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„Bezrobocie i rynek pracy na Dolnym Śląsku”
Tematem przewodnim II Forum był rynek pracy i bezrobocie na Dolnym Śląsku. Brak pracy jest
jednym z najistotniejszych problemów współczesnego świata i Europy. Dlatego przedstawiciele
środowisk mających wpływ na przyszłość Dolnego Śląska zebrali się w Krzyżowej, żeby wskazać
podstawowe źródła zagrożeń i szans dla rozwoju rynku pracy.
Ponad 500 uczestników dyskutujących w ośmiu grupach problemowych zgodziło się, że
problemy rynku pracy dotyczą wszystkich środowisk: nauki, biznesu i władzy publicznej. Grupy
tematyczne zebrały się, aby omówić następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innowacyjność i informacja - wyzwania przyszłości
Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Turystyka w regionie
Ochrona zdrowia - gałęzią gospodarki
Edukacja i szkolnictwo wyższe a rynek pracy
Finansowanie rozwoju regionu
Kreowanie przyszłości regionu

Zwrócono uwagę na potrzebę dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dotyczy
to całego systemu edukacji, poczynając od szkolnictwa podstawowego poprzez średnie do
zawodowego i wyższego. Rynek pracy wymaga także upowszechniania kształcenia ustawicznego.
Dzięki niemu będzie on mógł się dopasować do Nowej Ekonomii, czyli systemu, w którym wiedza jest
najważniejszym lii filarem gospodarki.
Przedstawiciele firm wyrazili chęć aktywnego uczestnictwa w inicjatywach upowszechniających
dostęp do Internetu. Przekonywali, że efektem braku ścisłej współpracy między nauką a światem biznesu jest zbyt mała konkurencyjność przedsiębiorstw i niewystarczające wykorzystanie potencjału
regionu.
Mówili też o tym, że niedoskonałość prawa w obszarach edukacji, Nowej Ekonomii, prawa pracy,
podatków i innych, stanowi barierę dla tworzenia nowych miejsc pracy, finansowania kultury i ośrodków
edukacyjnych oraz w innych obszarach życia gospodarczego i społecznego. Konieczne jest spotkanie
z dolnośląskimi parlamentarzystami celem przekonania ich do podjęcia odpowiednich inicjatyw
legislacyjnych.
Wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach wsi dolnośląskiej może się dokonać poprzez
wielopłaszczyznowy rozwój obszarów wiejskich oraz związanych z nimi ośrodków miejskich.
Zwrócono uwagę na niedostateczną efektywność służby zdrowia. Postulowano zmianę
dotychczasowych zasad finansowania usług medycznych. Konieczne jest przekształcenie części
zakładów publicznych w niepubliczne.
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Efektywne współdziałanie firm prywatnych z samorządami daje szansę na skuteczniejsze finansowanie przedsięwzięć w regionie. Temu celowi służyć może między innymi utworzenie dolnośląskiego
funduszu inwestycyjnego i uzyskanie poręczeń kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
wzorowane na już istniejących rozwiązaniach. Istotne jest również rozpowszechnianie wiedzy na temat
pozyskiwania środków pomocowych dla regionu. Zdaniem dyskutantów istnieje potrzeba wykreowania
narzędzi podnoszących jakość i konkurencyjność dolnośląskich wyrobów. Główne czynniki podnoszące
konkurencyjność Dolnego Śląska to silne podmioty gospodarcze realizujące duże innowacyjne projekty
oraz tworzenie grup nacisku działających na rzecz regionu.
Jednym z ważniejszych dokonań Forum w tym zakresie było podpisanie "Porozumienia o Ustanowieniu Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego" oraz "Listu intencyjnego w sprawie dopływu kapitału
dla przedsięwzięć inwestycyjnych".
Dyskutujący zgodzili się, że samorządy powinny aktywnie działać na rzecz rozbudowy infrastruktury
turystycznej. Należy stopniowo odchodzić od promocji poszczególnych miejscowości na rzecz
popularyzowania produktów turystycznych całego regionu. Ważnym elementem spotkania była debata
o kulturze i nauce. Tożsamość regionu tworzy nie tylko biznes, ale także kultura, nauka
i przede wszystkim edukacja. Ich rozwój powinien wyznaczać dynamikę rozwoju gospodarczego
i politycznego.
Wszystkie proponowane działania mają służyć pobudzeniu rynku pracy i zmniejszaniu bezrobocia.
Warto podkreślić, że wskazane w Krzyżowej kierunki działań są spójne z europejską polityką w tym
zakresie.
Uczestnicy Forum deklarują wolę kontynuowania prac w różnorodnych grupach tematycznych.
Chcą w ten sposób aktywizować społeczność dolnośląską do działań na rzecz rozwiązywania
problemów regionu. Oczekują oni jednocześnie od władz regionalnych współdziałania zgodnego
z zasadą pomocniczości.
Krzyżowa, 5 listopada 2000
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