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Cesta k rastu: Priebežná správa
Going for Growth: Interim Report
Cesta k rastu je pravidelná správa OECD o štrukturálnych
reformách v oblastiach, ktoré boli určené ako priority na zvýšenie
príjmov členských krajín OECD a vybraných nečlenských krajín OECD
(Argentína, Brazília, Čínska ľudová republika, Kolumbia, Kostarika,
India, Indonézia, Litva, Ruská federácia a Južná Afrika). V priebežnej
správe sú vyhodnotené opatrenia prijaté vládami v uplynulom roku
v oblastiach označených za priority rastu. Prehľad je uskutočnený na
základe medzinárodne porovnateľných ukazovateľov, ktoré umožňujú
jednotlivým
krajinám
posúdiť
svoju
hospodársku
výkonnosť
a štrukturálnu politiku v mnohých oblastiach.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2018_growth-2018-en

OECD hospodársky výhľad, predbežné správa, marec 2018
OECD, Interim Report March 2018
Predbežná správa aktualizuje prognózy z novembrového hospodárskeho
výhľadu 2017. Po prvýkrát priebežná správa aktualizuje prognózu pre
krajiny skupiny G20.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-interim-report-march2018_eco_outlook-v2017-sup3-en

Uchopenie inovácií na úrovni vlády : Globálne trendy 2018
Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018
Publikáciu zverejnil generálny tajomník OECD A. Gurría 11.2.2018 na
Svetovom samite vládnutia v Dubaji. Bola vypracovaná OECD –
Observatóriom pre inovácie vo verejnom sektore (OPSI) v spolupráci
s Centrom pre vládne inovácie M.B. Rashida v Spojených arabských
emirátoch. Obsahuje prehľad spôsobov, ako vlády prostredníctvom
inovácií menia svoj spôsob činnosti a zlepšujú život ľudí. Konštatuje, že
vlády sa usilujú využívať vo väčšej miere digitálne technológie na vládne inovácie. Sú do nej
zahrnuté aj výsledky výskumu a „Výzvy na inovácie“, z ktorej vzišlo 276 inovačných iniciatív z 58
krajín.

http://www.oecd.org/gov/innovative-government/innovation2018.htm
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Ekonomický výhľad pre juhovýchodnú Áziu, Čínu a Indiu 2018:
Podpora rastu prostredníctvom digitalizácie
Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018: Fostering
Growth through Digitalisation
Publikácia informuje o regionálnom hospodárskom raste, rozvoji
a regionálnej integrácii v rozvíjajúcej sa Ázii v období 2016-2017.
Zameriava sa na ekonomické podmienky členských štátov Združenia
krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN): Brunej Darussalam, Kambodža,
Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko
a Vietnam. Venuje sa tiež relevantným ekonomickým otázkam v Číne
a Indii, aby plne odrážala hospodársky rozvoj v regióne. Každé vydanie
Výhľadu obsahuje štyri hlavné časti vyzdvihujúce konkrétnu dimenziu
nedávneho hospodárskeho rozvoja v regióne. Prvá časť prezentuje
ekonomický výhľad a makroekonomické výzvy v regióne. Druhá časť hodnotí nedávny pokrok
dosiahnutý v kľúčových aspektoch regionálnej integrácie. Tretia časť je venovaná aktuálnemu
problému, ktorým je v prípade tohtoročného vydania podpora rastu prostredníctvom digitalizácie.
Štvrtá časť obsahuje údaje o štrukturálnych politikách jednotlivých členských štátov ASEAN, vrátane
špecifických hodnotení krajín a odporúčaní.
http://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2018_9789264286184-en
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OECD hospodársky prehľad: Poľsko 2018
OECD Economic Surveys: Poland 2018
Poľská ekonomika pokračuje v raste, životná úroveň naďalej stúpa
a Poľsko postupne dobieha úroveň ostatných krajín OECD. S cieľom
udržať tento trend musí Poľsko ďalej investovať do zručností
a infraštruktúry a podporovať inovácie. Ukazovatele kvality
vedeckého výskumu sú nižšie ako ukazovatele v popredných krajinách
OECD a investície do výskumu a vývoja naďalej zostávajú nízke aj
napriek rýchlemu nedávnemu rastu. Podnikateľské prostredie slabo
podporuje odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých nie je dobre
rozvinuté, čo bráni schopnosti občanov získať silnejšie základné
a digitálne zručnosti. Toto obmedzuje inovácie a schopnosť malých poľských podnikov prijímať nové
technológie, modernizovať výrobné postupy a tým zvyšovať ich produktivitu a rast. Vláda plánuje
reformu vyššieho vzdelávania a vypracovanie stratégie zručností na riešenie týchto problémov.
Poľsko čelí rýchlemu starnutiu, politiky by mali smerovať na zvýšenie zamestnanosti seniorov a žien
a zatraktívniť pracovný trh pre domácich i zahraničných pracovníkov. Poľsko tiež potrebuje stratégiu,
ako zabezpečiť trvalé financovanie infraštruktúrnych projektov, zručností a inovácií z domácich zdrojov
po prípadnom znížení zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v nasledujúcom rozpočtovom cykle EÚ.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-poland-2018_eco_surveys-pol-2018-en

Vzťah medzi produktivitou a inkluzívnosťou
The Productivity-Inclusiveness Nexus
Historicky nízka produktivita a vysoká nerovnosť sú pre tvorcov politík na celom svete veľkými
výzvami. Oba problémy sa zväčšili v dôsledku globálnej finančnej krízy, avšak korene ich pôvodu
siahajú ešte pred krízou a odzrkadľujú základné výzvy v súvislosti s fungovaním našich ekonomík. Táto
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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správa navrhuje nový komplexný prístup na podporu lepšej výkonnosti v oblasti produktivity
a zníženia nerovností. Správa sa okrem najnovších empirických dôkazov o hlavných faktoroch
spomalenia rastu produktivity a rastúcich alebo pretrvávajúcich nerovností venuje aj možným
riešeniam a prepojeniam medzi týmito dvoma trendmi. Zdôrazňuje riziko vzniku začarovaného cyklu,
v ktorom sa osoby s nižším počtom zručností a nižším prístupom k príležitostiam obmedzujú na
neproduktívne a často neisté pracovné pozície. Tým sa znižuje celková produktivita a rozširuje sa
nerovnosť. Správa sa zameriava na to, ako rozšíriť produktívne aktíva hospodárstva investovaním
do zručností svojich občanov a vytvorením prostredia, v ktorom majú všetky firmy rovnaké šance na
úspech, a to aj v zaostávajúcich regiónoch. V správe sú zahrnuté predbežné závery o type potrebných
politických opatrení a ich dôsledky. Stanovuje tiež program budúceho výskumu na prehĺbenie
empirických dôkazov a na vypracovanie konkrétnych politických odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-productivity-inclusiveness-nexus_9789264292932-en

Zdaňovanie spotreby energií 2018
Taxing Energy Use 2018
Správa predstavuje súhrn dát a spôsobov zdaňovania v energetike
(podľa palív a sektorov) v 42 krajinách OECD a G20, ktoré spolu
reprezentujú približne 80% globálnej spotreby energií a emisií CO2.
Správa konštatuje, že medzi rokmi 2012-2015 okrem prvých náznakov
zosúladenia výšky spotrebných daní z nafty so spotrebnými daňami na
benzín nenastali prakticky žiadne štrukturálne zmeny v spôsobe
zdaňovania spotreby energií. To je v protiklade s ostatnými cieľmi na
ochranu
životného
prostredia
a klimatickými
cieľmi.
Lepšie
zdaňovanie spotreby energií, napríklad zavedenie uhlíkovej dane,
by prenieslo náklady spojené s nečistením a klimatickými zmenami na spotrebiteľov energií.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-energy-use-2018_9789264289635-en

Výzvy v oblastí daní vyplývajúce z digitalizácie – priebežná
správa 2018
Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018
Predbežná správa Inkluzívneho rámca OECD / G20 pre BEPS nadväzuje
na prácu vykonanú v roku 2015 v rámci Akcie 1 projektu BEPS na
riešenie daňových výziev digitálnej ekonomiky. Stanovuje
dohodnutý smer práce Inkluzívneho rámca na medzinárodných
daňových pravidlách v kontexte digitalizácie do roku 2020. Opisuje,
ako digitalizácia ovplyvňuje aj iné oblasti daňového systému
a poskytuje daňovým úradom nové nástroje, ktoré sa premietajú do
zlepšenia služieb daňových poplatníkov, zlepšenia efektívnosti výberu
daní a odhaľovania daňových únikov.

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report_9789264293083-en
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Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov – správa MAP (krok 1)
pre Španielsko, Dánsko, Fínsko, Českú republiku, Kóreu,
Singapur, Poľsko, Nórsko
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 Španielsku, Dánsku, Fínsku,
v Českej republike, Kórei, Singapure, Poľsku a Nórsku. 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.

Dánsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-denmark-stage-1_9789264190184-en
Fínsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-finland-stage-1_9789264224742-en
Česká republika: http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-czech-republic-stage-1_9789264290334-en
Kórea:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-korea-stage-1_9789264290365-en
Španielsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-spain-stage-1_9789264290761-en
Nórsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-norway-stage-1_9789264290389-en
Poľsko:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-poland-stage-1_9789264290457-en
Singapur:
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-reviewreport-singapore-stage-1_9789264290488-en
Nezákonné finančné toky
Illicit Financial Flows
Táto správa sa snaží objasniť spôsob, akým nezákonné a kriminálne
činnosti ovplyvňujú hospodárstvo, bezpečnosť a rozvoj západo- afrických
štátov. V porovnaní s tradičnou analýzou nezákonných finančných tokov
(IFF), ktorá zvyčajne zdôrazňuje rozsah peňažných tokov, správa skúma
povahu trinástich prekrývajúcich sa a často navzájom posilňujúcich
kriminálnych a nezákonných aktivít s cieľom identifikovať a pochopiť
ich vzájomné väzby. Pri uplatňovaní tohto prístupu sú identifikované
väzby, siete a hnacie sily, ktoré umožňujú, aby tieto kriminálne činnosti
prosperovali. Osobitný dôraz je kladený na aktérov a na stimuly, ktoré za nimi stoja. Záver je
venovaný politickým úvahám o vzťahu rozvojovej pomoci a riešenia problému IFF.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financial-flows_9789264268418-en
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Národné hodnotenie rizík
National Risk Assessments
Táto správa poskytuje syntetický pohľad na národné hodnotenie rizík
(NRA) v dvadsiatich krajinách OECD, vrátane SR. NRA sa používajú na
podporu rozhodnutí manažmentu rizík v rýchlo sa meniacom
globálnom svete, charakterizovanom čoraz zložitejšími prepojenými
spoločnosťami a vysoko mobilnými ľuďmi, informáciami a tovarom.
Správa poukazuje na dobré postupy riadenia pri vytváraní NRA
a na to, ako môžu výsledky využívať pri tvorbe verejných politík.
Identifikuje výzvy, pred ktorými stoja členské štáty OECD a definuje
konkrétne odporúčania na vylepšenie národných NRA.

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/national-risk-assessments_9789264287532-en

Štatistika OECD o medzinárodnom obchode so službami (1)
OECD Statistics on International Trade in Services (1)
Táto publikácia OECD obsahuje štatistické údaje podľa podrobného typu
služieb pre medzinárodný obchod so službami pre 35 krajín OECD,
Európsku úniu, eurozónu, Kolumbiu, Kostariku, Litvu a Ruskú federáciu.
Údaje sú vykazované v rámci piateho a šiesteho vydania príručky
MMF o platobnej bilancii a rozšírenej klasifikácie platobnej
bilancie (EBOPS), ktorá je v súlade s klasifikáciou platobnej bilancie,
ale je podrobnejšia. Táto kniha obsahuje súhrnné tabuľky podľa
jednotlivých krajín a kategórií služieb a súčty zón pre Európsku úniu
a eurozónu, ako aj tabuľky pre každú jednotlivú krajinu. Údaje sú
uvádzané v amerických dolároch a pokrývajú obdobie rokov 20122016.

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/oecd-statistics-on-international-trade-inservices-volume-2017-issue-1_sits-v2017-1-en

Štatistika OECD o medzinárodnom obchode so službami (2)
OECD Statistics on International Trade in Services (2)
Táto publikácia OECD poskytuje štatistické údaje o medzinárodnom
obchode so službami pre 33 krajín OECD plus Európsku úniu, eurozónu,
Litvu a Ruskú federáciu. Údaje sa týkajú obchodu medzi rezidentmi
a nerezidentmi krajín a vykazujú sa v rámci príručky o štatistike
medzinárodného obchodu so službami. Táto kniha obsahuje súhrnné
tabuľky obchodných vzorov s uvedením hlavných obchodných partnerov
pre každú krajinu a kategóriu služieb. Údaje sú uvedené v amerických
dolároch a pokrývajú obdobie rokov 2012-2016.

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/oecd-statistics-on-international-trade-in-servicesvolume-2017-issue-2_sits-v2017-2-en
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Rámce riadenia boja proti nezákonnému obchodu
Governance Frameworks to Counter Illicit Trade
Táto správa skúma Rámce riadenia boja proti nezákonnému obchodu.
Sleduje primeranosť a účinnosť uplatniteľných sankcií a kroky
prijaté zmluvnými stranami v oblasti nezákonného obchodu. Špeciálna
pozornosť je venovaná malým zásielkam a úlohe zón voľného
obchodu ako uzlov umožňujúce prevádzku takéhoto obchodu. Taktiež
identifikuje nedostatky v presadzovaní stanovených pravidiel. Správa
sa zameriava najmä na krajiny BRICS (Brazília, Čína, India, Ruská
federácia a Južná Afrika).

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/governance-frameworks-to-counter-illicittrade_9789264291652-en

Obchod s falšovaným tovarom a zóny voľného obchodu: Dôkazy
z nedávnych trendov
Trade in Counterfeit Goods and Free Trade Zones: Evidence from
Recent Trends
Táto štúdia skúma možnosti zneužitia zón voľného obchodu (FTZ) na
obchodovanie s falšovaným a pirátskym tovarom. Predstavuje vývoj
FTZ a medzinárodný právny rámec, v ktorom pôsobia, dôvody na
zriadenie týchto zón a výhody, ktoré ponúkajú podnikom. Popisuje
úlohu, ktorú tieto zóny zohrávajú pri napájaní obchodu s falšovaným
a pirátskym tovarom. Analyzuje tiež vzťahy medzi FTZ a obchodom
s falšovanými výrobkami a poskytuje údaje o týchto prepojeniach.

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-in-counterfeit-goods-and-free-trade-zones_9789264289550-en

Posilňovanie konkurencieschopnosti v strednej Ázii
Enhancing Competitiveness in Central Asia
Kazachstan,
Kirgizsko,
Mongolsko,
Tadžikistan,
Turkménsko
a Uzbekistan
zaznamenali
od
roku
2000
pôsobivé
tempo
hospodárskeho rastu založeného najmä na vývoze tovaru a práce.
Koniec komoditného super cyklu a nedávne spomalenie hospodárskeho
rastu však poukázali na riziká vyplývajúce z tejto závislosti od vývozu
nerastných surovín. Aby bol zabezpečený stabilnejší a inkluzívnejší rast
je potrebné zvyšovať konkurenčnú schopnosť hospodárstva
diverzifikáciou výrobných štruktúr a zlepšenia odolnosti voči vonkajším
šokom. To si bude vyžadovať ambiciózne reformy v troch oblastiach:
riadenie, konektivita a podnikateľské prostredie. Táto publikácia sa
zameriava hlavne na aspekty podnikateľského prostredia a odzrkadľuje niekoľko rokov práce OECD
so stredoázijskými krajinami v oblasti prístupu k financiám, internacionalizácii podnikov a rozvoju
zručností. Každá z uvedených prípadových štúdií je výsledkom projektu špecifického pre jednotlivé
krajiny, ktorý uskutočnila OECD, v spolupráci s vládami Kazachstanu, Kirgizska, Mongolska,
Tadžikistanu a Uzbekistanu.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/enhancing-competitiveness-in-central-asia_9789264288133-en
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Financovanie MSP a podnikateľov 2018
Financing SMEs and Enterpreneurs 2018
Publikácia popisuje trendy a podmienky financovania MSP. Poskytuje
informácie o dlhoch, vlastnom imaní, finančných prostriedkoch
založených na aktívach a podmienkach pre financovanie MSP
a podnikateľov, doplnené o prehľad aktuálnych politických opatrení
na podporu prístupu MSP k financovaniu. Správa z roku 2018 analyzuje
43 krajín sveta. Okrem hlavných ukazovateľov financovania MSP
poskytuje dodatočné informácie o najnovšom vývoji financií na
kapitálovom trhu pre MSP, o crowdfundingu a súvisiacich aktivitách.
Obsahuje tematickú kapitolu o hodnotení verejne podporovaných
schém záruk za úvery.

http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2018_fin_sme_ent-2018-en
Usmernenie OECD pre zodpovedné dodávateľské reťazce
v sektore odevov a obuvi
The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in
the Garment and Footwear Sector
Usmernenie pomáha podnikom implementovať odporúčania o náležitej
starostlivosti, aby sa predišlo potenciálnym negatívnym vplyvom ich
činností v dodávateľských reťazcov. Podporuje ciele usmernení OECD
s cieľom zabezpečiť, aby činnosti podnikov v odvetví odevov a obuvi
boli v súlade s vládnou politikou s cieľom posilniť základy vzájomnej
dôvery medzi podnikmi a spoločnosťami, v ktorých pôsobia. Toto
usmernenie je v súlade s odporúčaniami náležitej starostlivosti
obsiahnutými v hlavných zásadách OSN pre obchod a ľudské práva ako
aj s Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce o základných
zásadách a právach pri práci.

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264290587-en

Trendy a politiky cestovného ruchu OECD 2018
OECD Tourism Trends and Policies 2018
Aktuálne vydanie analyzuje výkonnosť a politické trendy v oblasti
cestovného ruchu (CR) v 49 členských a nečlenských krajinách OECD.
Zdôrazňuje potrebu koherentných a komplexných prístupov
k tvorbe politík CR. Taktiež zvýrazňuje významu cestovného ruchu.
Poskytuje komplexné údaje týkajúce sa domáceho, aktívneho
a pasívneho CR, popisu podnikov a spoločností pôsobiacich v tejto
oblasti, vrátane analýzy zamestnanosti a vnútornej spotreby
cestovného ruchu. Tematické kapitoly podrobne vysvetľujú, ako je
možné lepšie pochopiť potenciálne vplyvy mega trendov na budúcnosť
tohto odvetvia.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourism-trends-and-policies-2018_tour-2018-en
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Inovácie, poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť
v Estónsku
Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Estonia
Estónske
poľnohospodárstvo
zaznamenalo
významný
rast
a štrukturálne zmeny od 90-tych rokov minulého storočia
v politickom i regulačnom prostredí, ktoré podporovali investície.
Implementácia
Spoločnej
poľnohospodárskej
politiky
prispela
k modernizácii poľnohospodárstva v krajine, ktorá viedla k vyššiemu
rastu produktivity s relatívne obmedzenou záťažou pre životné
prostredie. Vysoká úroveň vzdelania a silné postavenie verejných
výskumných inštitúcií taktiež prispeli k vytvoreniu vhodného
priestoru pre inovácie v Estónsku, a to napriek faktu, že účasť na
výskumných aktivitách v oblasti potravinárskeho a poľnohospodárskeho priemyslu je z pohľadu
estónskych agropotravinárskych spoločností náročná. Prilákať a udržať ľudí v poľnohospodárskom
sektore v čase zvyšujúceho sa nedostatku pracovných síl a zručností vo vidieckych oblastiach rastúcou
výzvou. V záujme udržať a rozšíriť poľnohospodárstvo a potravinárstvo v Estónsku budú potrebné
ďalšie inovácie, ako aj adaptácia.

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-inestonia_9789264288744-en.
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Implementácia Princípov OECD pre hospodárenie s vodou:
Rámec ukazovateľov a vyvíjajúce sa postupy
Implementing the OECD Principles on Water Governance: Indicator
Framework and Evolving Practices
Voda a správne hospodárenie s ňou je základom ekonomického
rastu,
spoločenského
začlenenia
a environmentálnej
udržateľnosti. Viac ako tri roky po prijatí Princípov OECD pre
hospodárenie s vodou táto publikácia hodnotí ich využitie a šírenie.
Zároveň slúži ako rámec ukazovateľov hospodárenia s vodou,
a ako
súbor
vyvíjajúcich
sa
postupov
pre
referenčné
porovnávanie, stavajúc na skúsenostiach získaných z rôznych krajín
a kontextov. Založené na rozsiahlom procese zdola nahor, zahŕňajúc
všetky zainteresované subjekty Iniciatívy OECD pre hospodárenie s vodou (WGI), tieto nástroje boli
vytvorené ako dobrovoľné metodiky, ktoré majú byť uplatňované na úrovni krajiny, regiónu,
povodia alebo miest, v záujme zlepšenia vodohospodárskych politík. Rámec indikátorov sa
skladá zo systému „semaforov“ založených na 36 indikátoroch vstupu a procesu, a z kontrolného
zoznamu s otázkami zameranými na špecifické podmienky riadenia. Rámec uzatvára akčný plán,
ktorého
cieľom
je
prioritizáciá
krokov
k lepšiemu
navrhovaniu
a implementácii
vodohospodárskych politík.

http://www.oecd-ilibrary.org/environment/implementing-the-oecd-principles-on-water-governance_9789264292659-en.
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Organizácia farmaceutických systémov v Ázii a Pacifiku
How Pharmaceutical Systems are Organized in Asia and The Pacific
Táto štúdia poukazuje na veľké rozdiely, ktoré existujú medzi
jednotlivými trhmi s liekmi v krajinách Ázie a Pacifiku, vzniknuté
najmä kvôli politickým, finančným a regulačným prostrediam, ako aj
kvôli špecifickým vlastnostiam priemyslu výroby farmaceutík. Všetky
krajiny čelia výzve prechodu spôsobenej, okrem iného,
demografickými zmenami, meniacimi sa epidemiologickými
trendmi a rastúcimi nerovnosťami. Tak, ako aj v iných regiónoch
sveta, jednou z charakteristík krajín s nízkym a stredne vyšším
príjmom je, že farmaceutické výrobky predstavujú veľkú časť
zdravotníckych
výdavkov.
Lieky
predstavujú
väčší
podiel
zdravotníckych
rozpočtov
v krajinách
s obmedzenými
zdrojmi.
Dosiahnutie rovnakého prístupu k dostupným, bezpečným,
účinným a kvalitným liekom prostredníctvom zodpovedných
farmaceutických politík, programov a iných opatrení predstavuje pre krajiny veľkú výzvu na všetkých
úrovniach posilňovania zdravotníckych systémov, a to najmä pre tie, ktoré sa v súčasnosti snažia
dosiahnuť všeobecné zdravotné pokrytie.

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-pharmaceutical-systems-are-organized-in-asia-and-thepacific_9789264291706-en

Globálne hodnotenie národných mestských politík
Global State of National Urban Policy
Berúc v ohľad predpoklad, že dve tretiny svetovej populácie budú
do roku 2050 bývať v mestských oblastiach, predstavuje
zrýchľujúca sa urbanizácia čím ďalej, tým viac príležitostí a výziev pre
udržateľný rozvoj, ktoré ďaleko presahujú hranice miest. Mnoho
globálnych procesov uznalo dôležitosť urbanizácie, ako aj úlohy
a zodpovednosti, ktoré majú národné vlády voči zainteresovaným
stranám mesta: mestská agenda je správne formulovaná v rámci
Agendy 2030, Novej mestskej agendy (NUA), či Parížskej dohode
o zmene klímy. Národne mestské politiky boli identifikované ako vládny
nástroj koordinácie a artikulácie týchto globálnych agiend, a ich
vlastnej cesty k udržateľnému mestskému rozvoju. Táto publikácia je
prvým pokusom zhodnotiť status rozvoja národných mestských
politík (NUP) v 150 krajinách, ako aj vysvetliť spôsob vývoja, implementácie a hodnotenia
NUP na globálnej úrovni. Hodnotenie predstavuje pevný základ pre spoločnú metodiku
monitorovania pokroku NUP na globálnej úrovni, ako aj jej charakteristík v jednotlivých krajinách.
Publikácia je spoločným výstupom UN-Habitat, OECD a Kráľovským technologickým inštitútom
v Melbourne, a je považovaná za dôležitý výstup Programu národnej mestskej politiky – svetovej
iniciatívy spustenej UN-Habitatom, OECD a Alianciou miest na konferencii Habitat III v októbri 2016.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/global-state-of-national-urban-policy_9789264290747-en
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Inkluzívny rast v Soule, Kórea
Inclusive Growth in Seoul, Korea
Táto správa je publikovaná v rámci iniciatívy OECD Primátori:
Šampióni pre inkluzívny rast. Hodnotí rastové trendy a výzvy
v metropolitnej oblasti Soulu v Kórei. Analyzuje bariéry, ktorým čelia
špecifické skupiny – občasne pracujúci, mládež, ženy, starší ľudia
a migranti a to v štyroch oblastiach: vzdelávanie, trh práce, bývanie
a mestské prostredie, infraštruktúra, verejné služby. Štúdia analyzuje
snahy vedenia mesta zabezpečiť, aby stratégie zamerané na riešenie
klimatických zmien chránili a profitovali aj najzraniteľnejšie
obyvateľstvo. Štúdia tiež hodnotí úsilie mestských úradov o vytvorenie
vhodných podmienok pre malé a stredné podniky.

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/inclusive-growth-in-seoul-korea_9789264290198-en

Dopravné nehody spojené s požívaním alkoholu v oficiálnych
štatistikách havárií
Alcohol-Related Road Casualties in Official Crash Statistics

11
Štúdia skúma spôsob, ktorým môže zlepšenie poznatkov o skutočných
počtoch dopravných nehôd spojených s požívaním alkoholu na svete
pomôcť zachrániť ľudské životy. Podľa WHO zomrie každý rok
1,25 miliónov osôb pri dopravných nehodách. Je všeobecne známe, že
jazda pod vplyvom alkoholu je dôležitým faktorom zvyšujúcim
riziko, a že prispieva k mnohým usmrteniam na cestách. S určitosťou
je možné vyhodnotiť, že skutočný počet dopravných nehôd
spojených s požívaním alkoholu je vyššie, než uvádzajú
oficiálne štatistiky. Lepší prehľad o procesoch vykazovania je
mimoriadne
dôležitý
v záujme
disponovania
porovnateľnými
a spoľahlivými údajmi. Publikácia odporúča systematické testovanie
prítomnosti alkoholu v krvi každého účastníka cestnej premávky pri vážnych dopravných nehodách,
využívanie štatistických analytických metód pre lepší odhad úmrtí na cestách spojených s požívaním
alkoholu, harmonizáciu definície dopravných nehôd spojených s požívaním alkoholu, a tiež
vedenie výskumu zameraného na meranie dopravných nehôd spojených s požívaním
alkoholu zahŕňajúcim chodcov a cyklistov. Pre potreby tejto štúdie bolo skúmaných 45 krajín
s pomocou online dotazníka, ktorý bol distribuovaný členmi Stálej pracovnej skupiny ITF pre cestnú
bezpečnosť (IRTAD), Iberoamerickým strediskom pre sledovanie cestnej bezpečnosti (OISEVI)
a Medzinárodným centrom pre politiky v oblasti alkoholu (IARD) v Londýne.

https://www.itf-oecd.org/alcohol-related-road-casualties-official-crashstatistics?ct=t(2017_October_Newsletter)&mc_cid=46f7af8d75&mc_eid=5fc1bab7ba
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Vyučovanie pre budúcnosť: Efektívne učebné postupy na
transformovanie vzdelávania
Teaching for the Future: Effective Classroom Practices To Transform
Education
Učitelia sú nenahraditeľným faktorom, ktorý ovplyvňuje vzdelávanie
študentov. Môžu pomôcť vyrovnať podmienky študentov a poskytnúť
im všetkým príležitosti na úspech. Môžu inšpirovať študentov
k inovácii, premýšľaniu, reflexii a k spolupráci s ostatnými. Dobrí
učitelia môžu tiež stimulovať a usmerňovať rozvoj študentov tak, aby
úspechy študentov presahovali ich vlastné očakávania. Preto je dôležité
pochopiť, ako je takéto výzvy možné dosiahnuť v rámci učebných
postupov. Správa
vychádza
z diskusií
a osobných
skúseností
prezentovaných na Globálnom fóre učiteľov „Qudwa“ 2017 v Spojených
arabských emirátoch. Zachytáva úsilie učiteľov z celého sveta
o zlepšenie učenia žiakov a o transformovanie vzdelávania pre vybudovanie spravodlivejšieho,
humánnejšieho a inkluzívneho sveta. Správa poskytuje hĺbkovú analýzu problémov, s ktorými sa
učitelia stretávajú v každodennom pracovnom živote a ktoré sa týkajú najmä spravodlivosti,
zmierňovania osobného a sociálneho znevýhodnenia, budovania akademického, sociálneho
a emocionálneho blaha študentov, prostredníctvom zaangažovania rodičov a integrácie
informačných a komunikačných technológií do učebných postupov.
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http://www.oecd-ilibrary.org/education/teaching-for-the-future_9789264293243-en

Oceňovanie našich učiteľov a zvyšovanie ich postavenia: Ako
môžu komunity pomôcť
Valuing our Teachers and Raising their Status: How Communities Can
Help
Čoraz častejšie sa priznáva, že učitelia budú zohrávať kľúčovú úlohu pri
príprave študentov na výzvy budúcnosti. Očakáva sa, že učitelia
vybavia študentov zručnosťami a znalosťami potrebnými pre úspech
v čoraz globálnejšom, digitálnejšom, komplexnejšom, neistejšom
a nestabilnejšom svete. Uvedené si bude vyžadovať silnejšie väzby
medzi učiteľmi či školami, rodičmi a miestnymi komunitami, ktoré
umožnia kultivovať pocit sociálnej zodpovednosti a zručnosti na
riešenie problémov zo strany študentov. To znamená, že učitelia musia
prijať efektívne a individualizované pedagogické postupy, ktoré
podporujú vzdelávanie študentov a rozvíjať ich sociálne a emocionálne
zručnosti. Správa objasňuje, ako môžu vzdelávacie systémy pomáhať učiteľom pri spĺňaní týchto
nových požiadaviek a podporovať zmenu uvažovania o tom, čo je podstatou učenia a výučby a ako by
sa mali vykonávať. Vzdelávacie systémy musia vytvoriť podmienky podnecujúce inovácie
a osvedčené postupy, a to najmä prostredníctvom politík budujúcich profesionalitu, účinnosť
a efektívnosť. Primeraná pozornosť by tiež mala byť venovaná pocitu blaha učiteľov, aby vzdelávacie
prostredie aj naďalej prispievalo k blahu a rozvoju študentov.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/valuing-our-teachers-and-raising-their-status_9789264292697-en
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Odolnosť študentov prisťahovaleckého pôvodu: faktory
formujúce blaho
The Resilience of Students with an Immigrant Background: Factors
that Shape Well-being
Migračné toky výrazne menia zloženie tried. Výsledky Programu
OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA) ukazujú,
že v roku 2015 takmer každý štvrtý 15-ročný študent krajiny OECD
uviedol, že sa buď narodil v zahraničí alebo aspoň jeden z jeho
rodičov je narodený v zahraničí. V období 2003-2015 podiel
študentov, ktorí migrovali alebo mali rodiča, ktorý migroval cez
medzinárodné hranice, vzrástol v priemere o 6 percentuálnych
bodov v krajinách OECD. Publikácia odhaľuje niektoré z ťažkostí,
s ktorými sa stretávajú študenti prisťahovaleckého pôvodu a kde
nachádzajú potrebnú podporu. Poskytuje hĺbkovú analýzu rizikových a ochranných faktorov,
ktoré vplývajú na odolnosť týchto študentov. Skúma úlohu vzdelávacích systémov, škôl a učiteľov pri
pomoci študentom prisťahovaleckého pôvodu integrovať sa do svojich komunít, prekonať ťažkosti
a budovať ich akademickú, sociálnu emocionálnu a motivačnú odolnosť.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-resilience-of-students-with-an-immigrant-background_9789264292093-en

Výučba pre globálne kompetencie v rýchlo sa meniacom svete
Teaching for Global Competence in a Rapidly Changing World
Publikácia predstavuje rámec PISA pre globálne kompetencie
vyvinutý zo strany OECD, ktorý čerpá z metodickej práce Centra pre
globálne vzdelávanie v rámci mimovládnej organizácie Asia Society. je
úzko spojený s definíciou zavedenou Centrom pre globálne vzdelávanie
v ázijskej spoločnosti. Na základe rozsiahlych skúseností Centra
s podporou pedagógov pri integrovaní globálnych kompetencií do
výučby správa poskytuje praktické usmernenie a príklady toho, ako
môžu pedagógovia začleniť globálne kompetencie do ich
existujúceho učebného plánu, výučby a hodnotenia.

http://www.oecd-ilibrary.org/education/teaching-for-global-competence-in-arapidly-changing-world_9789264289024-en
OECD Štatistiky pracovných síl 2017
OECD Labour Force Statistics 2017
Správa obsahuje podrobné štatistiky o pracovných silách,
zamestnanosti
a nezamestnanosti
mužov
a žien,
trvaní
nezamestnanosti, právnej forme zamestnania, zamestnanosti
podľa odvetví činnosti a práci na čiastočný úväzok. Zameriava sa
aj na mieru účasti na trhu práce a mieru nezamestnanosti podľa
pohlavia a veku a porovnáva hlavné zložky pracovnej sily. K dispozícii
sú údaje o jednotlivých členských krajinách OECD, o OECD ako celku,
eurozóne a Európskej únii za posledných desať rokov.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics2017_oecd_lfs-2017-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Starnutie a politiky zamestnanosti - USA 2018: Lepšia práca
s vekom a boj proti sociálnym nerovnostiam pri starnutí
Ageing and Employment Policies: United States 2018: Working Better
with Age and Fighting Unequal Ageing
V USA bola v roku 2016 miera zamestnanosti osôb vo vyššom
veku pomerne vysoká: 62% u 55- až 64-ročných osôb, v porovnaní
s 59% v priemere v krajinách OECD. Medzi jednotlivými skupinami
obyvateľstva však existujú veľké rozdiely. Predčasný odchod do
dôchodku je naďalej rozšíreným javom, najmä medzi pracovníkmi zo
zraniteľného
sociálno-ekonomického prostredia.
Predchádzanie
nerovnostiam pri starnutí, pokiaľ ide o výsledky v oblasti
zamestnanosti a výšku dôchodku, je nesmierne dôležité. Správa skúma
rôzne spôsoby odchodu starších pracovníkov z trhu práce a ako môžu byť zamestnávatelia motivovaní,
aby zamestnávali starších pracovníkov. Skúma najlepšie spôsoby, ako môžu USA podporiť
zamestnateľnosť pracovníkov počas ich celého pracovného života.

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/ageing-and-employment-policies-united-states-2018_9789264190115-en

OECD hodnotenie dôchodkových systémov Lotyšska
OECD Reviews of Pension Systems – Latvia
Správa obsahuje hodnotenie výkonnosti všetkých zložiek lotyšského
dôchodkového systému. Lotyšsko bolo prvou krajinou, ktorá v roku
1996 v plnej miere implementovala príspevkový dôchodkový
systém s vládou stanoveným výnosom, ktorý bol v roku 2001
doplnený povinným systémom založeným na investičnom
zhodnotení odvodov z príjmov. Dobrovoľné dôchodkové pripoistenie
zabezpečujú príjem len pre obmedzený počet ľudí. Vážna hospodárska
kríza, starnutie obyvateľstva a silná emigrácia odhalili v priebehu
posledných 20 rokov silné aj slabé stránky lotyšského dôchodkového
systému. Správa hodnotí aj minimálne a základné dôchodkové schémy, ktoré poskytujú prvú vrstvu
ochrany pred chudobou v starobe, a to najmä pre osoby s krátkou alebo neúplnou kariérou.
Samostatná analýza sa zameriava na schémy poistenia zdravotného postihnutia a na predčasné
odchody do dôchodku, vrátane schém pre pracovníkov v náročných a nebezpečných povolaniach.
Výsledkom podrobnej analýzy sú na mieru zostavené odporúčania, ako zlepšiť výkonnosť
dôchodkového systému a jeho jednotlivých prvkov.

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-pension-systems-latvia_9789264289390-en

OECD Hodnotenie politík trhu práce a sociálnych politík Litvy
OECD Reviews of Labour Market and Social Policies – Lithuania
Litva prešla od začiatku 90. rokov minulého storočia významnými hospodárskymi a sociálnymi
zmenami. Napriek mimoriadne hlbokej recesii, ktorá nasledovala po globálnej finančnej kríze pôsobivý
hospodársky rast za posledné dve desaťročia znížil rozdiely v príjmoch a produktivite v porovnaní inými
členskými krajinami OECD. Litva však čelí masívnej demografickej výzve, najmä v dôsledku veľkej
a pretrvávajúcej emigrácii spôsobenej predovšetkým nízkymi mzdami a nepriaznivými pracovnými
podmienkami. V rámci nového sociálneho modelu sa nedávno uskutočnili hlavné reformy zákonníka
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práce, systému poistenia v nezamestnanosti a politík v oblasti
zamestnanosti a dôchodkov, v snahe vylepšiť adaptabilitu na trhu
práce a príjmovú stabilitu a bezpečnosť. Správa poskytuje komplexnú
analýzu politík a postupov Litvy a ich porovnanie s osvedčenými
postupmi členských krajín OECD v oblasti práce, sociálnych vecí
a migrácie. Obsahuje viacero odporúčaní na riešenie kľúčových výziev,
ktorým Litva čelí a je zaujímavá i pre ostatné krajiny, ktoré chcú
podporiť inkluzívnejšiu ekonomiku.

http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecd-reviews-of-labourmarket-and-social-policies-lithuania_9789264189935-en

Ako imigranti prispievajú ekonomikám rozvojových krajín
How Immigrants Contribute to Developing Countries' Economies
Publikácia je výsledkom projektu, ktorý realizuje Rozvojové centrum
OECD a Medzinárodná organizácia práce, s podporou Európskej únie.
Správa sa týka desiatich partnerských krajín: Argentíny, Kostariky,
Pobrežia Slonoviny, Dominikánskej republiky, Ghany, Kirgizska, Nepálu,
Rwandy, Južnej Afriky a Thajska. Projekt Hodnotenie ekonomického
prínosu pracovnej migrácie v rozvojových krajinách ako
cieľových krajinách bol zameraný na poskytnutie kvantitatívnych
i kvalitatívnych empirických dôkazov o mnohorakých spôsoboch, akým
imigranti ovplyvňujú hostiteľské krajiny.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/how-immigrants-contribute-to-developing-countrieseconomies_9789264288737-en

Využívanie kombinovaného financovania na dosiahnutie cieľov
trvalo udržateľného rozvoja
Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals
Medzinárodné spoločenstvo jasne poukazuje na naliehavú potrebu
mobilizovať viac zdrojov na ukončenie extrémnej chudoby a zmiernenie
následkov zmeny klímy. Zmiešané finančné prostriedky sa objavujú
ako dôležité riešenie na pomoc pri získavaní zdrojov na podporu
cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách.
Rozšírenie zmiešaných finančných prostriedkov bez toho, aby boli
dobre známe jeho riziká, by však mohlo mať neúmyselné následky pre
poskytovateľov rozvojovej spolupráce. Táto správa predstavuje
komplexné hodnotenie stavu a priorít zmiešaného financovania,
keďže sa používa na podporu trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách. Opisuje pojmy
a definície, prezentuje prehľad aktérov a nástrojov a diskutuje o ponaučeniach získaných z kombinácie
prístupov, sledovania údajov, monitorovania a hodnotenia.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/making-blended-finance-work-for-the-sustainable-developmentgoals_9789264288768-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Geografická distribúcia finančných tokov do rozvojových krajín
2018: Platby, záväzky a indikátory podľa krajín
Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2018:
Disbursements, Commitments, Country Indicators
Výročná publikácia poskytuje komplexné údaje o objeme, pôvode
a druhoch pomoci a ďalších zdrojoch poskytnutých približne 150
rozvojovým krajinám. Podrobne zobrazuje príjmy oficiálnej rozvojovej
pomoci každej krajiny, ako aj ostatné oficiálne a súkromné finančné
prostriedky členov Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, multilaterálnych
agentúr a ďalších kľúčových donorov.

http://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flowsto-developing-countries-2018_fin_flows_dev-2018-en-fr

OECD hodnotenie rozvojovej spolupráce- Južná Kórea 2018
OECD hodnotenie rozvojovej spolupráce- Austrália 2018
OECD Development Co-operation Peer Reviews - Korea 2018
OECD Development Co-operation Peer Reviews - Australia 2018
V roku 2018 vydalo OECD dve publikácie, ktoré hodnotia rozvojovú
spoluprácu spôsobom tzv. peer review. Prvé hodnotenie je zamerané
na Južnú Kóreu, ktorá je často citovaná ako vzorový príklad toho, ako
môžu správne hospodárske politiky viesť ku rastu a rozvoju.
V priebehu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia tieto
politiky v Kórey zabezpečili prechod od chudoby k pokročilej
industrializácii. Budujúc na tomto úspechu Kórea v súčasnosti
zohráva významnú úlohu na globálnej scéne a zdieľa svoje poznatky
s ostatnými pomáhajúc preklenúť rozdiely medzi záujmami rozvojových a rozvinutých krajín. Toto
hodnotenie sa okrem iného zameriava na spôsob, akým Kórea rieši kľúčové výzvy pri koordinácii
grantov a pôžičiek a ako rozširuje svoj program pomoci o nové priority, ako sú pomoc krajinám
postihnutým krízou a bezpečnostnou nestabilitou.
Druhá správa hodnotí rozvojovú spoluprácu Austrálie, ktorá sa aktívne a dôsledne zasadzuje za
záujmy malých ostrovných rozvojových štátov a pacifického regiónu a zaoberá sa znižovaním
rizika katastrof a rodovou rovnosťou. V súlade s týmto zameraním austrálska vláda zaviedla jasnú
politickú víziu a s ňou súvisiace stratégie a usmernenia pre rozvojovú spoluprácu, ktoré majú v popredí
hodnotu za peniaze.

Kórea:
http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-korea2018_9789264288829-en
Austrália: http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-australia2018_9789264293366-en
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Správa o svetových trhoch: Ropa 2018
Market Series Report: Oil 2018
Tohtoročné vydanie Správy o svetových trhoch s ropou prináša tradičný
výhľad na nasledujúce päťročné obdobie do roku 2023, v ktorom
IEA predikuje zdravý globálny rast dopytu po rope, ktorému možno
vďačiť rozvojovým krajinám v Ázii. Aj keď rast spotreby ropy sa
v Číne
má
spomaliť
v dôsledku
implementácie
nových
environmentálnych politík zameraných na obmedzenie znečistenia
ovzdušia. Správa taktiež predpovedná silný nárast dopytu po celom
svete podmienený rastom v petrochemickom priemysle. Správa skúma
a hľadá odpovede na širokú škálu dôležitých otázok:

•
•
•
•
•

• dôsledky prijatých nariadení o námorných palivách a ich vplyv na
dopyt po rope;
• rast globálneho petrochemického sektora;
nárast elektrifikácie v čínskom dopravnom parku;
pokles cien v kľúčových krajinách produkujúcich ropu;
kvalitatívne charakteristiky ropy v dôsledku rýchleho nárastu produkcie v USA;
potreba investícií v severoamerickom regióne;
trendy na globálnom obchode s ropou a pod.
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http://www.iea.org/bookshop/768-Market_Series_Report:_Oil_2018

Prehľad energetických politík ČK IEA–Austrália 2018
Energy Policies of IEA Countries - Australia 2018
IEA po päťročnom období hodnotí progres Austrálie v sektore
energetiky, v ktorom je bohatá na zdroje energie. Austrália je
popredný vývozca uhlia, uránu a skvapalneného zemného plynu
(LNG). Avšak, domáci energetický sektor v Austrálii prechádza
výraznou transformáciou, predovšetkým v oblasti elektroenergetiky,
ktorá zaznamenáva vyššie podiely premenlivej veternej a solárnej
energie
(významne
v regióne
južnej
Austrálie).
Z hľadiska
zlepšovania energetickej bezpečnosti však Austrália čelí viacerým
obavám, ktoré sú podmienené znižujúcou produkciou ropy a naďalej
rastúcou závislosťou od dovozu ropných produktov. Trh s plynom tiež
zaznamenáva trenie z hľadiska jeho dodávok na východnom pobreží,
čo spôsobilo zvýšenie cien tejto komodity v regióne. Austrálsky
elektrizačný systém je vystavený obavám jeho spoľahlivosti, najmä v prípade extrémnych
poveternostných udalostí. Ďalším faktorom ostáva uhlíková náročnosť tohto systému, ktorá hoci
v nominálnych číslach klesá, stále je najvyššou medzi krajinami IEA. V tomto smere Austrália
významne podporuje využitie zemného plynu ako prechodné palivo k nízkouhlíkovému hospodárstvu,
avšak pre úspešné napredovanie týmto smerom bude dôležitý rozvoj zdrojov, dodatočná kapacita
potrubí a integrácia na trhu.

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesofIEACountriesAustralia2018Review.pdf
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Prehľad energetických politík mimo IEA – Čile 2018
Energy Policies Beyond IEA Countries - Chile 2018
V poradí druhý prehľad čilského energetického sektora uvádza, že
krajina sa stala svetovou destináciou pre vývojárov v oblasti solárnej
a veternej energie. Nové právne predpisy podporujú investície do
vytvárania kapacít v celom sektore elektroenergetiky. Rozšírená úloha
štátu v plánovaní pomohla podporiť rozvoj projektov, najmä v oblasti
prenosu elektrickej energie, vďaka čomu krajina uspela v prepojení
vnútroštátneho elektrizačného systému. Integrácia rastúcich
podielov premenlivej obnoviteľnej energie si vyžaduje flexibilný
energetický systém, ktorý požaduje väčšiu kapacitu prenosovej
infraštruktúr a skladovacích kapacít. Čilská vláda by v nasledujúcom
období mala zabezpečiť, aby dizajn a infraštruktúra trhu s elektrickou
energiou uľahčili integráciu slnečnej a veternej energie. Využitím
svojho obrovského potenciálu v oblasti obnoviteľnej energie môže dôjsť
k výraznému zníženiu cien elektriny a závislosti od dovozu iných palivových zdrojov. Obnoviteľné
zdroje a implementácia opatrení energetickej efektívnosti napomôžu v boji o znižovaní emisií
uhlíka a znečisťovaní ovzdušia. IEA odporúča, aby Čile vo zvýšenej miery využívalo povinné normy
energetickej hospodárnosti výrobkov, zariadení, vozidiel a budov. Energetické a klimatické aspekty by
mali byť neoddeliteľnou súčasťou dlhodobých politík v oblasti dopravy a mestského rozvoja.

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyPoliciesBeyondIEACountriesChile2018Review.pdf

Výhľad nordickej elektromobility 2018
Nordic EV Outlook 2018
Severný región Európy je bezprecedentne na čele celosvetového rastu
elektromobility. Táto Správa sa zameriava na identifikáciu a diskusiu
o nedávnom vývoji elektromobility v piatich severských krajinách
Európy: Dánsku, Fínsku, na Islande, v Nórsku a vo Švédsku. Správa
analyzuje a hodnotí súčasný stav trhu s elektrickými vozidlami,
rozmiestnenie nabíjacej infraštruktúry a integráciu s elektrickou
rozvodnou sieťou na úrovni jednotlivých krajín. Analyzuje úlohu
európskych, národných a miestnych politických rámcov pri podpore
tohto vývoja. Analýza tiež poskytuje informácie o správaní
spotrebiteľov a obsahuje prehľad o pokroku v oblasti elektromobility
v tomto regióne až do roku 2030.

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/nordic-ev-outlook2018.html

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