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Na úvod
Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch november –
december 2011. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež
sú dostupné v depozitnej knižnici OECD na Slovensku (Lamačská cesta 8/a,
Bratislava, www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií si môžu stiahnuť
priamo zo stránky OECD vo väčšine prípadov len zamestnanci verejnej
správy, ktorí majú prístup na interný komunikačný systém OECD nazývaný
OLIS. Pre viac informácií kontaktujte Stálu misiu SR pri OECD na
oecd.paris@mzv.sk.
Ak si neželáte dostávať túto informáciu, uvítame Vašu spätnú väzbu.

Globalisation, Comparative
Advantage and the Changing
Dynamics of Trade 2011
Smart Rules for Fair Trade

OECD Environment Performance Reviews:
Slovak Republic 2011
Hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovenskej republiky
Publikácia je druhým hodnotením environmentálnej výkonnosti Slovenskej republiky
od nášho vstupu do OECD v roku 2000. OECD v správe hodnotí ako si Slovensko
počínalo v rokoch 2002 - 2010 v oblastiach zeleného rastu, environmentálneho
manažmentu, medzinárodnej spolupráce, zmeny klímy a energetiky, ako aj vplyvu
pôdohospodárstva na životné prostredie. OECD formulovala pre Slovensko 35
odporúčaní, jedným z kľúčových je odporúčanie integrovať životné prostredie do
ekonomického rozvoja krajiny. Štúdia poskytuje inšpiráciu pre zvyšovanie
environmentálnej
výkonnosti
Slovenska,
tvorbu
a nastavenie
domácej
environmentálnej politiky, ako aj sektorových politík, pri ktorých dochádza
k interakcii a prepojeniu na životné prostredie. Publikácia bola preložená do
slovenčiny a je možné ju nájsť na internetovej stránke Ministerstva životného
prostredia SR www.enviro.gov.sk.
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Health at a Glance 2011 – OECD Indicators
Pohľad na zdravotníctvo 2011
Ide o kľúčovú publikáciu pre oblasť zdravotníctva, ktorá prináša súhrnné štatistické
informácie a umožňuje sledovať trendy a porovnať výkonnosť zdravotného systému
v SR s ostatnými členskými a vybranými nečlenskými štátmi OECD. Publikácia mapuje
oblasti, akými sú zdravotný stav, výkonnosť v zdravotníctve, pracovná sila
a zdravotnícke činnosti. Podľa OECD sa zdravotná starostlivosť v členských krajinách
zlepšuje, je však stále potrebné napredovať v oblasti prevencie a liečby chronických
ochorení, čo je kľúčové z hľadiska znižovania nákladov na zdravotnú starostlivosť.
K jedným z najdôležitejších odkazov publikácie patrí, že je možné zlepšiť kvalitu
zdravotnej starostlivosti aj bez nevyhnutného zvyšovania výdavkov. Postavenie
Slovenska v rebríčkoch porovnaní naznačuje, že potenciál zlepšenia v zdravotníctve je
obrovský.

Economic Outlook
Ekonomický výhľad
Publikácia obsahuje aktuálny ekonomický výhľad pre všetky členské a vybrané
nečlenské krajiny do roku 2013. Prognózy sprevádza obrovská neistota s prevažujúcimi
negatívnymi rizikami, predovšetkým z dôvodu dlhovej a bankovej krízy v eurozóne.
Východiskom prognóz je základný scenár (tzv. muddling through scenario – „unášaný
udalosťami“), ktorý predpokladá, že kríza ostane lokalizovaná v Európe, vyhliadky
hospodárskeho rastu v nadchádzajúcom roku budú slabé, s ďalším nárastom
nezamestnanosti, pričom rok 2013 by už mal zaznamenať zlepšenie. Publikácia tiež
ponúka kvantifikáciu dopadov v prípade naplnenia alternatívnych scenárov. Obsahuje
aj odporúčania pre jednotlivé krajiny vo forme tzv. country note, vrátane Slovenska.

World Energy Outlook 2011
Svetový energetický výhľad 2011
Ide o najdôležitejšiu odbornú publikáciu Medzinárodnej energetickej agentúry.
Obsahuje najnovšie štatistické údaje, vývoj v energetickej politike, skúsenosti
vybraných krajín, analýzy a rozbory súčasného stavu, projekcie rôznych scenárov a
predpovede pre rôzne oblasti energetického sektora na obdobie nasledujúcich 25
rokov. V tohtoročnom vydaní sa kladie osobitný dôraz na energetické vyhliadky Ruskej
federácie a ich implikácie na globálne trhy, úlohu uhlia v rozvíjajúcich sa
ekonomikách, dôsledky a možné oneskorenie investícií do ropného a plynového
sektora v krajinách MENA (Middle East and North Africa), vplyv nízkouhlíkovej
infraštruktúry na dosiahnutie dvojstupňového klimatického cieľa a odhad vplyvu
rapídneho poklesu vo využívaní jadrovej energie na globálny energetický dopyt.
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Regional Outlook 2011 – Building Resilient
Regions for Stronger Economies 2011
Regionálny výhľad 2011 – Budovanie odolných regiónov pre silnejšie
ekonomiky
OECD prvýkrát vydáva Regionálny výhľad, ktorého cieľom je analyzovať možnosti ako
môžu regionálne politiky prispieť k ekonomickému rastu krajín, ale aj k dosiahnutiu
špecifických cieľov v sektorálnych politikách. Publikácia zdôrazňuje významnú úlohu
regiónov a politík regionálneho rozvoja, ktoré môžu zohrávať v oblasti zvyšovania
zamestnanosti a realizácii inovačného potenciálu. Mestá a vidiecke oblasti môžu
významne prispieť aj v boji proti zmene klímy a pri prechode ekonomík na „zelenší“
rast. Výhľad sa zmieňuje aj o nebezpečenstve zanedbávania a podceňovania
regionálnej dimenzie, predovšetkým v oblasti verejných financií, pričom práve regióny
môžu predstavovať hnací motor pri oživení ekonomiky. Podľa OECD neexistuje
univerzálny recept pre všetky regióny na dosiahnutie vyššieho a trvalo
udržateľnejšieho rastu. Všetky typy regiónov však majú rastový potenciál, ktorý závisí
od ich schopnosti využívať a mobilizovať svoje aktíva a zdroje.

Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising
Sme rozdelení: Prečo pokračuje rast nerovností
Publikácia nadväzuje na úspešnú správu z roku 2008 Growing Unequal?, ktorá popisuje
zväčšujúci sa rozdiel medzi bohatými a chudobnými vo väčšine krajín OECD. Zvyšujúce
sa príjmové nerovnosti i vo vyspelých ekonomikách zaznamenané v čase rozmachu
hospodárstiev vyvolali veľkú pozornosť u vlád daných krajín, pričom hospodárska kríza
tento fenomén akcentovala. V novej publikácii OECD analyzuje príčiny uvedeného
nárastu, za ktoré považuje napr. globalizáciu, technologické zmeny, zmeny
v štruktúre rodín, regulačné reformy alebo netradičné pracovné kontrakty. Správa
taktiež analyzuje redistribučnú funkciu daňových systémov a systémov sociálneho
zabezpečenia, ktorých kapacita zmierňovať nerovnosti v spoločnostiach sa za ostatné
dekády znížila.

Perspectives on Global Development 2012:
Social Cohesion in a Shifting World Rising
Perspektívy globálneho rozvoja 2012: Sociálna kohézia
v meniacom sa svete
Rozvojové centrum OECD vydalo v poradí druhú publikáciu perspektív globálneho
rozvoja, ktorá je tento rok tematicky zameraná na výzvy a príležitosti v oblasti
sociálnej kohézie v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách. Publikácia sa pozerá na
sociálnu kohéziu cez tri rôzne, ale rovnako dôležité aspekty: sociálnu inklúziu,
sociálny kapitál a sociálnu mobilitu. Zároveň poskytuje odporúčania tvorcom politík
pre jej posilnenie, keďže sociálna kohézia je jednou z ciest pre udržanie dlhodobého
hospodárskeho rastu. Spoločnosti, v ktorých sú vysoké sociálne nerovnosti, sociálna
exklúzia a marginalizácia, nie sú z dlhodobého hľadiska udržateľné. Preto centrum
zdôrazňuje potrebu koordinovaných a koherentných nástrojov politík v oblasti
daňovej, zamestnanosti, sociálnej ochrany, vzdelávania, migrácie, rovnosti pohlaví
i občianskej participácie.
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Globalisation, Comparative Advantage and
the Changing Dynamics of Trade
Globalizácia, komparatívna výhoda a meniaca sa dynamika
obchodu
OECD v publikácii skúma efekty globalizácie; na jednej strane prínosy integrovaných
trhov a na druhej strane jej škodlivé prejavy, ktoré možno badať vo viacerých
ekonomikách. Pre pochopenie globalizácie a stanovenie budúcich politík je
nevyhnutné detailne poznať dlhodobý trend vývoja medzinárodného obchodu a úlohu
obchodnej politiky jednotlivých krajín. Hypotéza komparatívnych výhod sa považuje
za jedno z principiálnych vysvetlení medzinárodného obchodu a výhod plynúcich
z otvorenosti trhov. V priebehu posledných 50 rokov predstavovala hlavnú oporu pre
argumentáciu výhod liberalizácie medzinárodného obchodu. Publikácia obsahuje
prípadové štúdie týkajúce sa teórie, ale aj empirického výskumu komparatívnych
výhod, pričom dôraz sa kladie na úlohu obchodnej politiky vo formovaní
medzinárodného obchodu.

Smart Rules for Fair Trade - 50 years of Export
Credits
Inteligentné pravidlá pre čestný obchod – 50 rokov exportných
úverov
Publikácia, vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia OECD, zhodnocuje jedinečný
prínos regulácie a racionalizácie vládnych exportných úverov pre podporu exportu,
ekonomického rastu a tvorby pracovných miest. Exportné úvery v povojnovom období
výrazne prispeli k rozvoju multilaterálnej spolupráce a stabilným hospodárskym
politikám. Sú jedným zo základov štruktúry globálnych obchodných dohôd
zameraných na otvorené a efektívne trhy. Reguláciu exportných úverov má v gescii
výlučne OECD; je to oblasť, ktorá bola OECD delegovaná od WTO (Svetová obchodná
organizácia). OECD stanovuje pravidlá, podmienky a určené investičné tovary, pri
ktorých môže byť poskytnuté štátom dotované financovanie obchodu, čím sa
eliminujú oficiálne finančné subvencie a neférové praktiky v hospodárskej
konkurencii.

