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Na úvod
Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre ekonomickú spoluprácu
a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje informovať o vybraných, pre SR
relevantných publikáciách, ktoré OECD vydala do júla 2014. Publikácie je
možné objednať priamo na stránke OECD.
V knižnej podobe sú dostupné v depozitnej knižnici OECD na Slovensku,
ktorá sa nachádza v Centre vedecko-technických informácií SR (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 - 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.

Making Development Co-operation More Effective
Zefektívnenie rozvojovej spolupráce
Správa Zefektívnenie rozvojovej spolupráce prezentuje prvé výsledky monitorovania realizácie
záväzkov dohodnutých v Busane. Správa, ktorá je publikovaná v polčase medzi zasadnutím na
vysokej úrovni o efektívnosti rozvojovej pomoci v Busane (Busan High Level Forum, december
2011) a cieľovým rokom 2015 pre dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov, čerpá údaje
z výsledkov monitorovacieho rámca a použitých desiatich indikátorov.
Údaje pre šesť
indikátorov (využívanie výsledkov pre poskytovanie rozvojovej pomoci, predpovedateľnosť,
pomoc pre rozpočet, vzájomná zodpovednosť, rodová rovnosť, využívanie systémov
partnerských krajín) boli poskytnuté rozvojovými krajinami. Ostatné indikátory (vhodnosť
prostredia pre občiansku spoločnosť, zapájanie súkromného sektora, transparentnosť
a odviazanie rozvojovej pomoci) boli získané z existujúcich prístupných zdrojov. Údaje
v publikácii zachytávajú 46% každoročne programovanej rozvojovej pomoci. Správa uvádza, že
napriek globálnym ekonomickým problémom, v rozvojovej komunite stále pretrváva silné
úsilie dosiahnuť záväzky z Busanu, hodnotí dosiahnutý pokrok, a zároveň predkladá návrhy
konkrétnych činností s cieľom zintenzívniť prácu na dosiahnutí záväzkov a poskytovaní
efektívnejšej rozvojovej spolupráce.
Link: http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/4314021e.pdf
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Illicit Financial Flows from Developing Countries
Protiprávne finančné toky z rozvojových krajín
Pohľad
nafinančné
regiónytoky
v krajinách
OECD
2013
Protiprávne
z rozvojových
krajín,
pochádzajúce

z prania špinavých peňazí,
daňových únikov a korupcie často končia v krajinách OECD. Uvedomujúc si toto riziko, krajiny
OECD prijímajú opatrenia, ktoré majú zabrániť, aby sa ich krajiny stávali bezpečným
útočiskom pre nelegálne peniaze. Úspešný boj s protiprávnymi finančnými tokmi závisí od
kvality národných pravidiel, ich realizácie a najmä zosúladenia s najlepšími medzinárodnými
praktikami. Táto správa poskytuje obraz o výkonnosti krajín OECD v porovnaní s takýmito
štandardmi v piatich oblastiach: pranie špinavých peňazí, daňové úniky, korupcia, zmrazenie a
navrátenie majetku a úloha rozvojových agentúr v týchto procesoch. V predchádzajúcich
rokoch krajiny prijali opatrenia, ktoré pochádzajú z dielne OECD. Doteraz bolo podpísaných
viac ako 1300 medzinárodných dohovorov o výmene daňových informácií a niekoľko stoviek
podplácajúcich previnilcov už bolo potrestaných. Zadržané finančné prostriedky z korupcie vo
výške takmer 150 miliónov USD boli vrátené rozvojovým krajinám. Cieľom správy je poskytnúť
údaje do širšej diskusie o protiprávnych finančných tokoch a zvýrazniť hlavné oblasti, kde
krajiny OECD musia zlepšiť svoje systémy.
Link:http://www.oecd.org/dac/governancedevelopment/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries.pdf

Better Policies for Development 2014
Lepšie rozvojové politiky 2014
Tohtoročné vydanie sa sústredí najmä na protiprávne finančné toky a ich škodlivý vplyv na
rozvoj a rast. Protiprávne finančné toky sú často symptómom hlbokých chýb dobrej správy vecí
verejných, vrátane slabých inštitúcií a vysokej korupcie. Protiprávne finančné toky znižujú
objem finančných prostriedkov generovaných v partnerskej krajine, ktoré chýbajú na rozvoj
verejných služieb, akými sú napríklad zdravotníctvo a školstvo. Tiež znižujú vplyv oficiálnej
rozvojovej pomoci. Správa poukazuje na skutočnosť, že koherentné politiky v krajinách OECD
v oblastiach, akými sú zabraňovanie daňovým únikom a praniu špinavých peňazí prispievajú
k znižovaniu protiprávnych finančných tokov z rozvojových krajín. Publikácia tiež poskytuje
aktualizované informácie o politikách koherentnosti v kontexte prípravy rozvojovej
architektúry po roku 2015.
Link: http://www.oecd.org/pcd/Better-Policies-for-Development-2014.pdf

Slovak Republic: Developing a Sustainable Strategic
Framework for Public Administration Reform
Slovenská republika: Rozvoj strategicky udržateľného rámca pre
reformu verejnej správy
Publikácia poskytuje diagnostiku kľúčových otázok verejnej správy, praktické odporúčania pre
ich riešenie a na podporu realizácie reforiem zameraných na posilnenie účinnosti a efektivity
verejnej správy. Má za cieľ byť príspevkom k rozvoju praktických a užitočných prístupov a
metód pre výkon praktických opatrení na zlepšenie kvality verejnej správy. Práca tímu
Vedenie
pre vzdelávanie v 21.storočí
odborníkov OECD bola financovaná slovenskou vládou a bola podporovaná odborníkmi
ministerstva vnútra a ďalších rezortov a štátnych inštitúcií Slovenskej republiky. Hlavnou
témou publikácie je program reformy verejnej správy ESO, ktorý Ministerstvo vnútra SR
spustilo v roku 2012. Publikácia uznáva dôležitosť programu a jeho cieľa posilniť spoluprácu a
racionalizáciu štruktúry decentralizovanej štátnej správy. Realizácia programu ESO by mala
priniesť zlepšenie spolupráce tak na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, ako aj medzi
regionálnou štátnou správou a samosprávou.
Link: http://dx.doi.org/10.1787/9789264212640-en
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Financing State-Owned Enterprises
Financovanie štátnych podnikov
Publikácia poskytuje prehľad národných politík a praktík nielen členských krajín OECD
týkajúcich sa financovania štátnych podnikov. Obsahuje prehľad rozhodovacích procesov
zabezpečujúcich toto financovanie z rôznych aspektov fungovania štátnych podnikov,
napríklad z hľadiska kapitálovej štruktúry, výplaty dividendy či z hľadiska poskytovania
štátnej pomoci. Publikácia tiež prináša prehľad hlavných zdrojov financovania štátnych
podnikov a popisuje mechanizmy zabezpečenia takéhoto financovania za konkurenčných
podmienok porovnateľných so súkromným sektorom. Správa vychádza z hodnotenia
dotazníkového prieskumu, ku ktorému prispelo 22 krajín. Z krajín V4 sa na prieskume
zúčastnili ČR, Poľsko aj Maďarsko.
Link: http://dx.doi.org/10.1787/9789264209091-en

OECD Economic Outlook May 2014
Ekonomický výhľad OECD, máj 2014
OECD v májovej prognóze mierne znížila odhad rastu svetovej ekonomiky voči novembrovej
prognóze na 3,5% v roku 2014, z dôvodu odhadovaného poklesu rastu v niektorých rýchlo sa
rozvíjajúcich ekonomikách, hlavne v Číne. Naopak, v roku 2015 organizácia mierne zvýšila
odhad globálneho rastu na takmer 4%. Globálny hospodársky rast postupne naberie na
dynamike, stále však prevažujú negatívne riziká (neisté vyhliadky v Číne, dôsledky
normalizácie menovej politiky v USA, fiškálne výzvy v Japonsku, finančná zraniteľnosť
a narastajúce deflačné tlaky v eurozóne). OECD v súvislosti so súčasnou situáciou na Ukrajine
vníma jej ďalší vývoj ako nové geopolitické riziko. Rozvíjajúce sa ekonomiky síce stále
prispievajú najviac ku globálneho rastu, podiel vyspelých ekonomík však rastie. Hospodársky
rast v ekonomikách OECD bude podporený najmä uvoľnenou menovou politikou, pokračujúcim
zlepšovaním finančných podmienok a zmiernením fiškálnej konsolidácie, pričom v USA bude
rast silnejší ako v Japonsku a eurozóne.
Link: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economicoutlook-volume-2014-issue-1_eco_outlook-v2014-1-en#page1

Taxing Wages
Zdaňovanie príjmov 2014
OECD vo svojej publikácii o zdaňovaní príjmov konštatuje, že priemerné daňové zaťaženie sa
v krajinách OECD zvýšilo v roku 2013 o 0,2 percentuálneho bodu na úroveň 35,9%. Zvýšenie sa
týkalo 21 krajín (z 34 krajín OECD), naopak, v 12 krajinách sa priemerné daňové zaťaženie
znížilo a v jednej zostalo nemenné. OECD poukazuje na tri krajiny, ktoré zaznamenali
najväčší nárast daňového zaťaženia v roku 2013: Portugalsko, USA a Slovensko. V prípade
Slovenska ide o nárast z dôvodu navýšenia príspevkov zamestnávateľov na sociálne
zabezpečenie. Na Slovensku mal pracovník s priemerným príjmom daňové zaťaženie
pracovných príjmov (daňový klin) v roku 2013 vo výške 41,1% (v porovnaní s priemerom OECD
na úrovni 35,9%). Slovenská republika sa v tejto oblasti spomedzi 34 členských krajín OECD
umiestnila na 13. mieste. Najväčšie zvýšenie daňovej záťaže rodín s jedným zárobkovo
činným členom bolo v roku 2013 na Novom Zélande, v Portugalsku a na Slovensku (+ 1,8
percentuálneho bodu).
Link: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-wages.htm
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Green Growth Indicators 2014
Indikátory zeleného rastu 2014
Publikácia je aktualizáciou prvej publikácie OECD o meraní pokroku smerom k zelenému rastu
z roku 2011. Vyšla v sérii publikácií k zelenému rastu. Indikátory zeleného rastu OECD sú v nej
aktualizované a rozšírené. Mapuje pokrok krajín smerom k zelenému rastu v štyroch
oblastiach: prechod k nízkouhlíkovej ekonomike, efektivita zdrojov, zachovanie prírodného
bohatstva a zlepšenie environmentálnej kvality života ľudí. Celkový obraz o doteraz
uskutočnenom pokroku krajín je však zmiešaný. Aj keď väčšina krajín pokročila v prechode na
zelenú ekonomiku, či už individuálne, alebo spoločným úsilím viacerých krajín, stále zostáva
čo robiť. Publikácia poukazuje aj na to, že počas globálnej hospodárskej a finančnej krízy
došlo k poľaveniu tlaku vyvíjaného na životné prostredie. Rizikom spojeným s opätovne sa
rozbiehajúcim hospodárskym rastom je však postupné zvyšovanie tlaku na životné prostredie,
ktoré môže nastať a dokonca predbehnúť úroveň spred krízy, ak vlády neuskutočnia potrebné
ambiciózne opatrenia. Vyžaduje si to spoločný postup ministerstiev financií, hospodárstva,
priemyslu, ako aj poľnohospodárstva a ďalších, v závislosti od organizácie štátnej správy v tej-ktorej členskej krajine OECD. V časti hovoriacej o národných súboroch indikátorov zeleného
rastu inšpirovaných OECD, prináša publikácia stručnú informáciu aj o práci na národnom
súbore indikátorov zeleného rastu SR, vypracovanom Slovenskou agentúrou životného
prostredia.
Link: http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm

Policy Framework for Investment in Agriculture
Rámec politík pre investície do poľnohospodárstva
Pre splnenie základnej funkcie sektoru poľnohospodárstva, a to prispieť k ekonomickému
rozvoju, znižovaniu chudoby a potravinovej bezpečnosti, sú kľúčové súkromné investície.
V nasledujúcich 40 rokoch bude potrebné zvýšenie poľnohospodárskej produkcie aspoň o 60%,
aby bol sektor schopný odpovedať na narastajúci dopyt po potravinách vyplývajúci zo
zvyšujúceho sa počtu svetovej populácie, zvyšovania úrovne príjmov a zmeny v životnom
štýle. Keďže možnosť zvyšovania rozlohy pôdnych zdrojov na poľnohospodárske účely je
obmedzená, pre zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie je kľúčový rast produktivity
poľnohospodárstva, z časti podporovaný súkromnými investíciami do fyzického, ľudského
a znalostného kapitálu. Investície do poľnohospodárstva, v kontexte narastajúceho nedostatku
pôdnych a vodných zdrojov, môžu okrem toho prispieť aj k podpore zvyšovania príjmov
a spotreby vo vidieckych oblastiach, a zároveň k zvýšeniu globálnej potravinovej bezpečnosti.
Rámec politík by mal pritom zabezpečiť nielen zvýšenie objemu súkromných investícií do
poľnohospodárstva, ale aj ich udržateľnosť a zodpovednosť investovania. Domáci farmári,
predovšetkým malé poľnohospodárske podniky v rozvojových krajinách, sú často jediným
zdrojom súkromných investícií do poľnohospodárskej prvovýroby. Veľkí investori môžu prispieť
k tvorbe pracovných miest, poskytnúť svoju expertízu, finančné kapacity či marketingovú sieť
a tak prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti poľnohospodárskej výroby a hodnotových
reťazcov. Veľké investície však môžu mať aj nepriaznivý dopad na sociálne a životné
prostredie. Preto je potrebné, aby boli politiky, legislatíva a regulačné prostredie pre takéto
investície dobre nastavené a efektívne implementované tak, aby veľké investície priniesli
ekonomické a sociálne prínosy prijímateľskej krajine. Ambíciou publikácie OECD je poskytnúť
podporu krajinám pri hodnotení a nastavení rámca pre mobilizáciu súkromných investícií do
poľnohospodárstva na dosiahnutie stabilného ekonomického rastu a udržateľného rozvoja. Ide
pritom o nástroj poskytujúci vládam pomoc pri rozhodovaní o takýchto investíciách v desiatich
oblastiach (investičná politika, podpora a uľahčovanie investícií, rozvoj infraštruktúry,
obchodná politika, rozvoj finančného sektoru, ľudské zdroje, výskum a vývoj, daňová politika,
riadenie rizika, zodpovedné podnikateľské správanie, udržateľné využívanie prírodných
zdrojov a environmentálny manažment).
Link: http://www.oecd.org/investment/investment-policy/pfi-agriculture.htm
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Perspectives on Global Development 2014: Boosting
Productivity to Meet the Middle-income Challenge
Pohľady na svetový rozvoj: zvyšovanie produktivity s cieľom odstrániť
pasce stredne príjmových krajín
OECD vydáva publikáciu Perspectives on Global Development 2014: Boosting Productivity to
Meet the Middle-income Challenge od roku 2010. Tento rok publikácia skúma trendy v
"presune bohatstva" a zvyšujúcu sa hospodársku dôležitosť rýchlo rastúcich ekonomík a
rozvojových krajín vo svete. Presun bohatstva nadobúda väčšie rozmery najmä hospodárskym
vzostupom Číny, čo má následne pozitívny vplyv na rozvojové krajiny, ktoré sa snažia pokryť
dopyt Číny po prírodných zdrojoch. Avšak aj pri ich najvyššej miere rastu, príjmy v
rozvojových krajinách na jedného obyvateľa, vrátane mnohých krajín so strednými príjmami,
nedosiahnu do roku 2050 úroveň rozvinutých krajín. S cieľom zmenšiť túto priepasť, krajiny
so strednými príjmami by sa mali viac zamerať na posilnenie rastu produktivity. Správa
identifikuje opatrenia, ktorými krajiny môžu ďalej zvyšovať svoju produktívnosť a dosiahnuť
udržateľný hospodársky rast. Medzi tieto opatrenia patria poskytovanie znalostných služieb,
implementácia politík lepšej regulácie trhu a konkurencieschopnosti, zlepšenie kapitálového
trhu a trhu práce a zabezpečovanie efektívnejšej integrácie do globálnych hodnotových
reťazcov. Správa pripomína, že rozvoj je viac ako hospodársky rast. Rozvoj musí byť
inkluzívny, aby nastala skutočná konvergencia štandardov životnej úrovne a tiež
environmentálne udržateľný. Link:http://www.oecd.org/dev/pgd/pgd2014.htm

TALIS 2013 Results: An International Perspective on
Teaching and Learning
TALIS 2013 výsledky: Medzinárodný pohľad na vyučovanie
a vzdelávanie sa
OECD vydala výsledky svojho vzdelávacieho programu TALIS 2013. Cieľom programu bolo
zistiť názory učiteľov a riaditeľov vzdelávacích inštitúcií na nižšom sekundárnom stupni
vzdelávania na podmienky, ktoré prispievajú k vytváraniu lepších vzdelávacích prostredí.
Prieskum sa, okrem iného, zameral na zisťovanie zastúpenia žien a mužov medzi učiteľmi,
vplyv disciplíny žiakov v triede na vyučovací proces, spoluprácu učiteľov vo vyučovacom
procese, ich zainteresovanosť na príprave osnov vzdelávania, počet hodín strávených
vyučovaním a prípravou na vyučovanie, ako aj na zbieranie údajov o výkonnosti učiteľov
a spôsobu ich vyučovania na základe hodnotenia žiakov a o vplyve riaditeľov škôl na kvalitu
vzdelávania. Dôležitou súčasťou prieskumu bolo zistiť názory učiteľov na spokojnosť so
svojím povolaním. Na základe zistených údajov správa búra niektoré dlho pretrvávajúce
mýty o učiteľoch. Správa napríklad uvádza, že nie je to veľkosť triedy (počet žiakov), ale typ
študentov a ich správanie, ktoré najviac negatívne vplývajú na spokojnosť učiteľov
so zamestnaním.
Link: http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013-results.htm

Financial Education for Youth
Finančné vzdelávanie pre mladých
Pozornosť venovaná finančnému vzdelávaniu, a najmä finančnému vzdelávaniu mladých
vychádza z výziev, s ktorými sa mladí stretávajú, a z toho vychádzajúcej požiadavky
nadobudnúť lepšie zručnosti a schopnosti. Mladé generácie sú oveľa častejšie vystavované
novým finančným produktom a stále viac zvyšujúcemu sa finančnému riziku. K finančným
produktom majú prístup v oveľa mladšom veku ako doteraz. Výsledky z prieskumov ukazujú,
že mladé generácie majú nižšiu finančnú gramotnosť v porovnaní s úrovňou gramotnosti ich
rodičov, čo vedie k ich väčšej zraniteľnosti. Tento nesúlad v zručnostiach môže mať
potenciálny vplyv na adekvátnosť ich úspor a dôchodok, a dokonca sociálno-ekonomickú
a finančnú inklúziu budúcich generácií. Publikácia prvýkrát analyzuje uvedené výzvy a riziká.
Poskytuje tvorcom vzdelávacích politík rámec na finančné vzdelávanie v školách, uvádza
príklady dobrej praxe z krajín s rôznymi vzdelávacími systémami a poskytuje návod, ako
efektívne zaviesť finančné vzdelávanie do škôl. Zistenia z tejto publikácie sa výrazne
podieľali na príprave hodnotenia finančnej gramotnosti pätnásťročných študentov
v programe OECD PISA 2012 (OECD Programme for International Student Assessment 2012),
ktorú OECD uverejní v júli 2014.
Link: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/financial-education-for-youth.htm
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Equity, Excellence, and Inclusiveness in Education,
Policy Lessons from Around the World
Rovnosť, výnimočnosť a inkluzívnosť vo vzdelávaní, skúsenosti zo
sveta
Podporovanie rovnosti, výnimočnosti a inkluzívnosti sú kľúčovými cieľmi vo vzdelávaní. Ako
však ukazujú výsledky PISA 2012 (OECD Programme of International Students Assessment
2012), niektoré vzdelávacie systémy dosahujú tieto ciele lepšie ako ostatné. Správa,
využívajúc tieto výsledky a prípadové štúdie z celého sveta, identifikuje charakteristiky
vzdelávacích systémov, ktoré dosahujú najlepšie výsledky v týchto troch oblastiach.
Zameriava sa najmä na skúmanie kvality vzdelávacieho procesu, organizácie škôl
a vzdelávacieho prostredia. Informuje, ako školy získavajú najlepších kandidátov na učiteľskú
profesiu a ako podporujú najlepších učiteľov v ich práci v znevýhodnených školách. Zameriava
sa na analyzovanie spojitosti opakovania ročníkov a sociálno-ekonomického postavenia rodín.
Vyzdvihuje vzdelávaciu politiku, ktorá nepodporuje opakovanie ročníkov, ale naopak
identifikuje problémových žiakov a poskytuje im dodatočnú podporu pre zlepšenie študijných
výsledkov. V neposlednom rade sa publikácia zaoberá krokmi, ktoré vedú k zlepšeniu
študijného prostredia, prístupnosti predškolského vzdelávania a zabráneniu sociálnoekonomickej segregácie v školách.
Link: http://www.istp2014.org/assets/OECD_Report__Equity_Excellence_and_Inclusiveness_in_Education.pdf

World Energy Investment Outlook
Svetový výhľad investícií do energetiky
Komplexný výhľad globálnych investičných trendov v energetike do roku 2035 prináša po
prvýkrát IEA v špeciálnej správe Svetového energetického výhľadu 2014 uverejnenej v júni
2014. Poukazuje v nej na rastúcu rolu investícií do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa
v roku 2011 priblížili k 300 mld. USD, avšak najvyšší podiel, viac ako 1100 mld. USD ročne
dosiahli investície do fosílnych palív a na výstavbu elektrární spaľujúcich tieto palivá.
Investičné potreby pre zaistenie dodávok energie do roku 2035 by mali stabilne rásť
a dosiahnuť 2 000 mld. USD ročne, pričom ich doplnia investície do energetickej efektívnosti
v objeme 550 mld. USD ročne. Dve tretiny investícií budú smerovať do novovznikajúcich
ekonomík. Starnúca energetická infraštruktúra a klimatické politiky budú zvyšovať požiadavky
na investície do energetiky aj v krajinách OECD. Z analýzy modelov financovania investícií
v rôznych sektoroch energetiky vyplýva, že napriek vzniku nových typov investorov nie je
dlhodobé a udržateľné financovanie energetických projektov zaručené a závislosť na
externých zdrojoch financovania sa bude zvyšovať. Vo viacerých regiónoch sveta bude
potrebné umožniť prístup k novým zdrojom financovania, čím sa zníži závislosť na prevažne
krátkodobých bankových úveroch, obmedzovaných požiadavkami na novú kapitálovú
primeranosť bánk vyvolanú finančnou krízou. Správa poukazuje i na možný nedostatok
investícií pre dosiahnutie stabilizačných klimatických cieľov a na potrebu dosiahnutia
zásadného zlomu na klimatickej konferencii Organizácie spojených národov v Paríži (2015) pre
vytvorenie nového investičného prostredia, čo by umožnilo udržať svet na trajektórii
nezvýšenia priemernej teploty o viac ako 2 °C.
Link: www.worldenergyoutlook.org/investment
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Russia 2014 - Energy Policies beyond IEA
Rusko 2014 - Energetické politiky mimo krajín IEA
V hĺbkovom prehľade energetickej politiky Ruska, prezentovanom v júni 2014 v Moskve IEA
analyzuje výzvy a príležitosti v energetike krajiny a prináša odporúčania vláde na dosiahnutie
udržateľnej energetickej budúcnosti. Odporúčania IEA sú príspevkom k vypracovaniu novej
energetickej stratégie Ruska do roku 2035. Energetický sektor zohráva kľúčovú rolu v ruskej
ekonomike, energetickej bezpečnosti i globálnych dodávkach fosílnych palív. Investície do
rozvoja produkcie ropy a plynu viedli k tomu, že Rusko sa stalo jedným zo svetovo
najvýznamnejších dodávateľov energie. IEA víta rad realizovaných reforiem. Uskutočnenie
daňovej reformy v sektore ropy a plynu, pokrok v liberalizácii elektroenergetiky, zmeny na
trhu so zemným plynom a exporte skvapalneného plynu umožnia ruským spoločnostiam
reagovať na rýchlo rastúci dopyt po energii na ázijských trhoch. IEA upozorňuje na potrebu
pokračovať v reformách. Prijatie ambicióznych politík v energetickej efektívnosti doteraz
neviedlo k výraznejšiemu zníženiu energetickej náročnosti ekonomiky, ktorá je dvakrát vyššia
než priemer krajín IEA. Riešenie zastarávania energetickej infraštruktúry si urýchlene
vyžaduje nové investície. Pre ich získanie od domácich i zahraničných investorov sú potrebné
ďalšie zmeny regulačného rámca, daňovej a fiškálnej politiky a ich účinná implementácia.
Celkovo by ruský energetický sektor získal značné prínosy z posilnenia konkurenčného
a trhovo orientovaného prostredia. Zvýšenie výdavkov na inováciu, energetický výskum
a rozvoj, odstránenie dotácií cien energie a rozvoj nových ropných zdrojov pre udržanie
svetového prvenstva v produkcii ropy predstavujú ďalšie sektorovo špecifické oblasti, na
ktoré IEA odporúča upriamiť opatrenia vlády za účelom celkovej modernizácie energetiky.
Link:http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2014/june/iea-releases-review-ofrussian-energy-policies.html

Medium -Term Gas Market Report 2014: Market Analysis
and Forecasts to 2019
Správa o strednodobom výhľade trhu so zemným plynom 2014
IEA v publikácii prináša projekciu globálneho dopytu, dodávok, obchodu a investícií do
infraštruktúry potrebných na pokrytie 2,2% ročného prírastku dopytu po zemnom plyne do
roku 2019. Správa posudzuje úlohu plynu vo výrobe elektriny, potenciál využitia plynu v
doprave a možný návrat Iránu na medzinárodné trhy s plynom. Strednodobý výhľad pre plyn
ostáva pozitívny, len v Európe sa očakáva mierne klesajúci trend dopytu. Správa poukazuje
na zásadné zmeny v trhových podmienkach v posledných rokoch: revolúcia bridlicového plynu
v severnej Amerike, rozvoj nových produkčných regiónov a vznik veľkých cenových rozdielov
medzi regiónmi. Ceny skvapalneného plynu (LNG) sa pre ázijských importérov stávajú
neudržateľnými a nútia ich podnikať kroky k zmene kontraktačných podmienok. Najsilnejší,
až 85%-ný prírastok dopytu sa očakáva v regiónoch mimo OECD. Hlavným ťahúňom globálneho
dopytu, tvoriacim skoro polovicu prírastku svetovej spotreby plynu, ostane Čína. Kľúčovým
trendom, na ktorý IEA upozorňuje, je vstup Číny do „zlatého veku plynu“ (koncept
rozpracovaný vo WEO 2011), ktorého hlavným prvkom má byť zdvojnásobenie domácej
spotreby plynu do roku 2019, vyvolané viac nutnosťou riešiť znečistenie ovzdušia než
ekonomickým rastom. Napriek mohutnému rastu spotreby plynu, ktorého novým zdrojom
bude domáca produkcia, pozícia Číny, ako kľúčového importéra sa do roku 2019 nezmení. IEA
očakáva, že rozvoj domácich zdrojov plynu, expanzia novej infraštruktúry, hlavne v strednej
Ázii a vybudovanie plynovodu z Ruska do Číny povedú k zmene dynamiky globálnych trhov
s LNG. Výhľad pre Európu je odlišný. Slabý dopyt po elektrine a podpora obnoviteľných
zdrojov energie neumožnia do roku 2019 dosiahnuť vrchol spotreby plynu z roku 2010. Do
roku 2019 sa neočakáva významnejšia diverzifikácia dodávok plynu do Európy a zníženie
závislosti na ruských dodávkach plynovodmi, ktoré ostanú kľúčovými pre región. Diskusia
o hojnosti dodávok LNG v dôsledku boomu bridlicového plynu v USA je podľa IEA
zjednodušujúca. Potrebné exportné zariadenia zatiaľ nie sú k dispozícii a vzhľadom na vysoké
prepravné náklady je LNG predávaný hlavne na ázijský trh, kde prevládajú vysoké ceny.
Podľa IEA vstupujeme do obdobia efektívnejšieho trhu s plynom s prínosmi pre energetickú
bezpečnosť, avšak kľúčovým prvkom projekcie ostávajú ceny.
Link: http://www.iea.org/W/bookshop/473-Medium-Term_Gas_Market_Report_2014
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Making Mental Health Count
Venujme pozornosť duševnému zdraviu
Podľa publikácie OECD by vlády mali zvýšiť úsilie o zlepšenie zdravotnej starostlivosti o ľudí
s duševnými chorobami, ktorá zostáva finančne poddimenzovaná v mnohých krajinách OECD.
Duševnému zdraviu sa pripisuje nízka priorita. Publikácia prináša zistenia o vzrastajúcich
ekonomických a sociálnych nákladoch súvisiacich s duševným zdravím obyvateľstva. Osoby
trpiace vážnou duševnou poruchou umierajú v priemere až o 20 rokov skôr ako ostatná
populácia a sú 6-7-krát zraniteľnejšie z pohľadu straty zamestnania. Odhaduje sa, že
v priebehu života má skúsenosť so zlým duševným zdravím jedna z dvoch osôb, čo má dopad
na jej možnosti zamestnania, príjem a produktivitu. Priame a nepriame náklady na
starostlivosť o duševné zdravie môžu vo viacerých krajinách OECD predstavovať až viac ako
4% HDP. Podľa správy je duševným chorobám venovaná nedostatočná zdravotná starostlivosť
vo všetkých krajinách OECD. Tretine až polovici ľudí trpiacich duševnou poruchou sa
neposkytuje žiadna liečba. Problémom je aj nedostatok spoľahlivých údajov, pričom detailné
a včasné informácie sú kľúčové. Len máloktoré krajiny sú schopné presne merať finančné
náklady vynakladané na starostlivosť o duševné zdravie obyvateľstva. Vo väčšine krajín OECD
sa diagnostikovanie aj liečba ľahších porúch dejú na úrovni lekára prvého kontaktu, ktorý
však na efektívne zabezpečenie takejto starostlivosti v prevažnej väčšine nedisponuje
potrebnými finančnými zdrojmi, časom ani odbornosťou. Preto OECD v rámci primárnej
zdravotnej starostlivosti považuje pre lekárov prvého kontaktu za potrebné vzdelanie
v oblasti duševného zdravia, priebežné vzdelávanie lekárov a zdravotných sestier a lepší
prístup lekárov prvého kontaktu k službám špecialistov za účelom lepšieho odporúčania
pacienta k špecialistovi. Systém primárnej zdravotnej starostlivosti však nie je sám o sebe
schopný zabezpečiť liečbu ľudí s ľahkými duševnými poruchami. Alternatívou z pohľadu
nákladov na zdravotnú starostlivosť môžu byť psychoterapie, predovšetkým ak berieme do
úvahy aj potenciálne šetrenie výdavkov na sociálny systém. Meranie kvality zdravotnej
starostlivosti o duševné ochorenia ide za tradičné indikátory kvality zdravotnej starostlivosti,
keďže by mali zahŕňať aj sociálnu oblasť, napríklad vzdelanie, zamestnanie, bývanie
a sociálnu inklúziu. V tejto oblasti sú najďalej severské krajiny.
Link:http://www.oecd.org/newsroom/mental-healthcare-under-resourced-in-too-manycountries.htm.

OECD-FAO Agricultural Outlook 2014 – 2023
Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2014 – 2023
Podľa tohtoročnej publikácie spoločného strednodobého poľnohospodárskeho výhľadu OECD
a FAO budeme schopní vyprodukovať dostatok potravín pre narastajúcu svetovú populáciu,
vážnou výzvou je však potreba zníženia odpadu z potravinového reťazca. Viac ako 75% nárastu
poľnohospodárskej produkcie budú v nadchádzajúcom desaťročí zabezpečovať rozvojové
krajiny, predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. Očakáva sa, že dopyt po poľnohospodárskych
výrobkoch zostane stabilný a v porovnaní s posledným desaťročím narastať pomalšie. Hlavnou
zložkou ľudskej stravy zostanú obilniny, ale rast príjmov a urbanizácie, ako aj zmena
základných stravovacích návykov prispievajú k prechodu na výživu s vyšším obsahom bielkovín,
tukov a cukru. Predpokladá sa, že živočíšna výroba a produkcia biopalív porastú rýchlejšie ako
rastlinná výroba. Najväčšia časť zo zvýšenej produkcie bude pochádzať z oblastí, kde sú
určujúcimi faktormi dostupnosť vodných a pôdnych zdrojov a čo najmenej obmedzujúce
regulačné politiky. Svetovú produkciu rýb bude ovplyvňovať predovšetkým nárast dôležitosti
akvakultúry v rozvíjajúcich sa krajinách. Agrárne trhy sa po období neobvykle vysokých cien
vracajú do normálu. Nemali by sme sa s tým však uspokojiť a spraviť viac v oblasti agrárneho
obchodu, zvyšovania produktivity sektoru a boji proti chudobe. Netreba zabúdať na programy,
akým je napríklad „Aid for Trade“ alebo infraštruktúru ekologického poľnohospodárstva, viac sa
zamerať na prehodnocovanie politík v oblasti biopalív a pokračovať v odstraňovaní dotácií
narúšajúcich trhy. Dôraz sa vo výhľade kladie aj na dôležitosť agrárneho výskumu a vývoja
a znižovanie pozberových strát a odpadu z celého potravinového reťazca. Špeciálna kapitola sa
tento rok venuje Indii.
Link: http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/

