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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. septembra do 31. októbra 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
(ONE) 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/

Pohľad na verejnú správu 2017
Government at a Glance 2017
Publikácia poskytuje najnovšie dostupné údaje o verejnej správe
v členských štátoch OECD a tam, kde to bolo možné, obsahuje
údaje aj o Brazílii, Číne, Kolumbii, Kostarike, Indii, Indonézii, Litve,
Ruskej federácii a Južnej Afrike. Obsahuje nové ukazovatele
o zamestnanosti vo verejnom sektore, o inštitúciách, postupoch pri
zostavovaní rozpočtu, regulácii riadenia, riadení rizík a komunikácii,
otvorených prístupoch k vládnym údajom a inováciách verejného
sektora. Súčasťou vydania je po prvýkrát aj porovnanie úrovne
prístupu, schopnosti reagovať a kvality služieb v zdravotníctve,
vzdelávaní a súdnictve. Každý ukazovateľ je prezentovaný
v užívateľsky prístupnej forme pozostávajúcej z grafov a tabuliek.
Databáza 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

Výhľad OECD pre digitálnu ekonomiku 2017
OECD Digital Economy Outlook 2017
Dvojročný Výhľad OECD pre digitálnu ekonomiku 2017 skúma
a dokumentuje vývoj a vznikajúce príležitosti a výzvy v digitálnej
ekonomike. Zdôrazňuje, ako členské štáty OECD a partnerské
ekonomiky využívajú informačné a komunikačné technológie
a internet na splnenie cieľov verejnej politiky. Prostredníctvom
porovnávacích dôkazov informuje tvorcov politík o regulačných
postupoch
a politických
možnostiach
s cieľom
pomôcť
maximalizovať potenciál digitálnej ekonomiky ako hnacej sily pre
inovácie a inkluzívny rast.

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economyoutlook-2017_9789264276284-en

Pohľad na podnikanie 2017
Entrepreneurship at a Glance 2017
Publikácia bola vydaná v rámci OECD-Eurostat programu pre
ukazovatele podnikania, ktorý je založený na oficiálnych
štatistikách. Tohtoročné vydanie obsahuje kapitolu o nových
trendoch, ktorá sa zameriava aj na vývoj týkajúci sa vzniku "gig
ekonomiky"
a využívania
digitálnych
nástrojov
zo
strany
mikropodnikov.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/entrepreneurship-at-a-glance2017_entrepreneur_aag-2017-en
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Rozsah a sektorová distribúcia štátnych podnikov
The Size and Sectoral Distribution of State-Owned Enterprises
Štátne podniky sú dôležitými prvkami mnohých národných ekonomík.
Na medzinárodnej úrovni sú čoraz aktívnejšie, čo v posledných rokoch
viedlo k obnoveným obavám o tom, či ich konkurenčné podmienky na
domácich
trhoch
môžu
nepriaznivo
ovplyvniť
„spravodlivú“
hospodársku súťaž s podnikmi v zahraničí. Mnohé obavy vyplývajú
z obmedzenej transparentnosti a informácií o štátnych podnikoch.
Cieľom tejto správy je preto posilniť faktickú informačnú základňu
poskytnutím hlavných zistení najkomplexnejšieho a medzinárodne
porovnateľného súboru údajov, ktorý je v súčasnosti k dispozícii
o veľkosti, odvetvovej distribúcii a o formách štátnych podnikov
v 40 krajinách.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-size-and-sectoral-distribution-of-state-owned-enterprises_9789264280663-en

Politiky pre malé a stredné podniky a pre podnikanie v Kanade
SME and Entrepreneurship Policy in Canada
Malé a stredné podniky (MSP) a podnikatelia významne prispievajú ku
kanadskému hospodárstvu: tvoria 60% celkovej zamestnanosti.
Napriek tomu, že sa Kanada účinne podieľa na mnohých opatreniach
týkajúcich sa MSP, ďalšie zvýšenie produktivity v stredne veľkých
firmách, zvýšenie exportu MSP, vyššia miera zakladania podnikov
a zvýšenie počtu firiem s vysokým rastom, by mohli priniesť značné
výhody pre národné hospodárstvo. Rámcové podmienky pre malé
podniky by sa mohli zlepšiť v oblasti zdaňovania podnikov, verejného
obstarávania, prístupu k financovaniu a komercializácie výskumu.
Mohli by sa zaviesť nové a rozšírené programy v oblasti vzdelávania,
podnikového poradenstva a rozvoja zručností zamestnancov. Odporúča sa zvýšené úsilie vo vzťahu
k uprednostňovaniu podnikania žien. To všetko by sa malo spojiť a koordinovať prostredníctvom
národnej stratégie a vedúcej agentúry pre politiku MSP a podnikania.

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/sme-and-entrepreneurship-policy-in-canada_9789264273467-en

Podnikové riadenie v Kolumbii
Corporate Governance in Colombia
Publikácia bola pripravená ako súčasť procesu pristúpenia Kolumbie do
OECD. Opisuje nastavenie podnikovej správy pre verejne obchodované
spoločnosti a štátne podniky. Skúma právny a regulačný rámec
a postupy podnikov s cieľom posúdiť mieru implementácie odporúčaní
Zásad G20/OECD pre podnikové riadenie a Usmernenia OECD o riadení
štátnych podnikov. Kolumbijský rámec pre riadenie verejne
obchodovaných spoločností je vo veľkej miere v súlade so Zásadami, aj
keď spoločnosti sa zdráhajú implementovať niektoré z osvedčených
postupov odporúčaných v Národnom kódexe podnikového riadenia
Kolumbie. Vo vzťahu k štátnym podnikom správa opisuje podstatné
reformy vykonané počas procesu preskúmania s cieľom prijať ambicióznu národnú politiku vlastníctva.
Reformy zahŕňali zriadenie jednotky na koordináciu vlastníctva, transparentnejšie podávanie správ
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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o výkonnosti štátnych podnikov, odstránenie ministrov zo správnych rád štátnych podnikov a zavedenie
transparentnejších postupov pre nominácie dozorných rád za účelom zvýšenia kvalifikácie členov
správnej rady.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/corporate-governance-in-colombia_9789264281134-en

Prehľady OECD pre inovačnú politiku - Kazachstan 2017
OECD Reviews of Innovation Polic - Kazakhstan 2017
Kazachstan si uvedomuje dôležitosť inovácií pre svoj socio-ekonomický
rozvoj, vrátane diverzifikácie svojej ekonomiky založenej na zdrojoch.
Od začiatku tisícročia zaviedol Kazachstan kľúčové súčasti moderného
výskumného a inovačného systému, čo pomohlo zlepšiť vedecké
výstupy a viedlo k ďalším úspechom v oblasti komercializácie
technológií. Na posilnenie inovačných možností a maximálne využitie
výhod Kazachstanu je však potrebné pokračovať vo vývoji ďalej, čo si
vyžaduje ďalšie reformy pre posilnenie modelu financovania univerzít,
zintenzívnenie a rozšírenie prenosu vedomostí; zlepšenie riadenia
systému výskumu a inovácií a zvýšenie účinnosti inovačných stimulov
a politík so zameraním na implementáciu a hodnotenie.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-kazakhstan-2017_9789264270008-en

Svetový obchod bez korupcie: boj proti skrytým clám
Global Trade Without Corruption: Fighting the Hidden Tariff
Správa poskytuje analytický rámec pre štúdium integrity v obchode
a spája poznatky z práce OECD na uľahčenie obchodu, zodpovedné
obchodné správanie, integritu colných záležitostí a riešenie korupčných
praktík ovplyvňujúcich globálne dodávateľské reťazce.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/global-trade-withoutcorruption_9789264279353-en

Krok vpred: Politika hospodárskej súťaže pre spoločnú
prosperitu a inkluzívny rast
A Step Ahead: Competition Policy for Shared Prosperity and Inclusive
Growth
Publikácia zdôrazňuje dôležitosť hospodárskej súťaže, účinnú reguláciu
trhu a politiku hospodárskej súťaže na dosiahnutie inkluzívneho rastu a
spoločnej prosperity v novovznikajúcich a rozvíjajúcich sa ekonomikách. Je výsledkom globálneho partnerstva a spoločného záväzku
Svetovej banky a OECD.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/a-step-ahead-competitionpolicy-for-shared-prosperity-and-inclusive-growth_978-1-4648-0945-3
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Škodlivé daňové praktiky: Správa o pokroku o preferenčných
režimoch za rok 2017
Harmful Tax Practices: 2017 Progress Report on Preferential Regimes
Inclusive Framework on BEPS: Action 5
Akcia 5 iniciatívy BEPS je jednou zo štyroch BEPS minimálnych
štandardov, ktoré sa zaviazali všetci členovia Inkluzívneho rámca
implementovať. Jedna časť akcie 5 sa zameriava na hodnotenie
preferenčných daňových režimov s cieľom identifikovať vlastnosti
takýchto režimov, ktoré uľahčujú narúšanie daňových základov
a presun ziskov a majú potenciál nespravodlivého dopadu na daňové
základy ostatných jurisdikcií. Tohtoročná správa o pokroku je
aktualizáciou správy z roku 2015 o akcii 5 BEPS a sumarizuje výsledky
hodnotení
všetkých
preferenčných
daňových
režimov
členov
Inkluzívneho rámca, ktoré boli identifikované. Správa zároveň obsahuje usmernenia pre preferenčné
daňové režimy vrátane časových lehôt na zmenu preferenčných režimov, ako budú určité vlastnosti
preferenčných režimov monitorované a usmernenia k požiadavkám, ktoré musia jurisdikcie, ktoré
ponúkajú preferenčné režimy, vykonať.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-practices-2017-progress-report-on-preferential-regimes_9789264283954-en

Reformy daňových politík 2017
Tax Policy Reforms 2017 - OECD and Selected Partner Economies
V poradí druhá výročná správa s obsahuje prehľad implementovaných,
prijatých a pripravovaných daňových reforiem v členských štátoch
OECD a vybraných partnerských krajinách (Argentína, Južná Afrika) za
rok 2016. Sledovanie prípravy a prijímania daňových reforiem ako aj
kontext a prostredie, v akom sú prijímané, má zásadný význam pre
podporu budúcich reforiem a navrhovanie nových daňových reforiem.
Správa poukazuje na trend, že viacero krajín v kontexte nízkeho rastu
a zlepšeného stavu verejných financií pristúpilo k daňovým reformám
podporujúcim rast a investície.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2017_9789264279919-en

Daňová správa 2017
Tax Administration 2017 Comparative Information on OECD and Other
Advanced and Emerging Economies
V poradí siedme vydanie publikácie OECD – Daňová správa poskytuje
medzinárodne porovnateľné dáta o dôležitých aspektoch daňových
systémov
a ich
riadení
v 55
rozvinutých
a rozvíjajúcich
sa
ekonomikách. Formát a prístup tohtoročného vydania bol pozmenený.
Komentár je stručnejší a zameriava sa na dôležité otázky a trendy
daňových správ. Dokument poskytuje rozsiahlejšie analýzy, vyšší počet
tabuliek s dátami a viac ako sto príkladov inovácií a praxe daňových
správ. V dokumente sú poskytnuté skúsenosti zamestnancov, ktorí
pôsobia v daňových správach a poskytujú pohľad na fungovanie
a riadenie daňových správ zvnútra. Dokument je rozdelený na tri časti. Prvá je zameraná na
hodnotenie výkonu a trendov daňových správ do konca fiškálneho roka 2015. Druhá časť poskytuje
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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skúsenosti zamestnancov a tretia časť poskytuje všetky dáta, z ktorých vychádzajú
v dokumente, ako aj prehľad daňových správ, ktoré sa podieľali na príprave dokumentu.

analýzy

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2017_tax_admin-2017-en

Meniace sa prostredie dodržiavania daňových predpisov a úloha
auditu
The Changing Tax Compliance Environment and the Role of Audit
Správa hodnotí, ako sa stratégie zamerané na plnenie daňových
povinností vyvíjajú v kontexte nových technológií, nových zdrojov dát
a nástrojov vrátane zvýšeného používania sofistikovanejších analýz.
Zároveň správa analyzuje, ako tieto zmeny môžu v budúcnosti
ovplyvniť úlohu auditov a audítorov. Výsledkom správy je návrh ďalších
krokov v oblastiach, v ktorých by mohlo Fórum o daňových správach
pomôcť daňovým správam v analyzovaní a implementovaní reforiem
v nadväznosti na meniace sa prostredie plnenia daňových povinností.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-changing-tax-compliance-environment-and-the-role-of-audit_9789264282186-en

Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov: Správa MAP (krok 1)
Making Dispute Resolution More Effective: MAP Peer Review Report
(Stage 1), Inclusive Framework on BEPS: Action 14
OECD vydalo prvé správy s výsledkami hodnotenia implementácie
akcie 14 minimálny štandard v Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku,
Veľkej Británii, USA a Kanade. Súčasťou správ je aj implementácia
osvedčených postupov. OECD do konca roka vydá správy pre ďalšie
krajiny. V rámci akcie 14 krajiny sa zaviazali implementovať minimálny
štandard na posilnenie efektívnosti a účinnosti procedúry vzájomnej
dohody (MAP). MAP je zahrnutá v článku 25 modelovej daňovej dohody
OECD a zaväzuje krajiny, aby sa snažili riešiť spory týkajúce sa výkladu
a aplikácie daňových zmlúv. Akcia 14 minimálny štandard bola
premietnutá do špecifického referenčného rámca a metodiky pre
proces peer review a proces monitorovania. Minimálny štandard je doplnený o súbor osvedčených
postupov. Proces peer review je vykonaný v dvoch krokoch. V prvom kroku sú krajiny hodnotené podľa
podmienok referenčného rámca minimálneho štandardu podľa dohodnutého harmonogramu
hodnotenia. V druhom kroku sú krajiny monitorované, či a ako dodržiavajú odporúčania, ktoré boli
pripravené na základe hodnotenia v kroku 1.
Belgicko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-

report-belgium-stage-1_9789264282599-en
Kanada:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-canada-stage-1_9789264282612-en
Holandsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-the-netherlands-stage-1_9789264282629-en
Švajčiarsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-switzerland-stage-1_9789264282650-en
Veľká Británia: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-united-kingdom-stage-1_9789264282674-en
USA: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-unitedstates-stage-1_9789264282698-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Systémové prístupy k výzvam verejného sektora: práca
v kontexte zmien
Systems Approaches to Public Sector Challenges: Working with Change
Zložitosť je hlavnou črtou väčšiny súčasných politických otázok
a v tejto súvislosti už tradičné analytické nástroje a metódy riešenia
problémov nefungujú. Správa vypracovaná Strediskom OECD pre
sledovanie inovácií verejného sektora skúma, ako môžu byť vo
verejnom sektore využívané prístupy k riešeniu zložitých problémov.
Správa hovorí o potrebe systémového myslenia vo verejnom sektore;
identifikuje taktiku, ktorú môžu použiť vládne agentúry na prácu na
zmenách systémov; a poskytuje hĺbkové preskúmanie, ako sa v praxi
uplatňovali systémové prístupy. Opisuje a analyzuje štyri prípady
aplikovaných systémových prístupov: predchádzanie domácemu násiliu (Island), ochrana detí
(Holandsko), regulácia spoločného hospodárstva (Kanada) a vytvorenie politického rámca na
vykonávanie experimentov vo vláde (Fínsko).

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/systems-approaches-to-public-sector-challenges_9789264279865-en
Zručnosti pre vysokovýkonnú verejnú službu
Skills for a High Performing Civil Service
Štátni zamestnanci významne prispievajú k národnému rastu
a prosperite. Dnes však digitalizácia a náročnejšie, pluralitné
a prepojené spoločnosti vyzývajú verejný sektor, aby pracoval novými
spôsobmi. Táto správa sa zaoberá kapacitou a schopnosťami štátnych
zamestnancov členských štátov OECD. Skúma zručnosti potrebné na
vytváranie lepších politík a predpisov, efektívnejšiu prácu s občanmi,
nákladovo
efektívne
poskytovanie
služieb
a spoluprácu
so
zainteresovanými stranami v sieťových prostrediach. Správa tiež
navrhuje prístupy na riešenie nedostatkov v oblasti zručností
prostredníctvom náboru, rozvoja a riadenia pracovných síl.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/skills-for-a-high-performing-civil-service_9789264280724-en
Zlepšenie regulačného riadenia: trendy, postupy a ďalšie
smerovanie
Improving Regulatory Governance: Trends, Practices and the Way
Forward
Nariadenia pomáhajú vládam podporovať hospodársky rast, sociálne
zabezpečenie a ochranu životného prostredia. Výzvou je navrhnúť
jasné, koherentné a účinné nariadenia a efektívne ich implementovať.
Táto správa predstavuje prelomové úvahy o tom, ako uľahčiť dobrý
návrh a implementáciu nariadení. Správa, ktorú vypracovala OECD
spoločne s Kórejským rozvojovým inštitútom, vychádza zo série
odborných článkov, ktoré analyzujú skúsenosti Kórey a ostatných
členských štátov OECD pri navrhovaní a vykonávaní regulačného
dohľadu, angažovaní zainteresovaných strán, hodnotení vplyvu regulačných opatrení a hodnotení ex
post. Identifikuje budúce výzvy, možné riešenia a oblasti ďalšej analýzy, ktoré môžu pomôcť vládam
v členských a partnerských krajinách OECD zlepšiť svoje regulačné systémy.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/improving-regulatory-governance_9789264280366-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Hodnotenie digitálneho vládnutia Nórska
Digital Government Review of Norway
Nórsko už dlho používa technológie na zefektívnenie procesov vo
verejnom sektore a priblíženie vlády k občanom a podnikom.
V súčasnosti sa snaží navyše transformovať svoj verejný sektor
prostredníctvom úplnej asimilácie digitálnych technológií. Cieľom je
zvýšiť účinnosť, spoluprácu, orientáciu na užívateľa a dáta a lepšie
reagovať na meniace sa potreby a očakávania občanov a podnikov.
Publikácia analyzuje súčasné úsilie Nórska a poskytuje politické rady
na podporu nórskej vlády pri implementovaní digitálnej vlády.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-ofnorway_9789264279742-en

OECD Prehľad integrity Kolumbie: Investovanie do integrity pre
mier a prosperitu
OECD Integrity Review of Colombia: Investing in Integrity for Peace
and Prosperity
Správa poskytuje dôkladnú analýzu systému integrity Kolumbie,
odstraňovania
existujúcich
medzier
a vypracovania
politických
odporúčaní o tom, ako vybudovať koherentný systém verejnej
integrity, ktorý je kľúčový na zabezpečenie udržateľného mieru
v Kolumbii. Správa venuje osobitnú pozornosť zlepšeniu koordinácie na
národnej úrovni a spoločne s regiónmi, budovaniu kultúry integrity vo
verejnej správe a umožneniu efektívnej zodpovednosti prostredníctvom
vnútornej kontroly a riadenia rizík. Zdôrazňuje prioritu začlenenia
politík integrity do procesov a sektorov súvisiacich s implementáciou Mierovej dohody, s cieľom
zabrániť korupcii a prispieť k inkluzívnemu a trvalo udržateľnému rozvoju krajiny.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-colombia_9789264278325-en

OECD hodnotenie integrity spolkového štátu Coahuila (Mexiko):
Obnovenie dôvery prostredníctvom systému integrity
OECD Integrity Review of Coahuila, Mexico: Restoring Trust through
an Integrity System
Správa poskytuje odporúčania na využitie plného potenciálu lokálneho
protikorupčného systému v Coahuila, identifikovaním slabých stránok
a oblastí na zlepšenie. Poskytuje komplexné hodnotenie systému
integrity štátu, analyzuje úsilie vynaložené na vybudovanie kultúry
integrity vo verejnej správe, ako aj rozsah, v ktorom mechanizmy
vnútornej kontroly a transparentnosti štátu umožňujú efektívnu
zodpovednosť. Okrem toho sa prieskum zameriava na verejné
obstarávanie, ktoré je náchylné na korupciu. Správa zdôrazňuje riziko
nedostatkov v implementácii, ktoré je potrebné odstrániť, aby implementácia viedla k skutočnému
vplyvu na hospodárstvo a spoločnosť.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-integrity-review-of-coahuila-mexico_9789264283091-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Zvyšovanie energetickej účinnosti v agropotravinovom reťazci
Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain
Z rozličných dôvodov (hospodársky rast, zvyšujúci sa príjem
spotrebiteľov, rastúci dopyt po potravinárskych výrobkoch) má
využívanie energie v agropotravinovom sektore tendenciu rásť,
a v mnohých krajinách je vysoko závislé od fosílnych palív, prispievajúc
tak zvyšovaniu emisií skleníkových plynov. Je preto nevyhnutné
prehodnotiť spôsob, akým by mohol potravinársky dodávateľský
reťazec zvýšiť svoju energetickú účinnosť. Potreba efektívnejšieho
využívania obmedzených prírodných zdrojov, znižovanie emisií,
minimalizácia nákladov na energiu a posilnenie konkurencieschopnosti
agropotravinového
sektora
zdôrazňuje
dôležitosť
problematiky
energetickej účinnosti: využívanie menšieho množstva energie v záujme poskytnúť rovnaké výstupy
a služby. Zvyšovanie efektívnosti využívania energie v agropotravinovom sektore je kľúčovou prioritou
vo viacerých krajinách OECD, ako aj základom pre zelený rast. Publikácia analyzuje rôzne spôsoby
zvyšovania energetickej účinnosti v agropotravinovom sektore vo vzťahu k producentom aj
spotrebiteľom, a taktiež predkladá súbor politických odporúčaní, ktoré by mali vlády jednotlivých krajín
zaviesť: podporiť energetickú účinnosť v potravinovom reťazci, zabezpečujúc koherentnosť s ďalšími
politickými cieľmi (1), zvýšiť povedomie verejnosti o energii využívanej na výrobu potravinárskych
produktov (2), a povzbudiť lepšie porozumenie v oblastiach, kde je možné presadiť viac účinnosti (3).
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain_9789264278530-en

Cesnak
Garlic
Vysvetľovacia brožúra bola vydaná v rámci Schémy OECD pre
uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu, ktorá bola
založená v roku 1962. Obsahuje textové vysvetlivky a fotografické
ilustrácie v záujme uľahčenia jednotného výkladu normy pre cesnak.
Brožúra opisuje a vysvetľuje parametre kvality cesnaku, a fotografie
v nej sú vo vysokom rozlíšení. Predstavuje hodnotný nástroj pre
kontrolné orgány, odborné organizácie, pestovateľov a obchodníkov,
ktorí pôsobia v oblasti medzinárodného obchodu s cesnakom.
Vysvetľovacie brožúry patria medzi najviac oceňované výstupy tejto
schémy OECD. Slovenská republika je autorom brožúry pre dyňu
červenú a pre čerešne.

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/garlic_9789264272941-en-fr

Stimuly producentov pri riadení chorôb hospodárskych zvierat
Producer Incentives in Livestock Disease Management
Otázka riadenia chorôb hospodárskych zvierat je čím ďalej, tým dôležitejšia, a to kvôli hrozbám, ktoré
predstavuje pre príjmy poľnohospodárskych podnikov, a v niektorých prípadoch aj pre ich
životaschopnosť. Publikácia analyzuje motiváciu jednotlivých poľnohospodárov pri riadení týchto rizík,
a tiež úlohu vlád jednotlivých krajín pri zabezpečení súladu medzi ich motiváciou a verejnými cieľmi.
Identifikácia a hodnotenie rizík spojených s chorobami zvierat, ako aj porozumenie ich finančným
dopadom, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri prijímaní rozhodnutí poľnohospodármi. Štúdia skúma
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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ekonomické hnacie sily rozhodnutí poľnohospodárov a vládne
ekonomické nástroje, ako napríklad finančnú kompenzáciu pri
vypuknutí epidémie u hospodárskych zvierat. Publikácia ďalej
poukazuje na spektrum psychologických a spoločenských hnacích
motorov
správania
poľnohospodárov
a
zdôrazňuje
dôležitosť
rozsiahlejšej úlohy vlád jednotlivých krajín v otázkach informovanosti,
komunikácie a vzdelávania v oblasti riadenia chorôb. Taktiež obsahuje
analýzu spoločných opatrení prijatých poľnohospodármi v rozličných
oblastiach riadenia chorôb, ako napríklad budovanie kapacít, poistenie
rizika, dohľad, či prvá reakcia na vypuknutie choroby. Analýza je
doplnená prípadovými štúdiami riadenia chorôb hospodárskych zvierat
v Austrálii, Čile a Koréi.
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/producer-incentives-in-livestock-disease-management_9789264279483-en

Prepojenie pôdy, vody a energie: Biofyzikálne a hospodárske
dopady
The Land-Water-Energy Nexus: Biophysical and Economic
Consequences
Publikácia je so svojim dôrazom na spojitosť medzi pôdou vodou
a energiou (LWE nexus) príspevkom k diskusiám o vzájomnej
prepojenosti medzi obmedzenými zdrojmi. Je zameraná na dynamickú,
integrovanú a diferencovanú analýzu interakcie medzi pôdou, vodou
a energiou v rámci biofyzikálnych a hospodárskych systémov. Publikácia poskytuje projekcie pre biofyzikálne a hospodárske dopady
problémových miest tohto prepojenia do roku 2060, a zároveň uvádza,
že zatiaľ čo je LWE nexus typický predovšetkým pre miestnu úroveň,
v budúcnosti môže mať významné a širokosiahle dopady na zraniteľné regióny, najmä v oblasti lesnej
plochy, potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti zásobovania vodou. Analýzy v publikácii sú založené na
spojení modelu mriežkového biofyzikálneho systému s multiregionálnym a multisektorálnym
všeobecným dynamickým hodnotením modelovania rovnováhy. Číselné vstupy v publikácii sú uvedené
na základe preskúmania dôkladne zvolených súborov scenárov, ktoré sú navrhnuté na ilustráciu
hlavných problémových miest: jeden scenár vyskytnutého problému pre každý zdroj, a dva scenáre
s kombináciou všetkých problémových miest, s a bez prekrytia s otázkou zmeny klímy.

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-land-water-energy-nexus_9789264279360-en

Najkritickejšie riziká súvisiace s vodou v oblasti
poľnohospodárstva
Water Risk Hotspots for Agriculture
Očakáva sa, že sektor poľnohospodárstva bude čeliť narastajúcim
rizikám spojeným s vodou, ktoré budú mať vplyv na výrobu, trhy,
obchod a potravinovú bezpečnosť. Tieto riziká môžu byť zmiernené
politickými opatreniami presne zameranými na problémové miesta
v oblasti vody. Publikácia pristupuje k najkritickejším rizikám,
a zároveň predstavuje akčný plán zmierňujúcich politík. Čína, India
a USA sú v štúdii vyhodnotené ako krajiny, ktoré musia v celosvetovej
mierke čeliť najväčším rizikám súvisiacim s vodou v oblasti
poľnohospodárskej výroby. Globálna simulácia poukazuje na to, že bez
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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prijatia potrebných opatrení budú mať riziká súvisiace s vodou v severovýchodnej Číne, severozápadnej
Indii a juhozápadnej časti USA značné dopady na výrobu, ceny a obchod. Vodné riziká v
poľnohospodárstve môžu taktiež spôsobiť širšie sociálno-ekonomické problémy, ako aj problémy
spojené s potravinovou bezpečnosťou. Poľnohospodári, agropotravinárske podniky a vlády jednotlivých
krajín môžu zohrať aktívnu úlohu pri riešení vodných rizík v najkritickejších oblastiach. Publikácia
navrhuje trojstupňový politický akčný plán konfrontujúci najkritickejšie riziká súvisiace s vodou,
zahŕňajúc cielené odpovede, prispôsobenie národných politík, posilnenú trhovú integráciu
a medzinárodnú spoluprácu.

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/water-risk-hotspots-for-agriculture_9789264279551-en

Distribúcia podzemných vôd: Riadenie zvyšujúcich sa tlakov na
kvantitu a kvality
Groundwater Allocation: Managing Growing Pressures on Quantity and
Quality
Distribúcia podzemných vôd stanovuje to, kto je oprávneným
užívateľom zdrojov podzemnej vody, a akým spôsobom, kedy a kde ju
môže využívať. Priamo ovplyvňuje hodnotu (ekonomickú, ekologickú
a sociálno-kultúrnu),
ktorú
obyvatelia
a spoločnosť
môžu
z podzemných vôd získať v súčasnosti aj budúcnosti. Stavajúc na
publikácii OECD z roku 2015 „Distribúcia vodných zdrojov: Zdieľanie
rizík a príležitostí“, štúdia je zameraná na podzemné vody a na to,
akým spôsobom sa môže ich distribúcia zlepšiť z pohľadu hospodárskej
efektívnosti, environmentálnej účinnosti a sociálnej rovnosti. Budujúc na analýze charakteristických
znakov podzemných vôd a deviatich prípadových štúdií o distribúcii podzemných vôd vo viacerých
krajinách, publikácia poskytuje praktické politické usmernenia pre distribúciu podzemných vôd vo
forme tzv. „kontroly zdravotného stavu“. Táto kontrola môže byť využitá na zhodnotenie výkonnosti
aktuálnych opatrení, ako aj na riadenie prechodu na lepšiu distribúciu.

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/groundwater-allocation_9789264281554-en

Podpora decentralizácie v Čile v záujme dosiahnutia silnejšieho
postavenia obcí
Making Decentralisation Work in Chile: Towards Stronger Municipalities
Najnovšia publikácia zo série štúdií OECD zameraných na viacúrovňové
riadenie poskytuje komplexnú analýzu výziev, ktorým musí
centralizovaný model rastu Čile čeliť. Taktiež sú v nej uvedené
odporúčania zamerané na vývoj integrovanejšieho územného prístupu,
schopného zmobilizovať potenciál dobiehania ekonomickej úrovne
regionálnej produktivity, a to v záujme podporiť úlohu regiónov a obcí.
Vláda Čile spustila ambicióznu agendu decentralizácie, smerovanú na
rozšírenie právomocí obcí, poskytujúc im legitímnosť, finančné zdroje,
ľudské kapacity a nástroje potrebné na rozšírenie ich autonómie
a výkonnosti. Cieľom štúdie je pomôcť vláde Čile pri analýze viacerých dimenzií – od zodpovedností
obcí, fiškálnych a ľudských zdrojov a vyrovnávacích mechanizmov, cez výkonnosť miestnych verejných
služieb a zapojenie obyvateľov, až po koordinačné mechanizmy na všetkých úrovniach vlády.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/making-decentralisation-work-in-chile_9789264279049-en
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Podpora ekologickej mestskej verejnej dopravy a zelených
investícií v Kazachstane
Promoting Clean Urban Public Transportation and Green Investment in
Kazachstan
Publikácia sa zaoberá hlavnými výstupmi projektu zameraného na
zníženie
znečistenia
ovzdušia
mestskej
verejnej
dopravy
v Kazachstane, poskytujúc analýzu pre vypracovanie programov
zelených verejných investícií v tomto sektore. Tento sektor predstavuje
pre Kazachstan veľkú príležitosť pri dosahovaní hlavných cieľov
národných environmentálnych a klimatických politík, ako súčasť ambícií
krajiny v oblasti prechodu na cestu ekologického hospodárskeho
rozvoja. Investičný program je zároveň navrhnutý takým spôsobom,
aby podporoval modernizáciu mestského vozového parku v krajine, a aby stimuloval domáci trh pri
prechode na moderné autobusy s pohonom na čisté palivá. Očakáva sa, že program bude implementovaný v dvoch fázach: prvá zahŕňa mestá Kostanay a Shymkent, a druhá pokrýva všetky hlavné
mestské centrá Kazachstanu. Podľa publikácie existuje predpoklad, že tieto investície budú viesť
k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia.

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/promoting-clean-urban-public-transportation-and-green-investment-inkazakhstan_9789264279643-en

12
Výročná správa o bezpečnosti na cestách pre rok 2017
Road Safety Annual Report 2017
Publikácia Medzinárodnej skupiny pre údaje a analýzy dopravnej
bezpečnosti (IRTAD) poskytuje informácie o stave bezpečnosti na
cestách s kompletnými údajmi pre rok 2015 v 40 krajinách, obsahujúc
aj predbežné údaje pre rok 2016, ako aj s detailnými súhrnmi pre
každú krajinu. Zahŕňa tabuľky s porovnaniami medzi jednotlivými
krajinami zamerané na kľúčové ukazovatele bezpečnosti. Publikácia je
prehľadom najaktuálnejších údajov o bezpečnosti na cestách
v členských
krajinách
IRTAD-u,
a zahŕňa
detailné
analýzy
vypracované podľa účastníkov cestnej premávky, vekovej skupiny
a typu cesty. Okrem toho publikácia opisuje proces zberu údajov
o nehodách v krajinách IRTAD-u, existujúce stratégie a ciele cestnej bezpečnosti, ako aj informácie
o najaktuálnejších trendoch pri prekračovaní povolenej rýchlosti, jazde pod vplyvom alkoholu a iných
aspektoch správania sa účastníkov cestnej premávky. Tohtoročné vydanie je špeciálne zamerané na
bezpečnosť starnúcej populácie na cestách, ktorá predstavuje čím ďalej, tým väčší podiel účastníkov
cestnej premávky v celosvetovej mierke.

http://www.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2017_irtad-2017-en
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Svetové investície v energetike 2017
World Energy Investment 2017
Tohtoročná správa prináša bilanciu celosvetových investícií v sektore
energetiky za predchádzajúce obdobie. Celkové investície v energetike
v roku 2016 tvorili približne 1,7 bilióna USD, čo je o 12% menej ako
v roku 2015. Objem minuloročných investícií predstavuje 2,2%
svetového hrubého domáceho produktu. Bol zaznamenaný pokračujúci
pokles investícií do ťažby ropy a zemného plynu - pokles o viac ako
štvrtinu - sektor elektroenergetiky zaznamenal (výroba elektrickej
energie) pokles o 5%. Jednotlivé poklesy boli vykompenzované 9%
nárastom výdavkov v oblasti energetickej efektívnosti a 6% nárastom
investícií do budovania elektrických sietí. Zníženie jednotkových
kapitálových nákladov, najmä v ropnom a plynárenskom sektore
a sektore solárnej fotovoltaiky, boli hlavným dôvodom znižovania
investícií – hoci výrazný podiel na tejto skutočnosti mali zníženie ťažby
a využívanie fosílnych palív v elektroenergetike. Najväčším príjemcom investícií v roku 2016 bolo
odvetvie elektroenergetiky, čím predbehlo sektor dodávok fosílnych palív. Napriek poklesu kapitálových
výdavkov v rope a plyne, ktoré v rokoch 2014-2016 klesli o 38%, na celosvetových investíciách sa
tieto sektory podieľajú dvoma pätinami. V dôsledku tohto vývoja celkové investície na strane dodávok
elektrickej energie (nízkouhlíkové zložky reťazca) v sledovanom období porástli o 12 percentuálnych
bodov a dosiahli 43%.

http://www.iea.org/bookshop/759-World_Energy_Investment_2017

Série výhľadov z energetických trhov: Plyn 2017
Market Report Series: Gas 2017
Tohtoročná Správa popisuje zásadné zmeny, ktorými trh so zemným
plynom v sledovanom období prechádza. Priemysel dominoval
v sektore elektroenergetiky ako hnacia sila rastúceho využívania plynu
– dopyt po ktorom sa výrazne zvyšoval v Číne, Ázii, na Blízkom
východe a v USA. Štrukturálne zmeny v dodávkach plynu a v obchode
s ním zároveň menia mapu globálneho trhu s touto komoditou.
Nadmerná zásoba trhov, revolúcia bridlicového plynu v USA, druhá
vlna dodatočnej kapacity na skvapalňovanie z Austrálie a USA a rýchlo
rastúci obchod so skvapalneným zemným plynom narúšajú tradičný
obchod s plynom a modely jeho oceňovania. Táto nová realita núti
účastníkov trhu presne definovať svoje stratégie a skúmať nové trhy.
Správa poskytuje podrobnú analýzu vývoja strany ponuky ako aj
vývoja globálneho obchodu na trhu so zemným plynom a LNG a sleduje objemy investícií do budovania
plynovej infraštruktúry. Správa prináša prognózy rastu dopytu do roku 2022 a posudzuje hlavné
zmeny, ktoré pravdepodobne transformujú trh s plynom – rastúci dopyt v Indii a Pakistane, v dôsledku
pretrvávajúceho hospodárskeho rastu a relatívne nízkych cien LNG. Správa taktiež skúma rozširujúce
sa regionálne rozdiely s tradičnými užívateľmi plynu, s predpokladom rovinného dopytu v Európe
a poklesom štrukturálnej spotreby v Japonsku.

http://www.iea.org/bookshop/741-Market_Report_Series:_Gas_2017
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Série výhľadov z energetických trhov: Energetická efektívnosť
2017
Market Report Series: Energy Efficiency 2017
Energetická efektívnosť je kľúčová pre všetky ekonomiky, ktorých
energetické systémy prechádzajú transformáciou na čistú energetiku.
Energetická efektívnosť predstavuje najobsiahlejší, najbezpečnejší
a najlacnejší zdroj energie na svete a každá vláda má právomoc posúvať
možnosti nástrojov a opatrení energetickej efektívnosti na vyššiu
úroveň. Tohtoročná Správa pokračuje v sledovaní globálnych trendov,
ukazovateľov, vplyvov a hybných síl na posun vpred a prichádza so
súborom odporúčaní a analýz v nasledovných oblastiach:
- rýchlosť implementácie opatrení, analýza krajín, ktoré dosahujú
najväčší pokrok;
- dopady energetickej efektívnosti na globálnu ekonomiku a energetický systém;
- dopady energetickej efektívnosti na globálnu, regionálnu a národnú energetickú bezpečnosť;
- celosvetový prehľad o transformácii politík smerom k implementácii opatrení v oblasti energetickej
efektívnosti ako hnacej sile prechodu na čisté energetické systémy a prehľad rozdielov podľa krajín,
odvetví hospodárstva a zariadení na konečné využívanie;
- vplyv opatrení energetickej efektívnosti na znižovanie výdavkov domácností na energie;
- vývoj v hlavných sektoroch – budovy, doprava a spotrebiče;
- analýza investícií do sektora energetickej efektívnosti v roku 2016 - obchodné modely a zdroje
financovania;
- zmena trhu s energetickými službami a pod.
Tohtoročná správa obsahuje aj špeciálne zameranie na región Indonézie ako najväčšieho spotrebiteľa
energie v juhovýchodnej Ázii.

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/market-report-series-energy-efficiency-2017-.html

Série výhľadov z energetických trhov: OZE 2017
Market Report Series: Renewables 2017
Tohtoročná Správa informuje, že trh s elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov zaznamenal v posledných rokoch nebývalé zrýchlenie
a v roku 2016 zaznamenal významný medziročný nárast. Najdôležitejším motorom trhu v roku 2016 bola solárna fotovoltaika, ktorá
zvyšuje rast obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v celosvetovom
meradle. Keďže ceny klesajú, veterná a solárna energia sa čoraz viac
porovnáva s alternatívami nových fosílnych palív v rastúcom počte
krajín. Čína zostáva dominantným hráčom, ale India sa čoraz viac
dostáva do popredia. Vládne politiky zavádzaním aukcií na OZE budujú
konkurenciu v tomto sektore a tlačia na pokračujúce znižovanie
nákladov. Správa podrobne analyzuje globálny trh s OZE a poskytuje
prehľad o celkovej súčasnej kapacite OZE na výrobe elektrickej energie,
biopalív a spotrebe tepla, vrátane prognózy na obdobie 2017 - 2022. Správa dodatočne analyzuje
prínos zavádzania elektrických vozidiel k „obnoviteľnej“ cestnej doprave a na off-grid fotovoltaický trh
v Afrike a
rozvíjajúcej sa Ázii. Správa taktiež prináša súbor zásadných odporúčaní na pokračujúci
vývoj na kľúčových trhoch, ktoré by podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) mohli výrazne
zrýchliť rast OZE v elektroenergetike, biopalív v doprave. IEA uvádza, že tieto opatrenia sú potrebné na
urýchlenie dekarbonizácie vo všetkých sektoroch, aby boli na dobrej ceste k splneniu dlhodobých cieľov
v oblasti zmeny klímy.

http://www.iea.org/renewables/
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Pohľad na vzdelávanie 2017: Ukazovatele OECD (+metodická
príručka)
Education at a Glance 2017: OECD Indicators
V oblasti vzdelávania vydala OECD v poslednom období dve publikácie:
Pohľad na vzdelávanie 2017 a Príručku pre medzinárodnú porovnávaciu
štatistiku. Pohľad na vzdelávanie 2017 poskytuje kľúčové informácie
o výsledkoch vzdelávacích inštitúcií; vplyve vzdelávania v jednotlivých
krajinách;
finančných
a ľudských
zdrojoch
investovaných
do
vzdelávania; prístupe, účasti a pokroku vo vzdelávaní a vo
vzdelávacom prostredí a organizácii škôl. Tohtoročné vydanie skúma
oba trendy v oblasti zápisu na vyššie sekundárne a terciárne
vzdelávanie, mobilitu študentov a výsledky získané v týchto oblastiach
na pracovnom trhu. Po prvýkrát obsahuje samostatnú kapitolu
venovanú cieľom trvalo udržateľného rozvoja a hodnoteniu pokroku OECD a partnerských krajín, ktorý
bol dosiahnutý na ceste k splneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Správa zahŕňa informácie
o všetkých 35 členských štátoch OECD a niekoľkých partnerských krajinách (Argentína, Brazília, Čína,
Kolumbia, Kostarika, India, Indonézia, Litva, Ruská federácia, Saudská Arábia a Južná Afrika).
Metodická príručka dopĺňa vyššie menovanú správu a pomáha jej používateľom. Poskytuje prehľad
o fungovaní vzdelávacích systémov, o účasti na vzdelávaní, pokroku v oblasti vzdelávania,
investovaných ľudských a finančných zdrojoch a hospodárskych a sociálnych výsledkoch spojených
s dosiahnutým vzdelaním. Príručka umožňuje krajinám, aby sa pozreli na svoj vzdelávací systém
z hľadiska výkonu, postupov a zdrojov iných krajín.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-educationstatistics_9789264279889-en

Hodnotiaci a analytický rámec PISA 2015: Veda, čítanie,
matematika, finančná gramotnosť a kolaboratívne riešenie
problémov
PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading,
Mathematic, Financial Literacy and Collaborative Problem Solving
Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) sa
prostredníctvom najkomplexnejšieho a najprísnejšieho medzinárodného hodnotenia vedomostí a zručností študentov snaží odpovedať na
otázku, aké poznatky a zručnosti sú pre občanov najdôležitejšie. Ide
o v poradí šiesty cyklus trojročného hodnotenia. Revidované vydanie
obsahuje rámec pre riešenie problémov prostredníctvom spolupráce,
ktorý bol po prvýkrát zahrnutý do nepovinného hodnotenia v programe
PISA 2015. Toto hodnotenie sa rovnako ako predchádzajúce vzťahuje na vedu, čítanie a matematiku,
pričom v tomto cykle sa zameriava na gramotnosť v oblasti vedy. Finančná gramotnosť je voliteľným
hodnotením. Žiaci vypĺňajú Dotazník o svojom osobnom prostredí a môžu sa tiež rozhodnúť pre
vyplnenie dotazníkov o ich budúcom štúdiu/kariére alebo o ich znalosti informačných a komunikačných
technológií. Riaditelia škôl dopĺňajú dotazník o informácie o vyučovacom prostredí v ich školách
a rodičia môžu vyplniť dotazník o domácom prostredí. Do Hodnotenia PISA 2015 sa zapojilo 71 štátov
a ekonomík, vrátane všetkých 35 členských štátov OECD.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-assessment-and-analytical-framework_9789264281820-en
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Školy na križovatkách inovácií v mestách a regiónoch
Schools at the Crossroads of Innovation in Cities and Regions
Mnohí ľudia nepovažujú školy za najinovatívnejšie inštitúcie v modernej
spoločnosti. Toto vnímanie nie je úplne presné, pretože vzdelávanie
inovuje mnohými spôsobmi, aby spĺňalo požiadavky ekonomík
a spoločností 21. storočia. Učitelia a školy sa však na tomto procese
nemôžu podieľať sami, mali by byť považovaní za aktérov a partnerov
v širších ekosystémoch inovácií a vzdelávania na miestnej a regionálnej
úrovni. Školy sú sieťové organizácie, ktoré významne prispievajú do
regionálnej ekonomiky a do miestneho spoločenstva. Podniky,
priemysel, organizácie a komunity môžu pomôcť a podporiť školy
a môžu tiež profitovať z ich úloh v oblasti vzdelávania, rozvoja
vedomostí a inovácií. Táto publikácia slúžila ako podkladová správa pre tretí Globálny summit
vzdelávacieho priemyslu, ktorý sa konal 25. - 26. septembra 2017 v Luxemburgu. Na základe nedávnej
analýzy hovorí OECD o inováciách v oblasti vzdelávania, o školách, ktoré sa zasluhujú o pokrok
a blahobyt v komunitách, o úlohe priemyslu a zamestnávateľov pri podpore škôl a navrhuje politiky
zamerané na lepšie ekosystémy vzdelávania a inovácie. Správa sa vyslovuje za lepšie vytváranie sietí
a partnerstiev medzi školami, regionálnymi odvetviami a miestnymi komunitami.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/schools-at-the-crossroads-of-innovation-in-cities-and-regions_9789264282766-en
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Podpora podnikania a inovácií v rámci vysokoškolského
vzdelávania v Poľsku
Podpora podnikania a inovácií v rámci vysokoškolského
vzdelávania v Írsku
Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education
in Poland
Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education
in Ireland
Správy predstavujú dôkazmi podloženú analýzu procesu transformácie
vysokoškolského
vzdelávania
v Poľsku
a v Írsku
smerom
k inovatívnemu,
vzájomne
prepojenému
a multidisciplinárnemu
podnikateľskému systému, ktorého cieľom je umožniť svojim
študentom a zamestnancom demonštrovať podnikanie, inovácie
a kreativitu vo výučbe, výskume a spoločenskej angažovanosti. Prostredníctvom usmernenia OECD
a Európskej komisie v oblasti inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní pre podnikateľské inštitúcie
a inovatívne vysoké školy, správy hodnotia stratégie a postupy pre podnikanie a inovácie vo
vysokoškolských inštitúciách a systémovú podporu poskytovanú zo strany vlády. Vysoké školy majú
kľúčovú úlohu v poľskom a írskom hospodárskom a inovačnom systéme, ktorý je založený na silnom
a rastúcom prepojení s priemyslom a miestnymi komunitami a na vzniku nového vzdelávacieho
prostredia a silných multidisciplinárnych výskumných tímov. Správy ponúkajú praktické odporúčania,
ako môžu Poľsko a Írsko zvýšiť a udržať svoje výsledky v uvedenej oblasti.

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-inpoland_9789264270923-en
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-higher-education-inireland_9789264270893-en
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Počítače a budúcnosť dopytu po zručnostiach: Centrum pre
výskum v oblasti vzdelávania a inovácií
Computers and the Future of Skill Demand: Centre for Educational
Research and Innovation
Informatici pracujú na reprodukcii všetkých ľudských zručností
prostredníctvom umelej inteligencie, strojového učenia a robotiky. Nie
je preto prekvapením, že mnohí ľudia sa obávajú, že tieto pokroky
v nasledujúcich
rokoch
výrazne
zmenia
pracovné
zručnosti
a pravdepodobne zvýšia mieru nezamestnanosti. Správa rozvíja nový
prístup pre pochopenie týchto schopností počítača pomocou testu
založeného na Prieskume zručností dospelých ľudí (PIAAC). Tento test
slúži na porovnávanie počítačov s reálnymi pracovníkmi. Test hodnotí
tri zručnosti, ktoré sú v praxi široko používané a sú dôležitým
zameraním vzdelávania: gramotnosť, matematika a riešenie problémov s počítačmi. Väčšina pracovníkov v členských štátoch OECD využíva uvedené tri zručnosti každodenne. Počítače sa však približujú
k reprodukovaniu týchto zručností na úrovni akú dosahuje väčšina dospelých pracovníkov. Iba 13%
pracovníkov teraz využíva tieto zručnosti denne so spôsobilosťou vyššou než počítače. Zistenia
vyvolávajú znepokojujúcu otázku, či väčšina pracovníkov bude môcť získať potrebné zručnosti, pretože
tieto nové schopnosti počítačov sa využívajú čoraz častejšie.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/computers-and-the-future-of-skill-demand_9789264284395-en
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Stratégie pre oblasť zamestnanosti a zručností v Slovinsku
Stratégie pre oblasť zamestnanosti a zručností v Turecku
Employment and Skills Strategies in Slovenia
Employment and Skills Strategies in Turkey
Publikácie
obsahujú
prípadovú
štúdiu
a analyzujú
riadenie
a implementáciu politík. Prvá publikácia sa zameriava na región Drava
a regióny na juhovýchode Slovinska a druhá publikácia na turecké
provincie Kocaeli a Trabzon. Poskytujú komparatívny rámec na
pochopenie úlohy politiky miestneho trhu práce pri zosúlaďovaní ľudí
s pracovnými miestami, zapájaní zamestnávateľov do aktivít v oblasti
rozvoja zručností a pri podpore nových príležitostí pre rast
a hospodársky rozvoj. Publikácie obsahujú praktické príklady opatrení
prijatých v štáte, ktoré pomáhajú pracovníkom nájsť kvalitnejšie pracovné miesta a súčasne stimulujú
produktivitu a začlenenie pracovníkov.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-and-skills-strategies-in-slovenia_9789264278929-en
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/employment-and-skills-strategies-in-turkey_9789264279506-en

Tvorba politiky pre blaho mládeže založená na dôkazoch: Súbor nástrojov
Evidence-based Policy Making for Youth Well-being: A Toolkit
Dnešná populácia mladých vo veku 15 až 24 rokov, na svete, o veľkosti 1,2 miliardy ľudí, predstavuje
najväčšiu kohortu, ktorá sa kedy vydala na cestu k dospelosti. Takmer 90% týchto mladých ľudí žije v
rozvojových krajinách a tento počet bude prakticky dvojnásobný v najmenej rozvinutých krajinách. Títo
mladí ľudia sú novou generáciou a jedinečným prínosom pre svet. Ak sa správne rozvíjajú, môžu byť
hnacou silou hospodárskeho a sociálneho pokroku. Preto v rámci mnohých národných vlád sa rozrástla
politická vôľa na vytvorenie komplexných politických rámcov, ktoré lepšie reagujú na potreby a snahy
mladých ľudí prostredníctvom vnútroštátnych politík v oblasti mládeže. Tento súbor nástrojov poskytuje
Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

analytické a politické usmernenia, založené na empirických dôkazoch a medzinárodných osvedčených
postupoch pre krajiny, ktoré vyvíjajú, implementujú alebo aktualizujú svoje politiky v oblasti mládeže.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/evidence-based-policy-making-for-youth-well-being_9789264283923-en

Predchádzanie sociálnym nerovnostiam pri starnutí
Preventing Ageing Unequally
Zdravotný stav a úroveň príjmov starších osôb sa v krajinách OECD
výrazne zlepšil počas posledných desaťročí. Riziká zvyšujúcich sa
nerovností medzi budúcimi dôchodcami však napriek tomu narastajú.
Demografické zmeny spojené trendom zvyšujúcej sa nerovnosti
a okresané verejné financie menia životné vyhliadky v pokročilom
veku. Publikácia skúma, akým spôsobom sa vyvíjajú a vzájomne na
seba pôsobia dva svetové megatrendy starnutia populácie
a narastajúce nerovnosti v rámci generácií a taktiež medzi nimi.
Sledujúc celoživotnú perspektívu, štúdia poukazuje na to, ako sa
nerovnosti v oblasti vzdelania, zdravia, zamestnanosti a príjmov navzájom prepájajú a nabaľujú,
a spôsobujú veľké rozdiely vo výške celoživotných príjmov a úspor naprieč rozličnými sociálnymi
skupinami. Väčšia očakávaná dĺžka života, znižujúci sa počet členov rodiny a reformy znižujúce
dôchodkové dávky dramaticky zmenia život na dôchodku pre dnešnú mladú generáciu. Financovanie
dôchodku a starostlivosť o starších ľudí budú náročnejšie, a zhoršia tak záťaž pre najviac znevýhodnené
skupiny obyvateľov. Publikácia odporúča implementáciu takej politickej agendy, ktorá by predchádzala,
zmierňovala a čelila nerovnostiam počas celého života obyvateľov, a ktorá by bola založená na
osvedčených postupoch v krajinách OECD a novovznikajúcich ekonomikách.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/preventing-ageing-unequally_9789264279087-en

Presadzovanie rodovej rovnosti: nerovný zápas
The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle
Rodová nerovnosť pretrváva vo všetkých oblastiach sociálneho
a hospodárskeho života a vo všetkých krajinách. Napriek tomu, že
mladé ženy v členských štátoch OECD vo všeobecnosti absolvujú viac
rokov vzdelávania ako mladí muži, pracovné miesta sú viac
obsadzované mužmi. Rozdiely sa prehlbujú s vekom, pretože
materstvo má negatívny vplyv na rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi
a ženami a na kariérny postup. Je tiež menej pravdepodobné, že by sa
ženy stali podnikateľkami, a rovnako sú menej zastúpené vo vedúcich
pozíciách v súkromnom a verejnom sektore. Odporúčania OECD
týkajúce sa rodovej rovnosti z rokov 2013 a 2015 poskytujú usmernenie o tom, ako zlepšiť rodovú
rovnosť vo vzdelávaní, zamestnanosti, podnikaní a verejnom živote. Publikácia sa zaoberá najnovším
vývojom v uvedených oblastiach, ktorý charakterizuje v jednej kapitole a v ďalších 24 krátkych
kapitolách informuje o kľúčových zisteniach a politických odporúčaniach. Zaoberá sa témami ako sú
násilie na ženách, rozpočtovanie zohľadňujúce rovnosť pohlaví, nerovné rozdelenie neplatenej práce,
výsledky trhu práce a migrácia. Diskutuje aj o nedávnych politických iniciatívach, ako sú opatrenia
týkajúce sa transparentného oceňovania práce na zníženie rozdielov v mzdách mužov a žien a reformy
politík zameriavajúcich sa na otcov na rodičovskej dovolenke.

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-pursuit-of-gender-equality_9789264281318-en
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Ekonomické posilnenie žien vo vybraných krajinách Blízkeho
východu a severnej Afriky – Vplyv právnych rámcov v Alžírsku,
Egypte, Jordánsku, Líbyi, Maroku a Tunisku
Women's Economic Empowerment in Selected MENA Countries – The
Impact of Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco
and Tunisia
Správa skúma vplyv súčasných právnych predpisov v Alžírsku, Egypte,
Jordánsku, Líbyi, Maroku a Tunisku na schopnosť žien plne sa podieľať
na hospodárskom živote, a to aj ako zamestnankyne a aj ako podnikateľky. Je založená na komparatívnej analýze rôznych práv zakotvených
v ústavách, zákonoch o osobnom postavení, pracovnoprávnych predpisoch, daňových predpisoch a obchodných zákonoch. Správa informuje
o značnom pokroku, ktorý bol dosiahnutý najmä po povstaniach v roku
2011 a prijatím ústavných a inštitucionálnych reforiem na posilnenie postavenia žien. Napriek tomu
zabezpečenie dostatočných príležitostí pre ženy zostáva v uvedených šiestich krajinách aj naďalej
výzvou. Správa naznačuje, že to môže byť spôsobené rôznymi faktormi, ako sú existencia určitých
zákonov, ktoré diskriminujú osoby na základe rodu, rozpor medzi rôznymi právnymi rámcami,
nedostatok mechanizmov presadzovania práva a prekážky pre prístup žien k spravodlivosti.
Prostredníctvom cielených politík môžu krajiny čeliť týmto výzvam a pomôcť rozvinúť potenciál žien na
podporu rastu, konkurencieschopnosti a inkluzívneho sociálneho rozvoja.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries_9789264279322-en

Správa o rozvojovej spolupráci 2017: dáta pre rozvoj
Development Co-operation Report 2017: Data for Development
Publikácia sa sústreďuje na údaje o rozvoji. Hromadné dáta a Internet
vecí sú viac než len klišé slovné spojenia: dátová revolúcia mení
spôsob, akým fungujú ekonomiky a spoločnosti na celom svete. Ciele
trvalo
udržateľného
rozvoja
sú
spolu
s dátovou
revolúciou
príležitosťami, ktoré nie je vhodné premeškať, pretože väčšie množstvo
kvalitnejších údajov môže pomôcť podporiť inkluzívny rast, bojovať
proti nerovnostiam a proti klimatickým zmenám. Tieto údaje sú tiež
nevyhnutné na meranie a monitorovanie pokroku pri plnení cieľov
trvalo udržateľného rozvoja. Hodnota údajov pri zabezpečovaní vývoja
je nesporná. Napriek tomu ešte stále existujú znepokojujúce
nedostatky v základných údajoch o ľuďoch a o planéte a rozvojové krajiny majú stále slabú kapacitu na
vytváranie údajov, ktoré potrebujú tvorcovia politík na realizáciu reforiem a politík, ktoré dosahujú
skutočné, viditeľné a dlhodobé výsledky v oblasti rozvoja. Zároveň však investovanie do budovania
štatistických kapacít (ktoré predstavovalo približne 0,30% oficiálnej rozvojovej pomoci v roku 2015)
nie je prioritou pre väčšinu poskytovateľov rozvojovej pomoci. Vďaka rozširujúcej sa dátovej revolúcii
majú rozvojové krajiny a darcovia jedinečnú šancu konať práve teraz a podporiť vytváranie
a využívanie údajov v prospech občanov. Správa stanovuje prioritné akcie a osvedčené postupy, ktoré
pomôžu tvorcom politík a poskytovateľom rozvojovej pomoci preklenúť celosvetové rozdelenie údajov,
a to najmä posilnením štatistických systémov v rozvojových krajinách, s cieľom vytvárať lepšie údaje
pre lepšie politiky a lepšie životy.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2017_dcr-2017-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

19

Hodnotenie peer review rozvojovej spolupráce Luxemburska
2017
OECD Development Co-operation Peer Review - Luxembourg 2017
Publikácia hodnotí výkon Luxemburska, jeho úsilie o financovanie
opatrení v oblasti klímy, vplyv jeho koncentrácie na kvalitu portfólia
a jeho víziu partnerstva.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peerreviews-luxembourg-2017_9789264284364-en

Viacdimenzionálne hodnotenie Panamy: prvý zväzok
Multi-Dimensional Review of Panama: Volume 1
Od začiatku 21. storočia vykazuje Panama pozoruhodný hospodársky
rast, v oblasti príjmov per capita sa priblížila k úrovni krajín s vysokými
príjmami. Dosiahla tiež sociálny pokrok, najmä znížením chudoby
a napredovaním v niektorých aspektoch blahobytu. Nepodarilo sa jej
však zatiaľ prekonať tzv. pascu stredného príjmu a skonsolidovať
strednú vrstvu. Publikácia identifikuje hlavné prekážky pre ďalší
inkluzívny rozvoj. Zdôrazňuje, že podpora spravodlivého, inkluzívneho
a trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zlepšenie blahobytu
všetkých občanov by mala byť základom rozvojových stratégií Panamy.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-ofpanama_9789264278547-en

Príručka Eurostat-u a OECD na zostavovanie spotrebných košov
Eurostat-OECD compilation guide on inventories
Príručka
predstavuje
prvý
komplexný
prehľad
koncepčných
a praktických otázok súvisiacich so zostavovaním spotrebných košov
v národných účtoch a ich zmien s cieľom zvýšiť medzinárodnú
porovnateľnosť týchto položiek. Objasňuje teoretické pojmy a možné
zdroje údajov. Obsahuje niekoľko metód odhadu pre koše aktív ich
zmeny transakčného charakteru, vrátane ich členenia na produkty,
odvetvia a inštitucionálne sektory. Zaoberá sa tiež niekoľkými
špeciálnymi prípadmi odhadov a poskytuje výsledky dotazníka, na
vyplnení ktorého sa zúčastnilo 34 krajín, o postupoch jednotlivých
krajín týkajúcich sa odhadov pre spotrebné koše. Príručka bola
pripravená pracovnou skupinou pre pozemky a iné nefinančné aktíva
pod spoločným vedením Eurostat-u a OECD.

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/eurostat-oecd-compilation-guide-on-inventories_9789264283060-en

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