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Na úvod ...
Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje
informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách,
ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry (IEA, NEA a ITF)
v období od 1. novembra do 31. decembra 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/

Pochopenie finančných účtov
Understanding Financial Accounts
Cieľom publikácie „Pochopenie finančných účtov“ je ukázať, ako
možno odpovedať na celý rad otázok týkajúcich sa finančného vývoja
v rámci finančných účtov a súvah poskytovaním netechnických
vysvetlení znázornených na praktických príkladoch: Aké sú základné
zásady, pojmy a definície, ktoré sa na tento účel používajú? Aké
zdroje a ktoré metodiky sa používajú na ich zostavovanie? Ako sa
používajú na monitorovanie a analýzu hospodárskeho a finančného
vývoja? Čo sa môžeme dozvedieť o hospodárskej a finančnej kríze v
rokoch 2007 - 2009 pri pohľade na čísla poskytnuté v tomto rámci?
Čo sa môžeme dozvedieť o finančných rizikách a slabých miestach?
Táto publikácia je určená pre mladých štatistikov, študentov,
novinárov, ekonómov, tvorcov politík a občanov, ktorí sa chcú
dozvedieť viac o štatistikách, ktoré sú základom analýzy finančného
vývoja v ekonomikách OECD.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/understanding-financial-accounts_9789264281288-en
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Ako ide život? 2017
How´s Life? 2017
Správa skúma blahobyt obyvateľov v 35 členských krajinách OECD
a 6 partnerských krajinách. Analyzuje 50 indikátorov aktuálnych pre
výskum úrovne blahobytu a jeho vývoja v čase od roku 2005.
Poukazuje na vplyv veku, pohlavia a vzdelania na blahobyt
obyvateľov vo všetkých krajinách OECD. Osobitne sa zameriava na
úskalia, ktorým čelia migranti pri prispôsobovaní sa životu v
zahraničí. Okrem toho skúma vnímanie správy verejných vecí z
pohľadu občanov. Súčasťou správy sú prehľady za jednotlivé krajiny
vrátane ich silných stránok, výziev a trendov popisujúcich konkrétne
zmeny. Správa je súčasťou Iniciatívy OECD pre lepší život, ktorá sa
zameriava na štúdium blahobytu ľudí, spôsob jeho merania a jeho
vývoja v čase. Špeciálna interaktívna webstránka umožňuje
prehľadné porovnávanie výsledkov medzi jednotlivými krajinami a
obsahuje hodnotné tematické analýzy.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/how-s-life-2017_how_life-2017-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

Štatistiky príjmov 1965-2016
Revenue Statistics: 1965-2016
Údaje o príjmoch vládneho sektora, najmä o daniach, sú základnými
vstupmi pre väčšinu štrukturálnych ekonomických opisov a
ekonomických analýz a čoraz viac sa používajú pri ekonomických
porovnávaniach. Táto výročná publikácia poskytuje koncepčný
rámec na určenie toho, ktoré štátne príjmy by sa mali považovať za
dane. Predstavuje jedinečný súbor podrobných medzinárodne
porovnateľných daňových údajov v spoločnom formáte pre všetky
členské krajiny OECD od roku 1965.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-19652016_9789264283183-en

Ekonomický výhľad OECD, diel 2017, druhé vydanie
OECD Economic Outlook, Volume 2017 Issue 2
Ekonomický výhľad OECD je analýza OECD o najdôležitejších
hospodárskych trendoch a vyhliadkach na nasledujúce dva roky.
Výhľad predstavuje konzistentný súbor projekcií o produkcii,
zamestnanosti, cenách, fiškálnej pozícii a bežných účtoch. Výhľad
sa pripravuje pre všetky členské krajiny OECD, ako aj pre vybrané
nečlenské
krajiny.
Aktuálne
vydanie
obsahuje
všeobecné
hodnotenie, osobitnú kapitolu o odolnosti v čase vysokého dlhu,
kapitolu sumarizujúcu vývoj a prognózu pre každú jednotlivú
krajinu.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlookvolume-2017-issue-2_eco_outlook-v2017-2-en

Národné účty krajín OECD, finančné súvahy 2017
National Accounts of OECD Countries, Financial Balance Sheets
2017
Národné účty krajín OECD, finančné súvahy zahŕňajú finančné
zásoby (finančné aktíva a pasíva) podľa inštitucionálneho sektora
(nefinančné spoločnosti, finančné korporácie, verejná správa,
domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam, celkové
hospodárstvo a zvyšok sveta) a finančné nástroje. Údaje sú
založené na systéme národných účtov 2008 (SNA 2008) pre všetky
krajiny.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecdcountries-financial-balance-sheets-2017_na_fbs-2017-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk
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Národné účty krajín OECD, finančné účty 2017
National Accounts of OECD Countries, Financial Accounts 2017
Národné účty krajín OECD, finančné účty zahŕňajú finančné
transakcie (čisté získavanie finančných aktív a čistý vznik
záväzkov) podľa inštitucionálneho sektora (nefinančné spoločnosti,
finančné korporácie, verejná správa, domácnosti a neziskové
inštitúcie slúžiace domácnostiam, celková ekonomika a zvyšok
sveta) a podľa finančnej činnosti. Údaje sú založené na systéme
národných účtov 2008 (SNA 2008) pre všetky krajiny.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-ofoecd-countries-financial-accounts-2017_na_fa-2017-en
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Prehľad o dôchodkoch 2017: Indikátory OECD a G20
Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators
Publikácia prináša informácie o dôchodkových reformách
uskutočnených
v krajinách
OECD
a ďalších
významných
ekonomikách krajín skupiny G20 v priebehu rokov 2015 a 2016.
Osobitne sa venuje flexibilným režimom odchodu do dôchodku,
najmä predčasnému starobnému dôchodku, skutočnostiam o jeho
využívaní a vplyve na úroveň dôchodku. Poskytuje kľúčové
informácie
o dôchodkovom
zabezpečení
v krajinách
OECD
a predpovede o výške dôchodku pre dnešných pracujúcich občanov.
Obsahuje indikátory týkajúce sa skladby dôchodkových systémov,
nárokov na dôchodok, demografického a hospodárskeho kontextu
dôchodkových systémov, príjmov a chudoby starších ľudí,
financovania systémov dôchodkového zabezpečenia a súkromných
dôchodkov.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

Zvýšenie úlohy poistenia v riadení kybernetického rizika
Enhancing the Role of Insurance in Cyber Risk Management
Digitálna transformácia ekonomických činností vytvára významné
príležitosti pre inovácie, pohodlie a efektívnosť. Nedávne závažné
incidenty však poukázali na riziká spojené s digitálnou
bezpečnosťou a ochranou súkromia, ktoré súvisia so zvýšenou
závislosťou na digitálnych technológiách. Zatiaľ čo nenahrádza
investície do kybernetickej bezpečnosti a riadenia rizík, poistenie
zodpovednosti za kybernetické riziko môže výrazne prispieť k
riadeniu kybernetického rizika tým, že podporuje informovanosť,
zdieľa odborné znalosti o riadení rizík, podporuje investície do
znižovania rizika a uľahčenia reakcie na kybernetické incidenty.
Táto správa poskytuje prehľad o finančnom vplyve kybernetických
incidentov, pokrytí kybernetického rizika dostupného na poistnom
trhu, výzvach pre rozvoj trhu a iniciatívach na riešenie týchto
problémov. Zahŕňa niekoľko politických odporúčaní, ktoré
podporujú rozvoj počítačového poistného trhu a prispievajú k
zlepšeniu riadenia kybernetického rizika.
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/enhancing-the-role-of-insurance-in-cyber-riskmanagement_9789264282148-en
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Štatistiky inštitucionálnych investorov OECD 2017
OECD Institutional Investors Statistics 2017

Inštitucionálni investori (investičné fondy, poisťovne a penzijné
fondy) sú významnými magnetmi úspor a dodávateľmi finančných
prostriedkov
na
finančné
trhy.
Ich
úloha
finančných
sprostredkovateľov a ich vplyv na investičné stratégie v
posledných rokoch výrazne narástla spolu s dereguláciou a
globalizáciou finančných trhov.
Táto publikácia poskytuje jedinečný súbor štatistických údajov,
ktoré odrážajú úroveň a štruktúru finančných aktív a pasív
inštitucionálnych investorov v krajinách OECD (s výnimkou
Austrálie) a v Litve a Ruskej federácii. Koncepcie a definície sú
založené predovšetkým na systéme národných účtov. Údaje sú
odvodené z národných zdrojov.
Údaje zahŕňajú zostávajúce sumy finančných aktív a pasív, ako sú
meny a vklady, cenné papiere, pôžičky a akcie. Táto publikácia sa
týka investičných fondov, otvorených aj uzavretých, ako aj
poisťovní a autonómnych penzijných fondov. Ukazovatele sú
prezentované v % HDP, ktoré umožňujú medzinárodné
porovnania, ako aj v % z celkových finančných aktív investora. Časové rady zobrazujú dostupné údaje za
posledných osem rokov.
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

Usmernenia OECD o riadení poisťovateľov vydanie 2017
OECD Guidelines on Insurer Governance 2017 Edition

Od poisťovateľov, ako finančných inštitúcií, ktorých činnosť
spočíva v prijatí a riadení rizika, sa očakáva, že budú mať zdravé
postupy riadenia a účinné systémy riadenia rizík. Povaha ich
podnikateľskej činnosti vyžaduje, aby poisťovatelia podliehali
individuálnym
usmerneniam
týkajúcim
sa
ich
rizík
a
zodpovednosti.
Usmernenia OECD o riadení poisťovateľov poskytujú poradenstvo
a slúžia ako referenčný bod pre poisťovne, vládne orgány a ďalšie
príslušné zainteresované strany v krajinách OECD a mimo OECD.
Usmernenia boli druhýkrát revidované a rozšírené od ich prvého
prijatia v roku 2005, aby odrážali vyvíjajúce sa trhy a aktualizácie
medzinárodného usmernenia po finančnej kríze.
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecdguidelines-on-insurer-governance-2017-edition_9789264190085en
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Modelová
daňová
dohoda
o
príjmoch
a kapitáli:
Kondenzovaná verzia 2017
Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed
Version 2017
Táto publikácia je desiatym vydaním skrátenej verzie Modelová
daňová dohoda OECD o príjmoch a kapitáli. Táto kratšia verzia
obsahuje články a komentáre Modelovej dohody z 21. novembra
2017, ale bez historických poznámok a správ o pozadí, ktoré sú
zahrnuté v plnej verzii.
Úplná verzia Modelovej dohody o daniach OECD pre každé vydanie
sa uverejňuje samostatne.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-onincome-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre
daňové účely: India 2017 (druhé kolo); Jersey 2017 (druhé
kolo); Taliansko 2017 (druhé kolo); Ostrov Man 2017
(druhé kolo); Dánsko 2017 (druhé kolo); Curaçao 2017
(Druhé kolo)
Správa o vzájomnom preskúmaní o výmene informácií na
požiadanie
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes: India 2017 (Second Round); Jersey 2017 (Second
Round); Italy 2017 (Second Round); Isle of Man 2017 (Second
Round); Denmark 2017 (Second Round); Curaçao 2017 (Second
Round)
Peer Review Report on the Exchange of Information on Request
Správa o hodnotení peer review z roku 2017 o výmene informácií
na žiadosť Indie, Jersey, Talianska, Isle of Man, Dánska
a Curaçao.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-ontransparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-india-2017-second-round_9789264283756-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-jersey-2017-second-round_9789264283824-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-italy-2017-second-round_9789264283800-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-isle-of-man-2017-second-round_9789264283770-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-denmark-2017-second-round_9789264283732-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-curacao-2017-second-round_9789264283718-en

Škodlivé daňové postupy - Správy o vzájomnom
preskúmaní
o
výmene
informácií
o
daňových
rozhodnutiach: Inkluzívny rámec pre BEPS: Akcia 5
Harmful Tax Practices - Peer Review Reports on the Exchange of
Information on Tax Rulings: Inclusive Framework on BEPS: Action
5
Akcia 5 iniciatívy BEPS je jednou zo štyroch BEPS minimálnych
štandardov, ktoré sa zaviazali implementovať všetci členovia
Inkluzívneho rámca. Jednou z častí minimálneho štandardu akcie
5 je rámec transparentnosti pre povinnú spontánnu výmenu
určitých daňových rozhodnutí, ktoré by v prípade chýbajúcej
transparentnosti mohli viesť k problémom BEPS. Viac ako 100
jurisdikcií sa pripojilo k Inkluzívnemu rámcu a zúčastní sa procesu
peer review s cieľom posúdiť ich súlad s rámcom transparentnosti.
Špecifické referenčné podmienky a metodika boli dohodnuté pre
peer review s cieľom posúdiť implementáciu minimálneho
štandardu
zo
strany
jurisdikcie.
Preskúmanie
rámca
transparentnosti hodnotí krajiny v porovnaní s referenčným
rámcom, ktoré sa zameriavajú na päť kľúčových prvkov: i) proces
zhromažďovania informácií, ii) výmena informácií, iii) dôvernosť
získaných informácií; iv) štatistiky o výmene rozhodnutí; a v) transparentnosť v určitých aspektoch režimov
duševného vlastníctva. Táto správa sumarizuje výsledok prvého peer review implementácie minimálneho
štandardu akcie č. 5. Zahŕňa jurisdikcie, ktoré sa podieľali na projekte BEPS pred vytvorením inkluzívneho rámca,
a hodnotí implementáciu za obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-practices-peer-review-reports-on-the-exchange-of-informationon-tax-rulings_9789264285675-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Email: oecd.paris@mzv.sk
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Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov – správa MAP pre
Luxembursko (krok 1); pre Lichtenštajsko (krok 1); pre
Francúzsko (krok 1); pre Taliansko (krok 1); pre Rakúsko
(krok 1); pre Nemecko (krok 1); pre Švédsko (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 Luxembursku, Francúzsku,
Lichtenštajnsku, Švédsku, Rakúsku, Nemecku a Taliansku.
Súčasťou správ je aj implementácia osvedčených postupov. OECD
v nasledujúcich mesiacoch 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.
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportluxembourg-stage-1_9789264285927-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-francestage-1_9789264285774-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportliechtenstein-stage-1_9789264285903-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-italystage-1_9789264285835-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportgermany-stage-1_9789264285804-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-austriastage-1_9789264285750-en
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-swedenstage-1_9789264285736-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Spoplatnenie vody v Brazílii: Budúce opatrenia, návrhy a
postupy
Water Charges in Brazil: The Ways Forward
Politická diskusia o spoplatnení vody v Brazílii je správne
načasovaná
a relevantná
z viacerých
environmentálnych,
ekonomických a politických dôvodov. Krajina čelí širokej škále
výziev v oblasti vody – od rizík spojených s prebytkom,
nedostatkom alebo prílišným znečistením vody, až po náročný
fiškálny a politický kontext. Publikácia analyzuje súčasný
systém odberu vody a poplatkov za znečistenie v Brazílii.
Hodnotí výzvy v oblasti implementácie súčasného systému
a uvádza možné riešenia. Štúdia skúma, akým spôsobom môžu
byť poplatky za vodu na jednej strane efektívnym
spôsobom čelenia výzvam spojeným s bezpečnosťou vody,
a na strane druhej nástrojom na podporu hospodárskeho
rastu a sociálneho zabezpečenia. Tri prípadové štúdie pre štát
Rio de Janeiro, vodný tok Paraiba do Sul a vodný tok PiancóPiranhas-Açu obsahujú špecifickú analýzu. Podpora existujúcich
poplatkov za vodu a zváženie zavedenia nových poplatkov
v oblastiach, kde sú potrebné, by mohli byť nápomocné pri
implementácii opatrení na zachovanie kvality a kvantity vody (napr. znečistenie či nadmerný odber), ako aj
pri prevencii vodných rizík obmedzujúcich súčasný a budúci udržateľný rast. Publikácia zdôrazňuje, že je
nevyhnutné, aby boli poplatky za vodu v súlade s efektívnym vodným regulačným režimom, a aby boli prepojené
s Akčným plánom založeným na praktických krokoch a odporúčaniach pre jeho implementáciu jednotlivými
inštitúciami v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/water-charges-in-brazil_9789264285712-en.

OECD Prehľad environmentálnej výkonnosti: Švajčiarsko
2017
OECD Environmental Performance Reviews: Switzerland 2017
Podľa v poradí už tretieho prehľadu environmentálnej výkonnosti
je síce spomedzi členských krajín OECD Švajčiarsko najzelenšie,
čo sa týka dodávky energie, emisií a domácej materiálovej
spotreby na jednotku HDP, má však prehnane pozitívne
ponímanie, že voľne žijúcim živočíchom a rastlinám a ich
prirodzeným biotopom sa darí dobre. 79% plazov, 62%
obojživelníkov a 36% cicavcov je klasifikovaných ako
zraniteľných a ohrozených, zahŕňajúc 60% netopierov
v krajine. Intenzívne poľnohospodárstvo, nedostatky v oblasti
územného plánovania či zlá kvalita vody vyžadujú podľa OECD
urýchlenú implementáciu špecifických projektov na ich
nápravu, otvorenejší prístup k informáciám o stave
biodiverzity a proaktívne kampane na zvýšenie povedomia
obyvateľov Švajčiarska. Švajčiarsko ako svetový líder
výskumu a inovácií a tiež finančný hub disponuje prostriedkami
na prijímanie zelenších opatrení v záujme podpory vývoja ekologických alternatív a podpory financovania boja so
zmenou klímy. Pozitívne boli ohodnotené nízkouhlíkový energetický mix, klesajúce emisie a tiež
podpora obnovy zdravia riek a jazier. Švajčiarsko by malo podľa publikácie hľadať udržateľnejšie modely
spotreby, keďže vysoká miera tvorby odpadov a cestná premávka vyvíjajú silný tlak na husto obývanú Švajčiarsku
plošinu.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-switzerland2017_9789264279674-en.
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Prehľad zdravotného stavu a systémov zdravotnej
starostlivosti v EÚ: Zdravotný profil Slovenskej republiky
2017
State of Health in the EU: Slovak Republic Country Health Profile
2017
Profil je zameraný na osobitné charakteristiky a problémy SR,
a jeho účelom je podporiť úsilie krajiny pri tvorbe politík
založených na dôkazoch. Zdravotný stav obyvateľov
Slovenska sa od roku 2000 zlepšil, stále však zaostáva za
priemerom EÚ. Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2015
bola 76,7 roka, čo predstavuje zvýšenie oproti 73,3 roka v roku
2000, stále je to však takmer o štyri roky menej ako priemer
EÚ. V roku 2014 fajčilo každý deň 23 % dospelých, čo je viac
ako priemer EÚ. Celková spotreba alkoholu na dospelého sa
od roku 2000 mierne znížila. Každý šiesty dospelý má
obezitu, čo je pomer blízky priemeru EÚ, pričom narastá
problém nadváhy a obezity u mladistvých. V roku 2015 sa na
zdravotnú starostlivosť vynaložilo 1 538 EUR na obyvateľa v porovnaní s priemerom EÚ vo výške 2 797
EUR. To predstavuje 6,9 % HDP v porovnaní s 9,9 % v rámci celej EÚ. Napriek zlepšeniam zostáva
liečiteľná úmrtnosť v Slovenskej republike vysoko nad priemerom EÚ. Prístup k zdravotnej starostlivosti v SR
je vo všeobecnosti dobrý, s nízkym počtom nahlásených nenaplnených potrieb týkajúcich sa lekárskej
starostlivosti. Profil je výsledkom spoločnej činnosti OECD a European Observatory on Health Systems and Policies
v spolupráci s Európskou komisiou.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/slovensko-zdravotny-profil-krajiny2017_9789264285408-sk.
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Rozdiely a štandardy riadenia verejnej infraštruktúry v Čile:
Prehľad riadenia infraštruktúry
Gaps and Governance Standards of Public Infrastructure in Chile:
Infrastructure Governance Review
Publikácia hodnotí systém politiky infraštruktúry Čile, identifikuje
hlavné
prekážky
riadenia
rozvoja
infraštruktúrnych
projektov,
poskytuje
porovnanie
s inými
krajinami
pri
zmierňovaní týchto prekážok a navrhuje na mieru šité politické
odporúčania. Zatiaľ čo bolo Čile úspešné pri modernizácii svojej
infraštruktúry počas poslednej dekády, najnovšie požiadavky
vznikajú v komplexnejšom politickom prostredí. Spĺňanie
logistických potrieb kľúčových odvetví exportu Čile, riadenie
tlaku urbanizácie na kľúčové infraštruktúry, znižovanie
regionálnych rozdielov v prístupe k základným službám,
príprava na prírodné katastrofy, riadenie rizík spojených
s nadbytkom, nedostatkom či prílišným znečistením vody, ako aj
zabezpečenie udržateľného prístupu k vodohospodárskym službám
v mestských aj vidieckych oblastiach – tieto a ďalšie tlaky
predstavujú veľké výzvy pre plánovanie a realizáciu infraštruktúry v Čile. Plánovací a riadiaci rámec Čile
podporil vybudovanie vysokokvalitnej a efektívnej infraštruktúry, ktorá bola kľúčovým faktorom
podporujúcim rýchly rozvoj krajiny počas posledných dvoch desaťročí. Meniace sa okolnosti, ako napríklad
zmena klímy, decentralizácia, či väčšie zameranie na sociálnu a územnú rovnosť však vyžadujú zmenu pri
identifikácii a riešení potrieb infraštruktúry. Táto publikácia analyzuje infraštruktúru Čile a štandardy riadenia vo
svetle agendy rastu krajiny do roku 2030 a hodnotiacich kritérií OECD a uvádza, akým spôsobom môže byť
dosiahnutá zmena so špeciálnym zameraním na dopravnú a vodnú infraštruktúru.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/gaps-and-governance-standards-of-public-infrastructure-inchile_9789264278875-en.
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Geografia dynamiky firiem: Meranie demografie podnikov
pre regionálny rozvoj
The Geography of Firm Dynamics: Measuring Business
Demography for Regional Development
Vznik firiem je vitálnym zdrojom inovácií, hospodárskeho rastu
a vytvárania pracovných miest. Tvorcovia politík na celom svete
sa snažia čím ďalej, tým viac podporovať politiky, ktoré
posilňujú miestne podnikanie a inovatívnejšie odvetvia.
Porozumenie rozsahu, heterogenity a determinantov vzniku firiem
je
preto
neodmysliteľnou
súčasťou
navrhovania
politík
podporujúcich podnikanie. V krajinách OECD má demografia
podnikov merajúca vznik, zánik a prežitie firiem presne
lokalizovaný charakter, ktorý závisí od kontextu. Publikácia
uvádza metódy a údaje na meranie a analýzu demografie
podnikov naprieč regiónmi OECD. V prvej časti analyzuje
metodologické výzvy konzistentného merania vzniku a zániku
firiem na úrovni samospráv z medzinárodnej perspektívy.
V druhej časti je predstavená nová databáza, ktorá nielen
umožňuje takéto porovnanie, ale zároveň poskytuje základ pre analýzu hlavných trendov v rámci dynamiky
firiem v regiónoch. Publikácia identifikuje regionálne faktory, ktoré sú spojené s podnikaním, a tiež analyzuje
vplyv vzniku firiem na zamestnanosť v regiónoch. Publikácia je vhodným nástrojom pre národných
a miestnych tvorcov politík podporujúca navrhovanie stratégií pre zdravšie podnikateľské prostredie
prispôsobené osobitným charakteristikám každého regiónu, podporujúc tak ich prosperitu.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-geography-of-firmdynamics_9789264286764-en.

Riadenie územného plánovania v Českej republike: Prípadová
štúdia Prahy
The Governance of Land Use in the Czech Republic: the Case of
Prague
Spôsob využitia územia vplýva na široké spektrum faktorov – od
tých, ktoré ovplyvňujú kvalitu každodenného života, ako napríklad
dostupnosť potravín a čistej vody či doba každodenného
dochádzania, až po dlhodobú udržateľnosť mestských a vidieckych
komunít, zahŕňajúc možnosť adaptácie na zmenu klímy či jej
mitigácie. Pre tieto faktory je najdôležitejším spôsob, akým vlády
jednotlivých krajín regulujú územné plánovanie a verejné
a súkromné investície, ako sú prerozdelené jednotlivé
kompetencie medzi rôzne úrovne riadenia a ako je zdaňované
využívanie pôdy. Táto publikácia opisuje politiky a nástroje
územného plánovania a využívania pôdy v Prahe, ako aj ich fiškálne
prostredie a kľúčových aktérov riadenia. Obsahuje hlavné
strategické a územné politiky a plány mesta Praha – zahŕňajúc
nielen dlhodobé rozvojové zámery mesta, ale aj nástroje plánovacieho systému podporujúce realizáciu týchto
cieľov. Následne publikácia analyzuje fiškálne tlaky, nástroje a stimuly, ktoré formujú územné
plánovanie. V závere opisuje nový Metropolitný plán mesta Praha a jeho pravdepodobný vplyv na riadenie
územného plánovania v hlavnom meste Českej republiky.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-governance-of-land-use-in-the-czechrepublic/the-governance-of-land-use-in-prague_9789264281936-7-en.
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Prehľad globálnej bezpečnosti v plyne 2017
(Global Gas Security Review 2017)
V dôsledku zásadných zmien, ktorými svetové trhy s plynom
prechádzajú, najmä z hľadiska štrukturálnych zmien v
dodávkach s plynom a rastúcich zásob bridlicového
a skvapalneného zemného plynu (LNG), IEA prichádza
v poradí s druhou špecializovanou analýzou, ktorá sa primárne
opiera
o prechod
regionálnej
integrácie
plynu
na
globalizovanejší a vzájomne prepojený trh. Vydanie prináša
rozsiahlu analýzu nedávneho vývoja na trhu s plynom z hľadiska
rizík
spojených
s bezpečnosťou
dodávok
(výpadky
zaznamenané niektorými krajinami južnej Európy v zime na
prelome
2016/2017)
a
nedávnym politickým
vývojom
(diplomatické napätie medzi Katarom a niektorými susednými
krajinami; hurikány v energetickom systéme USA).
Správa sa detailne venuje situáciám, ako dovážajúce krajiny na
vyspelých a dobre prepojených trhoch môžu stále čeliť neočakávaným šokom, ktoré vyvíjajú silný tlak na
flexibilitu a reakčné schopnosti svetového trhu s plynom. Dokonca aj v súčasnom prostredí s nízkymi cenami
plynu môžu dodávatelia čeliť nízko pravdepodobným scenárom, ktoré by mohli mať vážne dôsledky na globálne
dodávky plynu.
Správa prináša aktualizáciu ukazovateľov pružnosti pre LNG (ktoré boli vypracované v správe z roku 2016),
ktoré hovoria o zlepšujúcej sa dodávateľskej a zmluvnej flexibilite, rastúcej diverzifikácii účastníkov trhu a
pretrvávajúcej situácii nadmerného zásobovania.
Viac o publikácii
2017.html

na:

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/global-gas-security-review-

Série výhľadov z energetických trhov: Uhlie 2017
(Market Report Series: Coal 2017)
Správa Uhlie 2017 prináša komplexnú analýzu najnovších trendov
a prognóz na trhu s uhlím do roku 2022 - analyzuje vývoj dopytu,
ponuky a obchodu s uhlím na celosvetovej aj regionálnej úrovni,
vyhodnocuje budúcnosť uhlia a jeho vývoj v meniacom sa
energetickom systéme. Uhlie, dominantné palivo na svete už
viac ako storočie, bude naďalej zohrávať dôležitú rolu na
energetickej scéne, najmä z pohľadu medzinárodného tlaku na
znižovanie jeho podielu z hľadiska jeho príspevku k tvorbe
skleníkových plynov. Uhlie bude čeliť silným alternatívam pri
výrobe elektrickej energie - lacnému a hojne dostupnému
zemnému plynu a rýchlo rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov
energie (OZE), ktorých náklady značne klesajú.
IEA identifikuje zaujímavý trend. V regiónoch apelujúcich na
redukciu uhlia sa jeho spotreba výrazne znižovala, avšak v iných sa jeho spotreba značne zvyšovala – v Číne, Indii
a USA. Napriek faktu, že IEA nepredpokladá pokračujúci rast pre región Číny (v dôsledku nových politických
opatrení v novej energetickej politike), ani pre región USA, zaujímavým zistením je, že v Indii bude spotreba
uhlia naďalej rásť a to v značnej miere. Napriek pokroku v zlepšovaní energetickej efektívnosti a rozsiahlemu
zavádzaniu OZE, rastúce zvyšovanie energetických potrieb Indie v dôsledku hospodárskeho rastu si budú
vyžadovať zvýšené využívanie uhlia.
Viac o publikácii na: http://www.iea.org/bookshop/763-Market_Series_Report:_Coal_2017
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Svetový energetický výhľad 2017
(World Energy Outlook 2017 – WEO 2017)
Správa okrem tradičného prehľadu vývoja a vyhliadok na
energetických trhoch prináša analýzu dopadov štyroch
kľúčových trendov, ktoré rysujú tvar globálneho energetického
systému:
- dynamické zavádzanie čistých energetických technológií (a
ich znižujúce sa náklady). Rast v inštalovaných kapacitách
solárnej fotovoltaiky bol v roku 2016 najvyšší spomedzi
ostatných energetických zdrojov. Navyše, náklady na solárnu
fotovoltaiku od roku 2010 klesli o 70%, náklady na veternú
energiu klesli o 25% a náklady na batérie klesli o 40%;
- rastúca elektrifikácia energetických systémov;
- hospodárske zmeny v Číne a „očisťovanie“ čínskeho
energetického mixu;
- prvenstvo USA vo výrobe bridlicovej ropy a plynu.
WEO 2017 sa v samostatnej kapitole detailne venuje Číne a
sleduje prechod čínskej ekonomiky na sektor služieb, čo má z
dlhodobého pohľadu prínos pre distribučnú zložku energetického
sektora. Napriek dominancii uhlia na energetickom mixe Číny,
vládny sektor prijíma opatrenia na dekarbonizáciu energetického mixu. WEO 2017 sa bližšie pozerá na vývoj
v zemnom plyne a jednoznačne konštatuje pretrvávajúce prvenstvo USA vo výrobe bridlicovej ropy a plynu.
Svetové energetické systémy podstupujú transformáciu z hľadiska ich kľúčových hráčov. Tradičné
rozdiely medzi výrobcami energie a jej spotrebiteľmi sú ovplyvnené novou skupinou významných rozvojových
krajín na čele s Indiou. Práve týmto významným posunom tejto skupiny krajín do centra diania sa zaoberá WEO
2017, pričom špeciálna pozornosť bola venovaná analýze ako tieto zmeny vplývajú na trhy zemného plynu.
Viac o publikácii na: http://www.iea.org/bookshop/750-World_Energy_Outlook_2017ä

Špeciálna správa WEO 2017: Výhľad prístupu k energiám
(WEO-2017 Special Report: Energy Access Outlook)
Energia je nevyhnutná pre rozvoj a prosperitu ľudstva. V roku 2015
boli nové udržateľné rozvojové ciele prijaté 193 krajinami, ktoré
po prvýkrát menovali cieľ zabezpečiť dostupnú, spoľahlivú, trvalo
udržateľnú a modernú energiu pre všetkých, čím sa zdôraznila nová
úroveň politickej dohody o dôležitosti prístupu k moderným
energetickým službám. Z tohto hľadiska IEA v rámci publikácie
WEO 2017 vypracovala samostatnú Správu venovanú vyhliadkam
plnenia vyššie spomínaného cieľa – zabezpečenie spoľahlivého
prístupu
k čistej
energii
pre
všetkých.
Klesajúca
cena
decentralizovaných obnoviteľných zdrojov energie, zvýšený
prístup k dostupným energeticky úsporným spotrebičom a
používanie mobilných platforiem menia spôsob, akým
premýšľame o poskytovaní prístupu k energii. V tejto súvislosti
Správa predstavuje rozšírenú a aktualizovanú databázu WEO pre
elektrinu a čistú domácu kuchyňu podľa jednotlivých krajín a hodnotí
stav pre všetky rozvojové krajiny, pričom hodnotí najnovšie trendy a
politické úsilia do roku 2016.
Správa vyhodnocuje z hľadiska celosvetového a regionálneho prístupu k elektrine a čistému vareniu
s výhľadom do roku 2030, pričom osobitná kapitola je venovaná krajinám Subsaharskej Afriky. Správa
informuje o vypracovanej cestovnej mape (roadmap) k dosiahnutiu prístupu k modernej energii pre všetkých do
roku 2030, v rámci ktorej určuje politické priority, podrobnosti o investičných potrebách a úlohu, ktorú môžu
zohrávať decentralizované riešenia. Správa zároveň analyzuje, akým spôsobom môže zabezpečenie prístupu
k energii prispieť k hospodárskemu rastu v odvetviach ako je poľnohospodárstvo a skúma, ako sa prístup
k energii prelína s inými otázkami (rodová rovnosť, zdravie a zmena klímy).
Viac
o publikácii
na:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-2017-special-reportenergy-access-outlook.html
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Špeciálna správa WEO 2017: Výhľad energetického sektora
Juhovýchodnej Ázie
(WEO-2017 Special Report: Southeast Asia Energy Outlook)
Desať krajín Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) patrí
medzi najdynamickejšie časti globálneho energetického
systému a rastúce sily v medzinárodných energetických
záležitostiach. Vďaka rastúcemu partnerstvu s juhovýchodnou
Áziou sa IEA na pravidelnej báze darí vypracovávať hĺbkové štúdie
energetických výziev, ktorým tento región čelí. Táto Správa, ktorá
bola pripravená ako súčasť série špecializovaných správ k edícii
WEO 2017, poskytuje predstaviteľom politík, priemyslu a
ostatným zainteresovaným stranám v oblasti energetiky poznatky,
ktoré pomáhajú riešiť výzvy v energetickom sektore, ktorým dnes
čelí juhovýchodná Ázia.
Správa približuje súčasný stav tohto regiónu v oblasti energetiky,
informuje o stave súčasných politík, ktoré prispievajú k dopytu po
energii, na základe čoho Správa poskytuje výhľad dodávok
energie pre tento región do roku 2040. Správa analyzuje
dôsledky vývoja na energetickú bezpečnosť tohto regiónu ako
aj na životné prostredie a hospodársky rozvoj. Príležitosti, ktoré sa pre juhovýchodnú Áziu otvárajú, vplývajú
na širšie zmeny na globálnych trhoch – napr. v oblasti zavádzania nízkouhlíkových technológií, s čím súvisia aj
investície potrebné na zlepšenie energetickej efektívnosti a rozšírenie infraštruktúry s elektrickou energiou.
Viac
o publikácii
na:
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/weo-2017-special-reportsoutheast-asia-energy-outlook-.html

Rebríček OECD o vede, technológiách a priemysle 2017:
digitálna transformácia
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The
digital transformation
Publikácia prostredníctvom 200 indikátorov zdôrazňuje vplyv
digitálnej transformácie na vedu, inovácie, hospodárstvo a na
spôsob, akým ľudia pracujú a žijú, s cieľom pomôcť vládam
v rýchlo sa meniacej digitálnej ére navrhnúť efektívnejšie politiky
v oblasti vedy, inovácií a priemyslu. Elektronická verzia je
rozšírená
o podrobnejšie
datasety
a grafické
vizualizácie
štatistických indikátorov.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecdscience-technology-and-industry-scoreboard2017_9789264268821-en
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Výsledky PISA 2015 (V. zväzok): kolaboratívne riešenie
problémov
PISA 2015 Results (Volume V): Collaborative Problem Solving
Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA)
skúma nielen to, čo študenti vedia z oblasti vedy, čítania
a matematiky, ale aj to, ako môžu využiť tieto poznatky
v praktickom živote. Výsledky hodnotenia ukazujú pedagógom
a tvorcom politík kvalitu výsledkov vzdelávania dosiahnutých
v iných štátoch a umožňujú im poučiť sa z politík a postupov
uplatňovaných v iných krajinách. Publikácia je posledným
z piatich zväzkov, ktoré prezentujú výsledky hodnotenia
študentov PISA z roku 2015, ktoré je šiestym kolom prieskumu
vykonávaného každé tri roky. Skúma schopnosť študentov
pracovať s dvoma alebo viacerými ľuďmi na vyriešení problému.
Poukazuje na silné a slabé stránky školských systémov a ich
súvis s individuálnymi charakteristikami študentov (pohlavie,
prisťahovalecký pôvod, sociálno-ekonomický stav). Zaoberá sa
tiež úlohou vzdelávania pri budovaní zručností mladých ľudí pri
kolaboratívnom riešení problémov.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-v_9789264285521-en
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Príležitosť na vzdelanie pre všetkých: prekonávanie
nerovnosti počas života
Educational Opportunity for All: Overcoming Inequality throughout
the Life Course
Správa poukazuje na existenciu značných rozdielov v štúdiu medzi
študentami na opačných koncoch sociálno-ekonomického rebríčka
a tieto rozdiely majú tendenciu narastať pri prechode do
dospelosti. Zabezpečenie lepších výsledkov vo vzdelávaní pre
všetkých je potrebou vo väčšine zúčastnených štátov. Štúdia
vyzdvihuje dôležitosť vzdelávania v ranom detstve ako podstatný
element pre budúci úspech. V školách je potrebná cielená podpora
žiakov, ktorí nedosahujú požadované výsledky a pochádzajú zo
znevýhodneného prostredia. Vzdelávanie dospelej populácie by sa
malo zamerať na zlepšenie zamestnateľnosti prostredníctvom
kombinácie vzdelávania a praktickej odbornej prípravy. Rovnaké
príležitosti na vzdelanie môžu pomôcť podporiť dlhodobý
inkluzívny hospodársky rast a kohéziu v spoločnosti.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/educational-opportunity-for-all_9789264287457-en
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Podpora podnikania a inovácií vo vysokoškolskom
vzdelávaní v Maďarsku
Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education
in Hungary
Správa analyzuje súčasné stratégie a postupy vysokých škôl
v Maďarsku smerom k využívaniu znalostí pre inovácie a
podnikanie. Analýzy a odporúčania sú relevantné pre tvorcov
politík a vedenie vysokých škôl v iných krajinách. Pozornosť,
ktorá je venovaná inováciám a podnikaniu, podnietila zmeny
v organizačnej kultúre vysokých škôl a zmenu prístupu
študentov a zamestnancov škôl ku vzdelávaniu a výskumu.
Publikácia je spoločnou iniciatívou Európskej komisie a OECD
pre podporu podnikania a inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní
v celej Európe i mimo nej.

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-highereducation-in-hungary_9789264273344-en
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Vzdelávanie v Čile
Education in Chile
OECD Hodnotenie využívania školských zdrojov: Čile 2017
OECD Reviews of School Resources: Chile 2017
V poslednom období boli vydané dve publikácie týkajúce sa
vzdelávacieho systému Čile: Vzdelávanie v Čile a Hodnotenie
využívania školských zdrojov v Čile. Prvá publikácia vychádza
z hodnotenia
vnútroštátnych
politík
v oblasti
vzdelávania
a analýzy vzdelávacieho systému Čile, ktoré vykonalo OECD v
roku 2004, s cieľom identifikovať kľúčové zmeny vo vzdelávacom
systéme Čile v rokoch 2004 – 2016 a navrhnúť odporúčania,
ktoré zabezpečia lepšie možnosti vzdelávania pre všetkých
obyvateľov Čile v nadchádzajúcich rokoch. Hodnotenie využívania
školských zdrojov analyzuje hlavné problémy v danej oblasti,
súčasné politické iniciatívy a možné postupy pre budúcnosť.
Poskytuje aplikované poznatky a rady pre orgány pôsobiace
v oblasti vzdelávania, pomáha iným krajinám pochopiť prístup
Čile k využívaniu školských zdrojov a poskytuje vstupy pre
porovnávaciu analýzu využívania školských zdrojov v štátoch OECD.
http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-chile_9789264284425-en
http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources-chile_9789264285637-en
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Správne nadobúdanie zručností
Getting Skills Right
Správy identifikujú účinné stratégie na riešenie nerovnovážneho
rozvoja zručností v Taliansku, Francúzsku a Veľkej Británii. Poskytujú
hodnotenie postupov a politík v týchto oblastiach: zhromažďovanie
a využívanie informácií o potrebách v oblasti zručností s cieľom
podporiť lepšie zosúladenie nadobúdania zručností s potrebami trhu
práce; navrhovanie systémov vzdelávania a odbornej prípravy
a schopnosť týchto systémov reagovať na meniace sa potreby
zručností;
rekvalifikácia
nezamestnaných
osôb;
zlepšenie
uplatňovania zručností a ich správneho nasadenia na pracovnom
trhu. Sú založené na výsledkoch hodnotiacich misií v jednotlivých
štátoch a na vlastnej analýze OECD.

Taliansko: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-italy_9789264278639-en
Francúzsko: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-france_9789264284456-en
Veľká Británia: http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-united-kingdom_9789264280489en

Diagnostické správy OECD o stratégii v oblasti zručností
OECD Skills Strategy Diagnostic Reports
Správy prezentujú stratégie v oblasti zručností, ktoré napomôžu
Slovinsku, Holandsku a Mexiku naplniť ich ciele v danej oblasti. Na
základe spolupráce zainteresovaných strán a OECD boli pre každú
krajinu stanovené konkrétne priority a odporúčania pre oblasť
zručností. Pre úspech Slovinska v dosahovaní jeho vízie boli
vymedzené oblasti: vybavenie občanov zručnosťami potrebnými
pre budúcnosť, budovanie kultúry celoživotného vzdelávania
a spolupráca na posilnení zručností. Dobre vybudovaný holandský
systém v oblasti vzdelávania a zručností má príležitosti na ďalšie
zlepšovanie v oblastiach, kde má vláda obmedzenejší vplyv, na
základe čoho boli pre krajinu identifikované ako priority v oblasti
zručností: podporovanie rovnejšieho prístupu ku zručnostiam,
vytváranie pracovných miest vyžadujúcich zručnosti a podpora
kultúry vzdelávania. Pre Mexiko boli stanovené priority v oblasti
rozvoja kvalitných a relevantných zručností, podpory lepších
a spravodlivejších výsledkov v oblasti šírenia zručností, a to najmä
pre ženy a mládež.

Slovinsko: http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-slovenia2017_9789264287709-en
Holandsko: http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-the-netherlands2017_9789264287655-en
Mexiko: http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-skills-strategy-diagnostic-report-mexico2017_9789264287679-en
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Dôležitosť lepšieho využívania zručností na pracovisku pre
produktivitu a pracovné miesta na miestnej úrovni
Better Use of Skills in the Workplace: Why It Matters for
Productivity and Local Jobs
Spoločná správa OECD a Medzinárodnej organizácie práce
obsahuje komparatívnu analýzu prípadových štúdií zameraných
na zlepšenie využívania zručností na pracovisku v ôsmich
krajinách, za účelom maximalizovania efektívneho využívania
zručností pre optimálne pracovné výsledky. Poskytuje prehľad
o praktických spôsoboch, akými zamestnávatelia interagujú
s verejnými inštitúciami a štátnymi službami zamestnanosti na
miestnej úrovni. Zdôrazňuje potrebu zabezpečenia koherencie
politík v oblasti zamestnanosti, zručností, hospodárskeho rozvoja
a inovácií. Politický mix pre efektívne zručnosti zahŕňa organizáciu
práce,
dizajn
náplne
práce,
využívanie
technologických
prostriedkov, inováciu práce, vzťahy medzi zamestnancom
a zamestnávateľom, prax v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
a súlad stratégie podnikania a odberateľských vzťahov.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/better-use-of-skills-in-the-workplace_9789264281394-en
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Usmernenia OECD pre meranie kvality
pracovného prostredia
OECD Guidelines on Measuring the Quality of the Working
Environment
Správa predstavuje medzinárodne dohodnutý súbor usmernení
na tvorbu porovnateľnejších štatistík o kvalite pracovného
prostredia. Koncept pracovného prostredia zahŕňa všetky
nepeňažné aspekty práce a je jednou z troch dimenzií Rámca
OECD pre kvalitu práce. Usmernenia vyhodnocujú dostupnosť
údajov v uvedenej oblasti, hodnotia uplatniteľnosť opatrení pre
tvorbu analýz a politík a navrhujú koncepčný rámec založený
na 6 dimenziách a 17 charakteristikách (od faktorov hmotných
rizík a intenzity práce cez nezávislosť pri práci až po príležitosti
pre sebarealizáciu). Posudzujú tiež kvalitu štatistických
opatrení v tejto oblasti a informuje tvorcov a používateľov
údajov o prítomných metodických výzvach. Tieto usmernenia
tiež obsahujú množstvo prototypových prieskumných modulov,
ktoré by vnútroštátne a medzinárodné agentúry mohli použiť
vo svojich prieskumoch. Publikácia je súčasťou Iniciatívy OECD
pre lepší život, ktorá je pokrokovým projektom merajúcim spoločenské podmienky v rámci 11 dimenzií blahobytu
obyvateľov.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-guidelines-on-measuring-the-quality-of-the-workingenvironment_9789264278240-en
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Usmernenia OECD pre meranie dôvery
OECD Guidelines on Measuring Trust
Dôvera medzi ľuďmi ako aj dôvera v inštitúcie je kľúčovou zložkou
rastu, spoločenského blaha a výkonu verejnej moci. Záujmom
usmernení je zlepšenie existujúcich opatrení pre budovanie
verejnej dôvery. Za týmto účelom poskytujú medzinárodné
odporúčania na zber, zverejňovanie, analýzu, kontrolu kvality
a interpretáciu údajov o dôvere s cieľom podporiť ich využívanie
zo strany národných štatistických úradov plniacich kľúčové funkcie
pri dosahovaní účinnosti opatrení pre verejnú dôveru. Obsahujú
množstvo prototypových prieskumných modulov, ktoré môžu
používať vnútroštátne a medzinárodné agentúry pri prieskume
domácností. Správa je súčasťou Iniciatívy OECD pre lepší život,
ktorej cieľom je merať pokrok spoločnosti v jedenástich oblastiach
blahobytu.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-onmeasuring-trust_9789264278219-en
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OECD Hodnotenie rozvojovej spolupráce Fínska 2017
OECD Development Co-operation Peer Reviews - Finland 2017
Správa hodnotí výkon Fínska, plnenie jeho záväzkov plynúcich
z Agendy 2030 a spôsob, akým môže Fínsko posilniť svoje
partnerstvá s cieľom prijať celonárodný prístup v kontexte
zásadného znižovania rozpočtových prostriedkov na rozvoj.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-developmentco-operation-peer-reviews-finland-2017_9789264287235-en
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Riešenie otázky núteného vysídľovania prostredníctvom
plánovania rozvojovej spolupráce: Usmernenie pre tvorcov
a vykonávateľov politiky rozvojovej pomoci
Addressing Forced Displacement through Development Planning
and Co-operation: Guidance for Donor Policy Makers and
Practitioners
Poskytovatelia rozvojovej spolupráce dlhodobo považujú nútené
vysídľovanie v prvom rade za naliehavú humanitárnu otázku.
Medzinárodné spoločenstvo bolo zamerané predovšetkým na
zabezpečenie okamžitej ochrany a krátkodobých humanitárnych
potrieb násilne vysídlených osôb, a to i navzdory postupnému
predlžovaniu v trvaní kontextov núteného vysídlenia. Avšak
s ďalším
nárastom
v úrovniach
nového
i pretrvávajúceho
vysídlenia a v súvislosti s kľúčovými záväzkami, ktoré sú
obsiahnuté napríklad v Agende 2030, sa donori v narastajúcej
miere zameriavajú na úlohu rozvojových aktérov a financovania
pri podpore udržateľných a komplexných riešení núteného
vysídľovania. Toto usmernenie poskytuje praktický a prehľadný
úvod k výzvam, ktoré sa objavujú pri poskytovaní pomoci
v kontextoch núteného vysídlenia a poskytuje odporúčania pre implementovania usmernenia pri riadení rozvojovej
spolupráce. Keďže politiky a reakcie donorov sa neustále vyvíjajú, toto usmernenie navrhuje tri rozšírené okruhy
práce a základné princípy ich uplatňovania pri zveľaďovaní existujúcich kapacít na národnej, regionálnej
a globálnej úrovni.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/addressing-forced-displacement-through-development-planning-andassistance_9789264285590-en

Poľsko na ceste k úspešnej implementácii Agendy 2030
pre udržateľný rozvoj
The 2030 Sustainable Development Agenda: Towards a
Successful Implementation by Poland
Agenda 2030, ktorú prijali politickí predstavitelia krajín na pôde
OSN 25. septembra 2015, stanovuje ambiciózny akčný plán na
zlepšenie života ľudí na celom svete. 14. februára 2017 prijala
poľská vláda Stratégiu pre zodpovedný rozvoj, ktorá stanovuje
viac ako 700 opatrení na zvýšenie príjmov poľských občanov
a posilnenie sociálnej, hospodárskej, environmentálnej a územnej
súdržnosti v štáte. Prijatím tejto stratégie urobilo Poľsko dôležitý
krok k riešeniu týchto otázok. Dosiahnutie cieľov udržateľného
rozvoja bude však dlhým procesom s mnohými prekážkami,
počas ktorého bude musieť Poľsko pravidelne adaptovať svoje
stratégie, akčné plány a politické opatrenia a obnovovať záväzky
všetkých zainteresovaných strán. Výmena skúseností s ostatnými
krajinami v priebehu procesu môže napomôcť krajine udržať
svoje smerovanie na ceste k udržateľnému rozvoju.
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-2030-sustainable-development-agenda_9789264287341-en
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Medzigeneračná mobilita a deti migrantov: Dobiehanie?
Intergenerational Mobility and Children of Immigrants: Catching
Up?
Doterajšia spolupráca OECD a EÚ ukázala, že i deti migrantov
narodené v hostiteľskom štáte sú znevýhodnené vo vzdelávacom
systéme, pri prechode zo školy do zamestnania a na trhu práce.
Správa skúma, do akej miery sú tieto znevýhodnenia spojené
s imigračným zázemím, t.j. s problémami, ktorým čelia ich
rodičia. Poskytuje porovnanie medzi krajinami a obsahuje nové
poznatky o medzigeneračnom prenose znevýhodňujúcich faktorov
na deti migrantov, ktoré sa narodili v hostiteľskom štáte.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/catching-up-intergenerational-mobility-and-children-ofimmigrants_9789264288041-en

Dosahovanie úspešnej integrácie migrujúcich rodín
Making Integration Work: Family Migrants
Séria
OECD
o dosahovaní
úspešnej
integrácie
zhrňuje
netechnickým spôsobom hlavné otázky týkajúce sa integrácie
migrantov a ich detí do hostiteľských krajín. Každý diel predstavuje
konkrétne politické ponaučenia pre jednotlivé témy spolu
s podpornými príkladmi osvedčených postupov a porovnaniami
rámcov politiky v oblasti integrácie migrantov v rôznych krajinách
OECD. Tretí diel skúma integráciu migrujúcich rodín, ktoré tvoria
rozmanitú a veľkú kategóriu prisťahovalcov do krajín, ktoré sú
členmi OECD.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/making-integration-work_9789264279520-en
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Nábor pracovníkov z radov migrantov: Francúzsko 2017
Le recrutement des travailleurs immigrés: France 2017
Štúdia analyzuje verejné politiky Francúzska týkajúce sa náboru
práce z radov migrantov a posudzuje, do akej miery ekonomická
migrácia spĺňa potreby trhu práce. Osobitne sa venuje zmenám
v statuse, najmä v prípade bývalých študentov. Skúma fungovanie
súčasných systémov profesionálnej imigrácie vo Francúzsku stálej, dočasnej a sezónnej, najmä účinnosť testov trhu práce
a zoznamov
profesií
vyžadujúcich
prílev
pracovnej
sily.
Predmetom analýzy je aj nový systém kvalifikovanej imigrácie
a imigračných povolení na báze talentov, s cieľom posúdiť jeho
schopnosť
odolať
právnym
a operačným
nástrahám
identifikovaným v štúdii a posilniť príťažlivosť Francúzska pre
zahraničné talenty.
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lerecrutement-des-travailleurs-immigres-france2017_9789264276741-fr

22
Ako imigranti prispievajú do hospodárstva Thajska
Ako imigranti prispievajú do hospodárstva Kirgizska
How Immigrants Contribute to Thailand's Economy
How Immigrants Contribute to Kyrgyzstan's Economy
Vplyv imigrácie na hospodárstvo Thajska je značný, pracovníci
z radov imigrantov prispievajú do všetkých odvetví hospodárstva
a sú dôležitou pracovnou silou v priemysle a v niektorých službách.
Imigrácia je spojená so zlepšením výsledkov populácie (narodenej
v Thajsku) na trhu práce a najmä zvýšením možnosti prijatia do
zamestnania. Hospodárstvo Kirgizska je ovplyvnené imigráciou len
v obmedzenej miere. Mnoho imigrantov žije v krajine už niekoľko
desaťročí, a preto sú nadmerne zastúpení v generácii starších ľudí
a málo zastúpení na trhu práce a ich súčasný prínos do verejných
financií je preto skôr negatívny. Publikácie sú výsledkom projektu
realizovaného
Rozvojovým
centrom
OECD
v spolupráci
s Medzinárodnou organizáciou práce a s podporou Európskej únie.
Projekt si kladie za cieľ analyzovať viacero hospodárskych vplyvov
imigrácie na trh práce, hospodársky rast a verejné financie v desiatich partnerských krajinách: Argentína,
Kostarika, Pobrežie Slonoviny, Dominikánska republika, Ghana, Kirgizsko, Nepál, Rwanda, Juhoafrická republika
a Thajsko.
Thajsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/development/how-immigrants-contribute-to-thailand-seconomy_9789264287747-en
Kirgizsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/development/how-immigrants-contribute-to-kyrgyzstan-seconomy_9789264287303-en

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