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1. W PROW ADZENIE

Z apoczątkow ane w 1989 r. przem iany ekonom iczne ujaw niły wiele 
niedostosow ań występujących w dotychczasowym sposobie gospodarow ania 
i spowodowały wystąpienie recesji gospodarczej. Kryzys ten znalazł swój 
wyraz w szeregu negatywnych zjawisk dotykających gospodarki i legł 
u podstaw pojawienia się oraz ciągłego, bardzo poważnego wzrostu bezrobocia 
w naszym kraju.

Bezrobocie jest zjawiskiem występującym we wszystkich krajach gospodarki 
rynkowej. Doświadczenia pokazują, że nawet bardzo aktywne zaangażowanie 
się państw a w zwalczanie zjawiska bezrobocia nie gw arantuje 100% pow o
dzenia w próbach jego wyeliminowania. M usimy zatem nauczyć się żyć 
z nim na co dzień i ograniczać w możliwie największym stopniu.

Aby m óc mówić o podjęciu skutecznej walki z bezrobociem , trzeba 
wpierw określić źródła jego powstaw ania i przyjrzeć się czynnikom  wpły
wającym na stały jego przyrost. O bserwacja badanego zjaw iska m oże 
wskazywać, że podstaw ow ą przyczyną tak  wysokiego jego poziom u jest 
głęboka recesja gospodarcza., spadek produkcji przemysłowej i popytu  
konsum pcyjnego oraz nadm ierny wzrost im portu1. W takiej sytuacji polityka 
walki z bezrobociem powinna dotyczyć nie tylko likwidacji jego negatywnych 
skutków, ale szczególnie przyjm ować postać zintegrowanej polityki za trud 
nienia. 1 rafne podejście m oże bowiem w dłuższym  czasie d ać  więcej
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pozytywnych efektów. Skala zjawiska i stosowane m etody walki z nim 
pokazały bezradność dotychczasowej polityki przeciwdziałania bezrobociu. 
K onieczne stało się przeorientowanie poglądu, zarów no co do  przyczyn, jak  
i m etod walki z nim. D opiero w 1993 r. rząd opracow ał „Program  przeciw
dzia łan ia  bezrobociu i łagodzenia jego  sk u tk ó w ” , będący założeniam i 
kom pleksowego planu zwalczania zjawiska bezrobocia w Polsce. Program  
ten kładzie nacisk na:

tworzenie nowych miejsc pracy i ochronę istniejących produktyw nych 
miejsc pracy,

-  dynamizację i aktywizację rynku pracy dla ograniczania skali bezrobocia,
-  usprawnienie systemu osłonowego,
-  integrację działań wszystkich partnerów  rynku pracy2.
Jedynie realizacja wszystkich postaw ionych powyżej zadań pozwoli 

w efekcie na ograniczenie skali bezrobocia w naszym kraju.
W śród m etod zwalczania bezrobocia występują generalnie dwie grupy:
1) pasywne m etody łagodzenia skutków bezrobocia (zasiłki i świadczenia 

d la bezrobotnych);
2) aktywne formy ograniczania bezrobocia i zapobiegania jego po

wstawaniu:
a) kredyty dla bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność 

gospodarczą;
b) kredyty d la zakładów przemysłowych tworzących nowe miejsca pracy 

dla bezrobotnych;
c) różnego typu szkolenia m ające na celu zm ianę zaw odu a także 

podnoszenie kwalifikacji już posiadanych, tak by bezrobotny stał się bardziej 
atrakcyjny na rynku pracy;

d) aktywizacja zawodowa absolwentów;
e) prace interwencyjne, po zakończeniu których przynajmniej część osób 

zostanie zatrudnionych na etacie;
f) szeroki zakres robót publicznych w ram ach inwestycji in frastruk tu ral

nych, podnoszących jednocześnie atrakcyjność regionu;
W krajach  o gospodarce rynkowej w ykorzystywane są obie grupy. 

Środki budżetowe na walkę z bezrobociem w dużej mierze są przeznaczane 
na aktywne formy polityki przeciwdziałania bezrobociu. Pierwsza grupa 
powoduje jedynie złagodzenie samych skutków, nie może natomiast zapobiegać 
jego pow staw aniu. A ktyw na polityka przeciwdziałania bezrobociu daje 
szansę stw orzenia nowych miejsc prac i ograniczenia skali zjawiska.

Skala zjawiska oraz jego trwały charak ter decydują o bardzo poważnym  
trak tow aniu  bezrobocia i przeznaczaniu bardzo dużych kw ot na jego 
zwalczanie w większości krajów zachodu. W krajach wysoko rozwiniętych

2 Patrz: М. К a ba j ,  Program przeciwdziałania.



wydatki na przeciwdziałanie bezrobociu sięgają naw et, jak  np. w Szwecji 
30 tys. USD na jednego bezrobotnego rocznie, w tym na aktyw ne formy 
do ok. 20 tys. USD. W ielkość w vdatków  na aktyw ne m etody walki 
z bezrobociem w wybranych krajach i w Polsce pokazuje tab. 1.

T a b e l a  1

Średnie roczne wydatki na 1 bezrobotnego w Polsce i w wybranych krajach OECD

Kraj Rok

Średnie roczne wydatki na 1 bezrobotnego

ogółem
USD

w tym na programy aktywne

USD udział w %

Austria 1989 15 518 3 492 23
Belgia 1990 21 679 6 157 28
Dania 1991 29 980 6 865 23
Finlandia 1991 18 383 7 022 38
Francja 1990 14 766 4 400 30
Grecja 1988 477 276 58
Hiszpania 1988 4 542 1 122 25
Holandia 1989 17 734 5 320 30
Kanada 1990 9 974 2 334 24
Niemcy 1991 9 160 11 170 58
Norwegia 1989 16 858 7 838 47
Portugalia 1989 1 785 1 180 66
USA 1990 4 710 1 780 37
Szwajcaria 1988 29 212 14 021 48
Szwecja 1991 31 026 18 863 61
Turcja 1989 276 276 100
Wielka Brytania 1991 5 468 1 865 34
W łochy 1988 4 834 2 296 48

Polska 1990
1991
1992
1993

632
770
771 
681

200
54
33
75

32
7
5

11

/ r ó d ł o :  М.  К a baj ,  Program Przeciwdziałania Bezrobociu, „Ekspertyzy-Poszukiwa- 
nia-Propozycje", IPiSS, Warszawa 1993.

Dla uzyskania długookresow ego pozytywnego efektu w walce z bez
robociem należy właściwie postawić diagnozę odnośnie jego źródeł w n a
szym kraju  i podjąć odpow iednie działania. Politykę przeciw działania 
bezrobociu należy zorientow ać w szerszym zakresie na wszelkie form y 
zapobiegania jego powstawaniu, a w następnej kolejności likwidacji już 
istniejącego.

„Zasadnicze znaczenie w walce z bezrobociem m ają działania w siedmiu 
współzależnych płaszczyznach:



zm niejszania luki pomiędzy liczbą likwidowanych a liczbą tworzonych 
miejsc pracy,

pobudzanie procesów gospodarczych i lepsze wykorzystanie istniejących 
zdolności produkcyjnych,

stymulowanie inwestycji,
optym alna polityka współpracy gospodarczej z zagranicą,

-  stworzenie program u budownictwa mieszkaniowego, 
stymulowanie rozwoju małych przedsiębiorstw i zatrudnianie na własny

rachunek,
-  rozwój na wielką skalę szkolenia zawodowego” 3.
Praca ta  jest próbą przedstawienia wykorzystania wybranych instru

m entów polityki przeciwdziałania bezrobociu w regionie łódzkim w okre
sie 1990 1993 r. i ich skuteczności w zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy. D la potrzeb badawczych w ykorzystano dane z W ojew ódzkiego 
Urzędu Pracy, dotyczące aktywnych form przeciw działania bezrobociu 
w latach 1990 1993. Ponadto dla celów porównawczych skuteczności wy
korzystania środków finansowych przez inne podm ioty opracow ano an
kietę i przebadano utworzony w 1993 r. Łódzki Inkubato r Przedsiębior
czości. Badaniam i objęto okres od pow stania inkubatora do końca 1993 r.

2. SYTUACJA EKONOM ICZNA RECIONU ŁÓDZKIEGO

Wyżej wymienione zjawiska pojawiły się również w bardzo szerokiej 
skali w regionie łódzkim. W tym okresie wystąpiła w Łodzi duża stagnacja 
przem ysłow a, k tó ra  pociągnęła za sobą pow stanie zjaw iska bezrobocia 
i zapoczątkow ała proces upadłości przedsiębiorstw. N a tle kraju rozm iary 
spadku produkcji i upadłości przedsiębiorstw należały do najwyższych. 
Iak że  bezrobocie osiągnęło poziom plasujący region łódzki na jednym  
z czołowych miejsc w kraju. Wynosi on ok. 100 tys. bezrobotnych, co 
stanowi w przybliżeniu 18% osób zawodowo czynnych. Przyczyn przed
stawionego stanu rzeczy należy upatrywać w następujących przesłankach: 

zła s truk tu ra lokalnego przemysłu (dom inacja dużych przedsiębiorstw , 
słabo rozwinięta sfera usług),

-  u tra ta  dotychczasowych rynków zbytu (bardzo znaczącą rolę w stru k 
turze sprzedaży odgrywał eksport do krajów dawnego RW PG ),

-  niedostosow anie systemu kształcenia do potrzeb, w szczególności 
zawodowego (duża liczba absolwentów szkół średnich nie m ogących znaleźć 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły),

3 M. K a b a j ,  Program przeciwdziałania..



- likwidacja dużych przedsiębiorstw  przem ysłowych oraz  zw olnienia 
grupowe w przedsiębiorstwach państwowych.

T aka sytuacja, a także sam a struktura bezrobotnych (wysoki udział 
bezrobotnych długookresowych) powoduje konieczność aktyw nego zaan
gażowania się władz lokalnych nie tylko w samo wypłacanie zasiłków, ale 
szczególnie w aktyw ną politykę walki z bezrobociem. Aby przeciwdziałać 
wymienionym powyżej ujemnym zjawiskom niezbędny jest kom pleksowy 
pakiet rozwiązań mających na celu:

-  zaham ow anie recesji i ożywienie gospodarcze regionu, 
przyspieszenie prywatyzacji z wykorzystaniem  różnych dostępnych

form i w efekcie zmianę struktury  podmiotowej rynku, zarów no z punktu 
widzenia własności jak  i wielkości podm iotów  gospodarczych, a także 
zwiększenie udziału firm o charakterze usługowym,

-  zaangażowanie się w przeciwdziałanie likwidacji istniejących miejsc 
pracy i wykorzystanie potencjału produkcyjnego niektórych zakładów  prze
mysłowych regionu (posiadających często bardzo dobrze wykwalifikow aną 
kadrę).

Polityką przeciwdziałania bezrobociu obok urzędów pracy m ogą również 
zajm ować się inne podm ioty, jak  np.: władze sam orządowe, agencje re
gionalne, stowarzyszenia itp. Powinna ona być nastaw iona nie tylko na 
efekt krótkookresow y, ale głównie orientow ać się na długofalow e korzyści 
związane z restruk turyzacją  przem ysłu w regionie, tw orzeniem  nowych 
miejsc pracy oraz stwarzaniem  korzystnych w arunków  dla pow staw ania 
firm.

Bardzo isto tną rolę pow inno odegrać umiejętne zagospodarow anie już 
istniejącego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw. Rynek łódzki był 
zdom inowany przez przemysł włókienniczy, posiadający dobrze rozwinięte 
zaplecze naukow e w postaci Politechniki Łódzkiej oraz pozauczelnianego 
zaplecza В +  R. W związku jednak  z załamaniem się eksportu na rynki 
państw  dawnego bloku socjalistycznego, wykorzystuje on swój potencjał 
produkcyjny w niewielkim jedynie stopniu. Aby ten stan rzeczy zmienić, 
należałoby zasilić kapitałow o większość zakładów  przemysłowych regionu 
i uniemożliwić w ten sposób ich upadek, ratując bardzo wiele istniejących 
miejsc pracy, część zrestrukturyzow ać, a niektóre zlikwidować. Z m iana 
struk tu ry  przemysłowej regionu pow inna odbyw ać się rów nież poprzez 
tw orzenie nowych miejsc pracy. K ierunki polityki gospodarczej w ładz 
regionu powinny koncentrow ać się na stworzeniu preferencyjnych w arunków  
dla powstaw ania m ałych i średnich firm. T aka polityka pozw oliłaby na 
poprawienie struktury  gospodarczej regionu, w której ważną rolę zaczęłyby 
odgrywać małe i średnie firmy produkcyjne, usługowe i handlowe. W wielu 
państwach o gospodarce rynkowej małe i średnie firmy są ważnym elementem 
procesów ekonomicznych. Nowo utw orzona firm a nie m oże jednak  na



starcie konkurow ać z już istniejącymi małymi, średnimi, czy też dużymi 
przedsiębiorstwam i, czy to ze względu na koszty produkcji, możliwości 
m arketingu, czy też rynki zbytu. Powstawanie nowych przedsiębiorstw  jest 
jednak nieodłącznym elementem funkcjonowania wszystkich gospodarek 
rynkowych świata. Proces ten jest jakby m otorem  napędowym rozwoju 
gospodarczego. Sądzę, że również w naszej sytuacji należy bardzo poważnie 
podejść do tego problem u, zwłaszcza że doświadczenie pokazało, iż brak 
warunków  dla tworzenia nowych firm oraz opieranie całej gospodarki 
wyłącznie na dużych państwowych przedsiębiorstwach jest silnym elementem 
destabilizującym racjonalność procesów ekonomicznych. Konieczne wydaje 
się więc przewartościowanie poglądu na problemy gospodarcze regionu, 
zajęcie konkretnego stanow iska odnośnie do miejsca małych i średnich 
przedsiębiorstw w życiu gospodarczym, opracow ania koncepcji wspierania 
inicjatyw gospodarczych, rozważenia możliwości rozszerzenia oferty preferen
cyjnych kredytów itp.

M ożna wskazać na kilka m etod praktycznego rozwiązania om awianego 
problem u. Kierunek zainteresowań powinien jednak oscylować wokół takich, 
które nie wymagają olbrzymich nakładów  finansowych, a dają nadzieję na 
dużą racjonalność i efektywność wykorzystania, przejawiającą się obniżeniem 
kosztów  jednostkow ych utworzenia nowego miejsca pracy.

Analizując sytuację gospodarczą regionu z punktu widzenia przeciw
działania bezrobociu należy zwrócić uwagę na w ykorzystanie środków  
z różnych źródeł, przeznaczonych na wspieranie inicjatyw gospodarczych 
i tworzenie nowych miejsc pracy. W pracy dokonano analizy wydatków 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na aktywne formy walki z bezrobociem 
na tle w ydatków ogółem w latach 1990-1993 (tab. 2).

Proporcjonalnie najwięcej na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
przeznaczono w roku 1990, bo aż 37,1% ogółu wydatków z Funduszu 
Pracy. W następnych dwóch latach (1991 i 1992) udział ten zmniejszył się 
do ok. 10,6%, aby w roku 1993 wzrosnąć do 22,7% . Nic jest to jednak 
poziom, który w m aksym alnym  stopniu odpow iada potrzebom  w zakresie 
możliwości tw orzenia nowych miejsc pracy.

3. CHARAKTERYSTYKA W YBRANYCH FORM POLITYKI 
AKTYWNEGO PRZECIW DZIAŁANIA BEZROBOCIU  

W REGIONIE ŁÓDZKIM  W LATACH 1990-1993

W śród wymienionych wcześniej form aktywnego przeciwdziałania bez
robociu, stosowanych przez Urzędy Pracy na największą uwagę zasługują dwie:



-  kredyty (indywidualne dla bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działal
ności gospodarczej oraz dla zakładów pracy na tworzenie nowych miejsc 
pracy),

-  szkolenia bezrobotnych.
Te dwie formy wydają się być najbardziej pożądanym i z punktu  widze

nia prowadzenia długookresowej polityki zatrudnienia. D ają bowiem m oż
liwość, bądź stworzenia nowego miejsca pracy, bądź podniesienia kwalifi
kacji zawodowych bezrobotnego, a w konsekwencji powiększenia m ożliwo
ści zatrudnienia.

Jakby zaprzeczeniem tego zapotrzebow ania była działalność W ojewódz
kiego Urzędu Pracy w Łodzi aż do końca 1992 r. Jedynie rok 1990 m ożna 
uznać za udany z punktu widzenia proporcji w ykorzystanych środków. 
S truk tura wydatków z Funduszu Pracy w następnych latach nie odpow iadała 
w zupełności sytuacji i wymaganiom regionu. Począwszy od 1991 r. udział 
w ydatków  na aktyw ne form y zaczął spadać w porów naniu  z 1990 r. 
i doszedł do poziomu ok. 11% w 1991 i 1992 r. oraz ok. 22%  w 1993 r.4 
podczas gdy w krajach o gospodarce rynkowej współczynnik ten wynosi 
od 23%  w Austrii do ok. 70% w Portugalii i 100% w T urcji5.

W arto  też się zastanow ić nad sam ą s tru k tu rą  w ydatków  w ew nątrz 
budżetu przeznaczonego na aktywne formy walki z bezrobociem.

T a b e l a  2

Wysokość wydatków z Funduszu Pracy w Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy w Łodzi w latach 1990-1993 (w min zł)

Rok Wydatki ogółem
Na aktywne formy

wielkość
wydatków

w %

1990 104 405,0 38 776,1 37,1

1991 485 779,6 51 250,5 10,6

1992 875 350,8 92 597,5 10,6

1993 1 167 986,5 265 015,2 22,7

Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne na podstawie danych W ojewódz
kiego Urzędu Pracy w Łodzi.

4 Na podst. informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dotyczącej aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu w 1992 i pierwszej połowie 1993 roku.

5 M. K a b a j ,  Program przeciwdziałania...



Rok
Ogółem  

na aktywne 
formy

Pożyczki % Szkolenie %
Prace

interwen
cyjne

%
Roboty

publiczne
%

1990 38 776,1 33 934,8 87,5 410,9 1,1 4 430,4 11,4 0,0 0,0

1991 51 250,5 24 709,1 48,2 5 495,4 10,7 21 046,0 41,1 0,0 0,0

1992 92 597,5 44 031,7 47,5 24 353,2 26,3 16 836,2 18,2 7 376,4 8,0

1993 265 015,2 74 042,0 28,0 52 639,4 19,9 74 507,3 28,1 63 700,9 24,0

Ź r ó d ł o :  Jak w tab. 2.

Niepokojąca wydaje się tendencja spadkow a środków przeznaczanych na 
kredyty dla bezrobotnych na  rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
i dla zakładów pracy na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych -  formy, 
które powinny być najbardziej istotnymi elementami walki z bezrobociem.

3.1. Wykorzystanie pożyczek dla tworzenia miejsc pracy

Począwszy od roku 1990 rejonowe biura pracy województwa łódzkiego 
zaczęły realizować udzielanie pożyczek dla bezrobotnych na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej i d la zakładów  pracy n a  stworzenie 
nowych miejsc pracy. W okresie o 1 stycznia 1990 do końca grudnia 1993 r. 
urzędy pracy województwa łódzkiego udzieliły łącznie 5261 pożyczek, w tym 
4026 indywidualnych na podjęcie działalności gospodarczej, na  kw otę 
104 865 208 tys. zł oraz 633 pożyczki dla zakładów pracy na łączną kwotę 
71 816 400 tys. zł na stworzenie 1689 nowych miejsc pracy.

K oszt utworzenia jednego miejsca pracy przy pom ocy tego instrum entu 
wynosi dla pożyczek indywidualnych -  26 046,9 tys. zł, a w przypadku 
m iejsca pracy utworzonego przez zakład pracy -  42 520,0 tys. zł. Łącznie 
wypłacono 176 681 608 tys. zł. Z  ogólnej liczby 4026 pożyczek indywidualnych 
zrezygnowało z prowadzenia działalności gospodarczej 295 osób, co stanowi 
7,3%  ogółu. Pozytywnie należy również ocenić fakt, że spłaty pożyczek 
dokonane do dnia 30.06.1993 r. stanow ią 21,2% w stosunku do kwoty 
udzielonych pożyczek i następują w sposób dość systematyczny. M oże to 
świadczyć o dużej efektywności i dobrym  doborze zarówno osób indywidual-



T a b e l a  4

Zastawienie wydatków na pożyczki z Funduszu Pracy 
w woj. łódzkim w lalach 1990-1993 (w min zł)

Rok

K wola udzielonych pożyczek Ilość stworzonych 
miejsc pracy

ogółem

w tym

indywidualne dla zakładów 
pracy

indywidualne dla zakładów  
pracy

1990 33 934,8 26 857,7 7 077,1 1760 436

1991 24 709,1 20 358,2 4 350,9 1029 215

1992 44 031,7 26 880,9 17 150,8 604 343

1993 74 042,0 30 768,4 43 273,6 633 695

Ź r ó d ł o :  Jak w tab. 2.

nych, którym  udzielono pożyczek jak i zakładów pracy oraz dużej celowości 
tej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Jeśli dodatkow o weźmiemy 
pod uwagę fakt, że co roku zainteresowanie kredytam i na  indywidualną 
działalność gospodarczą wzrasta, a przejawia się to  większym zapotrzebo
waniem na środki oraz, że osoby, którym  udzielono kredytu dokonują 
systematycznej jego spłaty wraz z odsetkam i, m ożna sądzić, że ta  form a 
jeSi jedną z istotniejszych w polityce przeciwdziałania bezrobociu. Nacisk 
należałoby położyć jedynie na pewne uelastycznienie podejścia do pożycz
kobiorców oraz powiększenie kwot pożyczek.

Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej pozytywne cechy tej formy 
przeciwdziałania bezrobociu, trudno uzasadnić ciągle spadającą tendencję 
w jej udziale w ogóle wydatków na aktywne formy przciwdziałania bezrobociu. 
Począwszy od 1990 r., kiedy stanowiła ona 87,5% ogółu wydatków biura 
pracy na aktywne formy, spadla w 1991 r. do  48,2% , w 1992 r. -  47,5%  
t w 1993 r. do  28,0%  w ydatków  na aktyw ne formy przeciw działania 
bezrobociu W ojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Proponow ane w ram ach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 
pożyczki (nisko oprocentow ane) na rozpoczęcie własnej działalności gos
podarczej dają szansę sam ozatrudnienia i dodatkow o stworzenia miejsc 
pracy dla innych bezrobotnych. Proponow ane natom iast przez banki kom er
cyjne kredyty są wysoko oprocentow ane, co pow oduje, że inicjatyw a 
utworzenia nowego przedsiębiorstwa (nawet o niezbyt wysokim stopniu 
ryzyka niepowodzenia na rynku), napotyka na barierę finansową, uniem oż
liwiającą jego realizację.



3.2. Realizacja środków na szkolenie bezrobotnych

Bardzo ważną rolę w walce z bezrobociem w regionie łódzkim m ają 
również przyuczenia do zawodu, kursy i szkolenia. W strukturze w ydatków 
na aktywne formy walki z bezrobociem W ojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Łodzi stanowiły one począwczy od 1990 r. -  1,1%, w 1991 r. -  10,7%, 
w 1992 r. -  26% , a w 1993 r. ok. 19,9%. W połączeniu z analizą wydatków 
na kredyty daje to  dość negatywny obraz tendencji w kształtow aniu środków  
na przeciwdziałanie bezrobociu6.

T a b e l a  5

Wydatki na szkolenia z Funduszu Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi 
w latach 1990-1993 (w min zł)

Rok
Wydatki na szko

lenia ogółem
Ilość szkolonych 

bezrobotnych
Bezrobotni, którzy 
ukończyli szkolenie

Zatrudnieni 
po ukończeniu 

szkolenia

1990 410,9 577 •

1991 5 495,4 1 814

1992 24 353,2 8 661 4 810 1 114

1993 52 639,4 15 768 9 422 3 857

Ź r ó d ł o :  Jak w tab. 2.

W 1990 r. na szkolenia wydatkow ano 410,9 min zł i objęto ogółem 
577 osób, w tym skierow ano na szkolenie 273 osoby, a 304 osobom  
wypłacono zasiłki szkoleniowe. Ponadto dla 11 257 m łodocianych pracow 
ników zrefundow ano wynagrodzenie i składkę ZUS w kwocie 10 051,3 
m in zł, a także dla 17 375 uczniów ZSZ zrefundowano ekwiwalenty pieniężne 
na sumę 1340,6 min zł.

W 1991 r. w szkoleniach wzięło udział ogółem 4439 osób, z czego 
przyuczono do zawodu 1814, co daje przyrost w stosunku do  roku po
przedniego o 1541 osób, a dla 2625 osób wypłacono zasiłki szkoleniowe, 
co również daje przyrost o 2321 osób. Łączne koszty tych dwóch form 
wyniosły 5495,4 m in zł. D odatkow o dla 12 276 m łodocianych zrefundow ano 
wynagrodzenie i składkę ZUS na sumę 27 028,0 zł, a 15 038 uczniom ZSZ 
zrefundow ano ekwiwalenty pieniężne w łącznej kwocie 4464,3 m in zł.

W 1992 r. objęto program em  szkoleń 8661 osób, oprócz tego 334 
kontynuow ały rozpoczęte rok wcześniej. N a sfinansowanie tej działalności

6 Patrz przypis 4.



wydano 24 353,2 min zł. Z  ogólnej liczby kursy ukończyło 4810 osób, co 
stanowi ponad 50% , a wśród nich podjęło pracę 1114 osób wg stanu na 
koniec 1992 r. K oszt zatrudnienia 1 bezrobotnego przy tej form ie wyniósł 
zatem 21 861,0 tys. zł, koszt natom iast 1 przeszkolonego 5063,0 tys. zł.

W 1993 r. sytuacja uległa zdecydowanej popraw ie i już  w pierwszym 
półroczu objęto tą  form ą ponad 6600 bezrobotnych. W edług stanu na dzień 
31.12.1993 r. szkolenia ukończyło ogółem 9422 osoby, a z tej liczby podjęło 
pracę 3857 bezrobotnych. W ydatkowano w tym czasie łącznie 52 639,4 m in zł. 
D aje to  koszt zatrudnienia jednego bezrobotnego przy zastosow aniu tej 
formy w wysokości 13 647,3 tys. zł, co w porów naniu do roku poprzedniego 
zdecydowanie popraw ia efektywność tej formy.

Najbardziej popularnym i kierunkam i szkoleń w analizowanym  okresie są:
-  rachunkow ość kom puterow a i księgowość,
-  podstaw y użytkowania kom puterów ,
-  szwaczka,
-  obsługa wózków akum ulatorow ych,
-  palacz C.O.,

-  ap ara t ochrony mienia,
-  spawacz gazowo-elektryczny itp.

4. TW ORZENIE INKUBATORÓW  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
JEDN Ą Z BARDZIEJ SKUTECZNYCH FORM  WALKI 

Z BEZROBOCIEM

4.1. Cele i zadania inkubatora przedsiębiorczości

Próby przeciwdziałania skutkom  recesji gospodarczej wymuszają koniecz
ność poszukiwania skutecznych instrum entów  wspierania przedsiębiorczości, 
restrukturyzacji, tworzenia nowych miejsc nie tylko na instytucjach rządowych, 
ale także w coraz większym stopniu na władzach lokalnych. Jedną z takich 
form  jest daw no spraw dzona w krajach wysoko rozwiniętych instytucja 
inkubatorów  przedsiębiorczości, funkcjonująca pod różnymi określeniami: 
ośrodki przedsiębiorczości, strefy biznesu, wylęgarnie przedsiębiorczości, 
ośrodki założycielskie. In terp retow ana jest jak o  grupa przedsiębiorstw  
funkcjonujących na jednym  obszarze o rzeczowych i organizacyjnych po 
w iązaniach. In icjatoram i organizacji om aw ianych lokalizacji są w ładze 
kom unalne, lokalne stowarzyszenia gospodarcze, instytucje finansowe, to 
warzystwa rozwoju regionalnego, osoby prywatne.

Inkuba to ry  przedsiębiorczości z powodzeniem  funkcjonują w ponad  
dwudziestu krajach. Ich ojczyzną jest USA, gdzie działa ok. 500 tego typu



lokalizacji. W innych państwach (szczególnie w Europie Zach.) już od kilku 
lat pow stają coraz częściej kolejne lokalizacje.

Wiciu ekspertów zajmujących się problem atyką rozwoju gospodarczego 
i transformacji systemowych zaleca organizację inkubatorów przedsiębiorczości 
jako  jednego ze skuteczniejszych instrum entów tworzenia struk tu r rynkowych 
w państw ach postkom unistycznych. N a obszarze byłej N R D  bezpośrednio 
po zjednoczeniu się państw niemieckich utworzono 23 ośrodki, przy współ
udziale instytucji i organizacji z zachodnich krajów związkowych R EN . 
W pozostałych państwach dawnego bloku wschodniego (Węgry, Czechy, 
Polska), realizowanych jest kilkanaście inicjatyw lokalizacyjnych o różnym 
stopniu zaawansowania.

Celem inkubatora jest pom oc dla nowo powstałych firm poprzez:
-  zorganizow ane w ram ach ośrodka usługi consultingowo-doradcze,
-  obniżkę kosztów stałych w wyniku dostępu do wspólnych urządzeń 

serwisowych, jak  np.: ksero, fax, kom puter itp.,
ułatwienie kontaktów  z instytucjami finansowymi dzięki firm owaniu 

przedsięwzięcia,
-  tzw. dobry adres (image ośrodka) ułatwiający prom ocję rynkową,
-  wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń między firmami, możliwość 

wspólnych przedsięwzięć,
-  czynsz niższy od rynkowego.
Inicjatorzy poprzez organizację tego typu lokalizacji liczą na:
-  tworzenie nowych miejsc pracy;

poprawę struktury  i konkurencyjności lokalnego rynku w wyniku 
wzrostu liczby m ałych i średnich firm;

-  stymulację rozwoju regionalnego i zmian strukturalnych;
-  reklamę i poprawę atrakcyjności regionów dla lokalizacji przemysłowych.
Inkuba to ry  przedsiębiorczości są najczęściej instytucjam i non profit.

W większości otrzym ują subwencje ze środków publicznych przeznaczone na:
-  zakup (budowę), adaptacje dla potrzeb m ałych firm i wyposażenie 

w urządzenia serwisowe obiektu,
dopłaty  do czynszu przez określony okres nowo powstałym firm om ,

-  pensje dla doradców  i konsultantów ,
-  dofinansow anie kursów i szkoleń dla przedsiębiorców.
D la potrzeb omawianych ośrodków adaptuje się najczęściej zabudo

w ania fabryczne po upadłych lub zrestruk tu ryzow anych  p rzedsięb io r
stwach. O kres pobytu  firm na terenie lokalizacji wynosi 2 -5  lat bez 
możliwości przedłużenia. W m iarę upływu czasu rośnie wielkość czynszu 
osiągając pod koniec planowanego pobytu poziom zbliżony do realnych 
cen rynkowych.



4.2. Próby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w Łodzi

W Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat powstało kilkanaście inicjatyw, 
których celem jest utworzenie inkubatora przedsiębiorczości (np. Szczecin, 
Poznań, W arszawa, K raków , Starachowice, Pionki, Zelów). Pierwsze ośrodki 
prow adzą już swoją działalność i na trwałe wrosły w struktury gospodarcze 
regionów. N iektóre z nich posłużyły jako  wzorzec przy organizacji Łódzkiego 
Inkuba to ra  Przedsiębiorczości.

N a terenie Łodzi m iały dotychczas miejsce różne próby tw orzenia 
inkubatora przedsiębiorczości. Sprawą tą zajęła się pierw otnie Politechnika 
Łódzka, a w okresie późniejszym także Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi. 
Jednakże próby te nie wyszły poza sferę teoretycznych koncepcji. Nie 
m ożna było bowiem znaleźć odpowiedniej lokalizacji.

Powyższe problemy nie zahamowały jednak prac związanych z utworzeniem 
inkubato ra na terenie Łodzi.

K olejna inicjatywa pow stania Łódzkiego Inkuba to ra  Przedsiębiorczości 
zrodziła się pod koniec 1991 r. Prace koncepcyjne trwały kila miesięcy. 
Początkow o zakładano, że inkubator powstanie w połowie m arca 1992 r., 
ze względu jednak na  trudności organizacyjne i lokalowe przesunięto term in 
utw orzenia LIP. T o co na początku mogło wydawać się niezwykle łatwe 
do  w ykonania, przy próbie realizacji okazało się o wiele bardziej skom 
plikowane. Ujawniło się wiele barier, które teoretycznie nie powinny mieć 
miejsca, a okazały się być najważniejszymi. Najbardziej istotnym  elementem 
blokującym możliwość utworzenia inkubatora był brak  środków finansowych 
na zakup budynków, w których funkcjonowałby inkubato r oraz na wypo
sażenie go w najbardziej isto tne środki techniczne, a także na sam o 
„rozruszan ie” przedsięwzięcia. Podobnie jak  czyniono to  w niektórych 
przypadkach w wiciu krajach Europy Zach. i w USA, pow stała koncepcja 
w ykorzystania wolnych hal fabrycznych, czy to  w przedsiębiorstwach p ra 
cujących na niepełnych obrotach, czy też w firm ach zbankrutow anych, 
k tóre poprzez proces produkcji (nierentowny), „przejadają” m ajątek własny, 
zaciągając w bankach kredyty. Z  punktu  widzenia racjonalności gospoda
row ania i interesu ekonom icznego wydawałoby się idealnym rozwiązaniem 
zagospodarow ać ten m ajątek. Jednakże problem  „m ajątku niechcianego” 
jest o wiele bardziej skomplikowany. Ujawniło się wiele kolejnych trudności:

-  niejasna sytuacja własnościowa,
„realna” wycena m ajątku przedsiębiorstw,
m ajątek „niechciany” jest nie chciany do m om entu dopóki k toś się 

nim nie zainteresuje.
Przedstawione powyżej problem y powodowały, że przy próbie zagos

podarowania m ajątku, następował proces obliczania good will przedsiębiorstwa



i w efekcie nieefektywne, bankrutujące przedsiębiorstwo urastało do rangi 
dobrze prosperującej firmy. Zdarzało się również, że różne gremia decyzyjne 
w firmie natychm iast opracowywały program y sanacyjne, co uniemożliwiało 
przejęcie m ajątku na zasadach korzystnych dla powstającego inkubatora.

Przedstawione podejście kierownictwa i załogi przedsiębiorstw praktycznie 
uniemożliwiało wykorzystanie (zagospodarowanie) jakiegokolwiek przedsię
biorstwa na potrzbey inkubatora, zanim zostałby ukończony proces likwidacji, 
który wymaga dużych nakładów finansowych i czasowych (organem założyciel
skim dla większości dużych łódzkich firm jest M inisterstwo Przemysłu). 
F ak t ten kom plikow ał w znacznej mierze możliwość podjęcia błyskawicznej 
decyzji i doprow adzenia w krótkim  okresie czasu do zakończenia procesu 
przejm ow ania m ajątku przedsiębiorstwa.

4.3. Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi

W dniu 11 czerwca 1993 r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz 
G m ina M iejska Ł ódź powołały Fundację In k u b a to r Przedsiębiorczości 
w Łodzi. Rejestracja sądow a inkubatora nastąpiła dnia 19 października 
1992 r. w Wydziale Gospodarczym  i Rejestrowym Sądu Rejonowego dla 
M iasta Stołecznego W arszawy Zarząd fundacji powołał dwa zakłady gos
podarcze zwane Inkubatoram i Przedsiębiorczości: w Łodzi i Ozorkowie.

Celem fundacji są:
-  finansow anie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie,
-  prom ow anie małych i średnich firm,
-  finansowanie kursów, szkoleń i stypendiów dla przedsiębiorców,
-  wspieranie wszelkich przedsięwzięć pozwalających na łagodzenie i usu

wanie negatywnych skutków bezrobocia.
Preferowane kierunki aktywności gospodarczej to:
-  działania organizacyjne, mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz 

przekwalifikowanie przedsiębiorców rozpoczynających i rozwijających działal
ność gospodarczą,

-  m arketing i prom ocja produktów  oraz usług ważnych gospodarczo dla 
Łodzi i regionu,

-  działalność handlow a, eksportow a i im portow a produktów  m ałych 
i średnich firm w celu stym ulowania ich rozwoju,

-  wszelka działalność gospodarcza, wytwórcza, handlow a i usługowa, 
prow adząca do  likwidacji negatywnych skutków bezrobocia.

Form ę fundacji uznano za najbardziej odpowiednią z punk tu  widzenia 
założonych celów inkubatora oraz możliwości dalszego rozwoju ośrodka. 
Pozw ala on na elastyczne kierowanie lokalizacją, a także stwarza szerokie



możliwości ze względu na bieżące zarządzanie oraz ew entualne problem y 
ekonom iczno-finansowe. F orm a fundacji jest również szczególnie korzystna 
w odniesieniu do  projektowanych przedsięwzięć rozwojowych (utworzenie 
parku  technologicznego) oraz um ożliwia aktyw ne włączenie się innych 
podm iotów  zainteresowanych przedsięwzięciem.

Inkubator Przedsiębiorczości w Łodzi mieści się przy Placu K om uny 
Paryskiej 6. Cały obiekt składa się z trzech budynków  pięcio-, cztero- 
i dwukondygnacyjnego. Powierzchnia całkow ita ośrodka wynosi 2800 m 2, 
w tym w dyspozycji Zarządu jest 300 m 2, a do dyspozycji firm 2500 m 2. 
Budżet na bieżące prowadzenie ośrodka pokryw any jest w 30% z wpływów 
z czynszu, w 10% z działalności własnej i w 60%  z subwencji i dopłat 
udziałowców.

F irm a po wprowadzeniu do Inkubato ra  (wniosek o przyjęcie rozpatruje 
specjalna komisja), otrzym uje lokal na preferencyjnych zasadach. Pierwszy 
m iesiąc użytkow ania jest bezpłatny, w drugim  użytkow nik płaci 20%  
stawki, w następnym  40%  itd., aż do osiągnięcia pełnej kwoty k tó ra  wynosi 
miesięcznie:

-  powierzchnia biurow a 45 000 zł/m 2,
-  powierzchnia produkcyjna 45 000 zł/m 2,
-  powierzchnia m agazynowa 20 000 zł/m 2.

(Ceny komercyjne powierzchni użytkowej są w tym rejonie nieco wyższe).
W pierwszej fazie funkcjonow ania inkubatora kom isja w ybrała 18 firm 

do  zakładu w Łodzi i 2 do  filii w Ozorkowie. N a dzień 31.12.1993 r. 
w ram ach lokalizacji funkcjonow ało ok. 20 firm w Łodzi i 9 firm w O zor
kowie. Docelowo planuje się wprowadzić do Inkuba to ra  w Łodzi ok. 35 
firm, a do  zakładu w Ozorkowie 20.

Firm a-użytkow nik będzie m iała zapewniony dostęp  do  Sekretariatu  
Inkubatora. Zadaniem  sekretariatu będzie obsługa adm inistracyjna ośrodka
-  korespondencja, kontak ty  zewnętrzne itp.

Od początku swojej działalności Inkubato r podjął szeroki zakres usług 
consultingowo-doradczych. Proponow ane usługi są przeznaczone głównie 
dla firm z Inkubatora. W  kursach m ogą również uczestniczyć m ałe i średnie 
przedsiębiorstwa spoza lokalizacji.

W pierwszej kolejności przeprow adzono kurs dotyczący opracow ania 
Business Planu, podstaw prowadzenia ksiąg rachunkow ych oraz podstaw  
m arketingu i promocji rynkowej. W związku z sugestiami przedsiębiorców 
przewiduje się również, uruchomienie stałych konsultacji w zakresie praw a 
gospodarczego, m arketingu, rachunkowości i finansów. F o rm a i zakres 
konsultacji m a odpowiadać bieżącym potrzebom sygnalizowanym przez firmy.

Z założenia Inkubator jest instytucją non profit. W ygospodarowane środki 
w całości są przeznaczane na rozwój własny, różne form y pom ocy nowo 
powstałym  firm om  i działalność prom ocyjną.



K apitał początkowy fundacji oraz subwencje Urzędu M iasta Łodzi są 
gw arancją, że Inkubato r Przedsiębiorczości będzie dostatecznie silny, aby 
odegrać znaczącą rolę w regionie. Inkubator wraz z przyszłym parkiem  
technologicznym oraz we współpracy z uczelniami Łodzi powinien stać się 
zalążkiem Technopolu Łódzkiego.

B adania ankietowe przeprow adzono w 13 firmach z Inkuba to ra  Przed
siębiorczości w Łodzi na 28 teoretycznie działających w ram ach lokalizacji
i 8 z zakładu w Ozorkowie. Pozostali nie odesłali ankiet lub też nic m ożna 
było do nich dotrzeć. Znajdują się one mianowicie na etapie tworzenia 
rynku zbytu swoich usług bądź produkcji, co pociąga za sobą niedys- 
pozycyjność czasową ich właścicieli zw iązaną z częstym przebywaniem  
w terenie. N iektóre pomimo udostępnienia im lokalizacji w ogólne nic 
podjęły działalności.

W dziesięciu przypadkach szefem bądź właścicielem jest mężczyzna, 
w jednym  jest to kobieta w wieku 31-45 lat, a w dwóch spółka -  właś
cicielami są mężczyzna i kobieta. Zastanaw iająca jest struk tu ra  wiekowa 

prawie we wszystkich przypadkach w dwóch przedziałach: 31-45, 46-65. 
Właściciel tylko jednej firmy jest w przedziale wieku 25-30 lat. Prawie 
wszyscy m ają wykształcenie wyższe (za wyjątkiem jednej -  średnic ogólne). 
Zdecydow anie dom inują absolwenci politechniki, przy niewielkim tylko 
udziale osób z wykształceniem uniwersyteckim (11 osób ukończyło studia 
politechniczne). Ponad połow a szefów-właścicieli posiada dośw iadczenie 
zaw odow e w prow adzeniu  własnej firm y -  staż ten w ynosi 2 -4  lata  
(w dwóch przypadkach 10 i 12 lat), a 1/3 pracowała na samodzielnym 
stanow isku w firm ach będących jednostkam i gospodarki uspołecznionej. 
M ożna zatem sądzić, że osobam i, które są skłonne podejm ow ać własną 
działalność gospodarczą przy udziale inkubato ra  przedsiębiorczości są 
ludzie w średnim wieku (być może w przypadku absolwentów  podjęcie 
działalności na własny rachunek wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem, lub nic 
posiadają oni wystarczających środków finansowych na założenie firmy. 
D la żadnej spośród przebadanych osób inform acja o powstaniu Inkuba to 
ra nic m iała zbyt dużego wpływu na założenie własnej fum y, w kilku 
przypadkach znaczący, w kolejnych m ało znaczący, a w pozostałych ża
den. Takie wyniki sugerują, że bez względu na to, czy Ink u b a to r byłby 
utworzony czy nie, to  i tak powstałoby ok. 90% firm, a w pozostałych 
przypadkach z dużym prawdopodobieństwem .

Korzystniej natom iast wygląda wpływ Inkubatora na rozwój firmy. D la 
wszystkich przebadanych podmiotów działalność Inkubatora odegrała pozytyw
ne znaczenie w ich funkcjonow aniu. W 70% przypadków wpływ ten był 
duży lub średni, a w pozostałych mały. Przejawiał on się w konkretnej 
możliwości korzystania z dobrej lokalizacji, niskiego czynszu oraz pom ocy 
w niektórych bieżących sprawach ze strony sekretariatu inkubatora.



M ając na uwadze bardzo krótki okres istnienia lokalizacji interesujące 
są również wyniki analizy zm ian zatrudnienia. W jednym  tylko przypadku 
nastąpił spadek zatrudnienia zarówno po wprowadzeniu do  Inkubato ra , jak
i w okresie późniejszym. W tym przypadku jednak wydawać się może, że 
było to  posunięcie organizacyjne, m ające na celu oszczędności na składkach 
ZU S (nastąpił jednocześnie wzrost zatrudnienia na umowę-zlecenie). W pozo
stałych firm ach poziom zatrudnienia uległ powiększeniu. G lobalnie wielkość 
ta  zmieniła się z 33 w m om encie pow stania firm do 49 po wejściu do 
inkubato ra i 86,5 w momencie badania, co daje przyrost w ponad 100% 
do końca 1993 r. W śród sposobów rekrutacji nowych pracowników najis
totniejszą rolę odgrywa poszukiwanie potencjalnych pracow ników  wśród 
członków rodziny i znajomych, mniejsze znaczenie odegrała oferta Urzędu 
Pracy, a żadna z firm nic skorzystała z agencji pośrednictw a pracy (może 
należałoby tę form ę szerzej rozpowszechnić). Aż w 35%  osoby nowo 
zatrudnione w firm ach pozostaw ały wcześniej bezrobotne.

Jeśli przebadaną próbę uogólnimy na ogół firm z Inkubato ra, to m ożna 
skonkludow ać, że pow stanie In k u b a to ra  m iało duży wpływ na rozwój 
przedsiębiorstw i w konsekwencji na zwiększenie zatrudnienia, a co za tym 
idzie ograniczenie bezrobocia. Są to jednak wyniki analizy krótkookresow ej 
funkcjonow ania lokalizacji. D łuższy okres funkcjonow ania  In k u b a to ra  
powinien potwierdzić te pozytywne zjawiska, nawet niektóre wskaźniki 
poprawić. T a  form a prom ow ania przedsiębiorczości z założenia przewiduje 
powolność procesów adaptacyjnych i rozwojowych. W Inkubatorze musi 
bowiem pow stać odpowiedni klim at sprzyjający działalności gospodarczej, 
m uszą powstać pewne powiązania, zarówno pomiędzy samymi podm iotam i, 
jak  i z sekretariatem  i zarządem . W ym agać to  będzie kon tynuow ania 
działalności rozwojowej i rozszerzania zakresu usług oferowanych podm iotom  
przez Inkubator.

5. W NIOSKI KOŃCOWE

1. W yniki analizy wskazują, że środki przeznaczane na politykę przeciw
działania bezrobociu w regionie łódzkim w największym stopniu dotyczą 
form  pasywnych.

2. N iepokojąca jest tendencja zm niejszającego się udziału środków  
przeznaczanych na kredyty dla bezrobotnych na podjęcie własnej działalności 
gospodarczej oraz dla zakładów pracy na tworzenie nowych miejsc pracy. 
F o rm a ta  w krajach zachodnich jest o wiele bardziej wykorzystywana.

3. Należy utrzymać pozytywną tendencję w organizowanych szkoleniach dla 
bezrobotnych (ta form a tworzenia miejsc pracy jest w naszych w arunkach



wystarczająco efektywna). D obór kierunków szkoleń powinien natom iast 
odpow iadać zapotrzebow aniu ze strony podm iotów  gospodarczych.

4. W przeciwdziałanie bezrobociu należy włączyć szereg innych instytucji
i organizacji, w tym władze sam orządowe regionu (przykład Inkuba to ra  
Przedsiębiorczości pokazuje jak skuteczne m ogą być działania nie tylko 
U rzędu Pracy).

Włodzimierz Polocki

CREDITS, TRAINING, ENTER PR EN UERSH IP INCUBATORS -  THE WAY TO  
REDUCE OF UNEM PLOYM ENT IN LO DZ’S REGION

The Province of Lodz is regarded as the region with the highest rate o f  unemployment 
in Poland. The analysis o f this situation reveals the urgent need for active policy to fight 
unemployment. The analysis should concentrate on making better conditions for the emergence 
o f  small and medium sized businesses.

Two methods should be adopted to reduce unemployment, taking into account realities 
o f Lodz’s market: credit support o f the enterprenuership and training of the unemployed.

One of the most effective and desired forms o f support for business activities are so 
called enterprenuership incubators. In June 1993 such an institution was established in Lodz. 
It has to be underlined, the Lodz’s enterprenuership incubator activity in the field of 
organisation, marketing and promotion as well as trade. The incubator also helps eliminate 
other negative effects o f unemployment.


