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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 september –
október 2012. Publikácie je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež sú
dostupné v knižnej podobe 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.
Plánujeme Vám pravidelne zasielať tieto informácie. Ak si tak neželáte,
uvítame Vašu spätnú väzbu.

World Energy Outlook 2012
Agricultural Policy
Monitoring and Evaluation
2012

Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant
Students
Nepoužívané zručnosti: Využitie potenciálu študentov imigrantov
Úspech krajín v integrácii detí imigrantov je kľúčovým meradlom účinnosti sociálnej
politiky vo všeobecnosti a osobitne vzdelávacej politiky. Rozdiel vo výkonnosti medzi
študentmi imigrantmi a domácimi študentmi v rôznych krajinách, a to aj po
prispôsobení sa sociálno-ekonomickému zázemiu naznačuje, že vzdelávacia politika má
dôležitú úlohu pri odstraňovaní týchto nedostatkov. Napriek tomu je
nepravdepodobné, že sama vzdelávacia politika úplne vyrieši tieto problémy.
Publikácia Nepoužívané zručnosti: využitie potenciálu študentov imigrantov bola
spoločne vytvorená krajinami, ktoré sa zúčastnili programu PISA, odborníkmi a
inštitúciami konzorcia PISA, Riaditeľstvom OECD pre vzdelávanie a Riaditeľstvom pre
zamestnanosť, prácu a sociálne veci. Ponúka dôkladný pohľad na rôzne faktory,
vrátane jazyka a sociálno-ekonomického znevýhodnenia, ktoré môžu brzdiť plnú
integráciu študentov imigrantov do cieľovej spoločnosti.
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Free Movement of Workers and Labour Market
Adjustment: Recent Experiences from OECD Countries
and the European Union
Voľný pohyb pracovníkov a prispôsobovanie pracovného trhu: Nedávne
skúsenosti krajín OECD a krajín EÚ
Demografické odhady pre nasledujúce desaťročia predpovedajú zmenšovanie pracovnej
sily vo väčšine krajín OECD. V členských krajinách EÚ sa odhaduje zníženie počtu
pracovníkov do roku 2030 o 12%. Stále sa zvyšujúca konkurencia globálneho
hospodárskeho prostredia navyše zrýchľuje tempo štrukturálnych zmien. V dôsledku
toho sa, napriek vysokej miere nezamestnanosti v súčasnosti v mnohých krajinách
OECD, v priebehu nasledovných dvoch desaťročí predpokladá nedostatok zručných a
kvalifikovaných pracovníkov, čo bude mať zásadný vplyv na hospodársky rast. Preto je
udržiavanie vysoko kvalitnej pracovnej sily kľúčovým strategickým cieľom pre
zamestnanosť a hospodársky rast. V tejto súvislosti a v súvislosti s nárastom významu
otázky migrácie v agende zamestnanosti EÚ, začala OECD v roku 2011 implementovať
program „Zosúladenie ekonomickej migrácie s potrebami trhu práce“. Projekt
poskytuje nový pohľad na politiky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívnej
reakcie ekonomickej migrácie na potreby trhu práce. V rámci projektu sa v Bruseli
uskutočnila spoločná konferencia Európskej komisie a OECD „Rozširujúce sa oblasti
voľného pohybu pracovnej sily a trendy v medzinárodnej migrácii“. Publikácia je
výstupom z konferencie.

Connecting with Emigrants: A Global Profile of
Diasporas
Spojenie s emigrantmi: Globálny profil diaspór
Potenciál diaspór ako zdroja hospodárskeho a sociálneho rozvoja závisí od ich
charakteristík, akými sú veľkosť, zloženie, úroveň zručností a stupeň koncentrácie, ale
aj od stupňa integrácie diaspór v cieľovej krajine a hospodárskej, politickej a sociálnej
situácie v krajine pôvodu. Vlády krajín môžu napomáhať integrácii diaspór
prostredníctvom vzájomnej komunikácie a vytváraním priaznivého prostredia pre ich
existenciu alebo priamo podporovaním mobility a využívaním potrebných zručností
pracovníkov diaspór. Spoločná publikácia OECD a Francúzskej rozvojovej agentúry
(Agence française du développement) sa zaoberá diaspórami v 140 krajinách. Popisuje
ich veľkosť, vrátane počtu detí narodených migrantom v cieľových krajinách,
charakteristiku populácie migrantov (pohlavie, vek, vzdelanie a ich integráciu na
pracovné trhy), počet a hlavné cieľové krajiny medzinárodných študentov, toky
migrantov do krajín OECD a poskytuje informácie a údaje o záujme rôznych
populačných skupín emigrovať. Informácie sú rozdelené do šiestich geografických
oblastí: Ázia a Oceánia, Latinská Amerika a Karibská oblasť, krajiny OECD, nečlenské
krajiny OECD a Stredná Ázia, Blízky východ a Severná Afrika, Subsaharská Afrika. Práca
ďalej analyzuje historické trendy migrácie v každej geografickej oblasti a zaoberá sa
pravdepodobným budúcim vývojom a problémami.

Policy Priorities for International Trade and Jobs
Priority politík pre medzinárodný obchod a pracovné miesta
Publikácia vyšla ako súčasť projektu ICITE (International Collaborative Initiative on
Trade and Employment), na ktorom participuje desať medzinárodných organizácií
zaoberajúcich sa skúmaním vplyvu medzinárodného obchodu na zamestnanosť. Je
rozdelená do 14 kapitol a štyroch častí. Prvá časť sa venuje obchodu, mzdám
a zamestnanosti, pričom prakticky celá publikácia je postavená na prípadových
štúdiách. V druhej časti je analyzovaný obchod so službami, tretej obchod a pracovné
podmienky a v záverečnej časti sa autori bližšie pozreli na perspektívy regionálneho
obchodu.
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OECD Tourism Trends and Policies 2012
Trendy a politiky v cestovnom ruchu 2012
Publikácia poskytuje komparatívne poznatky o politikách, ako aj dáta, tematické
kapitoly a profily krajín so štatistickými údajmi a špecifickými národnými politikami.
Je to pravidelná vlajková publikácia OECD v oblasti cestovného ruchu vychádzajúca
každé dva roky. Rozoberá základné trendy vývoja v cestovnom ruchu a slúži ako
benchmark na porovnanie sa s ostatnými krajinami v problematike ako efektívne
krajiny podporujú konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu a inováciách.

Transition to Tertiary Education and Work for Youth
with Disabilities
Dosiahnutie terciárneho vzdelania a získanie práce pre mladých so
zdravotným postihnutím
Publikácia OECD sa zaoberá trendmi ďalšieho vzdelávania alebo zamestnanosti
mladých dospelých so zdravotným postihnutím po získaní sekundárneho vzdelania.
Zároveň sa zaoberá faktormi, ktoré umožnili ľahký prechod k terciárnemu vzdelávaniu
a zamestnanosti. Poskytuje údaje o mladých dospelých z Českej republiky, Dánska,
Holandska, Francúzska a Nórska. Správa ukazuje, že mladí ľudia so zdravotným
postihnutím, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie s maturitou v roku 2007, väčšinou
začali študovať na terciárnom stupni, zatiaľ čo tí, ktorí ukončili terciárne vzdelávanie
v ten istý rok, vstúpili na trh práce. Mladí dospelí s postihnutím, ktorí majú horšie
sociálno-ekonomické zázemie, majú menej príležitostí postupovať ako tí, ktorí majú
lepšie sociálno-ekonomické zázemie a podmienky. Na druhej strane, mladí dospelí so
zdravotným postihnutím, ktorí študujú na terciárnom stupni, si myslia, že získali
rovnakú príležitosť ako ich zdravotne nepostihnutí rovesníci, a zároveň získali
sebavedomie a lepšie príležitosti začlenenia sa do spoločnosti. Správa tiež poukazuje
na skutočnosť, že pretrvávajúca nečinnosť po skončení stredoškolského vzdelania má
silný „oddeľujúci“ efekt.

OECD Internet Economy Outlook 2012
Výhľad internetovej ekonomiky 2012
Internet sa stáva jedným z fundamentov infraštruktúry a napomáha tak rozvoju
ekonomiky. Podľa najnovšej správy OECD internetové firmy výrazne prispievajú
k nárastu odvetvia informačných technológií i zamestnanosti. 250 svetových firiem
s najvyššími príjmami v informačno-telekomunikačnom sektore v čase krízy zvýšilo
zamestnanosť o 4% v roku 2010 a o 6% v roku 2011. Najväčší nárast zamestnanosti
zaznamenali práve internetové firmy (Google, Amazon). Najviac ľudí zamestnaných
v IKT sektore je v USA. IKT firmy navyše prispievajú k výskumu a inováciám
a celkovo zefektívňujú sektor služieb. Okrem ďalších štatistík publikácia ponúka
novú metodológiu merania vplyvu internetu na ekonomický rast. Podľa prepočtov,
13% pridanej hodnoty v roku 2010 pochádzalo práve z internetu.
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World Energy Outlook 2012
Svetový energetický výhľad 2012
Publikácia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá je každoročne očakávaná
v odborných kruhoch na celom svete, obsahuje najnovšie štatistické údaje,
informácie o vývoji v energetickej politike, skúsenostiach vybraných krajín, analýzy a
rozbory súčasného stavu, projekcie rôznych scenárov a predpovede pre rôzne oblasti
energetického sektora do roku 2035. Pozostáva zo štyroch kapitol: globálne
energetické trendy, zameranie na energetickú efektívnosť, energetický výhľad Iraku a
špeciálne témy. Formovanie globálneho energetického systému sa mení v dôsledku
vývoja v USA, Kanade a Iraku. V niektorých krajinách sa prehodnocuje politika
využívania jadrovej energie, napr. v Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku a Francúzsku.
Na význame nadobúdajú opatrenia energetickej efektívnosti. Strategické plány
v tejto oblasti majú v Číne, Japonsku a EÚ. Významné ciele si stanovili aj Kórejská
republika a USA, ktorých politika smerom k vyššej efektívnosti bola ocenená ako
príklad správneho prístupu. Hlavné závery z publikácie Svetový energetický výhľad
2012 potvrdzujú stále nezastupiteľnú úlohu všetkých zdrojov energie do roku 2035, aj
keď predpokladajú výrazné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie. Dôležitú
úlohu môže zohrať implementácia opatrení energetickej efektívnosti. Odstraňovanie
bariér smerom k zabezpečeniu investícií na ich realizáciu môže uvoľniť potenciál
a priniesť značné zisky v oblasti energetickej bezpečnosti, hospodárskeho rastu
a životného prostredia. Spojené štáty americké, ktoré v súčasnosti dovážajú približne
20% svojich energetických potrieb, by sa mohli stať do roku 2030 sebestačnou
krajinou. Prestanú byť závislými od dovozu ropy, čo bude znamenať dramatický zvrat
nielen na medzinárodnom energetickom trhu, ale bude to mať aj významný politický
dosah.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2012,
OECD Countries
Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD 2012
Podľa analýzy OECD pokračuje pokles úrovne podpôr producentov v členských krajinách
OECD, pričom organizácia konštatuje ich historicky najnižšiu úroveň (19% celkových
hrubých poľnohospodárskych príjmov). Príčinu poklesu vidí OECD viac vo vývine na
svetových poľnohospodárskych trhoch ako v explicitných zmenách v poľnohospodárskych
politikách členských krajín. Správa konštatuje pretrvávanie veľkej variability v úrovni
podpôr v jednotlivých členských krajinách. Najnižšiu výšku podpôr majú naďalej Nový
Zéland (1%), Austrália (3%) a Čile (4%). Najvyššia podporovanosť pretrváva v Nórsku
(60%), Švajčiarsku (56%), Južnej Kórei (50%) a na Islande (47%). Podpora v EÚ dosiahla
za hodnotené obdobie 2009 – 2011 výšku 20%, čo je oproti monitoringu 2011 pokles
o 2%. OECD v správe konštatuje naďalej nízku úroveň podpôr s environmentálnymi
cieľmi a zameraním na riadenie rizika v poľnohospodárstve. Organizácia prináša
hodnotenie poľnohospodárskych politík svojich členských krajín od roku 1986. Okrem
monitoringu celkovej úrovne podporovanosti poľnohospodárskeho sektoru OECD v správe
analyzuje aj štruktúru podpôr. Organizácia hodnotí poľnohospodársku politiku Slovenska
od roku 2001, pričom po našom vstupe do EÚ je slovenská agropolitika hodnotená
v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

