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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 marec – máj
2013. 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.

Guidance for Measuring
Subjective Well-being
Addressing Base Erosion and
Profit Shifting
OECD Health Policy: Waiting
Time Policies in Health Sector

Development Co-operation Report 2012, Lessons in Linking
Sustainability and Development
Správa o rozvojovej pomoci 2012, Skúsenosti a ponaučenia zo
spojenia udržateľnosti a rozvoja
V roku 2012, pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Výboru pre rozvojovú spoluprácu
(DAC), nastal čas zhodnotiť dosiahnuté výsledky v oblasti rozvoja a rozvojovej pomoci. Aj
keď sa za posledných 50 rokov dosiahli výrazné úspechy, svetové spoločenstvo je stále
ďaleko od dosiahnutia inkluzívneho, spravodlivého a udržateľného sveta. Viac ako miliarda
ľudí na svete stále nemá prístup k potravinám a pitnej vode, milióny žujú v biede a 1,3
miliardy nemá prístup k elektrike. Na druhej strane sa od roku 1966 dopyt po prírodných
surovinách zdvojnásobil a v súčasnosti využívame 1,5-krát viac zdrojov ako je potrebné na
udržanie činností sveta v udržateľnej forme. Preto podpora zeleného rastu je jedinou
cestou vpred pre krajiny OECD, ako aj pre rozvojové krajiny na dosiahnutie trvalo
udržateľného rozvoja. Správa poskytuje mnoho príkladov ako rozvojové krajiny a ich
rozvojoví partneri nachádzajú cesty „ozeleniť“ svoj rast, ktoré však zároveň podporujú
rozvoj, ktorý je udržateľný a inkluzívny. Ponúka cenné skúsenosti a pohľady na to, čo
v tomto zmysle v krajinách funguje, čo nie a prečo. Upozorňuje na fakt, že krajiny OECD,
multilaterálne organizácie, občianska spoločnosť a súkromný sektor hrajú pozitívnu úlohu
pri podpore rozvoja v rozvojových krajinách.
http://www.oecd.org/dac/dcr2012.htm
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The Architecture of Development Assistance 2012
Architektúra rozvojovej pomoci 2012
Zložitosť a rozmanitosť rozvojovej architektúry, jej inštitúcií, nástrojov a opatrení odráža
rozmanitosť globálnych rozvojových problémov, s ktorými sa oficiálna rozvojová pomoc
zaoberá už niekoľko desaťročí. Výsledkom je komplexný model vzťahov príliš často
prispôsobený partikulárnym záujmom a rastúca fragmentácia rozvojovej pomoci. Výbor pre
rozvojovú pomoc (DAC) už dlhú dobu podporuje zlepšenie kvality rozvojových partnerstiev
vediac, že efektívny systém rozvojovej spolupráce je oveľa viac než len súčet jednotlivých
rozhodnutí o financovaní. Je to téma, ktorá je súčasťou celej publikácie Architektúra
rozvojovej pomoci 2012. Publikácia spája tri samostatne publikované správy, z ktorých
každá skúma dysfunkcie v súčasnej rozvojovej architektúre. Časť I- multilaterálna rozvojová
pomoc 2011, vyzýva na väčšie využívanie multilaterálnych kanálov, ktoré umožňujú spájanie
síl donorov a ktoré efektívnejšie reagujú na rozvojové výzvy. Čať II- správa OECD o deľbe
práce 2011, analyzuje príčiny roztrieštenosti rozvojovej pomoci a vyzýva na užšiu spoluprácu
medzi donormi. Časť III- správa OECD o predvídateľnosti rozvojovej pomoci 2011, sa zaoberá
výsledkami v poradí štvrtého prieskumu o plánoch výdavkov na rozvojovú pomoc, ktorý je
jediným globálnym nástrojom predpovedajúcim finančné toky rozvojovej pomoci do
partnerských krajín. Publikácia je dostupná prostredníctvom knižnice OECD.

Settling in: OECD Indicators of Immigrant Integration 2012
Usadenie sa: Indikátory OECD 2012 o integrácii imigrantov
Integrácia imigrantov a ich detí zastáva vysoké miesto v politickom programe krajín OECD,
tak z ekonomického, ako aj sociálneho hľadiska. Aktívna účasť imigrantov a ich detí na trhu
práce a všeobecnejšie v oblasti verejného života, je dôležitá pre zabezpečenie sociálnej
súdržnosti v hostiteľskej krajine a schopnosti migrantov fungovať ako samostatní
a produktívni občania. Takáto schopnosť je dôležitá pre úspešné zaradenie sa a prijatie
migrantov domácim obyvateľstvom. Okrem toho, veľký počet detí migrantov, ktoré sa v
posledných rokoch zaraďujú na trh práce, si vyžaduje vykonávať podrobnejšie štúdie o ich
ekonomickej a sociálnej integrácii, vrátane skúmania miery, do akej sa ich pracovné
výsledky dajú spojiť s ich pôvodom. Táto publikácia predstavuje prvé medzinárodné
porovnanie výsledkov integrácie imigrantov a ich deti v krajinách OECD. Medzinárodné
porovnanie bolo vykonané na základe indikátorov, ktoré umožňujú krajinám porovnávať
svoje výsledky. Indikátory tiež odhaľujú aspekty integrácie, ktoré nie je vždy možné
vysvetliť len na základe národných údajov, ukazujú trendy, ktoré sú spoločné pre všetky
krajiny a pomáhajú objasňovať relevantné otázky. Toto medzinárodné porovnanie nie je
určené na stanovenie akéhosi rebríčka krajín, ale skôr na zvýraznenie súvislostí
a rozdielností medzi jednotlivými krajinami.
http://www.oecd.org/migration/integrationindicators/

Taxing Energy Use – a Graphical Analysis
Zdanenie používania energií – grafické znázornenie
Publikácia poskytuje komparatívnu analýzu založenú na prvých štatistických údajoch
o výške a štruktúre energetických daní zavedených v krajinách OECD. Prvá časť poskytuje
inventár rôznych typov energetických daní v krajinách OECD a zároveň pomenúva
niektoré základné konzekvencie a výsledky. Druhá časť je venovaná jednotlivým
národným informáciám doplneným grafickým znázornením vystihujúcim veľké rozdiely vo
výškach a štruktúre týchto daní. Obsahuje aj krátku informáciu (country page) popisujúcu
aktuálne energetické dane v Slovenskej republike. Celkovým cieľom publikácie je byť
príspevkom pre politické rozhodnutia, prácu analytikov a vedcov zaoberajúcich sa
fiškálnou reformou na úrovni národných politík v záujme čelenia zmene klímy a ďalším
environmentálnym výzvam (predovšetkým dosiahnutie cieľov zníženia emisií skleníkových
plynov čo najefektívnejším spôsobom v pomere k cene).
http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxingenergyuse.htm
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Tax and Development, Aid Modalities for Strengthening Tax
Systems
Dane a rozvoj, modality rozvojovej pomoci pre posilnenie
daňových systémov
Téma mobilizácie domácich zdrojov sa stala jednou z hlavných priorít medzinárodnej
rozvojovej agendy. Spoločne s ďalšími medzinárodnými fórami a iniciatívami je OECD
jedným z popredných hráčov, ktorí určujú trendy v tejto oblasti. OECD sa spojila s
Ministerstvom pre hospodársku spoluprácu Spolkovej republiky Nemecko, aby vytvorili
medzinárodný daňový kompakt (International Tax Compact - ITC), ktorý je platformou pre
dialóg o daňových reformách v rozvojových krajinách. Publikácia Dane a rozvoj, modality
rozvojovej pomoci pre posilnenie daňových systémov je výsledkom úspešnej spolupráce
medzi ITC a OECD. Publikácia je včasná reakcia na rastúce povedomie o vzájomne
prospešných väzbách medzi zdaňovaním a správou vecí verejných. Zdôrazňuje, že nastal
čas pre donorov zvýšiť podporu daňovým reformám a programom modernizácie daňových
systémov v partnerských krajinách, kde sú daňové systémy málo rozvinuté. Publikácia
skúma nástroje rozvojovej pomoci, ktoré môžu donori použiť pri asistovaní rozvojovým
krajinám pri posilňovaní svojich daňových systémov. Publikácia je dostupná
prostredníctvom knižnice OECD.

Teachers for the 21st Century, Using Evaluation to Improve
Teaching
Učitelia pre 21. storočie, využívanie hodnotenia pre zlepšenie
vyučovania
Koncept hodnotenia učiteľov prináša so sebou otázky, či je potrebné ich hodnotiť, podľa
akých kritérií, ako využívať takéto hodnotenie a pod. Avšak zainteresované strany
v procese vzdelávania si začínajú uvedomovať, že hodnotenie učiteľov môže byť
významným nástrojom pre podporu zlepšenia kvality vzdelávania a kontinuálneho
odborného rastu učiteľov, najmä na základe poznania, že kvalita vyučovania má vplyv na
kvalitu výsledkov jednotlivých žiakov. Keďže hodnotenie môže tiež pomôcť zvýšiť vlastnú
efektívnosť učiteľov, môže byť kľúčovým prvkom rozvoja politík ich formovania.
Publikácia sa zameriava na analyzovanie riadenia hodnotiacich systémov, vrátane toho, na
čom sú založené štandardy hodnotenia učiteľov, ako aj na ich tvorcov, prístupov
a postupov hodnotenia učiteľov a ich realizácie, na používanie výsledkov hodnotenia pri
oceňovaní učiteľov. Analýza je doplnená príkladmi, ktoré ilustrujú osvedčenú zaužívanú
prax v jednotlivých krajinách.
http://www.oecd.org/site/eduistp13/TS2013%20Background%20Report.pdf

Guidelines on Measuring Subjective Well-being
Usmernenia pre meranie subjektívneho blahobytu
OECD zverejnila 20. marca 2013 prvé komplexné usmernenie k meraniu subjektívneho
blahobytu „Guidelines on Measuring Subjective Well-being“. Usmernenie je zamerané na
zber a použitie dát na meranie subjektívneho blahobytu, ktoré umožní štatistikom
a vedeckým pracovníkom lepšie zmerať, ako jednotlivci vnímajú a hodnotia svoj život.
Usmernenie bolo vypracované v rámci iniciatívy OECD „Better Life Initiative“, ktorá
vychádza z narastajúceho záujmu skúmať meranie ekonomickej výkonnosti za hranicami
tradičných spôsobov, čím sa získa širší obraz o sociálnom pokroku. Usmernenie je určené
ako zdroj pre zber údajov na vypracovanie prieskumov, ale taktiež obsahuje časti, ktoré
sú relevantné pre potenciálnych používateľov údajov o subjektívnom blahobyte, a to
analytikov politík a ekonómov. Pojednáva o spoľahlivosti a platnosti merania
subjektívneho blahobytu, ako aj metodologických záležitostiach, akými sú návrh a povaha
prieskumov, poradie a formulácie otázok. Súčasťou sú odporúčania k podávaniu správ
a analyzovaniu zozbieraných dát a spôsobu zníženia účinku rozličných zdrojov skreslenia,
ako aj príklady prieskumov a prototyp otázok.
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Addressing Base Erosion and Profit Shifting
Riešenie erózie základu dane a presunu ziskov
OECD 12. februára 2013 zverejnila správu „Addressing Base Erosion and Profit Shifting –
BEPS“. V správe, ktorá vznikla na podnet skupiny G20, sa OECD snaží o objektívny
a komplexný popis dostupných štúdií a údajov k BEPS a popis globálneho vývoja
s dopadom na korporátne daňové záležitosti. Podstatnú časť správy tvorí prehľad
kľúčových princípov v zdaňovaní cezhraničných aktivít, ktoré vytvárajú príležitosti pre
BEPS. Vzhľadom na to, že stratégie BEPS profitujú z odlišností medzi daňovými pravidlami
rôznych krajín, na vyriešenie tejto problematiky nemôže stačiť jedna krajina. Preto
jednostranné a izolované riešenia zo strany jednotlivých vlád riskujú dvojité alebo
viacnásobné zdanenie podnikov, čo by malo negatívny vplyv na investície a tým aj na
globálny rast a zamestnanosť. Odkazom správy je vytvorenie komplexného akčného
plánu, ktorý by pomenoval činnosti potrebné na riešenie BEPS spolu s metodikou na ich
realizáciu, ako aj stanovil termíny a potrebné zdroje. Vo vzťahu k eliminácii dvojitého
zdanenia OECD v správe navrhuje komplexný prístup v podobe zvýšenia efektivity
postupov na uzatváranie vzájomných dohôd a rozhodcovských doložiek. Na práci na
akčnom pláne sa budú podieľať tri cieľové skupiny zostavené z členských, nečlenských
krajín OECD a kľúčových partnerov (BRIICS). Práca cieľových skupín je rozdelená na celky:
boj proti erózii základu dane a daňovým únikom, príslušnosť k dani (najmä pre digitálne
tovary a služby) a transferové oceňovanie.

OECD Health Policy Studies – Waiting Time Policies in the Health
Sector
Štúdie OECD o politikách v oblasti zdravotníctva – Politiky čakacích
dôb v sektore zdravotníctva
Publikácia prináša aktuálnu analýzu problémov súvisiacich s dlhými čakacími dobami na
plánované zdravotnícke výkony vo väčšine krajín OECD. Pokúša sa objasniť dôvody rôznych
dĺžok čakacích dôb naprieč krajinami OECD, ako sú čakacie doby, ktoré sú tak odlišné,
merané a prináša najlepšie praktiky v rámci prípadových štúdií niektorých krajín (Austrália,
Kanada, Dánsko, Fínsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Portugalsko,
Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo). Venuje sa aj rôznym politikám v záujme riešenia
tohto problému, napríklad zavedeniu rôznych opatrení vo forme záruk, že pacient na
plánovaný zdravotnícky úkon nebude čakať dlho. Podľa analýzy sú tieto politiky úspešné len
ak sú sprevádzané dostatočnými sankciami pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
alebo ak je pacientovi umožnený výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vrátane
súkromného sektoru. Viaceré krajiny takisto zaviedli politiky na rozšírenie poskytovania
chirurgických služieb, avšak z dlhodobého hľadiska nezaznamenali príliš veľkú úspešnosť pri
znižovaní dĺžky čakacích dôb na zdravotnícke úkony. Sľubnou, ale ťažko
implementovateľnou politikou je prioritizácia pacientov, ktorí majú nárok na plánované
chirurgické úkony.
http://www.oecd.org/health/waitingtimepolicies.htm

