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Streszczenie

Treść artykułu koncentruje się wokół 4 zagadnień, a mianowicie:
1. założeń (planów strategicznych) Narodowego Planu Rozwoju Gospodar-

czego Polski na lata 2007–2013 i ich realizacji; założenia dotyczące tempa 
wzrostu PKB i  stopy bezrobocia były bardzo optymistyczne, realizacja 
nieskuteczna; 

2. sposobu, w jaki środki fi nansowe Unii Europejskiej wpłynęły na kształto-
wanie lokalnych i regionalnych rynków pracy;

3. zadań samorządów terytorialnych w zakresie zaspokajania potrzeb spo-
łeczności lokalnych i wynikających stąd możliwości stwarzania popytu na 
zasoby pracy;

4. bezrobocia jako zjawisko nieumiejętnego wykorzystania zasobów ludzkich 
przez rządzących. 
W artykule postawiono wiele pytań, na które częściowo tylko odpowiedział 

autor, zaś proponuje, by odpowiedzi poszukiwał czytelnik.
W części końcowej autor zauważa, że Polska jako eksporter siły roboczej 

będzie postrzegana ciągle jako kraj drugiej kategorii i aby zmienić tę opinię 
musi tworzyć więcej miejsc pracy. 
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Kody JEL: J6, O15

WstÚp
Na wstępie warto zaznaczyć, iż sugerowany temat artykułu został nieco 

zmieniony. Z proponowanego tematu wypadła „mała i średnia skala działal-
ności oraz kształtowanie rynków pracy”. Skoro tematem rozważań jest „Bez-
robocie wśród absolwentów szkół wyższych ...”, to podstawowym problemem 
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wiodącym do rozwiązania tego ważnego zagadnienia jest tworzenie nowych 
miejsc pracy w  ogóle. A  jest to możliwe przez rozwój takiej działalności 
gospodarczej, która wytwarzać będzie dobra i  usługi zbywalne na rynku 
lokalnym, regionalnym, krajowym, a przede wszystkim na rynku globalnym. 
Tymczasem usługi, które samorządy terytorialne świadczą bezpośrednio na 
rzecz swoich mieszkańców mają zasięg głównie lokalny, a niewielka ich część – 
regionalny. Natomiast administracja samorządowa przez rozsądne zarządzanie 
dochodami, majątkiem komunalnym, przez współpracę z innymi podmiotami 
gospodarczymi może przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy 
(poza tzw. sferą usług podstawowych), których zasięg oferowanych dóbr 
do sprzedaży może być krajowy lub nawet ogólnoświatowy. Właśnie takie 
podmioty gospodarcze mogą przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc 
pracy i stwarzać popyt na zasoby pracy o różnym poziomie wykształcenia. 
Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych jest pochodną bezrobocia 
występującego w  pozostałych grupach ludności. Jednakże od absolwentów 
szkół wyższych należałoby oczekiwać względnie większej kreatywności (w po-
równaniu z absolwentami np. szkół średnich) w tworzeniu miejsc pracy. Na 
tym tle nasuwa się szereg pytań.
1. Czy możliwa jest realizacja kreatywności bez stwarzania przez państwo, 

samorządy terytorialne, przez tzw. otoczenie biznesu, warunków do do-
brego funkcjonowania podmiotów gospodarczych istniejących i  nowo 
tworzonych? 

2. Czy masowość kształcenia na poziomie niby wyższym wiedzie ku wzrostowi 
jakości kształcenia, kreatywności absolwentów?

3. W jakim stopniu kreatywność absolwentów i ogółu społeczeństwa przyczy-
nia się do tworzenia miejsc pracy, do obniżania zużycia zasobów, a w jakim 
stopniu do redukcji miejsc pracy?

4. Jaka część absolwentów podejmujących pracę może liczyć na awans zawo-
dowy i wzrost dochodów?

5. Czy możliwe jest stworzenie sobie miejsca pracy bez posiadania dochodów, 
oszczędności i jakiegoś majątku?

6. Jakie działania podejmują samorządy celem zwiększenia wykorzystania 
zasobów pracy, a jednocześnie zmniejszenia skali bezrobocia? 

7. Czy możliwy jest popyt na absolwentów szkół wyższych dobrze wykształ-
conych, kreatywnych, twórczych na wstępie w sytuacji mizernych środków, 
które państwo przeznacza na badania naukowe?
Rozważania warto zacząć od założeń strategicznych rządu na lata 

2007–2013 dotyczących rozwoju gospodarczego kraju. Od tempa wzrostu 
gospodarczego zależy przecież sytuacja na rynku pracy lokalnym, regional-
nym, krajowym.
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Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 
2007–2013 – zaïoĝenia abich realizacja

Minęła właśnie piąta rocznica podpisania (7.05.2007) w  Brukseli przez 
Komisję Wspólnot Europejskich przedstawionego przez Polskę dokumentu pt. 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. W dokumencie tym stwierdzono, że 
Polska otrzyma wsparcie fi nansowe z funduszy UE (w sumie 67,3 mld euro) na 
realizację następujących tematów (Narodowa Strategia Spójności 2007):

1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudo-
wa mechanizmów partnerstwa.

2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej.
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
4. Podniesienie konkurencyjności i  innowacyjności przedsiębiorstw, 

w  tym szczególnie sektora wytwórczego o  wysokiej wartości dodanej oraz 
sektora usług.

5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i  przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian struktural-
nych na obszarach wiejskich.

Zgodnie z realizacją tych tematów, „do roku 2013 Polska i jej regiony powin-
ny stać się miejscem atrakcyjnym dla inwestowania, życia i pracy” (Narodowa 
Strategia Spójności 2007, s. 46). I  dalej ... „ze względu na przebieg procesów 
demografi cznych w Polsce do 2013 r. nastąpi znaczące podwyższenie wskaźnika 
aktywności zawodowej, co pozwoli lepiej wykorzystać potencjał roczników 
młodzieży i  przedłużyć aktywność zawodową osób w  wieku okołoemerytal-
nym. Dzięki temu powinno nastąpić znaczące zmniejszenie stopy bezrobocia, 
a zachęty wynikające z poprawy sytuacji na rynku pracy powinny stymulować 
powrót znacznej części młodych pracowników do Polski. Do 2013 r. nastąpi 
znaczne uelastycznienie rynku pracy, dzięki czemu pracownicy szybciej i łatwiej 
będą mogli zdobyć zatrudnienie ...” (Narodowa Strategia Spójności 2007, s. 47).

Według NSRO, stopa wzrostu PKB i bezrobocia powinna w poszczególnych 
latach wynosić (Narodowa Strategia Spójności 2007, s. 39):

Rok PKB Bezrobocie
2006 6,57 12,56
2007 5,59 11,82
2008 6,21 10,67
2009 5,62 9,89
2010 6,98 8,45
2011 5,97 7,86
2012 5,94 7,13
2013 6,56 6,04
2014 3,08 7,15
2015 3,30 7,88
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Dzięki środkom płynącym z  UE stopa bezrobocia miała ulec obniżeniu 
na skutek wzrostu liczby osób pracujących. Według założeń NSRO, liczba 
pracujących miała wynosić:

w 2010 r. – 15 191 tys.
w 2011 r. – 15 290 tys.
w 2012 r. – 15 410 tys.
w 2013 r. – 15 590 tys.
Tymczasem wg danych GUS, na koniec 2008 r. pracowało 14 037 tys. osób, 

2009 r. – 13 782 tys. osób, 2010 r. – 14 106,9 tys. osób, a więc różnica między 
założeniami a faktycznym stanem zatrudnienia w 2010 r. i w 2012 r. (szacunek) 
wynosiła około 1,5  mln osób. Tymczasem skala bezrobocia w  kraju dotyka 
co najmniej 2,5 mln osób1. A  ile byłoby więcej bezrobotnych gdyby nie było 
możliwości znalezienia pracy w krajach Unii Europejskiej i nie było środków 
z UE? A o ilu mniej bezrobotnych byłoby, gdyby pieniądze z UE były rozsądniej 
wykorzystane? Oto są pytania, na które bez szczegółowej analizy trudno jest 
odpowiedzieć. W każdym razie gdyby założenia NSRO były zrealizowane, skala 
bezrobocia wśród młodzieży byłaby o wiele niższa.

¥rodki unġ ne ibich wpïyw na ksztaïtowanie siÚ lokalnych 
ibregionalnych rynków pracy

Opracowane i zatwierdzone NSRO stwarzały szansę2 dla samorządów tery-
torialnych, jak i różnych organizacji pozarządowych, fi rm, pozyskania funduszy 
unijnych na realizację różnorodnych programów, zarówno inwestycyjnych, jak 
i pozainwestycyjnych (kapitał ludzki). Na szczeblu samorządu wojewódzkiego 
powołano jednostki wdrażania programów unijnych, których zadaniem jest 
przyjmowanie projektów (wniosków), ich ocena i rozliczanie z realizacji. Jed-
nostki te w  poszczególnych województwach zatrudniają od powyżej 100 do 
ponad 500 osób i to głównie z wyższym wykształceniem. Ponadto opracowanie 
NSRO oraz planów strategicznych (inwestycyjnych) dla województw, powiatów, 
gmin wymagało dodatkowego zatrudnienia pracowników na poszczególnych 
szczeblach samorządu terytorialnego i w instytucjach współpracujących. Dla-
tego też w urzędach marszałkowskich zatrudnienie w latach 2000–2010 wzrosło 
przeszło trzykrotnie (por. tabela 1), podczas gdy w gminach, w miastach na pra-
wach powiatu, w powiatach zaledwie o kilkanaście procent. Jednak w liczbach 
1 Dokładne wyliczenie zarówno liczby pracujących, jak i bezrobotnych jest niemożliwe. Osoby zajmujące 

się tym zagadnieniem wiedzą najlepiej, jak trudno jest w wielu przypadkach uznać, kto jest pracujący, 
a kto bezrobotny. Część osób zdolnych do pracy i chętnych do podjęcia pracy w ogóle nie rejestruje 
się jako poszukujący pracy, ponieważ wiedzą, że urzędy pracy nie są w stanie pomóc im w znalezieniu 
zatrudnienia.

2 Dotyczyło to także środków przedakcesyjnych, jak też funduszy (ok. 12 mld euro) przyznanych Polsce 
na lata 2004–2006.
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absolutnych – bo one wpływają na zmniejszenie bezrobocia – zatrudnienie 
w  urzędach marszałkowskich w  okresie 10 lat zwiększyło się zaledwie o  ok. 
17 000, podczas gdy w pozostałych urzędach samorządu terytorialnego o 50 000. 
Przeto niższe szczeble samorządu terytorialnego stwarzały większy popyt na 
zasoby pracy niż urzędy marszałkowskie i urzędy wojewódzkie (por. tabela 1). 
Należy podkreślić, że zdecydowana większość osób pracujących w samorządach 
terytorialnych posiada obecnie wyższe wykształcenie, przy czym znaczna ich 
część pracując w  tych urzędach ukończyła studia niestacjonarne. Biorąc pod 
uwagę fakt, że około 65% ogółu inwestycji w  kraju realizowanych jest przez 
jednostki samorządu terytorialnego, wykonawcy tych inwestycji stwarzają 
popyt na zasoby pracy. Z kolei znaczna część oddanych do użytku inwestycji 
wymaga w  trakcie ich eksploatacji dodatkowego zatrudnienia pracowników. 
Przykładem mogą być szpitale, domy opieki społecznej, inwestycje komunalne, 
rekreacyjno-sportowe (np. pływalnie, hale sportowe, stadiony), z  dziedziny 
ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, spalarnie i  sortownie odpadów, 
wysypiska śmieci). Znacząca część inwestycji realizowanych przez samorządy 
terytorialne jest fi nansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności. Niestety, nie wszystkie gminy w Polsce korzystają z  funduszy UE. 
Wynika to z  braku środków na współudział w  fi nansowaniu przedsięwzięć 
inwestycyjnych, przedstawienia nieodpowiednich projektów lub też z pewnej 
nieudolności władz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Problem związany 
z  realizacją inwestycji w  sferze komunalnej, społecznej, kulturalnej, jak też 
rekreacyjno-wypoczynkowej polega na tym, że te obiekty należy utrzymać, 
a nie zawsze są one dochodowe, dlatego mogą dodatkowo zwiększać wydatki 

Tabela 1. Zatrudnienie (przeciętne w roku) w administracji samorządowej 
i państwowej w Polsce w latach 1998–2010

Wyszczególnienie 1998 2000 2005 2008 2009 2010
1. Administracja samorządu terytorialnego
w tym:
- województwa
- miasta na prawach powiatu
- powiaty
- gminy
- zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 

i robotach publicznych
- samorządowe kolegia odwoławcze

138 227

–
–
–

114 934
22 359

531

178 765

6 134
28 003
39 819

104 809
16 582

706

202 293

9 582
38 784
47 048

106 879
22 687

798

220 149

15 972
41 789
47 694

114 694
18 680

865

244 676

21 605
43 531
55 362

124 178
20 821

962

255 732

23 008
44 022
56 931

131 771
26 414

996

2. Administracja państwowa
w tym:
- urzędy wojewódzkie

171 200

45 042

135 865

9 137

164 642

13 012

166 771

10 990

182 703

11 250

183 869

11 467

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny (2011, s. 132); Rocznik statystyczny (2010, 
s. 165); Rocznik statystyczny (1999, s. 51–53).
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budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto każda realizacja inwe-
stycji wpływa w zróżnicowany sposób na rozwój lokalny i regionalny, generując 
problemy:
1) kto będzie wykonawcą inwestycji i  jakich (skąd) będzie miał 

podwykonawców,
2) jakich materiałów i urządzeń będzie używał w trakcie realizacji inwestycji,
3) na jakie usługi lokalne i jakiej wartości popyt będzie stwarzał wykonawca,
4) skąd będą pochodzić dobra fi nalne (sprzęt, wyposażenie) związane z eks-

ploatacją inwestycji,
5) w  jakiej mierze dana inwestycja będzie generować dochody inwestorowi 

i w jakim stopniu przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego dane-
go obszaru oraz czy będzie w stanie przyciągać inne podmioty gospodarcze 
stwarzające nowe miejsca pracy. 
W Polsce są (nie tylko zresztą u nas) takie zrealizowane obiekty inwesty-

cyjne, które sprawiają kłopot inwestorom. Oczywiście nie wszystkie inwestycje 
mają być dochodowe. Część z  nich spełnia rolę społeczno-kulturalną lub 
ekologiczną, a ich efekty ujawniają się z opóźnieniem lub pośrednio wpływają 
na rozwój społeczno-gospodarczy. 

Tabela 2. Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy przeciętnie w roku
Rok Zatrudnienie (w tys.) Na 1000 mieszkańców
1950 - 4 753 a) 190 a)

1960 - 7 055 a) 237 a)

1970 - 9 817 a) 300 a)

1980 - 12 000 a) 336 a)

1990  11 375 298
1995  9 360 245
2000  9 354 244
2004  8 640 226
2005  8 787 230
2006  8 966 235
2007  9 388 246
2008  9 851 258
2009  9 768 256
2010 9 745 255

a) Bez obrony narodowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny (2011, s. 42–43).

Podsumowując tę część opracowania należy stwierdzić, że realizacja wielu 
inwestycji fi nansowanych ze środków własnych UE wpłynęła w  latach 2006–
2008 w niewielkim stopniu na wzrost zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
(por. tabela 2). Od 2009 r. następuje nawet pewien spadek zatrudnienia, związa-
ny z ogólną dekoniunkturą gospodarczą na świecie. Jednakże skala bezrobocia 
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w Polsce bez realizacji inwestycji ze środków płynących z budżetu UE byłaby 
o  wiele wyższa. Otóż dzięki tym środkom zrealizowano wiele inwestycji lo-
kalnych z dziedziny infrastruktury, które wpłynęły zarówno na zmniejszenie 
skali bezrobocia, jak też na poprawę warunków życia mieszkańców, ale także 
stwarzają większą szansę na przyciąganie następnych inwestycji oraz na lepsze 
wykorzystanie majątku komunalnego.

Zadania samorzÈdów terytorialnych wbzakresie 
zaspokajania potrzeb spoïecznoĂci lokalnych ibwynikajÈce 
stÈd moĝliwoĂci stwarzania popytu na zasoby pracy

Pisząc o  roli samorządów terytorialnych w kształtowaniu lokalnych i  re-
gionalnych warunków rozwoju działalności gospodarczej oraz w  tworzeniu 
nowych miejsc pracy należy podkreślić, że w  wielu gminach samorządy te 
są największym pracodawcą, a  jednocześnie od ich inicjatywy zależy w  du-
żym stopniu rozwój gospodarczy. Od samorządu w  głównej mierze zależy 
stopień zaspokojenia potrzeb ludności, poczynając od gospodarki komunalnej, 
mieszkaniowej, oświaty, kultury, służby zdrowia, na bezpieczeństwie i ochronie 
środowiska naturalnego kończąc. Zaspokojenie potrzeb w  tych dziedzinach 
wymaga od samorządu powołania do działania odpowiednich fi rm, zakładów 
budżetowych, placówek, których zadaniem jest świadczenie usług, a by to czynić 
samorządy terytorialne rozporządzają odpowiednim mieniem komunalnym 
(Sońta 2010; Grzymała 2010), majątkiem i budżetem. Środki, którymi rozpo-
rządzają samorządy terytorialne nie są wystarczające, aby w pełni wykorzystać 
zasoby pracy, a więc ich możliwości w zakresie zatrudnienia osób o różnym 
poziomie wykształcenia byłyby o wiele większe, gdyby dysponowały wyższymi 
dochodami. Z  kolei właśnie bezrobocie pochłania znaczną część wydatków 
bieżących gmin i powiatów i ogranicza dochody zarówno budżetów jednostek 
terytorialnych, jak i państwa.

Jak już wspomniano, liczba pracujących obywateli naszego kraju wyno-
siła w 2010 r. przeszło 14 mln, przy czym część z nich pracowała za granicą, 
a  przeszło 2,4  mln w  rolnictwie. Tymczasem z  fi skalnego punktu widzenia 
ważne jest zatrudnienie na podstawie stosunku pracy (por. tabela  2), które 
w  2010 r. było mniejsze o  81 tys. osób3 niż w  1980 r., a  więc obciążenie za-
trudnionych osobami niepracującymi w 2010 r. było wyższe i w tym zakresie 
należy upatrywać trudności płatniczych państwa i samorządów terytorialnych. 
Uwzględniając fakt, że studia stacjonarne kończy 220 tys. osób4, a od 2007 r. 
następuje spadek liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, trudno się 

3 W rzeczywistości różnica ta była większa, ponieważ w 1980 r. nie obejmowała zatrudnionych w obronie 
narodowej.

4 I mniej więcej tyle samo osób kończyło studia niestacjonarne.
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spodziewać, by gospodarka jako całość, a tym samym samorządy terytorialne 
były w  stanie zapewnić miejsca pracy dla absolwentów szkół wyższych, tym 
bardziej, że pracy poszukują także absolwenci szkół średnich, osoby z zakła-
dów redukujących miejsca pracy oraz podmiotów gospodarczych ulegających 
likwidacji. Dlatego bez aktywnej polityki państwa w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy samorządy terytorialne nie są same w stanie rozwiązać problemu 
bezrobocia, ponieważ bezpośrednio nie zajmują się prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Co prawda wspomnieć wypada jeszcze o  tym, że samorządy 
mogą zatrudniać osoby przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. 
W stosunku do tego, co w Polsce jest do zrobienia zatrudnienie to było nie-
wielkie, bo w poszczególnych latach 2000–2010 kształtowało się w granicach 
16–26 tys. (por. tabela 1). Właśnie w organizowaniu prac publicznych należa-
łoby upatrywać pewnego zwiększenia zatrudnienia, a jednocześnie kreowania 
popytu wewnętrznego na towary i  usługi. W  tym względzie rząd wykazuje 
całkowitą bierność, a aktywność wówczas, gdy pojawiają się klęski żywiołowe 
(np. powodzie), ale skutki tych klęsk ponoszą konkretne społeczności lokalne, 
a ich usuwanie wymaga ponoszenia, zarówno przez państwo, jak i samorządy 
terytorialne, ogromnych środków (Brzeg-Wieluński 2010; Kucharczyk 2010). 
Oczywiście usuwanie skutków takich klęsk żywiołowych, jak powodzie stwa-
rza dodatkowy popyt na materiały, usługi i  wpływa na krótkotrwały wzrost 
zatrudnienia, ale nie przyczynia się do poprawy konkurencyjności państwa 
jako całości i poszczególnych gmin narażonych na klęski żywiołowe. Ponadto 
tereny narażone na powodzie nie mają szans na przyciąganie inwestycji typu 
produkcyjnego pozarolniczego, a  te głównie mogą tworzyć trwałe miejsca 
pracy i przyczyniać się do lepszego wykorzystania zasobów kapitału ludzkiego. 
Sfera budżetowa w Polsce zatrudniała co prawda w 2010 r. 1 645,1  tys. osób 
(Rocznik statystyczny 2011, s. 225) i w porównaniu z 2002 r. nastąpił wzrost 
o 52 tysiące, ale z punktu widzenia społeczeństwa najważniejszą sprawą jest, czy 
administracja państwowa i samorządowa są w stanie, jeżeli nie bezpośrednio to 
pośrednio, wygenerować nowe miejsca pracy, a tym samym przyczynić się do 
zwiększenia dochodów ludności.

Sprzedaż dóbr i  usług na rynku lokalnym, regionalnym, wytwarzanych 
przez fi rmy zlokalizowane w naszym kraju zależeć będzie nie tyle od innowa-
cyjności oferowanych dóbr, ile od tempa wzrostu dochodów ludności, zwłaszcza 
tych o najniższych i średnich dochodach. Z kolei wzrost dochodów zależy od 
tworzenia nowych miejsc pracy i stwarzanego popytu na zasoby pracy. Wzrost 
dochodów wpływać może też na tworzenie nowych miejsc pracy. W warunkach 
kraju, w którym występuje duży dług publiczny i defi cyt budżetowy, istnieje 
pewna sprzeczność między ratowaniem bieżącej sytuacji budżetowej państwa 
a  rozwojem przedsiębiorczości, a  więc tworzeniem nowych miejsc pracy, 
wzrostem dochodów ludności, wzrostem popytu na dobra i usługi, wzrostem 
sum odprowadzanych podatków do budżetu. Rząd, zamiast wspierać aktywnie 
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przedsiębiorczość poprzez stosowanie ulg w  początkowej fazie działalności 
fi rm, decyduje się na zwiększanie fi skalizmu, a więc zmniejszanie aktywności 
gospodarczej. W takiej sytuacji trudno tworzyć nowe miejsca pracy i stwarzać 
popyt na absolwentów szkół wyższych.

Bezrobocie jako efekt beztalencia rzÈdzÈcych
Można przyjąć, że bezrobocie w granicach do 5% jest zjawiskiem niemal 

normalnym, wynikającym z  przemian zachodzących w  gospodarce i  społe-
czeństwie. Dlatego w  tym procesie zachodzi permanentne dostosowywanie 
się zarówno społeczeństwa, jak i gospodarki do warunków zmieniającego się 
otoczenia. Jeżeli społeczeństwo jest źle zarządzane, słabo zorganizowane, gospo-
darka jest nadmiernie zbiurokratyzowana i jednocześnie jest zbyt słaba selektyw-
ność osób w dojściu do władzy na różnych szczeblach administracji i organów 
wybieranych, proces modernizacji odbywa się zbyt wolno, co powoduje wzrost 
skali bezrobocia. Winę za bezrobocie w głównej mierze ponoszą rządy, a tylko 
w niewielkim stopniu osoby poszukujące pracy. Właśnie beztalencie rządzących 
na szczeblu centralnym powoduje niewykorzystanie zasobów kapitału ludzkiego. 
To rządzący podjęli zbyt wcześnie decyzję o otwarciu granic, które doprowadziło 
do masowego napływu towarów i bankructwa rodzinnych fi rm. To decyzje rzą-
dzących spowodowały wyprzedaż przedsiębiorstw o światowej renomie i do ich 
zniknięcia z mapy gospodarczej Polski. Likwidacja państwowych gospodarstw 
rolnych wygenerowała co najmniej 500 tys. bezrobotnych w warunkach, gdy 
rządy wszystkich państw średnich i  wysoko rozwiniętych dotowały i  dotują 
rolnictwo (Tomczak 2004; Zegar 2006; Rakowski 2006; Sobiecki 2007). Reforma 
oświaty doprowadziła do likwidacji szkół zawodowych i do obniżenia jakości 
kształcenia. Również reforma szkolnictwa wyższego osłabia konkurencyjność 
naszego społeczeństwa. Przykładów nietrafi onych decyzji, które generują 
bezrobocie bezpośrednio i pośrednio można mnożyć, dopatrując się ich tak-
że w  wydatkach budżetu państwa i  jednostkach samorządu terytorialnego. 
Likwidacja 1110 przedsiębiorstw państwowych w  latach 1990–2010 musiała 
spowodować zwolnienia pracownicze. W tym miejscu warto przypomnieć, że 
jeszcze w 1995 r. było 4357 przedsiębiorstw państwowych, w tym w przemyśle 
1820, podczas gdy w 2010 r. – 246, z tego w przemyśle zaledwie 116 (Rocznik 
statystyczny 2011, s. 722). Tego typu przedsiębiorstwa zatrudniające pokaźną 
liczbę osób są w stanie przeznaczać środki na badania naukowe, aby wzmacniać 
swoją pozycję na globalnym rynku. Podmiotów gospodarczych zatrudniających 
1000 i więcej osób w 2010 r. było w Polsce 811, w tym sektora publicznego – 
344. W podziale na działy gospodarki narodowej najwięcej takich podmiotów 
było w przemyśle i budownictwie (por. tabela 3), z tego zdecydowana większość 
należała do sektora prywatnego, w tym do kapitału zagranicznego. Również naj-
większe fi rmy w sekcji fi nanse, ubezpieczenia, handel, zatrudnienie, informacja 
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należą do sektora prywatnego. Na tym tle nasuwa się pytanie, w jakiej mierze 
kapitał zagraniczny jest zainteresowany wspieraniem konkurencyjności naszego 
państwa, a w jakim stopniu kraju macierzystego, z którego napłynął? Odpowiedź 
na to pytanie sugeruje następne. Jakie przedsięwzięcia podjęła administracja 
państwowa i samorządowa, by kapitał prywatny w ogóle, w tym pochodzenia 
zagranicznego zmusić do wzrostu konkurencyjności naszego kraju? Sądzę, że 
jeśli nie ma dużych fi rm w danym państwie, utrudniona jest działalność małych 
podmiotów gospodarczych. Tymczasem poczynania naszych rządzących szły 
w kierunku likwidowania dużych przedsiębiorstw. Skutkiem takich posunięć 
swój byt ekonomiczny traciły fi rmy średnie, małe i  mikrofi rmy. Małe fi rmy 
nie są w stanie przeznaczać środków na badania naukowe, a z kolei fi lie fi rm 
zagranicznych korzystają z know-how od fi rmy matki zlokalizowanej za granicą. 
Skoro więc fi rm rodzimych, dużych jest niewiele i państwo z budżetu przeznacza 
skromne środki na badania naukowe, Polska ma do zaoferowania zbyt mało 
dóbr innowacyjnych, a tylko te mogą wpływać na tworzenie nowych miejsc pra-
cy. Stworzono w naszym kraju względnie dobrą infrastrukturę, następnie należy 
stworzyć dobre podstawy prawne i fi nansowe dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Obsługa infrastruktury wymaga stosunkowo małego zatrudnienia, a ponadto 
jej wykorzystanie zależeć będzie w głównej mierze od skali produkcji, dlatego 
bez zaangażowania samego państwa w proces tworzenia nowych miejsc pracy, 
nie da się rozwiązać problemu bezrobocia.  

Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej zatrudniające 1000 osób 
i więcej w 2010 roku

Sektor Ogółem W tym sektor
publiczny państwowy

 1. Rolnictwo, leśnictwo 4 2 2
 2.  Górnictwo 14 10 4
 3.  Przetwórstwo przemysłowe 222 24 198
 4.  Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, 

gorącą wodę 30 17 13

 5.  Dostawa wody 6 5 1
 6.  Budownictwo 180 1 179
 7.  Handel, naprawa samochodów 64 1 63
 8.  Transport i gospodarka magazynowa 40 21 19
 9.  Zakwaterowanie i gastronomia 6 1 5
10.  Informacja i komunikacja 18 2 16
11.  Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa 73 5 68
12.  Obsługa rynku nieruchomości 5 1 4
13.  Administracja publiczna 78 78 –
14.  Administrowanie i działalność wspierająca 50 1 49
15.  Edukacja 58 55 3
16.  Zdrowie i pomoc społeczna 113 107 6
17.  Kultura, rozrywka, rekreacja 5 3 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zmiany strukturalne… (2011).
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Samorządy terytorialne mają ograniczone możliwości w tym zakresie i same 
szukają oszczędności w wydatkach redukując np. liczbę zatrudnionych w oświa-
cie, w administracji. Jest sprawą zaskakującą, że w gorszej sytuacji politycznej, 
militarnej, gospodarczej, z niewielką liczbą osób z wyższym wykształceniem 
(nie więcej niż 200 tys.), Polska okresu międzywojennego, Polska Ludowa lat 
1950–1969 i 1970–1989 stworzyła więcej miejsc pracy pozarolniczej, a III Rzecz-
pospolita przy tak dużej liczbie osób z  wyższym wykształceniem (w  2002  r. 
– 3,2 mln, w 2011 r. – ok. 6 mln) likwidowała je tylko dlatego, że „pachniały” 
socjalizmem. Dlatego ponosimy ogromne koszty związane z reprodukcją za-
sobów pracy i z kształceniem społeczeństwa, a z rezultatów korzystają kraje, 
które utrzymują (a nie likwidują) lub tworzą nowe miejsca pracy. Dlatego Polska 
postrzegana jest jako kraj drugiej kategorii, albowiem jest eksporterem siły 
roboczej, a  nie know-how. Niestety, kolejna administracja państwowa (rząd) 
nie uczyniła nic, by zmienić sytuację w  tym zakresie. Inne jest poczucie na 
obecnym rynku pracy osób po ukończonej szkole zawodowej i wykonujących 
prace fi zyczne, a inne absolwentów studiów wyższych. Dlatego czas najwyższy, 
by podjąć decyzję dotyczącą odpłatności za studia stacjonarne. Dlaczego po-
datnicy polscy mają ponosić koszty studiów, skoro korzyści odnoszone z nich 
dla kraju są niewielkie lub żadne? W  Polsce jest już nie tylko nadprodukcja 
absolwentów studiów wyższych I, II, ale także III stopnia (doktorów). Skoro 
w latach 90. XX w. masowość kształcenia na studiach stacjonarnych łagodziła 
skalę bezrobocia wśród absolwentów szkół średnich, to w XXI w. spowodowała 
nasilenie tego zjawiska wśród absolwentów szkół wyższych. Skutki tego zjawi-
ska łagodzą emigracje czasowe, okresowe i stałe. Czy będą one możliwe także 
w warunkach rozprzestrzeniania się kryzysu gospodarczego? Ponadto znaczna 
część osób, która wyjechała z kraju wcześniej i pracuje za granicą pragnie tu 
wrócić, bo zgromadziła pewien kapitał, którego niestety nie posiada większość 
absolwentów szkół wyższych. Takie zjawisko pogarsza sytuację osób kończących 
studia wyższe. Dlatego państwo, zamiast fundować studia, powinno te pieniądze 
przeznaczyć na badania naukowe, na wspieranie przedsiębiorczości, na kredyty 
na studia i zamiast masowości studiów zastąpić je jakością, a pożytki społeczne 
będą większe.

Podsumowanie
Jednostki samorządu terytorialnego, które zatrudniają w  zdecydowanej 

większości osoby legitymujące się wyższym wykształceniem zgłaszają nie-
wielki popyt na absolwentów szkół wyższych. Ponadto usługi, które świadczą 
bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez zakłady budżetowe, szkoły i  inne 
jednostki im podległe) są powszechne, mało innowacyjne, a więc o skali lokal-
nej i w znikomym stopniu przyczyniają się one do tworzenia nowych miejsc 
pracy. Jednakże samorządy terytorialne, uczestnicząc aktywnie w  tworzeniu 
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infrastruktury, mogą pośrednio przyczyniać się do przyciągania kapitału ze-
wnętrznego i tworzenia nowych miejsc pracy.

Ważnym czynnikiem przyciągania kapitału fi nansowego jest kapitał intelek-
tualny (Przygodzki 2004) jednostek samorządu terytorialnego. Od niego w głów-
nej mierze zależy rozwój poszczególnych fi rm, gmin, miast, regionów i całego 
kraju. Żeby wykorzystać ten kapitał intelektualny drzemiący w poszczególnych 
społecznościach lokalnych państwo (rząd) musi stworzyć odpowiednie warunki. 
A czy takie stworzyło? Na to pytanie spróbuj sam odpowiedzieć Czytelniku. 
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The role of local self-governments in creating 
local and regional conditions for development of 
business activity and new workplaces

Summary

Th e article is devoted to 4 issues, namely:
1. Assumptions (strategic plans) of the Polish National Development Plan for 

2007-2013 and their realization; assumptions regarding the GDP growth 
rate and level of unemployment were very optimistic, implementation was 
ineff ective;

2. The way in which the European Union’s resources influenced the 
development of local and regional labour markets; 

3. Tasks of local self-governments serving the purpose of satisfying the needs 
of local communities and creating the opportunity to generate demand for 
labour force;  

4. Unemployment as the improper use of human resources by the authorities.
Th e article posed many questions which the author answered only partly 

suggesting that it is the reader who should search for the answer.
In the end, the author remarks that Poland as the exporter of labour force 

will still be perceived as a second-class country. In order to change this opinion, 
it has to create more work places.

Key words: local self-governments, unemployment, human resources.
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