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Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch máj – jún 2012.
Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež sú dostupné
v Depozitnej knižnici OECD v Bratislave (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.

Climate Change and Tourism
Policy in OECD Countries

OECD Economic Outlook 2012
Ekonomický výhľad OECD 2012
Ekonomický výhľad OECD 2012 prináša aktuálny ekonomický výhľad členských
a niektorých nečlenských krajín OECD. Sú náznaky zlepšovania globálneho oživovania,
avšak naďalej pretrvávajú negatívne riziká. Najväčším rizikom výhľadu je situácia
v eurozóne. Hrozí opätovná kríza dôvery. Hlavný odkaz OECD znie, že jedine cielené
štrukturálne reformy („go structural“) môžu významne prispieť k oživovaniu
hospodárskeho rastu. OECD ich vníma ako účinný krátkodobý nástroj
s multiplikačnými efektmi, nakoľko škála nástrojov fiškálnej a menovej politiky sa
takmer vyčerpala. Na margo neistoty ohľadom vývoja v eurozóne (a Grécku) OECD
konštatuje potrebu systémových opatrení na posilnenie dôvery využitím synergie
všetkých disponibilných nástrojov (napr. zaviesť spoločné eurobondy či posilniť úlohu
Európskej centrálnej banky, alebo navýšiť záchranné fondy). Jedine vtedy krajiny
získajú priestor a čas na implementáciu potrebných politík. Ak nebude systémová
záchranná sieť vybudovaná, Európa bude opätovne v budúcnosti vystavená podobnej
krízovej situácii. OECD má pomerne optimistický pohľad na vývoj ekonomiky SR.
Podľa OECD bude SR tento rok rásť tempom 2,6% a 3,0% budúci rok.
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ITF Transport Outlook 2012 – Seamless Transport
for Greener Growth
Medzinárodné dopravné fórum – Výhľad pre sektor dopravy 2012 –
Plynulá doprava pre zelenší rast
Výhľad pre sektor dopravy prezentovalo Medzinárodné dopravné fórum (ITF),
organizácia v systéme OECD, na výročnom ministerskom zasadnutí v Lipsku (2. – 4.
mája 2012). Tohtoročný výhľad sa skladá z troch kapitol. Prvá sa venuje dopadu
ekonomickej krízy na sektor dopravy a krátkodobým vyhliadkam pre sektor. Kapitola
dva sa zaoberá dlhodobými scenármi v horizonte roku 2050 a tretia reflektuje ako
nízky ekonomický rast a vysoké zadĺženie krajín vplývajú na budúce financovanie
sektora dopravy. Z aktuálnej situácie vyplýva, že očakávania, že obmedzené verejné
financie nahradia súkromné zdroje, by nemali byť príliš ambiciózne. Berúc do úvahy
aj zmenu klímy, je zrejmé, že neexistujú jednoduché riešenia a pre zabezpečenie
potenciálneho úspechu sú potrebné predovšetkým vyvážené politiky orientované na
technológie a mobilitu.

Taxing Wages
Zdaňovanie miezd
Jedinečná publikácia, ktorá prináša porovnanie miery zdaňovania pracovnej sily
v členských krajinách OECD. Zahŕňa daň z príjmu fyzických osôb, odvody platené
zamestnancami a zamestnávateľmi a sociálne dávky pre rodiny. Zdaňovanie príjmov
je kvantifikované na ôsmich typoch domácností v závislosti od počtu členov rodiny
a ich pracovného statusu. Kniha je rozdelená do troch kapitol: 1. Trendy v daňovom
zaťažení v rokoch 2000 – 2011; 2. Popis situácie v jednotlivých krajinách v roku 2011;
3. Metodológia. Špeciálnou prílohou tohtoročného vydania sú trendy v zdaňovaní
fyzických osôb a odvodoch. Cieľom publikácie je poskytnúť informáciu o výpočte daní
v jednotlivých krajinách, výške celkového daňového zaťaženia, nákladoch na prácu
a umožniť tak porovnanie medzi krajinami.

OECD Sovereign Borrowing Outlook 2012
Výhľad riadenia vládnych dlhov 2012
Výhľad riadenia vládnych dlhov poskytuje odhady na obsluhu vládnych dlhov za
minulý rok a projekcie na tento rok. Publikácia obsahuje aj výhľad rizikovosti krajín
a pojednáva o dopade finančnej nákazy na operácie pri obsluhe dlhu a zmenách
techník pri riadení dlhu. Krajiny čelia výzvam efektívne obsluhovať vládne dlhy vo
vysokých čiastkach za nízke náklady. Dlhové portfóliá by mali byť zároveň spravované
hlavne prostredníctvom dlhodobých inštrumentov. Jedným z najpálčivejších
aktuálnych problémov vlád je ako čeliť trhovému sentimentu vnímania rizikovosti
krajiny, ktorý sa veľmi rýchlo môže obrátiť a zvýšiť náklady na obsluhu dlhu.
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OECD Pensions Outlook 2012
Výhľad dôchodkových systémov 2012
Vo vôbec prvom vydaní publikácie tohto druhu OECD apeluje na zvyšovanie veku
odchodu do dôchodku, predovšetkým v dôsledku finančnej udržateľnosti
dôchodkových systémov a spravodlivejšej medzigeneračnej distribúcie nákladov na
starobu. Ako jednu z najefektívnejších a najtransparentnejších ciest zvyšovania veku
odchodu do dôchodku vidí OECD automatické prelinkovanie dôchodkového veku na
očakávanú dĺžku života. Avšak ani zvyšovanie dôchodkového veku nie je všeliekom,
pretože nepostačuje na pokrytie nákladov na dôchodky z verejných zdrojov, a preto
je podľa organizácie nevyhnutné posilňovať príspevky do súkromných pilierov
dôchodkového sporenia, pričom dôchodkové sporenie v súkromných pilieroch by malo
byť povinné. OECD v správe venuje osobitnú kapitolu aj dôchodkovým reformám
v krajinách strednej a východnej Európy. Experti OECD vypočítali aj dopad
hypotetického zrušenia druhého piliera na dôchodky v Poľsku, Estónsku a na
Slovensku.

Sick on the Job? Myths and Realities about
Mental Health and Work
Chorý z práce? Mýty a skutočnosti o mentálnom zdraví a práci
Napriek tomu, že duševné zdravie je v súčasnosti jednou z najväčších sociálnych
výziev a výziev pracovných trhov krajín OECD, relatívne málo je známe o jeho
spojitosti s invaliditou a zamestnanosťou. V tejto súvislosti sa vynárajú nové otázky,
ako napríklad, prečo stále viac mladých ľudí v krajinách OECD využíva výhody
invalidných dôchodkov bez toho, aby niekedy vôbec pracovali alebo ako prispieva
zmena pracovného prostredia k trendom v chorobách duševného zdravia. Publikácia
OECD sa na základe údajov a faktov zameriava na identifikáciu najväčších nedostatkov
vo vedomostiach v tejto oblasti. Dáva si za cieľ poskytnúť komplexnejší obraz
o politikách, ktoré vytvárajú pracovné miesta bez stresu a zaťaženia a zabezpečujú
lepšiu pracovnú inklúziu ľudí s duševnými chorobami.

The Development Dimension – Strengthening
Accountability in Aid for Trade
Rozvojový rozmer – posilnenie zodpovednosti v Aid for Trade
V čase, keď sú rozpočty na rozvojovú pomoc pod výrazným tlakom, je nevyhnutné
zvyšovať vzájomnú zodpovednosť za dosahovanie výsledkov. Toto je obzvlášť pravda
v prípade pomoci pre obchod, ktorá sa stala významnou prioritou v rozvojovej
spolupráci. Správa Rozvojový rozmer – posilnenie zodpovednosti v Aid for Trade sa
zameriava na poskytovanie informácií o tom, čo by rozvojová komunita mala vedieť
o výsledkoch v pomoci pre obchod, čo odhalili hodnotenia programov a projektov
a ako obchodná a rozvojová komunita môžu zlepšiť efektívnosť intervencií pomoci pre
obchod.
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Energy Technology Perspectives 2012
Perspektívy energetických technológií 2012
Publikácia sa každoročne zameriava na najnovší vývoj v energetických technológiách.
Sú v nej prezentované rôzne scenáre a stratégie do roku 2050. Ak by pokračoval
súčasný vývoj, do roku 2050 by sa energetický dopyt, ale aj produkcia emisií vo svete
zdvojnásobili. Na druhej strane je dobrou správou, že použitie najmodernejších
technológií, súčasne so spoločným postupom vlád, priemyslu a prístupu obyvateľstva,
môže prispieť k dosiahnutiu prírastku teploty iba o 2 stupne Celzia (2DS), čím by sa
mohlo podariť naplniť cieľ v oblasti zmeny klímy. Publikácia posudzuje tri scenáre
znižovania emisií. Na dosiahnutie dvojstupňového klimatického cieľa je potrebné
znížiť do roku 2050 emisie na polovicu. Vo väčšej miere bude potrebné investovať do
výskumu a vývoja, sústrediť sa na aplikáciu odporúčaní pre dosiahnutie energetickej
efektívnosti, znížiť používanie uhlia a zvýšiť využívanie plynu. Vo väčšej miere bude
potrebné využívať energiu z odpadov, podporovať udržateľné systémy a tzv. smart
grids. Pri ťažbe uhlia bude potrebné využívať a zdokonaľovať technológiu
zachytávania a uskladňovania uhlíka (Carbon Capture and Storage). To všetko bude
vyžadovať vysoké investície. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) odhaduje
potrebu investícií vo výške 36 biliónov amerických dolárov do roku 2050.

Meeting the Water Reform Challenge
Výzva reformy v oblasti vodného hospodárstva
Analýza OECD poukazuje na zvyšujúci sa vplyv rýchleho rastu urbanizácie,
narastajúceho počtu svetovej populácie a zmien v dynamike ekonomík krajín na ich
zásobovanie vodou. OECD predpokladá 55%-ný nárast dopytu po vode do roku 2050,
čím sa zvýši i konkurenčné správanie krajín. Verejné politiky v oblasti zásobovania
vodou by mali byť rovnocenne stavané na kvalitatívnej i kvantitatívnej dimenzii.
Základom je racionálne využívanie vody, ako aj vhodné ekonomické nástroje
(primerané ocenenie vody) za účelom predchádzania plytvaniu týmto základným
prírodným bohatstvom. Pre zachovanie a zvýšenie kvality vody je dôležité prepojenie
medzi zberom odpadovej vody a jej spracovaním. Kľúčová je aj podpora inovácií
a investícií potrebných pre tvorbu „zelenej“ vodnej infraštruktúry. Analýza poukazuje
aj na výhody strategického finančného plánovania a kombinácie „3T“ (Tariffs, Taxes,
Transfers).

Climate Change and Tourism Policy in OECD
Countries
Zmena klímy a politika cestovného ruchu v krajinách OECD
Publikácia vypracovaná OECD a Environmentálnym programom Organizácie spojených
národov (UNEP) analyzuje otázky súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy a zmiernenia
jej dopadov v oblasti cestovného ruchu. Poskytuje odporúčania s cieľom
identifikovania prioritných oblastí. Prehľad realizovaných politík vypovedá o tom, že
súčasný stav je neuspokojivý v zmysle nedostatočného uvedomenia si možných
vplyvov zmeny klímy na cestovný ruch.

