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Na úvod ...
Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje
informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách,
ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry (IEA, NEA a ITF)
v období od 16. júla do 31. októbra 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
(O.N.E.) majú možnosť priamo sťahovať elektronický formát
všetkých publikácií.
Knižná podoba publikácií je dostupná v depozitnej knižnici
OECD na Slovensku so sídlom v Centre vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (Lamačská cesta 8/a,
Bratislava, www.cvtisr.sk).
Pre viac informácií alebo spätnú väzbu kontaktujte prosím
Stálu misiu SR pri OECD na oecd.paris@mzv.sk.
* viď linky do publikačných sekcií OECD a jednotlivých agentúr pod logami nižšie

http://www.oecdbookshop.org/

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

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

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

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

1

OECD hospodársky prehľad: Česká republika 2018
OECD Economic Surveys: Czech Republic 2018
Českej ekonomike sa darí, rast HDP je vysoký, nezamestnanosť nízka
a fiškálna pozícia pozitívna. Rast je ťahaný silným zahraničným dopytom
a domácou spotrebou, ktorá je podporená vysokým rastom miezd.
Produktivita práce však zostáva nízka. ČR by mala prijať hlboké
štrukturálne reformy a viac investovať do zručností, vzdelávania, vedy
a výskumu a inovácií, aby sa naďalej približovala k priemeru OECD.
Špeciálna kapitola prehľadu sa venuje zdravotnému systému.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-czechrepublic-2018_eco_surveys-cze-2018-en

2

OECD hospodársky prehľad: Kanada 2018
OECD Economic Surveys: Canada 2018
Životná úroveň v Kanade je vysoká. Hospodárstva zažíva dobré časy
vďaka oživeniu exportu a zlepšeniu podnikateľského prostredia.
Rozpočtová politika je z dlhodobého hľadiska udržateľná, hoci na
úrovni provincií problémy pretrvávajú. Rast cien nehnuteľností sa v
niektorých lokalitách spomalil alebo zastavil vďaka prijatým
makroprudenciálnym a daňovým opatreniam, ceny nehnuteľností však
naďalej zostávajú vysoké a cenovo nedostupné. Hlavnými rizikami pre
hospodársky výhľad sú väčšie obchodné obmedzenia, najmä v
Spojených štátoch, a korekcie na trhu s nehnuteľnosťami. Pokrok sa
urobil v oblasti zlepšenia začlenenia pracovnej sily, výzvou zostáva
zvyšovanie účasti žien na pracovnom trhu, zlepšovania informácií o trhu
práce a podpora celoživotného vzdelávania a pružnosti pracovného času.
Kanada má dobre fungujúci imigračný systém, výzvou zostáva integrácia migrantov v určitých oblastiach.
Téme inklúzie migrantov sa venuje špeciálna kapitola prehľadu.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-canada-2018_eco_surveys-can-2018-en
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OECD preskúmanie daňovej politiky: Slovinsko 2018
OECD Tax Policy Reviews: Slovenia 2018
Správa vydaná v rámci preskúmaní, ktoré pripravuje OECD pre členský
štáty. Cieľom preskúmaní je poskytnúť nezávislé, komplexné a
porovnávacie hodnotenia daňových systémov členských a nečlenských
krajín OECD, ako aj konkrétne odporúčania pre reformu daňovej
politiky. Cieľom preskúmania je zanalyzovať a zlepšiť existujúce daňové
politiky a podporiť prijatie nových reforiem. Aktuálne preskúmanie
poskytuje komplexné hodnotenie daní, ktoré platia jednotlivci v
Slovinsku, ako aj odporúčania na zmeny.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-tax-policy-reviews-slovenia2018_9789264303898-en

Reformy daňových politík 2018
Tax Policy Reforms 2018 - OECD and Selected Partner Economies
poradí tretia výročná správa s prehľadom implementovaných, prijatých
a pripravovaných daňových reforiem v členských štátoch OECD a
vybraných partnerských krajinách (Argentína, Indonézia, Južná Afrika) za
rok 2017.
Sledovanie prípravy a prijímania daňových reforiem ako aj kontext
a prostredie, v akom sú prijímané, má zásadný význam pre podporu
budúcich reforiem a navrhovaní nových daňových reforiem.
V

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms2018_9789264304468-en

OECD hospodársky výhľad: priebežná správa: september 2018
OECD Economic Outlook, Interim Report September 2018
Pravidelný priebežný hospodársky výhľad OECD aktualizuje prognózu
vývoja najdôležitejších svetových ekonomík z mája 2018.
Globálny rast pravdepodobne dosahuje svoje maximá, v roku 2018 aj
2019 by mala globálna ekonomika rásť ročným tempom 3,7%, mierna
korekcia oproti májovej prognóze (3,8% v 2018 a 3,9% v 2020).
Pravidelný hospodársky výhľad pre všetky krajiny OECD vydá OECD 21.
novembra 2018.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-interim-report-september2018_eco_outlook-v2018-sup1-en
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OECD Poistná štatistika 2017
OECD Insurance Statistics 2017
Výročné súhrnné štatistiky zo všetkých členských štátov OECD poskytujú
širokú škálu dát o poisťovníctve: vybrané poistné, nároky a provízie podľa
druhu poistenia, investície, počet spoločností a zamestnancov.
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-insurancestatistics-2017_ins_stats-2017-en

OECD finančný a podnikateľský výhľad 2018
OECD Business and Finance Outlook 2018
Výročná správa ponúka jedinečnú sadu dát a analyzuje trendy, ktoré
ovplyvňujú budúce podnikateľské, finančné a investičné rozhodnutia.
Aktuálne vydanie sa zameriava na analýzu prepojenia medzi inštitúciami
v rámci globálneho finančného systému a medzi krajinami. 10 rokov od
vypuknutia krízy správa hodnotí potenciálne nové riziká pre finančnú
stabilitu, zameriava sa na normalizáciu monetárnych politík, zadlženosti
krajín a vývoju v Číne. Správa hodnotí novú fázu globalizácie, pričom
využíva iniciatívu Belt and Road ako prípadovú štúdiu.
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutionalinvestors-statistics-2018_instinv-2018-en

OECD štatistiky inštitucionálnych investorov 2018
OECD Institutional Investors Statistics 2018
Inštitucionálni investori (investičné fondy, poisťovacie spoločnosti,
penzijné fondy) spravujú najväčšiu časť úspor a poskytujú najväčšie zdroje
na finančných trhoch . Ich úloha sprostredkovateľov a ich dopad na
investičné stratégie vzrástli výrazne v ostatnom období globalizácie
a deregulácie finančných trhov. Publikácie poskytuje unikátnu sadu
štatistík, ktoré porovnávajú úroveň a štruktúru finančných aktív a záväzkov
inštitucionálnych investorov v krajinách OECD a v Rusku.
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutionalinvestors-statistics-2018_instinv-2018-en
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Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové
účely: USA v roku 2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes: United States 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové
účely: Kazachstan v roku 2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes: Kazakhstan 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové
účely: Guernsey v roku 2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes: Guernsey 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: San Marino v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: San Marino 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Indonézia v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Indonesia 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Filipíny v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: The Philippines 2018
(Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Japonsko v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Japan 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Bahrian v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Bahrian 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Rakúsko v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Austria 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Brazília v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Brasil 2018 (Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Svätý Krištof a Nevis v
roku 2018 (druhé kolo)
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Saint Kitts and Nevis 2018
(Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Singapur v roku 2018
(druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Singapore 2018 (Second
Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Veľká Británia v roku
2018 (druhé kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: United Kingdom 2018
(Second Round)
Globálne fórum o transparentnosti a výmene informácií pre daňové účely: Aruba v roku 2018 (druhé
kolo)
Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Aruba 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 ich
vykonávanie normy 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-information-for-taxpurposes-united-states-2018-second-round_9789264302853-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-kazakhstan-2018-second-round_9789264302792-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-guernsey-2018-second-round_9789264302730-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-san-marino-2018-second-round_9789264302839-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-indonesia-2018-second-round_9789264302754-en
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https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-japan-2018-second-round_9789264302778-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-the-philippines-2018-second-round_9789264303317-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-bahrain-2018-second-round_9789264306080-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-austria-2018-second-round_9789264306059-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-brazil-2018-second-round_9789264306103-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-saint-kitts-and-nevis-2018-second-round_9789264306141-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-singapore-2018-second-round_9789264306165-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-united-kingdom-2018-second-round_9789264306189-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-taxpurposes-aruba-2018-second-round_9789264306042-en
Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov – správa MAP pre Mexiko
(fáza 1); pre Japonsko (fáza 1); pre Maltu (fáza 1); pre Nový Zéland
(fáza 1); pre Austráliu (fáza 1); pre Portugalsko (fáza 1); pre Írsko
(fáza 1); pre Izrael (fáza 1)
Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report
(Stage 1), Inclusive Framework on BEPS: Action 14
OECD vydalo správy s výsledkami hodnotenia implementácie akcie 14
minimálny štandard v Mexiku; Japonsku; Malte; Novom Zélande;
Austrálii; Portugalsku; Írsku; Izraeli. Súčasťou správ je aj implementácia
osvedčených postupov. OECD v nasledujúcich mesiacoch vydá správy
pre ďalšie krajiny.
V rámci akcie 14 krajiny sa zaviazali implementovať minimálny
štandard na posilnenie efektívnosti a účinnosti procedúry vzájomnej
dohody (MAP). MAP je zahrnutá v článku 25 modelovej daňovej dohody OECD a zaväzuje krajiny, aby sa
snažili riešiť spory týkajúce sa výkladu a aplikácie daňových zmlúv. Akcia 14 minimálny štandard bola
premietnutá do špecifického referenčného rámca a metodiky pre proces peer review a proces monitorovania.
Minimálny štandard je doplnený o súbor osvedčených postupov.
Proces peer review je vykonaný v dvoch fázach. V prvej fáze sú krajiny hodnotené podľa podmienok
referenčného rámca minimálneho štandardu podľa dohodnutého harmonogramu hodnotenia. V druhej fáze
sú krajiny monitorované, či a ako dodržiavajú odporúčania, ktoré boli pripravené na základe hodnotenia vo
fáze 1.
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportmexico-stage-1_9789264304345-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportjapan-stage-1_9789264304307-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportmalta-stage-1_9789264304321-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportnew-zealand-stage-1_9789264304369-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportaustralia-stage-1_9789264304208-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportportugal-stage-1_9789264304222-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportireland-stage-1_9789264304192-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-reportisrael-stage-1_9789264304284-en

Nexus produktivity a inkluzívnosti
The Productivity-Inclusiveness Nexus
Historicky nízka produktivita a vysoká nerovnosť sú pre tvorcov politík na
celom svete veľkými výzvami. Oba tieto negatívne javy boli zhoršené
globálnou finančnou krízou. Táto publikácia navrhuje nový komplexný
prístup na podporu lepšej výkonnosti v oblasti produktivity a zníženie
nerovností. Zhromažďuje nielen najnovšie empirické dôkazy o hlavných
faktoroch spomalenia rastu produktivity a rastúcich alebo pretrvávajúcich
nerovností, ale tiež naznačuje možné spoločné základy a prepojenia medzi
týmito dvoma trendmi. Zdôrazňuje riziko vzniku začarovaného cyklu, v
ktorom sa osoby s nižším počtom zručností a nedostatočným prístupom k
príležitostiam obmedzujú na neproduktívne a často neisté pracovné
miesta. Tým sa znižuje celková produktivita a rozširuje sa nerovnosť.
Správa sa zameriava na to, ako rozšíriť produktívne aktíva investovaním do zručností a vytvorením
prostredia, v ktorom majú všetky firmy spravodlivé šance na úspech, a to aj v zaostávajúcich regiónoch.
Stanovuje tiež program budúceho výskumu na prehĺbenie empirických dôkazov a na vypracovanie
konkrétnych politických odporúčaní pre jednotlivé krajiny.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-productivity-inclusiveness-nexus_9789264292932-en
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Stredomorský stredný východ a severná Afrika 2018
Priebežné hodnotenie kľúčových reforiem MSP
The Mediterranean Middle East and North Africa 2018
Interim Assessment of Key SME Reforms
Táto správa poskytuje hĺbkovú analýzu hlavných reforiem uskutočnených
v rokoch 2014 až 2018 na podporu rozvoja mikropodnikov, malých a
stredných podnikov v Alžírsku, Egypte, Izraeli, Jordánsku, Libanone,
Maroku, Palestínskej samospráve a Tunisku. Správa sa zameriava na päť
strategických oblastí pre tvorbu politiky pre MSP: definície MSP, štatistiky
a inštitúcie; zlepšenie podnikateľského prostredia pre MSP a podnikateľov;
podpora prístupu k financiám; podpora začínajúcich podnikov a rastu
MSP; a rozvoj podnikateľského ľudského kapitálu. Cieľom správy je
prezentovať osvedčené postupy a poukázať na oblasti, v ktorých je
potrebné vyvinúť väčšie úsilie. Poskytuje cenné usmernenia pre vlády, organizácie súkromného sektora,
multilaterálne orgány a ostatné zainteresované strany, aby zintenzívnili svoje úsilie na podporu MSP ako
základných nástrojov tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti. Je to dôležité najmä v regióne,
ktorý sa usiluje o posilnenie hospodárskej diverzifikácie, vytvárania pracovných miest a začlenenia mládeže
a žien do hospodárstva. Správa je výsledkom procesu úzkej spolupráce medzi vládami, OECD, Európskou
nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskou komisiou
https://www.oecd-ilibrary.org/development/the-mediterranean-middle-east-and-north-africa2018_9789264304161-en

Index politiky MSP: ASEAN 2018
Zvyšovanie konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu
SME Policy Index: ASEAN 2018: Boosting Competitiveness and
Inclusive Growth
Index politiky MSP je nástrojom benchmarkingu pre rozvíjajúce sa
ekonomiky na monitorovanie a hodnotenie pokroku v politikách na
podporu malých a stredných podnikov. Index politiky MSP ASEAN 2018
je spoločným úsilím medzi Inštitútom hospodárskeho výskumu pre
ASEAN a východnú Áziu (ERIA), Organizáciou pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) a Koordinačným výborom ASEAN pre
mikropodniky, malé a stredné podniky (ACCMSME). Správa je rozdelená
do ôsmych oblastí a vychádza z predchádzajúceho vydania indexu
politiky pre MSP z krajín ASEAN 2014. Súčasné vydanie je vypracované na základe aktualizovanej
metodiky a slúži ako nástrojom na posúdenie silných a slabých stránok, ktoré existujú pri navrhovaní,
implementácii a monitorovaní politík a hodnotenia pre MSP a umožňuje porovnávať úroveň, na ktorú bol
implementovaný Strategický akčný plán ASEAN pre rozvoj MSP (SAP SMED) 2016-2025. Jeho cieľom je
posilniť schopnosť tvorcov politík určiť oblasti politiky pre budúcu reformu, ako aj implementovať reformy
v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi. Správa poskytuje regionálny pohľad na najnovší vývoj
v oblasti politík súvisiacich s MSP v juhovýchodnej Ázii, ako aj v jednotlivých členských štátoch združenia
ASEAN. Na základe tejto analýzy poskytuje správa konkrétne politické možnosti pre región a pre jednotlivé
krajiny.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/sme-policy-index-asean-2018_9789264305328-en
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Politika MSP a podnikania v Indonézii 2018
SME and Entrepreneurship Policy in Indonesia 2018
MSP zohrávajú dôležitú úlohu pre hospodársky rast a sociálne začlenenie v
Indonézii. Indonézske MSP tvoria takmer 97% domácej zamestnanosti a
56% celkových podnikových investícií. Indonézia má zákon o
mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch (MSME) a osobitné
ministerstvo pre družstvá a malé a stredné podniky. Verejné programy na
podporu MSP by mohli byť zjednodušené a mohlo by sa urobiť viac na
podporu inovatívnych spoločností schopných vytvárať produktívne
pracovné miesta a zúčastňovať sa na medzinárodných trhoch. Rozvoj a
implementácia stratégie MSP by pomohla zlepšiť celkovú súdržnosť
vnútroštátnych politických opatrení, cieľov a merateľných cieľov.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/sme-and-entrepreneurship-policy-in-indonesia2018_9789264306264-en

MSP vo verejnom obstarávaní
Postupy a stratégie pre spoločné výhody
Relevantnosť a hospodárske dopady verejného obstarávania, ktoré
predstavujú 12% HDP a až jednu tretinu vládnych výdavkov v krajinách
OECD, ho robia silným nástrojom na zlepšenie poskytovania verejných
služieb. Zároveň vlády vo zvýšenej miere využívajú svoju kúpnu silu na
presadzovanie strategických cieľov v rôznych oblastiach politiky, ako je
udržateľnosť, inovácie alebo poskytovanie podpory malým a stredným
podnikom (MSP). Zjednodušenie prístupu MSP k zapájaniu sa do
verejného obstarávania zlepšuje všeobecné hospodárske prostredie a
podporuje inkluzívny rast. Táto publikácia hodnotí prístupy prijaté v 37
krajinách OECD aj mimo OECD s cieľom pomôcť MSP dosahovať lepšie výsledky na trhoch verejného
obstarávania vrátane odstránenia prekážok ich účasti na verejnom obstarávaní.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/smes-in-public-procurement_9789264307476-en

OECD Výhľad regulačnej politiky OECD 2018
OECD Regulatory Policy Outlook 2018
Zákony a nariadenia upravujú každodenný život podnikov a občanov a sú
dôležitými nástrojmi verejnej politiky. Regulácia nikdy nebola
jednoduchá, ale prevratné tempo technologických zmien a bezprecedentná
vzájomná prepojenosť ekonomík z nej spravilo kľúčovú záležitosť.
Publikácia mapuje úsilie jednotlivých krajín o zlepšenie kvality regulácií v
súlade s odporúčaním OECD o regulačnej politike a riadení z roku 2012 a
zdieľa dobré regulačné postupy. Poskytuje jedinečné poznatky o
organizácii a inštitucionálnom nastavení v jednotlivých krajinách pre
navrhovanie, presadzovanie a revidovanie predpisov. Taktiež určuje
oblasti, v ktorých môžu krajiny investovať do zlepšovania kvality zákonov
a nariadení, a predstavuje inovatívne prístupy k lepšej regulácii.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-policy-outlook-2018_9789264303072-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Súbor nástrojov vynucovania a inšpekcií OECD
OECD Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit
Ako sa implementujú a presadzujú predpisy a ako sa zabezpečuje a
podporuje ich dodržiavanie, sú rozhodujúcimi determinantmi toho, či
regulačný systém funguje tak, ako to bolo zamýšľané. Kontroly sú jedným
z najdôležitejších spôsobov presadzovania predpisov a zabezpečenia
dodržiavania predpisov. Na základe zásad OECD o osvedčených
postupoch OECD pre presadzovanie a inšpekciu v oblasti regulácie, táto
publikácia ponúka vládnym úradníkom, regulačným orgánom,
zainteresovaným stranám a odborníkom jednoduchý nástroj na
posudzovanie systému kontroly a presadzovania regulácií v danej
jurisdikcii. Obsahuje kontrolný zoznam s 12 kritériami a môže byť
použitý na identifikáciu silných a slabých stránok, na meranie skutočného výkonu a na určenie oblastí na
zlepšenie.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-regulatory-enforcement-and-inspectionstoolkit_9789264303959-en

Správa o otvorenosti vládnych údajov
Zlepšenie politiky pre trvalo udržateľný vplyv
Open Government Data Report
Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact
Táto publikácia poskytuje prehľad o stave otvorenosti vládnych údajov v
členských a partnerských krajinách OECD na základe údajov zozbieraných
prostredníctvom prieskumu OECD (2013, 2014, 2016/17), recenzií krajín a
porovnávacej analýzy. Správa analyzuje otvorenosť vládnych údajov
pomocou analytického rámca, ktorý je v súlade s indexom OECD OUR
Data a Medzinárodnou chartou otvorených údajov. Posudzuje úsilie vlád o
zvýšenie dostupnosti a opätovného využitia otvorenosti vládnych údajov.
Okrem záväzku krajín otvoriť vládne údaje bude potrebné zapojenie
užívateľských komunít, ako sú novinári, organizácie občianskej spoločnosti, podnikatelia, významné
technické súkromné spoločnosti a akademická obec.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-data-report_9789264305847-en

Preskúmanie medzinárodnej regulačnej spolupráce Mexika
Review of International Regulatory Co-operation of Mexico
Medzinárodná regulačná spolupráca (IRC) predstavuje dôležitú príležitosť
pre krajiny, a najmä domáce regulačné orgány, aby zvážili vplyv svojich
predpisov mimo ich hraníc, rozšírili dôkazy o rozhodovaní, poučili sa zo
skúseností svojich rovesníkov a rozvíjali zosúladené prístupy k výzvam,
ktoré prekračujú hranice. Táto správa poskytuje prvé hodnotenie OECD o
IRC rámci a postupoch Mexika. Aktívne snahy Mexika o zapojenie sa do
globalizácie sa odrážajú v mnohých aspektoch domácich politík a
postupov. Na jednej strane sa podujalo jednostranne usilovať o začlenenie
medzinárodných aspektov do svojich domácich pravidiel prostredníctvom
regulačných disciplín a pri zohľadnení medzinárodných noriem pri príprave technických predpisov. Na
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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druhej strane sa mexická vláda a jednotlivé regulačné orgány intenzívne zapájajú do spolupráce v oblasti
regulačných záležitostí na bilaterálnej, regionálnej a multilaterálnej úrovni.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/review-of-international-regulatory-co-operation-ofmexico_9789264305748-en
Dobré regulačné postupy na podporu malého a stredného
podnikania v juhovýchodnej Ázii
Good Regulatory Practices to Support Small and Medium Enterprises
in Southeast Asia
Pre malé a stredné podniky (MSP) je často veľmi náročné vyznať sa v
predpisoch a prispôsobiť sa regulačným zmenám. Dobrá regulačná
prax (GRP) pomáha vytvárať stabilné a podporujúce regulačné
prostredie pre investície, obchod a podnikanie, a tým podporuje
zdravé hospodárstvo a regionálnu konkurencieschopnosť. Táto správa
je prvou komplexnou inventarizáciou implementácie GRP v
juhovýchodnej Ázii na podporu miestnych MSP a ich integrácie do
globálnych hodnotových reťazcov. Pre každú z desiatich krajín
združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) správa poskytuje
príklady nástrojov a prístupov GRP v oblastiach ako napríklad znižovanie administratívnej záťaže,
elektronická štátna správa, hodnotenie regulačného dosahu, následné hodnotenie a konzultácie so
zainteresovanými stranami. Správa tiež obsahuje prehľad kolektívnych snáh vyvíjaných na úrovni ASEAN
na podporu agendy GRP v regióne.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-regulatory-practices-to-support-small-and-mediumenterprises-in-southeast-asia_9789264305434-en

Posilnenie riadenia a znižovanie rizika korupcie pri riešení
nezákonného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi
Príklady z východnej a južnej Afriky
Strengthening Governance and Reducing Corruption Risks to Tackle
Illegal Wildlife Trade
Lessons from East and Southern Africa
V krajinách postihnutých nelegálnym obchodom s voľne žijúcimi
zvieratami je korupcia kľúčovým faktorom. Neschopnosť riešiť korupciu a
inštitucionálne a riadiace medzery, ktoré ju umožňujú, predstavujú
významnú výzvu. Táto správa poskytuje štruktúrovanú analýzu toho, ako
korupcia uľahčuje zločiny na základe výskumu v štyroch zdrojových a
tranzitných krajinách vo východnej a južnej Afrike. Ponúka rad
konkrétnych odporúčaní zameraných na národné vlády, darcov a
medzivládne organizácie s cieľom riešiť otázky korupcie a nezákonného obchodu s voľne žijúcimi
zvieratami.
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/strengthening-governance-and-reducing-corruption-risks-to-tackleillegal-wildlife-trade_9789264306509-en
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Štátne podniky a korupcia
Aké sú riziká a čo je možné vykonať?
State-Owned Enterprises and Corruption
What Are the Risks and What Can Be Done?
Korupcia je protikladom dobrej správy vecí verejných a je priama hrozba
pre štátne vlastníctvo. Táto publikácia prináša diskusiu o korupčných
rizikách, ktorým čelia štátne podniky (SOE). Správa navrhuje možnosti
ako napomôcť štátu ako vlastníkovi podnikov bojovať proti korupcii a
podporovať integritu v sektore SOE. Taktiež slúži ako základ budúcich
usmernení OECD v tejto oblasti.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/state-owned-enterprises-andcorruption_9789264303058-en
OECD Recenzie digitálnej transformácie: Digitálne vo Švédsku
OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden
Publikácia analyzuje nedávny vývoj digitálneho hospodárstva vo
Švédsku, prehodnocuje politiky súvisiace s digitalizáciou a poskytuje
odporúčania na zvýšenie súdržnosti politík v tejto oblasti. Správa
analyzuje nedávny vývoj infraštruktúr pre digitálnu ekonomiku a
telekomunikačné trhy ako aj súvisiace predpisy a politiky vo Švédsku.
Skúma trendy v používaní digitálnych technológií jednotlivcami,
podnikmi a vládou a skúma politiky na podporu šírenia týchto technológii
a zručností. Politiky digitálnej bezpečnosti sú analyzované s cieľom
posúdiť ich silných stránok a obmedzení. Správa skúma aj príležitosti a
výzvy, ktoré prináša digitalizácia v kľúčových oblastiach, a analyzuje
politické 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 a s cieľom podporiť synergie medzi
vládnymi ministerstvami, úrovňami a inštitúciami.
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation-going-digitalin-sweden_9789264302259-en
Austrálske služby obchodu v globálnej ekonomike
Australian Services Trade in the Global Economy
Táto publikácia predstavuje hĺbkovú analýzu prínosu služieb pre
austrálske hospodárstvo, regulačné prostredie sektoru služieb a jeho
výkon v medzinárodnom kontexte. Analýza poukazuje na dôležitosť
koordinovanej akcie domácej politiky, priorít na podporu reformných
regulačných reforiem na strategických medzinárodných trhoch a prínosu
ambicióznej dvojstrannej, mnohostrannej a multilaterálnej obchodnej
politiky, ktorá prispieva k istotám založeným na pravidlách a
predvídateľnosti v obchode so službami na celom svete.
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/australian-services-trade-in-theglobal-economy_9789264303911-en
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Inovácie, poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť v Číne
Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in China
Expanzia poľnohospodárskej produkcie v Číne je pozoruhodná, deje sa
však na úkor udržateľného využívania prírodných zdrojov. Aby sa tejto
hrozbe zabránilo, a tiež aby sa vhodne čelilo problémom súvisiacim
s rastúcimi nákladmi práce a rýchlo starnúcim vidieckym obyvateľstvom,
poľnohospodárska produkcia musí byť sústredená na nižší počet fariem,
ktoré sú produktívnejšie. Je to práve tento aspekt, podľa ktorého
publikácia poskytuje prehľad posledného vývoja opatrení a hodnotí, či
viedol k raste produktivity a environmentálnej udržateľnosti. Podľa
publikácie by mohli byť podmienky štrukturálnej zmeny a inovácie na
úrovni fariem v Číne vylepšené zabezpečením dlhodobej stability
pozemkových vlastníckych práv, ako aj znížením transakčných nákladov. Väčšia koherentnosť opatrení
s agro-environmentálnymi cieľmi by mohla byť dosiahnutá prostredníctvom striktnejšieho presadzovania
environmentálnych regulácií. Podľa publikácie by mohol systém poľnohospodárskych inovácií hrať
dôležitejšiu úlohu kladením väčšieho dôrazu na poľnohospodársky výskum a vývoj v oblastiach ako
zachovanie životného prostredia a prírodných zdrojov, či v oblastiach, ktoré nelákajú investície zo
súkromného sektora.
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainabilityin-china_9789264085299-en.

Prístup
k súkromnému
financovaniu
zelených
investícií:
Financovanie energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov na
Ukrajine
Access to Private Finance for Green Investments: Energy Efficiency and
Renewable Energy Financing in Ukraine
Ukrajina vynaložila za posledné roky veľkú snahu na modernizáciu
a reformu svojho energetického sektora a s ním spojených trhov.
Energetická účinnosť a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie sa na
Ukrajine stali otázkou energetickej suverenity a širšej bezpečnosti krajiny.
Cieľom tejto publikácie je identifikovať oblasti, v rámci ktorých je
potrebné lepšie zabezpečiť zelené financovanie v krajine. Publikácia
poskytuje prípadovú štúdiu rozvoja udržateľného poskytovania úverov na
projekty v oblasti energetickej účinnosti na Ukrajine. Analyzuje
makroekonomický a politický kontext zelených investícií na Ukrajine
a podrobne skúma úlohu a kapacitu bankového sektora. Publikácia je súčasťou rozsiahlejšieho projektu
OECD podporujúceho prístup k súkromným financiám podporujúcim zelené investície v krajinách
Východného partnerstva EÚ (EaP), a nadväzuje na regionálne hodnotenie vypracované v roku 2015.
Publikácia je jednou z častí programu EaP GREEN („Ozeleňovanie hospodárstva vo východnom susedstve
EÚ“), ktorého cieľom je podporiť 6 krajín Východného partnerstva pri prechode na zelené hospodárstvo
oddelením ekonomického rastu od environmentálnej degradácie a vyčerpávania prírodných zdrojov.
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/access-to-private-finance-for-greeninvestments_9789264303928-en.
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Strategické investičné balíčky
Strategic Investment Packages
Publikácia poskytuje prehľad medzinárodne osvedčených postupov
hodnotenia dopravy a analyzuje, akým spôsobom by mohli už existujúce
rámce opatrení pomôcť vládam jednotlivých krajín strategicky adresovať
regionálne výzvy. Publikácia je výstupom práce Medzinárodného
dopravného fóra (ITF), pridruženej organizácie OECD, a je príspevkom
reformy Národného investičného plánu Slovenskej republiky. Je
súčasťou širšieho projektu OECD, koordinovaného Kanceláriou
generálneho tajomníka OECD, ktorého cieľom je pomôcť Slovensku
zlepšiť plánovanie strategických investícií.
V publikácii sú uvedené osvedčené postupy z Francúzska, Švédska
a Spojeného kráľovstva, ktoré hodnotia regionálne hospodárske prínosy
dopravných investícií a snažia sa zodpovedať otázku ako by mohli vlády
strategicky adresovať regionálne výzvy prostredníctvom implementácie integrovaných politík
kombinujúcich investície do dopravnej infraštruktúry s ďalšími opatreniami (tzv. „strategické investičné
balíčky - SIB“). Prvým krokom pri identifikácii výzvy produktivity by malo byť vyhodnotenie ukazovateľov
produktivity vo všetkých oblastiach infraštruktúry, a po ňom by malo nasledovať hodnotenie potrieb
infraštruktúry. Následne by malo prebehnúť vypracovanie SIB naprieč rozličnými sektormi hospodárskej
infraštruktúry a oblasťami politík, a hodnotenie širšieho ekonomického dopadu na HDP. Výstupom
publikácie je, že zlepšenie prepojení medzi mestami a v rámci nich môže vládam pomôcť zvýšiť
produktivitu v tých zaostávajúcich regiónoch, ktoré trpia kvôli nedostatkom v dopravnej infraštruktúre.
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages.

Duševné zdravie detí a mladistvých v digitálnej ére
Children & Young People’s Mental Health in the Digital Age
Takmer polovica obyvateľov na svete je pripojená na internet, a
v krajinách OECD sú takmer všetci online. Pre deti a mladistvých je
online svet a využívanie sociálnych médií neoddeliteľnou súčasťou ich
života. V roku 2015 používala priemerná 15-ročná osoba z krajiny OECD
internet od svojich 10 rokov a počas týždňa trávila denne viac ako 2
hodiny online (počas víkendu to boli viac ako 3 hodiny). Závislosť od
digitálnych technológií vyvoláva obavy rodičov, učiteľov, vlád
jednotlivých krajín a aj samotných mladistvých, ktorí zastávajú jednotný
názor, že sociálne médiá podporujú pocity úzkosti a depresie, spôsobujú
poruchy spánku a vedú ku kybernetickej šikane a skreslenému videniu
ľudského tela či poruchám príjmu potravy. Keďže je to moderný
fenomén, existujú len obmedzené dôkazy o tom, či digitálne technológie
spôsobujú problémy duševného zdravia u detí a mladistvých. Existujú
však silné prepojenia medzi užívaním internetu a duševným zdravím, či už kvôli extrémnemu obmedzeniu
online existencie alebo kvôli nadmernému užívaniu internetu. Práve z tohto dôvodu prijímajú niektoré
krajiny opatrenia minimalizujúce riziká, ktoré zároveň neobmedzujú prínosy digitálnych technológií. Deti,
mladiství a ich rodiny by mali disponovať nástrojmi podporujúcimi zodpovedný prístup k online životu,
a mali by byť informovaní o vhodnom využívaní digitálnych technológií a ich rizikách. Priemysel v tejto
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oblasti by mal byť takisto podporovaný pri výrobe relevantného, vhodného a prístupného obsahu
a nástrojov. Je dôležité, aby deti a mladiství, ktorí vykazujú znaky duševnej choroby spôsobenej nadmerným
využívaním digitálnych technológií dostali zdravotnú starostlivosť okamžite.
http://www.oecd.org/health/health-systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-DigitalAge.pdf.
Verejno-súkromné partnerstvá v samosprávach na nižšej ako
národnej úrovni a v miestnych orgánoch: Riešenie problémov
týkajúcich sa infraštruktúry
Subnational Public-Private Partnerships: Meeting Infrastructure
Challenges
Publikácia je zameraná na výzvy riadenia investícií do infraštruktúry
a využívanie verejno-súkromných partnerstiev (PPP) v samosprávach na
nižšej ako národnej úrovni a v miestnych orgánoch, a tiež na spôsoby,
akým je možné ich adresovať. Takéto riadenie – na úrovni miest
a regiónov – hrá kľúčovú úlohu v oblasti infraštruktúry. Potreby
infraštruktúry, čo sa týka energetiky, dopravy, vody a telekomunikácií, sú
rozsiahle, a sú odhadované vo výške 6,3 bilióna USD ročne v období
2016-2030. V prísnom fiškálnom prostredí je preto kľúčová diverzifikácia
zdrojov financovania investícií do infraštruktúry, a PPP predstavujú
alternatívu k tradičným verejným obstarávaniam, s potenciálom zlepšiť hodnoty za peniaze. PPP sú však
zároveň komplexné a majú občas riskantné štruktúry vyžadujúce kapacity, ktoré nie sú vždy dostupné na
úrovni vlád, najmä v samosprávach na nižšej ako národnej úrovni a v miestnych orgánoch. V publikácii sa
nachádzajú 3 prípadové štúdie: PPP v samosprávach na nižšej ako národnej úrovni a v miestnych orgánoch
vo Francúzsku, miestne projekty Iniciatívy súkromného financovania (PFI) v Spojenom kráľovstve a PPP
v štáte Virgínia v USA.
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/responding-to-the-infrastructurechallenge_9789264304864-en.

Cestná a železničná infraštruktúra v Ázii: Investície do kvality
Road and Rail Infrastructure in Asia: Investície do kvality
Publikácia analyzuje výzvy, ktorým čelí región a navrhuje možné
opatrenia, ktoré boli už implementované v iných rozvíjajúcich sa
ázijských krajinách na základe skúseností krajín OECD. V publikácii sú
navrhnuté odporúčania pre politikov v regióne, ktoré by mohli zvážiť
v kontexte zlepšenia kvality infraštruktúry.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/road-and-rail-infrastructurein-asia_9789264302563-en
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Zlepšovanie prepojenosti prostredníctvom dopravnej infraštruktúry:
Úloha oficiálneho rozvojového financovania a súkromných investícií
Enhancing Connectivity through Transport Infrastructure: The Role of
Official Development Finance and Private Investment
Dopravná infraštruktúra je kľúčová pre prepojenie rozvojových krajín
a pomáhanie im pri podpore obchodu, rastu a regionálnej integrácie.
Publikácia sa zaoberá otázkou, ako môžu bilaterálni a multilaterálni
rozvojoví partneri pomôcť pri prepojení rozvojových krajín
prostredníctvom dopravnej infraštruktúry. V kontexte rozvojovej
spolupráce hodnotí kontinentálne a regionálne dopravné plány v Afrike,
Ázii, Latinskej Amerike a niektorých častiach Európy. Skúma stratégie
a činnosť rozvojových partnerov v oblasti dopravného prepojenia.
Podrobne sa zaoberá poskytovaním financií z oficiálnej rozvojovej pomoci pre dopravnú prepojenosť, najmä
v súvislosti s distribúciou súkromných investícií do rovnakých typov infraštruktúry. Osobitne zodpovedá
nasledovné otázky. Ako ďaleko je z hľadiska financovania dopravné prepojenie od naplnenia cieľov
udržateľného rozvoja? Čo môžu rozvojoví partneri urobiť pre „skrátenie tejto vzdialenosti“? Ako môžu
vytvoriť prostredie, ktoré pomôže zmobilizovať viac súkromných zdrojov? Správa poskytuje ucelený obraz
súčasného stavu, ako aj podnety pre zlepšenie. Obsahuje tiež profily 16 poskytovateľov rozvojovej
spolupráce a ich aktivít pre zlepšenie dopravného prepojenia.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/enhancing-connectivity-through-transportinfrastructure_9789264304505-en

Tvorba pracovných miest a miestny hospodársky rozvoj 2018:
Príprava na budúcnosť práce
Job Creation and Local Economic Development 2018: Preparing for the
Future of Work
Tretie vydanie publikácie skúma vplyv technologického pokroku na
regionálne a miestne trhy práce. Ozrejmuje nárast regionálnych rozdielov
v tvorbe pracovných miest, vzdelávaní pracovníkov, zručnostiach a z nich
plynúcej sociálnej inklúzii. Na základe nových údajov z prieskumov
pracovných síl sa zaoberá geografickou distribúciou rizika automatizácie
a skúma, či je zánik pracovných miest z dôvodu automatizácie
kompenzovaný vytváraním miest s nižším rizikom takéhoto zániku.
Skúma nárast neštandardnej práce a regionálnu dynamiku v dočasnom zamestnávaní a samostatnej
zárobkovej činnosti, ďalej faktory ovplyvňujúce inklúziu a produktivitu na pracovných trhoch a situáciu
zraniteľných skupín osôb. Profily jednotlivých krajín poskytujú prehľad o regionálnych trhoch práce
a hodnotenie výkonnosti z hľadiska kvality pracovných miest vytvorených v rámci regiónov.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/job-creation-and-local-economic-development2018_9789264305342-en
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Ekonomický výhľad pre juhovýchodnú Áziu, Čínu a Indiu 2018 –
Podpora príležitostí v elektronickom obchode
Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 - Promoting
Opportunities in E-commerce
Správa poskytuje informácie o regionálnom hospodárskom raste, rozvoji
a regionálnej integrácii v rozvíjajúcej sa Ázii. Skúma hospodárske
podmienky Číny, Indie a členských štátov Združenia krajín juhovýchodnej
Ázie (ASEAN): Brunej Darussalam, Kambodža, Indonézia, Laos,
Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam.
Správa pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje údaje o regionálnom
hospodárstve a makroekonomických výzvach v regióne a druhá časť je
zameraná na hlavné problémy regiónu, v prípade tohtoročného vydania je to podpora príležitostí
v elektronickom obchode.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-2018update_9789264302990-en
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Správa o rozvojovej spolupráci 2018: Spájanie síl pre nenechanie
nikoho bokom
Development Co-operation Report 2018: Joining Forces to Leave No One
Behind
Členské štáty OSN sa pri schvaľovaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
v roku 2015 dohodli, že ciele udržateľného rozvoja by mali byť splnené
pre všetky národy, všetkých ľudí a pre všetky segmenty spoločnosti. Vlády
a zainteresované strany rokujúce o Agende 2030 podporili ambíciu
nenechať nikoho bokom, ktorá je čoraz viac spomínaná v rozvojových
politikách, medzinárodných agendách a pri obhajovaní záujmov
občianskej spoločnosti. Publikácia sa snaží identifikovať praktické kroky
na naplnenie tejto ambície. Zaoberá sa tým, aké zmeny je potrebné adaptovať v politikách rozvojovej
spolupráce, programovaní pomoci a jej dohľade. Skúma aj presah týchto cieľov na hospodárske, sociálne
a environmentálne politiky. Vychádzajúc z najnovších zistení o predpokladoch nenechania zraniteľných
spoločenstiev bokom prijíma širokú škálu perspektív a čerpá ponaučenia z fungujúcich politík, postupov
a partnerstiev. Navrhuje holistický a inovatívny rámec na vytvorenie a riadenie politík a nástrojov
rozvojovej spolupráce na naplnenie uvedeného cieľa. Úplná správa bude zverejnená v novembri.
https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2018_dcr-2018-en
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Hodnotenie rozvojovej spolupráce Francúzska 2018
OECD Development Co-operation Peer Reviews - France 2018
Hodnotenie rozvojovej spolupráce Kanady 2018
OECD Development Co-operation Peer Reviews: Canada 2018
Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) pravidelne v päťročných
intervaloch hodnotí individuálne snahy členských štátov DAC v oblasti
rozvojovej spolupráce. Posudzovaná je nielen činnosť agentúry pre
rozvojovú spoluprácu, ale aj politika a implementácia zo strany členského
štátu pri poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.
V prípade Francúzska sa navyše hodnotenie zameralo na úsilie krajiny
o medzinárodnú stabilitu, financovanie v oblasti klímy, účinkov rôznej
miery koncesionality poskytovaného a cezhraničného riadenia programu rozvojovej spolupráce.
Francúzsko: https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviewsfrance-2018_9789264302679-en
Kanada:
https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviewscanada-2018_9789264303560-en
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Spolupráca na miestnej integrácii migrantov a utečencov (Atény,
Barcelona, Berlín, Paríž, Viedeň)
Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees in
Athens, Barcelona, Berlin, Paris, Vienna
Atény – Migranti alebo prvá generácia ich potomkov predstavujú spolu
23% obyvateľov Atén (664 tisíc osôb), pričom počet utečencov
a žiadateľov o azyl sa od roku 2015 rapídne zvýšil až na 18 000 osôb. Na
vysporiadanie sa s prílevom utečencov Atény vyvinuli odvážne
a inovatívne iniciatívy a hľadali medzinárodné a súkromné zdroje
financovania. Správa kladne hodnotí silnú politickú vôľu a spoluprácu
s nadáciami a inými neštátnymi aktérmi v súlade so širšími prioritami
mesta od roku 2010, vrátane boja proti diskriminácii a zlepšovania rovného prístupu k sociálnym službám.
Pri identifikácii inovatívnych postupov prípadová štúdia zdôrazňuje potrebu spoľahlivejších zdrojov
financovania a dialógu medzi úrovňami štátnej správy.
Barcelona – V Barcelone tvoria cudzinci 23% populácie mesta. Od konca deväťdesiatych rokov mesto
nasledovalo medzikultúrnu stratégiu na implementáciu inkluzívnych opatrení pre miestnu integráciu
migrantov. Vzhľadom na strojnásobenie počtu žiadateľov o azyl v období rokov 2015 až 2017 boli prijaté
cielené politiky v oblasti bývania a prijímania, ktoré dopĺňajú národný systém prijímania žiadateľov o azyl.
Migranti využívajú komunálne opatrenia v oblasti bývania, minimálnych životných nákladov a integrácie na
trh práce na rovnakom základe ako miestni obyvatelia. Barcelona vyvinula iniciatívy na zníženie
diskriminácie a zlepšenie poskytovania služieb v najviac znevýhodnených štvrtiach, zaviedla miestne
koordinačné mechanizmy so združeniami migrantov a mimovládnymi organizáciami, s cieľom zdieľať
informácie, vyhnúť sa duplicite a maximalizovať prístup k jazykovým kurzom pre migrantov a k iným
službám.
Berlín – Migranti v súčasnosti tvoria 30% populácie Berlína (1 milión osôb). Prípadová štúdia hodnotí
programy integrácie migrantov do spoločnosti a služby, ktoré sú im poskytované a skúma ako sa na týchto
programoch podieľajú jednotlivé úrovne vlády a aká je úloha agentúr tretieho sektora. Hodnotí, ako
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administratíva Berlína reagovala na prudký nárast žiadostí o azyl v rokoch 2015-2016, rýchlo aktualizovala
existujúce integračné opatrenia a vyvinula núdzové opatrenia.
Paríž – Spomedzi žiadostí o azyl podaných vo Francúzsku v roku 2016, bolo viac ako 10 000 žiadostí
podaných osobami zdržiavajúcimi sa v Paríži. Prudký nárast žiadostí o azyl v roku 2015 vyvolal potrebu
posilnenia podpory, ktorá je poskytovaná osobám s povolením na pobyt (najmä utečencom) pri integrovaní
sa do spoločnosti a v prístupe na trh práce. Mesto vyčleňuje zdroje vyhradené na tento účel a aktívne zapája
francúzskych občanov do implementovania aktivít na podporu sociálnej súdržnosti. Prípadová štúdia
poukazuje na neustále pretrvávanie sociálno-ekonomických rozdielov a segregácie, obmedzené ubytovacie
možnosti pre migrantov a napätú situáciu na trhu s nehnuteľnosťami.
Viedeň – Veľký nárast počtu obyvateľov Viedne je vo veľkej miere spojený s medzinárodnou migráciou.
Etablované spoločenstvá migrantov predstavujú polovicu populácie mesta. Od roku 1971 mesto vyvinulo
špecializované administratívne štruktúry a miestne politiky pre migrantov. Viedeň využíva obecnú jednotku
„MA17“, ktorá dohliada nad činnosťou jednotlivých oddelení a každoročne publikuje Monitorovaciu správu
o integrácii a diverzite vo Viedni. Komplexný tréningový a informačný program „Start Wien” sa zaoberá
novými migrantmi, vrátane žiadateľov o azyl a počas prvých dvoch rokov po ich príchode do Viedne.
Správa pozitívne hodnotí rozsiahle a dobre lokalizované sociálne bývanie, ktoré zabraňuje segregácii

migrantov. Viedeň udržuje úzke kontakty so združeniami migrantov a s mimovládnymi organizáciami na
úrovni okresov.
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-ofmigrants-and-refugees-in-athens_9789264304116-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-ofmigrants-and-refugees-in-barcelona_9789264304062-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-ofmigrants-and-refugees-in-berlin_9789264305236-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-ofmigrants-and-refugees-in-paris_9789264305861-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-ofmigrants-and-refugees-in-vienna_9789264304147-en
OECD Štatistiky pracovných síl 2018
OECD Labour Force Statistics 2018
Tohtoročné vydanie poskytuje podrobné štatistické údaje o pracovnej sile,
participácii na trhu práce a nezamestnanosti (rozčlenené podľa pohlavia
a veku), o dĺžke trvania nezamestnanosti, formách zamestnanosti,
zamestnanosti podľa odvetví činnosti a zamestnaní na čiastočný úväzok.
Obsahuje tiež porovnávacie tabuľky pre hlavné súčasti pracovnej sily
v jednotlivých členských štátoch OECD, OECD ako celku, eurozóne
a Európskej únii za posledných 10 rokov.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics2018_oecd_lfs-2018-en
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Chudoba detí v krajinách OECD: Trendy, determinanty a politiky na
riešenie tohto problému
Child poverty in the OECD: Trends, determinants and policies to tackle it
Publikácia poskytuje prehľad o hlavných trendoch v problematike
chudoby detí za posledných 14 rokov a skúma, do akej miery sú tieto
trendy spojené s demografickými a politickými zmenami a zmenami na
trhu práce. Skúma tiež trendy v chudobe a životnej úrovni detí v rodinách
s nízkymi príjmami od začiatku globálnej finančnej a hospodárskej krízy.
V štátoch OECD je vo finančnej tiesni takmer jedno zo siedmych detí
a zhoršenie je pozorovateľné v dvoch tretinách štátov. 10% detí žije pod
úrovňou zákonnej hranice chudoby z roku 2005 a ich rodiny
zaznamenávajú väčšinou ďalší pokles životnej úrovne.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/child-poverty-in-theoecd_c69de229-en

Oslo manuál 2018: Usmernenia pre zhromažďovanie, vykazovanie a
používanie údajov o inováciách (4. vydanie)
Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data
on Innovation, 4th Edition
Pochopenie rozsahu inovačných aktivít, charakteristík inovačných firiem
a vnútorných a systémových faktorov, ktoré môžu ovplyvniť inovácie, je
predpokladom pre realizovanie a analyzovanie politík zameraných na
podporu inovácií. Oslo manuál, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku
1992, je medzinárodnou referenčnou príručkou pre zhromažďovanie
a používanie údajov o inováciách. Štvrté aktualizované vydanie
zohľadňuje širokú škálu fenoménov súvisiacich s inováciou, ako aj
skúsenosti získané z nedávnych inovačných prieskumov vykonaných
v štátoch OECD a partnerských ekonomikách a organizáciách.
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en

Podpora podnikania a inovácií vo vysokoškolskom vzdelávaní
v Holandsku
Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in The
Netherlands
Odvetvie vysokoškolského vzdelávania v Holandsku poskytuje vynikajúce
príklady toho, čo to znamená zameriavať sa na inovácie a podnikanie
a podporovať podnikateľské myslenie a výmenu poznatkov. Vytváranie
hodnôt z akademických poznatkov prostredníctvom inovatívnych služieb,
produktov, procesov a obchodných modelov, ktoré spĺňajú hospodárske,
sociálne a environmentálne potreby, je jadrom tejto stratégie. Súčasnou
výzvou je posilniť postavenie procesov tvorby hodnôt vo vzdelávaní
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a výskume, ktoré je možné dosiahnuť zvýšením interdisciplinárnosti, rozvojom podnikateľského zmýšľania
vo všetkých oblastiach, stimulmi pre účinnú a rozsiahlejšiu angažovanosť výskumníkov a študentov na
medzinárodnej úrovni a podporou začínajúcich podnikov. Správa obsahuje hĺbkovú analýzu politického
rámca a inštitucionálnych postupov a poskytuje užitočné usmernenie pre tvorcov politík a vedúcich
predstaviteľov univerzít na celom svete.
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/supporting-entrepreneurship-and-innovation-in-highereducation-in-the-netherlands_9789264292048-en

Zručnosti v pohybe: Informácie o migrantoch podľa Programu
medzinárodného posudzovania zručností dospelých
Skills on the Move: Migrants in the Survey of Adult Skills
Správa na základe údajov z Programu medzinárodného posudzovania
zručností dospelých (PIAAC) poskytuje nové dôkazy o rozdieloch
v charakteristikách a kontexte zamestnávania a vzdelanostnej resp.
odbornej vybavenosti migrantov Skúma tiež vzťah medzi zručnosťami
migrantov a ich výsledkami na trhu práce i mimo neho v hostiteľských
krajinách.
Objasňuje, ako sa zručnosti migrantov rozvíjajú, používajú a oceňujú na
pracovnom trhu a v spoločnosti hostiteľskej krajiny. Správa slúži ako zdroj
poznatkov pre tvorcov politík v rôznych sektoroch pri navrhovaní a implementácii stratégií zameraných na
podporu dlhodobej integrácie migrantov do hospodárskeho a sociálneho života hostiteľskej krajiny vrátane
zlepšenia identifikovania, nadobúdania a využívania ich zručností.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-on-the-move_9789264307353-en

Vedecké poradenstvo počas kríz
Uľahčenie nadnárodnej spolupráce a výmeny informácií
Scientific Advice During Crises
Facilitating Transnational Co-operation and Exchange of Information
Táto správa sa zaoberá tým, ako môže vedecké poradenstvo najlepšie
podporiť krízový manažment počas nadnárodných kríz, ktoré sú vyvolané
napríklad prírodnými katastrofami alebo pandémiami. Vedecké
poradenstvo zohráva dôležitú úlohu vo všetkých fázach cyklu krízového
manažmentu - pripravenosť, reakcia a zotavenie. Pridaná hodnota
vedeckého poradenstva však závisí od kvality a včasnosti poradenstva a
predovšetkým od jeho významu pre rozhodnutia, ktoré musia krízový
manažéri a tvorcovia politík robiť počas krízy. Vytváranie dôsledného
vedeckého poradenstva si vyžaduje prístup k relevantným údajom,
informáciám a odborným poznatkom, naprieč vedeckými disciplínami.
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/scientific-advice-during-crises_9789264304413-en

Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

22

Organizovaná decentralizácia kolektívneho vyjednávania:
Prípadové štúdie Nemecka, Holandska a Dánska
Organised Decentralisation of Collective Bargaining:
Case studies of Germany, Netherlands and Denmark
Organizovaná decentralizácia kolektívneho vyjednávania sa uskutočňuje
v rámci sektorových dohôd, ktoré explicitne umožňujú určenie podmienok
na úrovni firmy a často stanovujú určité (minimálne) úrovne ochrany
zamestnancov formou predpísaných noriem a postupov.
Nemecká decentralizácie je založená na tzv. dvojkanálovom systéme (dualchannel system) a rozsiahlom využívaní dovolených výnimiek (opening
clauses), ktoré umožňujú pracovným podmienkam odchýliť sa od
sektorových dohôd. Holandská decentralizácia je založená na kombinácii
dvojkanálového systému a rámcových dohôd, ktoré umožňujú
vyjednávanie na úrovni firmy za rešpektovania minimálneho štandardu
ochrany zamestnanca. Dánsko spája jednokanálový systém s rámcovými
dohodami stanovujúcimi minimálne štandardy ochrany. Nemecký systém sa z uvedených troch javí ako
najmenej organizovaný. Rôzne formy výnimiek (opening clauses, derogation clauses) znamenajú, že
podmienky v dohodách s viacerými zamestnávateľmi nemusia byť v súlade so štandardami prijatými na
vyššej úrovni kolektívneho vyjednávania. Dvojkanálové zastúpenie je podľa OECD nedostatočne
uspôsobené pre vertikálnu kontrolu týchto výnimiek. Holandsko kombinuje prvky čiastočnej decentralizácie
a stabilného krytia zo strany zastrešujúcich zmlúv. Rovnako ako v prípade Nemecka sa časť kompetencií
presunula na zamestnanecké rady. Dánsky systém zaznamenáva najvyššiu úroveň dodržiavania štandardov
minimálnej ochrany a poskytuje najviac priestoru pre kolektívne vyjednávanie na úrovni firmy. Na základe
týchto zistení OECD konštatuje, že organizovaná decentralizácia si vyžaduje artikuláciu, ktorá zachováva
regulačnú funkciu dohôd s viacerými zamestnávateľmi.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/organised-decentralisation-of-collective-bargaining_f0394ef5-en

Sedem otázok o učňovskom vzdelávaní: Odpovede z medzinárodnej
praxe
Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International
Experience
Po období relatívneho zanedbávania učňovského vzdelávania v mnohých
krajinách sa pozornosť začína venovať rozličným formám vzdelávania na
pracovisku. Čoraz viac je uznávaný význam učňovského vzdelávania pri
uľahčovaní prechodu zo školského vzdelávania do pracovného prostredia
a prínos pre hospodárstvo krajiny. Významnou výzvou však naďalej
zostáva zapojenie jednotlivcov, zamestnávateľov, sociálnych partnerov
a systémov vzdelávania a odbornej prípravy do tejto formy vzdelávania.
Publikácia poskytuje podnety z výsledkov výskumu OECD pre
navrhovanie a implementovanie vysokokvalitného učňovského vzdelávania. Správa poskytuje odpovede na
sedem otázok, ktoré si bežne kladú vlády a odborníci, ktorí chcú zaviesť alebo zreformovať systém
učňovského vzdelávania pre mladých ľudí či starších pracovníkov. Môže mať učňovské vzdelávanie
užitočný prínos v každej krajine? Mali by zamestnávatelia dostávať finančné stimuly na poskytovanie
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učňovského vzdelávania? Aká je správna výška mzdy pre učňov a ako dlho by malo takého vzdelávanie
trvať? Ako môžeme zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v práci? Aký charakter má mať učňovské vzdelávanie,
aby slúžilo aj pre rizikové skupiny mládeže? Ako prilákať potenciálnych učňov? Na základe príkladov
z celého sveta štúdia pomenúva princípy efektívneho učňovského vzdelávania.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/seven-questions-about-apprenticeships_9789264306486-en

Správne nadobúdanie zručností - Austrália
Getting Skills Right – Australia
Pretrvávajúci nesúlad medzi ponukou zručností a dopytom po zručnostiach
sa odzrkadľuje na ušlých mzdách pracovníkov, ako aj na nízkej
produktivite firiem a hospodárstiev. Odstraňovanie nerovnováh v oblasti
zručností sa stalo naliehavou prioritou a vlády členských štátov OECD sa
zamýšľajú nad dôsledkami technologického pokroku, digitalizácie,
demografických zmien, globalizácie na pracovné miesta a organizáciu
práce. Nadväzujúc na tieto výzvy OECD uskutočnila nový výskum na
objasnenie toho, ako štáty merajú meniace sa potreby v oblasti zručností
a zároveň zabezpečujú, aby inštitúcie pre služby zamestnanosti, odbornú
prípravu a migráciu reagovali na vznik nových požiadaviek na zručnosti.
Správa poskytuje hĺbkovú analýzu existujúceho systému hodnotenia zručností a systému očakávaní vo
vzťahu k zručnostiam v Austrálii a obsahuje odporúčania na zlepšenie týchto systémov. Popisuje súhrnný
stav nerovnováhy v oblasti zručností a poskytuje hodnotenie postupov v týchto oblastiach: (i) zber
informácií o existujúcich a budúcich potrebách po zručnostiach, (ii) využívanie informácií o potrebách po
zručnostiach pre usmerňovanie rozvoja politiky v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy
a migrácie, (iii) účinnosť opatrení týkajúcich sa riadenia pri zabezpečovaní rozsiahlej koordinácie medzi
hlavnými zainteresovanými stranami pri zhromažďovaní a používaní informácií o potrebách v oblasti
zručností.
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-australia_9789264303539-en
Rovnosť výsledkov vo vzdelávaní: Odstraňovanie prekážok v sociálnej
mobilite
Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility
V časoch rastúcej ekonomickej nerovnosti sa potreba zabezpečovania
rovnosti výsledkov vo vzdelávaní stáva čoraz naliehavejšou. Napriek
tomu, že niektoré krajiny a ekonomiky, podieľajúce sa na OECD Programe
medzinárodného hodnotenia študentov (PISA), dokázali vybudovať
systémy vzdelávania, v ktorých sociálno-ekonomický status iba v malej
miere ovplyvňuje vzdelávanie a blahobyt študentov, ešte stále existuje
priestor na zlepšenie. Správa ukazuje, že medzi sociálne znevýhodnenými
15-ročnými študentmi sú významnými predpokladmi úspechu vo
vysokoškolskom vzdelávaní a neskôr aj v práci práve vzdelávacia
výkonnosť a pozitívnejšie postoje k vzdelávaniu. Správa skúma ako sa
rovnosť výsledkov vo vzdelávaní vyvíjala počas viacerých cyklov programu PISA. Identifikuje politiky
a postupy, ktoré môžu pomôcť znevýhodneným študentom uspieť na akademickej pôde a viac sa angažovať
vo vzdelávacom procese.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/equity-in-education_9789264073234-en
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Rýchlo reagujúce školské systémy: spájanie zariadení, sektorov
a programov pre úspech študentov
Responsive School Systems: Connecting Facilities, Sectors
and Programmes for Student Success
Správa je druhou z troch tematických porovnávacích správ, ktoré spájajú
zistenia z OECD Hodnotenia školských zdrojov. Vyvíjajúce sa ciele
v oblasti vzdelávania, meniace sa potreby študentov a demografický vývoj
vyžadujú, aby školské systémy reagovali na nový charakter dopytu
a zodpovedajúcim spôsobom mu prispôsobili poskytovanie vzdelávania.
Organizácia školských zariadení, sektorov a programov v tomto zohráva
kľúčovú úlohu a poskytuje študentom vysokokvalitné vzdelanie tam, kde
ho potrebujú. Správa má pomôcť vládam pri organizovaní školskej
infraštruktúry a služieb na dosiahnutie vládnych cieľov v oblasti vzdelávania a na zabezpečenie efektívneho
a spravodlivého využívania zdrojov. Poskytuje systematickú analýzu riadenia siete škôl, ich prispôsobenia sa
demografickým zmenám a potrebám študentov v mestských, vidieckych a odľahlých oblastiach, ako aj
vertikálnu a horizontálnu koordináciu vzdelávacích služieb pre zlepšenie prechodu študentov zo vzdelávania
do zamestnania.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en
Pohľad na vzdelávanie 2018: Indikátory OECD
Education at a Glance 2018: OECD Indicators
Príručka OECD pre medzinárodné porovnávacie štatistiky v oblasti
vzdelávania 2018: Koncepty, normy, definície a klasifikácie
OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics
2018: Concepts, Standards, Definitions and Classifications
Publikácia je autoritatívnym zdrojom informácií o stave vzdelávania na
celom svete. Poskytuje údaje o štruktúre, financovaní a výkonnosti
systémov vzdelávania v 35 členských štátoch OECD a niektorých
partnerských krajinách. Vo forme viac ako 100 tabuliek obsahuje kľúčové
informácie o výstupoch vzdelávacích inštitúcií, vplyve vzdelávania v jednotlivých krajinách a celosvetovej
dostupnosti, účasti a pokroku vo vzdelávaní. Skúma tiež finančné zdroje investované do vzdelávania na
mzdy učiteľov, do vzdelávacieho prostredia a do organizácie škôl. Tohtoročné vydanie sa zameriava na
rovnosť výsledkov vo vzdelávaní, skúma ako sú výsledky dosiahnuté vo vzdelávaní a na trhu práce
ovplyvnené pohlavím, dosiahnutým vzdelaním rodičov, prisťahovaleckým štatútom a regionálnym
umiestnením.
Správa obsahuje osobitnú kapitolu venovanú hodnoteniu postupu členských štátov OECD a partnerských
krajín pri plnení čiastkového Cieľa udržateľného rozvoja, ktorý sa týka rovnosti výsledkov vo vzdelávaní.
Zavádza tiež niekoľko nových indikátorov vzťahujúcich sa na prijatie a absolvovanie terciárneho
vzdelávania a na úrovne rozhodovania v systémoch vzdelávania. Obsahuje aj nové údaje o zákonných
a skutočných mzdách riaditeľov škôl, ako aj aktuálne údaje o výdavkoch na výchovu a starostlivosť v ranom
detstve. Publikáciu dopĺňa štatistická príručka OECD, ktorá umožňuje porovnanie vzdelávacích systémov
štátov. Jej cieľom je uľahčiť pochopenie vypracovaných štatistík a indikátorov v oblasti vzdelávania, a tým
umožniť ich efektívne využitie pri analýze politiky. Obsahuje odkazy na medzinárodné štandardy
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a dohovory užitočné pri zbere a asimilácii údajov o vzdelávaní. Toto vydanie aktualizuje Príručku OECD
pre medzinárodné porovnávacie štatistiky z roku 2017.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018_eag-2018-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-handbook-for-internationally-comparative-educationstatistics-2018_9789264304444-en

Špecializovaná správa WEO 2018: Výhľad ekonomík výrobcov
(WEO-2018 Special Report: Outlook for Producer Economies)
Vysoká závislosť krajín bohatých na energetické zdroje (výrobcovia) od
ziskov z uhľovodíkov kombinovaná s rizikom kolísania cien vytvára dobre
známe úskalia. Správa poukazuje na to, ako súčasné trhové a politické
prostredie pridáva k týmto neistotám - revolúcia bridlíc (krátkodobý
horizont), štrukturálny výhľad vývoja dopytu (dlhodobý horizont). V
reakcii na tieto meniace sa podmienky mnohí hlavní výrobcovia obnovujú
svoje záväzky voči reformám a hospodárskej diverzifikácie. Správa
poskytuje komplexné hodnotenie toho, ako sa vyvíjajú perspektívy
veľkých hospodárstiev producentov ropy a plynu v rôznych scenároch do
roku 2040. Správa zároveň posudzuje vplyv rôznych trajektórií cien a
dopytu po rope a zemnom plyne na zisky; skúma spôsoby, ako môže
energetický sektor pomôcť zmierniť zraniteľnosť týchto ekonomík a ako
môže napomôcť k hospodárskej diverzifikácii. Správa tiež skúma
potenciálne dôsledky rôznych alternatív pre jednotlivé sledované trhy (ropa, plyn), ako aj implikácie
vyplývajúce z plnenia globálnych environmentálnych cieľov a energetickej bezpečnosti.
Viac o Správe na: https://www.iea.org/weo/producereconomies/

Správa o energetickej efektívnosti 2018
(Energy Efficiency 2018)
Správu analyzuje vývoj za ostatné obdobie a prináša výhľad až do roku
2040 – v podobe prognóz vývoja spotreby energií, ak by všetky krajiny
globálne implementovali všetky nákladovo efektívne opatrenia prijaté pre
oblasť energetickej efektívnosti. Správa konštatuje, že prostredníctvom
politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti sa celosvetovo
môžu výdavky obyvateľov za energie znížiť o viac ako 500 miliárd USD
ročne a plnenie klimatických cieľov by tieto opatrenia dosiahli až 40%
znižovania emisií a znečisťovania ovzdušia. Podľa IEA bol vplyv politík v
tejto oblasti v posledných desaťročiach značný. Celosvetový nárast
zvyšovania energetickej účinnosti od roku 2000 ušetrilo 12% možnej
spotreby oproti roku 2017. IEA v prognózach využíva scenár Efficient
World Scenario, ktorý poukazuje na to, že priemerné ročné investície v
sektore energetickej efektívnosti sa do r. 2025 musia zdvojnásobiť –
následne bude potrebné do r. 2040 ďalšie zdvojnásobenie.
Viac o publikácii na: https://www.iea.org/efficiency2018/
Stála misia SR pri OECD, Paríž

Tel.: +33 156 26 50 90

Email: oecd.paris@mzv.sk

26

Prehľad globálnej bezpečnosti v plyne 2018
(Global Gas Security Review 2018)
Správa, ktorá je tretia v poradí, poskytuje hĺbkovú analýzu aktuálnych
výziev v oblasti zabezpečovania spoľahlivých dodávok zemného plynu
a ponaučenia z nedávnych prerušení, alebo kríz. Správa uvádza najnovšie
trendy v oblasti flexibility LNG na základe podrobného hodnotenia
nových zmlúv. Skúma vplyv narastajúcej úlohy začínajúcich kupujúcich
LNG a vývoja trhovej likvidity v rámci obchodovania a uzatvorených
nových zmlúv. Tohtoročná Správa navyše zahŕňa osobitné zameranie na
krátkodobé dodávky LNG ako aj dostupnosť lodnej dopravy v rámci
logistiky dodávok, nakoľko sa významne podieľajú pri posudzovaní
bezpečnosti dodávok plynu po celom svete. Trhy so zemným plynom sa
menia v dôsledku rastúcej skupiny nákupcov LNG, spomedzi ktorých
vedie ČĽR a rastúca výroba a vývoz z USA. Táto transformácia, ktorú
spôsobujú rastúce trhy a narastajúci obchod s LNG, prináša svoj podiel na
výzvach súvisiacich s bezpečnosťou (nedostatok dodávok k potrebnému dopytu v Číne počas poslednej
zimy 2017). Flexibilita dodávok zostáva kľúčovým predpokladom pre zabezpečenie ďalšieho rozvoja
globálneho obchodu s plynom a zachovania jeho bezpečnosti. Priority v oblasti flexibility sa však líšia
medzi dlhodobými tradičnými zákazníkmi a novými „kupujúcimi“.
Viac o Správe na: https://webstore.iea.org/global-gas-security-review-2018

Obnoviteľné zdroje energie 2018
(Renewables 2018)
Správa identifikuje moderné bioenergie za najviac prehliadateľného
giganta spomedzi OZE na svetovom trhu. Ich celosvetový podiel na
ostatných OZE dnes predstavuje 50% (čo je hodnota za všetky zdroje OZE
spolu). Správa zároveň poukazuje na to, že v nasledujúcom 5ročnom
období sa OZE na celosvetovom raste dopytu po energiách budú podieľať
až 40%. Napriek rozmachu OZE však IEA poukazuje na fakt, že svet
nesmeruje k plneniu cieľov znižovania CO2 z Parížskej dohody, naopak,
tendencie idú opačným smerom.
Elektroenergetický sektor zostáva najvýznamnejším sektorom, v ktorom
solárna fotovoltaika a veterná energia raste exponenciálne a významne sa
podieľajú v budovaní veľkého prínosu rastúcej výroby elektrickej energie
z hydra (hydroelektrárne). Elektrická energie však predstavuje len pätinu celosvetovej spotreby energie a
úloha obnoviteľných zdrojov energie v sektore dopravy a vykurovania je naďalej rozhodujúca v prechode na
čistú energetiku.
Viac o Správe na: https://www.iea.org/renewables2018/
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Budúcnosť výrobkov petrochemického priemyslu
(The Future of Petrochemicals 2018)
Petrochemické výrobky majú podľa IEA do roku 2030 predstavovať viac
ako tretinu rastu svetového dopytu po rope a do roku 2050 sa má tento
podiel navýšiť takmer až na polovicu globálneho rastu.
Petrochemický priemysel sa podľa IEA týmto vývojom podpíše pod
spotrebu zemného plynu o ďalších 56 bcm do roku 2030 a až 83 bcm do
roku 2050.
Správa je jedným z najkomplexnejších prehľadov globálneho
petrochemického sektora a sleduje ďalšie správy v sérii, vrátane vplyvu
klimatizačných zariadení na dopyt po elektrickej energii, dopadu prepravy
na dopyt po rope alebo úlohy moderných bioenergií v odvetví
obnoviteľných zdrojov energie.
Viac o Správe na: https://webstore.iea.org/the-future-of-petrochemicals
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Svetové investície v energetike 2018
(World Energy Investment 2018)
Správa poskytuje rozhodujúcu referenciu pre rozhodovanie na vládnej
úrovni, ako aj na úrovni energetického priemyslu a finančných inštitúcií
pre potreby stanovenia politických rámcov, implementácie obchodných
stratégií, financovania nových projektov a vývoj nových technológií.
Zdôrazňuje spôsob, akým dnešné rozhodnutia o investíciách v sektore
energetiky ovplyvnia ponuku a dopyt po energiách.
Správa analyzuje krajiny a politiky, ktoré pritiahli najviac investícií do
energetiky v roku 2017 a aké palivá a technológie rástli najrýchlejšie; či sú
investície v energetike dostatočné a primerane zamerané na realizáciu
svetových cieľov prechodu na čistú energetiku; ako ropné a plynárenské
spoločnosti reagujú na vyššie ceny ropy a ako sa menia strategické
rozhodnutia s cieľom zabezpečiť primerané dodávky a zároveň
minimalizovať dlhodobé riziká a pod.
Viac o Správe na:

https://webstore.iea.org/world-energy-investment-2018
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Fotografie publikácií, ak nie je uvedené inak, sú duševným vlastníctvom
Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj.

Archív s anotáciami je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR (www.mzv.sk) v časti SR v OECD a na anotácie sa preklikáte aj cez stránku Stálej misie SR
pri OECD v Paríži (www.mzv.sk/oecdparis).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo stránky OECD. Sú tiež
dostupné v Depozitnej knižnici OECD na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).
Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného
systému OECD nazývaného O.N.E. (informácie o registrácii do platformy O.N.E. nájdete tu:
http://www.oecd.org/one/).
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(uzávierka aktuálneho čísla: 31.10.2018)
Vaše osobné údaje v rozsahu „emailová adresa“ sú spracúvané za účelom prezentácie Slovenskej
republiky a oprávnených záujmov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súlade so
zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679. V prípade, že si neželáte, aby Vám boli tieto emaily zasielané aj naďalej, prosím odhláste odber
cez oecd.paris@mzv.sk. Práva dotknutej osoby podľa §21 až §27 a §100 zákona č. 128/2018 o ochrane
osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom emailovej adresy ochranaudajov@mzv.sk .
V súvislosti s týmto účelom sú Vaše osobné údaje spracúvané manuálne, nie sú poskytované tretím
stranám a budú uchovávané do doby odhlásenia odberu.
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90
Email: oecd.paris@mzv.sk
www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
www.iea.org
www.oecd-nea.org
www.internationaltransportforum.org
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