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Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch marec – máj
2012. 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.
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OECD Environmental Outlook to 2050 – The
Consequences of Inaction
Environmentálny výhľad OECD do roku 2050 – Dôsledky nečinnosti

Cieľom publikácie je zistiť, čo môžu demografické a ekonomické trendy znamenať
pre životné prostredie, ak sa svet nedohodne na zavedení prísnejšej zelenej politiky.
Výhľad sa zameriava na štyri hlavné oblasti: zmenu klímy, biodiverzitu, sladkovodné
zdroje a vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie obyvateľstva. Tieto štyri
environmentálne výzvy označil predchádzajúci Environmentálny výhľad OECD do roku
2030, publikovaný v roku 2008, ako „otázky s výkričníkom“, ktoré si akútne vyžadujú
pozornosť. Podľa výhľadu je potrebné rýchlo a komplexne konať, aby sa predišlo
významným stratám a dôsledkom nečinnosti, a to z hospodárskeho, ekologického
i ľudského hľadiska. Napriek tomu, že v súčasnosti sú pre krajiny prioritné hlavne
otázky konsolidácie verejných financií a vysoká miera nezamestnanosti, nemali by sa
zanedbávať ani riešenia dlhodobých problémov v oblasti životného prostredia. Podľa
OECD buď budeme okamžite konať, alebo budeme v budúcnosti znášať vysoké
náklady z dôvodu našej nečinnosti. Jedným z riešení môže byť podľa organizácie
smerovanie k zelenému rastu.
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Economic Survey of the Euro Area 2012
Ekonomický prehľad eurozóny 2012
OECD prináša po dvoch rokoch ekonomické hodnotenie eurozóny. Hodnotiaca správa
sa zamerala na opatrenia nevyhnutné na riešenie dlhovej a bankovej krízy a na
význam štrukturálnych reforiem na posilnenie hospodárskeho rastu. Podľa OECD sa
zatiaľ nepodarilo stabilizovať situáciu v eurozóne a zavedené mechanizmy (Európsky
fond finančnej stability,
Európsky stabilizačný mechanizmus) finančné trhy
dostatočne nepresvedčili. OECD preto apeluje na urýchlené riešenie krátkodobých
priorít (Grécko, navýšenie zdrojov EFSF/ESM, rekapitalizácia bánk) a výziev
v dlhodobom horizonte – hlavne na politický aspekt Európy (demokratické princípy
a legitímnosť) a na implementáciu štrukturálnych reforiem. Kombinácia fiškálnej
konsolidácie a oddlžovania bankového sektora môžu zabrzdiť hospodársky rast, preto
je implementácia prorastových štrukturálnych reforiem nevyhnutná, o to viac
v menovej únii. OECD tiež podporuje zmeny v inštitucionálnom riadení eurozóny.

Economic Survey of the European Union 2012
Ekonomický prehľad Európskej únie 2012
Hodnotiaca správa OECD sa zamerala na štrukturálne reformy v oblasti jednotného
trhu (single market zahŕňajúci služby, zdaňovanie, inovácie, liberalizáciu obchodu
a služieb, poľnohospodárstvo, ochranu spotrebiteľa) a migrácie na trhu práce (interná
a externá). Pokrok v oblasti budovania jednotného trhu je podľa OECD slabý a za
kľúčové považuje napredovať v reformách, ktoré podporia hospodársky rast, t.j.
inovácie, podnikateľské prostredie. OECD v správe analyzuje aj výhody zjednotenia
zdaňovania právnických osôb a nepriamych daní. Opatrenia na trhu práce sú kľúčové,
nakoľko Európska únia zažíva markantný nárast nezamestnanosti. Mobilita práce
v rámci EÚ môže podporiť zamestnanosť. Jednotná imigračná politika môže vzhľadom
na demografické zmeny prispieť k prílevu kvalifikovaných pracovníkov.

Peer Review of the Slovak Republic – Phase 1:
Legal and Regulatory Framework
Hodnotiaca správa SR – Fáza 1: Legislatívny a regulačný rámec
Slovensko je v OECD členom globálneho fóra zameraného na transparentnosť
a výmenu daňových informácií, z čoho vyplýva povinnosť podrobiť sa hodnoteniu
stavu v oblasti výmeny daňových informácií. Hodnotiaca správa predstavuje prvú
fázu hodnotenia Slovenska. OECD hodnotila predovšetkým štandardy v oblasti
legislatívy výmeny daňových informácií, a to dostupnosť informácií (vlastníctvo,
účtovné záznamy, bankové informácie), prístup k informáciám (schopnosť
kompetentného orgánu poskytnúť informácie) a výmenu informácií (mechanizmus,
utajenosť, čas na spracovanie). Správa prevažne kladne hodnotí legislatívny rámec
Slovenska. Odporúča zlepšenie v oblasti prístupu k informáciám v prípade
zahraničných firiem a trustov. Privilegované postavenie daňových poradcov tiež
môže v istých prípadoch brzdiť proces výmeny daňových informácií.
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Equity and Quality in Education – Supporting
Disadvantaged Students and Schools
Rovnosť a kvalita vo vzdelávaní – Podpora znevýhodnených
študentov a škôl
Najvýkonnejšie vzdelávacie systémy sú tie, ktoré kombinujú rovnosť s kvalitou
a poskytujú všetkým študentom príležitosti pre dobré a kvalitné vzdelávanie.
Študenti, ktorí vychádzajú zo škôl bez ukončenia vyššieho sekundárneho vzdelania
alebo bez potrebných zručností, majú menej príležitostí zamestnať sa. Takíto
študenti pravdepodobne budú mať menší záujem o ďalšie vzdelávanie alebo sa budú
menej zúčastňovať na verejnom živote modernej spoločnosti. Zlyhanie vo
vzdelávaní má tiež svoje ekonomické dôsledky. Slabo vzdelaní ľudia limitujú
kapacity hospodárstva ďalej sa rozvíjať a inovovať. Správa sa preto zameriava na
vysvetlenie politík, ktoré majú vplyv na prekonanie a znižovanie nerovností vo
vzdelávacích systémoch OECD. Vysvetľuje prečo sa oplatí investovať do
prekonávania neúspechu pri vzdelávaní v základnom a strednom školstve. Ďalej
informuje o alternatívach, ktoré existujú a zlepšujú vzdelávacie politiky, ako aj
o opatreniach, ktoré je potrebné prijímať, aby sa zlepšil vzdelávací proces najmä
v školách s nízkou výkonnosťou a v znevýhodnených školách.

International Drivers of Corruption – A Tool for
Analysis
Medzinárodné poháňače korupcie
Korupcia a ostatné problémy súvisiace s riadením spoločnosti vychádzajú primárne
z procesov týkajúcich sa domácej politickej ekonómie. Existujú tu však aj
medzinárodné faktory, ktoré sa navzájom ovplyvňujú s domácimi procesmi –
medzinárodné poháňače korupcie. Publikácia predstavuje analytický nástroj na
pochopenie ako ovplyvňujú riadenie a korupciu na národnej úrovni. Skladá sa zo
šiestich kapitol, pričom prvé dve obsahujú predstavenie nástroja a jeho používanie a
zvyšné kapitoly sú prípadové štúdie na vybraných afrických krajinách a konkrétnych
korupčných prípadoch.

Business Innovation Policies – Selected Country
Comparisons
Inovačná politika v biznise – Porovnanie vybraných krajín
Štúdia bližšie rozoberá trendy a kľúčové faktory vládnych politík a programov
zameraných na podporu inovácií v biznis sektore. Porovnáva jednotlivé programy a
identifikuje najlepšie praktiky vo viacerých krajinách, pričom detailnejšie sa venuje
najmä Kanade, Fínsku, Spojenému kráľovstvu a Európskej únii. V piatich kapitolách
najskôr charakterizuje politiky podpory inovácií v biznise a hlavné trendy, druhá
kapitola sa venuje podpore výskumu a rozvoja prostredníctvom priamej podpory
alebo daňovými úvermi. Tretia kapitola hovorí o podpore inováciami na inej báze
ako výskum a rozvoj, v štvrtej sa rozoberajú hlavné trendy a výzvy proinovačnej
politiky na strane dopytu. Piata kapitola obsahuje porovnanie a vyhodnotenie
jednotlivých podporných programov.
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Better Aid – Aid Effectiveness 2011, Progress in
Implementing the Paris Declaration
Lepšia pomoc – Efektívnosť rozvojovej pomoci 2011, Pokrok
v implementácii Parížskej deklarácie
Publikácia poskytuje prehľad o dosahovaní výsledkov stanovených v Parížskej
deklarácii a Akčnej agendy z Akry, ktoré sú získané z prieskumov z rokov 2006, 2008
a 2011. Celkovo sa na prieskume zúčastnilo 78 krajín. Údaje ukazujú, že dosiahnuté
výsledky sú dosť rozdielne a ich nerovnomernosť je skôr politického ako
technického charakteru. Vlády budú musieť vyvinúť zvýšenú politickú
zodpovednosť, aby tieto problémy prekonali. Je tiež nevyhnutné, aby vlády
nestratili zo zreteľa aj kvalitatívnu stránku rozvojovej pomoci, pretože občania
v donorských a partnerských krajinách majú záujem o poskytovanie efektívnej
rozvojovej pomoci prinášajúcej dlhotrvajúce výsledky.

Agricultural Policies for Poverty Reduction
Ako môžu poľnohospodárske politiky prispieť k zníženiu chudoby
Štúdia analyzuje úlohu, ktorú zohráva sektor poľnohospodárstva pri znižovaní
chudoby v rozvojových krajinách. Miléniový rozvojový cieľ 1 hovorí o eradikácii
extrémnej chudoby a hladu a zahŕňa cieľ znížiť medzi rokmi 1990 a 2015 počet ľudí
žijúcich pod úrovňou jedného amerického dolára na deň o 50%. Z krátkodobého
a strednodobého hľadiska je potrebné zvýšiť základné príjmy chudobných a posilniť
ich sociálnu ochranu. Keďže dve tretiny takéhoto obyvateľstva žijú na vidieku, kde
poľnohospodárstvo tvorí základnú ekonomickú aktivitu, bude si to vyžadovať politiky
a investície, ktoré prispejú k zvýšeniu príjmov v poľnohospodárstve. Z dlhodobého
pohľadu je potrebné predvídať štrukturálne zmeny v poľnohospodárstve, ktoré budú
prispievať k ekonomickému rozvoju sektora a, okrem iného, riešiť napríklad príčiny
klesajúceho podielu poľnohospodárstva na hrubom domácom produkte
a zamestnanosti.

Improving Agricultural Knowledge and Innovation
Systems – OECD Conference Proceedings
Zlepšenie znalostných a inovačných systémov v poľnohospodárstve
– Závery konferencie OECD
Dopyt po potravinách, krmivách a pohonných hmotách v poľnohospodárstve neustále
rastie. Rast produktivity poľnohospodárstva sa však spomaľuje, pričom tlak na
prírodné zdroje (voda, poľnohospodárska pôda) sa zvyšuje. Producenti sú vystavení
aj neistotám v oblasti cien poľnohospodárskych vstupov a vplyvom zmeny klímy.
Publikácia predstavuje výsledky konferencie OECD, ktorá sa zamerala na inovácie
v sektore poľnohospodárstva. Dáva odpoveď na otázky, ako môžu vládne politiky
prispieť k rastu produktivity poľnohospodárstva využitím inovácií v sektore a ako
môže medzinárodná spolupráca podporiť rast produktivity poľnohospodárstva
v rozvojových krajinách rovnako čeliacich zmene klímy a limitovaným prírodným
zdrojom.

