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Health at a Glance 2013
Pohľad na zdravotníctvo 2013
Kľúčová súhrnná štatistická publikácia pre oblasť zdravotníctva umožňuje sledovať
hlavné trendy a vplyvy na stav, služby a politiky v oblasti zdravotníctva v krajinách
OECD a BRIICS. Zo zverejnených štatistík vyplýva, že vo väčšine krajín OECD došlo
vplyvom finančnej a ekonomickej krízy k úsporným opatreniam, ktoré sa dotkli aj
rezortov zdravotníctva. Od roku 2008 došlo k významnému spomaleniu rastu výdavkov
na zdravotníctvo v takmer všetkých krajinách OECD. Po rokoch kontinuálneho rastu
v priemere nad 4% ročne došlo v rokoch 2009 až 2011 k spomaleniu nárastu výdavkov
na zdravotníctvo takmer na nulu. Publikácia prináša kľúčové zistenia: dĺžka života
v krajinách OECD stúpa, stúpa však aj bremeno chronických ochorení. Predpokladaná
doba dožitia u ľudí vo veku 65 rokov v krajinách OECD v roku 2011 dosiahla takmer 21
rokov u žien a 18 rokov u mužov. Väčšinu tohto obdobia však ľudia prežili s niektorou
z chronických ochorení, narastá preto dopyt po dlhodobej starostlivosti a tlak na
verejné výdavky. Vo väčšine krajín OECD stúpa počet lekárov, v priemere je však raz
toľko špecialistov ako všeobecných lekárov. Dĺžka hospitalizácie sa skrátila z 9,2 dňa
v roku 2000 na 8,00 dňa v roku 2011. Trhový podiel generických liekov sa v uplynulej
dekáde v mnohých krajinách výrazne zvýšil. Kvalita akútnej a primárnej zdravotnej
starostlivosti vo väčšine krajín stúpa, no existuje ešte priestor na zlepšenie. Prakticky
vo všetkých krajinách OECD sa dosiahlo univerzálne pokrytie zdravotnou
starostlivosťou, no rozsah a stupeň pokrytia sú rôzne. Štatistiky prinášajú zaujímavé
porovnania aj pre SR (napríklad aj pre oblasť miezd zdravotníckeho personálu). Viac
môžete nájsť na http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance.htm
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World Energy Outlook 2013
Svetový energetický výhľad 2013
Vydanie celosvetovo uznávanej publikácie Medzinárodnej energetickej agentúry
Svetový energetický výhľad 2013 (WEO) poskytuje orientáciu v rýchlo sa meniacom
svete energie, v ktorom sa ťažisko dopytu po energii v rozhodujúcej miere presúva do
vynárajúcich sa ekonomík. WEO prináša výhľad globálnych energetických trendov
a vývoja energetických trhov do roku 2035. Po prvýkrát sa v ňom posudzuje
energetická efektívnosť, ktorá je kľúčovým faktorom globálnej energetickej
rovnováhy, obdobne ako ostatné konvenčné zdroje energie. Energetika
a medzinárodná konkurencieschopnosť je tiež novou témou WEO. Publikácia prináša
analýzu vplyvu regionálnych rozdielov v cenách energie na konkurencieschopnosť
hlavne energeticky náročných odvetví priemyslu. Správa prináša výhľad energetického
sektoru Brazílie, ktorá sa stáva vedúcim globálnym producentom energie a exportérom
ropy. Analýza svetových zásob a produkcie ropy, globálnych trendov v ponuke a
dopyte konvenčnej a nekonvenčnej ropy a ich vplyvu na rafinérsky priemysel sú
obsahom ďalšej časti WEO. Energetický sektor ako zdroj dvoch tretín globálnych emisií
skleníkových plynov bude rozhodujúcim pre dosiahnutie klimatických cieľov. Podľa
centrálneho scenára IEA by emisie CO2 z energetiky mali do roku 2035 vzrásť o 20%,
čo ponechá svet na trajektórii zvýšenia dlhodobej priemernej teploty o 3,6°C, značne
vzdialenej od medzinárodne schváleného cieľa 2°C. Rozširovanie obnoviteľných
zdrojov energie bude závisieť od dotácií, ktoré sa do roku 2035 viac ako zdvojnásobia;
zvyšovanie podielu slnečnej a veternej energie ovplyvní štruktúru trhu s elektrinou a
náklady.
Viac o publikácii možno nájsť na:
http://www.worldenergyoutlook.org/media/eowebsite/factsheets/WEO2013_Factsheet
s.pdf

OECD Economic Outlook
Ekonomický výhľad OECD
Hlavným odkazom novembrového výhľadu OECD je, že globálna ekonomika sa dostáva
z pomalého pokrízového rastu, avšak pribudli ďalšie riziká. Ozdravenie globálnej
ekonomiky zostáva mierne a nerovnomerné, s pretrvávajúcimi rozdielmi vo vývoji
ekonomickej aktivity medzi vyspelými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami (BRIICS), ako aj
rozdielmi vo vnútri týchto ekonomík. OECD oproti májovej prognóze znížila vyhliadky
globálneho rastu HDP v roku 2013 a 2014 o 0,4 p.b. V roku 2013 organizácia očakáva
rast reálneho HDP krajín OECD 1,2 %, v roku 2014 2,3% a v roku 2015 rast na 2,7%.
OECD upravila prognózu rastu reálneho HDP eurozóny oproti poslednej prognóze o 0,2
p.b. v roku 2013 z -0,6% na -0,4% a v roku 2014 z 1,1% na 1,0%. Eurozóna sa tak podľa
OECD dostane v roku 2014 z recesie. Na rok 2015 organizácia odhaduje eurozóne 1,6%ný rast reálneho HDP. OECD odhaduje rast ekonomiky SR v roku 2013 na úrovni 0,8%,
v roku 2014 1,9% a v roku 2015 2,9%. V porovnaní s májovým ekonomickým výhľadom
OECD SR mierne znížila (o 0,1 p.b.) odhad rastu na rok 2014 na 1,9%. V roku 2015
predpovedá SR rast na úrovni 2,9%. SR má zároveň v roku 2015 prognózovaný druhý
najvyšší rast v rámci eurozóny (po Estónsku). OECD predpovedá rast USA v roku 2014
na 2,9% a v roku 2015 3,4%. V roku 2015 však OECD odhaduje japonskej ekonomike
pokles rastu na úroveň 1,0%. OECD v porovnaní s májovou prognózou znížila rast vo
viacerých rozvíjajúcich ekonomikách, ktoré sú postihnuté najmä negatívnymi vplyvmi
politických
rozhodnutí
vyspelých
ekonomík.
Viac
možno
nájsť
na:
http://www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm
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Environmental Performance Reviews - Austria
Hodnotenia environmentálnej výkonnosti OECD – Rakúsko
Správa je v poradí tretím hodnotením environmentálnej výkonnosti Rakúska v OECD.
Rakúsko si za témy svojho hodnotenia zvolilo manažment chemikálií a adaptáciu na
zmenu klímy a prírodné riziká spojené so zmenou klímy. Okrem týchto kapitol
obsahuje správa aj časti venujúce sa základným environmentálnym trendom, tvorbe
environmentálnej politiky a pokrokom v oblasti smerovania k zelenému rastu. OECD
v správe sformulovala pre Rakúsko 27 relevantných odporúčaní pre oblasť
environmentálnej politiky. Kapitola venujúca sa adaptácii na zmenu klímy hovorí o jej
dôležitosti predovšetkým v alpských regiónoch. Rakúska environmentálna politika
môže predstavovať veľmi inteligentný a sofistikovaný príklad pre inšpiráciu nastavenia
národnej environmentálnej politiky – napríklad, Rakúsko patrí medzi najlepšie krajiny
regiónu v oblasti odpadového hospodárstva, predovšetkým spracovania odpadu, jeho
triedenia a recyklácie. V porovnaní so SR je známy opačný prístup Rakúska
k využívaniu jadrovej energie, pričom Rakúsko za dôležitý považuje neustály dialóg
s jadrovými krajinami v bezprostrednom susedstve o bezpečnosti ich jadrových
elektrární.

Pensions at a Glance, OECD and G20 Indicators
Pohľad na dôchodkové systémy 2013, OECD a G20 indikátory
OECD vydala 26. novembra 2013 jednu zo svojich vlajkových publikácií „Pohľad na
dôchodkové systémy 2013“ (OECD Pensions at a Glance 2013), ktorá obsahuje
informácie o dôchodkových systémoch členských krajín OECD a štátov Skupiny G20.
Podľa analýzy OECD majú tieto krajiny rôzne dôchodkové systémy, ktoré v uplynulom
období prešli rôznymi reformami. Zatiaľ čo veľa reforiem sa začalo ešte pred krízou,
hlavnou hybnou silou ich pokračovania bola práve ekonomická kríza a z toho
vyplývajúca potreba fiškálnej konsolidácie. Základnými otázkami naďalej zostávajú,
ako zabezpečiť, aby boli dôchodkové systémy finančne udržateľné a ako poskytnúť
obyvateľom v dôchodku adekvátne finančné príjmy. OECD v publikácii pripomína, že
dôchodkové systémy budú musieť reflektovať fiškálne vplyvy starnutia obyvateľstva,
ako aj zabezpečiť solidaritu v kontexte zvyšujúcich sa nerovností medzi jednotlivými
generáciami, a zároveň vytvárať víziu, ako by mali naše spoločnosti vyzerať
v budúcnosti. Správu, ktorej súčasťou sú informácie o dôchodkových systémoch
jednotlivých
krajín
v tzv.
Country
Notes.
Viac
možno
nájsť
na:
http://www.oecd.org/newsroom/pension-reforms-on-track-but-the-challenges-ofadequacy-and-inequality-in-old-age-remain.htm

Government at a Glance 2013
Pohľad na verejnú správu 2013
Globálna finančná a hospodárska kríza opätovne otvorila debatu o úlohe štátu a miere
jeho intervencie v dosahovaní hospodárskych cieľov. Komparatívna štúdia OECD
„Government at a Glance 2013“ (v poradí už tretia – 2009, 2011) prináša kvantitatívne
i kvalitatívne údaje o fungovaní vlád jednotlivých krajín s cieľom poskytnúť im merateľné
nástroje pre efektívnejšie nastavovanie rozhodovacieho procesu, ako aj formulovanie
plánov do budúcnosti. Zároveň poskytuje porovnania vo výkone jednotlivých vlád, praktík
v niekoľkých dimenziách ich činnosti a pojednáva aj o vzťahu medzi dôverou vláde
a sektorovými politikami, ako aj inštitúciami riadenia verejnej politiky. Podľa OECD si
nový prístup k riadeniu vecí verejných vyžaduje strategickú kapacitu vlády, silné
a kvalitné inštitúcie, efektívne nástroje a nastavenie procesov, a jasné meranie
výsledkov. Publikácia „Government at a Glance 2013“ prináša porovnanie ako boli vlády
jednotlivých krajín úspešné v budovaní strategického štátu. Jej súčasťou je aj bližší
pohľad na činnosť jednotlivých vlád, tzv. Country Note. Viac k publikácii na:
http://www.oecd.org/governance/governments-can-do-more-to-regain-trust-says-oecdreport.htm
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PISA 2012 Results: What Students Know and Can
Do
PISA 2012: výsledky čo vedia a dokážu študenti
OECD uverejnila v decembri 2013 dlho očakávané výsledky svojho dôležitého programu
PISA 2012 (OECD Programme for International Students Assessment) o porovnávaní
zručností z matematiky, pracovania s textom a prírodovedných disciplín študentov vo
veku od 15 do 16 rokov. Porovnávacieho programu sa zúčastnilo viac ako 510-tis.
študentov zo 65 krajín, čo reprezentuje takmer 28 miliónov pätnásťročných. Zo 64
participujúcich krajín v PISA 2012, v porovnaní s výsledkami z referenčného hodnotenia
PISA 2003, si 45 krajín zlepšilo svoje výsledky aspoň v jednom z troch predmetov, 25
krajín si zlepšilo svoju výkonnosť v matematike a 32 krajín v práci s textom. Cieľom tohto
programu však nebolo len porovnať znalosti a schopnosti žiakov jednotlivých krajín, ale
identifikovať charakteristiky školských systémov, ktoré „produkujú“ študentov
dosahujúcich výborné študijné výsledky a poskytnúť krajinám efektívne nástroje
vzdelávacích politík, ktoré sa dajú prispôsobiť na miestny kontext vzdelávania.
Viac sa dozviete v publikácii PISA 2012 na adrese:
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm

PISA 2012 Results: What Makes School Successful
PISA 2012 výsledky: Čo robí školy úspešnými
Štvrtý diel publikácie PISA 2012 Výsledky: Čo robí školy úspešnými, poskytuje podrobné
informácie a analýzy o vplyvoch sociálneho prostredia rodín na dosahovanie výsledkov vo
vzdelávaní, výkonnosti študentov v školách a ich spoluprácu so školami, o ich motivácii
dosahovať lepšie výsledky (byť úspešnými) a o súvislostiach medzi výkonnosťou
študentov s rôznymi charakteristikami jednotlivých škôl a vzdelávacích systémov.
Poukazuje na dôležitú spoluprácu medzi rodičmi študentov a školou a vplyvy takejto
spolupráce na študijné výsledky, pripomína že predškolská príprava, spravodlivejšie a
rovnovážnejšie prerozdelenie finančných prostriedkov a ich efektívne využívanie v školách
a predovšetkým kvalita učiteľov, zásadne ovplyvňujú výkonnosť študentov. Analyzuje
trendy riadenia školských systémov od roku 2003 a poskytuje množstvo ďalších údajov
o školských systémoch jednotlivých krajín.
Viac sa dozviete v publikácii PISA 2012 na adrese:
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm

Energy Efficiency Market Report 2013 - Market
Trends and Medium -Term Prospects
Správa o trhu pre energetickú efektívnosť 2013 - trhové trendy a
strednodobý výhľad
Prvé vydanie Správy o trhu energetickej efektívnosti prináša prehľad o stave a stredno dobom výhľade trhu s tovarmi a službami,ktoré znižujú spotrebu energie v ekonomikách.
Publikácia poskytuje praktický základ pre pochopenie aktivít na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu
energetickej efektívnosti, prehľad metodických výziev spojených s meraním rozsahu trhu,
jeho komponentov a ich vplyvu na dopyt po energii. Správa poukazuje na prínosy z
rozširovania globálneho trhu energetickej efektívnosti, ktorá ako energetický zdroj má
jedinečný potenciál prispievať k energetickej bezpečnosti, ekonomickému rastu a dokonca
k zlepšovania zdravia a blahobytu ľudí a je kľúčovým nástrojom na znižovanie emisií
skleníkových plynov. Dosiahnuté úspory energie, vyplývajúce z realizácie opatrení v
energetickej efektívnosti v krajinách IEA poukazujú na jej postupnú premenu zo «skrytého
paliva » na «prvé palivo». Súčasťou publikácie sú prípadové štúdie vybraných krajín a
regiónov (EÚ), ktoré ilustrujú trhové aktivity v rôznych národných a sektorových
súvislostiach. Viac sa dozviete na:
http:// www.iea.org/w/bookshop/b.aspx

