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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 november 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.

International Standards for
Fruit and Vegetables –
Watermelons

Public and Private Schools: How Management and
Funding Relate to their Socio-Economic Profile
Verejné a súkromné školy: Ako riadenie a financovanie súvisí s ich
sociálno-hospodárskym profilom
Program PISA naznačuje, že študenti, ktorí navštevujú súkromné školy, majú lepšie
priemerné sociálno-ekonomické zázemie ako tí, ktorí navštevujú verejné školy. Napriek
tomu je v niektorých krajinách malý rozdiel v sociálno-ekonomických profiloch medzi
verejným a súkromným školstvom. Prečo? Analýza výsledkov PISA konštatuje, že hoci
prevalencia súkromne spravovaných škôl v krajinách sa netýka sociálno-ekonomickej
stratifikácie v rámci školského systému, úroveň verejného financovania súkromne
spravovaných škôl je daná – čím vyšší je podiel verejných finančných prostriedkov
pridelených súkromne spravovaným školám, tým menšie je sociálno-ekonomické
rozdelenie medzi verejnými a súkromnými školami. Správa tiež poukazuje na
skutočnosť, že krajiny s úzkym sociálno-ekonomickým rozvrstvením vo svojich
vzdelávacích systémoch dosahujú lepšiu spravodlivosť a sociálnu súdržnosť, ale aj
lepšie výsledky v prieskume PISA.
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Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic
Approach to Skills Policies
Lepšie pracovné zručnosti, lepšia práca, lepší život: Strategický prístup
k politikám zručností
Najcennejšou menou 21. storočia sa stali pracovné zručnosti. Bez správneho
investovania do zručností sú ľudia odsúvaní na okraj spoločnosti, technický pokrok
nenapomáha hospodárskemu rastu a krajiny sa stávajú neschopnými súťažiť vo svete
založenom na základe znalostí. Aj táto mena však podlieha znehodnoteniu v závislosti
od toho, ako sa vyvíja pracovný trh, menia jeho požiadavky a znižujú sa zručnosti
jednotlivcov, ktoré nepoužívajú. Hospodárska kríza s vysokým počtom nezamestnaných,
najmä medzi mladými ľuďmi a s rastúcimi nerovnosťami v príjmoch zamestnancov,
prispela k potrebe výrazného a neustáleho zlepšovania zručností. Ako najsľubnejšia
cesta riešenia tohto problému sa javí investovanie do zručností počas celého života
jednotlivcov – v detstve, počas povinného vzdelávania a počas pracovného života.
Stratégia OECD o zručnostiach poskytuje krajinám návod, ako investovať do zručností,
ktoré sú potrebné na zlepšenie života ľudí a podporu hospodárskeho rastu. Na základe
identifikovania slabých a silných stránok súboru zručností, ktoré majú krajiny
k dispozícii, pomáha vytvoriť politiky a opatrenia pre zlepšenie. Stratégia poskytuje
platformu, na základe ktorej vlády krajín môžu účinne spolupracovať so všetkými
zainteresovanými stranami na národnej či miestnej úrovni.

OECD Science, Technology and Industry Outlook
2012
Výhľad vedy, technológií a priemyslu OECD 2012
OECD vydáva pravidelne každý druhý rok publikáciu s názvom „Výhľad vedy, technológií
a priemyslu“. Vo výhľade OECD mapuje hlavné politiky, trendy a výkonnosť členských
krajín a najdôležitejších rýchlo rastúcich ekonomík, tzv. emerging markets (BRIICS:
Brazília, Ruská federácia, India, Indonézia, Čína a Juhoafrická republika). Nad rámec
týchto krajín sú analyzované oblasti vedy, technológií, priemyslu a inovácií v Argentíne,
Kolumbii a Egypte. Publikácia predstavuje vhodnú príležitosť na porovnanie sa
s ostatnými vyspelými ekonomikami OECD a lepšie identifikovanie slabých miest, čo
môže poslúžiť pri tvorbe nových politík. Práve oblasti výskumu a vývoja (R&D) a inovácií
budú v blízkej budúcnosti kľúčové, ak si chce SR udržať konkurencieschopnosť
v priemysle a pritiahnuť nové investície s vyššou pridanou hodnotou. Publikácia sa
skladá zo štyroch častí rozdelených do desiatich kapitol. Prvá časť Inovácie
a makroekonomické prostredie sa venuje základným politikám a faktorom inovácií, ako
aj vplyvu krízy na investície krajín do R&D. V druhej časti Inovovanie pre globálne
a spoločenské výzvy sa zameriava na tzv. zelené inovácie a technológie, vzťah vedy
a technológií k starnutiu obyvateľstva a inovácie pre rozvoj. Tretia časť Hlavné trendy
v politikách venovaných vede, technológiám a inováciám (STI) je najdôležitejšia
z hľadiska substancie a rozoberá budovanie kapacít na inovácie, ich riadenie, ľudské
zdroje, interakciu a kooperáciu. Posledná časť s názvom Vyhodnotenie výkonnosti STI
obsahuje profily krajín s porovnaním ukazovateľov, čo slúži na názorné posúdenie
výkonnosti jednotlivých národných politík.
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Competitive Neutrality: Maintaining a Level Playing
Field between Public and Private Business
Konkurenčná neutralita: Zachovanie rovnakých podmienok medzi
štátnymi a súkromnými podnikmi
Stále rastúci význam štátnych podnikov v ekonomikách krajín OECD, ako aj rýchlo
rastúcich ekonomikách na svetovom trhu v čase globalizácie, bol podnetom pre
skúmanie ako zabezpečiť rovnaké podmienky pôsobenia na trhu pre súkromné a štátne
podniky. Problematika bola analyzovaná z viacerých aspektov – obchodnej politiky
(vrátane možnej štátnej podpory), hospodárskej súťaže a správy a riadenia podnikov
(corporate governance). Výsledky štúdie by mali slúžiť ako pomôcka pre decíznu sféru
v snahe zabezpečiť rovnaké podmienky (oblasť daní, verejné obstarávanie, regulácia,
subvencie ai.) pre podnikanie pre štátne a súkromné podniky. Na druhej strane,
štátne podniky často plnia aj inú (verejnú) funkciu ako len čisto komerčnú. Je však na
regulátorovi, aby boli zabezpečené podmienky aj pre pôsobenie súkromného podniku
na trhu.

SME Policy Index: Eastern Partner Countries 2012
Progress in the Implementation of the Small Business
Act for Europe
Index politiky MSP: Krajiny Východného partnerstva 2012, Pokrok
v implementácii Zákona pre malé podniky pre Európu
Hodnotenie rámca politík pre malé a stredné podniky (MSP) v krajinách Východného
partnerstva pomáha rozvíjať vhodné prostredie pre tieto podniky prostredníctvom
identifikovania silných a slabých miest v národných politikách a ich implementácii.
Publikácia pokrýva stav MSP v šiestich krajinách (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko,
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) v rámci programu Eurázia, jedného z piatich
regionálnych programov OECD. Okrem základnej charakteristiky makroekonomického
prostredia a podmienok pre MSP, sa pozornosť venuje aj parciálnym problematikám,
akými sú podnikanie žien, bankroty a druhá šanca na podnikanie, podmienkam pre
tzv. start-ups a verejné obstarávanie, prístupu k financiám, inováciám a zelenej
ekonomike. V poslednej časti sú uvedené profily jednotlivých krajín z pohľadu MSP.

Health at a Glance: Europe 2012
Pohľad na zdravotníctvo: Európa 2012
Podľa spoločnej publikácie OECD a Európskej komisie došlo v európskych krajinách
prvýkrát za posledné desaťročia k poklesu výdavkov na zdravotníctvo. Publikácia je
druhá v poradí, ktorá sa venuje európskemu kontinentu. Hodnotí výkonnosť
zdravotných systémov v 27 členských krajinách EÚ, piatich kandidátskych krajinách
a troch krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Rast výdavkov na
zdravotníctvo na obyvateľa sa v roku 2010 spomalil alebo klesol v takmer všetkých
európskych krajinách, došlo tak k zvráteniu trendu stabilného zvyšovania. Výdavky
na zdravotníctvo začali klesať už v roku 2009, najmä v krajinách najviac
postihnutých krízou. V roku 2010 však nasledovali výraznejšie škrty ako odpoveď na
narastajúci rozpočtový tlak a zvyšujúci sa pomer dlhu k hrubému domácemu
produktu. Publikácia okrem výdavkov na zdravotníctvo a zdroje financovania hodnotí
aj zdravotný stav obyvateľstva, rizikové faktory pre zdravie, ako aj zdroje a činnosti
zdravotných systémov. Aktuálna publikácia bola doplnená o novú kapitolu venujúcu
sa kvalite zdravotnej starostlivosti.
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Sustainable Materials Management – Making Better
Use of Resources
Udržateľné riadenie materiálov – Zlepšenie využívania zdrojov
Publikácia sa venuje úlohe udržateľného riadenia materiálov z pohľadu zeleného
rastu. Spôsoby ako krajiny využívajú svoje materiálové zdroje ovplyvňuje tlak, ktorý
je vyvíjaný na životné prostredie. Udržateľné riadenie a využívanie materiálových
zdrojov môže prispieť k znižovaniu tohto tlaku. Základnými princípmi sú zachovanie
národného prírodného kapitálu, rešpektovanie životného cyklu materiálov
a zavedenie celej škály multisektorových nástrojov. Správne riadenie materiálových
zdrojov pritom môže byť nápomocné pri zvyšovaní konkurencieschopnosti, riešení
problémov so zásobovaním a zvyšovaním rastu zamestnanosti a tvorby pracovných
miest, pri súčasnom zabezpečení ochrany životného prostredia a zachovania
prírodných zdrojov. Publikácia poskytuje prehľad politických princípov a nástrojov
pre udržateľné riadenie materiálových zdrojov, jeho výhody, poučenia zo skúseností
niektorých krajín a venuje sa aj výzvam a možnostiam napredovania. OECD
v publikácii poskytuje odporúčania pre vlády, ako aj pre súkromný sektor, pričom
ponúka aj možnosti, ako môže byť organizácia samotná v tejto oblasti pre členské
štáty nápomocná.

OECD Studies on Environmental Innovation: Energy
and Climate Policy
Štúdie OECD o ekoinováciách: Energetika a politika zmeny klímy
Publikácia je výsledkom práce OECD v oblastiach životného prostredia a inovácií
v sektoroch energetiky a mitigačných technológií pre zmenu klímy. Predstavuje údaje
o inováciách v krajinách OECD za obdobie posledných troch desaťročí. Ďalej
analyzuje medzinárodný pohyb mitigačných technológií pre zmenu klímy
a rozširovanie medzinárodnej vedeckej spolupráce. Poskytuje nové údaje o trendoch
a zákonitostiach v mitigačných technológiách pre zmenu klímy, hodnotí determinanty
inovácií, ich prijímanie a rozširovanie, ponúka návod na nastavenie politiky v oblasti
inovácií za účelom dosiahnutia cieľov mitigácie zmeny klímy. Publikácia zahŕňa
všetky hlavné mitigačné technológie, vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Na jej
príprave sa podieľal slovenský expert pracujúci na Direktoriáte OECD pre životné
prostredie Ivan Haščič.

International Standards for Fruit and Vegetables –
Watermelons
Medzinárodné normy pre ovocie a zeleninu – Dyňa červená
Brožúra doplnená fotografiami je praktickým výstupom Schémy OECD pre
uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu, ktorá funguje v rámci
Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo. Najnovšia brožúra je výsledkom
práce Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá nás v tejto schéme
v organizácii zastupuje. Slovensko – krajina s tradíciou v oblasti pestovania dýň, sa
podujalo na vypracovanie vysvetľovacieho materiálu, ktorého cieľom je uľahčovať
interpretáciu platných noriem OECD a EHK OSN pracovníkom národných inšpekčných
služieb a profesionálnych orgánov zodpovedajúcich za implementáciu týchto noriem
alebo medzinárodné obchodovanie s čerstvým ovocím a zeleninou. Brožúra obsahuje
okrem základnej definície príslušnej normy aj súbor požiadaviek na zaradenie
produktu do kvalitatívnej triedy a názorné farebné fotografie plodiny, prípustných
a neprípustných chýb pri uvádzaní výrobku do predaja a jeho balenia.

