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Na úvod ...
Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje
informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách,
ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry (IEA, NEA a ITF)
v mesiacoch január a február 2017.
Objednanie publikácií je možné prostredníctvom webových
stránok OECD, IEA, NEA a ITF*. Zamestnanci ústredných
orgánov
štátnej
správy
a ich
pridružených
inštitúcií
s prístupom do interného komunikačného systému OECD
(OLIS) majú možnosť priamo sťahovať elektronický formát
všetkých publikácií.
Knižná podoba publikácií je dostupná v depozitnej knižnici
OECD na Slovensku so sídlom v Centre vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (Lamačská cesta 8/a,
Bratislava, www.cvtisr.sk).
Pre viac informácií alebo spätnú väzbu kontaktujte prosím
Stálu misiu SR pri OECD na oecd.paris@mzv.sk.
* viď linky do publikačných sekcií OECD a jednotlivých agentúr pod logami nižšie
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Akruálne praktiky a skúsenosti s reformami v krajinách OECD
Accrual Practices and Reform Experiences in OECD Countries
Finančné spravodajstvo je jedným zo základov dobrého daňového konania.
Vysoko kvalitné finančné správy sú potrebné na zabezpečenie toho, aby fiškálne
rozhodnutia danej vlády boli založené na pochopení čo najaktuálnejšej
a najpresnejšej finančnej situácie. Finančné správy sú tiež mechanizmus, ktorým
sa vlády zodpovedajú za ich finančnú výkonnosť. Počas posledných dvoch
desaťročí narástol počet vlád, ktoré sa odklonili od čistého hotovostného
účtovníctva smerom k akruálnemu účtovníctvu, s cieľom zlepšiť transparentnosť,
zodpovednosť a lepšiu informovanosť pri fiškálnom rozhodovaní. Táto štúdia
posudzuje a porovnáva účtovné a rozpočtové postupy na národnej vládnej úrovni
v krajinách OECD. Zaoberá sa tiež výzvami a výhodami akruálnych reforiem.
Správa tiež skúma niektoré kroky krajín k lepšiemu využitiu akruálnych
informácií v budúcnosti. Publikácia je spoločným výstupom OECD a Medzinárodnej federácie účtovníkov.
http://www.oecd.org/publications/accrual-practices-and-reform-experiences-in-oecd-countries-9789264270572en.htm
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Systém miestnych daní, regulácia a využívanie pôdy
Local taxation, land use regulation, and land use
Publikácia skúma teoretický a empirický výskum o vzťahoch medzi miestnou
daňou, reguláciou využívania pôdy a spôsobmi využitia územia. Závery správy
možno zhrnúť nasledovne:
1) Vo viac fiškálne decentralizovaných systémoch, miestna regulácia využívania
pôdy a fiškálna politika podporuje rozrastanie miest. Naproti tomu vo viacerých
centralizovaných systémoch, reštriktívne mestské politiky a nedostatok
miestnych daňových stimulov pre rozvoj pozemkov prispievajú k nedostatku
bytov.
2) Niektoré daňové nástroje ovplyvňujú typ a zloženie územného rozvoja (napr.
podiel rezidenčného voči komerčnému rozvoju). Odstránenie miestnych
daňových stimulov pre určité typy nehnuteľností znižuje plochu pôdy pridelenú
danému typu nehnuteľnosti a zvyšuje jej cenu.
3) Vo viacerých decentralizovaných systémoch sú miestne politiky využívania
pôdy zamerané na obmedzenie alebo ovplyvnenie rastu miest neúčinné, pretože
mobilní jednotlivci môžu obísť miestne obmedzenia presunom do susedných
oblastí, ktoré ponúkajú výhodnú kombináciu využitia pôdy a verejných služieb.
4) Rozšírenie dopravných sietí umožňuje domácnostiam aj firmám presun do prímestských oblastí, čím sa mestská
populácia zmenšila a rozrastanie pokračovalo, a to najmä v blízkosti hlavných ciest.
5) Vo fiškálne decentralizovaných systémoch je sub-urbanizácia spojená s rastúcou politickou mocou majiteľov
domov.
Fiškálne zónovanie kladie prekážky miestnemu rozvoju a zvyšuje hodnotu nehnuteľností, pričom zároveň uľahčuje
rozrastanie. Fiškálna politika a regulácia využívania pôdy sa ovplyvňujú, a vlády musia starostlivo zladiť tieto
politiky na dosiahnutie efektívneho využívania pôdy.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/local-taxation-land-use-regulation-and-land-use_52da7c6a-en
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Rozvíjanie zručností pre podporu ekologických pracovných miest
v belgickom Flámsku
Boosting Skills for Greener Jobs in Flanders, Belgium
Prechod na nízkouhlíkové, zdrojovo efektívne a ekologické hospodárstvo
môže byť úspešné len vďaka rozvoju správnych zručností, vedomostí
a kompetencií. Takéto zručnosti môžu byť definované ako „vedomosti,
schopnosti, hodnoty a prístupy potrebné na život, rozvoj a podporu
udržateľnej a zdrojovo efektívnej spoločnosti“. V krajinách, ktoré sú
závislé od energeticky a emisne náročných činností môže prechod na
ekologické hospodárstvo viesť k vysokým nákladom na prispôsobenie sa, a to
nielen ekonomickým ale aj sociálnym. Štrukturálne ekonomické zmeny,
nutné pre posun k ekologickému hospodárstvu budú podľa publikácie
vyžadovať detailné plánovanie a efektívnu implementáciu na
miestnej úrovni. Zameranie publikácie je sústredené na flámske
hospodárstvo, ktoré je mimoriadne rozmanité, a ktoré tvorí viacero
priemyselných odvetví s vysokou pridanou hodnotou a zároveň s vysoko
kvalifikovanou pracovnou silou. Prechod na ekologické hospodárstvo však
bude vyžadovať špecifické znalosti, hodnoty a prístupy od flámskej pracovnej
sily. Táto publikácia analyzuje dimenziu zručností v rámci prechodu na
ekologické hospodárstvo na lokálnej úrovni, s osobitným zreteľom na vznikajúce potreby
v agropotravinárskom sektore, chemickom priemysle, ako aj v sektore stavebníctva. Taktiež poskytuje
odporúčania pre rozvoj „zelených“ zručností a pracovných profilov na organizačnej úrovni, ako aj rady pre tvorcov
politík týkajúce sa najlepších spôsobov podpory súkromných spoločností pri prechode na ekologické hospodárstvo.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/boosting-skills-for-greener-jobs-in-flanders-belgium/executivesummary_9789264265264-1-en

Boj proti nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami v
zdravotníctve
Tackling wasteful spending on health
Systémy zdravotnej starostlivosti v krajinách OECD dosahujú vyššiu úroveň,
než kedykoľvek predtým, čo sa týka podpory lepšieho zdravia a dlhovekosti,
ich súčasťou sú však rozsiahle rozpočtové záväzky, ktoré mnohé z nich
nedokážu udržať pod kontrolou. Tlak na poskytovanie lepšieho
a rovnejšieho prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a novým druhom
liečby pre starnúcu populáciu je čoraz väčší a väčší. Po krátkej prestávke
spôsobenej
ekonomickou
krízou
opäť
narastajú
výdavky
na
zdravotníctvo vo väčšine krajín OECD. Napriek tomu však v niektorých
prípadoch neprispieva podstatná časť týchto výdavkov ani malým dielom
k zlepšeniu zdravia obyvateľov. V niektorých prípadoch dokonca vedie
v konečnom dôsledku k horším dopadom na zdravie ľudí. Krajiny by tak
potenciálne mohli alokovať oveľa menej finančných prostriedkov na
zdravotnú starostlivosť s minimálnym alebo žiadnym dopadom na
výkonnosť zdravotníckych systémov alebo na výsledky v oblasti zdravia.
Táto publikácia systematicky reviduje stratégie prijaté jednotlivými krajinami
v záujme obmedziť neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami
a plytvanie nimi. Čo sa týka súkromných nemocníc, publikácia sa zameriava
na chyby, ktorým sa dá predísť a na zdravotnú starostlivosť, ktorá má veľmi nízku úroveň. V otázke plytvania
financiami súvisiacimi s prevádzkou zdravotníckych zariadení sa publikácia zameriava na revíziu stratégií,
ktorých cieľom je zabezpečiť nižšie ceny zdravotníckeho tovaru a lepšie využívanie finančne nákladných
vstupov. Publikácia tiež poskytuje prehľad skúseností jednotlivých krajín pri vytváraní súvisu medzi
administratívnymi nákladmi a narušením integrity v oblasti zdravotníctva.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-wasteful-spending-onhealth_9789264266414-en
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Zabezpečovanie vysokej kvality v oblasti zdravotnej starostlivosti:
Súbor poznatkov z 15 prehľadov kvality zdravotnej starostlivosti
Caring for Quality in Health: Lessons Learnt from 15 Reviews of Health Care
Quality
Za posledné štyri roky pracovala OECD na viacerých hĺbkových prehľadoch
politík a inštitúcií, ktoré sú základom merania a zlepšenia kvality zdravotnej
starostlivosti (ZS) v 15 rozličných zdravotníckych systémoch. Táto súhrnná
správa vychádza z kľúčových poznatkov série OECD prehľadov o kvalite ZS.
Jej cieľom je zhrnúť hlavné výzvy a overené postupy na podporu
zlepšenia kvality ZS, ako aj podporiť efektívne využívanie zdrojov
smerujúcich do zdravotníctva a podporujúcich zdravší život
obyvateľov. Hlavným problémom, ktorý bol zjavný vo všetkých prehľadoch
OECD o kvalite ZS je nedostatočná transparentnosť. Vlády jednotlivých
krajín by mali podporiť – a tam, kde je to vhodné, tak priam vyžadovať –
otvorenosť zdravotníckych systémov a poskytovateľov ZS, čo sa týka
efektivity, bezpečnosti a primárneho zamerania na pacientov v rámci ZS,
ktorú poskytujú. Podľa publikácie sú potrebné početnejšie opatrenia
podporujúce bezpečnosť pacientov, ktoré by mali slúžiť ako základ pre
štandardy, postupy, stimuly a inovácie v oblasti poskytovania služieb. Väčšia
transparentnosť by tak mohla viesť k optimalizácii kvality aj efektivity –
dvojité ciele, ktoré sa navzájom viac podporujú, než vylučujú. V praxi to znamená, že väčšia transparentnosť
a lepšia výkonnosť môžu byť podporené zmenami v rámci miesta a spôsobu poskytovania ZS; zmenami
v úlohách pacientov a zdravotníckych zamestnancov; a efektívnejším využívaním nástrojov, ako sú napríklad
údaje a stimuly. Kľúčové opatrenia v týchto troch oblastiach sú obsiahnuté v dvanástich kapitolách tejto súhrnnej
správy.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/caring-for-quality-in-health_9789264267787-en

Kvantifikácia sociálno-ekonomických prínosov dopravy
Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport
Publikácia obsahuje niekoľko najaktuálnejších pokrokov v rámci
vývoja v oblasti dopravy, a zároveň uvádza najsľubnejšie prístupy ku
kvantifikácii a hodnoteniu niektorých širších ekonomických dopadov, ktoré
z tejto oblasti vyplývajú. Takéto hospodárske posúdenie môže
prijímateľom rozhodnutí poskytnúť významné nahliadnutie do
očakávaných
sociálno-ekonomických
dopadov
dopravných
projektov. Sofistikovanosť moderných dodávateľských reťazcov a rastúci
dôraz kladený na sektor služieb zvýšili záujem prijímateľov rozhodnutí
o ekonomické dopady, ktoré presahujú rámec tých tradične očakávaných
v rámci dopravného sektora. Sociálno-ekonomické analýzy pomeru
nákladov a ziskov (cost-benefit analysis – CBA) predstavujú kvantitatívny ukazovateľ rozsahu, v rámci ktorého prinášali rôzne projekty
či iniciatívy počas ich životnosti prínos pre spoločnosť, a ktorý
presiahol náklady vynaložené na ich výstavbu a prevádzkovanie.
Táto publikácia opisuje snahy na zlepšenie kvality CBA v oblasti dopravy,
ako aj ich aplikovateľnosť na prijímanie rozhodnutí. Detailne sú v nej
preskúmané tri oblasti: stratégie na čo najlepšie využívanie CBA,
oceňovanie a predpoveď prínosov z ich spoľahlivosti, a zachytávanie
širších ekonomických dopadov. Publikácia stavia na dokumentoch
a diskusiách 30 expertov počas zasadnutia pri okrúhlom stole, ktoré sa konalo v Paríži v novembri 2015.
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/quantifying-the-socio-economic-benefits-of-transport_9789282108093-en
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Verejno-súkromné partnerstvá v dopravnej infraštruktúre:
Prerokovanie a hospodárske výsledky
Public Private Partnerships for Transport Infrastructure: Renegotiation and
Economic Outcomes
Verejno-súkromné partnerstvá (public-private partnerships – PPPs)
predstavujú zložité štruktúry, ktoré zahŕňajú značné transakčné náklady
a právnu dokumentáciu dlhú niekoľko stoviek strán. Napriek opatrnosti
a detailnej príprave pri navrhovaní PPP je ich prerokovanie bežným
javom, ktorý sa vyskytuje pomerne často a môže mať značný dopad
na hodnotu za peniaze. Stále však nie je zrejmé, či to odráža chýbajúcu
existenciu takých zmlúv, ktoré by boli schopné predvídať každú jednu
možnosť a nečakanú udalosť, ktoré môžu nastať, alebo či je to dôsledkom
realistickejších vysvetlení. PPP sú dôležitým hnacím motorom
participácie súkromných spoločností v oblasti investícií, dodávok a
riadenia infraštruktúry. Prerokovania sú neoddeliteľnou súčasťou
procesu PPP, ich výskyt sa však podľa publikácie značne líši podľa toho, v
ktorej časti sveta sa dejú. Prerokovania môžu byť užitočne využité na
úpravu zmlúv o PPP vo veci nepredvídateľných okolností, ktoré
siahajú nad rámec kontroly zmluvných strán. Taktiež hrozí riziko, že budú
prerokovania využité na zmenu počiatočnej vyváženosti medzi nákladmi
a prínosmi zmluvy. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť prehľad
charakteru prerokovaní PPP v rôznych častiach sveta a v rôznych štádiách priebehu projektov, a to
v záujme porozumieť tomu, kedy sú prerokovania zmlúv PPP žiaduce a kedy, naopak, nie sú potrebné. Vo
všeobecnosti sa v publikácii uvádza, že keď sú zmluvy pre PPP od začiatku správne nastavené,
prerokovania by mali nastať len v ojedinelých prípadoch.
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/public-private-partnerships-for-transport-infrastructure_9789282108130en

Riadenie územného plánovania vo Francúzsku: Prípadové štúdie
Clermont-Ferrand a Nantes Saint-Nazaire
The Governance of Land Use in France: Case studies of Clermont-Ferrand
and Nantes Saint-Nazaire
Úloha štátu pri územnom plánovaní počas posledných desaťročí vo
Francúzsku zoslabla a jednotlivé kompetencie boli postupne zverené
samosprávam na nižšej než národnej úrovni. Francúzska vláda je
zodpovedná za stanovenie právneho rámca týkajúceho sa riadenia
územného plánovania a environmentálnych a iných politík a zároveň
zohráva kľúčovú úlohu pri plánovaní a financovaní projektov v oblasti
infraštruktúry. Nestanovuje však národný územný plán. Sú to regióny,
ktoré sú zodpovedné za prípravu všeobecného strategického plánu,
ktorý vytyčuje ich politické priority a predstavuje územnú víziu daného
regiónu. Publikácia skúma spôsob riadenia územného plánovania vo
Francúzsku. Opisuje jednotlivé zákony, politiky a postupy, ktoré formujú
spôsoby riadenia územného plánovania a využívania pôdy v krajine,
a zároveň poskytuje podrobné hodnotenie konkrétnych opatrení
a zvykov v oblasti správy a riadenia v dvoch metropolitných oblastiach Francúzska: v Clermont-Ferrand,
stredne veľkej mestskej aglomerácii nachádzajúcej sa v stredojužnom Francúzsku; a v Nantes Saint-Nazaire,
šiestej najväčšej mestskej aglomerácii krajiny, ktorá sa nachádza na severozápade Francúzska. Tieto dve
prípadové štúdie zdôrazňujú trendy a výzvy, ktorým čelí každý región, ako napríklad ochrana životného
prostredia ohrozeného prímestskou urbanizáciou, a zároveň sa zameriavajú na ich prístupy, ktoré uplatnili
v rámci riadenia problematiky týkajúcej sa územného plánovania vo významnom počte obcí. Publikácia obsahuje
odporúčania zamerané na posilnenie kapacity a efektivity systému územného plánovania v záujme
zabezpečiť efektívne a udržateľné využívanie pôdy.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-infrance_9789264268791-en
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Prehľad integrity v Peru – zvyšovanie integrity (bezúhonnosti)
verejného sektora pre inkluzívny rast
OECD Integrity Review of Peru
Prehľad
poskytuje
rozsiahle
zhodnotenie
systému
integrity
(bezúhonnosti) verejného sektora v Peru, preskúmava širokú škálu tém
a implementačných výziev v krajine na národnej, ako aj regionálnej úrovni.
Prehľad analyzuje inštitucionálne nastavenie systému integrity v Peru
a zvlášť sa zameriava na prioritné oblasti ako vnútorná kontrola
a manažment rizík, podpora verejnej etiky a manažment konfliktných
záujmov, ochranu oznamovateľov, lobing, politické financovanie
a úlohu systému trestného práva v boji s korupciou.
Prehľad tiež informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté zo strany Peru pre
posilnenie svojho systému integrity. Napríklad, Komisia na vysokej úrovni proti
korupcii, vytvorená v roku 2010, uznáva potrebu zahrnúť aj účastníkov
verejného a súkromného sektora a občianskej spoločnosti do podpory
inkluzívnych a koordinovaných aktivít pre bezúhonnú a protikorupčnú politiku na
všetkých úrovniach. Táto komisia tiež podporuje zriadenie Regionálnych protikorupčných komisií vo všetkých 25
regiónoch s cieľom rozvoja regionálnych protikorupčných plánov a odpovede na špecifické regionálne výzvy.
Peruánsky rámec pre podporu kultúry bezúhonnosti vo verejnej administratíve je roztrieštený a preto má
minimálny dopad na zmeny v správaní sa štátnych úradníkov. Peru by malo vyvinúť jednotný politický rámec pre
podporu integrity verejného sektora a manažovať situácie konfliktu záujmov. Tiež vyvstáva potreba objasnenia
špecifických úloh a zodpovednosti jednotlivých hráčov zahrnutých do týchto politík a zabezpečiť ich efektívnu
koordináciu.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-peru_9789264271029-en

OECD Etické postupy (due dilligence) pre zodpovedné aktivity
zaangažovaných účastníkov v ťažobnom priemysle
OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the
Extractive Sector
Táto publikácia OECD poskytuje praktické smerovanie pre podniky
v ťažobnom priemysle (pri ťažbe minerálov, ropy a plynu) s cieľom
vyriešiť výzvy týkajúce sa zaangažovania jednotlivých účastníkov.
Smernica tvorí súčasť Deklarácie k medzinárodnému investovaniu
a nadnárodným spoločnostiam OECD, pričom ide o najrozsiahlejší súhrn
odporúčaní v súčasnosti v oblasti zodpovedného spravovania podnikov
(Responsible Business Conduct).
Spoločnosti v oblasti ťažby plynu, ropy a minerálov majú potenciál generovať
zisky, podporovať miestny rozvoj a generovať rozsiahle príjmy v oblastiach
svojho podnikania. Na druhej strane, ťažobný priemysel môže mať významný
vplyv na sociálnu a environmentálnu oblasť, čiže často hrozí riziko, že spôsobí
poškodenie životného prostredia, ľudských práv, či hospodárske škody.

Táto smernica je rozdelená do 5 oblastí:
1) Etické postupy pre významné zaangažovanie účastníkov;
2) Odporúčania pre korporatívne plánovanie na vyššej úrovni manažmentu k zaangažovaniu účastníkov;
3) Odporúčania pre obslužný personál;
4) Príloha k monitoringu a zhodnoteniu aktivít účastníkov;
5) Štyri tematické prílohy k odporúčaniam pri zaangažovaní miestneho obyvateľstva, žien, pracovníkov
a vlastníkov malých baní.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagementin-the-extractive-sector_9789264252462-en
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Pedagogické znalosti a meniaca sa povaha učiteľskej profesie
Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession
Vysoko kvalifikovaní a kompetentní učitelia sú základom pre spravodlivé a
efektívne vzdelávacie systémy. Učitelia v súčasnosti čelia vyšším a
komplexnejším nárokom na pomoc študentom dosiahnuť ich plný potenciál a
stať sa uznávanými členmi spoločnosti 21. storočia. Povaha a rôznorodosť
týchto požiadaviek znamená, že učitelia musia byť viac než kedykoľvek
predtým profesionálmi, ktorí robia rozhodnutia založené na robustných a
spoľahlivých znalostiach.
Táto publikácia prezentuje z rôznych pohľadov výskum a myšlienky týkajúce sa
pedagogických znalostí a meniacu sa povahu učiteľskej profesie. Poskytuje
aktualizovaný súbor profesijných kompetencií učiteľov a ich súvis s učením.
Správa sa zameriava na dynamiku znalostí v učiteľskej profesii a skúma, ako
môžu byť znalosti učiteľov merané. Poskytuje cenný pohľad na požiadavky 21.
storočia, ktoré sú kladené na znalosti učiteľov.
Publikácia tiež ponúka koncepčný základ pre budúcu empirickú štúdiu znalostí
učiteľov. Bude užitočným zdrojom pre pochopenie rozdielnych faktorov
vplývajúcich na vysokú kvalitu učenia založeného na skúmaní a objasňovaní
komplexnosti učiteľskej profesie. Publikácia má slúžiť najmä učiteľom
pedagogiky, vedúcim predstaviteľom škôl a tvorcom politiky vzdelávania a
výskumnej obci.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pedagogical-knowledge-and-the-changing-nature-of-the-teachingprofession_9789264270695-en

Odvaha zdieľať – skúsenosť Nemecka s podporou rovnocenných
rodinných partnerstiev
Dare to Share: Germany's Experience Promoting Equal Partnership in Families
Správa predstavuje kontext a problémy pri podpore rovnocenných rodinných
partnerstiev v Nemecku. Podporuje nemeckých tvorcov politiky, aby budovali na
dôležitých reformách uskutočňovaných od roku 2005 a umožnili tak otcom aj
matkám mať kariéru i deti. Autori sa snažia podnietiť odvahu rodín zdieľať svoje
skúsenosti a príklad z nemeckej rodinnej politiky analyzuje v medzinárodnom
kontexte. Čerpá aj z perspektív Francúzska a severských krajín, ktoré majú
dlhodobé politiky na podporu rovnováhy medzi prácou a osobným životom a na
posilnenie rodovej rovnosti. Úvod publikácie tvorí prehľad objasňujúci ako a
prečo rovnocenné zdieľanie platí pre rodiny, deti, ekonomiku a spoločnosť ako
celok.
Publikácia predstavuje súčasné výsledky, trendy v politike a tiež podrobnú
analýzu faktorov platenej a neplatenej práce a ukazuje, ako rovnocenné rodinné
partnerstvá môžu napomôcť udržateľnosti prirodzeného prírastku obyvateľstva.
Správa skúma politiky na podporu partnerstiev, opierajúc sa o pretrvávajúce
nedostatky a tiež pokrok dosiahnutý na základe reformy trvajúcej posledných
dvanásť rokov. Publikácia tiež obsahuje súbor politických odporúčaní, ktoré umožnia rodičom rovnocennejšie
zdieľať pracovné a rodinné zodpovednosti.
http://www.oecd.org/publications/dare-to-share-germany-s-experience-promoting-equal-partnership-in-families9789264259157-en.htm
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Vzájomné vzťahy medzi verejnými politikami, migráciou a rozvojom
Interrelations between Public Policies, Migration and Development
Táto publikácia je výsledkom projektu uskutočneného Európskou úniou a
Rozvojovým centrom OECD v 10 partnerských štátoch: Arménsko, Burkina
Faso, Kambodža, Kostarika, Pobrežie slonoviny, Dominikánska republika,
Gruzínsko, Haiti, Maroko a Filipíny. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť
tvorcom politík dôkazy o vplyve migrácie na konkrétne oblasti - trh práce,
poľnohospodárstvo, vzdelávanie, investičné a finančné služby, sociálna
ochrana a zdravie – ako aj o vplyve sektorových politík na migráciu. Správa
sa zaoberá 4 oblasťami migračného cyklu: emigrácia, remitencie, návrat a
imigrácia.
Skúsenosti potvrdzujú, že migrácia prispieva k rozvoju krajín pôvodu aj
krajín určenia. 10 partnerských krajín však zatiaľ úplne nevyužíva potenciál
migrácie. Jedným zo zdôvodnení je, že tvorcovia politík nedostatočne berú do
úvahy migráciu na úrovni čiastkových politík. Na zvýšenie vplyvu migrácie na
rozvoj musia krajiny pôvodu aj určenia prijať politický program pre lepšie
integrovanie migrácie do rozvojových stratégií, zlepšiť koordinačné
mechanizmy a posilniť medzinárodnú spoluprácu.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-anddevelopment_9789264265615-en
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Zvyšovanie účinnosti a efektívnosti verejného sektora v Českej
republike
Enhancing public sector efficiency and effectiveness in the Czech Republic
Výdavky na samotnú verejnú správu sú relatívne nízke, rovnako ako
ukazovatele výkonnosti verejnej správy. Výzvu predstavuje plytvanie pri
verejnom obstarávaní, nedostatočné riadenie investičného cyklu a vysoká miera
fluktuácie zamestnancov.
Táto správa sa zaoberá možnosťami budovania na nedávnych reformách,
vrátane lepších postupov pri projektoch financovaných zo strany EÚ a nového
Zákona o štátnej službe s cieľom zvýšiť účinnosť a efektívnosť verejného
sektora. Monitorovanie výkonnosti nie je dostatočne využívané, ale môže
napomôcť zlepšeniu poskytovaných služieb.
Štruktúra miestnej správy, ktorá zahŕňa viac než 6 200 obcí spôsobuje
komplikácie pri koordinácii a preťažuje kapacity inštitúcií. Druhá časť publikácie
skúma spôsoby zlepšenia účinnosti a kvality vykonávanej verejnej správy
a dosahovania väčších výhod z decentralizácie.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-public-sector-efficiency-andeffectiveness-in-the-czech-republic_37ac46c4-en
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Porovnávanie stratégií pre digitálne vládnutie v krajinách Blízkeho
východu a severnej Afriky
Benchmarking Digital Government Strategies in MENA Countries
Správa porovnáva stratégie pre digitálne vládnutie v krajinách Blízkeho
východu a severnej Afriky so štandardami a osvedčenými postupmi OECD.
Správa, s využitím Odporúčaní Výboru OECD pre stratégie pre digitálne
vládnutie ako analytického podkladu, skúma úsilie Egypta, Jordánska,
Libanonu, Maroka, Tuniska a Spojených arabských emirátov pri strategickom
používaní digitálnych technológií na dosiahnutie širších politických cieľov.
Nové technológie môžu pomôcť vytvoriť ekonomickú hodnotu, zvýšiť
inkluzívnosť inštitúcií, zlepšiť konkurencieschopnosť a vykonávať efektívne
rozhodovanie vo verejnom sektore.
Publikácia tiež posudzuje využitie informačných a komunikačných technológií
na posilnenie dôvery vo vládu na základe väčšej otvorenosti a zainteresovanosti a navrhuje, ako môžu krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky
lepšie koordinovať a riadiť digitálnu premenu verejného sektora.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/benchmarking-digital-government-strategies-in-menacountries_9789264268012-en
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Reformy trhu práce v Portugalsku v rokoch 2011-2015: predbežné
posúdenie
Labour Market Reforms in Portugal 2011-15: A Preliminary Assessment
Publikácia bola vypracovaná ako požiadavka vlády Portugalska a poskytuje
hodnotenie komplexných reforiem trhu práce v Portugalsku období rokov
2011-2015. Opisuje reformy v oblastiach legislatívy ochrany práce, dávok v
nezamestnanosti, aktivačných opatrení, kolektívneho vyjednávania, minimálnej mzdy a pracovného času.
Správa podrobne skúma reformy a posudzuje dostupné dôkazy o ich vplyve
na trh práce. Správa konštatuje, že reformy trhu práce v Portugalsku sú
správne nasmerované, avšak napriek vykonanému pokroku aj naďalej
pretrvávajú viaceré výzvy a niektoré z reforiem neboli vykonané
v dostatočnej miere. Naďalej pretrváva vysoká miera nezamestnanosti a táto
situácia mala za následok nárast chudoby a dlhodobej nezamestnanosti.
Trh práce zostáva aj naďalej vysoko segmentovaný a v kontexte veľmi nízkej
miery inflácie je pravdepodobné, že nepružnosť klesajúcej nominálnej mzdy
zostane prekážkou konkurencieschopnosti portugalskej ekonomiky, ak nedôjde k nárastu produktivity.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/labour-market-reforms-in-portugal-2011-15/assessment-andrecommendations_9789264269576-3-en
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OECD hodnotenie rozvojovej spolupráce Poľska 2017
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Poland 2017
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) vykonáva pravidelné hodnotenie
individuálneho úsilia členských štátov DAC v rámci rozvojovej spolupráce.
Politiky a programy jednotlivých členských štátov sú kriticky posudzované
približne každých 5 rokov.
Táto publikácia posudzuje výkonnosť Poľska, jeho agentúry pre rozvojovú
spoluprácu, politických nástrojov a samotnej realizácie oficiálnej rozvojovej
spolupráce (ODA) a humanitárnej pomoci z integrovaného a celosystémového
pohľadu.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operationpeer-reviews-poland-2017_9789264268869-en

Cezhraničná spolupráca a politické siete v západnej Afrike
Cross-border Co-operation and Policy Networks in West Africa
Táto publikácia skúma, ako môžu politické subjekty zapojené do cezhraničnej
spolupráce prispieť k procesu regionálnej integrácie v západnej Afrike.
Používa metódu analýzy sociálnych sietí na vizualizáciu formálnych a
neformálnych vzťahov medzi subjektami zapojenými do cezhraničných sietí
politickej spolupráce na demonštráciu významných a rôznorodých vplyvov
hraníc na výmenu informácií a na relatívnu silu sietí.
Správa analyzuje viacero regionálnych ukazovateľov potenciálu spolupráce
a názorne ukazuje, že hranice tiež môžu ovplyvniť schopnosť subregiónov v
západnej Afrike rozvíjať v mnohých ohľadoch cezhraničné iniciatívy.
Kombináciou týchto dvoch analýz a s prihliadnutím na to, ktoré pohraničné
oblasti považujú miestni tvorcovia politiky za priority regionálnej integrácie,
publikácia poskytuje analytické podklady pre účinnejšie miestne politiky,
ktoré môžu zlepšiť cezhraničnú spoluprácu v západnej Afrike.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/cross-border-co-operation-and-policy-networks-in-westafrica_9789264265875-en
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Ekonomický výhľad pre juhovýchodnú Áziu, Čínu a Indiu 2017 –
Výzvy v energetike
Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2017 - Addressing
Energy Challenges
Táto
dvojročne
vydávaná
publikácia
sa
zaoberá
regionálnym
hospodárskym rastom, rozvojom a regionálnou integráciou v rozvíjajúcej
sa Ázii. Zameriava sa na ekonomické podmienky členských štátov
Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN): Brunej Darussalam,
Kambodža, Indonézia, Laoská ľudovodemokratická republika, Malajzia,
Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam. Rozoberá tiež
relevantné ekonomické problémy v Číne a Indii z pohľadu ekonomického
rozvoja v regióne.
Publikácia pozostáva zo 4 hlavných častí venovaných špecifickým
rozmerom nedávneho ekonomického rozvoja regiónu. Prvá časť
dokumentuje najbližšie a strednodobé ekonomické výhľady a výzvy
makroekonomickej a regionálnej integrácie v regióne. Druhá časť sa
zaoberá nedávnym pokrokom v kľúčových aspektoch regionálnej
integrácie. Tretia časť sa venuje výzvam v oblasti energetiky, s
osobitným zameraním na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Štvrtá
časť obsahuje poznámky týkajúce sa štrukturálnej politiky štátov a konkrétne politické odporúčania.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2017_saeo2017-en
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Fotografie publikácií, ak nie je uvedené inak, sú duševným vlastníctvom
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.
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