dostêp wszystkich zainteresowanych do oceny kondycji w³asnego przedsiêbiorstwa. Dotyczy to szczególnie
pracowników i instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ rynku
pracy. G³ównym celem takiego podejœcia jest dostarczenie wiarygodnego narzêdzia oceny dla tych interesariuszy, którzy do tej pory nie posiadaj¹ praktycznie ¿adnych
informacji na temat sytuacji w przedsiêbiorstwie. Nawet
w przypadku du¿ego zagro¿enia upad³oœci¹ mo¿na zaproponowaæ pracownikom przejœcia do innych przedsiêbiorstw lub dokonaæ najbardziej w³aœciwego przekwalifikowania tak aby skutki zwolnieñ pracowniczych by³y
jak najmniejsze.
Temu s³u¿¹ równie¿ pozosta³e czêœci programu dotycz¹cego konstrukcji podsystemu doradztwa i szkoleñ
ze szczególnym uwzglêdnieniem szkoleñ w trybie distance-learning.
Przedsiêbiorstwom zostanie dostarczona wiedza o zastosowaniu wspó³czesnych technologii informatycznych
celem zwiêkszenia ich konkurencyjnoœci. Tym samym
misja projektu wpisuje siê w pe³ni w cel g³ówny tematu F:
„Wspieranie zdolnoœci dostosowania siê firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz
wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych
i innych nowych technologii”.
Efektem dzia³ania Partnerstwa bêd¹ dwa g³ówne produkty:
1. E-barometr – internetowy portal prognozowania
stanów zagro¿enia upad³oœci¹ przedsiêbiorstw
sektora MŒP w regionach podkarpackim i lubelskim.
2. Regionalny system wczesnego ostrzegania przedsiêbiorstw z³o¿ony z nastêpuj¹cych elementów:
– procedur diagnozowania stanu przedsiêbiorstw,
– procedur prognozowania zagro¿eñ,
– biur wsparcia pracowników,
– banku szkoleñ zorientowanych na problemy
identyfikowane w przedsiêbiorstwach,
– platformy DL (Distance Learning) dla regionalnej
sieci przedsiêbiorstw.
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