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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 období od 1. mája do 15. júla 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

http://www.oecdbookshop.org/

http://www.iea.org/publications/

http://www.oecd-nea.org/pub/

http://www.internationaltransportforum.org/pub/

Výhľad OECD pre podnikanie a financie 2017
OECD Business and Finance Outlook 2017
Výhľad OECD pre podnikanie a financie 2017 je výročnou publikáciou
reprezentujúcou údaje a analýzy, ktoré preverujú, čo môže ovplyvniť
a zmeniť, či už pozitívne alebo negatívne, budúci svet podnikania, financií
a investícií. Využitím rozsiahleho spektra analýz tohtoročné vydanie sa
zaoberá skutočnosťami ovplyvňujúcimi hospodársky vývoj, ktoré prispeli
k aktuálnym prekvapeniam pri voľbách a referendách. Spoločnou témou
týchto prekvapení bola nespokojnosť s globalizáciou a imigráciou,
ktoré sú vnímané ako príčiny nezamestnanosti a poklesu životnej
úrovne pre podstatnú časť spoločnosti mnohých krajín OECD.
Výhľad sa zameriava na spôsoby zvýšenia „spravodlivosti“, v zmysle
posilnenia globálneho spravovania pre zabezpečenie vyvážených výsledkov
v obchode,
investíciách
a správania
spoločností
prostredníctvom
ustanovenia a lepšieho presadenia globálnych štandardov. Poskytuje tiež
stručný prehľad dôležitých zmien, ktoré prispeli ku globalizácii a zahŕňa
množstvo politických oblastí, ako napr. výmenné kurzy a manažment kapitálových účtov, finančné regulácie od
globálnej finančnej krízy, vzostup štátnych spoločností vo svetovej ekonomike, politiky hospodárskej súťaže, ktoré
majú riešiť medzinárodné kartely, zodpovedné spravovanie podnikov, boj s korupciou a úplatkárstvom.
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2017_9789264274891en.

Budúca revolúcia v produkcii – dopady pre vlády a podnikateľov
The Next Production Revolution – Implications for Governments and
Business
Budúca revolúcia v produkcii nastane vďaka súhrnu viacerých technológií.
Tieto sa pohybujú od digitálnych technológií (napr. 3D tlač, internet vecí,
pokroková robotika) a nových materiálov (bio- a nano- materiály) až po
nové postupy (produkcia riadená dátami, umelá inteligencia, syntetická
biológia). Publikácia OECD skúma ekonomické a politické rozvetvenie
technológií dôležitých pre produkciu z krátkodobého hľadiska (do
roku 2030). Pokiaľ tieto technológie menia produkciu, majú rozsiahly dopad
na produktivitu, zamestnanosť, zručnosti, distribúciu príjmov, obchod,
životnú úroveň a životné prostredie. Zatiaľ čo nové technológie vytvárajú
pracovné miesta prostredníctvom mnohých kanálov, a z technológií
podporujúcich produktivitu benefituje celá spoločnosť, pridružené zmeny
môžu byť veľmi rozsiahle. Tvorcovia politík musia monitorovať a aktívne
manažovať tieto úpravy, a to napr. prostredníctvom politík zameraných
na vzdelávanie, pracovnú mobilitu a regionálny rozvoj.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en.
Prehľad indikátorov produktivity 2017
OECD Compendium of Productivity Indicators 2017
Osem rokov po globálnej finančnej kríze zostáva rast HDP vo väčšine
krajín pod úrovňou spred krízy, čo vedie k pochybnostiam, či sa
globálna ekonomika nedostala do „pasce nízkeho rastu“. Nápadnou črtou
pokrízového obdobia je dlhodobé spomalenie rastu produktivity, čo ide
ruka v ruke s nízkou úrovňou investícií. Ide o dôležitú skutočnosť, pretože
produktivita nie je len dôležitým nástrojom rastu, ale aj zlepšenia
životnej úrovne najmä prostredníctvom vyšších miezd.
Publikácia poskytuje široký prehľad aktuálnych a dlhodobých trendov
v úrovni rastu produktivity v krajinách OECD, pristupujúcich krajinách,
kľúčových partnerských krajinách a niektorých krajinách zoskupenia G20.
Zahŕňa opatrenia na podporu produktivity práce, kapitálu
a multifaktorovej produktivity, ako aj indikátory medzinárodnej
konkurencieschopnosti. Samostatná kapitola analyzuje, ako sa vyvíjala
produktivita a mzdy v po-krízovom období pri popise kľúčových výziev
v meraní rozdielu medzi mzdami a produktivitou a podielu práce na
príjmoch.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2017_pdtvy-2017-en.
Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

2

Politiky pre obchod so službami a globálna ekonomika
Services Trade Policies and the Global Economy
Služby tvoria viac ako dve tretiny hrubého domáceho produktu
globálne (HDP), získavajú viac ako ¾ priamych zahraničných investícií (FDI)
vo
vyspelých
ekonomikách,
zamestnávajú
väčšinu
zamestnancov
a globálne vytvárajú najviac nových pracovných miest. Prekážky
v globálnom obchode so službami však prenikajú nielen do národného
obchodu a regulačných politík v jednotlivých sektoroch služieb, ale často
majú dopady na celú ekonomiku. Publikácia sumarizuje doterajšie
analýzy OECD v politikách obchodu so službami a kvantifikuje dopady na
dovozy a vývozy a fungovanie výrobného sektoru a sektoru služieb.
Zároveň skúma, akým spôsobom ovplyvňujú obmedzenia v obchode so
službami
rozhodovanie
a výsledky
spoločností
fungujúcich
na
medzinárodných trhoch. Hlavné dopady vyplývajúce z analýzy vyzdvihujú
rozsah, povahu a dopady nákladov spôsobených reštriktívnymi
politikami v sektore služieb.
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/services-trade-policies-and-the-global-economy_9789264275232-en.

Prehľad Aid for Trade („Pomoc pre obchod“) 2017 – podpora
obchodovania, inkluzívnosti a prepojenosti pre trvalo udržateľný
rozvoj
Aid For Trade at a Glance 2017 – Promoting Trade, Inclusiveness and
Connectivity for Sustainable Development
Táto publikácia sa zameriava na prepojenosť obchodu, ktorá predstavuje
kritickú podmienku pre inkluzívnosť a trvalý udržateľný rast. Fyzická
prepojenosť umožňuje presun tovarov a služieb na miestne, regionálne
a globálne trhy. Digitálna prepojenosť je nevyhnutnosťou v aktuálnom
obchodnom prostredí. Obe sú však úzko prepletené. Doteraz zostáva
internet nedostupným pre 3,9 mld. ľudí, z ktorých mnohí žijú v najmenej
rozvinutých krajinách (LDCs). A hoci sú mobilné siete dostupné pre viac ako
50%
populácie
v LDCs,
digitálne
zariadenia
a prepojenia
prostredníctvom pevných sietí zostávajú cenovo nedostupné.
Publikácia poskytuje analýzy obchodných nákladov do digitálnych
domén, odrážajúc zmenu podstaty obchodu. Snaží sa identifikovať spôsoby
na pomoc rozvojovým krajinám, najmä LDCs, pri realizovaní prínosov
vyplývajúcich z obchodu prostredníctvom prepojenia
s digitálnou
ekonomikou. Správa navrhuje aktivity pre širokú koalíciu zainteresovaných aktérov, vrátane vlád najmenej
rozvinutých krajín, poskytovateľov spolupráce „Juh-Juh“ (medzi rozvojovými krajinami), medzinárodnými donormi
a súkromným sektorom.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2017_aid_glance-2017-en
Malé, stredné a silné – trendy výkonnosti SMEs a podmienky
podnikania
Small, Medium, Strong – Trends in SME Performance and Business Conditions
Malé a stredné podniky (SMEs) a podnikatelia zohrávajú kľúčovú úlohu v
národných ekonomikách po celom svete, tvoria zamestnanosť a príjmy,
prispievajú k šíreniu inovácií a vedomostí, odpovedajú na nové dopyty
a sociálne potreby a zvyšujú sociálnu inklúziu. Zároveň sú však SMEs viac
ovplyvnené podmienkami podnikania a štrukturálnymi politikami než
veľké spoločnosti. Publikácia poskytuje porovnateľné dôkazy výkonnosti
SMEs a nastupujúce trendy v širokom spektre oblastí a podmienky
podnikateľského prostredia dôležité pre malé podniky. Analýzy berú na
vedomie multi-dimenzionalitu politických cieľov SMEs a dôležitú rôznorodosť
SMEs v rámci a medzi krajinami. Údaje a indikátory rámcových podmienok sú
doplnené o informácie o aktuálnych trendoch v politikách v krajinách
OECD. Publikácia sa tiež zaoberá rastúcou požiadavkou vlád pre
monitorovací nástroj podnikateľského prostredia pre SMEs, ako aj pre
kritérium efektívnosti politík pri vytváraní vhodných podmienok pre rozvoj
a rast SMEs.
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/small-medium-strong-trends-in-sme-performance-andbusiness-conditions_9789264275683-en
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Mapovanie skutočných trás obchodovania s falšovanými tovarmi
Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods
Obchod s falšovanými a pirátskymi tovarmi je značnou hrozbou
pre moderné, inováciami riadené ekonomiky a zároveň predstavuje
svetový fenomén rastúci v rozsahu i v objemoch. Lode prepravujú
falšované tovary komplikovanými cestami s viacerými zástavkami, čo
predstavuje značnú výzvu pre efektívne dodržiavanie práva.
Publikácia poskytuje komplexný prehľad trás s falšovanými
a pirátskymi tovarmi. Využitím štatistických filtrov identifikuje
kľúčové ekonomiky vyrábajúce tieto tovary (Čína, India, Thajsko,
Turecko, Malajzia, Pakistan) a kľúčové tranzitné miesta (Hongkong,
Spojené Arabské Emiráty a Singapur). Analýzy boli vykonané pre desať
kľúčových sektorov, pre ktoré falšovanie predstavuje skutočnú
hrozbu (farmaceutický, kozmetický, kožiarsky a textilný sektor, výroba
parfumov a pod.). Výsledky uľahčia prípravu politických odpovedí pre
posilnenie riadiacich rámcov pre riešenie týchto problémov.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/mapping-the-real-routes-oftrade-in-fake-goods_9789264278349-en

Sledovanie pokroku smerom k čistej energetike 2017
Tracking Clean Energy Progress 2017
Tohtoročná edícia publikácie Sledovanie pokroku smerom k čistej
energetike, ktorá posudzuje celkový pokrok smerom k dlhodobým
dekarbonizačným cieľom globálnych energetických systémov, je
výňatkom kľúčových zistení z publikácie Perspektívy technológií v
energetike 2017. Svetové energetické systémy prechádzajú značnými
zmenami, preto sledovanie vývoja prechodu týchto systémov k “čistým”,
t.j. nízkouhlíkovým, je nevyhnutné na dosiahnutie udržateľných,
bezpečných a cenovo dostupných energií. Iba tri (elektromobily,
skladovanie energií, solárna fotovoltaika a veterná energia) z 26
identifikovaných technológií čistej energie sú na ceste na splnenie
trvalo udržateľného prechodu k nízkouhlíkovej energetike
(zlepšenie o jeden typ technológie v porovnaní s minulým rokom) a 15
technológií vykázalo len určitý pokrok. Osem je značne mimo stanovenej
trajektórie a potrebujú podstatné opatrenia. Publikácia zároveň obsahuje
špeciálnu edíciu sledovania pokroku v inováciách, ktorá hodnotí
investičné aktivity súkromného a verejného sektora do výskumu a
vývoja. Publikácia poukazuje na celkové investície, ktoré je potrebné
alokovať do inovácií, aby splnili svoju úlohu pri dosahovaní hospodárskeho
rastu a znižovaní znečistenia ovzdušia.
https://www.iea.org/etp/tracking2017/
Perspektívy technológií v energetike 2017
Energy Technology Perspectives 2017
Tohtoročná edícia publikácie Perspektívy technológií v energetike prináša
niekoľko zásadných zistení. Jedným z hlavných zistení je fakt, že
akcelerácia adekvátnych politík naďalej ostáva potrebná pre správne
nasmerovanie transformácie globálnych energetických systémov, ktoré sa
síce menia v závislosti od zmien na regionálnych trhoch, ale tie následne
redefinujú jednotlivé energetické mixy. Napríklad v jadre, obnoviteľných
zdrojoch a elektroenergetike dotuje nadmerná výroba väčšinu
nadmerného dopytu. Inovatívne technológie v doprave zažívajú rozmach,
od ktorého sa očakáva, že bude tlačiť na zvyšovanie dopytu po elektrine.
Celosvetovo dochádza k zvyšovaniu životných štandardov, čo sa z
pohľadu zaťaženia energetických systémov odzrkadľuje zvýšeným počtom
nákupov spotrebičov, elektronických zariadení a ostatných energeticky
významných
výrobkov
napojených
na
elektronizačné
sústavy.
https://www.iea.org/bookshop/758-Energy_Technology_Perspectives_2017
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Budovanie
potravinovej
bezpečnosti
a
riadenie
juhovýchodnej Ázii
Building Food Security and Managing Risk in Southeast Asia

rizík

v

Cieľom tejto publikácie je preskúmať efektívne politické riešenia
aktuálnych aj budúcich výziev spojených s potravinovou
bezpečnosťou v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie
(ASEAN). Zatiaľ čo veľký rast HDP, zvyšujúca sa poľnohospodárska
produktivita a výstup a významný nárast poľnohospodárskych príjmov
prispeli k značným zlepšeniam potravinovej bezpečnosti v regióne, 60
miliónov obyvateľov je stále podvyživených. Vlády krajín ASEAN si tak
odôvodnene stanovili potravinovú bezpečnosť ako ich hlavnú politickú
prioritu. Regionálna politická architektúra v rámci ASEAN poskytuje
správne usmernenia, avšak niektoré politiky prijaté jeho členmi priamo
neriešia potravinovú neistotu a jej príčiny, ako napríklad výzvy spojené
so zmenou klímy a potrebou kontinuálneho rastu pre udržateľnú
produkciu potravín, v záujme nakŕmiť rastúci počet obyvateľov. Táto
publikácia obsahuje niekoľko politických odporúčaní v záujme
zabezpečenia efektívneho príspevku poľnohospodárskych sektorov a sektorov rybolovu krajín ASEAN k
podpore potravinovej bezpečnosti v regióne.
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeastasia_9789264272392-en.
Riešenie
environmentálnych
problémov
prostredníctvom
porozumenia ľudského správania
Tackling Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights
Nahliadnutie do ľudského správania môže byť nápomocné pre tvorcov
politík pri snahe lepšie porozumieť behaviorálnym mechanizmom
prispievajúcim k environmentálnym problémom, ako aj pri
navrhovaní a implementácii efektívnejších politických zásahov. Publikácia
poskytuje prehľad najnovšieho vývoja v oblasti aplikácie porozumenia
ľudského správania do podpory udržateľnejšej spotreby, investícií a
dodržiavania
požiadaviek
nielen
jednotlivcami,
ale
aj
spoločnosťami. Stavajúc na intervenciách ministerstiev a agentúr
zodpovedných za oblasť životného prostredia a energetiky, ako aj
medzirezortných tímov zameraných na pohľad do ľudského správania,
publikácia opisuje, akým spôsobom boli behaviorálne vedy
integrované do procesu tvorby politík. Publikácia pokrýva širšiu škálu
politických oblastí: energetiku, spotrebu vody a potravín, dopravu a výber
druhu áut, efektivitu zdrojov a odpadového hospodárstva, dodržiavanie
environmentálnych regulácií a členstvo v dobrovoľných schémach.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/tackling-environmental-problems-with-the-help-of-behaviouralinsights_9789264273887-en.
Chránené morské oblasti: hospodárstvo, riadenie a efektívne súbory
politík
Marine Protected Areas: Economics, Management and Effective Policy Mixes
Intenzívne využívanie oceánov a morí zhoršuje a často devastuje morskú
biodiverzitu a ekosystémy alarmujúcou rýchlosťou. Publikácia poskytuje
náhľad a prehľad osvedčených postupov v oblasti efektívneho
riadenia chránených morských oblastí (MPAs) - jedného z dostupných
politických nástrojov podporujúcich zachovanie a udržateľné využívanie
morskej biodiverzity a ekosystémov. Zatiaľ čo sa globálne pokrytie MPAs
počas posledných dvoch desaťročí zvyšovalo, na dosiahnutie SDG v tejto
oblasti a zabezpečenie jeho účinnosti sú nevyhnutné ďalšie snahy. Stavajúc
na existujúcej literatúre a početných príkladoch, publikácia upriamuje
pozornosť na to, akým spôsobom môžu byť environmentálna účinnosť
a efektívnosť nákladov rozšírené. Publikácia pokrýva aj otázky prínosov
a nákladov MPAs, strategickejšej pozície MPAs, monitoringu a dodržiavania
požiadaviek, udržateľného financovania MPAs, ako aj potreby upevnenia
MPAs v rámci širšieho súboru politík, v záujme odľahčiť početné tlaky
vyvíjané na morské ekosystémy.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/marine-protected-areas_9789264276208-en.
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Národné mestské politiky v krajinách OECD
National Urban Policy in OECD Countries
Mestá sú kľúčovým faktorom pre národnú ekonomickú, sociálnu a
environmentálnu výkonnosť. Národné mestské politiky (NUPs) boli
medzinárodnou komunitou uznané ako dôležitý nástroj na využitie
urbanizácie pri dosahovaní národných aj globálnych cieľov. Táto
publikácia, pripravená pri príležitosti Konferencie Habitat III, poskytuje
hodnotenie stavu a pôsobnosti NUPs v 35 členských krajinách
OECD. Zároveň opisuje, akým spôsobom sa mestská politika a jej
umiestnenie v rámci národných politických agend vyvíjajú. Publikácia
uvádza, že v záujme efektivity je potrebné, aby v oblasti rozvoja
miest spolupracovali a boli spoločne koordinované viaceré
úrovne štátnej a verejnej správy v rôznych politických
oblastiach, aby predišli stratám na blahobyte obyvateľov a
maximalizovali potenciálne synergie. Publikácia stavia na už
existujúcej metodológii UN Habitat, a je inšpirovaná spoločnou prácou
UN Habitat-u s OECD a ich vedením Politickej jednotky 3 NUPs počas
príprav Novej urbánnej agendy OSN. Zistenia publikácie prispejú aj
ku globálnemu monitorovaciemu procesu NUPs, a to spoločne s Globálnou správou o NUPs, ktorú vypracovali
spoločne UN Habitat a OECD.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-state-of-national-urban-policy-in-oecd-countries_9789264271906en
Riadenie územného plánovania v krajinách OECD: Analýza politík
a odporúčania
The Governance of Land Use in OECD Countries: Policy Analysis and
Recommendations
Územné plánovanie má dôležitý vplyv na životné prostredie,
verejné zdravotníctvo, hospodársku produktivitu, nerovnosť a
sociálnu segregáciu. Politiky v oblasti územného plánovania sú často
veľmi komplexné a vyžadujú koordináciu naprieč všetkými úrovňami
štátnej správy, ako aj v rámci všetkých politických oblastí. Nie je teda
prekvapujúce, že rozhodnutia týkajúce sa územného plánovania môžu
byť sporné, a nezhody týkajúce sa tejto témy sú v krajinách OECD veľmi
časté. Táto publikácia uvádza, že lepšie riadenie územného
plánovania vyžaduje využitie širšieho súboru verejných politík,
ktoré naň majú priamy vplyv. Najmä stimuly fiškálnych nástrojov a
daňových politík pre špeciálne územné plánovanie by mali byť lepšie
zosúladené s cieľmi v tejto oblasti. Publikácia taktiež analyzuje modely
územného plánovania v krajinách OECD, stavajúc na údajoch
týkajúcich sa pokrytia územia. Poukazuje na to, že podiel upravených pozemkov sa všade zvyšuje, avšak
rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú veľké. Publikácia poskytuje zhrnutie poznatkov zo šiestich
prípadových štúdií s konkrétnymi príkladmi výziev spojených s územným plánovaním v krajinách OECD,
ako aj s reakciami národných, regionálnych a miestnych vlád na ne.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-oecdcountries_9789264268609-en.
Prechod na zdieľanú mobilitu: Ako môžu veľké mestá poskytovať
služby v oblasti inkuzívnej dopravy
Transition to shared mobility: How large cities can deliver inclusive transport
services
Cieľom tejto štúdie je uviesť príklady, ako môžu mestá riadiť výzvy na
geografickej úrovni počas prechodu na služby zdieľanej mobility.
Štúdiu iniciovala Korporátna rada partnerstva (CPB) ITF, ktorej cieľom bolo
nadviazať na štúdie o zdieľanej mobilite vydané od roku 2015. Tieto štúdie
skúmali dopad nahradenia súkromných vozidiel v mestách zdieľanými
službami, avšak nesústredili sa už na otázku implementácie týchto služieb,
ani ich expanzie do širších metropolitných oblastí. Aplikovanie tohto postupu v
širších oblastiach stavia na vysokej kapacite služieb verejnej dopravy
prepojenú s novým druhom doplňujúcich služieb. V záujme zabezpečiť
verejnú akceptovateľnosť by podľa štúdie mal byť koncept zdieľanej
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mobility zavádzaný postupne. Každý krok by mal byť prijatý v záujme dosiahnuť merateľný pokrok v
najdôležitejších oblastiach, vytvárajúc tak pozitívne vnímanie kolektívnych výhod. Štúdia odporúča integrovať
riešenia zdieľanej mobility do už existujúcich plánov mestskej dopravy, posilniť zdieľanú mobilitu v
záujme zvýšiť využitie už existujúcej vysokokapacitnej verejnej dopravy, alokovať služby zdieľanej mobility
postupne kvôli akceptácii verejnosťou, optimalizovať celkovú efektivitu a zabezpečiť primeranú úroveň
konkurencie na trhu, posilniť výrazný potenciál lepšej územnej dostupnosti vytvorenej vďaka zdieľanej mobilite
a podporiť dostupnosť zdieľaných taxíkov pre obyvateľov so zníženou mobilitou.
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transition-shared-mobility.pdf.

OECD Výhľad zamestnanosti 2017
OECD Employment Outlook 2017
Publikácia hodnotí najnovšie trendy trhu práce a jeho krátkodobé
vyhliadky v krajinách OECD. Prvá kapitola obsahuje porovnávaciu
tabuľku
výkonnosti
trhov
práce,
ktorá
odzrkadľuje
mieru
zamestnanosti, jej kvalitu a inkluzívnosť trhu práce. V priebehu posledných
desiatich rokov sa väčšine krajín podarilo lepšie integrovať ženy
a potenciálne znevýhodnené skupiny na trh práce a zlepšiť kvalitu
pracovného prostredia, zatiaľ čo kvalita príjmov bola viac-menej stabilná
a udržateľnosť zamestnania sa zhoršila. Druhá kapitola sa zaoberá
odolnosťou trhu práce po globálnej kríze a demonštruje, ako
štrukturálne reformy a expanzívna fiškálna politika zmierňujú
výšku strát spôsobených nezamestnanosťou v sociálnej oblasti.
Krajiny OECD sa vo všeobecnosti vyhýbajú zvýšeniu štrukturálnej
nezamestnanosti, ale menej bojujú proti výraznému spomaleniu rastu miezd a produktivity. Tretia kapitola
dokumentuje vplyv technologického pokroku a globalizácie na pracovné trhy v štátoch OECD v priebehu
posledných dvoch desaťročí. Bolo preukázané, že technológia je silne spojená s polarizáciou práce, na vysokoa nízko-kvalifikovanú prácu, a s deindustrializáciou. Sociálne účinky obchodnej integrácie sú ťažko zistiteľné a
pravdepodobne nízke, hoci rastúci dovoz z Číny má malý vplyv na zníženie zamestnanosti vo výrobe. Štvrtá
kapitola poskytuje pohľad na širokú škálu kolektívneho vyjednávania v krajinách OECD, ktorý umožňuje lepšie
pochopiť, ako sa národné systémy navzájom odlišujú a aké sú dôsledky týchto rozdielov v oblasti hospodárskej
výkonnosti.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2017_empl_outlook-2017-en.

Výhľad africkej ekonomiky 2017: Podnikanie a industrializácia
African Economic Outlook 2016: Entrepreneurship and Industrialisation
15. vydanie výhľadu popisuje súčasný ekonomický stav na africkom
kontinente a predpovedá jeho situáciu v nadchádzajúcich dvoch rokoch.
Skúma výkonnosť Afriky v kľúčových oblastiach, ako sú makroekonómia,
financovanie,
daňovníctvo,
obchodné
politiky
a regionálna
integrácia, ľudský rozvoj a vládnutie. Správa sa podrobne zaoberá
úlohou podnikateľov v procese africkej industrializácie. Navrhuje
praktické
kroky
pre
vlády
afrických
štátov
pre
vykonávanie
industrializačných stratégií. Politiky zamerané na zlepšovanie zručností,
budovanie podnikateľských klastrov a finančných trhov majú slúžiť na
odstraňovanie obmedzení pre súkromné podnikanie na africkom kontinente.
Pre tridsať afrických krajín je v rámci publikácie dostupný sumár o ich
ekonomickej výkonnosti, predpovedanom raste na roky 2017 a 2018
a prehľad hlavných politických problémov, ktorým tieto krajiny čelia.
On-line štatistická príloha porovnáva ekonomické, sociálne a politické
premenné ukazovatele jednotlivých krajín.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/african-economic-outlook-2017_aeo-2017-en.
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OECD Výhľad pre oblasť zručností 2017: Zručnosti
hodnotové reťazce
OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains

a

globálne

Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia vstúpil svet do novej fázy
globalizácie. Informačné a komunikačné technológie, liberalizácia obchodu
a nižšie dopravné náklady umožnili firmám a krajinám rozdeliť výrobný proces
pozdĺž globálnych hodnotových reťazcov (GVCs). Mnohé výrobky sú
v súčasnosti navrhnuté v jednej krajine a skonštruované v inej z dielov
vyrobených vo viacerých ďalších krajinách. Až 30% z hodnoty vyvezených
tovarov z krajín OECD pochádza zo zahraničia. V tomto novom kontexte
sú GVCs a zručnosti navzájom prepojené viac ako kedykoľvek predtým.
Zručnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri určovaní komparatívnych výhod krajín
v GVCs. Veľa príležitostí a výziev, ktoré so sebou prinášajú GVCs, je
ovplyvnených spôsobilosťami jednotlivých krajín. Publikácia ukazuje, ako môžu krajiny zo sociálneho
a hospodárskeho hľadiska čo najviac využiť globálne hodnotové reťazce tým, že budú investovať do zručností
svojich obyvateľov. Zapojenie celej štátnej správy do tohto procesu je pritom nevyhnutné. Krajiny musia
vytvoriť konzistentný súbor politík týkajúcich sa zručností, ako sú vzdelávanie, legislatíva na ochranu
zamestnanosti a migračná politika, v koordinácii s obchodnou a inovačnou politikou. Správa prezentuje nové
analýzy založené na Štúdii zručností dospelých ľudí (PIAAC) a na Databáze pridanej hodnoty
v zahraničnom obchode OECD-TiVA (the Trade in Value Added Database). Vysvetľuje tiež, čo musia krajiny
urobiť, aby sa špecializovali na technologicky vyspelé odvetvia.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-outlook-2017_9789264273351-en.
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Správne nadobúdanie zručností: Osvedčená prax pri adaptovaní sa na
potreby meniacich sa zručností: Perspektívy z Francúzska, Talianska,
Španielska, Južnej Afriky a Veľkej Británie
Getting Skills Right: Good Practice in Adapting to Changing Skill Needs: A
Perspective
on
France,
Italy,
Spain,
South
Africa
and the United Kingdom
Správa definuje účinné stratégie na riešenie nesúladu medzi dopytom
a ponukou v oblasti dostupných zručností, ktoré vychádzajú zo zistení
Francúzska, Talianska, Španielska, Južnej Afriky a Veľkej Británie. Porovnáva a
hodnotí postupy a politiky v oblasti zhromažďovania a využívania
informácií o potrebách zručností, s cieľom podporiť lepšie zosúladenie
prípravy a nadobúdania zručností s potrebami trhu práce. Zaoberá sa
odbornou prípravou, rekvalifikáciou nezamestnaných osôb a zlepšením
využívania zručností. Hodnotenie je založené na osobnom preskúmaní
štátnych inštitúcií, teoretickom výskume a dátovej analýze zo strany OECD.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-good-practice-in-adapting-to-changing-skillneeds_9789264277892-en.
Výhľad OECD pre oblasť medzinárodnej migrácie 2017
International Migration Outlook 2017
41. vydanie tohtoročnej publikácie OECD analyzuje najnovší vývoj
migračných pohybov a politík v krajinách OECD a vybraných nečlenských
štátoch. V relevantných prípadoch, skúma dopady nedávneho zvýšenia
humanitárnej migrácie. Zameriava sa na vývoj sociálnych výsledkov
migrantov na trhu práce v krajinách OECD, s dôrazom na strednodobú
dynamiku výsledkov zamestnanosti a na dôsledky štrukturálnych zmien na
trhu práce. V rámci osobitnej kapitoly sa venuje migrácii rodín. Štatistiky
z oblasti medzinárodnej migrácie sú prílohou publikácie.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/internationalmigration-outlook-2017_migr_outlook-2017-en.
Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

Vzájomné vzťahy medzi verejnými politikami, migráciou a rozvojom
Interrelations between Public Policies, Migration and Development
V poslednom období bolo vydaných ďalších 5 publikácií zaoberajúcich sa
vzájomnými vzťahmi medzi verejnými politikami, migráciou a rozvojom
v Arménsku, Dominikánskej republike, Pobreží Slonoviny, Burkina
Faso a vo Filipínach. Publikácie sú výsledkom projektu realizovaného
výskumným strediskom v danom štáte a Rozvojovým centrom OECD,
v spolupráci s migračnými orgánmi daného štátu a s podporou Európskej
únie. Cieľom projektu bolo poskytnúť politickým činiteľom dôkaz o tom, ako
migrácia ovplyvňuje trh práce, poľnohospodárstvo, vzdelávanie, investície
a finančné služby a ako sektorové politiky ovplyvňujú migráciu. Správa
sa zaoberá tromi dimenziami migračného cyklu, ktoré sa stali dôležitou
súčasťou sociálneho a hospodárskeho kontextu uvedených 5 krajín:
emigrácia, remitencie a návrat. Výsledky empirickej práce potvrdzujú, že
napriek tomu, že migrácia prispieva k rozvoju jednotlivých štátov, potenciál
migrácie nie je naplno využitý. Jedným z vysvetlení je, že mnohí tvorcovia politík nezohľadňujú dostatočne
migráciu v príslušných oblastiach politiky. Krajiny preto potrebujú prijať koherentnejší politický program, pre
aktívnejšiu prácu s otázkami migrácie v rámci rozvojových stratégií, zlepšenie koordinačných mechanizmov
a posilnenie medzinárodnej spolupráce.
Arménsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-anddevelopment-in-armenia_9789264273603-en
Dominikánska republika:http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policiesmigration-and-development-in-the-dominican-republic_9789264276826-en
Pobrežie
Slonoviny:
http://www.oecd-ilibrary.org/development/interactions-entre-politiques-publiquesmigrations-et-developpement-en-cote-d-ivoire_9789264277090-fr
Burkina Faso: http://www.oecd-ilibrary.org/development/interactions-entre-politiques-publiques-migrations-etdeveloppement-au-burkina-faso_9789264275003-fr
Filipíny:http://www.oecd-ilibrary.org/development/interrelations-between-public-policies-migration-anddevelopment-in-the-philippines_9789264272286-en

Pohľad na verejnú správu 2017
Government at a Glance 2017
Publikácia poskytuje najnovšie dostupné údaje o verejnej správe
v štátoch OECD a vo vybraných nečlenských štátoch (Brazília, Čína,
Kolumbia, Kostarika, India, Indonézia, Litva, Ruská federácia a Južná
Afrika). Obsahuje nové ukazovatele týkajúce sa zamestnancov
verejného sektora, inštitúcií, postupov pri zostavovaní rozpočtu,
regulačného riadenia, riadenia rizík a komunikácie. Obsah je
doplnený veľkým počtom tabuliek, ktoré porovnávajú úroveň prístupu,
schopnosť
reagovať
a kvalitu
služieb
v zdravotníctve,
vzdelávaní
a súdnictve. Každý ukazovateľ je prezentovaný v používateľsky prístupnom
formáte, ktorý pozostáva z grafov a tabuliek opisujúcich odlišnosti medzi
jednotlivými krajinami a v priebehu času. Obsiahnutá je aj stručná opisná
analýza zdôrazňujúca hlavné zistenia a metodická časť zaoberajúca sa
definíciami jednotlivých ukazovateľov a obmedzeniami pri porovnávaní údajov. Databáza obsahujúca
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele o verejnej správe je k dispozícii on-line a je aktualizovaná dvakrát
ročne.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en.
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Výsledky PISA 2015 (IV. zväzok): Finančná gramotnosť študentov
PISA 2015 Results (Volume IV): Students' Financial Literacy
Program OECD pre Medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) skúma nielen
to, čo študenti vedia z oblasti vedy, čítania a matematiky, ale aj ako
dokážu aplikovať nadobudnuté poznatky. Výsledky PISA ukazujú
pedagógom a tvorcom politík úroveň kvality a spravodlivosti výsledkov
vzdelávania dosiahnutých v zahraničí a umožňujú im, aby sa poučili
z politík a postupov uplatňovaných v iných štátoch. Táto publikácia je jedným
z 5 zväzkov, ktoré prezentujú výsledky prieskumu PISA 2015. Poskytuje obraz
o schopnosti 15-ročných študentov používať svoje nahromadené
vedomosti a zručnosti v reálnych situáciách zahrňujúcich finančné
otázky a rozhodnutia. V uplynulých desaťročiach sa rozvinuté a rozvíjajúce
sa krajiny a ekonomiky stále viac obávajú rizík spojených s nedostatočnou
úrovňou finančnej gramotnosti svojich občanov, najmä medzi mladými ľuďmi. Uvedené pôvodne vyplynulo
z obáv z možného vplyvu zmenšujúcich sa verejných a súkromných systémov sociálneho zabezpečenia,
demografických zmien, vrátane starnutia obyvateľstva v mnohých krajinách, a zvýšenej rozšírenosti a
sofistikovanosti finančných služieb. Mnohí mladí ľudia v narastajúcej miere čelia finančným rozhodnutiam
a využívajú finančné služby. Výsledkom je, že finančná gramotnosť je v súčasnosti celosvetovo
uznávaná ako základná životná zručnosť.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iv_9789264270282-en

Štúdia Starting Strong V: Prechod od výchovy a starostlivosti v ranom
detstve do základného vzdelania
Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to
Primary Education
Prechod od výchovy v ranom detstve na základnú školu je veľkým krokom pre
všetky deti. Kvalitný prechod do základného vzdelávania by mal byť
dobre pripravený a zameraný na deti, riadený vysokoškolsky
vzdelaným personálom a vedený na základe vhodného a zosúladeného
učebného plánu. Týmto spôsobom pozitívne vplyvy výchovy a starostlivosti
v ranom detstve pretrvajú aj počas základnej školy a po jej ukončení.
Politikami týkajúcimi sa prechodu sa v poslednom desaťročí zaoberali viaceré
krajiny, absentuje však výskum o navrhovaní, implementácii, riadení
a sledovaní prechodov. Správa popisuje a porovnáva situáciu v 30 krajinách
OECD a v partnerských krajinách, pričom vychádza z podrobných správ
o jednotlivých krajinách a z dotazníka o politikách a postupoch týkajúcich sa prechodu do vzdelávania. Zameriava
sa na organizáciu a riadenie prechodov do základného vzdelávania a na politiky a stratégie na zabezpečenie
odbornej, pedagogickej a rozvojovej kontinuity medzi výchovou a starostlivosťou v ranom detstve a školou.
Opisuje hlavné politické výzvy, na ktoré poukazujú zúčastnené krajiny, spolu s množstvom politických
stratégií na ich riešenie.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-v_9789264276253-en.

Príručka OECD pre Inovatívne vzdelávacie prostredia
The OECD Handbook for Innovative Learning Environments
Ako môžeme vedieť, či sú naše školy alebo systémy nastavené tak, aby
optimalizovali učenie? Ako môžeme zistiť, či optimálne využívame technológie?
Ako môžeme posúdiť pripravované inovácie alebo reformné zmeny z hľadiska
toho, či prinesú požadované výsledky? Pre učiteľov a vedúcich škôl, ktorí sa
s takýmito otázkami zaoberajú, bude táto príručka cenným zdrojom. Vychádza
z rozsiahlych správ a materiálov, ktoré OECD zhromažďovala počas desaťročí
v rámci projektu Inovatívne vzdelávacie prostredia. V rámci 4 kapitol sa
zameriava na princípy učenia, inovatívne vzdelávacie prostredia a riadenie
vo vzdelávaní. Príručka analyzuje zmenu a ponúka praktickú pomoc ľuďom na
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celom svete, ktorí sú odhodlaní inovovať svoje školy a vzdelávacie systémy. Najdôležitejším poučením zo
štúdia inovatívneho vzdelávania je, že učitelia, školy a miestne samosprávy by sa nemali iba zúčastňovať
na realizácii zmien vo vzdelávaní, ale mali by zohrávať ústrednú rolu pri navrhovaní zmien.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learningenvironments_9789264277274-en.

Financovanie školského vzdelávania: Spájanie zdrojov a učenia
The Funding of School Education: Connecting Resources and Learning
Školské systémy majú obmedzené finančné zdroje na plnenie svojich cieľov
a tvorba politík financovania škôl zohráva kľúčovú úloh pri zabezpečovaní
toho, aby zdroje smerovali tam, kde môžu vykonať najväčšie rozdiely. Školské
systémy krajín OECD sa stali zložitejšími a čoraz viac aktérov sa
podieľa na rozhodovaní o finančných otázkach. Na odstránenie týchto
problémov je potrebné navrhnúť modely prideľovania finančných
prostriedkov, ktoré budú zosúladené s riadiacimi štruktúrami školského
systému, aby osoby, ktoré rozhodujú, niesli zodpovednosť za nimi prijaté
rozhodnutia a na zabezpečenie efektívneho a spravodlivého používania zdrojov.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-funding-of-school-education_9789264276147-en.

Zaangažovanie
zamestnávateľov
do
učňovského
Dosahovanie výsledkov na miestnej úrovni

vzdelávania:

Engaging
Employers
Making It Happen Locally

Opportunities:

in

Apprenticeship

Spoločná publikácia OECD a Medzinárodnej organizácie práce vychádza z
prípadových štúdií vykonaných v deviatich krajinách a poskytuje
usmernenie o tom, ako môžu miestne a regionálne samosprávy
podporovať partnerstvá podnikania a vzdelávania v programoch
učňovského vzdelávania a v iných typoch výučby na pracovisku.
V súčasnosti sa zvyšuje záujem o učňovské vzdelávanie, ktoré spája
odbornú prípravu s teoretickým vyučovaním, čím poskytuje plynulý
prechod zo školy do práce. Spolupráca medzi zamestnávateľmi
a študentmi má prínosy pre obe strany, vrátane zvýšenia produktivity
a kvality práce. Pre úspešnú implementáciu je potrebné angažovať
zamestnávateľov aj do navrhovania, vývoja a samotnej realizácii programov.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/engaging-employers-in-apprenticeship-opportunities_9789264266681en.

Zabezpečenie fungovania
zahraničných kvalifikácií
Making
Integration
of Foreign Qualifications

integrácie:

Work:

Posudzovanie

Assessment

and

a uznávanie
Recognition

Publikácia zhrňuje hlavné výzvy a dobrú politickú prax na podporu
trvalého začlenenia migrantov a ich detí do vybraných kľúčových skupín
a oblastí integrácie. Každý zväzok publikácie predstavuje 10 lekcií a príkladov
osvedčených postupov, doplnených syntetickými porovnaniami rámcov
integračnej politiky v krajinách OECD. Publikácia sa zaoberá posudzovaním
a uznávaním zahraničných kvalifikácií.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/makingintegration-work-assessment-and-recognition-of-foreignqualifications_9789264278271-en.
Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

11

Koherencia politík pre udržateľný rozvoj 2017: Odstraňovanie chudoby
a podporovanie prosperity
Policy Coherence for Sustainable Development 2017: Eradicating Poverty and
Promoting Prosperity
Prijatím Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj sa všetky štáty OSN zaviazali
k súboru
univerzálnych,
integrovaných
a transformačných
cieľov
udržateľného rozvoja (SDGs). Dosiahnutý pokrok pri odstraňovaní chudoby
a pri zvyšovaní prosperity v meniacom sa svete budú tento rok hodnotiť
ministri v rámci Politického fóra OSN na vysokej úrovni. Publikácia v tejto
súvislosti identifikuje výzvy a osvedčené inštitucionálne postupy na
zlepšenie koherencie politík pri implementácii SDGs, pričom vychádza zo
skúseností prvých implementátorov SDG. Obsahuje 8 základných prvkov
koherencie politík pre udržateľný rozvoj a analýzu 9 dobrovoľných
národných hodnotení krajín OECD, ktoré boli prezentované na Politickom fóre OSN na vysokej úrovni v roku
2016 (Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Mexiko, Nórsko, Kórea, Švajčiarsko a Turecko).
http://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2017_9789264272576en.

Odomknutie
potenciálu
podnikania
mladých
v rozvojových krajinách: od udržiavania k výkonom
Unlocking
the
Potential
of
Youth
in Developing Countries: From Subsistence to Performance

ľudí

Entrepreneurship

Demografický tlak a prírastok mladých ľudí v rozvojovom svete
predstavujú veľkú výzvu v oblasti zamestnanosti. Nedostatočné vytváranie
pracovných miest, nedostatočné mzdové príležitosti a zraniteľnosť na
pracovisku majú za následok, že sa posilnenie podnikania mladých ľudí stalo
dôležitým prvkom v agende globálnej a národnej rozvojovej politiky. Cieľom
tejto správy je prispieť k prebiehajúcej diskusii o úlohe podnikania mladých
ľudí pri vytváraní pracovných miest v rozvojových krajinách. Správa
vychádza z analýzy zmiešanej pracovnej sily a podnikových prieskumov
uskutočnených na Pobreží Slonoviny, Madagaskare, Peru a Vietname, a tiež
z dôkazov o prínosoch podnikateľských programov.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/unlocking-the-potential-of-youth-entrepreneurship-in-developingcountries_9789264277830-en.

Dáta pre rozvoj: Priority a výzvy členov Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc
Data for Development: DAC member priorities and challenges
Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj zaväzuje medzinárodné
spoločenstvo, aby podporilo modernizáciu a posilnenie národných
štatistických kapacít a systémov v rozvojových krajinách a výrazne
zvýšilo dostupnosť kvalitných, včasných, spoľahlivých a vhodne
členených údajov na meranie ich pokroku pri plnení cieľov
udržateľného rozvoja. Publikácia predstavuje politiky a postupy členov
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) na podporu národných
štatistických kapacít a systémov v rozvojových krajinách. Zdôrazňuje
niektoré hlavné výzvy, ktorým čelia členovia DAC pri svojej práci. Zistenia
uvedené v tomto dokumente budú podkladom pre analýzu v Správe
o rozvojovej spolupráci, ktorá bude zverejnená v októbri 2017 a ktorá bude
usmerňovať poskytovateľov rozvojovej pomoci, aby dokázali čo najlepšie
podporiť rozvojové krajiny a aby používali kvalitné a včasné údaje na umožnenie splnenia cieľov udržateľného
rozvoja. http://www.oecd-ilibrary.org/development/data-for-development_6e342488-en.
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OECD Hodnotenie rozvojovej spolupráce - Holandsko 2017
OECD Development Co-operation Peer Reviews - The Netherlands 2017
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) vykonáva pravidelne každých 5 rokov
hodnotenie úsilia svojich členských štátov DAC v oblasti rozvojovej
spolupráce. Posudzuje sa v ňom činnosť vlády v oblasti rozvojovej
spolupráce a skúma sa politika, financovanie a implementácia. Hodnotitelia
využívajú integrovaný a celosystémový pohľad na činnosť v oblasti
rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci a čerpajú vstupy od
rozličných zainteresovaných strán ako občianskej spoločnosti, vládnych
inštitúcií, parlamentu, súkromného sektora a zástupcov krajín prijímajúcich
pomoc. Toto hodnotenie sa zameriava na činnosť Holandska, vrátane
hodnotenia integrovanej pomoci, zámerov obchodnej a investičnej
politiky a prístupu k partnerstvám.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-the-netherlands2017_9789264278363-en.

Multi-dimenzionálne
preskúmanie
a odporúčania (druhý zväzok)

Kazachstanu:

Multi-dimensional
Review
of
Volume 2. In-depth Analysis and Recommendations

Hĺbková analýza
Kazakhstan:

Kazachstan sa pustil do ambicióznej reformy agendy, aby realizoval svoju
snahu stať sa jednou z 30 najväčších svetových ekonomík do roku
2050. S cieľom udržať hospodársky pokrok, prekonať nedávne ťažkosti
a podnietiť zlepšenie blahobytu bude Kazachstan musieť čeliť viacerým
výzvam, aby zabezpečil, že jeho ekonomika bude produktívnejšia,
rozmanitejšia a dostatočne pružná a odolná vo vzťahu k neustále sa
meniacemu vonkajšiemu prostrediu. Táto ďalšia etapa hospodárskej
transformácie si bude vyžadovať pokračovanie v reformách. Správa
poskytuje hĺbkovú analýzu a odporúčania na zlepšenie odolnosti ekonomiky, na
mobilizovanie financovania rozvoja, na transformovanie úlohy štátu
v hospodárstve a na zlepšenie účinnosti environmentálnych predpisov.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-kazakhstan_9789264269200-en.

Prehľad OECD o inovačnej politike - Nórsko 2017
OECD Reviews of Innovation Policy - Norway 2017
V priebehu minulého storočia vykonalo Nórsko množstvo dôležitých zmien
v oblasti výskumu v odvetviach ako sú ropa a plyn, stavba lodí, rybné
hospodárstvo a akvakultúra. V súčasnosti sa potrebuje preorientovať na
diverzifikovanejšiu a silnejšiu ekonomiku, následne sa presunúť do
konkurencieschopnejšieho, účinnejšieho a efektívnejšieho inovačného
systému a nakoniec podporiť výskumné a inovačné činnosti na
zvládnutie klimatických zmien, potravinovej bezpečnosti a starnutia
obyvateľstva. Nórska vláda v súčasnosti realizuje Dlhodobý plán pre
výskum a vysokoškolské vzdelávanie na roky 2015-2024 (LTP), ktorý
predstavuje
základ
pre
posilnenie
schopnosti
výskumu
a systému
vysokoškolského vzdelávania zvládnuť uvedené výzvy. Správa obsahuje
odporúčania na využitie revízie komplexného strategického plánu v roku 2018 na zlepšenie horizontálnej
koordinácie a na prijatie konkrétnejších iniciatív v rámci štrukturálnej politiky bez toho, aby sa zmenila všeobecná
orientácia plánu alebo boli popreté odvetvové a konsenzuálne zásady, ktoré tvoria základ tvorby práva v Nórsku.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-norway2017_9789264277960-en.
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Prehľad OECD o inovačnej politike – Fínsko 2017
OECD Reviews of Innovation Policy - Finland 2017
Fínsko vykonalo všeobecne uznávanú transformáciu, aby sa koncom
20. storočia stalo príkladnou ekonomikou založenou na poznatkoch.
Recesia, ktorá zasiahla štát v roku 2009 a rušivé zmeny, prispievajúce
k hlbokej
reštrukturalizácii
priemyslu
informačných
a komunikačných technológií (IKT), však doľahli na ekonomiku, rast
produktivity
a medzinárodnú
konkurencieschopnosť.
Posilnenie
inovačného systému Fínska a jeho vyzdvihnutie z obdobia neistoty si
vyžaduje lepšiu koordináciu a spoluprácu politických aktérov na
národnej a regionálnej úrovni, novú koherentnú a zjednotenú
víziu pre vedu, technológiu a inovácie a oživené investičné
a politické nástroje.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-ofinnovation-policy-finland-2017_9789264276369-en.

Verejné obstarávanie pre podporu inovácií – zaužívané
postupy a stratégie
Public Procurement for Innovation – Good Practices and Strategies
Dosiahnuť najlepší výsledok za najlepšiu cenu je hlavným
cieľom verejného obstarávania. Verejné obstarávanie však
môže byť tiež využívané vládami ako strategický nástroj na
podporu
inovácií,
dosiahnutie
sociálno-ekonomických
a environmentálnych
politických
cieľov
a riešenie
spoločenských
výziev.
Takmer
80%
krajín
podporuje
obstarávanie pre inovácie a 50% z nich pripravilo akčný plán pre
obstarávanie inovácií, či už ako súčasť širšej inovačnej stratégie
alebo ako ojedinelú iniciatívu. Publikácia poukazuje na existujúce
vládne stratégie pre verejné obstarávanie a postupy pre
inovácie a vyzdvihuje podmienky potrebné pre ich implementáciu.
Na základe dôkazov ponúka rámec postupov, ktoré krajiny
môžu využiť pri podpore strategického využitia verejného
obstarávania pre inovácie.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/public-procurement-for-innovation_9789264265820-en

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