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Cesta k rastu 2017
Going for Growth 2017
Vlajková publikácia „Cesta k rastu 2017“ hodnotí pokrok v štrukturálnych
reformách v krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách za obdobie
2015-2016. Ambíciou OECD je navrhnúť krajinám strategické balíčky
nových reforiem v podobe priorít pre politiky špecifické pre krajinu. Pri
výbere priorít si OECD po prvýkrát zvolila za primárny cieľ inkluzívnosť,
ďalej produktivitu a zamestnanosť ako hlavné hnacie motory rastu
priemerných príjmov. OECD pri posudzovaní inkluzívnosti berie do úvahy
nerovnosť a chudobu, množstvo pracovných miest a ich kvalitu, začlenenie
zraniteľných skupín na trh práce, rodové rozdiely, rovnosť vo vzdelávaní
a zdravotné výsledky. Väčšina ľudí v mnohých krajinách OECD nepocítila žiadny
alebo iba nízky rast príjmov. Podľa OECD to bolo zapríčinené nízkym rastom
produktivity a miezd. Rozdielny rast miezd podporil nerovnosť príjmov. Tempo
štrukturálnych reforiem dáva zmiešaný obraz. Reformy na podporu
zamestnanosti žien prinášajú výsledky, avšak tempo reforiem v oblasti
produktivity sa spomalilo. OECD odporúča balíky reforiem na znásobenie
účinkov prorastových politík a zabezpečenie toho, aby prínosy boli zdieľané
naprieč spoločnosťou. Zároveň však podotýka, že väčšina krajín nerealizuje reformy v balíkoch. OECD každej
krajine navrhuje balík piatich špecifických priorít na dosiahnutie inkluzívneho rastu.
http://www.oecd.org/eco/goingforgrowth.htm

Medzinárodné usmernenia o DPH/GST
International VAT/GST Guidelines
Daň z pridanej hodnoty (DPH, známa aj ako daň z tovaru a služieb pod skratkou
GST v mnohých krajinách OECD) sa stala hlavným zdrojom príjmov pre vlády na
celom svete. V čase dokončenia usmernení o medzinárodnej DPH/GST v roku
2016 uplatňovalo DPH dvakrát viac krajín ako pred 25 rokmi (165). Vzhľadom na
to, že sa DPH naďalej rozširuje po celom svete, medzinárodný obchod s tovarom
a službami sa v čoraz globalizovanejšom hospodárstve rýchlo rozšíril. Jedným z
dôsledkov tohto vývoja je väčšia interakcia medzi systémami DPH spolu s
rastúcimi rizikami dvojitého zdanenia a neúmyselného nezdanenia v
prípade neexistencie medzinárodnej koordinácie DPH. Medzinárodné
usmernenia o DPH/GST predstavujú súbor medzinárodne dohodnutých noriem a
odporúčaných
prístupov
na
riešenie
problémov,
ktoré
vznikajú
z
nekoordinovaného uplatňovania vnútroštátnych systémov DPH v kontexte
medzinárodného obchodu. Zameriavajú sa najmä na obchod so službami a
nehmotným majetkom, čo predstavuje čoraz dôležitejšie úlohy pri
navrhovaní a realizácii schém DPH na celom svete. Patria sem
predovšetkým odporúčané zásady a mechanizmy na riešenie problémov
týkajúcich sa výberu DPH z cezhraničného predaja digitálnych
produktov, ktoré boli identifikované v súvislosti s projektom OECD/G20 BEPS. Usmernenia boli prijaté formou
odporúčaní Rady OECD v septembri 2016.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/international-vat-gst-guidelines_9789264271401-en

Zdaňovanie a zručnosti
Taxation and Skills
Štúdia skúma, ako môže daňová politika podporiť rozvoj zručností v
krajinách OECD. Správa OECD tiež hodnotí návratnosť do terciárneho
vzdelávania a vzdelávania dospelých a skúma, ako sa tieto výnosy delia
medzi vlády a študentov. Štúdia vytvára ukazovatele, ktoré skúmajú stimuly
pre jednotlivcov a vlády, aby investovali do vzdelávania. Ukazovatele berú
do úvahy rôzne finančné náklady na investície do zručností pre jednotlivcov, ako
napríklad ušlý zisk a školné, ako aj to, či sú investície financované z úspor alebo
študentských úverov. Náklady, ktoré znášajú vlády, ako sú napr. granty,
štipendiá a daňové výdavky súvisiace so vzdelávaním, sú taktiež brané do
úvahy. Ukazovatele zahŕňajú aj návratnosť investícií do zručností pre
jednotlivcov a vlády prostredníctvom vyšších miezd po zdanení a vyšších
daňových príjmov.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-and-skills_9789264269385-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Zdaňovanie príjmov
Taxing wages
Zdaňovanie príjmov 2017 meria výšku dane z príjmov fyzických osôb a
príspevkov na sociálne zabezpečenie v každej krajine OECD vypočítaním tzv.
daňového klinu. Daňový klin je vypočítaný pre rôzne typy rodín a rôzne príjmové
úrovne (osem rodinných typov, ktoré sa líšia podľa úrovne príjmov a zloženia
domácností). Zdaňovanie príjmov priemerného pracovníka v roku 2016
mierne pokleslo, a to na 36%. Uplynulý rok sa premietol do viacročného
trendu, ktorý čiastočne zvrátil zvyšovanie daňového klinu zaznamenané v rokoch
bezprostredne po globálnej hospodárskej kríze. Pokles zaznamenaný od roku
2013 organizácia vysvetľuje reformami v niektorých krajinách
zameranými na zníženie daňového zaťaženia práce. OECD v publikácii
konštatuje, že zdaňovanie rodín s deťmi je nižšie ako zdaňovanie samostatne
zárobkovo činných osôb bez detí (o cca. 10 p.b.) vo všetkých krajinách okrem
Čile a Mexika, kde je zdaňovanie rovnaké. Aktuálne vydanie sa v
samostatnej kapitole zameriava na to, aký vplyv má zdaňovanie na
motiváciu pracovníkov investovať do svojich zručností.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages_20725124

Poľnohospodárske politiky v Kostarike
Agricultural Policies in Costa Rica
Silný poľnohospodársky sektor Kostariky je podporovaný politickou stabilitou
krajiny, výrazným hospodárskym rastom a vysokou úrovňou ľudského rozvoja.
Sektoru sa v oblasti exportu veľmi darí, avšak zvyšovanie produktivity
a udržiavanie konkurencieschopnosti na svetových trhoch budú
vyžadovať značné úsilie na riešenie prekážok v oblasti infraštruktúry, inovácie
a prístupu k finančným službám. Maximalizácia komparatívnej výhody
Kostariky v rámci výrobkov s vyššou hodnotou zameraných na špecifickú
skupinu zákazníkov bude závisieť od zefektívnenia služieb v poľnohospodárstve,
nevynímajúc
lepšiu
implementáciu
programov,
zvýšenú
koordináciu medzi inštitúciami a zníženie byrokracie. Celková ochrana
poľnohospodárstva je relatívne nízka v porovnaní s inými členskými
krajinami OECD, avšak výrazne narúša výrobu a obchod. Riadenie prechodu
na plánovanú liberalizáciu predstavuje príležitosť pre reformu nákladných
politík, ako aj pre implementáciu alternatívneho politického balíčka s novými
investíciami do inovácie, produktivity a diverzifikácie, ktoré by boli v prípade
potreby podporené prechodnou asistenciou. Očakáva sa, že zraniteľnosť kostarického poľnohospodárstva
počas extrémnych výkyvov počasia ešte narastie so zmenou klímy, a napriek svojej pozícii globálneho lídra
v oblasti environmentálnej ochrany, udržateľného rozvoja a mitigácie zmeny klímy bude Kostarika potrebovať
vyvinúť značné adaptačné úsilie.
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-costa-rica_9789264269125-en

Primárna starostlivosť v Dánsku
Primary Care in Denmark
V mnohých smeroch dosahuje dánska primárna starostlivosť dobré
výsledky. Pacienti jej dôverujú, má vysoké hodnotenia a je relatívne lacná.
Napriek tomu však existujú oblasti, ktoré potrebujú podporu a posilnenie.
Najkritickejšia je neprehľadnosť údajov o výkonnosti dánskej primárnej
starostlivosti na miestnej úrovni. Z tohto dôvodu je nevyhnutná väčšia
transparentnosť v najbližšej fáze reformy sektoru a jeho posilnenia.
Dostupnosť rozsiahlych informácií o kvalite a výsledkoch podporujú
postavenie pacientov a poskytujú im možnosť voľby. Taktiež podporujú
všeobecných lekárov pri vzájomnom porovnávaní sa a pri angažovaní sa
v neustálom zvyšovaní kvality. Tieto informácie zároveň poskytujú jednotlivým
orgánom a úradom možnosť lepšieho rozhodovania o nasmerovaní
dodatočných finančných prostriedkov. Publikácia stavia na dôkazoch
a overených postupoch zo zdravotníckych systémov jednotlivých členských
krajín OECD v záujme podporiť Dánsko v: dohode o nasledovných krokoch
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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posilňujúcich sektor primárnej starostlivosti, poskytovaní vysokokvalitnej starostlivosti zameranej na
pacientov a vytváraní udržateľného základu pre vysokovýkonné zdravotnícke systémy.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/primary-care-in-denmark_9789264269453-en

Správne nastavenie infraštruktúry: Rámec pre lepšie riadenie
Getting Infrastructure Right: A Framework for Better Governance
Od nepamäti predstavovalo správne nastavenie infraštruktúry veľkú výzvu.
Chabé
riadenie
infraštruktúry
je
hlavným
dôvodom
zlyhania
infraštruktúrnych projektov pri dodržiavaní časového harmonogramu,
rozpočtu a cieľov spojených s dodaním služieb. Infraštruktúra predstavuje
mnoho výziev, od technických obáv, cez obavy týkajúce sa rozpočtu , až po
problémy s dodaním a riadením. Je však základom produktivity a inklúzie.
Obchod a jeho konkurencieschopnosť závisia od modernej infraštruktúry, a
spoločnosť zase od dobrej infraštruktúry, ktorá zabezpečí obyvateľom rovnaké
príležitosti a prístup k službám. Správne riadenie verejnej infraštruktúry tak
môže byť prínosom pre všetkých. Publikáciu tvoria tri hlavné kapitoly
zamerané na výzvy riadenia infraštruktúry, rámec riadenia infraštruktúry
vybudovaný na desiatich kľúčových dimenziách efektívneho systému
infraštruktúrnej politiky a prehľad overených postupov. Na základe prieskumu
v 27 krajinách poskytuje táto publikácia prehľad aktuálnych zvykov v riadení infraštruktúry a predstavuje
praktické nástroje pomáhajúce tvorcom politík pri lepšom manažovaní infraštruktúry.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/getting-infrastructure-right_9789264272453-en

Územné prehľady OECD: Severné riedko osídlené oblasti
OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated Areas
Vidiecke ekonomiky čelia dôležitým výzvam a vidiecki podnikatelia sa musia
rýchlo prispôsobovať zmenám vyplývajúcim z nárastu globálnej
konkurencieschopnosti v záujme udržať si prácu a zarobiť si tak na
živobytie. Severné riedko osídlené oblasti (NSPA – northern sparsely populated
areas) Fínska, Nórska a Švédska sa stávajú čím ďalej, tým dôležitejšími pre
geopolitické a ekonomické záujmy týchto krajín i Európskej únie. Tieto
regióny majú jedinečnú geografickú charakteristiku – nízku hustotu obyvateľstva
a drsné podnebie – a čelia špecifickým výzvam kvôli starnúcej populácii,
veľkým vzdialenostiam od trhov a nákladnej cestnej doprave. Napriek
tomu je možné dosiahnuť v takýchto regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva
vysoký rast produktivity. Publikácia obsahuje politické odporúčania na
cezhraničnej, národnej aj regionálnej úrovni, v záujme podporiť
prosperitu a blahobyt v NSPA. Jedným z hlavných odporúčaní je napríklad
užšia spolupráca s národnými vládami pri čelení spoločným výzvam a príležitostiam, ako je zlepšenie
dopravných spojení medzi východnými a západnými časťami oblastí, znižovanie pracovných bariér a bariér
v oblasti zručností pre pracovnú mobilitu, či riešenie prekážok rastu obchodu, akou je nedostatočný prístup
k financiám.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-the-northernsparsely-populated-areas_9789264268234-en

Politická ekonómia politickej reformy biodiverzity
The Political Economy of Biodiversity Policy Reform
Udržateľné
riadenie
ekosystémov
a biodiverzity
je
základom
hospodárskeho rozvoja a ľudského blahobytu. Podpora ďalekosiahlejších
a ambicióznych politík bola už mnohokrát zdôraznená v rámci Dohovoru OSN
o biologickej diverzite. Ciele udržateľného rozvoja taktiež prispeli k posilnenej
ochrane vodných i suchozemských ekosystémov. Globálne trendy v
tejto oblasti však napriek tomu klesajú, a strata biodiverzity a ekosystémov má
finančne náročný dopad na ľudské zdravie, blahobyt a rast. Publikácia
poskytuje náhľad do politickej ekonómie politických reforiem týkajúcich
sa biodiverzity. Stavia na už existujúcej literatúre a štyroch nových
prípadových štúdiách zahŕňajúc francúzsku daň na pesticídy, reformu
štátnej podpory v poľnohospodárstve vo Švajčiarsku, platby EÚ MauriStála misia SR pri OECD, Paríž
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tánii a Guinei-Bissau na financovanie morských chránených oblastí prostredníctvom zachovania
trustových fondov a individuálne prenosné kvóty pre rybolov na Islande. Každá prípadová štúdia je
zameraná na hnacie sily reforiem, druhy prekážok, hlavné črty politických reforiem a skúsenosti získané
z implementácie týchto reforiem. http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effectivebiodiversity-policy-reform_9789264269545-en

Rozptýlené znečistenie, znečistené vody: Nové politické riešenia
Diffuse Pollution, Degraded Waters: Emerging Policy Solutions
Pri príležitosti Svetového dňa vody vydala OECD publikáciu o zvyšujúcej sa
miere znečistenia vody a o potrebe nových politických riešení v tejto
oblasti. Aj po desiatkach rokov regulácií a investícií na zníženie bodových
zdrojov znečistenia vody je pre členské krajiny OECD veľmi náročné čeliť
rozptýlenému znečisteniu vody a výzvam v oblasti kvality vody.
Relatívne malý pokrok odráža komplexnosť kontroly viacerých znečisťujúcich
látok z rôznych zdrojov, ich vysokú priestorovú a časovú variabilitu, s nimi
spojené
transakčné
náklady
a
limitovanú
politickú
prijateľnosť
regulačných opatrení. Je oveľa jednoduchšie regulovať bodové priemyselné
alebo komunálne zdroje znečistenia, než rokovať s poľnohospodármi a ďalšími
užívateľmi pôdy o otázkach, v ktorých rezonujú faktory ako klíma, pôda
a politika. Kumulatívne dopady rozptýleného znečistenia vody však
môžu mať negatívny vplyv na blahobyt obyvateľov a zdravie
ekosystémov a taktiež na udržateľný ekonomický rast. Publikácia
predstavuje výzvy v oblasti kvality vody, ktorým v súčasnosti čelia krajiny OECD a poskytuje politický rámec
založený na rizikách, ktorý je zameraný na boj s týmito výzvami, a podľa ktorého je potrebné prijať a navýšiť také
inovatívne politické opatrenia, ktoré budú účinné. Optimálny prístup bude podľa publikácie obsahovať politické
intervencie odrážajúce základné princípy OECD pre riadenie kvality vody – prevencia znečistenia,
riešenie problému pri zdroji, princíp znečisťovateľ a príjemca platí, rovnosť a politická koherentnosť.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/diffuse-pollution-degraded-waters_9789264269064-en

Mobilizácia trhov s dlhopismi podporujúca prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo
Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition
Po prijatí Parížskej dohody počas klimatickej konferencie COP21 v decembri
2015 sa aktivity v oblasti zeleného financovania posunuli výrazne
dopredu, a to najmä v oblasti emisie zelených dlhopisov. Publikácia opisuje
vývoj trhov so zelenými dlhopismi ako inovatívneho nástroja pre zelené
financovanie a poskytuje prehľad politických krokov a možností podpory
ďalšieho vývoja a rastu trhu. Od rokov 2007-2008, kedy zelené dlhopisy vznikli,
vzrástol trh s nimi z 3 miliárd USD na 95 miliárd USD v roku 2016. V súčasnosti
je väčšina investícií do infraštruktúry financovaná pohľadávkami a očakáva sa,
že pri nízkouhlíkovom scenári bude v najbližších 15 rokoch potrebné
investovať aspoň 93 biliónov USD do infraštruktúry. Pre tvorcov politík
poskytuje publikácia prehľadný rámec pre porozumenie možného
smerovania vývoja trhu s dlhopismi, zvýšenej konvergencie pravidiel a definícií a kvantitatívnej analýzy
potenciálneho prínosu, ktorý môžu mať trhy s dlhopismi pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/mobilising-bond-markets-for-a-low-carbon-transition_9789264272323en
ROPA 2017 – Analýza globálneho trhu s ropou a vyhliadky do roku 2022
OIL 2017 - Analysis and forecasts to 2022
V minuloročnom vydaní IEA vyhodnotila, že nedávne obdobie na globálnom trhu s
ropou bolo v podstate obdobím voľného trhu s ropou. Ubehol odvtedy rok
a tohtoročná Správa vyhodnocuje, že riadenie tohto trhu sa vracia späť. Veľký
experiment, ktorý sa začal koncom roka 2014 s historickým rozhodnutím OPECu
realizovať stratégiu trhového podielu (market share strategy), sa skončil a teraz sa
vyrovnáme s najkomplexnejšou dohodou o znížení produkcie, ktorá sa od roku
2008 udiala. Dohoda a jej možné dôsledky tvoria pozadie tohtoročného vydania
Správy o rope. IEA sa neodváži odhadnúť, ako dlho budú súčasné tendencie trvať
(kvôli zložitému vzájomnému pôsobeniu medzi rozhodnutiami o základoch trhu s
ropou a politickými faktormi, ktoré sa za touto dohodou skrývajú), ale bezproStála misia SR pri OECD, Paríž
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stredne informuje o tom, že rozhodnutie o znižovaní produkcie OPECu a jedenástich výrobcov, ktorí nie sú členmi
OPEC, v prvej polovici roka 2017 viedlo k zvýšeniu cien ropy.
V priebehu roka 2016 sa pre krajiny OPEC príjmy z vývozu znížili na 450 miliárd USD (oproti 1,2 bilióna
USD z roku 2012), čo spôsobilo veľké rozpočtové problémy a v niektorých prípadoch zhoršenie politickej situácie.
Celosvetové investície do ťažby ropy a plynu v roku 2015 poklesli o 25% a v roku 2016 o 26%, čo
ovplyvnilo hlavné ropné spoločnosti a menšie nezávislé spoločnosti. V roku 2017 možno sledovať mierne známky
zlepšenia tohto stavu v dôsledku zvýšených investícií do severoamerickej ľahko priľnavej ropy. Popri klesajúcich
cenách výrazne klesli aj náklady - IEA odhaduje, že celkové náklady na dodávateľskom trhu v roku 2015 klesli o
15% a v roku 2016 o 17%. Výrobcovia ľahkých nehrdzavejúcich ocelí v USA zaznamenali v roku 2015 ešte
výraznejšie zníženie nákladov - o 30% (a o 22% v roku 2016). To tiež jasne naznačuje, že mnohí sú schopní sa
prispôsobiť prostrediu s nižšou cenou a pritom zvyšovať produkciu. https://www.iea.org/bookshop/740Market_Report_Series:_Oil_2017

Financovanie malých a stredných podnikov a podnikateľov v roku 2017
- hodnotiaca tabuľka OECD
Financing SMEs and Entrepreneurs 2017 - An OECD Scoreboard
Publikácia poskytuje informácie o dlhoch, vlastnom imaní, financovaní
hmotných aktív a rámcových podmienkach pre financovanie malých
a stredných podnikov a podnikového financovania, ktoré sú doplnené
o prehľad nedávnych politických opatrení na podporu prístupu
k financovaniu v 39 krajinách. Šiesty ročník tejto publikácie poskytuje
spoľahlivú informačnú základňu pre zlepšenie tvorby politiky týkajúcej sa
financovania malých a stredných podnikov. Takmer desať rokov po finančnej
kríze je možné konštatovať všeobecné zlepšenie finančnej situácie
malých a stredných podnikov a podnikateľov vo väčšine zúčastnených
krajín, ktoré je náznakom priaznivejšieho podnikateľského prostredia. Zatiaľ čo
alternatívne zdroje financovania sú postupne stále viac atraktívnejšie, malé a stredné podniky sa napriek tomu
spoliehajú najmä na bankové úvery, čo ich robí zraniteľnými vo vzťahu k hospodárskej situácii a k úverovým
podmienkam na trhu. http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs2017_fin_sme_ent-2017-en
Podnikateľská dynamika a produktivita
Business Dynamics and Productivity
Publikácia sa zameriava na dynamiku podnikania a jej časového vývoja v
ôsmich krajinách (Belgicko, Brazília, Kanada, Kostarika, Japonsko, Nový
Zéland, Nórsko, Veľká Británia), na základe zhromaždených dôkazov v rámci
projektu OECD DynEmp pre 22 krajín. Poskytuje nové dôkazy o heterogénnych
reakciách podnikov na hospodárske šoky (najmä nedávnu finančnú krízu), s
cieľom zhodnotiť, ako môžu politiky a rámcové podmienky v rôznych podnikoch
a krajinách podporiť rast zamestnanosti a produktivity.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/business-dynamics-andproductivity_9789264269231-en

Ozdravenie globalizácie: načase, aby pracovala pre všetkých
Fixing Globalisation: Time to Make it Work for All
V posledných rokoch bol zaznamenaný pozoruhodný odpor voči globalizácii.
Náklady na zvýšenú otvorenosť a prepojenosť – vrátane dôsledkov liberalizácie
obchodu a investícií – boli neprimerane vysoké vzhľadom na dosiahnuté výhody,
pričom mnohí obhajujú spomalenie alebo dokonca zvrátenie svetovej integrácie,
ktorá charakterizovala posledné tri desaťročia. Zatiaľ čo existuje množstvo
ekonomických, sociálnych a politických dôvodov pre tento odpor, existujú
dostatočné dôkazy o tom, že globalizácia necháva mnohých ľudí pozadu,
najmä v spodnej polovici príjmovej distribúcie a najmä vo vyspelých
krajinách. Uvedené dopady naznačujú, že musíme konať rýchlo na ozdravenie
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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globalizácie a na zabezpečenie spravodlivejšieho rozdelenia jej výhod. Dôsledky možného zvrátenia svetovej
integrácie by mohli byť dramatické: zvýšený protekcionizmus vedúci k čistej strate bohatstva a príležitostí
a nebezpečné do vnútra zahľadené politiky, ktoré by ohrozili mnoho výhod dosiahnutých v posledných
desaťročiach.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/fixing-globalisation-time-to-make-it-work-for-all_9789264275096-en

Podpora inovácií vo verejnom sektore
Fostering Innovation in the Public Sector
Inovácie vo verejnom sektore sa neuskutočňujú samé: je potrebné
identifikovať problémy a preniesť nápady do projektov, ktoré je možné testovať,
implementovať a zdieľať. Z tohto dôvodu musia organizácie verejného sektora
identifikovať procesy a štruktúry, ktoré môžu podporiť a urýchliť inovácie.
Publikácia skúma, ako môžu vlády vytvoriť prostredie podporujúce
inovácie. Zaoberá sa úlohou štátnej správy pri napomáhaní alebo obmedzovaní
v tvorbe inovácií a úlohou, ktorú môžu zohrávať špecifické nástroje ako
napríklad riadenie ľudských zdrojov a rozpočtovanie. Navrhuje spôsoby na
podporu inovácií – vrátane riadenia informácií, údajov a poznatkov – ako aj
stratégie pre riadenie rizík. Na základe prístupov krajín, ktoré boli zostavené a
analyzované Observatóriom OECD pre inovácie vo verejnom sektore, správa
vytvorila rámec pre zhromažďovanie a skúmanie údajov o schopnosti ústredných štátnych orgánov podporovať
inovácie vo verejnom sektore.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/fostering-innovation-in-the-public-sector_9789264270879-en

Dôvera a verejná politika: Ako môže lepšie vládnutie pomôcť obnoviť
dôveru verejnosti
Trust and Public Policy: How Better Governance Can Help Rebuild Public Trust
Dôvera zohráva významnú úlohu pri efektívnosti vládnutia. Dôvera alebo
jej nedostatok sú jedným z najhmatateľnejších spoločenských pilierov. Ignorovanie tejto skutočnosti zo strany vlád ich stavia do veľkého rizika. Dôvera
verejnosti sa znižuje práve vtedy, keď ju tvorcovia politík najviac potrebujú,
vzhľadom na pretrvávajúcu nezamestnanosť, rastúcu nerovnosť a rôzne
globálne tlaky. Táto správa skúma vplyv dôvery na tvorbu politiky and
niektoré kroky, ktoré môžu vlády podniknúť na posilnenie dôvery
verejnosti. Viac na http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trust-and-publicpolicy_9789264268920-en

Poznatky o správaní a verejná politika
Behavioural Insights and Public Policy
S cieľom zlepšiť fungovanie verejných politík vlády aplikujú poznatky
odvodené od sociálnych a spoločenských vied, vrátane teórie rozhodovania, psychológie, kognitívnej vedy, neurovedy, organizačného a skupinového
správania. Vzhľadom na to, že ich používanie sa stalo rozšírenejším, vynárajú
sa otázky o ich účinnosti či o ich filozofických základoch. Táto správa sa
zaoberá používaním a dôsledkami poznatkov o správaní, ktoré čerpajú z
komplexnej kolekcie viac ako 100 politických aplikácií na celom svete z odvetví
ako ochrana spotrebiteľa, vzdelávanie, energetika, životné prostredie, financie,
zdravie a bezpečnosť, politiky trhu práce, poskytovanie verejných služieb, dane
a telekomunikácie. Navrhuje spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa tento experimentálny prístup mohol úspešne a trvalo využívať ako nástroj verejnej politiky.
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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http://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en

Obchodovanie s falšovanými výrobkami v oblasti informačných a
komunikačných technológií
Trade in Counterfeit ICT Goods
V posledných rokoch dochádza k neustálemu rozširovaniu infraštruktúry IKT
(informačných a komunikačných technológií) a k rastúcemu dopytu po tovaroch
IKT. Výroba týchto tovarov je náročná na znalostné postupy a priemysel sa do
značnej miery spolieha na práva duševného vlastníctva. Tento silný a rastúci
dopyt po tovaroch IKT a ich závislosť na duševnom vlastníctve ich robí
aktívnym cieľom pre falšovateľov. Táto štúdia sa zaoberá obchodom s
falšovanými tovarmi IKT, vrátane objemu obchodných tokov, hlavných zdrojov
falšovaného tovaru a krajín, ktorých firmy sú najviac postihnuté.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-ict-goods_9789264270848-en

OECD Prehľad integrity Mexika: Dôraznejší postoj proti korupcii
OECD Integrity Review of Mexico:
Taking a Stronger Stance Against Corruption
Publikácia je jedným z prvých hodnotení, ktoré uplatňujú nové
Odporúčania Rady pre verejnú integritu z roku 2017. Posudzuje súdržnosť
a komplexnosť vyvíjajúceho sa systému verejnej integrity, rozsah, v akom nové
reformy v Mexiku aplikujú kultúru integrity vo verejnom sektore a účinnosť
čoraz prísnejších mechanizmov zodpovednosti. Prehľad navyše obsahuje
sektorálne zameranie na verejné obstarávanie, ktoré je jednou z najväčších
oblastí vládnych výdavkov v krajine a je považované za vládnu činnosť, ktorá je
spojená s vysokým rizikom podvodu a korupcie. OECD konštatuje, že nedávne
reformy integrity v Mexiku majú potenciál byť prelomovými v boji štátu
proti korupcii, avšak hlavnou výzvou naďalej zostáva zabezpečenie ich
úspešnej implementácie. Publikácia poskytuje niekoľko návrhov opatrení zameraných na posilnenie
inštitucionálnych dohôd a na zlepšenie vertikálnej a horizontálnej koordinácie, čo bude mať za následok
odstránenie medzery vo viacerých súčasných právnych/politických rámcoch (ochrana ohlasovateľov korupcie,
riadenie rizík, správne disciplinárne konanie a iné), ako aj na podporu zvyšovania informovanosti a snahy o
budovanie kapacít na šírenie hodnôt integrity a zabezpečenie udržateľnosti reforiem.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-mexico_9789264273207-en

Vytváranie kultúry nezávislosti – Praktické usmernenie
proti neprimeranému vplyvu
Creating a Culture of Independence – Practical Guidance against
Undue Influence
Regulačné orgány sú rozhodcovia na trhoch, ktoré poskytujú občanom
základné služby. Zaručujú, že všetci účastníci rešpektujú pravidlá a pracujú
na dosahovaní najlepších výsledkov. To znamená, že ich správanie musí byť
objektívne, nestranné, konzistentné a bez konfliktu záujmov – inými slovami,
nezávislé. Napriek tomu musia regulačné orgány spolupracovať s viacerými
zainteresovanými stranami, ktoré sa môžu tiež snažiť vyvíjať na regulačné
orgány tlak a neprimerane vplývať na výsledky regulácie. Nezávislosť
regulačných orgánov je preto neustále pod tlakom. Táto publikácia
poskytuje praktické rady o tom, ako obmedziť riziká a ochrániť
hospodárske regulačné orgány pred nepriaznivým vplyvom, čerpajúc zo
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skúseností viac než 80 regulačných orgánov, ktoré patria do Siete hospodárskych regulátorov (NER) OECD.
Predstavuje praktický zoznam podporných krokov v oblasti sociálnych a organizačných zmien a tiež pomôcku pre
ostatné zainteresované strany s cieľom lepšie komunikovať s regulačnými orgánmi a lepšie pochopiť a oceniť ich
úlohu.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/creating-a-culture-of-independence_9789264274198-en

Výsledky PISA 2015 (zväzok III): Životná pohoda žiakov
PISA 2015 Results (Volume III): Students' Well-Being
Program OECD pre Medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) skúma nielen to,
čo študenti vedia v oblasti vedy, čítania a matematiky, ale čo môžu dosahovať s
poznatkami, ktoré majú. Výsledky PISA ukazujú pedagógom a tvorcom politík
kvalitu a rovnosť výsledkov vo vzdelávaní, ktorá bola dosiahnutá v ostatných
štátoch a umožňujú im poučiť sa z politík a postupov uplatňovaných v iných
krajinách. Táto publikácia je jedným z piatich zväzkov, ktoré prezentujú
výsledky prieskumu PISA 2015, šiesteho kola pravidelného trojročného
hodnotenia pätnásťročných žiakov. Skúma komplexný súbor indikátorov životnej
pohody žiakov, ktorý zahŕňa negatívne dôsledky (napríklad úzkosť, nízky výkon
v škole) a pozitívne impulzy podporujúce zdravý vývoj (záujem, angažovanosť,
motivácia uspieť). Deti trávia značné množstvo času v triedach: po vyučovaní,
pri socializovaní sa so spolužiakmi, interakcii s učiteľmi a ďalšími zamestnancami školy. Čo sa deje v škole –
rovnako ako aj doma – je preto kľúčom k pochopeniu toho, či študenti majú dobré fyzické a duševné zdravie, ako
sú šťastní a spokojní s rôznymi aspektami ich života, s tým, ako sa cítia spokojní so svojimi medziľudskými
vzťahmi a aké majú snahy do budúcnosti.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iii_9789264273856-en

Finančné stimuly pre riadenie vzdelávania a odbornej prípravy
Financial Incentives for Steering Education and Training
Správa skúma, ako vlády používajú finančné stimuly na podporu lepšieho
zosúladenia potrieb trhu práce a budovania dostupných zručností. Identifikuje
inovatívne modely, z ktorých by krajiny mohli mať záujem sa poučiť, osvedčené
postupy pri navrhovaní a uplatňovaní finančných stimulov, rámcové podmienky
na ich účinné využívanie a obmedzenia a riziká z nich plynúce.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/financial-incentives-for-steeringeducation-and-training-acquisition_9789264272415-en

Povaha riešenia problémov: Používanie výskumu na inšpirovanie učenia
v 21. storočí
The
Nature
of
Problem
Solving:
Using
Research
to
Inspire
21st Century Learning
Riešenie náhodilých problémov je kľúčovou kompetenciou vo svete plnom
zmien, neistoty a prekvapenia, v ktorom dominuje snaha dosiahnuť mnoho
ambicióznych cieľov. Svet je však tiež plný riešení vďaka mimoriadnym
kompetenciám ľudí zameraných na nachádzanie týchto riešení. Musíme uvážlivo
skúmať svet okolo nás, efektívne nadobúdať vedomosti o neznámych situáciách
a tvorivo aplikovať nové a existujúce vedomosti. Publikácia poskytuje kontext a
hlavné myšlienky, ktoré stáli za vypracovaním Hodnotenia zručností v oblasti
riešenia problémov PISA 2012, ako aj výsledky výskumnej spolupráce skupiny
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expertov, ktorá riadila vypracovanie tohto hodnotenia. Opisuje minulosť, súčasnosť a budúcnosť výskumu oblasti
riešenia problémov a ako tento výskum pomáha pedagógom pripraviť študentov na orientovanie sa v neistom,
nestálom a nejednoznačnom svete.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-problem-solving_9789264273955-en

Umožnenie a posilnenie schopnosti
a výsledky všetkých študentov

učiteľov

zlepšovať

rovnosť

Empowering and Enabling Teachers to Improve Equity and Outcomes for All
Napriek lepšiemu financovaniu a viacerým reformám väčšina vzdelávacích
systémov stále hľadá spôsoby, ako lepšie pripraviť svojich študentov na svet, v
ktorom technologické zmeny a digitálna revolúcia menia spôsoby práce,
spolužitia a medziľudských kontaktov. Vzdelávacie systémy, ktoré boli úspešné v
zlepšovaní výsledkov študentov ukazujú, že riešením je prioritne sa zamerať na
učiteľov. Adaptácia vzdelávacích systémov a ich schopnosť vyvíjať sa závisí v
konečnom dôsledku od toho, či je učiteľom umožnené transformovať, čo a ako
sa študenti učia. Vyžaduje silnú podporu a odbornú prípravu pre učiteľov pred a
po vstupe do učiteľskej profesie. K tomu patria i nové formy odborného rozvoja,
ktorý pomôže učiteľom zapojiť sa do priamejšieho vzdelávania a prispôsobiť ho
rozmanitým potrebám tried. Vzdelávacie systémy musia fungovať dobre v dvoch
oblastiach: excelentnosť a rovnosť. Vyžaduje si to však konkrétne opatrenia na prekonanie faktorov, ktoré môžu
brániť výkonu študentov, ako sú sociálno-ekonomické zázemie, status prisťahovalca a pohlavie.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/empowering-and-enabling-teachers-to-improve-equity-and-outcomes-forall_9789264273238-en

Posilnenie rozvoja sociálnych podnikov – zbierka osvedčených postupov
Boosting Social Enterprise Development – Good Practice Compendium
Sociálne podniky sú dlhodobými nositeľmi inkluzívneho rastu a demokratizácie
hospodárskej a sociálnej sféry, ktoré preukázali svoju odolnosť voči
hospodárskym ťažkostiam. Zároveň sa inovatívnym spôsobom vysporadúvali so
sociálno-ekonomickými výzvami, znovu-začleňovali ľudí na trh práce a prispievali
k celkovej sociálnej súdržnosti. Táto publikácia čerpá poznatky v oblasti politiky
pre posilnenie sociálnych podnikov z analýzy 20 iniciatív vo viacerých členských
štátoch EÚ, ktoré pokrývajú celý rad oblastí politiky od právnych rámcov,
financií, prístupu na trh a podporných inštitúcií, až po vzdelávanie a zručnosti.
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/boosting-social-enterprisedevelopment_9789264268500-en

OECD Hodnotenia integrity vo vzdelávaní: Ukrajina 2017
OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017
Publikácia identifikuje riziká a výskyt javov narúšajúcich integritu ukrajinského
vzdelávacieho systému. Jej cieľom je podnietiť diskusiu a reflexiu na základe
politických ukazovateľov, ktoré umožnia ďalšie zlepšenie integrity vo vzdelávaní v
Ukrajine. Publikácia stavia na výsledkoch podobných hodnotení integrity
uskutočnených na podporu školských orgánov, ktoré boli vykonané v iných
štátoch, ako napríklad v Srbsku a v Tunisku.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education
ukraine_9789264270664-en
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Naspäť do práce: Nový Zéland - zlepšovanie perspektívy opätovného
zamestnania prepustených zamestnancov
Back to Work: New Zealand – Improving the Re-employment Prospects of
Displaced Workers
Prepúšťanie, ako nedobrovoľná strata zamestnania v dôsledku zavretia firmy
alebo znižovania počtu zamestnancov, ovplyvňuje mnoho zamestnancov počas
ich života. Zamestnanci, ktorí stratili svoju prácu, môžu čeliť dlhým obdobiam
nezamestnanosti a dokonca aj keď si nájdu novú prácu, sú často vystavení
horším podmienkam z hľadiska výšky mzdy alebo menších benefitov v
porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním. Pomôcť týmto ľuďom rýchlo sa
vrátiť na dobré pracovné miesto by malo byť kľúčovým cieľom politiky trhu
práce. Táto správa patrí do série správ zameraných na rôzne spôsoby riešenia
tejto výzvy v mnohých členských štátoch OECD. Na Novom Zélande si väčšina
prepustených zamestnancov opätovne nájde nové zamestnanie najmä vďaka
silnej ekonomike a vysoko flexibilnému trhu práce. Mnohí z nich však čelia značnému poklesu kvality pracovných
podmienok a výšky mzdy. Prepusteným zamestnancom na Novom Zélande, ktorí čelia uvedeným ťažkostiam, nie
je poskytovaná pomoc pri hľadaní si práce, nakoľko systém sociálnych dávok poskytuje pomoc len ľuďom v núdzi a
služby zamestnanosti sa zameriavajú výlučne na pomoc ľuďom, ktorí už sú prijímateľmi sociálnych dávok.
Prieskumu sa zúčastnilo deväť krajín: Austrália, Kanada, Dánsko, Fínsko, Japonsko, Kórea, Nový Zéland, Švédsko
a Spojené štáty americké.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/back-to-work-new-zealand_9789264264434-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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