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Stála Misia SR pri OECD si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala v mesiacoch september –
november 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.

OECD Skills Outlook 2013
Innovative Learning
Environment
Gender and Statebuilding in
Fragile and Conflict-affected
States

Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth
and Innovation
Podpora investícií do znalostného kapitálu, rast a inovácie
Znalostný kapitál predstavuje podnikové investície do nehmotných aktív, akými sú výskum a
vývoj, dáta, softvér, patenty, nové obchodné modely, organizačné procesy, špecifické
podnikové zručnosti a vzory. Publikácia sumarizuje výsledky dvojročného pracovného
programu OECD o nových zdrojoch rastu a v rámci neho o úlohe znalostného kapitálu.
Zároveň poukazuje na to, že investície do znalostného kapitálu sú kľúčové pre budúci rast
produktivity a životnej úrovne. V mnohých krajinách podnikové investície do znalostného
kapitálu rástli rýchlejšie ako investície do hmotného kapitálu (napr. stroje), pričom
v niektorých krajinách ich výrazne prevyšujú. Preto pre podporu dlhodobého rastu a tvorbu
pracovných miest, musia vlády zabezpečiť, aby legislatívne podmienky, inštitúcie a politiky
uľahčovali investície podnikov do znalostného kapitálu. Publikácia analyzuje politiky a
odporúčania pre oblasti inovácií, daní, podnikateľského prostredia atď., pričom každej tejto
oblasti je venovaná samostatná kapitola.
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OECD Science, Technology and Industry Scoreboard
2013 – Innovation for Growth
OECD komparatívna správa o vede, technológiách a priemysle 2013 –
Inovácie v prospech rastu
Pri nevýraznom hospodárskom raste na celom svete sa potreba hľadania nových zdrojov rastu
stáva globálnou politickou prioritou. Veda, technológie, inovácie a podnikanie ako zdroj
podpory konkurencieschopnosti, produktivity a vytvárania pracovných miest sú dôležitými
nástrojmi na podporu udržateľného hospodárskeho rastu. 260 ukazovateľov z oblasti vedy,
technológií, inovácií a priemyselnej výroby v tejto publikácii ukazuje, aké výsledky dosahujú
členské krajiny OECD a iné významné krajiny v týchto oblastiach. Publikácia si kladie za cieľ
poskytnúť vládam nástroj pre navrhovanie účinnejších a efektívnejších hospodárskych politík,
ako aj návod, ako monitorovať pokrok pri plnení stanovených cieľov.

Better Regulation of Public-Private Partnerships for
Transport Infrastructure
Lepšia regulácia verejno-súkromných partnerstiev pre dopravnú
infraštruktúru
Publikácia Medzinárodného dopravného fóra (ITF) prináša výstup z diskusií za okrúhlym stolom
a kompiláciu prípadových štúdií na tému verejno-súkromných partnerstiev v sektore dopravy
so skúsenosťami niektorých členských krajín ITF (USA, India, Španielsko, Spojené kráľovstvo).
Verejno-súkromné partnerstvá sa stali významným nástrojom pre vlády na prilákanie
súkromných zdrojov do dopravných infraštrukturálnych investícií. V časoch rozpočtových
reštrikcií sa považujú PPP projekty za spôsob ako udržať investície v doprave za súčasného
znižovania nákladov z verejných zdrojov. Finančná a ekonomická kríza zvýšila záujem o nové
zdroje súkromného financovania dopravnej infraštruktúry, odhalila však aj rozsah zadlženosti
a finančných záväzkov vyplývajúcich z nepredpokladaných výdavkov. Bez ohľadu na úroveň
ekonomického rozvoja a komplexnosti regulačného rámca krajín, sú ich skúsenosti s PPP
projektmi zmiešané. Niektoré dopravné PPP projekty umožnili výrazné šetrenie nákladov, iné
významne prekročili svoj rozpočet. Najviac skúseností s PPP projektmi v sektore dopravy má
v súčasnosti Spojené kráľovstvo. Odporúčania, ktoré ITF sformulovalo, vychádzajú zo
všeobecných odporúčaní Rady OECD z roku 2012.

The Internet Economy on the Rise - Progress Since
the Seoul Declaration
Internetová ekonomika na vzostupe - Pokrok od Soulskej deklarácie
Publikácia hodnotí pokrok dosiahnutý od roku 2008, keď bola v Soule prijatá deklarácia o
budúcnosti internetovej ekonomiky pri príležitosti ministerskej schôdzky krajín OECD.
Okrem dosiahnutého pokroku publikácia definuje aj oblasti pre budúcu prácu v rámci
internetovej ekonomiky: vysokorýchlostná infraštruktúra, digitálny obsah a zelené
informačné a komunikačné technológie, vývoj inteligentnejších aplikácií, kybernetická
bezpečnosť a ochrana súkromia, ochrana spotrebiteľa, otvorená internetová ekonomika
a globálna účasť na rozvoji. V hodnotení vývoja od roku 2008 OECD zdôrazňuje fakt, že
internetová ekonomika sa stala novým zdrojom rastu, s potenciálom posilniť celú
ekonomiku, podporovať inovácie, konkurencieschopnosť a zapojenie užívateľov a účinne
prispievať k prosperite spoločnosti ako celku.

Strana 3

Anotácie k vydaným publikáciám OECD

How's Life? 2013 - Measuring Well-being
Ako si žijeme? 2013 - Meranie blahobytu
Druhé vydanie publikácie poskytuje aktuálne informácie o najdôležitejších aspektoch,
ktoré ovplyvňujú životy ľudí a ich blahobyt: príjem, práca, bývanie, zdravie, rovnováha
medzi prácou a rodinným životom, vzdelanie, sociálne kontakty, občianska angažovanosť,
životné prostredie, osobná bezpečnosť a subjektívny pocit pohody. Vykresľuje ucelený
obraz o blahobyte v krajinách OECD a iných veľkých ekonomikách, a to skúmaním životných
podmienok ľudí a kvality života všetkých skupín obyvateľstva. Správa tiež obsahuje hĺbkové
štúdie štyroch kľúčových prierezových tém v blahobyte, ktoré sú obzvlášť dôležité – ako sa
zmenil blahobyt počas globálnej finančnej a hospodárskej krízy, rozdiely medzi pohlaviami
v blahobyte, kvalita zamestnania a pohoda na pracovisku, ako aj spôsoby, ako definovať
a merať udržateľnosť blahobytu v priebehu času. Publikácia je súčasťou iniciatívy OECD
„Lepší život“, ktorú organizácia spustila pri príležitosti 50. výročia jej vzniku v roku 2011.
Cieľom iniciatívy je v súlade s poslaním OECD podporovať „lepšie politiky pre lepší život“.
Jedným z ďalších pilierov iniciatívy je interaktívny nástroj „Index lepšieho života“
(www.oecdbetterlifeindex.org), ktorý zapája občanov do diskusie o pokroku v oblasti
lepšieho života.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2013
Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD 2013
Tohtoročný monitoring prináša informácie o vývine v oblasti poľnohospodárskych politík
v krajinách OECD a siedmich nečlenských krajinách: v Brazílii, Číne, Indonézii,
Kazachstane, Ruskej federácii, Juhoafrickej republike a Ukrajine. Správa hovorí
o miernom náraste celkových podpôr v sektore poľnohospodárstva v roku 2012 oproti
predchádzajúcemu roku. Pre zónu OECD ako celok je to 19% z celkových
poľnohospodárskych príjmov. Z dlhodobého hľadiska však ide o kontinuálny pokles
podporovanosti sektoru. Naďalej pretrváva výrazný rozdiel medzi podporami naprieč
krajinami OECD. Najvyššie podpory sú v poľnohospodárstve Japonska (56%), Južnej Kórey
(54%), Nórska (63%) a Švajčiarska (57%), kým relatívne nízko je sektor podporovaný
v Izraeli (11%), Mexiku (12%) a USA (7%). V krajinách EÚ sa výška poľnohospodárskych
podpôr vyrovnáva celkovému priemeru OECD a reflektuje mierny medziročný nárast z 18%
na 19%. OECD hodnotí aj novú dohodu o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na roky
2014 – 2020, ktorá podľa organizácie nepredstavuje výrazný posun od jej súčasného
nastavenia. Organizácia hovorí o potrebe väčšieho odpojenia platieb v EÚ od produkcie,
pričom pokračovanie nastavenia platieb na historickej báze a na základe plochy hodnotí
ako zvýhodnenie najväčších fariem. Z pohľadu ozeleňovania Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ OECD nepovažuje aktuálnu reformu za fundamentálnu, hovorí však o dobrom
smere, ktorým sa poľnohospodárska politika EÚ uberá.

Women and Financial Education, Evidence, Policy
Responses and Guidance
Ženy a finančné vzdelávanie, dôkazy, odozvy politík a riadenie
Rovnosť žien a mužov v oblasti ekonomického a finančného vzdelávania je jadrom
projektu OECD, ktorý vyvrcholil tým, že Rada OECD schválila v máji 2013 odporúčania OECD
o rodovej rovnosti vo vzdelávaní, zamestnávaní a podnikaní. Pod záštitou Ruského fondu
pre finančnú gramotnosť a finančné vzdelávanie (Russian Trust Fund for Financial Literacy
and Education), založila OECD v roku 2010 Medzinárodnú sieť pre finančné vzdelávanie
(International Network on Financial Education - INFE), ktorá sa zaoberá otázkami potrieb
žien v oblasti finančného vzdelávania. Publikácia je výsledkom práce tejto pracovnej
skupiny. Je založená na komplexnej rodovej analýze výsledkov prieskumu OECD/INFE o
finančnej gramotnosti a rozsiahleho prieskumu o politikách finančného vzdelávania
v členských krajinách. Publikácia sa ďalej zameriava na identifikáciu rodových rozdielov vo
finančnej gramotnosti, ako aj prekážok, ktoré zabraňujú ženám získať väčšiu finančnú
nezávislosť.
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OECD Skills Outlook 2013 - First Results from the
Survey of Adult Skills
Výhľad v oblasti zručností 2013 - Prvé výsledky z prieskumu
o zručnostiach dospelých
Publikácia „Výhľad v oblasti zručností 2013“ (Skills Outlook 2013) analyzuje, ako sú dospelí
ľudia vybavení zručnosťami, ktoré im majú pomôcť uplatniť sa na trhu práce. Výhľad sa
zameriava aj na oblasti, ktoré úzko súvisia so zručnosťami, akými sú, napríklad formy
vzdelávania, zamestnanosť, dane, inovácie a hospodársky rozvoj na národnej, regionálnej
a miestnej úrovni. Vychádza z výsledkov „Programu medzinárodného hodnotenia zručností
dospelých“ (PIAAC – Programme on International Assessment of Adult Competencies), ktorý
meral zručnosti dospelých, ich rozloženie v populácii, ako aj vplyv zhodnotenia, alebo
naopak, znehodnotenia počas pôsobenia jednotlivca na trhu práce. Prieskum bol zameraný
na zisťovanie zručností ľudí vo veku 15-65 rokov v čitateľskej a matematickej gramotnosti a
schopnosti používať informačné a komunikačné technológie na riešenie problémov.
V prvom kole sa prieskumu v programe PIAAC zúčastnili krajiny Austrália, Belgicko, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Rakúsko, Holandsko, Írsko, Japonsko,
Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Ruská federácia, Slovenská republika,
Španielsko, Švédsko, Spojené štáty, Taliansko a Veľká Británia.

Innovative Learning Environment
Inovatívne vzdelávacie prostredie
Inovácie sú kľúčovým nástrojom zlepšovania výsledkov dnešných spoločností a ekonomík,
vrátane spôsobov vzdelávania. Táto správa analyzuje a informuje o inšpiratívnych
prípadoch inovatívnych vzdelávacích prostredí z celého sveta. Je súčasťou projektu OECD
Inovatívne vzdelávacie prostredia (OECD Innovative Learning Environments). Projekt
zhromaždil 125 príkladov z viac ako 20 krajín a detailne sa zaoberal štyridsiatimi z nich,
ktoré spracoval do podrobných prípadových štúdií. Tieto prípady boli identifikované ako
prípady, ktoré používajú inovatívne spôsoby vyučovania detí a starších tínedžerov
s cieľom vybaviť ich potrebnými znalosťami pre 21. storočie. Špecifickým cieľom tejto
publikácie je poskytnúť čitateľom informácie potrebné na pochopenie vzdelávacieho
prostredia vo všeobecnosti a špecificky inovatívneho prostredia, poskytnúť detailné
informácie o tom ako inovatívne školy a inovatívne vzdelávacie prostredia využívajú
inovácie, identifikovať „vzdelávacie princípy“ v konkrétnych prípadoch inovatívnych
vzdelávacích prostrediach, ako aj poskytnúť informácie o hybných silách inovatívneho
vzdelávania, ako sú modulárna reorganizácia, technický pokrok,
výskum a vývoj
a zdieľanie znalostí.

Gender and Statebuilding in Fragile and Conflictaffected States
Rodová rovnosť a budovanie
a konfliktmi poznačených štátoch

štátnych

orgánov

v krehkých

Integrovanie rodovej rovnosti do medzinárodnej podpory budovania štátnych orgánov je
kľúčovou otázkou pri zlepšovaní kvality medzinárodnej spolupráce v krehkých štátoch.
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc sa venoval otázke budovania štátnych orgánov vo svojej
publikácii „Podpora budovania štátnych orgánov v konfliktných situáciách“ v roku 2011,
neposkytol však návod, ako integrovať rodovú rovnosť do procesov budovania. Publikácia
„Rodová rovnosť a budovanie štátnych orgánov v krehkých a konfliktmi poznačených
štátoch“ si kladie za cieľ vyplniť túto medzeru. Je určená predovšetkým tým, ktorí
navrhujú a implementujú podporu krehkým štátom, ale aj tým, ktorí podporujú rodovú
rovnosť a chcú sa explicitnejšie zapojiť do tohto procesu.

