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Stála misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch jún – júl 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.
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OECD Employment Outlook 2012
Výhľad zamestnanosti OECD 2012
OECD vydala už tridsiaty raz svoju vlajkovú publikáciu Výhľad zamestnanosti.
Publikácia sa zaoberá vývojom pracovného trhu, ako aj jeho krátkodobým výhľadom.
Jej význam je o to väčší, že sa zaoberá pracovným trhom v čase doznievania
nedávnej hospodárskej krízy, a zároveň oživovania svetového hospodárstva. Venuje sa
skúmaniu oživovania pracovných trhov, zaoberá sa aspektmi, ktoré zväčšujú odolnosť
pracovných trhov v čase recesie, skúma znižovanie podielu pracovnej sily (formou
odmeňovania) v prospech kapitálu na národnom dôchodku, ako aj otázkami, čo
znamená zelený rast pre pracovníkov a politiky pracovných trhov. Správa sa ďalej
venuje vplyvom vybraných politík pracovného trhu a inštitúcií na odolnosť pracovného
trhu, poskytuje návod ako môžu politiky zamerané na rozvoj pracovného trhu
a zručnosti pracovníkov prispieť k rýchlemu, účinnému a spravodlivému prechodu na
nízko uhlíkové hospodárstvo. Základným odkazom publikácie je, že miera
nezamestnanosti zostáva vo viacerých krajinách OECD naďalej na vysokej,
neprijateľnej úrovni. Zvýšila sa takisto miera dlhodobo nezamestnaných. Aby krajiny
OECD dosiahli mieru zamestnanosti aspoň na úrovni pred krízou, museli by vytvoriť
takmer 14 miliónov nových pracovných miest. V súčasnej situácii, keď boli takmer
vyčerpané možnosti monetárnej politiky a opatrenia fiškálnej politiky sú značne
obmedzené vo väčšine krajín OECD, kľúčovými opatreniami sú štrukturálne reformy vo
výrobnom a na pracovnom trhu.
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OECD International Migration Outlook 2012
Výhľad medzinárodnej migrácie OECD 2012
Publikácia predstavuje v poradí už 36. správu OECD o medzinárodnej migrácii.
Poskytuje široký prehľad o trendoch v migračných tokoch, zaoberá sa hlavnými
zmenami v migračných politikách, analyzuje vplyv migrácie na pracovné trhy podľa
úrovne vzdelania a povolania. Osobitne rozoberá vplyv nedávnej ekonomickej krízy na
pracovnú migráciu a nezamestnanosť zahraničných pracovníkov a poskytuje prehľad
o zmenách, ktoré sa týkajú rodinnej a humanitárnej migrácie, ako aj o vykonávaní
hraničných kontrol, ktoré sú dôkazom sprísňovania migračnej legislatívy. Ďalej správa
upozorňuje na zvyšujúcu sa dôležitosť migračných tokov z Ázie do krajín OECD
a zaoberá sa problémami existujúcich pracovných systémov v Ázii. Podľa správy
dosiahla v roku 2010 trvalá migrácia v krajinách OECD výšku 4,1 milióna osôb
a dočasná migrácia 1,9 milióna osôb, čo predstavuje zníženie o 3%, resp. 6%. Najväčší
pokles bol zaznamenaný v pracovnej migrácii. Ostatné kategórie, akými sú rodinná
a humanitárna migrácia, zaznamenali v porovnaní s rokom 2009 menšie zmeny.
Predbežné údaje za rok 2011 však ukazujú, že imigrácia začína opäť rásť, najmä vo
väčšine európskych krajín OECD, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande.

OECD Health Data 2012
Zdravotnícke údaje OECD 2012
Health Data je najkomplexnejšia databáza štatistík OECD pre oblasť zdravotníctva
a zdravotných systémov, poskytujúca komparačnú bázu pre 34 členských krajín
organizácie. Tohtoročná analýza hovorí o spomalení výdavkov v zdravotníctve
v krajinách OECD. Kým v období rokov 2000 – 2009 výdavky v zdravotníctve
v krajinách OECD rástli v priemere o 5% ročne, v roku 2010 to bol už takmer nulový
nárast. Podľa odhadov bola situácia obdobná aj v roku 2011. Ak sa ešte niektorým
krajinám darilo držať úroveň výdavkov v zdravotníctve na začiatku ekonomickej
krízy, rozpočtové škrty sa v roku 2010 už naplno prejavili, predovšetkým v krízou
najviac postihnutých krajinách EÚ. Podiel hrubého domáceho produktu vynaloženého
na zdravotníctvo zostáva v krajinách OECD stabilný alebo sa vo viacerých krajinách
mierne znížil. V roku 2010 predstavoval v priemere 9,5%, kým v roku 2009 to bolo
9,6%. Najvyšší percentuálny podiel hrubého domáceho produktu na zdravotníctve bol
v roku 2010 v USA (17,6%). V SR v roku 2010 predstavovali celkové výdavky
v zdravotníctve 9,0% hrubého domáceho produktu.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021
Poľnohospodársky výhľad OECD-FAO 2012-2021
Strednodobý poľnohospodársky výhľad vydávajú spoločne OECD a Organizácia pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO) už po ôsmykrát. Podľa výhľadu je nevyhnutné na
naplnenie potreby stále narastajúcej svetovej populácie zvýšiť poľnohospodársku
produkciu v časovom horizonte do roku 2050 o 60%. Takýto enormný nárast produkcie
je podľa oboch organizácií možný hlavne zvýšením produktivity poľnohospodárstva, čo
však predstavuje významnú výzvu. Za posledné desaťročia bol nárast
poľnohospodárskej produkcie v celosvetovom meradle niečo cez 2% ročne, OECD
a FAO na nasledujúce desaťročie odhadujú nárast len o 1,7% ročne. Ceny potravín by
mali byť v nasledujúcom desaťročí v priemere o 10 – 30% vyššie ako
v predchádzajúcich desiatich rokoch. Kvôli limitovaným pôdnym zdrojom organizácie
odhadujú menej ako 5%-ný nárast plochy poľnohospodárskej pôdy. Výhľad hovorí
o potrebe trvalo udržateľného využívania disponibilných prírodných zdrojov (pôdy,
vody, morských ekosystémov, rybných zásob, lesov a biodiverzity). Kľúčové je
posilnenie
poľnohospodárskej
vedy
a výskumu,
podpory
hlavne
malých
poľnohospodárskych subjektov, ako aj zníženie strát z poľnohospodárskej činnosti
a odpadu z potravinového reťazca.
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Water Quality and Agriculture – Meeting the Policy
Challenge
Kvalita vody a poľnohospodárstvo – naplnenie politickej výzvy
Kvalita vody predstavuje dlhodobo jednu z hlavných obáv v environmentálnych
prieskumoch verejnej mienky v krajinách OECD. Hlavnou výzvou pre tvorcov politík je
pritom otázka kvality vody využívanej v poľnohospodárstve, pričom dôležité je
zníženie znečistenia vody a zvýšenie jej kvality pre rekreačné a iné účely. Publikácia
OECD analyzuje prepojenie poľnohospodárskych politík na kvalitu vody. Pozerá sa na
aktuálne
trendy
a projekcie
pre
oblasť
znečistenia
vodných
zdrojov
z poľnohospodárskej činnosti a implikácie pre zmenu klímy, hodnotí náklady a výhody
z vplyvu poľnohospodárstva na vodné systémy. V publikácii sú prezentované aj
prípadové štúdie z USA, Austrálie, Nového Zélandu, baltického regiónu, Francúzska,
Spojeného kráľovstva a Európskej únie. V závere štúdia ponúka krajinám OECD súbor
odporúčaní pre zlepšenie kvality poľnohospodárskej vody.

Farmer Behaviour, Agricultural Management and
Climate Change
Správanie poľnohospodárov, poľnohospodársky manažment a zmena
klímy
Poľnohospodári sú si dlhodobo vedomí potreby adaptácie na zmenu klímy,
v súčasnosti však už musia čeliť reálnym výzvam v praxi. Pre tvorcov politík sa
vynárajú aj ďalšie výzvy v podobe sociálnych a kultúrnych faktorov, ako napríklad
potreba vzdelávania, informovanosti alebo vplyv tradičných miestnych
poľnohospodárskych praktík na napredovanie v oblasti adaptácie na zmenu klímy
a zmierňovania jej dopadov. Analýza upozorňuje na dôležitosť environmentálnej
efektívnosti a nákladovej efektivity politík. Vychádzajúc z praktických skúseností
členských krajín OECD, publikácia identifikuje možnosti nastavenia politík, ktoré
môžu prispieť k udržateľnosti a odolnosti poľnohospodárskeho sektoru v kontexte
vplyvu zmeny klímy. Poukazuje i na fakt, že reálny environmentálny dopad
politických nástrojov je zvyčajne oveľa menší ako ich potenciál.

OECD Environmental Performance Reviews –
Slovenia
Hodnotenia environmentálnej výkonnosti OECD – Slovinsko
Slovensko sa zapojilo do prvého hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovinska od
jeho vstupu do OECD v roku 2010. OECD sformulovala pre Slovinsko 36 relevantných
odporúčaní pre oblasti: zelený rast, environmentálny manažment, medzinárodná
spolupráca v oblasti životného prostredia, zmena klímy, znečistenie ovzdušia
a odpadové hospodárstvo. Ako voliteľné kapitoly si Slovinsko stanovilo témy zmeny
klímy a znečistenia ovzdušia a odpadového hospodárstva. Pre porovnanie, SR si zvolila
vo svojom poslednom hodnotení environmentálnej výkonnosti (zverejnenom
v Bratislave 10. novembra 2011) ako voliteľné kapitoly zmenu klímy a energetiku
a interakciu poľnohospodárstva a životného prostredia. SR v publikácii spracovala
oblasti biodiverzita, medzinárodná environmentálna spolupráca a odpadové
hospodárstvo.
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Entrepreneurship at a Glance 2012
Pohľad na podnikanie 2012
Druhé vydanie tejto publikácie predstavuje súbor indikátorov merania stavu
podnikania s vysvetlením dát a implementácie jednotlivých politík. Novinkou sú
špeciálne kapitoly zamerané na meranie podnikania žien a financovanie podnikania.
Skúmanie podmienok a prístupu k financiám pre malé a stredné podniky je novým
projektom OECD, keďže prístup k financiám je práve pre malé a stredné podniky
komplikovanejší, a na druhej strane, nevyhnutný pre štart a fungovanie podnikania.
Tento význam zdôrazňuje fakt, že malé a stredné podniky sú dôležitým
zamestnávateľom vo všetkých krajinách OECD. Zber týchto dát je výsledkom
Programu
OECD
a Eurostatu
pre
indikátory
podnikania
(OECD-Eurostat
Entrepreneurship Indicators Programme), ktorý sa začal v roku 2006.

Financing SMEs and Entrepreneurs 2012
Financovanie malých a stredných podnikov a podnikateľov 2012

Prvá publikácia zameraná na bližšie poznanie podmienok prístupu k financiám pre
malé a stredné podniky pokrýva oblasť, ktorá doposiaľ nebola dostatočne
preskúmaná. Prístup k financiám predstavuje jednu z najväčších výziev pre
podnikateľov. Doteraz, pokiaľ sa vlády chceli touto otázkou zaoberať, problém
predstavoval nedostatočný rozsah dát a informácií. Práve lepšie dáta sú nevyhnutné
pre formovanie vhodných politík zameraných na rozvoj malých a stredných podnikov.
Hodnotenie pokrýva prístup malých a stredných podnikov k financiám v osemnástich
krajinách OECD (vrátane SR) aj mimo OECD. Môže tak byť vhodnou pomôckou pre
vlády a tvorcov politík pri formovaní stratégií a podporných programov pre malé
a stredné podniky, ako aj monitorovaní dosahov finančných reforiem na prístup
k financiám pre malé a stredné podniky.

Redefining “Urban” – A new way to measure
metropolitan areas
Opätovné definovanie pojmu „mestský“ – nový spôsob merania
metropolitných oblastí
Existuje dostatok výskumu v oblasti meniaceho sa charakteru miest a spôsobov ako
narastajúca urbanizácia ovplyvňuje mestský život. Fundamentálnou otázkou však
zostáva, čo to vlastne mesto je, keďže mestský a vidiecky život sú čoraz viac
prepojené. Publikácia si dala za cieľ stanoviť jasnú definíciu pojmu „mestský“
(urban) a byť tak nápomocnou pre lepšie pochopenie súčasnej reality a tvorbu lepších
politík pre mestský rozvoj. Tvorcovia politík venujú viac pozornosti potenciálu
mestských oblastí prispievať k ekonomickému rastu krajiny, pri súčasnom napĺňaní
sociálnych a environmentálnych cieľov. Zároveň vedci diskutujú o úlohe mestských
aglomerácií pri zvyšovaní rastu, ako aj regionálnych politík pri vybalancovaní
výkonnosti národnej ekonomiky. Publikácia má ambíciu prispieť do tejto diskusie,
preto ponúka súbor politických nástrojov a solídnu údajovú bázu.

