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Що відбувається в регіонах ОЕСР?
Зростання та нерівність
• Зростання характерне для кількох провідних регіонів
Регіональна концентрація зростання ВВП у 20 % регіонів з
найвищими темпами зростання ВВП (2000–2013 роки)
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Що відбувається в регіонах ОЕСР?
Зростання та нерівність
• Найвищі темпи зростання не завжди
спостерігаються в містах
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Річний приріст ВВП у регіонах TL3 за типом , 2000–2013 роки
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Що відбувається в регіонах ОЕСР?
Зростання та нерівність
• Відсутність загальної схеми зміни ситуації у сфері нерівності
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Що відбувається в регіонах ОЕСР?
Ситуація у сфері добробуту
• Рівень добробуту відрізняється в різних регіонах
Нерівність у плані рівня добробуту серед регіонів TL2 країнучасниць ОЕСР, 2003 і 2014 роки. Індекс Тейла
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Стратегії регіонального розвитку у країнах ОЕСР
Цілі країн
• Конкурентоспроможність, зростання та інклюзивність
Регіональна політика розвитку
Країни, у яких надається високий пріоритет цілям
Increase
competitiveness ofусіхallрегіонів
regions
(i.e. global…
Підвищення
конкурентоспроможності
(глобально…)
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Тенденції у країнах
• Акцент на конкурентоспроможності та стимулюванні
продуктивності
– Розвиток бізнесу
– Сприяння інноваціям
– Надання переваги інвестиціям перед субсидіями

• Скорочення міжрегіональної нерівності
– Підтримка відсталих регіонів
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Тенденції у країнах
• Зміцнення зв’язків між містами та селами
– Підтримка інтегрованої політики розвитку для міст і сільської
місцевості
– Визнання факту взаємодоповнюваності
– Нове або змінене визначення систем міст і сіл

• Зміцнення загальнонаціонального управління та
потенціалу
– Підтримка доступності та забезпеченості ресурсами
• Бюджетний/фінансовий капітал, кадрове забезпечення,
інфраструктура

– Поглиблення вертикальної та горизонтальної координації
– Урахування (якщо можливо) особливостей управління великими
містами
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР

Інструменти управління
• Застосовується спільна рамкова політика,
особливо у країнах Європи
Регіональний розвиток
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Відсутність концепції
регіональної політики

Концепція регіональної
політики
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Інструменти управління

Стратегія
Куди ми
рухаємося?

Політика
Як ми туди
дістанемося?

Програми
Що нам допоможе
туди дістатися?

Національна
стратегія
регіонального
розвитку

Політика
децентралізації

Галузева
децентралізація;
програми/плани
децентралізації
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Інструменти управління
• Відповідальність за розробку політики регіонального розвитку та
розвитку міст і сільської місцевості часто розподіляється між
міністерствами або національними органами влади
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Чеська Республіка, Естонія,
Фінляндія, Франція, Ірландія,
Японія, Люксембург, Польща,
Словацька Республіка

Регіональний
розвиток

Розвиток
міст

Розвиток
сільської
місцевості

Угорщина

Данія, Ісландія,
Нідерланди, Нова
Зеландія, Швейцарія

Австрія, Ізраїль,
Корея, Мексика,
Норвегія, Швеція

12

Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Інструменти управління
• Агентства регіонального розвитку (АРГ)
– Підзвітні центральним або регіональним органам
управління або державно-приватній раді
– У країнах-учасницях ОЕСР зазвичай перебувають у
регіональному управлінні
– Цілі досить різноманітні — від
• управління низкою галузевих програм і налагодження зв’язків
до
• галузевої спеціалізації (н-д, розвиток бізнесу та інновації)

– Застосовуються різні механізми фінансування
• 40% опитаних АРГ мають багаторівневе фінансування
(у країнах Європи).
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР

Інструменти управління
Інструменти вертикальної координації
для підтримки регіональних інвестицій
Країна має механізми забезпечення координації між
різними рівнями управління: АРГ, національні
представники, призначені субнаціональними органами
влади, а також контракти або угоди
a.
b.
c.

Відсутні
Діє принаймні один з указаних механізмів
Діє принаймні один з указаних механізмів
у кількох секторах
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Багаторівневий діалог для визначення об’єктів інвестицій,
пріоритетних для регіонального розвитку
У країні регулярно проводяться діалоги між
національними та субнаціональними рівнями влади
стосовно політики регіонального розвитку, включно з
пріоритетними об’єктами інвестицій
a. Відсутня платформа для проведення регулярних
діалогів
b. Існують офіційні або спеціальні платформи для
діалогу щодо регіонального розвитку та пріоритетних
об’єктів інвестицій
c. У рамках платформи діє орган, відповідальний за
прийняття рішень

18

9
5

NoРегулярний
regural
діалог
dialogue
відсутній

У рамках has
Офіційна
абоhoc The platform
Formal
or ad
платформи діє
спеціальна
platform
decision-making
орган,
платформа for
для
відповідальний
діалогу
dialogue
authority за
прийняття рішень
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Інструменти управління
• Деконцентрація
– Тенденція до делегування більшого обсягу
повноважень та/або зміцнення інституційного
потенціалу

• Реформування субнаціональних рівнів
– Кордони базуються на функціональних областях
– Кількість субнаціональних рівнів та/або
адміністративних територій
– Розподіл повноважень
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Інструменти управління
• Три аспекти реформи багаторівневого управління
Інституційний
реорганізація
повноважень, функцій
і ресурсів

Італія

Японія
Франція
Фінляндія

Територіальний
реорганізація
територіальних
структур

Державне
управління:
Нова
реорганізація
Зеландія адміністративних
процесів
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Регіональний розвиток у країнах ОЕСР
Висновки стосовно України
• Необхідність рухатися в одному напрямку із
країнами-учасницями ОЕСР
– Акцент на конкурентоспроможності, інклюзивності та
добробуті
– Набір стратегічних концепцій і політик на національному рівні
– Визначення адміністративних меж і рівнів
• Обговорення кількості районів
• Госпітальні округи

– Розбудова потенціалу на субнаціональному рівні за
допомогою інструментів децентралізації
•
•
•
•
•

Злиття громад і міжмуніципальна співпраця
Фіскальна децентралізація для збільшення обсягу ресурсів
Підтримка зв’язків між містами та селами
Зміцнення потенціалу сільських і відсталих районів
Це призведе до підвищення:
– конкурентоспроможності та рівня добробуту громад
– обсягу інвестицій у секторах послуг та інфраструктури
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Дякую за увагу!

