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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 november 2014 - február 2015. 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 štátnej 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.

Sme v tom spolu: Prečo z menších nerovností
získajú všetci
In It Together Why: Less Inequality Benefits All
Rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa neustále zväčšujú. Z rastu, ak vôbec
existuje, najviac získavajú vyššie príjmové skupiny, zatiaľ čo domácnosti s nízkymi
príjmami zaostávajú. Tento dlhotrvajúci nárast nerovnosti príjmov vyvoláva nielen
sociálne a politické, ale aj ekonomické znepokojenie. Na druhej strane nárast
nerovností prispieva k znižovaniu rastu HDP, vzhľadom na zväčšujúce sa rozdiely
v príjmoch 40%-nej dolnej príjmovej skupiny spoločnosti. Pre ľudí s nižšími príjmami
tiež platí, že nemôžu využívať svoj potenciál ľudského kapitálu, čo je zlé pre
celkovú ekonomiku. Táto publikácia upozorňuje na hlavné oblasti, v ktorých sa
vytvárajú nerovnosti a kde sa vyžadujú nové politiky na zvrátenie nepriaznivého
trendu, vrátane dôsledkov súčasných politík konsolidácie, štrukturálnych zmien na
trhu práce s rastúcim neštandardným spôsobom zamestnávania a pracovnej
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polarizácie, pretrvávajúcej rodovej nerovnosti, vysokej koncentrácii bohatstva
a úloh politík prerozdeľovania.
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all9789264235120-en.htm

OECD Štatistika pracovnej sily
OECD Labour Force Statistics 2004-2013
Toto každoročné vydanie OECD Štatistiky pracovnej sily poskytuje podrobné
štatistické údaje o obyvateľstve, pracovnej sile,
miere zamestnanosti a
nezamestnanosti, dĺžke nezamestnanosti, postavení v zamestnaní, zamestnanosti
podľa odvetví a činnosti, podľa typu pracovnej zmluvy a podľa pohlavia. Tiež
obsahuje údaje o miere participácie na pracovnom trhu a miere nezamestnanosti
podľa pohlavia a jednotlivých vekových skupín, ako aj porovnávacie tabuľky o
hlavných zložkách pracovnej sily. K dispozícii sú údaje o každej členskej krajine
OECD, agregované údaje všetkých členov OECD, eurozóny a Európskej únie. Pre
väčšinu krajín OECD sú k dispozícii informácie za obdobie posledných desiatich
rokov. Publikácia tiež poskytuje informácie o zdrojoch a definíciách, ktoré
používajú členské krajiny pri zostavovaní štatistík.
Publikácia k dispozícii v OECD ilibrary

Univerzálne základné zručnosti: Čo môžu krajiny
získať
Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain
Aj keď sa v minulosti rozšíril prístup ku vzdelávaniu na celom svete, mnoho krajín
ešte nezlepšilo hospodársky a sociálny blahobyt svojich obyvateľov, ako sa
očakávalo. Samotný prístup ku vzdelaniu ešte neznamená splnenie rozvojového
cieľa. Veľa študentov opúšťa vzdelávací proces bez toho, aby nadobudli základnú
čitateľskú a matematickú gramotnosť. Pretože svet sa v súčasnosti spája na
vytváraní nových cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030, dôraz sa presúva na
prístup ku vzdelávaniu a kvalitu vzdelávania. Použitím extrapolácie prístupných
údajov z programu OECD pre Medzinárodné hodnotenie študentov (OECD Programme
for International Student Assessment) a iných medzinárodných študentských
hodnotení, ponúka táto správa pohľad na ohromujúce hospodárske a sociálne
výhody, ktoré všetky krajiny bez ohľadu na ich národné bohatstvo, môžu získať.
Musia však zabezpečiť, aby každé dieťa malo nielen prístup ku vzdelaniu, ale
prostredníctvom vzdelania získalo aspoň základnú úroveň zručností potrebných na
plné zapojenie sa do spoločnosti.
http://www.oecd.org/edu/universal-basic-skills-9789264234833-en.htm

Školy pre študentov 21. storočia: Silní vodcovia,
sebaistí učitelia, inovatívne prístupy
Schools for 21 st Century Learners: Strong Leaders,
Confident Teachers, Innovative Approaches
Úspešné vzdelávacie systémy sú tie, ktoré podporujú vedenie na všetkých úrovniach.
Tým podporujú učiteľov a riaditeľov bez ohľadu na to akú formálnu pozíciu
zastávajú, rozvíjať inovácie v triedach, školách a vzdelávacích systémoch ako
celku. Táto správa obsahuje dôkazy zo vzdelávacieho programu OECD Medzinárodný
prieskum o vzdelávaní a učení sa (TALIS - OECD Teaching and Learning International
Survey) a vzdelávacieho programu OECD Medzinárodný program hodnotenia
študentov (PISA-OECD Programme for International Student Assessment), ktoré boli
zároveň základom - podkladom pre rokovanie Medzinárodného summitu
o učiteľských profesiách v roku 2015 v troch bodoch: vedenie školy, samohodnotenie
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výkonnosti učiteľov a inovácie vo vzdelávaní. Tiež ponúka príklady z celého sveta
ako niektoré školy zavádzajú nové spôsoby výučby a učenia, aby lepšie vybavili
študentov potrebnými zručnosťami s cieľom plne sa zapojiť do globálnej ekonomiky
21. storočia.
http://www.oecd.org/publications/schools-for-21st-century-learners9789264231191-en.htm

Zručnosti pre sociálny pokrok: Sila sociálnych
a emočných zručností
Skills for Social Progress: The Power of Social and
Emotional Skills
Dnešné deti budú potrebovať vyvážený súbor kognitívnych, sociálnych a emotívnych
zručností, aby mohli uspieť v modernom živote. Ich schopnosť dosiahnuť výsledky,
spolupracovať s ostatnými a efektívne zvládať emócie bude mať zásadný význam
pre riešenie problémov 21. storočia. Správa OECD predstavuje syntézu analytických
prác OECD o úlohe sociálno-emočných zručností a zároveň navrhuje stratégiu na ich
zlepšenie. Analyzuje účinky zručností na individuálny blahobyt a sociálny pokrok,
ktoré obsahujú aspekty nášho života, ako sú vzdelávanie, výsledky trhu práce,
zdravie, rodinný život, občianska angažovanosť a životná spokojnosť. Správa
pojednáva o tom, ako tvorcovia politík, školy a rodiny prispievajú k vývoju sociálnoemočných zručností prostredníctvom intervenčných programov a praktík výučby a
výchovy. Správa tiež ukazuje, že tieto zručnosti sa dajú zmysluplne merať v rámci
kultúrnych a jazykových hraníc.
http://www.oecd.org/edu/skills-for-social-progress-9789264226159-en.htm

Hospodársky výhľad Afriky 2015
African Economic Outlook 2015
Hospodársky výhľad Afriky 2015 analyzuje rastúcu úlohu Afriky vo svetovej
ekonomike. Predpovedá dvojročné vyhliadky kontinentu v kľúčových oblastiach ako
sú: makroekonomika, financovanie, obchodné politiky a regionálna integrácia,
rozvoj ľudských zdrojov a správa vecí verejných. Toto 14. vydanie analyzuje
regionálny rozvoj a výzvu priestorového začleňovania sa, s ktorou sa kontinent musí
vyrovnať. Súčasťou správy sú jednostranové prehľady jednotlivých krajín (54
afrických krajín), ktoré sumarizujú nedávny ekonomický rast, predpovedajú vývoj
hrubého národného produktu na roky 2015 a 2016 a upozorňuje na hlavné politické
problémy, s ktorými sa tieto krajiny stretávajú. Štatistická príloha porovná
špecifické ekonomické, sociálne a politické údaje pre každú krajinu.
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/

Perspektívy energetických technológií 2015:
Mobilizácia inovácie pre urýchlenie klimatickej
akcie
Energy Technology Perspectives 2015: Mobilising
Innovation to Accelerate Climate Action
V aktuálnom vydaní Perspektív energetických technológií 2015 (ETP 2015) IEA skúma
inovácie v sektore energetických technológií a usiluje sa posilniť dôveru
v realizovateľnosť dosiahnutia krátkodobých a dlhodobých klimatických cieľov
prostredníctvom ich efektívneho výskumu, rozvoja a rozširovania. ETP 2015
poukazuje na potrebu silnej podpory inovácií pre naplnenie cieľov znižovania emisií
CO2. Správa identifikuje regulačné stratégie a rámce pre napredovanie inovácie
v oblastiach, v ktorých cielené akcie môžu priniesť rýchle výsledky v znižovaní
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emisií uhlíka (obnoviteľné zdrojov energie, zachytávanie a uskladňovanie uhlíka) a v
energeticky náročných priemyselných odvetviach, ktoré majú pre dosiahnutie
globálnych cieľov dekarbonizácie zásadný význam. Správa vyzýva vlády a súkromný
sektor na zvýšenie výdavkov na inováciu a vystupňovanie úsilia na podporu rozvoja
prelomových energetických technológií, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie
ambicióznych klimatických cieľov nákladovo efektívnym spôsobom. Správa tiež
ukazuje ako novovznikajúce ekonomiky a najmä Čína môžu prispievať
prostredníctvom inovácií v energetických technológiách k prechodu k nízkouhlíkovej
ekonomike. Podľa IEA je absolútne nevyhnutné, aby hlavné posolstvá ETP 2015 boli
vypočuté a premietnuté do prijatia ambicióznych záväzkov všetkými zúčastnenými
stranami na klimatickej konferencii OSN (COP 21) koncom tohto roku v Paríži.
http://www.iea.org/bookshop/710-Energy_Technology_Perspectives_2015

Východná Európa, Kaukaz a Stredná Ázia:
Energetické politiky mimo krajín IEA
Eastern Europe, Caucasus and Central Asia: Energy
Policies Beyond IEA Countries
Publikácia je prvým regionálnym prehľadom energetickej politiky jedenástich krajín
východnej Európy, Kaukazu a strednej Ázie, ktoré sa v rastúcej miere podieľajú na
dodávkach energie na medzinárodné trhy a prispievajú ku globálnej energetickej
bezpečnosti. Štúdia prináša analýzu hlavných energetických trendov a hodnotenie
energetickej politiky krajín na energiu bohatého regiónu v strede Euroázie a to
z hľadiska štyroch pilierov rozvoja energetiky: energetickej bezpečnosti, štruktúry
trhov, udržateľného rozvoja a investičného prostredia. Starnúca infraštruktúra,
vysoká energetická náročnosť, nízka energetická efektívnosť a slabo fungujúce
regionálne energetické trhy sa radia medzi kľúčové energetické výzvy krajín tohto
regiónu. Publikácia prináša odporúčania pre tvorcov politík, ktoré sa zameriavajú
na pokračovanie reforiem energetického sektoru v krajinách Východného
partnerstva a strednej Ázie s cieľom pomôcť im dosiahnuť bezpečnejšiu,
efektívnejšiu a udržateľnú energetickú budúcnosť. Krajiny Kaspického regiónu
vlastniace rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu zvýšili v posledných desaťročiach
dodávky na medzinárodné trhy, avšak z veľkej časti nevyužívajú potenciál vodnej
energie, obnoviteľných zdrojov a prínosov z energetickej efektívnosti, ktoré
vytvárajú možnosti pre udržateľný rozvoj a ďalší rast ich ekonomík. Rýchla
implementácia politík zameraných na obnoviteľné zdroje energie a energetickú
efektívnosť má zásadný význam pre energetickú bezpečnosť menších ekonomík
regiónu, závislých na dovoze energie, ale i pre kľúčových producentov za účelom
podstatného zníženia ich uhlíkovej stopy. K príprave publikácie finančne prispela EÚ
poskytnutím príspevku z nástroja Európskej susedskej a partnerskej politiky.
http://www.iea.org/Textbase/npsum/EasternEurope2015sum.pdf

Dôsledky korupcie vo vybraných sektoroch s
implikáciami na ekonomický rast a rozvoj
Consequences of Corruption at the Sector Level and
Implications for Growth and Development
Podľa OECD okrem ťažobného priemyslu a infraštruktúry, patrí k sektorom najviac
postihnutým korupciou sektor vzdelávania a zdravotníctva. Práve tieto štyri sektory
zohrávajú kľúčovú úlohu pri raste a rozvoji ekonomík. Správa OECD poukazuje na to,
ako korupcia narúša fungovanie týchto sektorov. Korupcia stojí v ceste sociálnej
rovnosti, čestnosti a dôvery. Štúdia poukázala na nasledovné dopady korupcie
v analyzovaných sektoroch:
 ťažobný priemysel – v tomto sektore sa korupcia uskutočňuje prostredníctvom
vysokej úrovne politickej kontroly, obmedzenej hospodárskej súťaže, čo má za
následok stratu príjmov štátu, a tým dopad na ďalšie sektory;
 infraštruktúra – korupcia škodí tomuto sektoru najviac prostredníctvom
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narušenej hospodárskej súťaže a regulácie trhu a zároveň prináša menej
investícií, čo má za následok nadhodnotené ceny jej budovania, nízku kvalitu
ciest a pod.,
 zdravotníctvo – korupcia v dodávaní zdravotníckych zariadení, v obstarávaní;
vzdelávanie – v tomto sektore korupcia napr. narúša kapitálové investície,
budovanie nových škôl, manažment ľudských zdrojov, akreditáciu programov
a inštitúcií a pod. Výsledkom tohto narušenia môže byť menej vzdelaných ľudí,
nižšia úroveň vzdelávania, nižšia produktivita, vyššia sociálna nerovnosť a následne
nižšia schopnosť krajiny využívať prínosy prílevu priamych zahraničných investícií.
http://www.oecd.org/publications/consequences-of-corruption-at-the-sector-leveland-implications-for-economic-growth-and-development-9789264230781-en.htm

Financovanie SMEs a podnikania: Porovnanie 34
krajín OECD
Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: an OECD
Scoreboard
Podnikanie a malé a stredné spoločnosti (SMEs) predstavujú podľa OECD kľúčový
prvok pre trvalý a inkluzívny ekonomický rast. Prístup k financiám predstavuje jednu
z hlavných výziev pre podnikateľov a SMEs pri tvorbe pracovných miest a pri
inováciách. Celkovo je možné skonštatovať, že na SMEs negatívnejšie dopadla
finančná kríza, než na veľké spoločnosti. Podľa OECD, malé a stredné podniky
a podnikatelia potrebujú diverzifikovať svoje finančné zdroje uprostred
pokračujúceho nedostatku úverov. Detailné profily boli prezentované pri 34
krajinách, vrátane Slovenskej republiky. SMEs dominujú v slovenskej ekonomike,
v roku 2012 predstavovali 95% z celkového počtu podnikov, pričom vo väčšine išlo
o mikro-podniky (87,7%) zamestnávajúcich do 9 zamestnancov. Vláda SR pripravila
programy pre poskytovanie úverov a garancií pre SMEs v rámci SR špecializovanými
vládnymi bankami a Slovenskou podnikateľskou agentúrou (SBA). Napr. cieľom
programu rizikového kapitálu je zjednodušiť prístup ku kapitálovým zdrojom
pre rozvoj SMEs prostredníctvom kapitálových investícií.
http://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm

Stručný súhrn indikátorov produktivity 2015
OECD Compendium of Productivity Indicators 2015
V krajinách OECD nastáva postupný rast HDP, hoci existujú významné rozdiely medzi
krajinami a zatiaľ nie je možné hovoriť o trvalom zotavení, pretože niektoré krajiny
OECD majú pomalší rast. Pochopenie úlohy a prvkov rastu produktivity je kľúčové
pre posilnenie zotavenia a zlepšenie životných štandardov v dlhodobom horizonte.
Publikácia OECD – „Stručný súhrn indikátorov produktivity“ poskytuje prehľad
aktuálnych a dlhodobých trendov úrovne produktivity a rastu v krajinách OECD. Tiež
preveruje úlohu produktivity ako hlavného motora ekonomického rastu a príspevku
práce, kapitálu a multifaktorovej produktivity pri ekonomickom raste. Venuje sa aj
príspevku individuálnych priemyselných sektorov. Preskúmava vzťah medzi
produktivitou, obchodom a medzinárodnou konkurencieschopnosťou a analyzuje
trendy pri porovnaní cyklických modelov rastu prácu a produktivity.
http://www.oecd.org/std/productivity-stats/oecd-compendium-of-productivityindicators-22252126.htm
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Štátnom vlastnené spoločnosti v procese rozvoja
State-owned Enterprises in the Development Process
Úloha štátom vlastnených spoločností (SOEs) v rozvoji krajiny je kontroverzná, hoci
tieto spoločnosti tvoria integrálnu súčasť ekonomiky vo viacerých ekonomikách.
Táto publikácia je prvou odpoveďou OECD na otázku, aká je úloha, alebo aká by
mala byť úloha štátnych podnikov v národných rozvojových stratégiách. Zároveň
poskytuje prehľad skúseností v piatich krajinách – Singapur, Brazília, India, Čína
a Južná Afrika. SOEs v rýchlo rastúcich ekonomikách neustále zvyšujú svoju účasť na
medzinárodných trhoch. Ako dôsledok, častejšie konkurujú zahraničným súkromným
spoločnostiam, pokiaľ tieto vstúpia na trh danej krajiny. Kľúčové zistenia sú
v oblasti medzinárodných investícií a zahraničného obchodu, keďže počas finančnej
krízy dramaticky narástol podiel investícií zo strany SOEs, ktoré sa stávajú dôležitým
zdrojom investícií a zároveň riadia predaj tovarov a služieb na domácom trhu. Ako
dokazuje táto publikácia, SOEs v súčasnosti sú stále viac súčasťou medzinárodných
ekonomických sektorov.
http://www.oecd.org/corporate/state-owned-enterprises-in-the-developmentprocess-9789264229617-en.htm

Zdaňovanie príjmov 2015
Taxing wages 2015
„Taxing

Wages“ poskytuje prehľadné informácie o dani z príjmu platenej
zamestnancami ako aj o odvodovom zaťažení zamestnancov a zamestnávateľov v
krajinách OECD. Publikácia uvádza porovnanie výšky daňovo-odvodového zaťaženia
a výšky rodinných dávok pre osem typov domácností, ktoré sa líšia úrovňou príjmu a
zložením domácnosti. Výsledky zahŕňajú marginálne a efektívne daňové zaťaženie
pre rodiny s jedným a s dvomi zárobkovo činnými členmi rodiny, a celkové náklady
práce zamestnávateľov.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages_20725124

Riešenie problému škodlivého užívania alkoholu
Tackling Harmful Alcohol Use
V máji 2015 vydala OECD publikáciu, ktorá je zameraná na škodlivé účinky
vyplývajúce z nadmerného užívania alkoholu. Alkoholické nápoje a ich prehnané
užívanie boli odjakživa dôverne známym prvkom. V celosvetovom merítku sa alkohol
nachádza na čele pôvodcov zlého zdravotného stavu a predčasnej úmrtnosti. Každú
sedemnástu smrť má na svedomí práve alkohol a táto problematika sa týka viac
mužov, než žien. V členských krajinách OECD je miera požívania alkoholu dvakrát
vyššia, než je svetový priemer. Táto publikácia poskytuje podrobnú analýzu trendov
a spoločenských nerovností, čo sa konzumácie alkoholu týka. Taktiež ponúka
rozsiahle hodnotenie zdravotných, spoločenských a ekonomických dopadov hlavných
politických možností pre riešenie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu v troch
členských krajinách OECD (Kanada, Česká republika a Nemecko), vyberajúc
najvhodnejšie politické posolstvá pre širšiu skupinu krajín.
https://www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm
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Ageing in Cities
Starnutie v mestách
Publikácia OECD skúma aktuálne trendy v starnúcej spoločnosti a v mestách
v krajinách OECD, v nadväznosti na čo hodnotí dopad starnúcej populácie na
jednotlivé mestské oblasti a politické a riadiace stratégie. Publikácia poukazuje na
úlohu miest, ktoré by mali poskytnúť čo najviac možností pre svojich starších
obyvateľov, práve kvôli danému demografickému posunu. Uvádza, že počas
nasledujúcich 50 rokov bude demografická štruktúra podliehať väčším zmenám, a to
práve pre rýchlo narastajúcu populáciu vo veku nad 65 rokov, s dôrazom na
najrýchlejší nárast medzi obyvateľmi vo veku nad 80 rokov. Tento jav predstavuje
viacero výziev pre mestá a zahrnutie nových aktérov do budúcnosti: potrebu
prepracovať infraštruktúru, zabrániť sociálnej izolácii podporou zastúpenia starších
obyvateľov na trhu práce, zvýšiť objem verejných financií na zdravotníctvo
a sociálnu opateru, podporiť dostupnosť služieb poskytovaných v mieste bydliska,
ako aj poskytovať dostupnejšie bývanie v domovoch sociálnych služieb a propagovať
zdravý a aktívny životný štýl. V knihe je uvedených deväť prípadových štúdií
z rozličných miest po celom svete – Toyama a Yokohama (Japonsko), Lisabon
(Portugalsko), Calgary (Kanada), Kolín nad Rýnom (Nemecko), Brno (Česká
republika), Manchester (Veľká Británia), Philadelphia (USA) a Helsinki (Fínsko).
http://www.oecd.org/regional/ageing-in-cities-9789264231160-en.htm

Zapojenie zainteresovaných strán pre inkluzívne
hospodárenie s vodou
Stakeholder Engagement for Inclusive Water
Governance
Voda je jedným z najzávažnejších výziev udržateľnosti, ktorej planéta čelí. Podľa
OECD do roku 2050 bude žiť 40% svetovej populácie v oblastiach, kde bude
nedostatok vody. Práve z tohto dôvodu je potrebné túto výzvu riešiť koordinovane,
spojením síl tvorcov politík so silami ostatných zainteresovaných strán. Publikácia
hodnotiaca aktuálne trendy, hnacie sily, prekážky, mechanizmy, dopady, náklady
a prínosy zainteresovaných tretích strán do oblasti hospodárenia s vodou, zoskupuje
empirické údaje od 215 zainteresovaných strán z danej oblasti i mimo nej, ako aj 69
prípadových štúdií z celého sveta. Zdôrazňuje dôležitú úlohu formálneho
i neformálneho zapojenia zainteresovaných strán v sektore vody, ako základný
princíp pre dobré hospodárenie s vodou, a tiež potrebu lepšie porozumieť
naliehavým otázkam spojeným s ich zapojením. Tieto otázky zahŕňajú: presun moci
k zainteresovaným stranám, príchod nových účastníkov, externé a interné hnacie
sily, ktoré zodpovedajú za proces zapájania, inovatívne nástroje riadiace rozhranie
medzi viacerými hráčmi, ale aj rôzne druhy výdavkov a prínosov vyplývajúcich zo
zapojenia zainteresovaných strán. Publikácia svojimi základnými princípmi a „to do
checklist-om“ poskytuje pragmatické politické usmernenie pre tvorcov politík, pre
následné vytvorenie vhodných rámcových podmienok, potrebných pre zefektívnenie
krátkodobých a dlhodobých prínosov zapojenia zainteresovaných strán.
http://www.oecd.org/environment/stakeholder-engagement-for-inclusive-watergovernance-9789264231122-en.htm

Zelený rast v oblasti rybného hospodárstva a
akvakultúry
Green Growth in Fisheries and Aquaculture
Táto správa sumarizuje aktuálnu situáciu v oblasti rybného hospodárstva
a akvakultúry, a upozorňuje na rizikovosť týchto sektorov po celom svete, ako aj na
fakt, že ani jeden z nich nedosahuje svoj plný potenciál. Výhľady pre trvalý rast sú
však dobré, ak by boli zavedené reformy v súlade so Stratégiou zeleného rastu
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OECD. Publikácia zdôrazňuje potrebu silného a vedecky založeného prístupu
riadenia zásob pre udržateľnosť zdrojov, kombinovaného s transparentným
a reaktívnym politickým cyklom v záujme zabezpečiť maximálny počet prínosov
rybného hospodárstva. Správa taktiež poukazuje na dôležitosť zlepšenej regulácie
riešiacej environmentálne externality, a boj o priestor pre uvoľnenie budúceho
rastového potenciálu akvakultúry. Pre systematickejší a inkluzívnejší prístup
k zelenému rastu správa analyzuje desať smerovaní v relevantných politikách, ktoré
by mali taký prístup podporiť. Rybné hospodárstvo potrebuje reformu v záujme
disponovať efektívnejšími manažérskymi riešeniami, ako aj lepšiu akceptáciu
širšieho spektra zainteresovaných strán v sektore akvakultúry.
http://www.oecd.org/publications/green-growth-in-fisheries-and-aquaculture9789264232143-en.htm

