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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 v mesiacoch júl - október 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.

OECD Výhľad zamestnanosti 2014
OECD Employment Outlook 2014
OECD vydalo jednu zo svojich „vlajkových“ publikácií Výhľad zamestnanosti
2014 (OECD Employment Outlook 2014). Publikácia vychádza v čase
dvadsiateho výročia Stratégie OECD pre zamestnanosť. OECD Výhľad
zamestnanosti 2014 monitoruje vývoj pracovných trhov v členských
krajinách a kľúčových partnerských krajinách, identifikuje vhodné politiky
na podporu zamestnanosti azaoberá sa vplyvom krízy na príjmy
jednotlivých kategórií pracovnej sily.Správa analyzuje úlohu nadobudnutých
zručností pri získavaní zamestnania a prvýkrát analyzuje a hodnotí kvalitu
pracovných miest, najmä z pohľadu úrovne zárobku, „bezpečnosti“
pracovných miest, ktorá je definovaná ako riziko nezamestnanosti a z
pohľadu
kvality
pracovného
prostredia.V
neposlednom
rade
správaidentifikujepolitiky, ktoré majú pomôcťvytváraťvo väčšom počte
lepšie pracovné miesta.
http://www.oecd.org/employment/oecdemploymentoutlook.htm
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Zosúladenie ekonomickej migrácie
s potrebami pracovných trhov
Matching Economic Migration with Labour Market
Needs
Publikácia je súborom príspevkov, ktoré odzneli nakonferencii "Dialóg OECD
a EÚ v oblasti mobility a medzinárodnej migrácie: zosúladenie ekonomickej
migrácie s potrebami trhu práce" v Bruseli 24.-25. februára 2014.
Konferencia bola spoločne organizovanáEurópskou komisiou a OECD.
Publikácia poskytuje nové poznatky o medzinárodnejmigrácii v Európe a vo
vybraných krajinách OECD za posledných desať rokov. Analyzuje
dostupnosť a využitie zručností migrantov na základe analýzy nových
prístupných údajov pre Európu, Spojené štáty, Kanadu a krajiny OECD, ako
aj na základe využitia výsledkov prieskumu OECD o zručnostiach dospelých
(OECD Programme for the International Assessment of Adult CompetenciesPIAAC). Aj keď migrácia môže významne prispieť k rastu pracovných síl, jej
úloha pri vyvažovaní vplyvov starnutia populácie bude predovšetkým
závisieť od schopnosti krajín zosúladiť potreby pracovných trhov s
pracovnými charakteristikami migrantov.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/matchingeconomic-migration-with-labour-market-needs_9789264216501-en

Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO
na roky 2014 – 2023
OECD – FAO Agricultural Outlook 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 bude 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 je potrebné spraviť viac v oblasti
agrárneho obchodu, zvyšovania produktivity sektoru a boja 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 vo výhľade sa kladie aj na dôležitosť
agrárneho výskumu a vývoja a znižovania pozberových strát a odpadu z
celého potravinového reťazca. Špeciálna kapitola sa tento rok venuje
výhľadu agrosektoru Indie.
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/
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Málo a ďaleko: fakty o navrátení ukradnutého
majetku
Few and Far: The Hard Facts on Stolen Asset
Recovery
Korupcia má zničujúci dopad na rozvojové a transformujúce sa krajiny.
Podľa odhadovkaždoročne v takýchto krajinách verejní činitelia ukradnú
finančné prostriedky vo výške 20 až 40 miliárd dolárov, čo je číslo
rovnajúce sa 20 až 40 percentám poskytnutej oficiálnej rozvojovej pomoci.
Návrat výnosov z korupcie (navrátenie ukradnutého majetku) môže mať
významný vplyv na rozvoj a môže byťpriamo použitýnapr. v zdravotníctve,
školstve alebo v reintegrácii vysídlených osôb. Výzvou je aj zlepšenie
medzinárodnej spolupráce a posilnenie kapacít orgánov činných vo
vymáhaní práva a finančného riadenia. Rozvojové agentúry a príslušné
subjekty zohrávajú dôležitú úlohu v procese navráteniamajetku. Donori sa
zaviazali bojovať proti korupcii a zabezpečiť navrátenie výnosov z korupcie
na treťom Zasadnutí na vysokej úrovni o efektívnosti rozvojovej pomoci v
Akkre (Ghana, 2008) a na štvrtom Zasadnutí na vysokej úrovni o účinnosti
pomoci - partnerstvo pre efektívny rozvoj, ktoré sa konalo v Busane
(Kórejská republika, v roku 2011). Napriek tomuto snaženiustále pretrváva
problém transformovať záväzky do konkrétnych opatrení. Na základe
údajov zozbieraných v rokoch 2006 až 2012, poskytuje publikácia OECD
informácie o tom, aké úspechy dosiahli krajiny OECD pri vracaní
ukradnutého majetku. Správa tiež obsahuje odporúčania a osvedčené
postupy a navrhuje konkrétne opatrenia pre rozvojové agentúry.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/few-and-far_9789264222311en

Správa o strednodobom výhľade trhu
s obnoviteľnými zdrojmi energie 2014
Renewable Energy Medium -Term Market Report
2014: Market Analysis andForecasts to 2020

Správa prináša hodnotenie trhových trendov a výhľad výroby elektrickej
energie z OZE v členení podľa technológií a regiónov a trendov vo využívaní
biopalív v doprave a obnoviteľných zdrojov pri výrobe tepla. Po prvý krát sa
venuje výhľadu pre globálne investície do výrobných kapacít OZE. V roku
2013 sadosiahol doteraz najvyšší prírastok výroby elektriny z OZE, čo je
jedným z nádejných faktorov v celkovo slabom pokroku k udržateľnej
energetickej budúcnosti. Výroba elektriny z OZE dosiahla 22% v globálnom
mixe, v porovnaní s21%, zemného plynua polovičným podielom jadrovej
energie. Zvyšujúca sa nákladová konkurencieschopnosť technológií OZE sa
prispieva k urýchleniu rozširovanie výroby elektriny z OZE. Rastúce riziká
na trhoch a v politikách vyvolávajú obavy ohľadom rýchlosti s akou sa
dosiahnu dlhodobé ciele. Do roku 2020by sa prírastok nových kapacít
malstabilizovať,nedosiahne však rýchly rast predchádzajúcej dekády. Skôr
ako vysoké stimuly OZE potrebujú priaznivý trhový rámec zaisťujúci
predvídateľnú návratnosť investícií. Rozširovanie OZE pokračuje na tzv.
emerging markets. Správa prináša nasledovné hlavné posolstvá:
rozširovanie OZE z dôvodu ich vysokej kapitálovej náročnosti vyžaduje
zaistenie primeranej a predvídateľnej návratnosti;riziká v politikách
predstavujú hlavnú prekážku pre investície do OZE; vzhľadom na značný
potenciál pre zlepšovanie energetickej bezpečnostiviac pozornosti treba
venovať výrobe tepla z OZE.
http://www.iea.org/w/bookshop/480-MediumTerm_Renewable_Energy_Market_Report_2014
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Monitoring a hodnotenie
poľnohospodárskych politík 2014
Agricultural Policy Monitoring and Evaluation
2014
OECD v tohtoročnom monitoringu poľnohospodárskych politík konštatuje
opätovný pokles priemernej úrovne podpôr v poľnohospodárstve z 19%
(2012) na 18% (2013) z celkových hrubých príjmov poľnohospodárov v
členských krajinách OECD. Ide o návrat k historicky najnižším hodnotám z
roku 2011 a dlhodobý klesajúci trend. V rokoch 2011 – 2013 sa podpora v
poľnohospodárstve v krajinách OECD pohybovala na priemernej úrovni 18 –
19%. Od polovice 80. rokov, keď OECD začala sledovať výšku a štruktúru
agrodotácií, došlo k ich 30-percentnému poklesu. Podľa ukazovateľa PSE
(ekvivalent podpôr výrobcov) dosiahla v roku 2013 celková výška podpory v
poľnohospodárstve v členských krajinách OECD 194 miliárd eur, čo
predstavuje menej ako 1% hrubého domáceho produktu (oproti 3% v
polovici 80. rokov) krajín OECD. Z pohľadu štruktúry podpôr naďalej
približne polovicu tvoria podpory narúšajúce trhové prostredie (podpora
trhových cien), oproti 80. rokom však ide o klesajúcu tendenciu. Vo
všeobecnosti sa krajiny OECD postupne odkláňajú od podpory priamo
viazanej na produkciu, čo OECD hodnotí pozitívne. Významnou výzvou však
zostáva
zlepšenie
environmentálnej
výkonnosti
agrosektoru
prostredníctvom udržateľného využívania prírodných zdrojov. Dobre
zacielené agroenvironmentálne politiky stále predstavujú len malú časť
celkového rámca poľnohospodárskych politík. Medzi jednotlivými členskými
krajinami pretrváva naďalej výrazná variabilita. Najviac spomedzi krajín
OECD podporujú poľnohospodárstvo Nórsko, Švajčiarsko, Island, Japonsko a
Južná Kórea (nad 40%). Na opačnej strane spektra sa nachádzajú Nový
Zéland, Austrália a Čile (pod 3%). EÚ-27 (bez Chorvátska) sa v roku 2013
nachádzala s niečo pod 20% jemne nad priemerom OECD. V správe OECD
stručne pomenúva aj hlavné zmeny v poľnohospodárskych politikách svojich
členských krajín (americký „Farm Act“, Kanada, Japonsko, Mexiko,
Švajčiarsko, ako aj nové nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky
EÚ). Organizácia v tohtoročnom monitoringu prináša kalkuláciu ekvivalentu
všeobecných služieb v poľnohospodárstve (ukazovateľ GSSE) podľa novej
metodológie. Poľnohospodárska politika SR nie je hodnotená samostatne,
ale v spoločnej kapitole venujúcej sa Spoločnej poľnohospodárskej politike
EÚ.
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/monitoring-andevaluation.htm

Správa o rozvojovej spolupráci 2014:
Mobilizovanie zdrojov pre udržateľný rozvoj
Development
Cooperation
Report
2014:
Mobilising
Resources
for
Sustainable
Development
Správa o rozvojovej spolupráci je každoročná správa Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC), ktorá sa zaoberá dôležitými výzvami, pred ktorými
stojí medzinárodná rozvojová komunita a ktorá zároveň poskytuje praktický
návod a odporúčania, ako ich riešiť. Okrem toho obsahuje prehľady
poskytnutej rozvojovej pomoci jednotlivými krajinami- donormi a štatistiky
o rozvojovej pomoci a súkromných finančných tokoch. Správa je druhou v
poradí z trilógiespráv, zameraných na globálnu rozvojovú spoluprácu na po
roku 2015 ("Global Development Co-operation Post-2015: Managing
Interdependence"). Zaoberá sa tiež skúmaním možností mobilizácie
finančných zdrojov na financovanie globálnych verejných statkov, ako sú
napr.: boj proti klimatickej zmene, podpora mieru a bezpečnosti a
vytváranie spravodlivého obchodného systému.
http://www.oecd.org/dac/development-co-operation-report20747721.htm
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Energetický výhľad pre Afriku
„AfricaEnergy Outlook“ – A Focus onEnergy
Prospects in Sub-Saharian Africa
Energetický výhľad pre Afriku, vydaný v októbri 2014, je špeciálnou
kapitolouSvetového energetického výhľadu 2014. Prináša prvú komplexnú
správu o energetickomsektoreSubsaharskej Afriky.IEA poukazuje na
významinvestíciído energetiky, ktorémôžu prispievať k rýchlemu
ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu.Zlepšenie prístupu k
moderným formám energie je kritický dôležité, nakoľko dve tretiny
populácie nemá prístup k elektrine. Bohaté energetické zdroje regiónu sú
dostatočné na pokrytie potrieb rýchlo rastúcej populácie, ale sú slabo
rozvinuté. Až 30% novoobjavených globálnych zdrojov ropy a zemného
plynu sa nachádza v Subsaharskej Afrike.Rozvojomrozsiahlych zdrojov
obnoviteľnej energie by sa mala pokryť asipolovica výroby elektriny do roku
2040.V dôsledku populačného rastu však viac než pol miliardy obyvateľov
regiónu, najmävo vidieckych oblastiach, ostane aj po roku 2040bez prístupu
k elektrine. Región bude neúmerne zasiahnutý zmenou klímy, hoci len v
malej miere prispieva ku globálnym emisiám CO2 z energetiky. Podľa
scenára „African21 Century Case“je možné urýchliť ekonomický rozvoj
tohto energeticky najchudobnejšieho regiónu sveta a do roku 2040zvýšiť
HDP na obyvateľa o ďalších 30%.Ak sa má Subsaharská Afrika rýchlejšie
dostať na cestu k modernému energetickému systému realizáciu uvedených
politík musí dopĺňať rozsiahla reforma riadenia.
http://www.worldenergyoutlook.org/africa/

Ako sme si žili? Globálny blahobyt od roku
1820
How Was Life? Global Well-being since 1820
V publikácii „Ako sme si žili? Globálny blahobyt od roku 1820“ sa
organizácia zamerala na prvé systematické zmeranie dlhodobých trendov
celosvetového blahobytu v 25 krajinách a 8 regiónoch s pokrytím viac ako
80% svetovej populácie. Štúdia predstavuje prvýkrát dlhodobý vývoj v
oblastiach ako sú HDP na obyvateľa, reálne mzdy, dĺžka života, výška,
úroveň dosiahnutého vzdelania, rodová a príjmová nerovnosť, kvalita
životného prostredia, politické inštitúcie a osobná bezpečnosť v priebehu
posledných 200 rokov. S výnimkou Subsaharskej Afriky, sa krajiny vo
všeobecnosti z hľadiska blahobytu navzájom priblížili viac ako z hľadiska
HDP na obyvateľa, a to najmä v posledných desaťročiach. Nerovnosť v
príjmoch v období od konca 19. storočia až do roku 1970 poklesla, a po
tomto období začala výrazne stúpať. Vo Východnej Európe začala príjmová
nerovnosť výrazne stúpať po páde komunizmu v roku 1990. Globalizácia po
roku 1980 prispela k vyššej príjmovej nerovnosti vo vnútri jednotlivých
krajín a zároveň viedla k poklesu rozdielov v príjmoch medzi národmi.
Súčasťou práce na preskúmaní vývoja globálneho blahobytu je interaktívny
nástroj OECD, na ktorom je možné pre zvolené krajiny (vrátane Slovenska)
sledovať vývoj ukazovateľov blahobytu v období 1820 až 2010.
https://www.oecd.org/newsroom/how-was-life-shows-long-term-progressin-key-areas-of-well-being.htm
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Vzájomná zodpovednosť a demokratické
riadenie
Accountability and Democratic Governance
Schopnosť občanov požadovať zodpovednosť a otvorenejšiu vládu, má
zásadný význam pre dobrú správu vecí verejných. Zvyšuje sa poznanie, že
sú potrebné nové prístupy, akými rozvojoví donori podporujú vzájomnú
zodpovednosť. Na druhej strane však zatiaľ neexistuje široká dohoda o tom,
ako by zmenená prax mala vyzerať. Táto publikácia si kladie za cieľ
poskytnúťviac informácií a objasniť vznikajúcu dobrú prax na základe
štyroch štúdií jednotlivých krajín Mali, Mozambiku, Peru a Ugandy,
prieskumu a analýz najnovších a inovatívnych riešení donorov a výsledkov
rozhovorov na medzinárodnej vysokej úrovni. Podľa publikácie je dôležité,
aby časť spoločenstva donorov spravila významný krok vo svojom správaní
sa a využívala nové poznatky a prístupy pri riadení rizika, analyzovaní a
programovaníprojektov zameraných na vzájomnú zodpovednosť a vyhýbala
sa postoju „neurobiť žiadnu škodu“ v politickej angažovanosti. Táto
publikácia má slúžiť komunite rozvojových pracovníkov, širokej verejnosti,
vrátane občianskej spoločnosti na celom svete, ktorí spolupracujú s
donormi na podpore vzájomnej zodpovednosti.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/accountability-anddemocratic-governance_9789264183636-en

Spájanie ľudí s prácou: Aktivačné politiky vo
Veľkej Británii
Connecting People with Jobs: Activation Policies
in theUnited Kingdom
Táto správa skúma najnovšie aktivačné politiky vo Veľkej Británii zamerané
na pritiahnutie ľudí späť do pracovného procesu. Ponúkapohľad na to, ako
krajiny môžu zlepšiť efektívnosť služieb poskytujúcich zamestnanie a
zároveň kontrolovať a riadiť výdavky na sociálne programy.Politiky
zamestnanostipomohli
Veľkej
Británii
obmedziť
nárast
nezamestnanostipočas krízy. Veľká Británia bolo na čele reformného úsilia
krajín OECD transformovať a modernizovať politiky, ktorých cieľom je
pomôcť nezamestnaným hľadať si prácu prostredníctvom nových veľkých
programov, ako je Universal Credit a Pracovný program. Aj keď je potrebný
určitý časna úplnú realizáciu politík, ako aj na vykonanie hodnotenia ich
vplyvu, správa uvádza niekoľko oblastí, v ktorých by sa mali zvážiť a prijať
ďalšie opatrenia alebo vykonať úpravy existujúcich politík.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/connecting-people-withjobs_9789264217188-en

Pochopenie národných účtov
Understanding National Accounts
Druhé vydanie publikácie „Pochopenie národných účtov“ poskytuje
komplexné vysvetlenie toho, ako sú národné účty zostavované a obsahuje
nové údaje a nové kapitoly. Údaje vychádzajú z nového systému národných
účtov SNÚ 2008 a ESÚ 2010, ktorý je platný od septembra 2014. Údaje sú
spracované z globálnej perspektívy, so samostatnou kapitolou venovanou
medzinárodným porovnaniam, globalizácii a blahobytu, ako aj národným
systémom používaným vo veľkých ekonomikách OECD, ako napríklad v
Spojených štátoch amerických. Každá kapitola príručky používa praktické
príklady na vysvetlenie kľúčových pojmov v národných účtoch
porozumiteľným spôsobom. Každá kapitola pritom končí syntézou hlavných
bodov, za ktorou nasledujú zdroje pre ďalšie štúdium ako aj súbor cvičení s
cieľom preveriť si vedomosti nadobudnuté v príručke. Publikácia je
ideálnym sprievodcom národnými účtami pre študentov a ďalších čitateľov.
http://www.oecd.org/std/na/38451313.pdf

