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Výhľad vývoja svetovej ekonomiky OECD
OECD Economic Outlook
OECD zverejnila 28. novembra 2016 výhľad vývoja svetovej
ekonomiky pre členské krajiny OECD a vybrané nečlenské krajiny
(BRICS) na obdobie 2017–2018. Organizácia v ňom konštatuje, že
globálna ekonomika uviazla v posledných piatich rokoch v
pasci nízkeho rastu (okolo 3%). Oslabené súkromné a verejné
investície,
nízky
rast
svetového
obchodu
a
spomalenie
štrukturálnych reforiem obmedzili rast zamestnanosti, produktivity
a miezd. Zdroje uviazli v neproduktívnych podnikoch, dynamika
podnikania poklesla a finančné inštitúcie oslabili. Hlavným odkazom
aktuálneho výhľadu OECD je implementácia efektívnych
fiškálnych iniciatív a podpora inkluzívnych obchodných
politík, s cieľom dostať sa z pasce nízkeho hospodárskeho rastu.
OECD vychádza z predpokladu, že kolektívne fiškálne iniciatívy by
mohli urýchliť aktivitu privátneho sektora a podporiť tak globálny rast na úroveň 3,6 % v roku 2018.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408

Výhľad pre vedu, technológie a inovácie 2016
OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016
Zníženie vládnych výdajov na výskum v oblasti vedy
a technológií v mnohých krajinách môže ohroziť inovácie
v čase, keď globálne zmeny ako zmena klímy a starnutie populácie
si vyžadujú konkrétne riešenia. Samostatný ukazovateľ, celkové
výdavky na výskum a vývoj (R&D) zo strany vlád – z ktorých
väčšina sa vykonáva verejnými subjektmi financovanými verejnými
grantmi – klesajú v mnohých krajinách, pričom ostatné priority
politík ako sú štátne penzie, zdravotná a sociálna starostlivosť
pohlcujú stále väčší podiel verejných zdrojov.
Vládne výdavky na výskum a na vyššie vzdelávacie inštitúcie
v krajinách OECD poklesli v roku 2014 po prvýkrát od roku 1981,
odkedy sa tieto údaje zbierajú. Údaje o objeme vládnych výdavkov
venovaných na R&D v rokoch 2000 až 2015 preukazujú, že v krajinách ako Nemecko, Japonsko
a Kórea tento objem narastá, ale krajiny ako Austrália, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko,
Veľká Británia a USA znižujú svoj záujem o R&D. Celkovo vládne výdavky na R&D v OECD krajinách
klesajú od roku 2009 z dôvodu globálnej finančnej krízy.
Kľúčové zistenia OECD sú nasledovné:
 Viac ako tretina výskumov vykonaných prostredníctvom vládnych a vyšších vzdelávacích inštitúcií na
globálnej úrovni sa uskutočnilo v nečlenských krajinách OECD. Čína v roku 2014 vynaložila
dvojnásobok prostriedkov na R&D oproti Japonsku. India, Ruská federácia, Čínsky Thajwan,
Irán a Argentína majú najväčšie verejné výskumné systémy.
 Päť krajín (USA, Čína, Japonsko, Nemecko a India) tvorili takmer 59% z globálnych verejných
zdrojov na R&D v roku 2014. Táto dominancia čiastočne reflektuje ich zemepisnú veľkosť. V budúcnosti
sa ekonomiky s rýchlym rastom populácie a HDP vrátane Afriky môžu stať významnejšími hráčmi.
 Charita, nadácie a filantropi sa v ostatnom období stále viac stávajú zakladateľmi univerzitných
výskumov, a to najmä v oblasti zdravotníctva, kde sú často zakladané verejné fondy z dôvodu
vzácnych a tropických chorôb.
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Rôzne krajiny majú v súčasnosti rozdielne špecializácie – napr. zdravotný výskum a výskum liekov
tvorí 24% z verejných R&D zdrojov v USA, 22% vo Veľkej Británii a 17% v Kanade, zatiaľčo výskum
R&D v oblasti energetiky predstavuje 19% z celkových výdavkov v Mexiku, 11% v Japonsku
a 9% v Južnej Kórey. Priority krajín sa menia a odrážajú výzvy spoločnosti ako klimatické zmeny či
demografickú situáciu.

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-innovation-outlook2016_sti_in_outlook-2016-en

Štátom vlastnené spoločnosti ako globálni konkurenti
(Výzva alebo príležitosť?)
State-Owned Enterprises as Global Competitors
(A challenge or an opportunity)
Takmer 22% najväčších svetových firiem sú v súčasnosti
pod kontrolou štátu, čo je najvyššie percento za ostatných 10
rokov.
Viaceré
z nich
podnikajú
v kľúčových
sektoroch
medzinárodných dodávateľských reťazcov, vrátane verejných
služieb, či výrobných, ťažobných, metalurgických či rafinárskych
sektorov.
Nárastom štátom vlastnených spoločností (ďalej SOEs) ako
globálnych konkurentov môžu vzniknúť určité problémy a výhrady
na globálnej úrovni. Niektoré sa týkajú špeciálneho zaobchádzania
zo strany niektorých vlád voči SOEs, čo môže poskytnúť SOEs
konkurenčnú výhodu pri ich zahraničnej expanzii. Publikácia OECD
objasňuje témy od hospodárskej súťaže, cez investície, spravovanie spoločností až po perspektívy
obchodnej politiky.
Ku kľúčovým výhradám voči SOEs patria:
 snažia sa SOEs vždy fungovať spravodlivo a férovo?
 škodlivé kompenzácie a špeciálne výhody poskytované vládami za záväzky v oblasti verejnej
politiky,
 asymetrické zaobchádzanie s novými spoločnosťami na domácom trhu oproti zahraničným
účastníkom.
Z týchto dôvodov sú navrhované nasledovné opatrenia v oblasti tvorby politík:
 riešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť na základe štátnych intervencií na domácom trhu,
 podporiť vysoké štandardy v oblasti spravovania podnikov, zverejňovania informácií, zodpovednosti
a transparentnosti SOEs,
 investičné politiky prijímajúcich krajín by mali byť nediskriminačné a transparentné voči SOEs,
vlády by sa mali snažiť identifikovať a upraviť nedostatky v pokrytí multilaterálnych pravidiel v oblasti
narušujúceho správania vlád a podnikov.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/state-owned-enterprises-as-global-competitors_9789264262096en
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Otvorené vládnutie: Globálny kontext a cesta napred
Open Government: The Global Context and the Way Forward
Táto správa poskytuje hĺbkovú a na dôkazoch založenú analýzu
iniciatívy otvoreného vládnutia a problémov, ktorým čelia krajiny pri
implementácii a koordinácii otvoreného vládnutia. Posudzuje nové
trendy v členských krajinách OECD, ako aj v niektorých vybraných
štátoch Latinskej Ameriky, Blízkeho východu, severnej Afriky
juhovýchodnej Ázie. Publikácia vychádza z prieskumu otvoreného
vládnutia a účasti občanov na politickom živote uskutočneného
v roku 2015. Správa vymedzuje oblasti práce potrebnej v budúcnosti,
medzi inými mobilizovanie a zapojenie všetkých rezortov a všetkých
úrovní štátnej správy za účelom presunu od otvoreného vládnutia
k otvoreným štátom. Analyzuje, ako princípy a postupy otvoreného
vládnutia môžu prispieť k dosiahnutiu udržateľného rozvoja; úlohu médií pri zabezpečovaní priaznivého
prostredia pre vznik iniciatív pre otvorené vládnutie; a rastúci význam regionálnych inštitúcií pri
realizácii úspešných reforiem otvoreného vládnutia.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government_9789264268104-en

Vytváranie pracovných miest a regionálny ekonomický rozvoj
Job Creation and Local Economic Development 2016
Druhé vydanie publikácie skúma, ako môžu inštitúcie na celoštátnej
a regionálnej úrovni lepšie spolupracovať na podpore ekonomického
rozvoja a vytvárania pracovných miest pre miestny rozvoj. Zaoberá sa
riešeniami viacerých otázok, ako môže politika vzdelávania a zručností
lepšie reagovať na potreby regiónov. Ďalej rozoberá, ako môžu
inštitúcie na regionálnej úrovni efektívnejšie zapojiť zamestnávateľov
do odborného a učňovského vzdelávania a zlepšiť vykonávanie politiky
vo vzťahu k malým a stredným podnikateľom. Zahŕňa medzinárodné
porovnanie, ktoré umožňuje regiónom vyhodnotiť, ako sú úspešné na
trhu práce a zručností. Obsahuje tiež profily krajín a regiónov
zahŕňajúce informácie o dopyte a ponuke zručností.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development-2016_9789264261976-en

Výhľad OECD pre dôchodkové systémy 2016
OECD Pensions Outlook 2016
Výhľad OECD pre dôchodkové systémy 2016 sa zaoberá politickými
otázkami týkajúcimi sa posilňovania dôchodkových systémov
s dôrazom na dôchodkové sporiace programy. Poskytuje
informácie o rôznych druhoch penzijných systémov a nástrojov
kapitálového dôchodkového sporenia, o daňovom zvýhodňovaní
individuálneho doplnkového dôchodkového sporenia podľa krajín,
o štátnej
podpore
kvalitného
informačného
poradenstva
a vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a dôchodkov
a o zabezpečovaní kvalitného a dostupného finančného poradenstva
a vzdelávania pre finančnú gramotnosť sporiteľov v oblasti
dobrovoľných dôchodkových nástrojov. Argumentuje v prospech
jednotného dôchodkového systému pre zamestnancov verejného aj súkromného sektora
umožňujúceho lepšiu pracovnú mobilitu.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016_pens_outlook-2016-en
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Výsledky PISA 2015
I. diel: Excelentnosť a spravodlivosť vo vzdelávaní
II. diel: Politiky a prax pre úspešné školstvo
PISA 2015 Results
Volume I: Excellence and Equity in Education
Volume II:Policies and Practices for Successful Schools
Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) skúma
nielen vedomosti študentov v matematickej gramotnosti,
prírodovednej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti, ale aj to,
ako vedia študenti použiť tieto vedomosti v praxi. Výsledky
z výskumu PISA poskytujú pedagógom a tvorcom politiky informácie
o excelentnosti
a spravodlivosti vo vzdelávaní v iných štátoch,
a umožňujú im učiť sa z politík a postupov uplatňovaných v nich.
Prvá časť Výsledkov PISA 2015: Excelentnosť a spravodlivosť vo vzdelávaní, je prvým z piatich
zväzkov, ktoré prezentujú výsledky prieskumu PISA 2015, v rámci šiesteho kola trojročne
opakovaného hodnotenia študentov. Publikácia sa zameriava na vedomosti študentov v matematickej,
prírodovednej a čitateľskej gramotnosti a definuje a meria mieru spravodlivosti vo vzdelávaní. Skúma
tiež postoje žiakov k učeniu sa prírodovedných disciplín, vrátane ich očakávaní od zamestnania
s prírodovedným zameraním. Táto časť tiež popisuje, ako sa výkonnosť a rovnosť výsledkov vyvíjali
v zúčastnených štátoch a ekonomikách počas uplynulých 15 rokov.
Druhá časť Výsledkov PISA 2015: Politiky a prax pre úspešné školstvo je druhým dielom prezentujúcim
výsledky prieskumu PISA 2015 z pohľadu tvorby vzdelávacích politík. Skúma vplyv charakteristík
jednotlivých škôl a školských systémov na výkon študentov, vrátane finančných
prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie, vzdelávacieho prostredia a spôsobu rozdeľovania
študentov do rôznych škôl, vzdelávacích programov a tried.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-ii_9789264267510-en

Štáty s bezpečnostnou nestabilitou
States of Fragility 2016
Vo svete je čoraz viac násilia, ktoré sa objavuje na neočakávaných
miestach. V priebehu posledných 15 rokov bolo ovplyvnené násilím
3,34 miliardy ľudí, teda takmer polovica svetovej populácie. Počet
násilných konfliktov klesá, ale konflikty zabíjajú väčšie množstvo ľudí:
od roku 2003 sa strojnásobil počet úmrtí súvisiacich s bezpečnostnými
konfliktami. Násilný extrémizmus a terorizmus sú tiež na vzostupe.
Ekonomické „náklady“ spôsobené násilím narastajú tiež: globálny
ekonomický dopad násilia je ohromujúci: 13,6 bilióna USD, čo
zodpovedá 13,6% celosvetového HDP. Civilisti, najmä ženy a deti, sú
ohrozené najviac. Publikácia sa podrobne zameriava na násilie vo svete
a na to, ako je v tejto oblasti potrebné politicky reagovať. Správa
mapuje nový spôsob premýšľania o násilí, predstavuje nový prístup
(zohľadňujúci riziká) k monitorovaniu rôznych rozmerov nestability a zaoberá sa tiež finančnými tokmi
umožňujúcimi bezpečnostnú nestabilitu. Publikácia dáva do pozornosti, že rozvoj, mier a bezpečnosť
v rozvíjajúcom sa svete nedržia krok s novou realitou násilia. Je preto dôležité venovať viac zdrojov
a pozornosti boju proti násiliu a najmä vynakladať úsilie v prospech ľudí, najmä mládeže.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2016_9789264267213-en
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Obchodovanie s ľuďmi a korupcia
Trafficking in Persons and Corruption
Obchodovanie s ľuďmi porušuje mnohé základné ľudské práva
a napriek tomu sa vyskytuje takmer vo všetkých oblastiach
sveta. Ide o jednu z najlukratívnejších foriem organizovaného zločinu.
Medzinárodná organizácia práce (ILO) odhaduje, že takmer 20,9 mil.
ľudí sú globálne obeťami nútenej práce a že celkový nezákonný zisk
vytvorený obchodom s nútenou prácou je asi 150 mld. USD
ročne.Organizované
obchodovanie
s ľuďmi
si
vyžaduje
systematickú korupciu, inak by nebolo tak rozšírené. Táto publikácia
objasňuje vzťah medzi korupciou a obchodovaním s ľuďmi a špeciálne
sa zameriava na zmiernenie korupčných rizík a aplikovanie
spoľahlivého integrovaného rámca pre prevenciu korupcie
týkajúcej sa obchodovania s ľuďmi.
Hoci boli urobené viaceré významné kroky v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, tieto boli nedostatočne
zamerané na fundamentálnu úlohu, ktorú zohráva korupcia v tomto procese. Ide o spoločné riešenie
oboch problémov – spoločne s lepšou cezhraničnou spoluprácou, lepšou vynútiteľnosťou a so zvýšeným
bojom proti korupcii – a predstavuje kľúč na efektívne obmedzenie obchodovania s ľuďmi. Z týchto
dôvodov OECD pripravila „Princípy pre boj s korupciou v oblasti obchodovania s ľuďmi“, ktoré
sú súčasťou danej publikácie.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trafficking-in-persons-and-corruption_9789264253728-en
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Trendy v spotrebnej dani 2016
Consumption Tax Trends 2016
Publikácia OECD „Trendy v spotrebnej dani 2016“ poskytuje prehľad
informácií o dani z pridanej hodnoty z tovarov a služieb a o
sadzbách spotrebnej dane v členských krajinách OECD. Obsahuje
tiež informácie o nepriamych daniach, ako sú medzinárodné aspekty
vývoja DPH/GST a účinnosť týchto daní. Publikácia taktiež opisuje rad
daňových
ustanovení
zdaňovanie
motorových
vozidiel,
tabakových výrobkov a alkoholických nápojov.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2016_ctt-2016-en

Štatistika príjmov 2016
Revenue Statistics 2016
Údaje o príjmoch verejnej správy a zvlášť o daniach predstavujú
základné vstupy do väčšiny štrukturálnych ekonomických popisov
a ekonomických analýz, pričom sú čoraz viac využívané v ekonomických
porovnaniach. Každoročne vydávaná štatistika o príjmoch poskytuje
koncepčný rámec pre definovanie toho, ktoré vládne príjmy by mali byť
považované za dane. Rámec predstavuje jedinečný súbor podrobných
medzinárodne porovnateľných daňových údajov v jednotnom
formáte pre všetky krajiny OECD od roku 1965.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2016_rev_stats-2016-en-fr
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Strednodobý výhľad IEA na globálnych trhoch s uhlím
s výhľadom do roku 2021
Medium-Term Coal Market Report 2016 - Market Analysis
and Forecasts to 2021
Správa prichádza s detailnými analýzami výroby, dodávok,
dopytu a celkovom obchodovaní s uhlím s výhľadom do roku 2021,
pričom sa primárne orientuje na regióny južnej a juhovýchodnej
Ázie, ktorých energetické mixy sú i naďalej dominantne zastúpené
uhlím. Správa hodnotí situáciu v Číne, kde sa uhoľný priemysel musí
prispôsobovať budúcemu vývoju čínskeho dopytu a importu. Správa si
berie pod drobnohľad aj Indiu, ktorá je v súčasnosti druhým najväčším
spotrebiteľom uhlia na svete, a konštatuje, že do roku 2021 budú
podiely a spotreba uhlia naďalej rásť. Vyplýva z toho teda otázka, či to
bude mať za následok nárast dovozu uhlia do ázijského regiónu.
Sledujúc množiace sa vietnamské uhoľné elektrárne a uvedomujúc si
fakt, že do roku 2014 bol Vietnam čistým vývozcom uhlia, dovozy sú takmer jednoznačné a vynárajú
sa ďalšie otázky súvisiace s množstvom a zdrojom vývozcov. Správa taktiež sleduje vývoj cien uhlia
a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, ako aj to, ako vplýva vývoj cien iných energetických komodít na
spotrebu uhlia – očakáva sa napríklad, že v dôsledku zvyšovania cien zemného plynu v USA bude
spotreba uhlia naďalej klesať a to predovšetkým v regióne EÚ. Financovanie uhoľných
projektov zo strany bánk a fondov sa znižuje, čo má taktiež významný vplyv na nárast nových
uhoľných elektrární.

https://www.iea.org/bookshop/735-Medium-Term_Coal_Market_Report_2016

Prispôsobenie dopravy na zmenu klímy
a extrémne výkyvy počasia
Adapting Transport to Climate Change
and Extreme Weather
Publikácia sa zaoberá zásadnými výzvami, ktoré zmena klímy
predstavuje pre vlastníkov infraštruktúr, ktorí sú nútení im čeliť.
V prvom rade musia zabezpečiť kontinuitu výkonu ich aktív počas
niekedy výrazne meniacich sa klimatických podmienok, ktoré
môžu spôsobiť zníženie aktuálnej hodnoty ich sietí, alebo naopak,
zvýšiť náklady na údržbu a renováciu. Ďalej sú nútení stavať nové
aktíva v kontexte meniacich sa a neistých klimatických premenných.
Tieto
fakty
tak
vytvárajú
riziko
nadhodnotenia
alebo
podhodnotenia špecifikácie štandardov dizajnu infraštruktúry
a môžu potenciálne vyústiť do neproduktívnych investícií alebo
degradácie služieb siete. Publikácia taktiež skúma stratégie, ktoré
môžu byť nápomocné pre dopravné orgány pri zabezpečovaní správneho prístupu k rizikám tvoriacim
sa v oblasti výkonnosti sietí v rámci meniaceho sa charakteru extrémnych výkyvov počasia.

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/adapting-transport-to-climate-change-and-extremeweather_9789282108079-en#
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Inovácie, poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť v USA
Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability
in the United States
Publikácia skúma, do akej miery majú jednotlivé politiky vplyv na
inovácie,
štrukturálne
zmeny
a využitie
prírodných
zdrojov,
a pomáhajú tak udržať súčasný rast produktivity a posilniť odolnosť
voči rizikám, berúc v ohľad výzvy v oblasti vodného hospodárstva
a zmeny klímy. Poľnohospodársky a potravinársky sektor USA je
inovatívny, konkurencieschopný a orientovaný na export. Je
taktiež správne nastavený na dostatočné pokrytie dopytu po
potravinách, krmivách, palivách a vlákninách doma i v zahraničí,
a disponuje dostatkom ornej pôdy i pasienkov. Zmeny v rámci
domáceho
a globálneho
dopytu
poskytujú
americkým
agropotravinárskym produktom nové príležitosti, avšak zmena klímy
a ďalšie obmedzenia zdrojov by mohli stáť za vznikom nových výziev,
najmä v niektorých špecifických regiónoch. Udržanie vysokej produktivity za neustáleho
vylepšovania udržateľného využívania zdrojov bude vyžadovať ďalšie inovácie. V politickom
prostredí, ktoré je zvyčajne priaznivé pre investície a inovácie sa očakáva, že silný poľnohospodársky
a inovatívny systém USA bude zdrojom ďalších inovácií, ktoré sa rozšíria do takej miery, že budú
všeobecne akceptované.

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-the-unitedstates_9789264264120-en

Financovanie opatrení na boj so zmenou klímy vo východnej
Európe, na Kaukaze a v strednej Ázii
Financing Climate Action in Eastern Europe,
the Caucasus and Central Asia
Cieľom publikácie je objasniť spôsob, akým krajiny východnej
Európy, Kaukazu a strednej Ázie (EECCA) a partneri rozvojovej
spolupráce kooperujú pri financovaní opatrení na zmiernenie
zmeny klímy s využitím databázy OECD DAC s prehľadom finančných
tokov rozdelených podľa poskytovateľa, sektoru, finančného nástroja,
či spôsobu. V rokoch 2013 a 2014 bola 11 krajinám EECCA
poskytnutá
vysoká
finančná
čiastka
pochádzajúca
z medzinárodných verejných zdrojov (3,3 miliardy USD/rok), táto
suma sa však výrazne líši medzi jednotlivými krajinami, a nie je
postačujúca na dosiahnutie a posilnenie ich klimatických cieľov
komunikovaných prostredníctvom ich národných klimatických plánov.
Okrem toho, širšia škála politík zameraných na zmenu klímy bola síce
v krajinách EECCA vytvorená, ešte stále však nie je jasná miera, v rámci ktorej sú takéto politiky
efektívne implementované, a nakoľko prispievajú k prilákaniu ďalších financií na boj so zmenou
klímy. Z tohto dôvodu je v publikácii uvedený súbor otázok smerovaných na krajiny EECCA, ktoré tak
majú pri ich zodpovedaní možnosť samé ohodnotiť ich pripravenosť na využitie príležitostí
k prístupu k ďalším financiám pochádzajúcim z rôznych zdrojov: verejných, súkromných,
medzinárodných i domácich.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financing-climate-action-in-eastern-europe-the-caucasusand-central-asia_9789264266339-en
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Pohľad na zdravie: Ázia/Tichomorie 2016
Health at a Glance: Asia/Pacific 2016
Štvrté vydanie publikácie obsahuje súbor kľúčových ukazovateľov
zdravotného
statusu,
determinantov
zdravia,
zdrojov
zdravotnej
starostlivosti
a ich
využitia,
výdavkov
na
zdravotníctvo a financovanie kvality zdravotnej starostlivosti
v 27
krajinách
a ekonomikách
v Ázii
a Tichomorí.
Hlavným
odporúčaním publikácie je, aby krajiny Ázie a Tichomoria posilnili
svoje zdravotnícke systémy a výrazne zvýšili podiel financií
vyčlenených na poskytovanie efektívneho univerzálneho
pokrytia v záujme odpovedať na meniace sa potreby ich rýchlo
starnúcich populácií. Čerpajúc zo širokej škály zdrojov údajov,
publikácia stavia na formáte použitom už v v predchádzajúcich
vydaniach Pohľadu na zdravie a poskytuje tak čitateľom lepšiu možnosť
porozumieť faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie populácie a výkonnosť zdravotníckych
systémov v týchto krajinách. Každý ukazovateľ je v publikácii uvedený v používateľsky prístupnom
formáte a skladá sa z tabuliek poukazujúcich na rozdiely medzi jednotlivými krajinami
a stručných opisných analýz, ktoré vyzdvihujú najdôležitejšie zistenia vyplývajúce z použitých údajov,
ako aj metodologických tabuliek obsahujúcich definíciu ukazovateľov a akékoľvek obmedzenia
v porovnateľnosti údajov. Príloha publikácie obsahuje ďalšie doplňujúce informácie o demografickom
kontexte, v ktorom zdravotnícke systémy fungujú. Publikácia je spoločným výstupom OECD,
WHO/WPRO a WHO/SEARO.

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-asia-pacific-2016_health_glance_ap-2016en

Blahobyt obyvateľov dánskych miest
Well-being in Danish cities
Dáni sú známi svojim vysokým životným štandardom v mnohých
oblastiach ich života. Majú jednu z najvyšších úrovní bezpečnosti,
občianskej angažovanosti a podporu sociálnej siete medzi krajinami
OECD, ako aj jednu z najvyšších úrovní životnej spokojnosti.
V porovnaní s inými krajinami OECD, ľudia žijúci v Dánsku sa
v súčasnosti môžu tešiť z vyššieho dosiahnutého vzdelania
a dlhšieho života. Takisto sa vo veľkej miere zúčastňujú volieb
a majú menšiu šancu, že sa stanú obeťami násilných trestných činov.
Na druhej strane sa však miera dlhodobej nezamestnanosti
a výdavkov na bývanie v krajine zvýšili. Rozdiely v blahobyte
obyvateľov medzi jednotlivými dánskymi regiónmi nie sú výrazné,
chýbajú však informácie o rozdieloch v menšom rozsahu, ako napríklad
medzi jednotlivými časťami miest, ktoré majú významný vplyv na každodenný život ich obyvateľov.
Publikácia poskytuje zrozumiteľný pohľad na blahobyt v najväčších dánskych mestách,
skúmajúc širokú škálu veličín vplývajúcich na životy ľudí. Publikácia obsahuje objektívne aj
subjektívne ukazovatele, ktoré majú pomôcť tvorcom politík, obyvateľom a ďalším zainteresovaným
stranám lepšie porozumieť životným podmienkam ako celku. Tieto informácie môžu byť
nápomocné aj pri vypracúvaní stratégií rozvoja miest založených na parametroch blahobytu
a implementácii takých opatrení, ktoré výrazne ovplyvnia životy ľudí v pozitívnom zmysle
slova.

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/well-being-in-danish-cities_9789264265240-en
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Prehľady OECD o školských zdrojoch: Dánsko 2016
OECD Reviews of School Resources: Denmark 2016
Efektívne využívanie školských zdrojov je prioritou politík medzi
členskými štátmi OECD. Publikácia skúma, ako môžu byť tieto zdroje
riadené, distribuované a využité na zlepšenie kvality, spravodlivosti
a efektívnosti školského vzdelávania. Séria sa zmeriava na štyri typy
zdrojov: finančné zdroje (ako je verejné financovanie jednotlivých
škôl), ľudské zdroje (ako sú učitelia, vedúci pracovníci škôl a úradníci
v oblasti vzdelávania), fyzické zdroje (ako je lokalita, budovy
a zariadenia) a ostatné zdroje (ako napríklad čas výučby). Ponúka
aktuálne politické odporúčania pre vlády aj pre školské komunity
a zahŕňa profily jednotlivých krajín ako aj tematické štúdie.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-denmark-2016_9789264262430-en

Správne zručnosti: Švédsko
Getting Skills Right: Sweden
Náklady na pretrvávajúci nesúlad medzi ponukou a dopytom po
zručnostiach sú značné – od ušlej mzdy pre pracovníkov až po nižšiu
produktivitu firiem a krajín. Potreba rovnováhy v zručnostiach na trhu
práce sa dostala do popredia záujmu v súvislosti s prispôsobovaním
sociálnych politík členských krajín OECD na realitu technologického
pokroku, digitalizácie, demografických zmien a globalizácie. OECD
uskutočnila nový výskum objasňujúci spôsoby merania dopytu po
zručnostiach v členských krajinách a efektívneho využívania informácií
o kvalifikačných potrebách zo strany zamestnávateľov, vzdelávacích
inštitúcií, sociálnych a imigračných orgánov. Publikácia poskytuje
hĺbkovú analýzu kľúčových oblastí, kde sa vyžadujú politické opatrenia
na urýchlenie vývoja účinného systému hodnotenia zručností
a predvídania dopytu po zručnostiach ako informačný základ pre tvorbu politík. Správa obsahuje
hodnotenie postupov v nasledujúcich oblastiach: i) zhromažďovanie informácií o súčasných a budúcich
kvalifikačných potrebách; ii) použitie informácií o kvalifikačných potrebách pre usmernenie rozvoja
politík v oblasti práce, vzdelávania a migrácie a iii) existencia účinných mechanizmov riadenia s cieľom
zabezpečiť dobrú koordináciu aktérov pri zbere a využívaní informácií o kvalifikačných potrebách.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-sweden_9789264265479-en

Hodnotenie rozvojovej spolupráce Spojené štáty americké 2016
OECD Development Co-operation Peer Reviews: United States 2016
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) vykonáva pravidelné
hodnotenie úsilia v rozvojovej spolupráci členských krajín. Politiky
a programy každého členského štátu sú kriticky skúmané približne raz
za päť rokov. Správa DAC hodnotí výsledky daného členského štátu,
jeho agentúry pre rozvojovú spoluprácu a posudzuje zameranie
a implementáciu činností rozvojovej spolupráce. Poskytuje tiež
integrovaný a celostný pohľad na rozvojovú spoluprácu a humanitárnu
činnosť členského štátu.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peerreviews-united-states-2016_9789264266971-en
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Perspektívy celosvetového rozvoja 2017
Medzinárodná migrácia v meniacom sa svete
Perspectives on Global Development 2017
International Migration in a Shifting World
Publikácia obsahuje prehľad o presune hospodárskej aktivity
bližšie k rozvojovým krajinám a skúma, či mal tento presun
vplyv na nárast medzinárodnej migrácie do rozvojových krajín.
Poskytuje údaje o migrácii v rokoch 1995 a 2015 a používa novú
trojstrannú kategorizáciu štátov. Popisuje uplynulý vývoj migrácie
celkovo a tiež podľa skupín štátov na základe úrovne dosiahnutého
rastu. Analyzuje príčiny týchto trendov a osobitne sa venuje aj
problematike utečencov. Skúma dopad migračných politík na migráciu
a tiež rôzne sektorové politiky v rozvojových krajinách pôvodu a
cieľových krajinách a študuje dôsledky migrácie na tieto štáty. Správa
sa tiež zaoberá štyrmi scenármi pre budúcu migráciu v roku 2030 a navrhuje politiky, ktoré môžu
pomôcť zlepšiť prínosy migrácie pre štáty pôvodu, cieľové štáty a samotných migrantov. Lepšie údaje,
viac výskumu a dôslednejšie politické opatrenia založené na dôkazoch sú predpoklady pripravenosti na
zvýšenie počtu migrantov z rozvojových krajín. Je potrebná aktívnejšia preventívna činnosť proti
situáciám, ktoré vedú k prudkému nárastu počtu utečencov a aktívnejšia podpora udržateľného
rozvoja.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017_persp_glob_dev-2017-en
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Zapojenie súkromného sektora do udržateľného rozvoja
Private Sector Engagement for Sustainable Development
Štáty združené vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) intenzívne
spolupracujú so súkromným sektorom v rozvojovej spolupráci s cieľom
dosahovať výsledky v oblasti udržateľného rozvoja. Aby sa
zainteresované subjekty poučili z týchto skúseností, DAC predstavil
hodnotenie práce so súkromným sektorom a využívania služieb
súkromného sektora v rozvojovej spolupráci. Táto publikácia skúma
politiky a inštitúcie, ktoré stoja za zapojením súkromného sektora do
udržateľného rozvoja, zameranie a plnenie záväzkov súkromného
sektora, portfólio záväzkov súkromného sektora, efektívne partnerstvá
a tematické otázky ako financovanie a zaručenie výsledkov. Čerpajúc
z praktických skúseností členov DAC správa zdôrazňuje osvedčené
postupy, poskytuje typológiu foriem angažovania súkromného sektora
a definuje kľúčové poučenia. Zdôrazňuje dôležitosť zosúladenia záväzkov súkromného sektora
so stratégiami celkovej rozvojovej spolupráce a zásadami efektívnosti rozvojovej pomoci. Tiež sa
zameriava na investovanie do inštitucionálnych kapacít, budovania flexibilných mechanizmov pre
zapojenie súkromného sektora a tvorby vhodných systémov pre monitorovanie, vyhodnocovanie
a podávanie správ o výsledkoch partnerstva so súkromným sektorom.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/private-sector-engagement-for-sustainable-development_9789264266889-en

Fotografie publikácií, ak nie je uvedené inak, sú duševným vlastníctvom Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
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