
KONFERENCIA

Zvy�ovanie zamestnanosti
cez skvalitňovanie

podnikateľského prostredia



Čo nie je cieľom príspevku

                Uvádzať najrôznej�ie �tatistiky o

�  podpore podnikania
�  aktívnej politike a jej financovaní
� počte MSP ktorým NUP pomohol
� atď.    atď....



Čo je cieľom príspevku
� Čo mô�e NUP urobiť pre podporu zamestnávania v

malých a stredných podnikoch
� Čo mô�e NUP urobiť pre podporu podnikateľskáho

prostredia
� Čo by mohol keby  :

                     Zákon o zamestnanosti by bol
                                           viac

                 � employment friendly�



Bariéry podnikateľského prostredia
            Vysoké odvodové zaťa�enie
· nekvalifikovaná/nízko kvalifikovaná pracovná sila
        cez nástroje aktívnj politiky redukovať resp. podstatne zní�iť cenu

práce
                           Refundácia, kompenzácia voči �t. rozpočtu

· sektor slu�ieb
            Nízka produktivita   VY�ADUJE  Adekvátne odvodové zaťa�enie
                       Refundácia, kompenzácia voči �t. rozpočtu

                                        parametre?



Bariéry podnikateľského prostredia
            Nízka flexibilita trhu práce
� podpora iných foriem práce
� podpora mobility
� problém párovania (matching)
                      ponuka kontra dopyt
� rekvalifikácie  (narazili na bariéru TP)

                 zamestnancov
                 nezamestnaných



Bariéry podnikateľského prostredia
         Vysoká administratívna náročnosť

� problém prvého administratívneho
pracovníka

� mo�ná podpora zo zdrojov NUP



Bariéry podnikateľského prostredia
                    Prístup k zdrojom
� samozamestnávanie
                    �tartovací kapitál

� problém zvy�ovania počtu zamestnancov



Bariéry podnikateľského prostredia
            Prístup    ku    vzdelávaniu

� vzdelávacie agentúry
� vzdelávacie zdru�enia
� inkubátory
� financovanie  :
            cez  programy
            cez zdru�ovanie prostriedkov



Bariéry podnikateľského prostredia
            Prístup    k  informáciám

� informačné a poradenské agentúry
� informačné a poradenské zdru�enia
� financovanie  :
                cez programy
                cez zdru�ovanie prostriedkov



Zákon o zamestnanosti

� Kriví/deformuje zdravé konkurenčné
prostredie

� poskytuje korupčný potenciál/priestor
     Rie�enie:
        princíp
                 obligatórnosti/nárokovosti



Nový   Zákon o zamestnanosti
           Nástroje aktívnej politiky
� princíp spoluúčasti
� princíp návratnosti
     To umo�ní v konečnom dôsledku :
           akumulovanie zdrojov
           zní�enie odvodového zaťa�enia
           podstatné zvý�enie efektivity a účinnosti
� poradenstvo/sprostredkovanie = nástroj APTP



Nový   systém

    Hlavné    VEKTORY    modernizácie

systému

      poskytovania slu�ieb zamestnanosti



Nový   systém
� Nevyhnutné problémy, na ktoré má systém reagovať:

A)   viac deregulácie na trhu práce

B)   nedostatočná výkonnosť systému
       zamestnaneckých slu�ieb

C)   aktívnu politiku trhu práce dostať
       z okraja do centra systému

D)   podstatné zvý�enie kvality
       systému poskytovania slu�ieb



Nový   systém

1. Redefinovanie a nastolenie novej pozície
verejných slu�ieb zamestnanosti v smere
podstatnej demonopolizácie slu�ieb

2. Modernizácia vzťahov medzi systémom slu�ieb
na v�etkých úrovniach (lokálna, regionálna,
národná, európska)



Nový   systém
3. Modernizácia obsahu slu�ieb, ktorá zahrňuje:

a)   obsah �balíka� slu�ieb
b)   model slu�ieb v smere ich �tandardizácie
c)   neustála flexibilnosť slu�ieb v smere
      ku meniacim sa po�iadavkám klienta

4. Dosiahnutie tesného prepojenia pasívnej a aktívnej
    politiky TP



Nový   systém
5. Modernizácia informačného systému s cieľom

dosiahnuť
              a)   väč�iu transparentnosť smerom k trhu
              b)   bohat�ie slu�by
              c)   samoobslu�nosť
              d)   kooperáciu medzi poskytovateľmi slu�ieb

6. Zdokonalenie riadenia slu�ieb a to:
              a)   pou�irím evalvačných modelov
              b)   meraním výkonnosti slu�ieb
              c)   vyu�itím metód �banchmarkingu�



Ď A K U J E M


