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Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje
informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách,
ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry (IEA, NEA a ITF)
v období od 26. marca do 15. júla 2018.
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
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OECD hospodársky výhľad, rok 2018, prvé vydanie
OECD Economic Outlook, Volume 2018, Issue 1
Hospodársky výhľad pripravuje OECD dvakrát do roka. Analyzuje v ňom vývoj
hlavných ekonomických trendov a výhľadov na najbližšie dva roky. Výhľad
predstavuje konzistentný súbor projekcií o produkcii, zamestnanosti, cenách
a ďalších dôležitých ekonomických veličinách. OECD pripravuje výhľad pre
všetky krajiny OECD a niektoré dôležité nečlenské krajiny. Aktuálne vydanie
zahŕňa všeobecné hodnotenie, osobitnú kapitolu o výzvach jednotlivých politík
vyplývajúcich z medzinárodného obchodu a finančnej integrácie a kapitolu, ktorá
sumarizuje vývoj a poskytuje prognózy pre každú jednotlivú krajinu. Obsahuje
aj štatistickú prílohu.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-volume-2018-issue-1_eco_outlookv2018-1-en
OECD hospodársky prehľad: Európska únia 2018
OECD Economic Surveys: European Union 2018
Po rokoch krízy európske hospodárstvo zažíva silné oživenie, ktoré má
pokračovať aj v roku 2018 a 2019. V čase prebiehajúcej expanzie je potrebné
podľa OECD zamerať pozornosť na dlhodobé výzvy Európy, medzi ktoré patria
rozdiely v oblasti životných podmienok, Brexit, nízky potenciálny rast, starnutie
obyvateľstva a neustály technologický vývoj. Pre zvýšenie dôvery obyvateľov sa
EÚ musí zamerať na politiky, ktoré podporujú silnejší a inkluzívnejší rast.
Reforma rozpočtu EÚ by mohla zvýšiť rast a urobiť ho inkluzívnejší tým, že sa
zintenzívnia investície do výskumu a vývoja, lepšie sa využijú výdavky na
súdržnosť a poľnohospodárstvo s cieľom znížiť regionálne rozdiely. Potrebné je
navýšiť finančné prostriedky na podporu menej kvalifikovanej mládeže. EÚ by mala dobudovať jednotný
trh a odstrániť prekážky v oblasti služieb, energetiky, digitálnej technológie a dopravy. Prehlbovanie
jednotného trhu a rýchlejšie prijatie digitálnych technológií vytvoria nové pracovné miesta. EÚ by mala
lepšie pomáhať zaostávajúcim regiónom a podporiť tie regióny, ktoré boli negatívne zasiahnuté
globalizáciou alebo technologickými zmenami.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-european-union-2018_eco_surveyseur-2018-en
OECD hospodársky prehľad: Eurozóna 2018
OECD Economic Surveys: Euro Area 2018
Eurozóna dosahuje silný ekonomický rast, ktorý by mal pokračovať aj v roku
2018 a 2019. Podľa OECD by sa mali zlepšené hospodárske podmienky využiť
na prijatie ďalších reforiem potrebných na zvýšenie odolnosti eurozóny voči
potenciálnym krízam a zabezpečenie udržateľného rastu. Rýchle riešenie
nesplácaných úverov by zvýšilo ponuku nových úverov. Vlády by mali využiť
oživenie na zlepšenie fiškálnych pozícií a postupné znižovanie verejných dlhov.
Zjednodušenie fiškálnych pravidiel by pri zachovaní potrebnej flexibility umožnilo
dosiahnuť väčšiu funkčnosť týchto pravidiel. Banková únia zostáva nedokončená,
avšak ďalší pokrok je kľúčový na dosiahnutie väčšieho súkromného zdieľania rizík. V záujme ďalšieho
znižovania potenciálne škodlivých väzieb medzi bankami a štátmi by sa mala súčasne zvažovať
kombinácia politík stimulujúcich banky na diverzifikáciu portfólia držaných štátnych dlhopisov a
zavedenie európskeho bezpečného aktíva.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-euro-area-2018_eco_surveys-euz2018-en
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OECD hospodársky prehľad: Spojené štáty americké 2018
OECD Economic Surveys: USA 2018
Súčasné oživenie v USA patrí medzi najdlhšie a najsilnejšie v histórii. Silný rast
tvorby pracovných miest znížil nezamestnanosť a podporil zamestnanosť.
Blahobyt obyvateľov sa zvýšil a je vyšší ako priemer krajín OECD. Krátkodobý
výhľad rastu ekonomiky je silný aj vďaka silnému fiškálnemu stimulu.
V dlhodobom horizonte by prospelo ekonomike zlepšenie podnikateľského
prostredia, čím by sa vytvoril priestor pre tvorbu nových firiem a rast
produktivity. Účasť pracovníkov v strednom veku na pracovnom trhu je relatívne
nízka a len pomaly sa zvyšuje po poklese spôsobený krízou. Straty pracovných
miest sa stávajú pretrvávajúcimi v oblastiach postihnutých nepriaznivými
štrukturálnymi šokmi. Okrem toho, zmeniť pracovné miesto sa stáva náročnejšie, najmä z obavy
automatizácie a globalizácie. Účasť na trhu práce je tiež nepriaznivo ovplyvnená závislosťou obyvateľstva
od opiátov, ktorá má za následok vysoký počet úmrtí a prináša výdavky na zdravotnú starostlivosť.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-united-states-2018_eco_surveysusa-2018-en
OECD hospodársky prehľad: Nemecko 2018
OECD Economic Surveys: Germany 2018
Nemecko zažíva dobré ekonomické obdobie. Silný export ťaží z inovatívneho
výrobného sektora. Nízka miera nezamestnanosti podporila dopyt domácností.
Celkovo má obyvateľstvo vysokú životnú úroveň. Podiel obyvateľov v relatívnej
príjmovej chudobe je nižší ako vo väčšine krajín OECD. Hlavnou výzvou tvorcov
politík je zabezpečiť, aby sa v budúcnosti udržali silné sociálne a hospodárske
výsledky a aby sa zintenzívnili snahy o zníženie nerovnosti príjmov a rizika
chudoby. Nové technológie je potrebné využívať rozsiahlejšie tak, aby mala
z nich prospech celá spoločnosť. Výzvou bude prechod na nízko emisnú
ekonomiku. Zrýchlená technologická zmena vyžaduje, aby boli pracovníci
pripravení prispôsobiť sa novým výzvam počas celého aktívneho veku. Lepšie
využívanie zručností pracovníkov, najmä medzi ženami, môže tiež zvýšiť produktivitu. Posilnenie
možností vzdelávania pre ľudí so slabým sociálno-ekonomickým zázemím prináša všetkým lepší prístup
k ekonomickým príležitostiam.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-germany-2018_eco_surveys-deu2018-en
OECD hospodársky prehľad: Holandsko 2018
OECD Economic Surveys: Netherlands 2018
Holandsko zažíva silný hospodársky rast s priaznivým výhľadom a zdravými
verejnými financiami. Výhľad môže negatívne ovplyvniť výsledok Brexitu.
Podľa OECD by Holandsko malo prijať reformy, ktoré by pripravili ekonomiku
na postupujúcu digitalizáciu a globalizáciu. Daňový systém by sa mal
zjednodušiť, aby podporil rast a nezvyšoval nerovnosti. Reformy by pomohli
zvýšiť inkluzívnosť na trhu práce. Kombinácia reformy daňového systému
a regulácie by zabezpečila lepšiu kvalitu pracovných miest pre samostatne
zárobkovo činné osoby a pracovníkov na dobu určitú. Existuje tiež priestor na
zníženie veľkého rozdielu medzi pohlaviami v práci na čiastočný úväzok a
zvyšovanie zručností zraniteľných pracovníkov.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-netherlands-2018_eco_surveys-nld2018-en
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OECD hospodársky prehľad: Grécko 2018
OECD Economic Surveys: Greece 2018
Grécko je na ceste oživenia z recesie. Doterajšie prijaté reformy začali prinášať
výsledky a fiškálna konsolidácia zvýšila kredibilitu Grécka a znížila neistotu.
Reforma trhu práce zvýšila konkurencieschopnosť gréckej ekonomiky, podporila
rast zamestnanosti. Rast miezd a produktivity je však naďalej nízky. Investície
sa doteraz nepodarilo oživiť. Výber daní sa zlepšil, daňový systém je naďalej
závislý na vysokých sadzbách a úzkom základe, čo oslabuje rast a vytvára
nerovnosti. Verejný dlh zostáva vysoký. Zníženie dlhu bude závisieť od
dlhodobého potenciálu rastu ekonomiky, udržania zodpovednej fiškálnej politiky
a dodatočnej reštrukturalizácie dlhu, ak bude potrebná. Aby sa zvýšila
zamestnanosť a mzdy a znížila chudoba, je potrebné zlepšiť proces vyjednávania
kolektívnych zmlúv, prepojiť vzdelávanie s potrebami pracovného trhu, ako aj posilniť inovácie a tréningy
zamestnancov. Grécko zlepšilo investičné prostredie, avšak potrebné je plne implementovať reformu
trhu produktov, zlepšiť kvalitu regulácie a zvýšiť transparentnosť, bojovať proti korupcii a šedej
ekonomike. Krajina by mala znížiť úroveň nesplácaných úverov a postupne zrušiť kontroly pohybu
kapitálu, čím by sa zvýšila stabilita.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2018_eco_surveys-grc-2018en
Príležitosti pre všetkých
Rámec pre politické opatrenia v oblasti inkluzívneho rastu
Opportunities for all
A Framework for policy action on inclusive growth
Globalizácia, digitalizácia, demografia a zmena klímy transformujú naše
hospodárstva a naše spoločnosti. Poskytujú nové príležitosti na rast, ale zároveň
zvyšujú riziko hlbších nerovností. Zníženie nerovností tým, že rast bude
prospešný pre všetkých, je najlepší spôsob ako vybudovať silné základy pre
budúcu prosperitu a dať každému príležitosť prispieť a uspieť. Aby sa to stalo,
je potrebné brať do úvahy rovnosť už od začiatku, keď vlády navrhujú rastové
politiky, namiesto toho, aby sa neskôr zaoberali redistribúciou statkov. OECD
vytvorila rámec pre kroky v oblasti inkluzívneho rastu s cieľom pomôcť vládam zlepšiť vyhliadky tých,
ktorí v súčasnosti zaostávajú.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/opportunities-for-all_9789264301665-en
Konkurencieschopnosť v juhovýchodnej Európe
Výhľad politiky 2018
Competitiveness in South East Europe
A Policy Outlook 2018
Budúci hospodársky rozvoj a blahobyt občanov v juhovýchodnej Európe (SEE)
čoraz viac závisia od väčšej hospodárskej konkurencieschopnosti. Realizácia
hospodárskeho potenciálu regiónu si vyžaduje holistický prístup zameraný na
rast. Druhé vydanie programu Konkurencieschopnosť v juhovýchodnej
Európe: Výhľad politiky sa snaží pomôcť tvorcom politík v SEE zhodnotiť
pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov rastu a porovnať ich s regionálnymi
partnermi a osvedčenými postupmi OECD. 17 aspektov, na ktoré sa vzťahuje
táto správa, zahŕňa široké spektrum oblastí kľúčových pre konkurencieschopnosť hospodárstva, vrátane
podnikateľského prostredia, zručností a kapacít, hospodárskej štruktúry regiónu a jeho riadenia. Šesť
hodnotených ekonomík SEE prijalo stratégie na zlepšenie celkovej úrovne vzdelania a konajú s cieľom
odstrániť technické prekážky obchodu.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/competitiveness-in-south-east-europe_9789264298576-en
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Japonsko: Podpora inkluzívneho rastu pre starnúcu spoločnosť
Japan: Promoting Inclusive Growth for an Ageing Society
Japonsko dosiahlo pomerne vysokú úroveň blahobytu: úroveň kvalifikácie je
vysoká, nezamestnanosť je nízka a priemerná dĺžka života je najvyššia v OECD.
Na dosiahnutie inkluzívneho rastu a lepšieho blahobytu však musí Japonsko
riešiť dôležité výzvy na podporu fiškálnej udržateľnosti, zníženie rozdielov v
produktivite v porovnaní s vedúcimi krajinami OECD a riadenie demografického
prechodu. Nový fiškálny plán presahujúci rámec primárneho prebytku by mal
obsahovať konkrétne opatrenia na zvýšenie príjmov a kontrolu výdavkov.
Zvýšenie stagnujúcej produktivity si bude vyžadovať rastúce investície do
výskumu a vývoja, využívanie digitálnej ekonomiky, posilnenie dynamiky MSP
a zníženie prekážok priamych zahraničných investícií a obchodu s cieľom
podporiť väčšiu integráciu do globálnych hodnotových reťazcov.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/japan-promoting-inclusive-growth-for-an-ageingsociety_9789264299207-en
Prístup k spravodlivosti pre podnikanie a inkluzívny rast v Lotyšsku
Access to Justice for Business and Inclusive Growth in Latvia
Podobne ako v mnohých krajinách OECD, prijíma Lotyšsko inovatívny
a užívateľsky orientovaný prístup k zlepšovaniu právnych služieb a v oblasti
spravodlivosti posilňuje sektor súdnictva a orgány činné v trestnom konaní. Táto
správa hodnotí obchodný, právny a regulačný rámec v Lotyšsku a zdôrazňuje
jeho vplyv na podniky, jeho vhodnosť pre rôzne formy obchodnej činnosti.
Analyzuje podnikateľské potreby v oblasti práva a spravodlivosti a hodnotí
prístupnosť i schopnosť verejných služieb reagovať na podnikanie, vrátane
mechanizmov riešenia sporov. Napokon správa obsahuje odporúčania, ktoré
pomôžu Lotyšsku lepšie prispôsobiť služby v oblasti spravodlivosti potrebám
podnikania, a tým podporiť inkluzívnejší rast.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/access-to-justice-for-business-and-inclusive-growth-inlatvia_9789264303416-en
Nemecko: smerom k silnejšiemu, spravodlivejšiemu a
ekologickejšiemu rastu
Germany: Towards Stronger, Fairer and Greener Growth
Nemecká ekonomika celkovo funguje veľmi dobre. Mnohí občania sa však
domnievajú, že nedostávajú výhody vyplývajúce z dobrej hospodárskej
výkonnosti, čo dokazujú výsledky nedávnych volieb. Vnímajú, že ich istota je
ohrozená technologickými zmenami, zahraničnou konkurenciou a príchodom
migrantov. Nová vláda Nemecka bude musieť riešiť tieto otázky tým, že bude
nielen silnejšia, ale aj spravodlivejšia a ekologickejšia. Táto správa identifikuje
kľúčové politické reformy, ktoré pomôžu krajine dosiahnuť tento cieľ: podporiť
rast produktivity, zvýšiť verejné investície a zabezpečiť, aby všetci mohli mať
prospech zo silnej ekonomiky Nemecka. Nemecká vláda potrebuje správnu
pracovnú, vzdelávaciu a daňovú politiku na podporu prístupu ku kvalitným pracovným miestam pre
všetkých, vrátane žien, mládeže, starších ľudí a prisťahovalcov, a zároveň na plnenie cieľov krajiny v
oblasti klímy.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/germany-towards-stronger-fairer-and-greenergrowth_9789264300675-en
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Produktivita a pracovné miesta v globalizovanom svete
(Ako) Môžu mať všetky regióny prospech?
Productivity and Jobs in a Globalised World
(How) Can All Regions Benefit?
Táto správa skúma, ako môžu regionálne politiky podporovať rast
produktivity a počtu pracovných miest. Zatiaľ čo v krajinách OECD došlo k
pozoruhodnému poklesu nerovností, v rovnakých časových obdobiach sa
zvýšila nerovnosť medzi regiónmi v určitých krajinách. Regióny, ktoré
znižovali rozdiely v produktivite, mali tendenciu profitovať z hospodársky
živých obchodovateľných odvetví a integrácie do dobre fungujúcich miest.
V tejto správe sa podrobne uvádza úloha sektora obchodu ako hnacej sily
rastu produktivity a jeho vzťahu k zamestnanosti. Zohľadňuje, ako regióny
integrujú globálne hodnotové reťazce a zdôrazňuje úlohu regionálnych a politických väzieb pri podpore
rastu produktivity a tvorby pracovných miest.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/productivity-and-jobs-in-a-globalisedworld_9789264293137-en
Správna cesta
Strategické priority pre Mexiko
Getting it Right
Strategic Priorities for Mexico
Mexiko je šampiónom v zavádzaní reforiem, pričom odštartovalo reformy
v širokom spektre oblastí. Reformy prinášajú prvé pozitívne výsledky, ale
nie v dostatočnej miere. V mnohých oblastiach blahobytu, vrátane
vzdelávania, zdravotníctva a bezpečnosti, Mexiko zaostáva za priemerom
členských krajín OECD. Krajina urobila veľa pri budovaní konkurenčného
hospodárstva, ale progres bol veľmi pomalý najmä v dvoch konkrétnych
oblastiach: posilňovaní inštitúcií a zabezpečení inklúzie. Kapacity verejného
sektora sú nedostatočné, korupcia je na vysokej úrovni a vymožiteľnosť práva je taktiež nízka. Do
budúcna bude potrebné pokračovať v začatých reformách a efektívne implementovať potrebné
legislatívne zmeny. Iba tak bude Mexiko schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu života pre svojich obyvateľov.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/getting-it-right_9789264292062-en
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové
účely: Bahamy v roku 2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes:
The Bahamas 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové
účely: Nový Zéland v roku 2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes:
New Zealand 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Monako v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Monaco 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Estónsko v roku
2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Estonia 2018 (Second
Round)
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Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Francúzsko v roku
2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: France 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Belgicko v roku
2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Belgium 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Maďarsko v roku
2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Hungary 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Ghana v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Ghana 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely je multilaterálny rámec pre
daňovú transparentnosť a zdieľanie informácií, na ktorom sa na rovnakom základe podieľa viac ako 150
jurisdikcií. Globálne fórum sleduje a porovnáva vykonávanie medzinárodných štandardov výmeny
informácií na požiadanie (EOIR) a automatickú výmenu informácií. Všetci členovia Globálneho fóra sa
dohodli, že vykonávanie EOIR sa bude posudzovať prostredníctvom partnerského preskúmania. Navyše,
aj nečlenovia Globálneho fóra, ktorí sú relevantní pre prácu Globálneho fóra, sú preskúmaní. Právny a
regulačný rámec každej jurisdikcie sa hodnotí rovnako. Výsledkom je hodnotenie každého z podstatných
prvkov a celkové hodnotenie. Prvé kolo revízií sa uskutočnilo od roku 2010 do roku 2016. Globálne fórum
sa dohodlo, že všetci členovia a príslušní nečlenovia by mali podliehať druhému kola preskúmania, ktoré
sa začne v roku 2016, aby sa zabezpečilo trvalé dodržiavanie a implementácia normy EOIR. Zatiaľ čo
prvé kolo revízií sa vo všeobecnosti uskutočňovalo ako samostatné hodnotenia pre fázu 1 (preskúmanie
právneho rámca) a pre fázu 2 (preskúmanie EOIR v praxi), hodnotenia EOIR začínajúce v roku 2016
spája aspekty fázy 1 aj fázy 2 do jedného preskúmania. Správy o záverečnej revízii sa uverejňujú a od
preskúmaných krajín sa očakáva, že budú dodržiavať všetky odporúčania. Konečným cieľom je pomôcť
jurisdikciám účinne implementovať medzinárodné normy transparentnosti a výmeny informácií na
daňové účely. Viac informácií o práci Globálneho fóra o transparentnosti a výmene informácií pre daňové
účely nájdete na stránke www.oecd.org/tax/transparency.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-the-bahamas-2018-second-round_9789264291805-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-new-zealand-2018-second-round_9789264291171-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-monaco-2018-second-round_9789264291157-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-estonia-2018-second-round_9789264291034-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-france-2018-second-round_9789264291058-en
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https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-belgium-2018-second-round_9789264290839-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-hungary-2018-second-round_9789264291133-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-informationfor-tax-purposes-ghana-2018-second-round_9789264291119-en

Reportovanie podľa jednotlivých krajín –
Kompilácia správ zo vzájomného hodnotenia (Fáza 1)
Country-by-Country Reporting –
Compilation of Peer Review Reports (Phase 1)
V rámci minimálneho štandardu akcie 13 sa jurisdikcie krajín zaviazali
podporovať daňovú transparentnosť tým, že žiadajú najväčšie nadnárodné
skupiny podnikov, aby poskytli globálne rozdelenie svojich príjmov, daní a
ďalších ukazovateľov podľa umiestnenia hospodárskej činnosti. Získané
informácie o operáciách skupín na celom svete pomôžu daňovým úradom pri
posudzovaní rizík. Vzájomné hodnotenia akcie 13 minimálneho štandardu
prebieha postupne v troch ročných fázach v rokoch 2017, 2018 a 2019. Proces
postupného preskúmania sleduje postupné vykonávanie hlásení podľa
jednotlivých krajín (Country-by-Country). Každá fáza preskúmania sa zameriava na rôzne aspekty troch
kľúčových oblastí, ktoré sú predmetom preskúmania: vnútroštátny právny a administratívny rámec,
rámec pre výmenu informácií, ako aj dôvernosť a primerané využívanie správ CbC. Táto výročná správa
odzrkadľuje výsledok prvého preskúmania zameraného na vnútroštátny právny a administratívny rámec.
Obsahuje prehľad 95 jurisdikcií, ktoré poskytli právne predpisy alebo informácie týkajúce sa
implementácie reportovania podľa jednotlivých krajín.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/country-by-country-reporting-compilation-of-peer-reviewreports-phase-1_9789264300057-en
Zdaňovanie úspor domácností
Taxation of Household Savings
Táto správa poskytuje podrobný prehľad zdaňovania úspor domácností v
krajinách OECD a partnerských krajinách. Skúma rôzne prístupy krajín
k zdaneniu úspor domácností a vypočíta marginálne efektívne daňové sadzby
pre širokú škálu nástrojov sporenia (vrátane bankových účtov, dlhopisov,
akcií, súkromných dôchodkov a bývania) s cieľom posúdiť vplyv týchto
prístupov na sklon ľudí k úsporám. Analyzuje držanie aktív pomocou distribúcie
príjmov a bohatstva za účelom pomôcť posúdiť distribučný vplyv zdaňovania
úspor a diskutuje o nedávnych zmenách v oblasti výmeny informácií pre
daňové účely. Takisto vyvodzuje celý rad dôsledkov tejto analýzy pre politiku
zdaňovania úspor v rámci programu inkluzívneho rastu.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-of-household-savings_9789264289536-en
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Zdaňovanie miezd 2018
Taxing Wages 2018
Výročná publikácia obsahuje podrobnosti o daniach zaplatených zo mzdy v
krajinách OECD. Zahŕňa dane z príjmov fyzických osôb a príspevky na
sociálne zabezpečenie platené zamestnancami, príspevky na sociálne
zabezpečenie a dane zo mzdy zaplatené zamestnávateľmi a peňažné dávky
členov rodiny. Ukazuje, ako sa tieto dane a prínosy vypočítavajú v každej
členskej krajine, a skúma, ako ovplyvňujú príjmy domácností. Výsledky tiež
umožňujú kvantitatívne porovnávanie úrovní nákladov práce medzi
jednotlivými krajinami a celkové postavenie samostatných osôb a rodín na
rôznych úrovniach príjmov. Publikácia zobrazuje priemerné a hraničné
efektívne sadzby dane z mzdových nákladov na osem rôznych typov
domácností, ktoré sa líšia podľa úrovne príjmov a zloženia domácností (slobodné osoby, osamelí rodičia,
jeden alebo dvaja zárobkovo činní partneri s deťmi alebo bez nich).
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2018_tax_wages-2018-en
Úloha a dizajn dane z čistého bohatstva v OECD
The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD
Táto správa skúma a hodnotí súčasné a historické použitie čistých daní z
bohatstva definovaných ako opakujúce sa dane z jednotlivých čistých aktív v
krajinách OECD. Poskytuje informácie o využívaní daní z bohatstva, ako aj o
trendoch v nerovnosti príjmov a majetku. Následne posúdi prípad pre a proti
použitiu čistého zdanenia majetku, aby zvýšil príjmy a znížil nerovnosť na
základe úvah o efektívnosti, spravodlivosti a správe daní. Účinky daní z príjmov
z osobného kapitálu a daní z prevodu majetku sú tiež zanalyzované s cieľom
pochopiť, ako tieto dane súvisia s čistými daňami z majetku. Správa sa venuje
otázkam praktického dizajnu daní a ukazuje, že spôsob, akým je navrhnutá
čistá daň z majetku, môže mať významný vplyv na efektívnosť a spravodlivosť
dane. Správa sa uzatvára s množstvom praktických odporúčaní daňovej politiky týkajúcich sa čistých
daní z majetku.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-role-and-design-of-net-wealth-taxes-in-theoecd_9789264290303-en
OECD výhľad štátnych pôžičiek 2018
OECD Sovereign Borrowing Outlook 2018
Výročná správa OECD o štátnych pôžičkách v roku 2018 analyzuje hrubé
a čisté požiadavky na pôžičky, obchodovateľný dlh jednotlivých vlád a
stratégie financovania pre OECD ako celok, ako aj jednotlivé krajiny. Okrem
toho skúma: interakcie medzi fiškálnou politikou; riadením verejného dlhu a
menovej politiky; postupy a nástroje; likviditu na sekundárnych trhoch; a
alternatívne prístupy k štátnym pôžičkám, ako napríklad zelené dlhopisy,
rovnako tak nástroje naviazané na HDP v kontexte globálneho hospodárskeho
a finančného vývoja.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-sovereign-borrowing-outlook-2018_sov_b_outlk-2018en
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OECD štatistiky poisťovníctva 2017
OECD Insurance Statistics 2017
Táto výročná publikácia uvádza oficiálne štatistiky poisťovníctva pre všetky
krajiny OECD, vrátane údajov o vybraných poistných, nárokoch a províziách
podľa typu poistenia; investície podľa typu investície; a počty spoločností a
zamestnancov. Údaje, ktoré sú v čo najväčšej možnej miere štandardizované,
sú rozčlenené do viacerých podkapitol a séria ukazovateľov robí charakteristiky
národných trhov ľahšie zrozumiteľnými.
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-insurance-statistics-2017_ins_stats-2017en
Zjednodušenie obchodu a globálna ekonomika
Trade Facilitation and the Global Economy
V globalizovanom svete, kde tovar prekračuje mnohokrát hranice, je uľahčenie
obchodu nevyhnutné na zníženie celkových obchodných nákladov a zvýšenie
hospodárskeho blahobytu najmä v rozvojových a rozvíjajúcich sa
ekonomikách. Snahy o uľahčenie, ktoré podnikli rôzne krajiny na celom svete,
tiež ukazujú, že prínos takýchto opatrení jasne kompenzuje náklady a výzvy
spojené s ich implementáciou.
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-facilitation-and-the-global-economy_9789264277571-en
Prečo krajiny exportujú falzifikáty?
Úloha riadenia, presadzovanie a sociálno-ekonomické faktory
Why Do Countries Export Fakes? The role of governance frameworks,
enforcement and socio-economic factors.
Táto štúdia poskytuje dôkladný prieskum série faktorov, ktoré môžu vysvetliť
tendenciu krajiny vyvážať falšovaný tovar. Analýza skúma úlohu a súhru
makroekonomických faktorov, riadiacich premenných a prítomnosti zón
voľného obchodu, logistických zariadení a uľahčenia obchodu. Okrem toho
analyzuje narušenie úlohy a presadzovanie práva duševného vlastníctva pri
uľahčení obchodu s falšovanými výrobkami a poskytuje údaje o týchto
prepojeniach.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/why-do-countries-export-fakes_9789264302464-en
Obchod s falšovaným tovarom a talianska ekonomika
Ochrana duševného vlastníctva v Taliansku
Trade in Counterfeit Goods and the Italian Economy
Protecting Italy's intellectual property
Talianska ekonomika je inovatívna a bohatá na duševné vlastníctvo (IP),
pričom takmer každý priemysel vyrába alebo používa IP. Priemyselné
odvetvia náročné na IP sú veľmi dobre integrované do globálnej ekonomiky
prostredníctvom aktívnej účasti na globálnych hodnotových reťazcoch.
Súčasne rastú hrozby falšovania a pirátstva. Táto správa meria priame,
ekonomické účinky falšovania na talianskych spotrebiteľov, taliansky
maloobchod a spracovateľský priemysel a taliansku vládu. Skúma vplyv
dopadu falšovaných výrobkov na Taliansko a na talianskych držiteľov práv duševného vlastníctva a na
celosvetový obchod s falšovanými výrobkami.
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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https://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-goods-and-the-italianeconomy_9789264302426-en
Behaviorálne poznatky pre verejnú integritu
Využitie ľudského faktora na boj proti korupcii
Behavioural Insights for Public Integrity
Harnessing the Human Factor to Counter Corruption
Jadrom integrity je ľudská voľba. Behaviorálny výskum odhaľuje dva
determinanty integrity: vnútornú dynamiku toho, ako jednotlivci robia
morálne rozhodnutia a ako tieto rozhodnutia formujú a ovplyvňujú iní
ľudia. Táto správa opisuje, ako môžu poznatky o správaní pomôcť
zefektívniť a zintenzívniť politiky integrity a boja proti korupcii. Obsahuje
konkrétne aplikácie a poskytuje tvorcom politík usmernenie o tom, ako
používať postrehy týkajúce sa správania pri navrhovaní politík integrity a
boja proti korupcii.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/behavioural-insights-for-public-integrity_9789264297067en
Benchmarking reformy verejnej správy v Kazachstane
Benchmarking Civil Service Reform in Kazakhstan

11
Modernizácia štátnej služby je kľúčovou prioritou v Kazachstane. Táto
publikácia využíva prieskum OECD o strategickom riadení ľudských zdrojov
(HRM) na úradoch vlád s cieľom preskúmať, ako sa porovnávajú postupy
Kazachstanu s krajinami OECD v niekoľkých strategických oblastiach.
Skúma tiež, ako sa Kazachstan zameriava na zručnosti a kompetencie v
celom pracovnom cykle; ako výkonnostné a platobné systémy prispievajú
k zlepšeniu kvality verejných služieb, dostupnosti a schopnosti reagovať
na nové výzvy; a na úlohu manažérov v procese implementácie reforiem.
Správa navrhuje oblasti na ďalšie zlepšenie
s cieľom pomôcť
Kazachstanu rozvinúť profesionálnu, strategickú a inovatívnu štátnu službu.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/benchmarking-civil-service-reform-inkazakhstan_9789264288096-en
Otvorené vládne údaje v Mexiku
Cesta vpred
Open Government Data in Mexicko
The Way forward
Táto správa analyzuje pokrok, ktorý dosiahlo Mexiko pri implementácii
odporúčaní OECD 2016 Open Government Data Survey. Identifikuje oblasti
na ďalšie zlepšovanie a navrhuje súbor odporúčaní v oblastiach ako
inštitucionálna
správa,
strategické
vedenie,
vlastníctvo
politiky,
monitorovanie a podávanie správ a digitálne zručnosti. Správa zdôrazňuje,
ako otvorená politika v oblasti údajov môže prispieť k vládnym prioritám, ako
je boj proti korupcii a sociálnej inklúzii, zdôrazňuje kľúčovú úlohu vlády pri
vytváraní podmienok a príležitostí pre inováciu a spoluprácu. Zdôrazňuje tiež
úlohu, ktorú zohrávajú aktéri zo súkromného a tretieho sektora, novinári a akademická obec pri
zabezpečovaní kontinuity a udržateľnosti politiky.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-data-in-mexico_9789264297944-en
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OECD Prehľad digitálnej transformácie: Digitálne vo Švédsku
OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden
Prehľad OECD digitálnej transformácie: Digitálne vo Švédsku analyzuje
nedávny vývoj digitálneho hospodárstva v krajine, prehodnocuje politiky
súvisiace s digitalizáciou a vydáva odporúčania na zvýšenie súdržnosti politík
v tejto oblasti. Správa skúma nedávny vývoj infraštruktúry pre digitálnu
ekonomiku, telekomunikačné trhy a súvisiace predpisy a politiky vo Švédsku.
Skúma trendy v používaní digitálnych technológií jednotlivcami, podnikmi a
vládou a skúma politiky na podporu šírenia. Politiky digitálnej bezpečnosti sa
analyzujú s cieľom posúdiť ich silné stránky a obmedzenia. Správa skúma aj
príležitosti a výzvy, ktoré prináša digitalizácia v kľúčových oblastiach
a analyzuje reakcie na tieto zmeny. Oblasti pokrytia sa pohybujú od globálnych hodnotových reťazcov a
inovácií až po pracovné miesta, zručnosti a prácu v digitálnom hospodárstve. Správa opätovne
prehodnocuje tieto politiky vo vzťahu k ich súdržnosti medzi rôznymi oblasťami s cieľom podporiť synergie
medzi ministerstvami a inštitúciami na základe rámca politík celého programu OECD "Going Digital:
Transformácia pre rast a dobré životné podmienky".
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-goingdigital-in-sweden_9789264302259-en
Blockchain a jeho vývoj: Kódovanie dopravy 21. storočia
Blockchain and Beyond: Encoding 21st Century Transport
Digitálne technológie čím ďalej, tým viac ovplyvňujú transformáciu dopravy.
Publikácia analyzuje, akým spôsobom by ju mohol potenciál posunu vo vede
hromadných údajov a kódovania zlepšiť. Tieto technológie umožňujú
zúčastneným stranám vstúpiť do priameho vzťahu podľa spoločne dohodnutého
súboru pravidiel s vysokou mierou dôvery bez toho, aby prechádzali cez
ústredné orgány štátnej správy. Zároveň môžu zmeniť spôsob, akým ľudia
pristupujú k doprave, platia za ňu a využívajú ju v každodennom živote.
Publikácia skúma tri prepojené a rýchlo sa rozvíjajúce oblasti: v prvom rade
rozoberá zavedenie blockchainu a iných technológií distribuovanej účtovnej
knihy (DLTs), ktoré efektívne zaznamenávajú transakcie overiteľným
a nemenným spôsobom; následne sa štúdia zameriava na otvorené algoritmy
a iné alternatívy tradičného zdieľania údajov; na záver hodnotí vývoj bežných syntaxov údajov v záujme
kódovania služieb mobility. Publikácia slúži na vytvorenie rámca hlavných aspektov politík spojených so
zavádzaním DLTs ako blockchain do rozvíjajúceho sa ekosystému mestskej mobility a o.i. odporúča:
prípravu verejných inštitúcií na prepojenejší a presieťovanejší svet (1); vziať do úvahy zmeny vo vede
hromadných údajov a technológii pri vyvíjaní systému „Mobilita ako služba“ (2); pozrieť sa za hranice
počiatočného využitia kryptomien a DLTs (3); aplikovať technológiu blockchain najprv na pomalé
a relatívne malé prípady využitia v doprave (4); a vyvinúť algoritmické regulácie založené na kódoch
v záujme nezaostať za rozmachom DLTs (5).
https://www.itf-oecd.org/blockchain-and-beyond
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Digitálny prehľad verejného sektora Maroka
Vytvorenie základov pre digitálnu transformáciu verejného sektora
v Maroku
Digital Government Review of Morocco
Laying the Foundations for the Digital Transformation of the Public Sector in
Morocco
Maroko sa chce stať veľkým priemyselným centrom v Afrike. Na tento účel
podniká kroky na transformáciu svojej administratívy a zabezpečenie trvalo
udržateľného rastu rozvíjajúceho sa digitálneho hospodárstva a spoločnosti.
Tento prehľad analyzuje úsilie o integráciu digitálnych technológií vo verejnom
sektore a poskytuje poradenstvo na podporu Marockého kráľovstva pri implementácii strategickej
digitálnej vládnej politiky.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-morocco_9789264298729-en
Súkromné investície do dopravnej infraštruktúry:
Ako čeliť neistotám kontraktov
Private Investment in Transport Infrastructure:
Dealing with Uncertainty in Contracts
Infraštruktúra je jedným z prvkov umožňujúcich hospodársky rozvoj. Mnoho
inštitúcií zaznamenalo, že aktuálna výška investícií do infraštruktúry nie je
dostatočná, a predložili vlastne odhady. Svetový výhľad infraštruktúry
odhaduje, že výdavky na infraštruktúru by mali v záujme dosiahnutia Cieľov
udržateľného rozvoja (SDGs) vzrásť z aktuálnych 3% na 3,7% HDP. V úsilí
dosiahnuť rozsiahlejšie budovanie infraštruktúry zamerali mnohé vlády svoju
pozornosť na súkromné investície, z čoho o.i. vyplýva, že súkromného
kapitálu je nadbytok a verejného nedostatok. V záujme rozvinutia tohto
potenciálu sa tvorcovia politík na medzinárodnej scéne snažia popri
multilaterálnych rozvojových bankách a agentúrach exportných úverov angažovať aj súkromný sektor.
Kontrakty a dohody medzi súkromným a verejným sektorom však v sebe skrývajú mnoho neistôt.
Publikácia skúma, akým spôsobom by mohli zodpovedné osoby vo verejnom a súkromnom sektore lepšie
riadiť neistotu obsiahnutú v kontraktoch pre infraštruktúry financované zo súkromných financií, ako aj
obstarávanie vo všeobecnosti a ich vplyvy. Správa obsahuje zistenia 33 expertov z 13 krajín a 2
medzinárodných inštitúcií (WB, EBRD), ktorí sa stretli na zasadnutí Pracovnej skupiny Medzinárodného
dopravného fóra (ITF) pre prehodnotenie súčasného vnímania súkromných investícií v dopravnej
infraštruktúre. Detailná analýza špecifických otázok je dostupná v 17 dokumentoch pracovnej skupiny,
ktoré túto syntézu dopĺňajú. Publikácia odporúča opakované využitie súkromných investícií
do infraštruktúry na základe zásluh za lepšiu efektívnosť; väčšie časové investície do predprípravy
projektov, či detailnejší zber údajov.
https://www.itf-oecd.org/private-investment-transport-infrastructure-uncertainty
Poľnohospodárske politiky v Indii
Agricultural Policies in India
Publikácia hodnotí výkonnosť poľnohospodárskych a potravinových politík
v Indii a obsahuje súbor indikátorov vyvinutých OECD, poskytujúcich
komplexný obraz podpory v poľnohospodárstve, a prvýkrát dostupných pre
Indiu. Zásahy indickej vlády stoja za negatívnou aj pozitívnou podporou
v poľnohospodárstve: jej intervencie na trhu a v obchode často znižujú ceny
a, naopak, dotácie na hnojivá, vodu, energiu a iné vstupy stimulujú ich
využívanie. Tento fakt svedčí o sprievodných ťažkostiach pri snahe zabezpečiť
na jednej strane rentabilné ceny a vyššie príjmy pre poľnohospodárov, a na
strane druhej držať nízke ceny potravín pre spotrebiteľov. Publikácia
poukazuje aj na politicky motivované tlaky na prírodné zdroje ako voda
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a pôda. Publikácia taktiež poskytuje podrobné odporúčania, ktoré majú v prípade ich implementácie
potenciál zlepšiť blahobyt poľnohospodárov, znížiť environmentálne škody, odľahčiť tlak na nedostatočné
zdroje, lepšie pripraviť sektor na zmenu klímy, podporiť potravinovú a výživovú bezpečnosť pre
chudobných obyvateľov, pozdvihnúť fungovanie domáceho trhu a dostať tak Indiu na také miesto,
z ktorého by mohla byť plnohodnotnejšou súčasťou agropotravinárskych globálnych hodnotových
reťazcov.
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-india_9789264302334-en.
Začlenenie biodiverzity do udržateľného rozvoja
Mainstreaming biodiversity for sustainable development
Biodiverzita podporuje všetok život na našej planéte a poskytuje dôležité
výhody pre spoločnosť i hospodárstvo. Napriek tomu, existujú silné tlaky
vyplývajúce zo zmeny využívania pôdy, nadmerného využívania prírodných
zdrojov, znečistenia a zmeny klímy, ktoré prispievajú k jej alarmujúcemu
poklesu a degradácii: od roku 1970 sa svetová suchozemská biodiverzita
zmenšila o 10% a biodiverzita sladkých vôd o 1/3, a očakáva sa, že do roku
2050 vyhynie ďalších 10% suchozemských druhov. Potreba efektívnejšieho
začlenenia biodiverzity a ekosystémových služieb do ekonomického rastu
a rozvoja a národných a sektorových politík je preto čím ďalej, tým
uznávanejšia, a v súčasnosti je už aj pevnou súčasťou Cieľov trvalo
udržateľného rozvoja (SDGs). Budujúc na skúsenostiach a poznatkoch zo 16
prevažne značne rozmanitých krajín (majú najbohatšiu a zároveň
najohrozenejšiu biodiverzitu), publikácia analyzuje spôsob, akým je biodiverzita začleňovaná do 4
kľúčových oblastí: na národnej úrovni – aj v rámci národných plánov rozvoja a iných stratégií,
inštitucionálnej koordinácie a národných rozpočtov (1); v poľnohospodárskom, lesnom a rybnom
hospodárstve (2); v rozvojovej spolupráci (3); a v monitoringu a hodnotení začlenenia biodiverzity, ako
aj spôsobu jeho vylepšenia (4). Efektívne začlenenie biodiverzity do všetkých úrovní vlády a spoločnosti
môže podľa publikácie viesť k dlhodobým a udržateľným výsledkom rozvoja, ako aj posilniť odolnosť
ekosystémov, od ktorých závisíme.
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/mainstreaming-biodiversity-for-sustainabledevelopment_9789264303201-en
Životné prostredie a analýza nákladov a prínosov: Ďalší vývoj
a využitie v politikách
Cost-Benefit Analysis and the Environment: Further Developments and
Policy Use
Publikácia skúma najnovší vývoj environmentálnej analýzy nákladov
a prínosov (CBA), definovanej ako využitie CBA pri projektoch alebo
politikách s jasným cieľom environmentálneho zlepšenia, alebo pri
postupoch ovplyvňujúcich prírodné prostredie nepriamymi vplyvmi.
Publikácia stavia na predchádzajúcej štúdii OECD z roku 2006, ktorá
vychádzala z toho, že určitý vývoj CBA zmenil spôsob argumentácie
mnohých ekonómov, ako by mala byť CBA vykonaná, a to najmä v kontexte
politík a projektov s významným vplyvom na životné prostredie. Hlavným
cieľom tejto publikácie je nielen zhodnotiť posledný vývoj teórie CBA, ale aj
identifikovať, ako špecifický vývoj ilustruje kľúčové tematické opisy
s implikáciami pre praktické využitie environmentálnej CBA pri tvorbe politík a pri posudzovaní
investičných projektov. Asi najvýznamnejším vývojom je príspevok ekonomiky zmeny klímy pri jej
odpovedi na výzvy spojené s hodnotením opatrení prijímaných na mitigáciu zmeny klímy (alebo na
adaptáciu na ňu). Práca v tejto oblasti zvýšila zameranie na spôsob hodnotenia nákladov a prínosov
v ďalekej budúcnosti najmä poukázaním na to, ako sa klasické postupy ustanovenia diskontnej sociálnej
sadzby stali vysoko problematickými v tomto medzigeneračnom kontexte, a aké nové prístupy by bolo
potrebné prijať a implementovať. Prínos ekonomiky zmeny klímy zároveň nastolil nové otázky o neistote
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v CBA, a to najmä v tej oblasti, kde neurčité výsledky môžu byť spájané s rozsiahlymi (a nepriaznivými)
vplyvmi.
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/cost-benefit-analysis-and-theenvironment_9789264085169-en
Zdokonaľovanie trhov pre recyklované plasty: trendy, vyhliadky
a politické opatrenia
Improving Markets for Recycled Plastics: Trands, Prospects and Policy
Responses
Plasty sa stali jednými z najrozšírenejších materiálov na našej planéte
(predbehli aj produkciu papiera a hliníka): v roku 2015 bolo na svete
vyprodukovaných približne 380 miliónov ton plastov, v porovnaní s 2 miliónmi
ton v 50-tych rokoch minulého storočia. V súčasnosti je však ročne v priemere
len 15% všetkých plastov zozbieraných a recyklovaných na využitie vo forme
druhotných plastov. Publikácia analyzuje dôvody tohto stavu, ako aj existujúce
možnosti riešenia tohto všadeprítomného problému predstavujúceho akútne
ohrozenie verejného zdravia a planéty. Nielenže má šírenie a rozptýlenie
plastov do širšieho životného prostredia vysoko negatívny vplyv, ale výroba
plastov o.i. emituje približne 400 miliónov ton emisií skleníkových plynov ročne ako výsledok energie
spotrebovanej pri ich výrobe, doprave a finálnom spracovaní odpadu. Najmarkantnejším medzi týmito
negatívnymi vplyvmi je zvyšovanie množstva plastov v oceánoch s katastrofickými dopadmi na morské
ekosystémy – pokles počtu vtákov, rýb a iných voľno žijúcich zvierat. Je predpoklad, že do roku 2050
bude, čo sa váhy týka, v oceánoch viac plastov ako rýb. Konzumácia rýb tak bude predstavovať
zdravotné riziká, keďže sa v telách rýb budú nachádzať plasty. Viaceré vlády jednotlivých krajín sa
aktívne angažujú pri adresovaní tohto problému vyvíjaním stratégií zameraných na plasty, ako napríklad
Európska stratégia pre plasty ako súčasť Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Táto štúdia OECD
môže podporiť navrhovanie, vývoj a predkladanie politík v záujme pomôcť spoločnosti a ekonomikám pri
udržateľnejšom využívaní plastov, využívajúc prínosy a výhody plastov, a vyhnúc sa pridruženým
vplyvom na životné prostredie, zdravie a hospodárstvo.
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/improving-markets-for-recycled-plastics_9789264301016en
Poskytovanie kvalitných zdravotníckych služieb: Celosvetová
nevyhnutnosť
Delivering Quality Health Services: A Global Imperative
Cieľom všeobecného zdravotného poistenia a prístupu k zdravotníckym
službám pre všetkých (Universal Health Coverage – UHC) je poskytovať
zdravotnú
bezpečnosť
a všeobecný
prístup
k základným
službám
starostlivosti bez finančných ťažkostí pre jednotlivcov, rodiny a komunity.
UHC umožňuje prechod k produktívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti
a hospodárstvam, a je zakotvené do Cieľov trvalo udržateľného rozvoja 2030
(SDGs). UHC by však nemalo byť implementované bez zohľadnenia kvality
poskytnutej starostlivosti. Kvalita znamená ochranu, ktorá je účinná,
bezpečná, orientovaná na ľudí, včasná, spravodlivá, integrovaná a efektívna.
Vysokokvalitná zdravotná starostlivosť zlepšuje zdravotnícke výsledky,
znižuje plytvanie, a predstavuje integrálnu súčasť udržateľného
zdravotníckeho systému. Univerzálny prístup k vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti nie je luxusom,
ktorý si môžu dovoliť len bohaté krajiny; môže byť dosiahnutý všade vďaka silnému vodcovstvu,
plánovaniu a správne nastavenej implementácii. Návratnosť je však v porovnaní s investíciami vysoká.
Aj keď bol pri zlepšovaní kvality zdravotnej starostlivosti dosiahnutý výrazný pokrok, je potrebné
vynaložiť ešte dosť úsilia v rozvíjajúcich sa aj rozvinutých krajinách. Publikácia opisuje aktuálnu situáciu
v rámci UHC a kvality zdravotnej starostlivosti z globálneho pohľadu, a zároveň navrhuje vládam
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jednotlivých krajín, zdravotníckym službám a ich zamestnancom, ako aj občanom a pacientom kroky,
ktoré by mali podniknúť.
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/delivering-quality-health-services-aglobal-imperative_9789264300309-en

OECD Prehľady zdravotníckych systémov: Litva 2018
OECD Reviews of Health Systems: Lithuania 2018
Publikácia analyzuje výkonnosť zdravotníckeho systému Litvy, ktorý bol
dlhodobo charakterizovaný inštitucionálnou stabilitou a trvalou snahou
presadzovať politickú agendu zacielenú na adaptáciu na rastúce zaťaženie
ochoreniami. Litva dosiahla od 90-tych rokov pozoruhodný pokrok pri pretváraní
národného zdravotníckeho systému. V súčasnosti, aj keď sú celkové výdavky
na zdravotníctvo nízke (6,5% HDP) a platby „z vlastného vrecka“ predstavujú
takmer 1/3 z nich, systém je schopný zabezpečiť spravodlivý prístup
k zdravotnej starostlivosti (návštevy lekára nad priemerom OECD, čakacie
zoznamy len pre špecializované služby, užívanie najlacnejších liekov len u 2%
pacientov). Hlavnou výzvou systému je, že výsledky v oblasti zdravia umiestňujú Litvu na tie najnižšie
hodnotené v OECD (o 6 rokov kratšia očakávaná dĺžka života v porovnaní s priemerom OECD; chronické
ochorenia ako hlavný dôvod úmrtí, či vysoká mortalita pri kardiovaskulárnych ochoreniach). Úsilie by
malo byť systematickejšie zamerané na posilnenie verejného zdravotníctva a zvyšovanie kvality služieb.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/lithuania_9789264300873-en
Prehodnotenie tvorby politík regionálneho rozvoja
Rethinking Regional Development Policy-Making
Publikácia hodnotí diskusie medzi akademickou obcou a národnými expertmi
počas série seminárov zorganizovaných v roku 2017 OECD a EK so zameraním
na príležitosti zlepšenia navrhovania a uskutočňovania politík v oblasti
regionálneho rozvoja. Čo by mali vlády jednotlivých krajín spraviť pre posilnenie
hospodárskeho rozvoja v regiónoch a mestách? Aké ponaučenia si môžeme vziať
z teórie a praxe, v záujme podporiť čo najefektívnejší príspevok verejných
výdavkov a investícií k regionálnemu rozvoju? V časoch zvyšujúceho sa tlaku na
verejné financie je rozhodujúcim prvkom podpora efektívnosti nástrojov riadenia
regionálnej politiky takým spôsobom, ktorý by poskytol pridanú hodnotu pre
verejné výdavky a investície. Prepájajúc teóriu ekonomiky s postupmi krajín pri
výkonnostných rámcoch, finančných nástrojoch, politických podmienkach, zmluvných dohodách
a pohľadoch na správanie v regionálnej politike, publikácia identifikuje prierezové ponaučenia
pomáhajúce tvorcom politík správne manažovať kompromisy pri navrhovaní programov verejných
výdavkov a investícií pre rozvoj regiónov a miest.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/rethinking-regional-development-policymaking_9789264293014-en
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OECD Prehľady vidieckej politiky: Poľsko 2018
OECD Rural Policy Reviews: Poland 2018
Poľsko zažilo za posledné roky impozantný rast, napriek tomu však regionálne
nerovnosti v hospodárskych a sociálnych výsledkoch ostávajú v porovnaní so
štandardmi OECD rozsiahle. Vo všeobecnosti sú životné podmienky vo
vidieckych komunitách pod úrovňou životných podmienok v mestách, a vidiecke
domácnosti bojujú s vyššími mierami chudoby. Štúdia skúma rozsah politík
majúcich vplyv na rozvoj vidieka v Poľsku. Zároveň poskytuje odporúčania na
posilnenie poľnohospodárskej produktivity, podporu hospodárskej diverzifikácie,
zvýšenie koordinácie v rámci združení obcí, prehĺbenie decentralizácie
a zlepšenie viacúrovňového riadenia. Rozvoj vidieka patrí medzi hlavné priority
novej Národnej stratégie pre rozvoj Poľska, ktorá zdôrazňuje dôležitosť posilnenia inštitúcií.
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-rural-policy-reviewspoland-2018_9789264289925-en
Rozdelené mestá: Porozumenie nerovností v rámci miest
Divided Cities: Understanding Intra-Urban Inequalities
Publikácia poskytuje hodnotenie priestorových nerovností a odlišností
a segregácie v mestách a metropolitných oblastiach z viacerých hľadísk.
Jednotlivé kapitoly publikácie sú zamerané na podmnožinu členských krajín
OECD a nečlenských ekonomík, a poskytujú nové pohľady na prierezové otázky
týkajúce sa mestských častí – ako napríklad spôsoby segregácie naprieč
rozdielnymi príjmovými skupinami, koncentrácia migrantov a diverzita
v mestách rôznych veľkostí, úloha dostupnosti verejnej dopravy pri zväčšovaní
nerovností v mestách, či očakávaná závislosť na výstupoch spojených so
segregáciou. Publikácia taktiež skúma alternatívne postupy merania rozličných
dimenzií nerovnosti a segregácie v mestách, a zdôrazňuje úlohu verejných
politík pri premosťovaní mestských rozdielov a relevancii rozsahu analýzy, v záujme disponovania
fundovanými porovnaniami.
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/divided-cities_9789264300385en
Výhľad politiky v oblasti vzdelávania 2018: Zameranie sa na
vzdelávanie študentov
Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learning at the Centre
Správa analyzuje vývoj kľúčových priorít a politík v systémoch vzdelávania
v 43 štátoch a porovnáva 200 politík v oblasti vzdelávania v období 2015-2017
s politikami v období 2008-2014. Skúma vzdelávanie a starostlivosť v ranom
detstve až po vysokoškolské vzdelávanie, vrátane celoživotného vzdelávania.
Zameriava sa na oblasti ako napríklad zlepšovanie kvality a prístupu k
vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, pomáhanie študentom dosahovať
úspechy vo vzdelávaní, zníženie negatívneho vplyvu niektorých systémových
prekážok, zvýšenie počtu úspešných absolventov vyššieho stredoškolského
vzdelávania, rozvoj kvalitného odborného vzdelávania a prípravy, zlepšenie kvality vysokoškolského
vzdelávania, podpora pri prechode zo vzdelávacieho procesu na trh práce.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2018_9789264301528-en
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Svetová trieda: Ako vybudovať školský systém 21. storočia
World Class: How to Build a 21st-Century School System
Vo svete disponujúcom modernými vzdelávacími metódami a digitalizovanými
prostriedkami pre testovanie vedomostí vzrastá dôležitosť predstavivosti,
povedomia a zmyslu pre zodpovednosť. Tieto hodnoty umožňujú lepšie využiť
príležitosti 21. storočia na zlepšenie súčasného sveta. Školský systém 21.
storočia by mal pomáhať študentom samostatne myslieť, spolupracovať
s ostatnými, vytvoriť si zmysel pre dobro a zlo a rozvážne zaobchádzanie s
tvrdeniami ostatných ľudí. Autorom publikácie, ktorá sa zaoberá uvedenými
myšlienkami, je Andreas Schleicher, iniciátor Programu OECD pre medzinárodné
hodnotenie študentov (PISA), ktorý na jej vytvorení spolupracoval
s medzinárodnými autoritami a lídrami v oblasti vzdelávania z viac než 70 štátov.
Zistenia, metódy a praktiky pre zlepšenie vzdelávania, ktoré táto publikácia obsahuje, sú výsledkom
skúmania predchádzajúcich úspešných riešení. Publikácia poskytuje jedinečné nazeranie na reformu
vzdelávania, ktoré je založené na dvadsaťročných skúsenostiach. Je určená pre tvorcov politík, lídrov
v oblasti vzdelávania a pre každého, kto sa chce dozvedieť, ako vybudovať školský systém 21. storočia.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/world-class_9789264300002-en
Efektívne politiky pre učiteľov: Perspektívy z hodnotení PISA
Effective Teacher Policies: Insights from PISA
Publikácia apeluje na dôležitosť adekvátneho platového ohodnotenia
a odbornej prípravy učiteľov, ktorí sú najdôležitejším prvkom v dnešných
vzdelávacích systémoch. Výskum ukazuje, že výučba poskytovaná zo strany
najlepších učiteľov má významný vplyv na učenie sa žiakov i na ich životné
úspechy. Zlepšenie účinnosti, efektívnosti a rovnosti prístupov vo vzdelávaní
je do veľkej miery závislé od toho, či sú kompetentní ľudia ochotní pracovať
ako učitelia, či je nimi poskytovaná výučba kvalitná a či je pre všetkých
študentov zabezpečené vysokokvalitné vzdelanie. Správa sa zaoberá tromi
hlavnými otázkami: Ako krajiny dosahujúce najlepšie výsledky vo vzdelávaní
vyberajú, rozvíjajú, hodnotia a odmeňujú svojich učiteľov? Aký má vplyv
rozdelenie učiteľov do jednotlivých škôl na spravodlivosť vzdelávacích systémov? Ako môžu štáty prilákať
talentovaných ľudí na štúdium pedagogiky? Publikácia nadväzuje na údaje z programu Indikátory
systému vzdelávania (INES), Medzinárodného prieskumu v oblasti vyučovania a vzdelávania (TALIS)
a z Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA).
https://www.oecd-ilibrary.org/education/effective-teacher-policies_9789264301603-en
Učitelia ako dizajnéri vzdelávacích prostredí: Dôležitosť inovatívnych
pedagogík
Teachers as Designers of Learning Environments: The Importance of
Innovative Pedagogies
Pedagogika je srdcom vyučovania a vzdelávania. Príprava mladých ľudí na
celoživotné vzdelávanie a nadobudnutie rozsiahlych vedomostí zo stanoveného
predmetu a komplexného súboru sociálnych zručností si vyžaduje lepšie
porozumenie vplyvu pedagogiky na vzdelávanie. Publikácia poskytuje krátky
pohľad na inovatívne pedagogiky využívané v triedach na celom svete. Buduje
základy pre pedagógov a tvorcov politík pre inovovanie vyučovania tým, že im
umožňuje pozerať sa na aktuálne aktivity na škole ako na oblasť vhodnú na
zmenu. V centre všetkých týchto prístupov je zohľadňovanie prirodzených sklonov študentov k hre,
kreativite, spolupráci a skúmaniu. Publikácia demonštruje využívanie inovatívnych prístupov zo strany
učiteľov na príkladoch 27 národných a medzinárodných školských systémoch.
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https://www.oecd-ilibrary.org/education/teachers-as-designers-of-learningenvironments_9789264085374-en
Učňovské vzdelávanie v Anglicku, Veľkej Británii
Učňovské a odborné vzdelávanie a príprava v Izraeli
Apprenticeship in England, United Kingdom
Apprenticeship and Vocational Education and Training in Israel
V oblasti učňovského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy
publikovala OECD dve štúdie, ktoré obsahujú odporúčania pre Veľkú Britániu
a Izrael. Anglicko podniklo sériu reforiem na podporenie učňovského
vzdelávania a odstránenie existujúcich nedostatkov. Správa nadväzuje na
dosiahnuté úspechy a odporúča prijať nariadenia a normy, na základe ktorých
sa rozvoj učňov na pracovisku zabezpečovaný zamestnávateľom a rozšírené
vzdelávanie mladých učňov stane súčasťou učňovských programov. Pre
uľahčenie prechodu zo školy na trh práce je potrebné orientovať učňovské vzdelávanie na absolventov
škôl. Vo vzťahu k Izraelu správa navrhuje niekoľko spôsobov na vykonanie reformy učňovského
a odborného vzdelávania, s cieľom vybaviť učňov zručnosťami aktuálne vyžadovanými na trhu práce,
zlepšiť ich životné šance a sociálnu mobilitu. Správa odporúča integrovanie učňovských programov do
vzdelávania na vyšších všeobecných stredných školách a rozvíjanie pracovných stáží vo vybraných
programoch odborného vzdelávania. Na odstránenie fragmentácie učňovského a odborného vzdelávania
v Izraeli je potrebné vytvoriť jednotný strategický orgán, ktorý bude plánovať a usmerňovať vývoj politiky
v danej oblasti.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/apprenticeship-in-england-united-kingdom_9789264298507en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/apprenticeship-and-vocational-education-and-training-inisrael_9789264302051-en
Nefunkčný sociálny rast? Ako podporiť sociálnu mobilitu
A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility
Publikácia sa zaoberá sociálnou mobilitou v súvislosti s nárastom nerovností
medzi príjmami a príležitosťami v jednotlivých členských štátoch OECD
a vybraných rozvíjajúcich sa ekonomikách. Skúma aspekty sociálnej
mobility medzi rodičmi i deťmi a príjmovú mobilitu jednotlivcov počas života.
Sociálna mobilita medzi rodičmi a deťmi i v rámci života jednotlivcov sa
znížila v oblasti príjmov, vzdelávania, povolania a zdravia. Nedostatok
mobility sa prejavuje predovšetkým na vrchole a na dne sociálneho rebríčka
a má hospodárske, spoločenské a politické dôsledky, v neposlednom rade
spojené s udržiavaním exkluzívneho prístupu k ekonomickým príležitostiam
zo strany najvyšších spoločenských vrstiev (tzv. opportunity hoarding).
Správa zdôrazňuje potenciál politík pri zvyšovaní mobility spoločností a pri ochrane domácností pred
nepriaznivými príjmovými šokmi a navrhuje možnosti a opatrenia, ktoré môžu tvorcovia politík zvážiť
pre zlepšenie sociálnej mobility naprieč generáciami.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-socialmobility_9789264301085-en
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Podoby nezamestnanosti: Pohľad na opatrenia pre zamestnanosť
a prekážky zamestnanosti s dôrazom na ľudí
● Taliansko ● Litva ●
Faces of Joblessness: A People-centred perspective on employment barriers
and policies
V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy značné množstvo populácie Talianska
i Litvy stratilo zamestnanie alebo prešlo do zamestnania na čiastočný úväzok.
V roku 2013 dosiahla miera nezamestnanosti v Taliansku úroveň 32% a ďalších
7% obyvateľstva pracovalo iba časť tohto roku alebo len na skrátený pracovný
čas. V Litve bola v uvedenom roku nezamestnanosť na úrovni 21% (ďalších 11%
obyvateľstva pracovalo iba časť roka). Táto publikácia uplatňuje novú metódu
merania prekážok zamestnanosti. Vymedzuje ukazovatele pre určenie a meranie
prekážok zamestnanosti: pracovné schopnosti, stimuly a pracovné príležitosti.
Ďalej používa tieto ukazovatele na vymedzenie skupín jednotlivcov, ktorí čelia podobným kombináciám
obmedzení. Typológia obmedzení zamestnanosti slúži na zadefinovanie politických priorít pre podporu
zamestnanosti. Najčastejšou prekážkou zamestnanosti v Taliansku sú nedostatočné pracovné skúsenosti,
nízka úroveň vedomostí, zručností a obmedzené pracovné príležitosti. V prípade Litvy sú to zdravotné
obmedzenia, nedostatočné pracovné skúsenosti a obmedzené pracovné príležitosti. Hoci finančné
prekážky a povinnosť starostlivosti o osoby odkázané na takúto starostlivosť boli menej rozšírenými
faktormi poháňajúcimi nezamestnanosť, pre niektoré skupiny ľudí zostávajú naďalej závažné. Viac než
polovica nezamestnaných v Taliansku a jedna tretina nezamestnaných v Litve čelí súčasne minimálne
trom z uvedených obmedzení.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessness-in-italy_e5d510c2-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessness-in-lithuania_3657b81e-en
OECD Výhľad zamestnanosti 2018
OECD Employment Outlook 2018
Výhľad zamestnanosti tradične posudzuje vývoj a budúcnosť pracovných trhov
v štátoch OECD. Správa konštatuje ozdravenie trhov práce od účinkov
globálnej hospodárskej a finančnej krízy. Zamestnanosť dosiahla vo
všeobecnosti úroveň vyššiu než bola pred krízou, rast miezd je však dlhodobo
spomalený. Podiel práce na výrobných faktoroch podniku poklesol v priebehu
posledných dvoch desaťročí na 68%, čo čiastočne súvisí so vznikom firiem,
ktoré masívne investujú do kapitálovo náročných technológií. Publikácia sa
zaoberá aj vplyvom kolektívneho vyjednávania na výkonnosť trhu práce a ako
najefektívnejší model pre dosiahnutie vyššej produktivity práce a vyššej
zamestnanosti odporúča kombináciu odborovej organizácie na úrovni odvetví s uspôsobením
kolektívnych zmlúv individuálnym špecifikám podniku (tzv. organizovaná decentralizácia kolektívneho
vyjednávania). Skúma tiež účinok opatrení na úrovní štátu a zamestnávateľov na uľahčovanie
opätovného vstupu na pracovný trh pre zamestnancov, ktorí boli prepustení v dôsledku zásadných
hospodárskych zmien. Informuje o zmenách v systéme podpory v nezamestnanosti a v osobitnej
kapitole sa venuje dôvodom nárastu nerovnosti medzi mzdami mužov a žien počas ich kariéry a vplyvu
výchovy detí na profesionálnu mobilitu žien.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en
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Rozvíjanie účinných pracovných vzťahov medzi najvyššími
kontrolnými inštitúciami a parlamentmi
Developing Effective Working Relationships Between Supreme Audit
Institutions and Parliaments
Najvyššie kontrolné inštitúcie a parlamenty zohrávajú dôležitú úlohu pri
vynucovaní zodpovednosti vlád za použitie verejných prostriedkov. Parlamenty
sa spoliehajú na objektívnu a odbornú prácu najvyšších kontrolných inštitúcií
pri vykazovaní použitia verejných prostriedkov. Parlamenty však využívajú
prácu najvyšších kontrolných mechanizmov len vtedy, ak je to zaujímavé
a relevantné. Správa poskytuje komparatívnu analýzu toho, ako najvyššie
kontrolné inštitúcie a parlamenty vybudovali efektívne pracovné vzťahy v rámci
Európskej únie a s pristupujúcimi krajinami. Poskytuje praktické rady týkajúce
sa vytvárania efektívnych pracovných vzťahov a nástroje na posilnenie týchto
vzťahov.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/developing-effective-working-relationships-betweensupreme-audit-institutions-and-parliaments_d56ab899-en
Výhľad OECD pre medzinárodnú migráciu 2018
International Migration Outlook 2018
Publikácia skúma dopady medzinárodnej migrácie na trh práce a sociálne
podmienky v členských krajinách OECD a vo vybraných nečlenských štátoch.
Zaoberá sa aj kvalitou pracovných miest, v ktorých pracujú imigranti zo
zahraničia. Dokumentuje podrobné štatistiky o využívaní medzinárodných
migračných trás a o účinkoch medzinárodnej migrácie na nelegálne
zamestnávanie. Súčasťou správy sú profily členských štátov OECD o tokoch
a populáciách rôznych skupín migrantov a o politických opatreniach pre
riadenie migrácie a pre integrovanie cudzincov do spoločnosti a na pracovný
trh.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook2018_migr_outlook-2018-en
Krajiny postihnuté konfliktom a bezpečnostnou nestabilitou 2018
States of Fragility 2018
Publikácia sa zameriava na vplyv bezpečnostnej nestability na napĺňanie cieľov
Agendy 2030, ktorými sú udržateľný rozvoj a mier. Zdôrazňuje dvanásť
kľúčových aspektov bezpečnostnej nestability a dokumentuje pokrok, ktorý bol
dosiahnutý v krajinách postihnutých konfliktom a bezpečnostnou nestabilitou
v oblasti udržateľného rozvoja a boji proti samotným predispozíciám nestability.
Poskytuje informácie o súčasnom stave financovania boja proti bezpečnostnej
nestabilite a navrhuje efektívnejšie prístupy, ktoré zohľadňujú multidimenzionalitu tohto problému. Cieľom správy je predovšetkým dosiahnuť
rovnováhu medzi zložitosťou bezpečnostnej nestability a jednoduchosťou, ktorá je nevyhnutná pre
politické rozhodovanie, a to prostredníctvom systémového myslenia, dlhodobých a konzistentných
plánov pomoci, financovania mieru a neustáleho zamerania sa na ľudí.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2018_9789264302075-en
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Koherencia politík pre udržateľný rozvoj 2018: Smerom
k udržateľným a odolným spoločnostiam
Policy Coherence for Sustainable Development 2018: Towards Sustainable
and Resilient Societies
Publikácia demonštruje, ako môžu integrované a koherentné politiky
s podporou silných inštitucionálnych mechanizmov, prispieť k dosiahnutiu
cieľov Agendy 2030. Publikácia ďalej rozvíja tému Politického fóra Organizácie
Spojených národov na vysokej úrovni (2018 UN HLPF) pre udržateľný rozvoj,
ktorou je transformácia smerom k udržateľným a odolným spoločnostiam.
Správa uplatňuje inštitucionálne, analytické a monitorovacie elementy rámca
koherencie politík pre udržateľný rozvoj, s cieľom identifikovať výzvy
a príležitosti, ktorým čelia vlády pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) na národnej aj
medzinárodnej úrovni. Navrhuje 8 oblastí pre zlepšenie koherencie politík pre udržateľný rozvoj
a identifikuje vznikajúce dobré inštitucionálne postupy, ktoré sa opierajú o výsledky nedávnej práce
OECD, profily 19 štátov vrátane SR, a národné hodnotenia.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development2018_9789264301061-en
Dynamika rozvoja Afriky 2018: Rast, pracovné miesta a nerovnosti
Africa's Development Dynamics 2018: Growth, Jobs and Inequalities
Publikácia o hlavných hospodárskych a sociálnych trendoch v Afrike a úlohe
Afriky v globalizácii mapuje skúsenosti z piatich afrických regiónov: stredná,
východná, severná, južná a západná Afrika. Na základe aktuálnych
štatistických údajov formuluje praktické odporúčania prispôsobené špecifikám
afrických ekonomík, zdieľa osvedčené postupy a identifikuje inovatívne politiky,
s cieľom pomôcť africkým lídrom dosiahnuť ciele Agendy Africkej únie 2063
(African Union’s Agenda 2063) na kontinentálnej, regionálnej aj národnej
úrovni. Tohtoročné vydanie sa sústreďuje na dynamiku rastu, pracovných miest
a nerovností. Navrhuje opatrenia na podporu udržateľnosti hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a na posilnenie inštitúcií v Afrike. Kladie si za cieľ byť
nástrojom novej spolupráce medzi krajinami a regiónmi v oblasti vzájomného učenia a zachovania
spoločných hodnôt. Správa je výsledkom spolupráce Komisie Africkej únie a Rozvojového centra OECD.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2018_9789264302501-en
Reforma decentralizovanej rozvojovej spolupráce: Kľúčová úloha
miest a regiónov pre Agendu 2030
Reshaping Decentralised Development Co-operation: The Key Role of Cities
and Regions for the 2030 Agenda
V priebehu posledných desaťročí zohrávali mestá a regióny dôležitú úlohu pri
podpore implementácie globálnych programov na miestnej úrovni cez aktivity
decentralizovanej rozvojovej spolupráce. Správa analyzuje vývoj financovania,
vznikajúcich trendov a inovatívnych paradigiem súvisiacich s rozvojovou
spoluprácou miestnych a regionálnych vlád taktiež zahŕňajúcou oficiálnu
rozvojovú pomoc poskytovanú vládami na nižšej než národnej úrovni.
Teritoriálny prístup k rozvojovej spolupráci je prezentovaný ako dôležitý nástroj rozvojovej pomoci
a správa k nemu uvádza politické odporúčania na maximalizovanie účinnosti, prínosov a výsledkov
decentralizovanej rozvojovej spolupráce na všetkých úrovniach.
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/reshaping-decentraliseddevelopment-co-operation_9789264302914-en
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Ekonomický výhľad Latinskej Ameriky 2018:
Prehodnotenie inštitúcií pre rozvoj
Latin American Economic Outlook 2018:
Rethinking Institutions for Development
Publikácia poskytuje prehľad hlavných makroekonomických výziev, analyzuje
komplexný makroekonomický kontext v Latinskej Amerike a v Karibiku
a skúma možnosti politiky podporiť potenciálny rast, s osobitným zameraním
na obchod. Analyzuje vzťah medzi nízkou dôverou verejnej mienky, nízkou
verejnou angažovanosťou a nespokojnosťou s inštitúciami, dlhoročnými
štrukturálnymi charakteristikami regiónu, ako aj s aktuálnymi zmenami
v hospodárstve, politike a spoločnosti. Zaoberá sa úlohou štátu, politík
a inštitúcií pri podpore udržateľného a inkluzívneho rastu, zvyšovaní blahobytu
a posilňovaní sociálneho kontraktu v Latinskej Amerike a Karibiku.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2018_leo-2018-en
Zabezpečenie fungovania rozvojovej spolupráce pre skupinu malých
ostrovných rozvojových štátov
Making Development Co-operation Work
for Small Island Developing States
Indikátory ekonomického rastu, ľudského rozvoja a zraniteľnosti poukazujú
na špecifické výzvy, ktorým čelia tzv. Malé ostrovné rozvojové štáty (SIDS)
na ceste k udržateľnému rozvoju a prízvukujú dôležitosť nových riešení
a prístupov v oblasti rozvoja. Na podklade viacerých zdrojov týkajúcich sa
inovácií (Prieskumy OECD o mobilizácii skromných financií a o filantropickom
investovaní, štatistiky Oficiálnej rozvojovej pomoci a ďalšie) správa skúma
financovanie domácich aj externých rozvojových zdrojov, ktoré sú dostupné pre Malé ostrovné rozvojové
štáty. Poskytuje nové údaje o zdrojoch, mieste určenia a cieľoch financovania rozvoja v týchto štátoch.
Zdôrazňuje inovatívne prístupy a osvedčené postupy, z ktorých sa môže medzinárodné spoločenstvo
poučiť, ďalej ich rozvíjať a rozširovať, tak aby rozvojová spolupráca fungovala aj pre rozvojové štáty.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/making-development-co-operation-work-for-small-islanddeveloping-states_9789264287648-en
Zachovávanie dynamiky decentralizácie na Ukrajine
Maintaining the Momentum of Decentralisation in Ukraine
Štúdia sa zameriava na pokrok Ukrajiny dosiahnutý v regionálnom rozvoji,
územnej reforme a decentralizácii od roku 2014. Vláda začala reformu na zlúčenie
miestnych samospráv a posilnenie procesu decentralizácie, na základe ktorej boli
orgánom na nižšej ako národnej úrovni poskytnuté dodatočná právomoc i zdroje.
V relatívne krátkom čase boli vykonané úspešné kroky smerom k dosiahnutiu
zlúčenia na miestnej úrovni a rozsiahlejšej fiškálnej, administratívnej a politickej
decentralizácii, ktoré boli ukončené prijatím Štátnej stratégie pre regionálny
rozvoj na obdobie 2015-2020. Uskutočnili sa prvé voľby na miestnej úrovni a viaceré miestne orgány
začali poskytovať väčšie množstvo verejných služieb. Naďalej však zostávajú dôležité výzvy, ako potreba
riešiť rastúce rozdiely a zmeniť postupy viacúrovňového riadenia a územné štruktúry. Správa skúma
rozdiely medzi výkonmi jednotlivých regiónov na Ukrajine a vplyv opatrení fiškálnej decentralizácie. Jej
súčasťou je aj prípadová štúdia z odvetvia dopravy.
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/maintaining-the-momentum-ofdecentralisation-in-ukraine_9789264301436-en
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Multidimenzionálne hodnotenie krajín
● Paraguaj ● Thajsko ● Panama ● Maroko ●
Multi-dimensional Country Reviews
Paraguaj, Thajsko, Panama a Maroko zaznamenali v posledných desaťročiach
sociálno-ekonomické zlepšenie a pokrok vo viacerých oblastiach rozvoja.
Paraguaj sa dostal z dlhého obdobia hospodárskej a politickej nestability na
začiatku roka 2000 a v roku 2014 prijal prvý Národný program rozvoja. V Thajsku
poklesla chudoba a výrazne sa rozšírili a zlepšili vzdelávanie a zdravotnícke
služby. Krajina však naďalej bojuje s obrovským počtom osôb s neistým
zamestnaním a s nízkou úrovňou zručností chudobného obyvateľstva a migrantov
z vidieka. Panama dosiahla silný hospodársky rast a zníženie chudoby, no výzvou pre ňu aj naďalej
ostávajú veľké rozdiely v príjmoch osôb i medzi jednotlivými regiónmi, k čomu je potrebné zvýšiť
produktivitu v odvetviach, ktoré prispievajú k tvorbe pracovných miest, zreformovať daňový systém
a zapojiť súkromný sektor do financovania rozvoja. Na ceste k dosiahnutiu udržateľného rastu
a inkluzívneho rozvoja správa odporúča jednotlivým štátom zamerať sa v rámci reforiem politík najmä
na nasledovné oblasti: prosperita, blaho ľudí, planéta, mier a inštitúcie, partnerstvá a financovanie
(Paraguaj); formalizácia ekonomiky, produktivita a riadenie prírodných zdrojov, a to najmä vody
(Thajsko); zručnosti a pracovné miesta, regionálny rozvoj a financovanie rozvoja (Panama); posilnenie
konkurencieschopnosti priemyselných podnikov, zlepšenie úrovne odborného vzdelávania obyvateľstva
a jeho zosúladenie s potrebami trhu práce, posilnenie koherencie sektorových stratégií pre zvýšenie
účinnosti verejných politík a činnosti štátu (Maroko).
https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-paraguay_9789264301900-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-thailand-volume1_9789264293311-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/multi-dimensional-review-of-panama_9789264302549-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/examen-multidimensionnel-du-maroc-volume2_9789264298699-fr
Energetický prehľad o ťažbe na mori
Offshore Energy Outlook
Energia vyprodukovaná na mori je hlavnou zložkou celosvetových dodávok ropy
a zemného plynu a môže predstavovať čoraz dôležitejší zdroj pre obnoviteľnú
elektrickú energiu. Zdroje sú obrovské, ale tzv. offshore projekty musia
preukázať svoju hodnotu v meniacom sa trhu a politickom kontexte, v dôsledku
rôznych tlakov na svetové oceány. Viac ako štvrtina dnešných zásob ropy a
plynu sa vyrába na mori, najmä na Blízkom východe, Severnom mori, Brazílii,
Mexickom zálive a Kaspickom mori. Zatiaľ čo ťažba ropy na mori je od roku
2000 relatívne stabilná, produkcia zemného plynu z pobrežných polí sa v
rovnakom období zvýšila o viac ako 50%. Výroba elektrickej energie na mori,
najmä z vetra, sa v posledných rokoch zvyšovala dynamicky, najmä v pomerne
malých pobrežných vodách Severného mora Európy. Táto nová Správa v sérii publikácie Svetového
energetického prehľadu poskytuje podrobné posúdenie výhľadu pre energiu vyrábanú na mori v
dynamickom prostredí energetických trhov, politík a technológií.
https://webstore.iea.org/weo-2017-special-report-offshore-energy-outlook
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Výročná správa IEA/OECD o plyne (s vyhliadkou do r. 2023)
GAS 2018
Rok 2017 sa vyznačoval silným rast celosvetového dopytu po zemnom plyne
(nárast o 3%), a to najmä vďaka Číne, ktorej dopyt medziročne vzrástol o
14,5%. Európa taktiež zaznamenala výrazný rast dopytu (6%), ktorý bol
čiastočne podmienený silnejšou zimou. Dopyt po zemnom plyne zostal stabilný
v Japonsku a Kórei, zatiaľ čo v USA klesol kvôli nižšej spotrebe elektrickej
energie a vyššiemu prínosu obnoviteľných zdrojov. Celosvetový trh so zemným
plynom v priebehu výhľadového obdobia (t.j. do r. 2023) presiahne úroveň
4 tcm, pričom priemerná ročná miera rastu v nasledujúcich piatich rokoch
dosiahne 1,6%, čím sa podľa IEA do roku 2023 kapacita navýši o 380 bcm.
Priemysel bude hlavnou hnacou silou rastu dopytu po zemnom plyne, po ktorej
nasleduje výroba elektrickej energie. Dopyt po plyne v priemyselnom sektore
(vrátane neenergetických aplikácií) bude podľa IEA projekcií rásť v priemere o 2,6% a do roku 2023
bude predstavovať 40% nárastu spotreby. Výroba elektrickej energie z plynu by sa mala na zvýšenom
dopyte v nasledujúcom päťročnom období podpísať na priemernom náraste o 0,9%. USA sa po Číne
stanú druhým najväčším prispievateľom do rastu spotreby zemného plynu s priemernou mierou rastu
1,6% ročne, čo predstavuje 20% rastu globálnej spotreby. Očakáva sa, že európske a euroázijské trhy
budú v nasledujúcich piatich rokoch mierne klesať, zatiaľ čo Latinská Amerika a Afrika budú rásť
priemerne o 1,6% a 2,3% ročne.
https://webstore.iea.org/market-report-series-gas-2018
Fotografie publikácií, ak nie je uvedené inak, sú duševným vlastníctvom
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
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