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OECD nie tylko dla wtajemniczonych

Firmowe hasło OECD „Better Policies for Better Life” powinno być wzięte na poważnie, aby
przez świat nie przetaczały się fale gniewu ludzi, którzy czują się ofiarami gospodarczej
globalizacji i przyspieszonych zmian technologicznych.
Hasło to zwraca uwagę na centralne znaczenie władz publicznych, gdyż to one odpowiadają
za polityki (policies), które rozwiązują problemy zbiorowości i dostarczają dóbr publicznych władz publicznych od rządu aż po lokalne samorządy, gdyż nie wszystkie problemy można
(i należy) rozwiązywać z poziomu rządowego centrum.
Hasło to przypomina również, że celem polityk (a także samych ludzi) nie jest maksymalizacja
dochodu narodowego, lecz wyższy poziom życia – diagnozowany przez wiele wskaźników,
w tym także przez odwołania do odczuć samych ludzi.
OECD publikuje co roku około 250 opracowań, raportów i książek, które stanowią
kompendium dobrych praktyk i przestróg dla władz publicznych wyprowadzonych na
podstawie obserwacji rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Dzięki OECD można uczyć się
na cudzych błędach (i sukcesach).
W pracach OECD uczestniczy wielu Polaków – przedstawicieli naszej administracji publicznej
i ekspertów. Chociaż publikacje OECD docierają do wielu polskich instytucji, powinny trafiać
do jeszcze większej liczby instytucji i środowisk biorących udział w rozwiązywaniu problemów
publicznych.
Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD intensywnie pracuje na rzecz wzrostu użyteczności
OECD dla Polski. Ułatwianie krążenia opracowań OECD i zawartej w nich wiedzy jest jednym
z priorytetowych kierunków naszych działań.
Mamy nadzieję, że biuletyn, w którym sygnalizujemy niektóre z najświeższych opracowań
stanie się zachętą do samodzielnego i głębszego sięgania po materiały OECD i zawarte w nich
przykłady dobrych praktyk.

Aleksander Surdej
Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD
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Polityka ekonomiczna
OECD o polskiej gospodarce na 20-lecie wstąpienia Polski do
organizacji
W listopadzie 2016 roku minęło 20 lat od kiedy Polska przystąpiła do OECD. Z tej okazji organizacja
wydała dokument z serii Better Policies Series pod tytułem Priorytety polityczne dla Polski w celu
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz sprzyjającej włączeniu społecznemu (Policy Priorities
for Making Poland a More Inclusive and Knowledge-Based Economy), w którym analizowany jest
dotychczasowy rozwój Polski oraz zawarte są rekomendacje, po wdrożeniu których, polska
gospodarka mogłaby się rozwijać w jeszcze szybszym tempie.
Raport wskazuje, że w ostatnich 25 latach Polska rozwijała się w szybkim tempie, np. różnica PKB na
mieszkańca – w relacji do średniej OECD – zmniejszyła się o ponad 25 punktów procentowych. Okres ten
charakteryzował się również stałym wzrostem PKB. Doceniając osiągnięcia Polski, OECD wskazuje, że PKB
na mieszkańca jest wciąż o 35% niższe od średniej w OECD, a PKB na godzinę pracy kształtuje się na
poziomie 39% poniżej tej średniej. Polska posiada potencjał niezbędny do nadrobienia tych zaległości, ale
musi zmienić swój dotychczasowy model rozwoju, bowiem jeden z dotychczasowych silników wzrostu,
konkurowanie tanią siłą roboczą, jest na wyczerpaniu. Niezbędne jest zatem poszukiwanie nowych
dziedzin, w których Polska będzie tworzyła przewagi konkurencyjne, dzięki którym możliwy będzie dalsza
konwergencja z najbardziej rozwiniętymi państwami OECD.
Raport OECD podkreśla, że polska gospodarka musi w coraz większym stopniu opierać się na wiedzy,
a dzięki odpowiedniej polityce innowacyjnej możliwe będzie podnoszenie know-how oraz umiejętne
wykorzystanie technologii w procesach produkcyjnych. W tym celu OECD zaleca wdrożenie reformy badań
prowadzonych przez instytucje publiczne, zacieśnienie relacji przemysłu z nauką, lepszą komercjalizacją
badań naukowych, a także zwiększenie wysiłków na rzecz promowania innowacyjności. Budowanie
gospodarki opartej na wiedzy wymaga również stworzenia odpowiedniego otoczenia rynkowego, które
wystarczająco zmotywuje firmy do rozwijania i wprowadzania na rynek nowych produktów o dodanej
wartości. Dokument wskazuje, że w tym celu niezbędne będzie zidentyfikowanie i wycofanie regulacji,
które zbytnio ograniczają konkurencję lub nakładają na firmy nadmierne obciążenia regulacyjne. W tym
kontekście, OECD zwraca również uwagę, że usprawnienie infrastruktury telekomunikacyjnej
i informacyjnej mogłoby okazać się pomocne w przyciągnięciu inwestycji prywatnych i rozwijaniu nowych
rodzajów działalności.
Organizacja zwraca również uwagę, że konieczne jest zadbanie, aby wraz z przechodzeniem na
gospodarkę opartą na wiedzy nie powiększyć społecznego rozwarstwienia. Doświadczenia innych państw,
takich jak Izrael czy Tajwan, wskazują bowiem, że rozwój niektórych sektorów gospodarczych może
prowadzić do spadku znaczenia innych, co prowadzi do poszerzenia obszarów społecznego wykluczenia.
Dlatego tak istotne jest wyposażenie obywateli w odpowiednie umiejętności. W związku z tym, raport
OECD wskazuje na konieczności implementacji reform, które dostosują polskie szkolnictwo zawodowe
i wyższe do potrzeb rynku pracy, jak również zwiększą udział dorosłych w procesie edukacji. Społeczna
inkluzja nie zostanie osiągnięta bez zwiększenia wskaźnika zatrudnienia wśród osób starszych, kobiet
i młodzieży, jak również przeciwdziałania segmentacji na rynku pracy. OECD zwraca uwagę, na
niepokojąco dużą liczbę osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych o niewielkich
prawach pracowniczych i wskazuje, że konieczne jest wprowadzenie regulacji znoszących ostry dualizm
pomiędzy tymi kontraktami a regularnymi umowami o pracę.
Więcej informacji: http://www.oecd.org/poland/policy-priorities-for-making-poland-a-more-inclusiveand-knowledge-based-economy-9789264267886-en.htm
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Polityka ekonomiczna
The Walking Dead? Czyli firmy-zombie a wydajność w krajach OECD
Dlaczego wzrost gospodarczy był tak słaby w rozwiniętych krajach? Wiele badań wskazuje, że
w ostatnich trzech latach produktywność w światowej gospodarce utrzymywała się na tym samym
poziomie lub wręcz spadała.
Globalna gospodarka tkwi w pułapce niskiego wzrostu – to fakt. Należy jednak zrozumieć czynniki
hamujące tempo wzrostu wydajności. Nowe badania OECD pokazują, że ten trend może być częściowo
tłumaczony przez szybki przyrost tzw. firm zombie - to znaczy przedsiębiorstw, które zwykle na rynku
konkurencyjnym ogłosiłyby upadłość, ale są sztucznie utrzymywane przy życiu przez wierzycieli lub
nieefektywność mechanizmów rynku finansowego względem tych firm.
Raport wydany 10 stycznia 2017 r. przez departament ekonomiczny OECD, definiuje firmy-zombie, jako
firmy funkcjonujące na rynku od dziesięciu lub dłużej lat, których wskaźnik pokrycia odsetek (stosunek
zysku operacyjnego do kosztów odsetek) miał wartość niższą niż jeden w każdym z poprzednich trzech lat
rozliczeniowych. Krótko mówiąc, firmy te są uzależnione od „dobroci” swoich wierzycieli. Może to być
wynikiem wysiłków rządów i banków centralnych w celu stabilizacji gospodarek po kryzysie, w tym nacisku
na banki komercyjne w celu udzielania przez nie kredytów w warunkach bardzo niskich stóp
procentowych.
Firmy-zombie hamują wzrost wydajności na trzy sposoby. Po pierwsze, nie będąc wystarczająco
produktywne, hamują wzrost średniej wydajności dla całej gospodarki. Po drugie, mogą one spowodować
wyparcie inwestycji w firmach nie-zombie. Mogą również uniemożliwić skuteczną alokację zasobów
poprzez utrudnianie bardziej efektywnym firmom (w tym np. start-upom) w uzyskaniu udziału w rynku.
W omawianym opracowaniu OECD stwierdza cały szereg efektów podtrzymywania przy życiu firm zombie,
które w znacznej mierze odzwierciedla problemy europejskiego rynku pracy. Przykładem jest spadek
dynamiki gospodarczej, w tym tempo powstawania nowych firm. Ponadto powstała większa luka
pomiędzy najbardziej wydajnymi i mniej produktywnymi firmami, spowodowana m.in. różnicami
w przyswajaniu nowych, ogólnodostępnych technologii. OECD twierdzi również, że spadła zdolność
dużych firm do stosowania najlepszych praktyk biznesowych.
Wzrost zatrudnienia pracowników w firmach nie-zombie jest szczególnie wrażliwy na tzw. „zatory
zombie”. Powstrzymują one nie tylko wejście, ale również ograniczają zdolność tych szczególnie
produktywnych młodych firm do przejścia na wyższy poziom rozwoju biznesowego.
W niektórych krajach (głównie państwach południowej Europy), problemy te mogą być symptomem
słabych reżimów upadłościowych i spowolnienia tempa reform rynku produktowego. Firmy-zombie mogą
być również utrzymywane przy życiu przez wywołaną kryzysem wyrozumiałość banków i hojność
programów politycznych wspierających małych i średnich przedsiębiorców. Chociaż reformy we
wspomnianych obszarach mogą pomóc ożywić wzrost wydajności, ważne jest, żeby jednocześnie wspierać
i rozwijać dobrze zaprojektowane i aktywne polityki rynku pracy (ALMP). Najlepiej takie, które okazały się
być skuteczne w wspomaganiu powrotu pracowników na efektywny i produktywny rynek pracy.
Więcej informacji:
http://www.oecd.org/economy/growth/The-Walking-Dead-Zombie-Firms-and-Productivity-Performancein-OECD-Countries.pdf
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Polityka ekonomiczna
Destrukcja bez ofiar?
W grudniu 2016 roku Departament Ekonomiczny OECD opublikował dokument Coping with
Creative Destruction: Reducing the Costs of Firm Exit, którego autorzy stawiają pytanie: w jaki
sposób możliwe jest zwiększenie produktywności wynikające z kreatywnej destrukcji oraz jakie
działania w tym kontekście powinno podejmować państwo w celu minimalizacji kosztów
związanych z poszukiwaniem przez pracowników nowych miejsc pracy.
Kreatywna destrukcja to proces, stanowiący siłę napędową wzrostu produktywności na wolnym rynku,
w trakcie którego upadające firmy są zastępowane przez lepiej prosperujące. Zdaniem analityków OECD
obecny spadek wydajności na światowych rynkach wynika m.in z faktu, że twórcza destrukcja
wyhamowała. W szybkim tempie przybywa bowiem tzw. firm zombie, które blokują rozwój nowych
przedsiębiorstw: zarówno poprzez utrudnianie im dostępu do kredytów jak i kapitału ludzkiego, który jest
uwięziony w mało innowacyjnych i produktywnych firmach. Dokument wskazuje, że niezbędne są
strukturalne reformy, które pozwolą na intensyfikację procesu kreatywnej destrukcji, gdyż w ich efekcie,
wzrośnie liczba bardziej wartościowych miejsc pracy, które pozwolą na uwolnienie potencjału tkwiącego
w gospodarce, ale na początkowym etapie tego procesu może dojść do fali zwolnień. Odpowiednie
przygotowanie polityk przywracania pracowników do pracy stanowi zatem jedno z kluczowych wyzwań
w tym kontekście.
W raporcie przedstawiono wyniki badań obrazujące jaki odsetek pracowników w poszczególnych krajach
OECD znajduje zatrudnienie w przeciągu jednego roku od utraty pracy: ponad 80% Czechów i 70%
Szwajcarów oraz Duńczyków znajduje pracę w rok lub szybciej. Z drugiej strony stawki, odsetek ten jest
najniższy w Hiszpanii i Grecji i oscyluje na poziomie 50%. Polska, z 60%, plasuje się po środku stawki. Co
zatem decyduje o tym, że niektóre państwa lepiej niż inne radzą sobie z kreatywną destrukcją oraz jej
skutkami? Co wyjaśnia te różnice?
Analitycy OECD wskazują, że dużą rolę odgrywają publiczne polityki. Wyższe wydatki na aktywne polityki
wspierania rynku pracy (ALMP – active labour market policies), np. usługi przekwalifikowania oraz
pośrednictwa pracy najbardziej zwiększają zatrudnienie. Odwrotne skutki przynoszą pasywne metody,
takie jak hojne i długookresowe zasiłki. W związku z tym autorzy badania sugerują (neutralne pod kątem
fiskalnym) reformy, które zmienią kompozycję wydatków dot. rynku pracę w stronę wyraźnego
dowartościowania ALMP. Co istotne, ALMP mają szczególnie pozytywny wpływ na pracowników, którzy
zostali zwolnieni przez firmy, które upadły po wielu latach funkcjonowania na rynku. Jest to szczególnie
ważne, gdyż pracownicy takich przedsiębiorstw są przeważnie starsi i gorzej dostosowani do potrzeb
rynku, w związku z czym trudniej im jest znaleźć inne zatrudnienie. Wprowadzenie odpowiednich polityk
związanym z ułatwieniem znalezienia pracy po upadku firmy jest niezwykle istotne z politycznej
perspektywy, gdyż bankructwo firmy jest zazwyczaj postrzegane jako zjawisko egzogenne, niezależne od
pracownika. Każda osoba, tracąca pracę w związku z bankructwem firmy, nakręca spiralę strachu – inni
pracownicy mogą się obawiać podobnego losu, co może prowadzić do politycznego oporu w stosunku do
reform intensyfikujących realokację na rynku pracy.
W konsekwencji, dokument wskazuje, że kreatywnej destrukcji muszą towarzyszyć dobrze
zaprojektowane mechanizmy ALMP. Same aktywne polityki nie są jednak wystarczające: oprócz nich kraje
musza dążyć do ograniczania administracyjnych barier wejścia. Szczególnie na rynkach produktowych,
które często stymulują tworzenie przez młode firmy nowych miejsc pracy o wysokiej jakości.
Więcej informacji: http://www.oecd.org/economy/growth/Coping-with-creative-destruction-reducingthe-costs-of-firm-exit.pdf
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Państwa kandydujące do OECD
Czy stabilność polityczna i dynamiczny rozwój gospodarczy utorują
drogę Peru do OECD?
Peru od lat uznawane jest za przykład stabilności politycznej i nieprzerwanego wzrostu
gospodarczego opartego na inkluzywnym i zrównoważonym rozwoju. Gospodarka peruwiańska
uchodzi za jedną z najbardziej dynamicznych na świecie - stabilny wzrost gospodarczy na średnim
poziomie ponad 5% rocznie (2000-2015), spadek stopy ubóstwa z 55% w 2001 do 21% w 2015,
wzrost klasy średniej z 12% w 2005 do 51% w 2014, podwojenie dochodu per capita w latach 20002015. Peru w skuteczny sposób wykorzystywało swoje bogactwa naturalne, koncentrując się na ich
wydobyciu i eksporcie. Jednocześnie, nieprzerwanie inwestowano w rozwój państwa oraz
w społeczeństwo. Wzmacniano jakość polityk publicznych, prawa i usług publicznych.
Peru wielokrotnie wykazywało w ostatnich latach wolę przystąpienia do OECD, popartą nie tylko
zaangażowaniem politycznym, ale też praktyczną implementację standardów i wytycznych
Organizacji. W prace OECD lub też w implementację jej zaleceń zaangażowana została władza
wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, na różnych szczeblach. Stosunki Peru z OECD sięgają 1998
r., przy czym kluczowe było podpisanie z Organizacją w grudniu 2014 r. Programu Krajowego
obejmującego 5 obszarów: wzrost gospodarczy, zarządzanie publiczne, przeciwdziałanie korupcji
i wprowadzenie przejrzystości działania, kapitał ludzki i produktywność oraz ochronę środowiska.
W grudniu 2015 r. w Peru przyjęto dekret prezydencki, który uznał wszystkie działania realizowane
w ramach Programu Krajowego za „interes narodowy”. W czerwcu 2016 r. Peru zostało
współprzewodniczącym (razem z Chile) Programu Regionalnego OECD dla Ameryki Łacińskiej
i Karaibów (LAC). Nowy rozdział relacji z OECD zapoczątkował Prezydent Peru Pedro Pablo Kuczynski
podkreślając w swojej mowie inauguracyjnej (lipiec 2016 r.) determinację w zakresie przystąpienia
Peru do OECD do roku 2021. Wolę tą wyraził także w swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia
Ogólnego NZ we wrześniu 2016 r. Jednocześnie zobligował wszystkie sektory narodowe do udziału
w realizacji ww. celu.
Peru jest dzisiaj członkiem 10 komitetów/grup roboczych i programów OECD (jako uczestnik lub
państwo stowarzyszone), przystąpiło do najważniejszych instrumentów prawnych Organizacji (w tym
do Konwencji Przeciw Korupcji) oraz aktywnie korzysta z ekspertyz OECD, zamawiając i opłacając
w ostatnich latach kilkanaście kompleksowych przeglądów dotyczących takich obszarów jak: wzrost
gospodarczy, zarządzanie publiczne, rozwój terytorialny, zdrowie, edukacja, czy statystyki. Wśród
najważniejszych i najbardziej aktualnych należy wymienić: Multi-dimensional Country Review, Public
Governance Review, Territorial Review, Regulatory Policy Review i Skills Beyond School Review.
Aktualnie trwają prace OECD nad nowymi publikacjami o Peru, które ukażą się w latach 2017-2018,
w tym dot. statystyk narodowych, uczciwości w służbie publicznej, zamówień publicznych, sektora
służby zdrowia oraz sytuacji ludzi młodych.
16 stycznia 2017 r. Premier Peru, Pan Fernando Zavala, wystąpił na zaproszenie Sekretarza
Generalnego (SG) OECD Angel Gurría przed Radą Organizacji. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele państw członkowskich OECD na szczeblu ambasadorów i ich zastępców. Kwestia
członkostwa w Organizacji wyraźnie wpłynęła na treść wystąpienia Premiera Zavala, który
w przekonywujący sposób opowiadał o gotowości Peru do dołączania do klubu najbardziej
rozwiniętych państw świata.
Więcej o relacjach Peru z OECD na: http://www.oecd.org/latin-america/countries/peru/
/AL/
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Polityka energetyczna
Wizyta dr. Fatiha Birola, Dyrektora Wykonawczego
Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), w Warszawie
W dniu 24 i 25 stycznia 2017 r., na zaproszenie Ministra Energii, Pana Krzysztofa Tchórzewskiego,
szef IEA przebywał z oficjalną wizytą w Warszawie. Celem wizyty była prezentacja World Energy
Outlook 2016 w Polsce oraz oficjalna prezentacja wyników przeglądu polityki energetycznej Polski,
wraz z rekomendacjami (Energy Policies of IEA countries: Poland 2016, vide na s. 8 Biuletynu).
W dniu 24 stycznia Fatih Birol wziął udział w uroczystej kolacji wydanej przez Prezesa Zarządu PGNiG
S.A. Gośćmi spotkania byli także: Pan Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
Pan Andrzej Piotrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii oraz przedstawiciele
administracji energetycznej kraju i największych polskich spółek energetycznych. Tematem
przewodnim spotkania były wyzwania polskiej i globalnej energetyki, z głównym naciskiem na
innowacje i kwestie gazu ziemnego. Fatih Birol powtórzył najbardziej zaskakującą konkluzję World
Energy Outlook 2016: Nawet przy pełnym wdrożeniu historycznych zobowiązań klimatycznych
państw zawartych w Porozumieniu paryskim (COP21), w 2040 r. udział paliw kopalnych w bilansie
energetycznym świata spada tylko z 81 do 74%. F. Birol podkreślił także rolę gazu ziemnego: gaz
ziemny wchodzi w okres drugiej złotej rewolucji - po boomie wydobycia gazu ze złóż
niekonwencjonalnych w USA, obecnie sektor LNG jest tym, który zdobywa rynek. Bardzo znacząco
rośnie do 2040 r. handel gazem ziemnym na świecie (53% w formie LNG), doprowadzając do zupełnej
rewizji dzisiejszy charakter kontraktów długoterminowych i przywiązanie klienta do dostawcy.
Płynność rynku gazu ziemnego jest jakościową zmianą jaką obserwujemy. Do 2030 r. globalne zużycie
gazu będzie większe niż węgla.
W dniu 25 stycznia Fatih Birol w obecności przeszło 120 uczestników z administracji, korpusu
dyplomatycznego, mediów i przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw energetycznych,
zaprezentował główny przekaz zarówno World Energy Outlook 2016 jak i Energy Policies of IEA
countries: Poland 2016. W odniesieniu do Polski podkreślił kluczową rolę innowacji w sektorze
energetycznym i potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest także głównym
mandatem IEA wobec swoich członków. Dodał, że rozwój globalnej energetyki nie jest łatwy do
przewidzenia a głównym determinantem w tym zakresie będą polityki rządów. F. Birol podkreślił, że
wiele wydarzeń w 2016 r., mimo kryzysu na rynkach energetycznych, miało epokowy charakter –
udział Bliskiego Wschodu w produkcji ropy jest największy od 40 lat a nowododane moce
odnawialnej energii były wyższe niż te w zakresie ropy, gazu, węgla i energii jądrowej łącznie.
Dyrektor Wykonawczy IEA podkreślił, że nie znika problem ubóstwa energetycznego na świecie:
przeszło pół miliarda osób, głównie na wiejskich obszarach Afryki Subsaharyjskiej, nie będzie miało
dostępu do prądu w 2040 r. (spadek z 1,2 mld osób obecnie). Kolejne 1,8 mld będzie musiało nadal
polegać na twardej biomasie jako paliwie do przygotowywania posiłków (spadek o 30% z dzisiejszych
2,7 mld); co oznacza dalszą ekspozycję tych osób na zadymione pomieszczenia mieszkalne,
odpowiedzialne obecnie za 3,5 mln przedwczesnych zgonów rocznie.
Więcej informacji: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/world-energyoutlook-2016---executive-summary---polish-version.html
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Polityka energetyczna
Energy Policies of IEA Countries: POLAND 2016
W dniu 25 stycznia 2016 r. opublikowany został przegląd polityki energetycznej Polski dokonany
przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA).
Przeprowadzanie i publikacja takich raportów energetycznych (In-Depth Review, IDR), są stałym
elementem działalności IEA od kilku dziesięcioleci. Każdy kraj członkowski zostaje poddany
przeglądowi przez ekspertów i analityków Agencji oraz specjalistów z innych państw członkowskich
raz na 5-6 lat. Ostatni przegląd energetyczny Polski miał miejsce w 2011 r.
Zasadniczym elementem publikowanych przeglądów jest zestaw rekomendacji prezentowany
decydentom politycznym w celu zwrócenia uwagi na potrzebę danych działań w poszczególnych
krajach. IDR 2016 bardzo jasno wskazuje w tym zakresie, że wszystkie główne zalecenia z 2011 r.
zostały przez Polskę wdrożone – zwłaszcza w zakresie poprawy bezpieczeństwa dostaw energii czy
efektywności energetycznej.
Przegląd przeprowadzony w 2016 r. wskazuje jasno, że wymiana przestarzałych, emisyjnych
elektrowni węglowych na najnowocześniejsze, działające w najnowszych technologiach, nie tylko
może obniżyć emisje CO2 o 20% i aż o 90% emisje innych substancji zanieczyszczających, ale znacząco
przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podczas prezentacji raportu
w Warszawie, Dyrektor Wykonawczy IEA, dr Fatih Birol wezwał rząd do podjęcia wysiłków w celu
określenia roli węgla w przyszłości i pomocy najuboższym gospodarstwom domowym w zmianie
istniejących systemów ogrzewania mieszkań na bardziej efektywne i czystsze – gazowe lub
ogrzewanie sieciowe.
Międzynarodowa Agencja Energetyczna dużo uwagi poświęca także polskim planom zmierzającym do
osiągnięcia 1 mln samochodów elektrycznych na drogach w ciągu najbliższych 10 lat oraz dużego
wsparcia dla aut napędzanych CNG. Są to działania bez precedensu w Europie. Dodatkowo, po raz
pierwszy IEA widzi tak zdecydowaną postawę rządu w zakresie innowacji energetycznych.
Raport chwali także osiągnięcia Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii, których udział
w bilansie energetycznym kraju wzrósł z 5% w 2004 r. do 10,4% w 2014 r., co stawia Polskę powyżej
średniej w tym zakresie wśród wszystkich 29. państw członkowskich IEA. IEA zwraca także uwagę na
konieczność określenia dalszego systemu wsparcia dla OZE.
IEA bardzo pozytywnie ocenia także polskie wysiłki w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego
– budowa terminalu w Świnoujściu i rozbudowa systemu gazociągów oraz plany budowy kolejnych
połączeń międzysystemowych, zupełnie zmieniły obraz polskiego rynku gazu i jego perspektyw.
Główne rekomendacje raportu Energy Policies of IEA Countries: POLAND 2016, dotyczą konieczności
szybkiego ukończenia prac nad wieloletnią strategią energetyczną, działań w zakresie transformacji
energetycznej i skupienia uwagi na rynku energii elektrycznej, który w całej Unii Europejskiej jest
bardzo dużym wyzwaniem.
Więcej informacji: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-policies-ofiea-countries---poland-2016-review.html
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Globalne zagrożenia
Co nam przyniesie rok 2017: Raport WEF Global Risks 2017
OECD po raz kolejny współtworzyło raport dotyczący globalnych zagrożeń i trendów,
publikowany przez Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum).
Raport podkreśla, że choć kulminacja niezadowolenia politycznego miała w 2016 r. miejsce w krajach
zachodnich, to jednak głosy niezadowolenia wobec krajowego i międzynarodowego porządku
pojawiają się w różnych miejscach naszego globu. Pewne trendy, w szczególności nierówności
społeczno-ekonomiczne oraz polaryzacja stanowisk politycznych mają tendencję do utrzymywania się
i mogą osłabiać wychodzenie z kryzysu ekonomicznego i transformację technologiczną.
Analitycy podkreślają, że przepaść w poziomie dochodu i zamożności będzie głównym ryzykiem
wpływającym na rozwój w ciągu najbliższych 10 lat. Największym wyzwaniem pozostaje
przywrócenie wzrostu gospodarczego , ale może okazać się trudne do sięgnięcia w świetle
spadającego zaufania społeczeństwa i głosów krytykujących system nadmiernie otwartych
gospodarek rynkowych. Do pięciu największych czynników ryzyka raport zalicza także polityczne
zmiany, mobilizujące ruchy narodowe i odwołujące się do potrzeby identyfikacji ze wspólnotami.
Społeczeństwa na świecie odczuwają podziały kulturowe wynikające z gwałtownych zmian w narracji
wobec kwestii m.in. płci, rasy, orientacji seksualnej, ochrony środowiska.
Pomimo obarczania globalizacji odpowiedzialnością za niekorzystne zmiany na lokalnych rynkach
pracy, dużo większy wpływ na zatrudnienie i kształtowanie nowych zawodów mają zmiany
technologiczne i innowacje. W tym kontekście wyzwaniem będzie utrzymanie wysokiej jakości
współpracy instytucji międzynarodowych, stawienie czoła ruchom nawołującym do wystąpienia
z globalnych instytucji. Szczególnie miniony rok pokazał, jak ważnym aspektem jest zjednoczenie sił
na forum międzynarodowym, chociażby na przykładzie kryzysu migracyjnego.
Nie bez znaczenia pozostają wyzwania środowiskowe, reakcja na klęski żywiołowe, kryzys wodny.
Ryzyko związane z obszarem środowiska zostało przez analityków uznane za niezwykle ważne pod
pod względem wpływu i prawdopodobieństwa.
W raporcie poświecono dużo miejsca czwartej rewolucji przemysłowej, która się obecnie dokonuje
(Fourth Industrial Revolution - 4IR). Przed szczególnym wyzwaniem stoją systemy administracji
rządowych, które zajmują się regulacjami, normami, standardami, jak też dysponują innymi
instrumentami ukierunkowania rozwoju oraz dystrybucji wiedzy i technologii. Celem powinno być
stworzenie środowiska, w którym innowacja i rozwój zaistniałe w wyniku 4IR nie będą
powstrzymywane, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilności środowiska biznesowego
i inwestycyjnego.
Prace OECD w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem prowadzone są m.in. w ramach Forum
Wysokiego Szczebla ds. Ryzyka. Szczegóły dotyczące prac tego forum i samego raportu WEF znajdują
się na stronie https://www.oecd.org/governance/risk/wef-global-risks-2017.htm
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Współpraca rozwojowa
Systemy ewaluacji we współpracy rozwojowej – Przegląd 2016 r.
Ewaluacja jest traktowana jako istotny czynnik zwiększania skuteczności współpracy rozwojowej.
Dostarcza ona opinii publicznej wiarygodnych informacji i niezależnej oceny skuteczności
programów finansowanych ze środków publicznych. Przegląd systemów współpracy rozwojowej
2016 r. to kolejny z serii raportów przedstawiający zmiany i trendy pojawiające się w tym
zakresie w ostatnich 5 latach.
Opublikowany ostatnio Przegląd systemów współpracy rozwojowej jest częścią prac prowadzonych
przez Sieć Ewaluacji Rozwojowej, organ roboczy Komitetu Współpracy Rozwojowej, na rzecz
wzmacniania i ulepszania systemów ewaluacji w państwach członkowskich.
Raport przedstawia funkcje i sposoby zarządzania mechanizmami ewaluacyjnymi w agencjach
rozwojowych, ministerstwach 37 członków sieci oraz w 9 instytucjach międzynarodowych
(6 wielostronnych bankach rozwojowych, Komisji Europejskiej, Międzynarodowym Funduszu
Walutowym i UNDP). Pozytywnie ocenia się w nim podjęte w ostatnich latach w wielu krajach
reformy, które zwiększają skuteczność pomocy rozwojowej. Zdecydowana większość członków
przyjęła dokumenty zawierające założenia i wskazówki funkcjonowania procedur ewaluacyjnych.
Raport zauważa dokonujący się w ostatnim czasie proces decentralizacji systemów ewaluacji, co ma
wprawdzie swoje zalety, ale też stwarza zagrożenia dla spójności i możliwości syntezy tych prac.
Pomimo, że Deklaracje z Paryża (2005 r.) i Busan (2011 r.) podkreśliły konieczność i znaczenie
podmiotowości partnerów, nadal jedynie mniejszość członków i organizacji włącza te kraje do
wspólnej ewaluacji realizowanych w nich programach. Raport przypomina o fundamentalnej zasadzie
niezależności procedur ewaluacyjnych zapewniającej rzetelność i wiarygodność ustaleń i konkluzji.
Osobną częścią Przeglądu są raporty przedstawiające zasady programowe, rozwiązania
instytucjonalne, rodzaje przeprowadzanych ewaluacji i zasoby poszczególnych państw członkowskich
Sieci. Analizuje się w nich również implementację przez odpowiednie instytucje krajowe głównych
zasad leżących u podstaw koncepcji ewaluacji: niezależności, kompetencji i budowy zdolności
instytucjonalnej, przejrzystości, zarządzania i wykorzystywania wiedzy eksperckiej, koordynacji
z innymi donatorami i biorcami oraz zapewniania jakości ewaluacji.

Więcej informacji: http//dx.doi.org/10.1787/9789264262065-en
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Dylematy rozwoju w państwach dotkniętych konfliktem,
terroryzmem i przemocą
Analiza zjawiska przemocy jako jednego ze źródeł niestabilności
państw we współczesnym świecie
Zrównoważony rozwój, otwarta gospodarka rynkowa, demokracja i rządy prawa
upowszechniane jako standardy dla współczesnego świata przez Organizację Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, nie wyeliminowały konfliktów zbrojnych i nie zapobiegły radykalizacji
społeczeństw oraz gwałtownemu rozprzestrzenianiu się zjawiska terroryzmu. Najnowszy raport
OECD dowodzi, że wieloletni rozwój oraz rozszerzająca się strefa pokoju i bezpieczeństwo nie
zatrzymały nadejścia nowej ery przemocy. Zapobieganie przemocy wymaga znacznie większych
nakładów finansowych, a zwłaszcza: odpowiedzialnych, konsekwentnych działań decydentów na
rzecz eliminacji przemocy i ochrony społeczeństw przed jej niszczącym wpływem.
Wydana 19 stycznia 2017 r. publikacja OECD pt. „States of Fragility 2016 Understanding Violence”
analizuje zjawisko przemocy w oparciu o jej wpływ na gospodarkę, środowisko naturalne, stosunki
polityczne, relacje społeczne i bezpieczeństwo. W dobie spadku liczby konfliktów globalnych, rośnie
liczba konfliktów regionalnych, rozwija się terroryzm. Wzrasta także koszt ekonomiczny przemocy
globalnej, który szacowany jest dzisiaj na 13,6% globalnego PNB. Wzrasta także liczba ofiar
konfliktów: ludności cywilnej, głównie kobiet i dzieci. W ciągu ostatnich 15 lat prawie połowa
populacji świata (3 mld 34 mln osób) została dotkniętych konfliktem zbrojnym. W krajach
niestabilnych powiększa się zakres ubóstwa: w ciągu 20 lat liczba ludzi ubogich wzrośnie z 480 mln
osób (2015) do 542 mln (2035).
Raport bada możliwości działania OECD, w tym udzielania pomocy rozwojowej, w najbardziej
niestabilnych i zagrożonych upadkiem państwach świata, analizuje przepływy finansowe w regionach
o zmniejszonym bezpieczeństwie i państwach o słabej strukturze instytucjonalnej. Raport wskazuje
główne przyczyny wybuchu przemocy: brak stabilności politycznej państw i pogłębiające się różnice
społeczne, a w tym: bezrobocie, ubóstwo, marginalizację polityczno-społeczną, korupcję i frustrację
młodego pokolenia. Powszechna dostępność broni i amunicji oraz pieniędzy pochodzących
z nielegalnej eksploatacji zasobów naturalnych i przestępczości zorganizowanej zwielokrotnia skalę
problemu. Autorzy raportu przestrzegają, że brak działań naprawczych uniemożliwi realizację
ambitnych planów ONZ w dziedzinie zmian klimatycznych oraz Agendy dla Zrównoważonego
Rozwoju. Raport zawiera rekomendacje działań dla naprawy sytuacji.
Więcej informacji: http://dx.doi.org/10.1787/9789264267213-en
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Migracje w skali globalnej
Najnowsza publikacja OECD poświęcona charakterystyce diaspor
żyjących w krajach Organizacji oraz w wybranych państwach świata
14 grudnia 2016 r. OECD wydała publikację pt. „Resserrer les liens avec les diasporas. Panorama
des compétences des migrants 2015”. Raport analizuje współczesne tendencje migracji
międzynarodowych i konsekwencje ich zmian dla stosunków globalnych. Dostarcza aktualnych
danych dot. wielkości migracji oraz kreśli charakterystykę wybranych populacji, które opuściły
kraje pochodzenia w państwach członkowskich OECD, krajach Europy i Azji Środkowej, na Bliskim
Wschodzie i Afryce północnej oraz w Afryce Subsaharyjskiej.
Ostatnie dekady przyniosły nagły wzrost migracji oraz zmianę jej cech i przyczyn powstawania. Kraje
docelowe migrantów wdrożyły polityki integracji nowych członków społeczności, a kraje ich
pochodzenia wypracowują stale systemy ochrony praw własnych diaspor i wdrażają różnorodne
formy utrzymywania z nimi kontaktu. Wkład diaspor w rozwój krajów swego pochodzenia został już
dowiedziony i powszechnie uznany, OECD podejmuje jednak analizę aktualnego stanu faktycznego.
W tym celu prezentuje m.in. dane statystyczne dotyczące liczebności i charakterystyki populacji
migrujących z wybranych krajów każdego kontynentu. Dane te mogą być punktem wyjścia dla
przygotowania i wdrożenia skutecznych polityk krajów pochodzenia diaspor i krajów docelowych.
Wspólna publikacja OECD i francuskiej Agencji Rozwoju składa się z jednego rozdziału zawierającego
opis współczesnych migracji i ich wkładu w rozwój krajów osiedlenia. Publikacja zawiera ponadto
sześć rozdziałów poświęconych diasporom poszczególnych kontynentów, w tym analizę diaspor
sześciu regionów i 140 krajów świata, w kategoriach takich jak: płeć, wiek, edukacja, sytuacja na
rynku pracy, liczba młodzieży studiującej i kierunki jej migracji.
Jeden z rozdziałów publikacji poświęcono diasporom krajów członkowskich OECD, najnowszym falom
migracji, zmianom charakterystyki tych diaspor, ich sytuacji na rynku pracy w latach 2000-2001
i 2010-2011, a także tendencjom perspektywicznym migracji. W latach 2010/2011 w strefie OECD
przebywało 113 mln imigrantów, w tym 31 mln osób z wykształceniem wyższym, tj. o 13 mln więcej
niż w okresie 2000-2001. W grupie tej znaleźli się m.in. przedstawiciele krajów Afryki Subsaharyjskiej
i Ameryki Łacińskiej, które odnotowują największy drenaż mózgów w skali globalnej.
Tabele podają dane dot. liczby personelu medycznego ze 140 krajów pochodzenia, którzy w 2010 r.
wyemigrowali do krajów OECD, w tym z Polski, (lekarze: 8 237, pielęgniarze: 16 785).
Więcej informacji: http://dx.doi.org/10.1787/9789264241763-fr
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Turystyka
Przyszłość turystyki w Meksyku w lustrze OECD
Turystyka zyskuje rosnące znaczenie w gospodarce Meksyku. W 2016 roku działalność
operatorów sektora turystycznego wytwarzała 8,5% PKB Meksyku, a zatrudnienie w nim znalazło
2,3 miliona osób, czyli 5,8% formalnie zatrudnionych (rzeczywista waga gospodarcza turystyki
jest jeszcze wyższa, jeśli uwzględnić udział nieformalnej części działalności turystycznej
w Meksyku). Turystyka stanowiła także 77% eksportu usług (w 2015 roku Meksyk odwiedziło
32,1 miliona zagranicznych turystów, a ich wydatki szacowane są na 15,5 miliarda dolarów USA).
Przygotowany na zlecenie meksykańskiego rządu Przegląd Polityki Turystycznej Meksyku (The Mexico
Tourism Policy Review) dokonuje rekonstrukcji i oceny odnoszących się do turystyki polityk
i programów oraz szkicuje scenariusze zrównoważonego rozwoju turystyki w Meksyku.
Sformułowane przez ekspertów OECD rekomendacje wskazują obszary priorytetowych działań, które
są niezbędne, aby wzmocnić sektor turystyczny Meksyku i w pełni wykorzystać jego potencjał
rozwojowy, identyfikują typy niezbędnych inwestycji oraz działań uzupełniających, w szczególności
dotyczących ochrony środowiska, rozwoju transportu tak, aby uwzględnić potrzeby regionalnej
harmonizacji, zróżnicowania produktów turystycznych oraz pożądanego udziału lokalnych, małych
i średnich przedsiębiorstw (w tym konieczności współdziałania małych przedsiębiorstw turystycznych
w sieciach spajanych komplementarnością oferty).
Spis treści
Roz. 1. Profil i wyniki sektora turystycznego Meksyku (Profile and performance of tourism in Mexico)
Roz. 2. W kierunku zintegrowanego podejścia do polityki turystycznej w Meksyku (Towards an
integrated approach to tourism policy in Mexico)
Roz. 3. Jak połączyć turystów z destynacjami turystycznymi w Meksyku (Connecting tourists with
destinations in Mexico)
Roz. 4. Rozwój inkluzywnej turystyki w Meksyku (Inclusive tourism development in Mexico)
Roz. 5 Finansowanie rozwoju turystyki w Meksyku (Financing tourism development in Mexico)
Raport powstał w Centrum Przedsiębiorczości (Centre for Entrepreneurship - CFE) OECD,
a opublikowany został 13 stycznia 2017, ISBN: 9789264266575
Więcej informacji: http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/tourism-policy-review-ofmexico_9789264266575-en
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STI
Wyzwania stojące przed polskim sektorem nauki, technologii
i innowacji
Według danych przedstawionych w grudniowej publikacji „OECD Science, Technology and
Innovation Outlook 2016”, nakłady krajowe brutto na działalność badawczą i rozwojową
w Polsce roku 2014 wzrosły do 0,94% PKB, ale nadal stanowi to wynik niższy niż średnia OECD
wynosząca 2,38%. Pomimo dobrego tempa rozwoju Polski w warunkach kryzysu finansowego po
2009 roku, Polska potrzebuje wzmocnienia publicznego systemu naukowego, zwiększenia
innowacyjności firm i poprawy umiejętności innowacyjnych na rynku pracy.
Wskaźniki dot. umiejętności w zakresie STI (Science, Technology and Innovation) w takich dziedzinach
jak np. umiejętności dorosłych do rozwiązywania problemów technologicznych, czy też udział osób
kończących studia doktoranckie z dziedziny nauki i technologii są w Polsce poniżej średniej OECD.
Jednakże wśród grupy 15-latków obserwuje się wysoki poziom umiejętności w dziedzinie nauk
ścisłych, który przewyższa średnią OECD.
Pomimo wzrostu produktywności odnotowanego w Polce, który może pochodzić z dostosowania
regulacji rynku produktów w sektorach sieciowych, dystrybucji detalicznej i profesjonalnych usług,
Polska potrzebuje zwiększenia inwestycji w sektorze innowacji. Zgodnie z priorytetami Programu UE
w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 (Horizon 2020), Krajowy Program Badań
traktuje innowacje za jeden z głównych generatorów wzrostu dla polskiej gospodarki.
Polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza sektor MŚP, wykazują stosunkowo niewielkie zainteresowanie
inwestowaniem w badania i rozwój. Nakłady na prace badawczo-rozwojowe wynosiły jedynie 0,44%
PKB w 2014 roku, czyli znacznie poniżej średniej OECD. W celu zwiększenia innowacyjności
przedsiębiorstw, wspierania przedsiębiorczości oraz sektora MŚP, zostały wdrożone takie
instrumenty jak np. inicjatywa kredytu technologicznego (Technological Credit initiative), która
zapewnia wsparcie finansowe dla MŚP w zakresie wprowadzania nowych technologii do produkcji.
Analiza OECD wykazuje również, iż polskie innowacyjne firmy są lepiej zintegrowane
z międzynarodowymi sieciami innowacyjnymi.
Publiczny sektor naukowy będzie odgrywał znaczącą rolę w dziedzinie badań. Aktywność w zakresie
uzyskiwania patentów przez polskie uniwersytety pokrywa się ze średnią OECD. Jednakże w zakresie
wydatków publicznych na badania i rozwój Polska plasuje się poniżej średniej krajów OECD. Analiza
wskazuje również, że relacje między przemysłem a nauką wymagają ulepszenia. W celu poprawy
sytuacji w tym obszarze, uniwersytety są zachęcane do konkurowania o status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego, który umożliwia dostęp do dodatkowych środków w celu
zwiększenia potencjału naukowego i badawczego, zwiększenia personelu B+R oraz tworzenia
atrakcyjnych warunków pracy w zakresie badań i rozwoju.
Więcej informacji dotyczących opisu sektora STI w Polsce znajduje się pod adresem:
http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm
/EM/
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BIAC
BIAC w OECD: Przedsiębiorstwa są sercem gospodarki!
30 stycznia 2017 roku ambasadorowie reprezentujący państwa członkowskiej OECD spotkali się
z kierownictwem BIAC – the Business and Industry Advisory Committee to the OECD.
Ambasadorowie mogli wysłuchać opinii Sekretarza Generalnego BIAC Bernhard Welschke
o problemach gospodarczych, w których rozwiązaniu OECD może i powinno być przewodnikiem.
BIAC przypomina o znaczeniu stabilności reguł podatkowych dla działalności przedsiębiorstw. Bez
stabilności nie ma dobrych warunków dla inwestycji i ekspansji biznesowej. Współczesna gospodarka
zmienia się po wpływem innowacji i przedsiębiorczości. Innowacje są niezbędne dla wzrostu
produktywności – niezbędnego warunku wzrostu płac oraz dla rozwiązania palących problemów
naszej cywilizacji, w tym w szczególności czystych źródeł energii i zapobiegania chorobom.
Duże i małe firmy oraz przedsiębiorczość w ogólności są niezbędne do wykorzystania potencjału
tworzonego przez technologie telekomunikacyjne i informatyczne. Wykorzystanie tego potencjału
wymaga działań władz publicznych w dwóch wymiarach: rozwiązań prawnych dla własności
intelektualnej, bezpieczeństwa w sieci i ochrony prywatności oraz inwestycji w kompetencje cyfrowe
młodych i starszych obywateli.
BIAC zwraca uwagę, że ludzie boją się zmian, jeśli mają niskie i wąskie kwalifikacje. Obawiają się
wtedy każdej zmiany, gdyż nie są w stanie poradzić sobie z przystosowaniem do niej. OECD może
pomóc państwom w zmniejszeniu tej przeszkody dzięki pracom nad OECD JOBS Strategy – nowemu
podejściu do analizy rynku pracy, produktywności i konkurencyjności. Przygotowanie pracowników
do radzenia sobie ze zmianami wymaga otwarcia się rządów na dialog z reprezentantami grup
pracowniczych i pracodawców. Zmiany są stosunkowo otwartym procesem, na przebieg którego
można wpływać dzięki bardziej adekwatnym informacjom i identyfikacji nowych możliwości.
Reprezentowane w OECD środowiska biznesu są zaangażowane w inicjatywy takie jak Global
Apprenticeship Network (GAN), poprzez którą firmy angażują się w działania na rzecz szkolenia
i tworzenia miejsc pracy dla młodych osób.
Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, o czym mówił także w swoim wystąpieniu ambasador Polski
prof. Aleksander Surdej, są niezbędnym elementem przyspieszenia rozwoju wielu państw, w tym
w szczególności Afryki, oraz takiej modyfikacji metody rozwoju, która zapobiegnie nadmiernemu
zniszczeniu środowiska i nie podważy jakości życia przyszłych pokoleń. Ambasador wskazał, jakie
działania władze Polski podejmują, aby wyzwolić przedsiębiorczość, uwolnić przedsiębiorstwa od
zbędnych regulacji, a równocześnie nie pozwolić na powstawanie zjawisk, które zagrożą życiu
przyszłych pokoleń. Ambasador przypomniał, że rządy, owszem, regulują, ale faktyczna aktywność
gospodarcza dzieje się w świecie przedsiębiorstw.
Więcej informacji: http://biac.org
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E-administracja
Cyfryzacja sektora publicznego
Stale postępujący rozwój nowoczesnych technologii i ich przenikanie do wielu dziedzin życia społecznogospodarczego jest nieodłącznie związane ze wzrostem oczekiwań społeczeństw zarówno wobec
usługodawców sektora prywatnego, jak też wobec rządów i instytucji publicznych w zakresie
wprowadzania nowoczesnych i dostosowanych do realiów rozwiązań. Wzrost wydajności, ściśle
związany z pojawianiem się nowych technologii, wskazuje na konieczność adaptacji sektora publicznego
do tendencji rynkowych. Kluczowe dla rządów państw powinno być wobec tego doprowadzenie do
cyfryzacji świadczenia usług przez administrację publiczną oraz ukierunkowania jej na potrzeby
użytkownika. Propozycje rozwiązań w tej dziedzinie przedstawia najnowsze opracowanie Creating
a citizen-driven environment through good ICT governance (GOV/PGC/EGOV(2016)5), które wyznacza
zakres prac Organizacji w temacie cyfrowej transformacji w 2017 r.
Proces cyfryzacji sektora publicznego wymaga w pierwszej kolejności pełnej transformacji e-administracji
w cyfrową administrację publiczną. Zwiększenie zastosowania nowoczesnych technologii w sektorze
publicznym ma na celu usprawnienie efektywności i produktywności procesów back-office oraz samej
procedury administracyjnej. Wprowadzenie e-administracji pozwala obniżyć koszty oraz osiągnąć lepszą
jakość usług świadczonych przez administrację publiczną, poprzez dostosowanie ich do potrzeb
społeczeństwa. Z kolei pojęcie cyfrowej administracji publicznej odnosić należy do nowoczesnych
technologii jako nieodłącznego elementu procesu jej modernizacji.
Przejście do cyfrowej administracji publicznej zakłada pełne ukierunkowanie działań administracji na
oczekiwania i potrzeby obywateli, dzięki czemu uczestniczą oni w procesie kształtowania celów polityk
administracyjnych. Udział obywateli prowadzi zatem do uzyskania spersonalizowanej usługi świadczonej
w sposób zintegrowany i bezpośredni. Głównym wyzwaniem stojącym przed sektorem publicznym jest
wobec tego, nie tyle samo wprowadzenie technologii cyfrowych do powszechnego użytku, ale przede
wszystkim konsekwentne umacnianie ich znaczenia jako kluczowego składnika nowoczesnej, sprawnej
i efektywnej administracji publicznej.
Administracja ukierunkowana na obywatela, funkcjonującego w świecie wszechobecnych urządzeń
mobilnych i nowoczesnych technologii wiąże się również z zapewnieniem łatwego dostępu do usług na
żądanie. Konieczne do realizacji tych założeń są oczywiście odpowiednie: infrastruktura, platformy
cyfrowe oraz regulacje prawne. Niezbędne do osiągnięcia ostatniego stadium transformacji sektora
publicznego jakim jest cyfrowa administracja publiczna staje się kształtowanie polityk publicznych zgodnie
z założeniem digital by design, co oznacza m. in. projektowanie działań publicznych pod kątem
maksymalizacji zastosowania cyfrowych technologii, uproszczenia procedur oraz wprowadzenia nowych
kanałów komunikacji ze społeczeństwem informacyjnym czy sektorem prywatnym. Istotne w tym
względzie jest również efektywne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jako podstawy do
stworzenia precyzyjnie określonych usług publicznych odzwierciedlających faktyczne potrzeby społeczne.
Co więcej pełne przejście do etapu administracji cyfrowej wymaga również zmiany w tworzeniu polityk
(jako reakcji na zjawiska powstające z inicjatywy sektora prywatnego), w kierunku podejmowania wyzwań
oraz proponowania przez sektor publiczny własnych innowacyjnych rozwiązań.
OECD w rekomendacjach ds. Strategii na rzecz Administracji Cyfrowej Digital Government Strategies
podkreśla konieczność ponownej weryfikacji rozwiązań instytucjonalnych przyjętych w sektorze
publicznym, tak aby odpowiadały one zmieniającej się rzeczywistości oraz oczekiwaniom obywateli.
Niespełnienie ich grozi bowiem spadkiem zaufania publicznego oraz prowadzić może do przekonania, że
administracja publiczna nie potrafi właściwie rozpoznać potrzeb społeczeństwa.
Więcej informacji: https://www.oecd.int/olis/vgn-ext-templating/GOV-PGC-EGOV(2016)5
ENG.pdf?docId=JT03407403&date=1482403981030&documentId=640109&organisationId=1&fileName=J
T03407403.pdf
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Zarządzanie Publiczne
Jak dobrze szkolić urzędników
Skoro efektywny aparat państwa stanowi jeden z gwarantów dobrego zarządzania i rozwoju,
ważne jest, jak do pełnienia tej funkcji przygotować urzędników.
OECD od lat zajmuje się kwestią kapitału ludzkiego dostępnego administracji tak, aby zwiększać
poczucie odpowiedzialności, nakierunkowywać zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności i sprawnie
reagować na zmiany w społeczeństwie i zmiany w percepcji roli administracji państwowej.
Przed szkołami administracji publicznej stoi szereg wyzwań, nie tylko związanych z wysokim
poziomem wiedzy, ale też z zagwarantowaniem umiejętności najlepiej odpowiadających
oczekiwaniom obywateli, umiejętnym wplataniu priorytetów politycznych do programów
szkoleniowych, wprowadzaniem odpowiednich modeli zarządzania i zagwarantowaniem
innowacyjnego podejścia. Ze względu na wyjątkowe umocowanie tych szkół ponoszą one kluczową
odpowiedzialność za rozwój odpowiednich umiejętności i kompetencji administracji.
Potrzeba efektywności i odpowiedzi na bieżące oczekiwania to główne powody, dla których
potrzebna jest systematyczna ocena tych instytucji, niejednokrotnie wychodząca poza szeroko
stosowane wewnętrzne ankiety. Coraz częściej pojawia się zachęta do wprowadzania ocen
zewnętrznych prowadzonych przez jednostki niezależne oraz śledzenie ścieżek zawodowych
absolwentów.
OECD stworzyło sieć szkół administracji publicznej Global Network of Schools of Government,
wychodzącą poza kraje członkowskie. Celem sieci jest umożliwienie bezpośredniego dostępu do
rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego, wymianę doświadczeń i podnoszenie kompetencji.
Współpraca szkół administracji państwowej ma także za zadanie wzmocnić związek między
międzynarodowym dialogiem regulacyjnym a skutecznością administracji oraz zrozumieniem
systemu decyzyjnego.
W raporcie znajdują się nie tylko zalecenia, jak dbać o innowacyjne szkolenia, zrozumieć
wielopłaszczyznowość funkcjonowania państwa i potrzeb obywateli, przedsiębiorców, specyfiki
dziedzin życia ekonomicznego, ale także wskazówki jak administrować taką instytucją, zapewniając
równowagę pomiędzy zależnością polityczną systemu kształcenia a działaniami z zakresu badań
i rozwoju.
W sieci szkół administracji państwowej Polska jest reprezentowana przez krajową Szkołę
Administracji Publicznej oraz KPRM.
Więcej informacji:
https://www.oecd.org/gov/national-schools-of-government-building-civil-service-capacity.pdf oraz
zapoznanie się z działaniami OECD w zakresie wzmacniania współpracy szkół administracji publicznej
https://www.oecd.org/governance/global-network-schools-of-government.htm
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Zdrowie
Ludzie w centrum: Przyszłość polityki zdrowotnej
Krajowe systemy opieki zdrowotnej stoją obecnie przed wielkimi wyzwaniami w zakresie polityki
zdrowotnej. Potrzeby i oczekiwania ludzi się zmieniają, a technologia cyfrowa otwiera nowe
możliwości mogące zmienić istniejące do tej pory procesy i zasady obowiązujące w służbie
zdrowia.
W dniu 16 stycznia w siedzibie OECD w Paryżu odbyło się forum poświęcone przyszłości krajowych
polityk zdrowotnych. W trakcie interaktywnych sesji dyskusyjnych, najważniejszymi poruszonymi
kwestiami były: wykorzystanie technologii cyfrowej oraz danych do tworzenia proaktywnych,
skupiających się na ludziach systemów, przezwyciężanie problemów technicznych, instytucjonalnych
i kulturowych w służbie zdrowia, troska o ludzi o złożonych potrzebach zdrowotnych, znaczenie
badań nad kwestiami istotnymi dla pacjentów, oraz rola współpracy międzynarodowej
i międzysektorowej.
Podczas ożywionej dyskusji dotyczącej tego jak powinna być realizowana opieka spersonalizowana,
prelegenci jednogłośnie zgodzili się, że w rzeczywistości, w której większość usług podyktowana jest
ludzkimi potrzebami, powinno się patrzeć na człowieka przez pryzmat tego czego on, jako pacjent,
może oczekiwać od specjalistów, czyli szacunku do niego jako do człowieka, a nie obiektu
badawczego. Podczas gdy inne branże zorientowały się na konsumenta, w służbie zdrowia istnieje
prawdziwa przepaść - między ludźmi o rosnących potrzebach i wymaganiach a usługami medycznymi,
które są mocno zakorzenione w przeszłości. W świecie coraz bardziej skomplikowanym, ale też
oferującym nowe możliwości, systemy opieki zdrowotnej muszą organizować się wokół potrzeb
usługobiorcy - pacjenta. Podejście orientujące się na ludzi wpłynie na podniesienie jakości usług,
zmniejszenie skali marnotrawstwa w opiece zdrowotnej i - co najważniejsze - poprawę naszego
zdrowia i dobrego samopoczucia. Takie podejście należy w szczególności przyjmować wobec
pacjentów, którzy mają złożone potrzeby zdrowotne, ponieważ to im profesjonaliści są najbardziej
potrzebni.
Istotna była również dyskusja dotycząca sytuacji pacjenta w systemie opieki zdrowotnej oraz, o tym
jak opinie pacjentów powinny przekładać się na poprawę służby zdrowia. Zbieranie informacji
o istotnych dla ludzi potrzebujących zagadnieniach dotyczących opieki, jest jednym z kluczowych
elementów, mających prowadzić do poprawy jakości usług medycznych. Jest to również
bezpośrednio skorelowane z tym, że systemy gromadzenia danych medycznych powinny stawać się
co raz bardziej rozwinięte oraz dostępne dla pacjentów, ponieważ będą istotną częścią przyszłości
medycyny.
W końcowej części forum odbył się panel ministrów zdrowia (Kanady, Kostaryki, Japonii, Norwegii,
Turcji), którzy przedstawili swoje opinie w kwestii przyszłości ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej
oraz wymienili doświadczenia odnośnie reformowania służby zdrowia w swoich krajach.
Delegacji polskiego Ministerstwie Zdrowia przewodniczyła Pani Katarzyna Rutkowska – zastępca
dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.
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Zdrowie
Przyszłość medycyny
OECD wzywa do ograniczenia marnowania środków finansowych na służbę zdrowia. Ocenia się,
że aż 20% wydatków jest bezużytecznych. Innymi słowy, rządy państw OECD mogą wydać
znacznie mniej zachowując taki sam poziom świadczeń medycznych.
W dniu 17 stycznia br. odbyło się forum na temat polityk zdrowotnych „ludzie w centrum” z udziałem
ministrów zdrowia państw członkowskich OECD. Spotkanie otworzyło wystąpienie Angela Gurrii,
Sekretarza generalnego Organizacji. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim przyszłości
systemu zdrowotnego.
Dnia 18 stycznia odbyło się spotkanie na szczeblu ministerialnym z tematem przewodnim „Nowa
Generacja Reform Zdrowotnych”. Pierwsza sesja, której przewodniczył Jeremy Hunt, minister zdrowia
Wielkiej Brytanii, dotyczyła usprawnieniu wykorzystania środków finansowych systemu zdrowia
w celu zaoferowania lepszej opieki zdrowotnej. Ponadto omówiono zwalczanie marnotrawienia
środków finansowych na zdrowie.
Druga sesja, pod przewodnictwem minister zdrowia Chile Carmen Castillo, poświęcona była
zagadnieniom nowych technologii w systemie opieki zdrowotnej. Tematem pierwszym było
kosztowne leczenie oraz medycyna spersonalizowana. Następnie omówiono reformy form
zatrudnienia w służbie zdrowia. Trzecim tematem było zarządzanie wielkimi zbiorami danych (Big
Data) w opiece lekarskiej.
Przyczyny marnotrawienia środków pieniężnych są zróżnicowane. W zależności od kraju między 12%
a 56% wizyt na pogotowiu ratunkowym okazuje się być niepotrzebne. Jedna trzecia dzieci przychodzi
na świat poprzez cesarskie cięcie, podczas gdy jest to zasadne tylko w przypadku 15% porodów.
W szpitalach ponad 10% wydatków poświęca się na naprawienia błędów lekarskich oraz leczenia
zakażeń, których łatwo można było uniknąć.
Jeszcze gorzej wypadają te statystyki w przypadku lekarstw. Aż 50% wyrzucanych medykamentów
można było zaoszczędzić. Winę tu ponoszą nie tylko pacjenci, którzy nie przyjmują leków w czasie
terapii. Także lekarze oraz ośrodki zdrowia źle zarządzają partiami dostaw i przepisywaniem leków.
OECD zwraca też uwagę na niewielkie wykorzystanie leków generycznych. Część państw
członkowskich wprowadziła odpowiednie przepisy, by zastępować dotychczasowe leki ich tańszymi
odpowiednikami.
Wydatki na zdrowie w państwach rozwiniętych stanowią 9% PKB, z czego trzy czwarte tej kwoty
pochodzi z funduszy publicznych. Proponuje się następujące działania w celu ograniczenia wydatków
systemu ochrony zdrowia: zwiększenie produkcji i promocji leków generycznych; eliminowanie mało
skutecznych terapii medycznych, zwiększenie roli pielęgniarek oraz nie przyjmowanie do szpitali
pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji.
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OECD 360°
Stałe Przedstawicielstwo RP
przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

KONTAKT:
136, rue de Longchamp
75116 Paris
Tel. +33 (0)1 56 28 57 60
Fax. +33 (0)1 56 28 94 66

Aby wejść na stronę internetową placówki: http://www.paryzoecd.msz.gov.pl
Aby skontaktować się z placówką: paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl
Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tego typu informacji, prosimy o e-maila zwrotnego pod wyżej
wymieniony adres z informacją „proszę o usunięcie mojego adresu z listy adresatów”
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