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Na úvod ...
Stála misia Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) si Vás dovoľuje
informovať o vybraných, pre SR relevantných publikáciách,
ktoré vydala OECD a jej pridružené agentúry (IEA, NEA a ITF)
v období od 1. mája do 15. júla 2017.
Objednanie publikácií je možné prostredníctvom webových
stránok OECD, IEA, NEA a ITF*. Zamestnanci ústredných
orgánov
štátnej
správy
a ich
pridružených
inštitúcií
s prístupom do interného komunikačného systému OECD
(OLIS) majú možnosť priamo sťahovať elektronický formát
všetkých publikácií.
Knižná podoba publikácií je dostupná v depozitnej knižnici
OECD na Slovensku so sídlom v Centre vedecko-technických
informácií Slovenskej republiky (Lamačská cesta 8/a,
Bratislava, www.cvtisr.sk).
Pre viac informácií alebo spätnú väzbu kontaktujte prosím
Stálu misiu SR pri OECD na oecd.paris@mzv.sk.
* viď linky do publikačných sekcií OECD a jednotlivých agentúr pod logami nižšie

http://www.oecdbookshop.org/

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

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

http://www.internationaltransportforum.org/pub/
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Riešenie rizika podvodov a korupcie v Slovenskej republike:
Stratégia s kľúčovými opatreniami pre európske štrukturálne
a investičné fondy
Tackling Fraud and Corruption Risks in the Slovak Republic: A Strategy
with Key Actions for the European Structural and Investment Funds
Správa načrtáva stratégiu riadenia rizík podvodu a korupcie v súvislosti
s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESI) v Slovenskej
republike. Navrhuje cielené a prispôsobené opatrenia pre orgány
zodpovedné za tieto fondy, pričom vychádza z ich existujúcich
postupov riadenia rizika podvodu a korupcie. Stratégia a kľúčové
opatrenia vychádzajú z odporúčania Rady pre verejnú integritu, ako aj
z usmernení Európskej komisie a medzinárodných noriem okrem iného
COSO, IIA a ISO.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/tackling-fraud-and-corruption-risks-in-the-slovak-republic_6b8da11a-en

Zvyšovať latku
Raising the bar
OECD zverejnila nový informačný materiál, ktorý výstižne zachytáva
základné poslanie, činnosti a praktické výstupy OECD. Dostupný je
v oboch oficiálnych jazykoch organizácie. OECD „dvíha latku“
prostredníctvom spoločných štandardov a noriem založených na
údajoch, ako aj svojimi dátami a analýzami a globálnym angažovaním.
To všetko v záujme toho, aby jeho členské štáty spoločne alebo na
individuálnej báze dosiahli svoje stanovené ciele a zvyšovanie kvality
života svojich občanov. Za posledných 55 rokov OECD vytvorila 450
medzinárodných
štandardov,
vrátane
dohovorov,
odporúčaní,
rozhodnutí a vyhlásení. V súčasnosti je v platnosti viac ako 250
právnych nástrojov OECD, niektoré z nich sa týkajú viacerých sektorov
súčasne. Najviac právnych nástrojov má OECD v oblasti životného
prostredia (73), nasledujú také oblasti, ako riadenie verejných vecí
(67) alebo financie a investície (47). OECD má v súčasnosti vedúcu pozíciu a je tvorcom prvej
medzivládnej normy pre využívanie umelej inteligencie.

http://www.oecd.org/about/document/raising-the-bar.pdf
http://www.oecd.org/about/document/mettre-la-barre-plus-haut.pdf

OECD správa o malých a stredných podnikoch a podnikaní 2019
OECD SME and Enterpreneurship Outlook 2019
Správa prezentuje najnovšie trendy vo výkonnosti malých a stredných
podnikov (MSP) a poskytuje komplexný prehľad o podmienkach
podnikania a politických rámcoch pre MSP a podnikateľov. Tohtoročná
edícia informuje o dynamike podnikania, raste produktivity, rozdieloch
v mzdách a trendoch vývozu podľa veľkosti firiem v krajinách OECD
a vybraných
rozvíjajúcich
sa
ekonomikách.
Skúma
dôsledky
digitalizácie a globalizácie na trhové podmienky a prístup MSP
k strategickým zdrojom ako sú financie, zručnosti, technológie, dáta a
iné inovačné aktíva. Správa poskytuje komparatívnu analýzu
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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regulačných rámcov a politík vplývajúcich na MSP a podnikateľov a obsahuje prehľad príležitostí
a výziev, ktorým MSP a podnikatelia čelia pri svojom podnikaní a rozširovaní svojich činností. Obsahuje
aj samostatné profily jednotlivých krajín.

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019_34907e9c-en

Výhľad v oblasti politiky vzdelávania 2019:
Spoločne pomáhame študentom využiť ich potenciál
Education Policy Outlook 2019:
Working Together to Help Students Achieve their Potential
Publikácia analyzuje vývoj kľúčových priorít a politík v oblasti
vzdelávania vo vzdelávacích systémoch 43 krajín. Porovnáva najnovší
vývoj politík v oblasti vzdelávania medzi rokmi 2015 a 2019
s politikami v oblasti vzdelávania prijatými v období 2008-2014.
Správa obsahuje približne 460 príkladov vývoja politík v oblasti
vzdelávania (s pokrokom zaznamenaným vo viac ako 200 z nich),
vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom veku, vysokoškolského
vzdelávania, celoživotného vzdelávania. Zameriava sa na témy ako
zlepšovanie, hodnotenie, riadenie a financovanie v oblasti vzdelávania v snahe pomôcť realizácii
potenciálu jednotlivých aktérov vzdelávania skrz efektívne uplatňovanie politík vzdelávania.
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https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-2019_2b8ad56e-en

Výhľad OECD pre oblasť medzinárodnej migrácie 2019
International Migration Outlook 2019
Publikácia skúma súčasný vývoj migračných tokov a politík v krajinách
OECD ako aj v niektorých nečlenských štátoch OECD. Analyzuje vývoj
výsledkov dosiahnutých na trhu práce zo strany migrantov v krajinách
OECD. Tohtoročné vydanie obsahuje osobitnú kapitolu venovanú
prínosu dočasnej migrácie pre pracovný trh krajín OECD a osobitnú
kapitolu zaoberajúcu sa dlhodobým účinkom zlučovania rodín na ich
integráciu. Jej súčasťou sú aj údaje špecifické pre jednotlivé členské
krajiny a štatistická príloha.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/internationalmigration-outlook-2019_c3e35eec-en

Výhľad globálnych materiálových zdrojov do roku 2060:
Ekonomické faktory a dôsledky na životné prostredie
Global Material Resources Outlook to 2060:
Economic Drivers and Environmental Consequences
Táto správa predstavuje globálne projekcie využívania materiálov a ich
environmentálnych dôsledkov a poskytuje kvantitatívny výhľad do roku
2060 na globálnej, odvetvovej a regionálnej úrovni pre 61 rôznych
materiálov (zdroje biomasy, fosílne palivá, kovy a nekovové nerasty).
Vysvetľuje ekonomické hnacie sily, ktoré určujú rozdielnosť dynamík
hospodárskeho rastu
a využívania
materiálov
a hodnotí,
ako
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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predpokladané zmeny v odvetvovej a regionálnej ekonomickej činnosti ovplyvňujú použitie rôznych
materiálov. Prognózy zahŕňajú primárne aj sekundárne materiály a takto poskytujú hlbšie pochopenie
toho, čo vedie k synergiám a kompromisom medzi ťažbou a recykláciou. V správe sa predpokladá
zdvojnásobenie globálneho využívania primárnych materiálov do roku 2060. Rast počtu obyvateľov
Zeme a snahy o celosvetové vyrovnávanie životnej úrovne obyvateľstva vedie k rastu využívania
materiálov. Štrukturálne zmeny, najmä v krajinách, ktoré nie sú členmi OECD, a technologické
vylepšenia však tento rast čiastočne tlmia. Predpokladá sa, že spotreba kovov a nekovových nerastov
bude rásť rýchlejšie ako spotreba iných typov materiálov.

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en

Ekonomický výhľad latinskej Ameriky 2019: Vývoj
v prechodnom období
Latin American Economic Outlook 2019: Development in Transition
Latinská Amerika a Karibik zaznamenali od začiatku storočia
pozoruhodný sociálno-ekonomický pokrok. Krajiny posilnili svoju
makroekonomickú situáciu, zlepšila sa životná úroveň ich obyvateľstva
a znížila sa miera chudoby a nerovnosti. Štáty v tejto oblasti majú však
aj naďalej zraniteľné miesta a súčasne za objavujú nové, ktoré súvisia
s prechodom krajín na vyššiu úroveň príjmov a rozvoja. Publikácia sa
zaoberá príležitosťami na miestnej úrovni a hľadá spôsoby, ako
v kontexte Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj zlepšiť vzájomné
pôsobenie a prepojenie medzi svetovými verejnými statkami
a národnými rozvojovými programami. Autori správy vyzývajú na zlepšenie domácich kapacít a prijatie
novej vízie o medzinárodnej spolupráci na dosiahnutie udržateľného rozvoja pre všetkých v regióne.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/latin-american-economic-outlook-2019_g2g9ff18-en

OECD hospodársky výhľad, priebežná správa, september 2019
OECD Economic Outlook, Interim Report September 2019
Pravidelný priebežný Ekonomický výhľad OECD kľúčových svetových
ekonomík. Prognóza rastu svetovej ekonomiky sa znížila, OECD
očakáva nízky rast v dlhšom období.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook-interim-reportseptember-2019_37e06864-en

Pohľad na verejnú správu – Juhovýchodná Ázia 2019
Government at a Glance Southeast Asia 2019
Publikácia je prvým vydaním Pohľadu na verejnú správu pre tento
región. Poskytuje najnovšie dostupné údaje o verejnej správe
v 10 členských krajinách ASEAN: v Brunejsko-darussalamskom štáte,
Kambodži, Indonézii, Laoskej ľudovodemokratickej republike, Malajzii,
Mjanmarsku, Filipínach, Singapure, Thajsku a Vietname. Táto
publikácia obsahuje ukazovatele o verejných financiách a ekonomike,
verejnej zamestnanosti, rozpočtových postupoch, strategickom riadení
ľudských
zdrojov,
digitálnom
vládnutí,
otvorenosti
vládnutia
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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a spokojnosti občanov s verejnými službami. Pokiaľ to bolo možné, údaje boli porovnané s priemerom
OECD a údajmi susedných členských krajín OECD, ako sú Austrália, Kórea, Japonsko a Nový Zéland.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-southeast-asia-2018_9789264305915-en
Obnoviteľné zdroje energie
Renewables 2019
Ročenka o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) s tradičným výhľadom
vývoja na nasledujúce päťročné obdobie okrem iného prináša hĺbkový
prehľad o distribuovanej elektrickej energie zo solárnej fotovoltaiky (FV).
Správa predpovedá zvýšenie celkovej kapacity vyrobenej energie
z obnoviteľných zdrojov o 50% (za obdobie 2019-2024), čo predstavuje
súčasnú úroveň celkovej kapacity v USA. Nárast o 1200 GW je spôsobený
znížením nákladov a spoločným úsilím vládnych politík. Solárne
fotovoltaické systémy sa na tomto náraste podieľajú 60%. Podiel OZE na
globálnej výrobe elektrickej energie sa má do roku 2024 zvýšiť zo
súčasných 26% na 30%. Tento predpovedaný nárast má nastať po tom,
ako sa prírastky vyrobenej kapacity z OZE v minulom roku prvýkrát za
takmer dve desaťročia zastavili. Obnovená expanzia však zostáva výrazne
pod úrovňou potrebnou na splnenie globálnych cieľov v oblasti udržateľnej energie. „Obnoviteľné zdroje
energie sú už druhým najväčším zdrojom elektrickej energie na svete, ale ak chceme dosiahnuť
dlhodobé ciele v oblasti klímy, kvality ovzdušia a prístupu k energii, je potrebné ich nasadenie ešte viac
urýchliť,“ uviedol Dr. Fatih Birol, výkonný riaditeľ IEA. Správa zdôrazňuje tri hlavné výzvy, ktoré je
potrebné prekonať, aby sa zavádzanie OZE urýchlilo: politická a regulačná neistota, vysoké investičné
riziká a systémová integrácia veternej a solárnej FV.
Hlavné závery špeciálnej kapitoly zameranej na hĺbkový prehľad distribuovanej elektrickej energie
vyrobenej prostredníctvom solárnej FV:
 úroveň vyrobenej elektrickej energie má do roku 2024 predstavovať takmer polovicu rastu na
celkovom trhu so solárnymi FV energiami;
 na rozdiel od konvenčných aplikácií v raste distribuovaných FV systémov dominujú skôr komerčné,
ako priemyselné aplikácie, čo predstavuje 3/4 nárast inštalovaných kapacít v nasledujúcich piatich
rokoch. Hlavným dôvodom pre tento trend je, že úspory z rozsahu spojené s lepším zosúladením
ponuky FV a dopytu po elektrickej energii umožňujú väčšiu vlastnú spotrebu a väčšie úspory na
účtoch za elektrinu;
 počet solárnych strešných systémov v domácnostiach sa má do roku 2024 zdvojnásobiť, na čele
s Austráliou, Belgickom, Kaliforniou, Holandskom a Rakúskom.

https://www.iea.org/renewables2019/
Ropa 2019
Oil 2019
Tohtoročné vydanie Správy o rope za rok 2018 (a vyhliadky do roku
2024) konštatuje, že USA budú v nasledujúcich šiestich rokoch na čele
rastu dodávok ropy vďaka neuveriteľnej sile odvetvia bridlíc, ktoré
spôsobuje rýchlu transformáciu globálnych trhov s ropou. Do roku
2024 budú USA vyvážať viac ropy ako Rusko a rozsahom sa priblížia
Saudskej Arábii (kľúčový medzník, ktorý prinesie väčšiu rozmanitosť
ponuky na trhoch). Medzinárodné trhy s ropnými výrobkami v dôsledku
implementácie nových pravidiel Medzinárodnej námornej organizácie
(International Maritime Organisation) čelia silným otrasom. Nové
pravidlá upravujú kvalitu paliva v zásobníkoch a majú byť účinné už od
roku 2020. Napriek tomu, že odvetvia lodnej dopravy a rafinérie boli
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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upovedomené o nových pravidlách už niekoľko rokov vopred, existujú opodstatnené obavy z možných
výpadkov dodávok v dôsledku nadobudnutí účinnosti nových pravidiel. K USA sa z hľadiska najväčších
zdrojov rastu dodávok ropy pripojila Brazília, Irak, Nórsko, SAE a Guyana. Predpokladá sa, že Irán
a Venezuela zaznamenajú najhlbšie straty, ale výhľad sa môže dramaticky zmeniť v závislosti od
politických faktorov. Čo sa svetového rastu dopytu po rope týka, ten podľa projekcií IEA zostáva
stabilný, aj keď tempo rastu sa spomaľuje. Rast Číny sa spomaľuje, zatiaľ čo dopyt Indie zostáva silný,
a do roku 2024 možno predpokladať, že ročný objem Indie sa bude rovnať čínskemu rastu.

https://www.iea.org/oil2019/
Plyn 2019
Gas 2019
Ročenka o plyne analyzuje minuloročný vývoj a predpovedá vývoj
v sektore plynu do roku 2024. Dopyt po plyne za rok 2018 vzrástol
o 4,6% (najrýchlejšie tempo rastu od roku 2010), pričom podľa IEA do
roku 2024 vzrastie o 10% dosahujúc viac než 4,3 tcm. Spotreba plynu
v Číne minulý rok vzrástla o 18% a do roku 2024 sa Čína podpíše pod
viac ako 40% celosvetového nárastu dopytu. Celosvetový minuloročný
podiel plynu tvoril takmer polovičný nárast na primárnej energetickej
spotrebe. Ročenka taktiež analyzuje stúpajúcu úlohu využitia LNG na
mori ako významné alternatívne palivo (v dôsledku prísnejších
pravidiel na obsah síry platných od januára 2020) a taktiež analyzuje
možnosti vývoja globálneho trhového obchodu so zemným plynom.
Nedávna konvergencia trhových cien vo veľkých regiónoch poukazuje
na rastúcu globalizáciu obchodu so zemným plynom. Výzvou však
zostáva vytvorenie trhovo orientovaných cenových mechanizmov v rýchlo rastúcich ekonomikách.
Nedávne reformy na veľkých trhoch vysielajú povzbudivé signály, ale na zabezpečenie trvalo
udržateľného trhového rozvoja zemného plynu v týchto ekonomikách bude potrebné viac.

https://www.iea.org/gas2019/

Energetická efektívnosť
Energy Efficiency 2019
Ročenka zameraná na energetickú efektívnosť analyzuje a hodnotí
výsledky v tejto oblasti za rok 2018 a prináša projekcie na vývoj na
nasledujúce päťročné obdobie (do roku 2024). Energetická efektívnosť
má obrovský potenciál v oblasti podpory hospodárskeho rastu
a znižovania emisií skleníkových plynov. Globálna miera pokroku sa žiaľ
za posledné tri roky (2015-2018) spomaľuje. Tento trend spomaľovania
má významné dôsledky pre spotrebiteľov, podniky a životné prostredie.
Správa prichádza k zisteniu, že v roku 2018 došlo k historicky
najväčšiemu spomaleniu znižovania energetickej náročnosti od roku
2010.
Znižovanie
energetickej
náročnosti
je
jedným
z najvýznamnejších ukazovateľov implementácie opatrení v oblasti
energetickej efektívnosti. V roku 2018 došlo celosvetovo len
k 1,2%-nému zníženiu energetickej náročnosti, čo je výrazne pod
úrovňou 3% - úroveň odporúčaná IEA ako ústredný predpoklad dosiahnutia globálnych cieľov v oblasti
zmeny klímy a energetiky. Keby v sledovanom období bola pri rovnakom množstve spotrebovanej
energie dosiahnutá úroveň 3% tak ako odporúča IEA, celosvetovo mohlo byť vygenerovaných
dodatočných 2,6 biliónov USD v podobe hospodárskeho výsledku (objem ekvivalentný objemu
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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hospodárskeho výsledku celej francúzskej ekonomiky). Tohtoročná správa skúma dôvody spomalenia
progresu v oblasti energetickej efektívnosti a konštatuje, že trend spomaľovania je výsledkom
kombinácie sociálnych a ekonomických trendov v spojení s niektorými špecifickými faktormi, ako
napríklad extrémnymi výkyvmi počasia. Politické opatrenia a investície zároveň nedokážu držať krok
s rastúcim dopytom po energii. To znamená, že sú potrebné nové spôsoby politického myslenia, ktoré
presahujú tradičné prístupy, a to najmä s cieľom maximalizovať potenciálne zisky z efektívneho
rýchleho šírenia digitálnych technológií v ekonomikách a energetických systémoch. Správa sa osobitne
zameriava na spôsoby, akými digitalizácia transformuje energetickú efektívnosť a zvyšuje jej hodnotu.
Multiplikáciou prepojení medzi budovami, spotrebičmi, zariadeniami a dopravnými systémami
digitalizácia napomáha zvyšovať zisky z energetickej efektívnosti nad rámec toho, čo by bolo možné
bez ich prepojenia. Hoci energetická efektívnosť mala v týchto oblastiach vždy výhody pre energetické
systémy, digitalizácia umožňuje, aby sa tieto prínosy merali a hodnotili rýchlejšie a presnejšie.

https://www.iea.org/efficiency2019/
Svetové investície v energetike
World Energy Investment 2019
Ročenka o investíciách v energetike informuje, že v dôsledku zvýšenia
kapitálových výdavkov na dodávky ropy, plynu a uhlia sa v priebehu roka
2018 podarilo stabilizovať globálne toky investícií v sektore energetiky
(napriek
pozastaveniu
investícií
do
energetickej
efektívnosti
a obnoviteľných zdrojov energie), čím sa ukončil klesajúci trend za
predchádzajúce roky 2015-2017. Napriek stabilizácii investícií, nové
konvenčné projekty v oblasti ropy a zemného plynu nedosiahli potrebnú
úroveň pre účely trvalého silného rastu celosvetového dopytu po
energiách a prerozdelenie kapitálu do energetickej efektívnosti a dodávok
čistejších zdrojov nebolo tak výrazné, aby dosiahli potrebnú úroveň pre
účely plnenia cieľov Parížskej dohody a trvalo udržateľného rozvoja.
Celosvetové investície v energetike v roku 2018 presiahli úroveň 1,8
bilióna USD (podobne ako v roku 2017). Sektor elektroenergetiky prilákal už tretí rok po sebe viac
investícií ako ropný a plynárenský priemysel. Najväčší skok v celkových investíciách bol zaznamenaný
v USA (zvýšenie výdavkov v dodávkach, najmä v bridliciach, ale aj v elektrických sieťach), čo zúžilo
priepasť medzi USA a Čínou, ktorá si ponechala prvenstvo ako najsilnejšej investičnej destinácii na
svete.

https://www.iea.org/wei2019/
Výhľad veternej energie na mori
Offshore Wind Outlook 2019
Špeciálna Správa zameraná na vyhliadky veternej energie na mori
predstavuje najkomplexnejšiu globálnu štúdiu o najnovších technológiách
a vývoji na trhu veterných energií na mori, vrátane špecializovanej
geopriestorovej analýzy mapujúcej rýchlosť a kvalitu vetra pozdĺž stoviek
tisícov kilometrov pobrežia. Podľa IEA využívanie veternej energie na
mori a jej rastúca úloha v dodávkach elektrickej energie bude
v nasledujúcich dvoch desaťročiach výrazne expandovať, čo podporí
dekarbonizáciu energetických systémov a znižovanie znečisťovania
ovzdušia. Globálny trh s veternou energiou na mori v rokoch 2010-2018
vzrástol takmer o 30% ročne, pričom ťažil z rýchleho zlepšovania
technológií. V súčasnosti sa celosvetovo aktívne vyvíja vyše 150 nových
projektov v tejto oblasti, kde významne vedie Európa (UK, DE a DK).
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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Rast európskeho pobrežného veterného priemyslu je najvýznamnejší v európskych krajinách
hraničiacich so Severným morom, kde vysoko kvalitné zdroje vetra a relatívne plytká voda poskytujú
výnimočne dobré podmienky na rozvoj a využívanie veterných technológií na mori. Prostredníctvom
významnej politickej podpory sa EÚ podarilo koncom roka 2018 dosiahnuť takmer 20 GW pobrežnej
veternej kapacity. Pobrežná veterná energia je v EÚ nastavená na silný rast, pričom súčasné politiky
majú v nasledujúcom desaťročí za cieľ pobrežnú veternú kapacitu zštvornásobiť. Z hľadiska najväčšieho
prírastku inštalovanej kapacity (1.6 GW) spomedzi všetkých krajín však vedie Čína (status ku koncu
roka 2018).

https://www.iea.org/offshorewind2019/
Jadrová energia v čistom energetickom systéme
Nuclear Power in a Clean Energy System
IEA v máji 2019 vydala za posledných 20 rokov prvú špecializovanú
štúdiu zameranú na jadrovú energiu (Nuclear Power in a Clean Energy
System). Štúdia sa zameriava na úlohu jadrovej energetiky v prechode
na čistú energiu, existujúce či ďalšie potenciálne prínosy jadrovej
energie a jej interakcie s inými zdrojmi nízkouhlíkovej energie vrátane
obnoviteľných zdrojov. Analyzuje úlohu jadrovej energie pri redukcii
emisií CO2, spoľahlivosti elektrizačného systému a importnej závislosti.
Jadrová energia predstavuje vo viacerých krajinách IEA relevantný
zdroj v národných energetických mixoch a v energetickom mixe SR má
jadro významné miesto (57,4% na výrobe elektriny). IEA jednoznačne
hodnotí, že bez významného príspevku jadrovej energie bude globálna
transformácia energetického sektora oveľa ťažšia. Popri obnoviteľných
zdrojoch energie, opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti
a ďalších inovatívnych technológiách môže jadrový výskum významne prispieť k dosiahnutiu trvalo
udržateľných energetických cieľov a k zvýšeniu energetickej bezpečnosti. Ak však nebudú prekonané
prekážky, ktorým jadro čelí, jeho úloha bude čoskoro na celom svete prudko klesať, a to najmä
v Spojených štátoch, Európe a Japonsku. Na štúdii participovali aj krajiny V4, vrátane Slovenskej
republiky. Jadrová energia zohráva dôležitú úlohu pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo a vo
väčšine energetických mixoch vyšehradských krajín je relevantným zdrojom energie.

https://www.iea.org/publications/nuclear/
Národné účty krajín OECD, druhé vydanie 2019 –
detailné tabuľky
National Accounts of OECD Countries, Volume 2019 Issue 2 Detailed Tables
Aktuálne vydanie obsahuje okrem hlavných agregátnych veličín HDP
a výdavkov domácností na konečnú spotrebu, aj zjednodušené účty pre
tri hlavné sektory: vláda, spoločnosti a domácnosti. Dáta pre všetky
krajiny OECD a krajiny eurozóny sú od roku 2007. Národné tabuľky sú
v národných menách. Dáta pre všetky krajiny sú na základe Systému
národných účtov 2008 (2008 SNA).

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecdcountries/volume-2019/issue-2_g2g9ff01-en
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Daňová morálka: Čo vedie ľudí a podniky platiť dane?
Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?
Odomknúť to, čo vedie k daňovej morálke – vnútorná ochota platiť
dane – môže pomôcť vládam pri príprave daňových politík a ich správe,
najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, kde úroveň dodržiavania je nízka.
Správa stavia na prdchádzajúcich analýzach OECD, ktoré identifikovali
niektoré z kľúčových socio-ekonomických a inštitucionálnych vodičov
daňovej morálky medzi rozvíjajúcimi sa krajinami. Analýza využíva
nové dáta o daňovej istote ako vstupný bod vysvetlenia daňovej
morálky na podnikanie. V tejto oblasti existuje len obmedzený výskum.

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-morale_f3d8ea10-en

Daňová správa 2019 – Komparatívne informácie o OECD
a ostatných rozvinutých a rozvíjajúcich sa ekonomikách
Tax Administration 2019 - Comparative Information on OECD and
other Advanced and Emerging Economies
Ôsme vydanie správy poskytuje medzinárodne porovateľné dáta
o aspektoch daňových systémov a ich správ v 58 rozvinutých
a rozvíjajúcich
sa
ekonomikách.
Správa
obsahuje
výsledky
medzinárodného prehľadu o správe príjmov za rok 2018 (ISORA).
ISORA je medinárodný prehľad viacerých organizácií zberu informácií
na národnej úrovni a dát o riadení daňovej správy, ktorý je riadený
štyrmi partnerskými oganizáciami: CIAT, MMF, IOTA a OECD. Na
prehľade za rok 2018 sa podieľala aj Ázijská rozvojová banka.

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2019_74d162b6-en

Reformy daňových politík 2019: OECD a vybrané partnerské
ekonomiky
Tax Policy Reforms 2019: OECD and Selected Partner Economies
V poradí 14. výročná správa poskytuje porovnateľné informácie
o daňových reformách v krajinách a analyzuje vývoj daňových politík
v čase. Správa obsahuje najnovššie daňové reformy vo všetkých
krajinách OECD, Argentíne, Indonézii a Južnej Afrike. Sledovanie
reforiem daňových politík a porozumenie kontextu, v akom sú
prijímané sú dôležité pre diskusiu o daňových politikách a podpore
vlády v hodnotení a dizajne daňových reforiem.

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2019_da56c295-en
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Podávanie správ po krajinách – Súbor správ peer review
(fáza 2) – Inkluzívny rámec BEPS: Akcia 13
Country-by-Country Reporting – Compilation of Peer Review Reports
(Phase 2) - Inclusive Framework on BEPS: Action 13
V rámci akcie 13 Minimálny štandard sa jurisdikcie zaviazali podporiť
daňovú
transparentnosť
požiadaním
najväčších
nadnárodných
spoločností, aby poskytli informácie o globálnom prerozdelení ziskov,
daniach a ostatných indikátoroch a miesta ich ekonomickej aktivity.
Takéto informácie o pôsobní nadnárodných firiem po celom svete
posilnia schopnosti daňových orgánov posudzovať riziká. Druhá
výročná správa peer review obsahuje výsledky druhého kola review,
ktoré posudzovalo všetky aspekty implementácie v 116 jurisdikciách.

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/country-by-country-reporting-compilation-of-peer-review-reports-phase2_f9bf1157-en

OECD hospodársky prehľad: Kolumbia 2019
OECD Economic Surveys: Columbia 2019
Správa informuje o dobrom ekonomickom a sociálnom pokroku, ktorý
urobila Kolumbia počas ostatných dvoch dekád. Makroekonomické
politiky sú odolné a pomohli udržať rast a uľahčiť dopad šokov.
Udržanie a posilnenie politického rámca je kľúčové na udržanie
makroekonomických politík a sú základom pre vyššiu produktivitu
a inkluzívnosť. V špecifickej kapitole OECD analyzuje posilnenie
exportu a integráciu do svetovej ekonomiky a podporu vysoko
kvalitných pracovných miest pre všetkých.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-colombia2019_e4c64889-en

OECD hospodársky prehľad: Island 2019
OECD Economic Surveys: Iceland 2019
Analýza vývoja islandskej ekonomiky. Island rýchlo dobehol
najvyspelejšie ekonomiky OECD. Priaznivé externé podmienky a dobré
politiky pomohli zlepšiť inkluzívny rast, znížiť nezamestnanosť, znížiť
infláciu a zlepšiť udržateľnosť verejných financií. Ekonomika je
rovnostárska, životná úroveň patrí k najvyšším v OECD. Mzdy rastú
rýchlejšie ako produktivita. Regulácia je prísna. Vláda by mala prijať
komplexný akčný plán na reformu regulácie, zamerať by sa mala na
zlepšenie konkurencieschopnosti, zabezpečenia rovnakých podmienok
pre domáce a zahraničné firmy a prilákať medzinárodné investície.
Špecifické kapitoly analyzujú zlepšenie zručností a zlepšenie verených
výdavkov na udržanie inkluzívneho rastu.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-iceland-2019_c362e536-en
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Zvyšovanie efektívnosti riešenia sporov – správa MAP (krok 1)
pre Lotyšsko, Chorvátsko, Argentínu, Čile, Indiu, Kolumbiu,
Litvu, Južnú Afriku
Making Dispute Resolution More Effective - MAP Peer Review Report
(Stage 1), Inclusive Framework on BEPS: Action 14
OECD vydalo prvé správy s výsledkami hodnotenia implementácie
akcie 14 minimálny štandard v Lotyšsku, Chorvátsku, Argentíne, Čile,
Indii, Kolumbii, Litve a Južnej Afrike. Súčasťou správ je aj
implementácia osvedčených postupov. OECD do konca roka vydá
správy pre ďalšie krajiny. V rámci akcie 14 krajiny sa zaviazali
implementovať minimálny štandard na posilnenie efektívnosti
a účinnosti procedúry vzájomnej dohody (MAP). MAP je zahrnutá
v článku 25 modelovej daňovej dohody OECD a zaväzuje krajiny, aby
sa snažili riešiť spory týkajúce sa výkladu a aplikácie daňových zmlúv. Akcia 14 minimálny štandard
bola premietnutá do špecifického referenčného rámca a metodiky pre proces peer review a proces
monitorovania. Minimálny štandard je doplnený o súbor osvedčených postupov. Proces peer review je
vykonaný v dvoch krokoch. V prvom kroku sú krajiny hodnotené podľa podmienok referenčného rámca
minimálneho štandardu podľa dohodnutého harmonogramu hodnotenia. V druhom kroku sú krajiny
monitorované, či a ako dodržiavajú odporúčania, ktoré boli pripravené na základe hodnotenia v kroku
1.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-latvia-stage-1_b0de32d9-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-croatia-stage-1_9dc5933fen
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-argentina-stage1_4fed4933-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-chile-stage-1_43add6b6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-india-stage-1_c66636e8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-colombia-stage1_7182ca92-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-lithuania-stage1_b9018c2d-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-south-africa-stage1_3f820b8e-en

Financovanie malých a stredných podnikov a podnikateľov
2019: OECD prehľad
Financing SMEs and Enterpreneurs 2019: An OECD Scoreboard
Táto výročná publikácia poskytuje informácie o dlhoch, vlastnom imaní
a financovaní založenom na aktívach ako aj o formách a podmienkach
financovania MSP a podnikateľov. Informácie sú doplnené prehľadom
nedávnych
politických
opatrení
na
podporu
prístupu
MSP
a podnikateľov k financovaniu. Správa obsahuje solídnu databázovú
základňu, ktorá má poslúžiť vládam v ich činnosti pri podpore prístupu
MSP a podnikateľov k financiám. Správa prispieva k zapĺňaniu
vedomostných medzier v trendoch a podmienkach financovania MSP.
Publikácia hodnotí a porovnáva systémy podporných mechanizmov pre MSP v 43 krajinách sveta.
Okrem hlavných ukazovateľov financovania MSP, poskytuje dodatočné informácie o najnovšom vývoji
vo financií na kapitálových trhoch.

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2019_fin_sme_ent-2019-en
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Posilnenie dôvery v podnikanie: Výhľad OECD pre podnikanie
a financie 2019
Strengthening Trust in Business: OECD Business
and Finance Outlook 2019
Publikácia poskytuje jedinečné údaje a analýzy trendov, pozitívnych aj
negatívnych, ktoré formujú zajtrajší svet podnikania, financií
a investícií. Tohtoročné vydanie sa zameriava na význam dôvery
verejnosti v podnikanie a financie a ponúka koncepčný prístup
k pochopeniu aspektov dôvery vo financie, investície a podnikanie.
Dôraz kladie taktiež na hospodársku hodnotu, spravodlivosť a integritu
správania sa a zosúladenie so spoločenskými hodnotami. Výhľad
poskytuje hodnotenie faktorov, ktoré prispeli k zhoršeniu dôvery počas
globálnej finančnej krízy; hodnotí najnovší vývoj, ktorý by mohol prispieť k obnovenému narušeniu
dôvery a ponúka politické úvahy na posilnenie dôvery verejnosti v podnikanie a financie.

https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-business-and-finance-outlook-2019_af784794-en

Posilnenie MPS a podnikania pre produktivitu a inkluzívny rast
Strenghtening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and
Inclusive Growth
Malé a stredné podniky (MSP) majú značný pozitívny vplyv na tvorbu
zamestnanosti,
rozvoj
inovácií,
rast
produktivity
a konkurencieschopnosti. Digitálne technológie a globálne hodnotové
reťazce ponúkajú MSP nové príležitosti na účasť na globálnom
hospodárstve a posilnení produktivity. MSP však zaostávajú v digitálnej
transformácií
a sú
neprimerane
ovplyvnené zlyhaniami
trhu,
prekážkami v obchodovaní, neefektívnosťou politík a kvalitou inštitúcií.
Prierezový prístup k politike MSP môže zlepšiť rozvoj inovácií v MSP,
ako aj ich prínos k inkluzívnemu rastu. Odporúčania sú zamerané na
podnikateľské prostredie, riadenie rizík ako aj prístup k zručnostiam, technológiám a inováciám.

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/strengthening-smes-and-entrepreneurship-for-productivity-andinclusive-growth_c19b6f97-en

Spolupráca medzi univerzitami a priemyslom: Nové dôkazy
a možnosti politík
University-Industry Collaboration: New Evidence and Policy Options
Táto správa pojednáva o výzvach, príležitostiach a vplyvoch výmeny
poznatkov vedy a výskumu na priemyslu a na inovácie. Správa
poskytuje nové dôkazy o spoločnej činnosti priemyslu, vedy
a začínajúcich akademických pracovníkoch v oblasti patentovania ako
aj o vplyve geografickej blízkosti medzi výskumnými inštitúciami
a priemyslom na tvorbu inovácii. Správa skúma zložitý súbor kanálov
na prenos poznatkov, ako je napríklad priama spolupráca priemyslu
s výskumom, spolutvorenie patentov alebo akademické spinoffy.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/university-industry-collaboration_e9c1e648-en
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OECD Súhrn ukazovateľov produktivity 2019
OECD Compendium of Productivity Indicators 2019
Správa predstavuje komplexný prehľad o súčasných, krátkodobých
a dlhodobých trendoch v oblasti produktivity a rastu v členských
krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách ako aj v krajinách
G20. Rast produktivity práce v členských krajinách OECD zostáva na
nízkej úrovni. Medziročný rast produktivity práce sa od roku 2010
spomalil na 0,9%, čo je približne o polovicu menej ako v predkrízovom
období. Rast produktivity práce sa tiež spomalil v krajinách OECD
s relatívne nízkou úrovňou produktivity práce, čo oslabilo tempo
konvergencie.

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2019_b2774f97-en

Vesmírna ekonomika v číslach: Ako vesmír prispieva k globálnej
ekonomike
The Space Economy in Figures: How Space Contributes to the Global
Economy
Vesmírna ekonomika sa stáva čoraz globálnejšou vďaka rozvoju
narastajúceho počtu vládnych vesmírnych programov, zapojeniu
komerčných aktérov do hodnotových reťazcov, trvalým trendom
digitalizácie a starnutiu nových vesmírnych systémov. Táto správa
popisuje
aktuálne
trendy
pomocou
nových
a medzinárodne
porovnateľných údajov a ukazovateľov. Zdôrazňuje rastúci význam
vesmírnych aktivít pre hospodárstvo, pre stratégie rozvoja jednotlivých
krajín. Správa poskytuje krajinám niekoľko odporúčaní pri zostavovaní
ich štatistických dôkazov o vesmírnych činiteľoch a činnostiach.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-space-economy-in-figures_c5996201-en
Umelá inteligencia v spoločnosti
Artificial Inteligence in Society
Svet umelej inteligencie (AI) sa od roku 1950 výrazne zmenil, keď Alan
Turing najprv položil otázku, či sú stroje schopné myslieť. Dnes AI
transformuje celú spoločnosť ako aj jednotlivé národné ekonomiky. AI
sa javí ako spôsob zvýšenia produktivity, zvýšenia blahobytu a pomoc
pri riešení globálnych výziev, akými sú zmena klímy, nedostatok
zdrojov a zdravotné krízy. Aj keď sú aplikácie AI vo všeobecnosti
prijímané po celom svete, ich použitie môže vyvolávať otázky a výzvy
súvisiace s ľudskými hodnotami, spravodlivosťou, ľudským odhodlaním,
súkromím, bezpečnosťou a zodpovednosťou. OECD správa pomáha
definovať spoločné chápanie šírenia AI v súčasnom a blízkom časovom
horizonte zmapovaním technického, ekonomického, úžitkového a politického prostredia v ktorom AI
pôsobí. Taktiež definuje hlavné aspekty verejnej politiky podpory šírenia AI produktov a aplikácií.
Správa sa taktiež snaží napomôcť pri koordinácii diskusií tak na národných ako aj na medzinárodných
fórach.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society/summary/english_9f3159b8-en
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Nástroje a etika pre aplikované poznatky o správaní:
Nástroj BASIC
Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit
Publikácia poskytuje informácie o správaní získavané z behaviorálnych
a spoločenských vied, vrátane rozhodovania, psychológie, kognitívnej
vedy, neurovedy, organizačného a skupinového správania. Verejné
orgány na celom svete čoraz viac využívajú informácie o správaní na
navrhovanie a implementáciu lepších verejných politík založených na
dôkazoch o skutočnom správaní a zaujatosti občanov a podnikov.
Nástroj BASIC poskytuje odborníkom a tvorcom politík krok za krokom
postup na analýzu politického problému a vytváranie stratégií.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/tools-and-ethics-for-applied-behavioural-insights-the-basic-toolkit_9ea76a8fen

Poskytovanie lepších politík prostredníctvom poznatkov
o správaní: Nové prístupy
Delivering Better Policies Through Behavioural Insights: New
Approaches
S rastúcim využívaním poznatkov o správaní sa vlády jednotlivých
krajín snažia rozšíriť uplatňovanie tejto metodiky pri tvorbe politík.
Správa testuje behaviorálne riešenia komplexných politických
problémov v oblasti hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa,
spotreby energie a bezpečnosti prostredníctvom rôznych teoretických
a experimentálnych prístupov. Výsledky dávajú tvorcom politík nové
podnety na riešenie otázok týkajúcich sa individuálneho správania, ako
aj na zmenu správania organizácií a firiem.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/delivering-better-policies-through-behavioural-insights_6c9291e2-en

Praktiky lepšej právnej regulácie v celej Európskej únii
Better Regulation Practices across the European Union
Zákony a nariadenia ovplyvňujú každodenný život podnikov a občanov.
Vysokokvalitné zákony podporujú prosperitu a rast štátu, zatiaľ čo zle
navrhnuté zákony bránia rastu, poškodzujú životné prostredie
a ohrozujú zdravie občanov. Táto správa analyzuje postupy na
zlepšenie kvality zákonov a nariadení vo všetkých 28 členských štátoch
EÚ. Systematicky posudzuje použitie dôkazov a účasť zainteresovaných
strán na navrhovaní a preskúmaní vnútroštátnych zákonov a právnych
predpisov na základe ukazovateľov regulačnej politiky, správy
a riadenia OECD.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/better-regulation-practices-across-the-european-union_9789264311732-en
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Rýchly posun vpred v rodovej rovnosti: Mainstreaming,
implementácia a vodcovstvo
Fast Forward to Gender Equality: Mainstreaming,
Implementation and Leadership
Publikácia mapuje stratégie, nástroje riadenia, inštitucionálne
nastavenia a inovatívne prístupy, ktoré používajú vlády v rámci OECD
na riadenie a podporu cieľov rodovej rovnosti v celej spoločnosti.
Analyzuje všetky štátne inštitúcie vrátane zákonodarných orgánov
a súdnictva a diskutuje o výzvach, ktorým čelia krajiny OECD pri
dosahovaní dlhodobého účinku. Správa napokon poskytuje politické
usmernenie pre štátne inštitúcie, podporené príkladmi toho, čo funguje
v rámci OECD. Predstavuje základ pre monitorovanie pokroku na základe odporúčania Rady OECD
z roku 2015 o rodovej rovnosti vo verejnom živote.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fast-forward-to-gender-equality_g2g9faa5-en

Prieskumy právnych potrieb a prístup k spravodlivosti
Legal Needs Surveys and Access to Justice
Správa predstavuje empirický nástroj, ktorý má pomôcť plánovačom,
štatistikom, tvorcom politík a obhajcom porozumieť každodenným
právnym problémom a skúsenostiam ľudí so súdnym systémom.
Stanovuje rámec na konceptualizáciu, implementáciu a analýzu
prieskumov právnych potrieb na základe analýzy širokého spektra
vnútroštátnych prieskumov vykonaných za posledných 25 rokov.
Poskytuje
usmernenie
a odporúčania
modulárnym
spôsobom
a umožňuje ich použitie v rôznych typoch prieskumov.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/legal-needs-surveys-and-access-tojustice_g2g9a36c-en

Reforma verejného obstarávania: Pokrok pri implementácii
odporúčaní OECD z roku 2015
Reforming Public Procurement: Progress in Implementing the 2015
OECD Recommendations
Publikácia popisuje pokrok, ktorý dosiahli krajiny OECD a ďalšie
ekonomiky v súvislosti s dodržiavaním odporúčaní Rady z roku 2015
o verejnom
obstarávaní.
Odporúčanie
poskytuje
strategické
usmernenie pri riešení problémov, ktoré sa vyskytujú pri verejnom
obstarávaní a určuje osvedčené postupy obstarávania s cieľom
zabezpečiť strategické a holistické využívanie verejného obstarávania.
Správa pojednáva o pokračujúcom význame implementácie odporúčaní
a či si odporúčania vyžadujú aktualizáciu alebo revíziu.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/reforming-public-procurement_1de41738-en
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Rovnaký prístup k spravodlivosti pre inkluzívny rast:
upriamovanie centra pozornosti na ľudí
Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the
Centre
Správa sa zameriava na to, ako vlády môžu zabezpečiť, aby mal každý
prístup k spravodlivosti a či procesy a služby v oblasti spravodlivosti
reagujú na potreby ľudí. Na základe poznatkov získaných pri
poskytovaní služieb zameraných na ľudí sa v správe analyzuje prístup
k zásadám a postupom spravodlivosti, ako aj nástroje a ukazovatele
merania, ktoré majú krajinám pomôcť monitorovať ich pokrok.
Stanovuje rámec pre návrh a poskytovanie služieb zameraných na ľudí,
ktorý je možné uplatniť na celý právny a súdny reťazec.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/equal-access-to-justice-for-inclusive-growth_597f5b7f-en

Sprievodca pre tvorcov politík o privatizácii
A Policy Maker's Guide to Privatisation

privatizáciou tohto tvorcu
privatizačného procesu.

Tvorcovia politík a experti na privatizáciu sa zhodujú v tom, že je
nevyhnutné „napraviť privatizáciu“. Dobre naplánovaná a vykonaná
transakcia, ktorá sa opiera o spoľahlivé zdôvodnenie, inštitucionálne
a regulačné opatrenia, dobrú správu vecí verejných a integritu, môže
mať následky na budúcu odpredajovú činnosť tým, že posilní dôveru
zainteresovaných
strán
a verejnosti
v investora.
Na
základe
medzinárodne dohodnutých usmernení OECD o správe a riadení
spoločností vo vlastníctve štátu a desaťročných národných skúseností
v krajinách OECD aj partnerských ekonomikách poskytuje Sprievodca
politiky praktické rady pre nových účastníkov v kľúčových fázach

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-policy-maker-s-guide-to-privatisation_ea4eff68-en

Vykonávanie decentralizácie: Príručka pre tvorcov politiky
Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers
Táto správa poskytuje komplexný prehľad decentralizačných politík
a reforiem v krajinách OECD aj mimo nich. Decentralizácia, ktorá sa
niekedy nazýva „tichá“ revolúcia, patrí k najdôležitejším reformám za
posledných 50 rokov. V správe sa uvádza, že výsledky decentralizácie pokiaľ ide o demokraciu, efektívnosť, zodpovednosť, regionálny
a miestny rozvoj - do veľkej miery závisia od spôsobu, akým sú
navrhnuté a implementované. V správe je uvedených 10 usmernení,
ktoré napomáhajú tomu, aby decentralizácia fungovala a podporovala
regionálny rozvoj.

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/making-decentralisation-work_g2g9faa7-en
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Trendy v obchode s falšovaným a pirátskym tovarom
Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods
Táto štúdia skúma rozsah a trendy obchodovania s falšovaným
a pirátskym tovarom. Predstavuje celkový rozsah tohto obchodu
a rozoberá, ktoré odvetvia hospodárstva sú obzvlášť ohrozené.
Zameriava sa na hlavné ekonomiky pôvodu falzifikátov v globálnom
obchode. Takisto analyzuje súčasné trendy z hľadiska meniacich sa
spôsobov prepravy a vývoja obchodných tokov.

https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trends-in-trade-in-counterfeit-and-piratedgoods_g2g9f533-en

Uľahčenie obchodu prostredníctvom regulačnej spolupráce:
Prípady dohôd a výborov WTO o TBT/SPS
Facilitating Trade through Regulatory Cooperation: The Case of the
WTO's TBT/SPS Agreements and Committees
WTO zohráva dôležitú úlohu pri podpore úsilia o dosiahnutie
medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie (IRC) a uľahčenia
obchodu. WTO poskytuje rámec svojim členom, aby obchodné toky boli
čo najhladšie, predvídateľnejšie a slobodnejšie. Dohody WTO poskytujú
dôležité právne záruky a pomáhajú presadzovať osvedčené regulačné
postupy na zníženie zbytočných prekážok obchodu. Publikácia
zdôrazňuje, ako dohody WTO o technických prekážkach obchodu (TBT)
a uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) a práca ich
príslušných výborov propagujú príležitosti na spoluprácu medzi vládami
v oblasti regulácie a zmierňujú obchodné rozpory. Štúdia obsahuje aj odporúčania, ako ďalej profitovať
z príležitostí na transparentnosť a spoluprácu, ktoré poskytujú dohody TBT aSPS.

https://www.oecd-ilibrary.org/trade/facilitating-trade-through-regulatory-co-operation_ad3c655f-en

Rozbor elektronického obchodu: Obchodné modely,
trendy a politiky
Unpacking E-commerce: Business Models, Trends and Policies
Zrýchlením digitálnej transformácie sa prostredie elektronického
obchodu stalo čoraz dynamickejším. Zároveň sa objavili noví hráči
a etablovaní
aktéri
prevzali
nové úlohy.
Niektoré
prekážky
elektronického obchodu na úrovni firiem, jednotlivcov a krajín boli
prekonané, ale na druhej strane sa vynorili iné prekážky. Inovatívne
obchodné modely zmenili vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim
a posunuli hranice toho, čo je možné nakupovať a predávať online.
Táto správa analyzuje nové a vznikajúce obchodné modely
elektronického obchodu, skúma trendy elektronického obchodu v celom rade dimenzií a ponúka nové
poznatky o politikách potrebných na využitie príležitostí a zmiernenie problémov spojených
s uvoľnením potenciálu elektronického obchodu.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/unpacking-e-commerce_23561431-en
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„Going digital?“ Tvarovanie pravidiel, zlepšovanie životov
Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives
Digitálne technológie a údaje podstupujú transformáciu. Ľudia, firmy
a vlády žijú, interagujú, pracujú a produkujú inak ako v minulosti
a tieto zmeny sa zrýchľujú. Ako si môžeme prispôsobiť obrovské
prísľuby digitálnych technológií a údajov pre rast a blahobyt v rýchlo sa
rozvíjajúcom svete? Táto správa mapuje cestu vpred. Identifikuje
sedem politických dimenzií, ktoré umožňujú vládam, spolu s občanmi,
firmami a zainteresovanými stranami formovať digitálnu transformáciu
s cieľom zlepšiť životy. Zdôrazňuje tiež kľúčové príležitosti, výzvy
a politiky súvisiace s každou dimenziou, ponúka nové poznatky, dôkazy
a analýzy a poskytuje odporúčania na lepšie politiky v digitálnom veku.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

Ako žijeme v digitálnom veku? Príležitosti a riziká digitálnej
transformácie pre blahobyt ľudí
How´s Life in the Digital Age? Opportunities and Risks of the Digital
Transformation for People´s Well-being
Digitálna transformácia vytvára príležitosti aj riziká pre dobré životné
podmienky. Ako ale konkrétne ovplyvňuje digitálna transformácia životy
a blahobyt ľudí? Digitálne technológie vo veľmi krátkom čase radikálne
zmenili spôsob, akým ľudia pracujú, konzumujú a komunikujú. Je
nevyhnutné, aby štatistiky a následné analýzy pomohli pochopiť túto
rýchlu transformáciu. Monografia poskytuje komplexnú analýzu
digitálnych vplyvov na životy ľudí ako celku. Správa je zameraná na
analýzu 11 kľúčových oblastí blahobytu, ktorými sú (1) príjmy a bohatstvo, (2) pracovné miesta,
(3)bývanie, (4) zdravotný stav, (5) vzdelávanie a zručnosti, (6) rovnováha medzi pracovným
a súkromným životom, (7) občianska angažovanosť a riadenie, (8) sociálne aspekty, (9) kvalita
životného prostredia, (10) osobná bezpečnosť a (11) subjektívny blahobyt. Správa analyzuje 39
kľúčových vplyvov digitálnej transformácie na blaho ľudí.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en

Meranie digitálnej transformácie: Cestovná mapa pre budúcnosť
Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future
Publikácia poskytuje nové poznatky o stave digitálnej transformácie
mapovaním ukazovateľov v rôznych oblastiach od vzdelávania
a inovácií, po obchodné, hospodárske a sociálne výsledky. Týmto
spôsobom identifikuje medzery v súčasnom rámci merania, hodnotí
pokrok dosiahnutý pri vyplňovaní týchto medzier a stanovuje
výhľadový plán merania. Cieľom je rozšíriť základňu dôkazov ako
prostriedok na vytvorenie základu pre pevnejšie politiky rastu
a blahobytu v digitálnej ére.

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-the-digital-transformation_9789264311992-en
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Riadenie ako akcelerátor cieľov udržateľného rozvoja
Governance as an SDG Accelerator
Plnenie cieľov udržateľného rozvoja je pre krajiny na všetkých
úrovniach rozvoja obrovskou výzvou v oblasti riadenia. Vyžaduje od
vlád, aby bezprecedentným spôsobom koordinovali, konzultovali
a pracovali
vo
všetkých
oblastiach
politík,
ako
aj
spolu
s podnikateľským sektorom a občianskou spoločnosťou. Táto správa
poskytuje dôkazy z krajín OECD a partnerských ekonomík o tom, ako
možno posilniť postupy riadenia vo verejnej správe s cieľom posilniť
implementáciu cieľov udržateľného rozvoja. Zameriava sa na
koordináciu, súdržnosť, integritu, zapojenie zainteresovaných strán
a strategické
využitie
nástrojov
rozpočtovania,
obstarávania
a regulácie. Diskutuje o spoľahlivých monitorovacích a hodnotiacich systémoch na zabezpečení toho,
aby verejné politiky a prideľovanie zdrojov na implementáciu cieľov udržateľného rozvoja viedli
k zmysluplným výsledkom. Skúma tiež, ako môžu rámce riadenia na podporu rovnakého prístupu
k spravodlivosti a rodovej rovnosti pomôcť urýchliť dosahovanie výsledkov v Agende 2030.

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-southeast-asia-2018_9789264305915-en
Ohodnocovanie úrovne výkonnosti systému vysokoškolského
vzdelávania
Benchmarking Higher Education System Performance
Rozsah súčasného vysokoškolského vzdelávania je široký a rozsiahle sú
aj obavy o výkonnosť systému vysokoškolského vzdelávania. Očakáva
sa, že do roku 2030 počet mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním
prekročí v krajinách OECD a G20 300 miliónov ľudí. Systémy
vysokoškolského vzdelávania čelia výzvam, ako sú rozširovanie
prístupu ku vzdelávaniu, znižovanie nákladov a zabezpečovanie kvality
a relevancie poskytnutého vzdelania. Projekt zameraný na porovnanie
výkonnosti
systémov
vysokoškolského
vzdelávania
poskytuje
komplexný a empiricky bohatý prehľad o situácii štátoch OECD.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en

Medzinárodné perspektívy o vyvažovaní záujmov medzi
výberom školy a rovnosťou šancí podľa programu PISA
Balancing School Choice and Equity: An International Perspective
Based on Pisa
Mnoho krajín sa snaží zosúladiť väčšiu flexibilitu pri výbere školy
a potrebu zabezpečiť kvalitu, rovnosť a súdržnosť školských systémov.
Publikácia sa zaoberá otázkami súvisiacimi s výberom školy a vplyvom
politík regulujúcich výber školy na rozdelenie študentov do rôznych
škôl. Skúma, či rastúca súťaživosť medzi školami vedie k segregácii
študentov podľa ich schopností alebo sociálno-ekonomického
postavenia. Správa konštatuje, že na makroúrovni môže segregácia
v rámci školského systému pripraviť deti o možnosť učiť sa, hrať sa
a komunikovať s ostatnými deťmi s odlišným sociálnym, kultúrnym
a etnickým pôvodom, čo môže ohroziť sociálnu súdržnosť.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/balancing-school-choice-and-equity_2592c974-en
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Pohľad na vzdelávanie 2019: Ukazovatele OECD
Education at a Glance 2019: OECD Indicators
Publikácia je autoritatívnym zdrojom štatistík charakterizujúcich
vzdelávanie v krajinách OECD a niektorých jej partnerských krajinách,
o.i. z hľadiska štruktúry, financovania a vzdelávacej výkonnosti.
Tohtoročné vydanie sa zameriava na vysokoškolské vzdelávanie
a obsahuje aktuálne ukazovatele miery dokončenia vysokoškolského
štúdia. Pozorne skúma výsledky, ktoré dosiahli na trhu práce absolventi
doktorandského štúdia, ďalej systémy prijímania na vysokoškolské
štúdium a tiež plnenie cieľa udržateľného rozvoja č. 4. Viac než 100
grafov a tabuliek a odkazov na databázy s údajmi z oblasti vzdelávania
poskytuje čitateľom kľúčové informácie o výstupoch vzdelávacích inštitúcií, vplyve vzdelávania
v jednotlivých krajinách OECD, o prístupe k vzdelaniu, o pokroku dosiahnutom vo vzdelávaní,
o finančných zdrojoch investovaných do vzdelávania a o vzdelávacom prostredí a organizácii škôl.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en
Výsledky Medzinárodného prieskumu v oblasti vyučovania
a vzdelávania (TALIS) 2018 (prvý zväzok): Učitelia a vedenie škôl
ako celoživotní študenti
TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as
Lifelong Learners
Správa skúma ako učitelia uplatňujú svoje vedomosti a zručnosti pri
vyučovaní žiakov, hodnotí demografické zloženie žiakov v triedach,
s cieľom poskytnúť komplexný obraz o celkovom školskom prostredí.
Prvý zväzok posudzuje spôsoby, akými učitelia nadobudli svoje
vedomosti a zručnosti počas svojho vzdelávania a odbornej prípravy,
ako aj kroky, ktoré podnikajú pre svoj neustály profesijný rozvoj
v priebehu svojej kariéry. Publikácia vychádza z osobných skúseností
učiteľov a riaditeľov škôl a poskytuje súbor politických odporúčaní,
ktoré majú pomôcť zlepšiť vedomosti a zručnosti učiteľov a zvýšiť tak ich profesionalitu.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en
Osvedčené postupy pre dobré pracovné miesta v oblasti
vzdelávania a starostlivosti v ranom veku
Good Practice for Good Jobs in Early Childhood Education and Care
Nábor a udržiavanie kvalifikovaných pracovníkov je dlhodobou výzvou
pre oblasť vzdelávania a starostlivosti v ranom veku. Krajiny OECD
čoraz viac požadujú od pracovníkov predškolských zariadení, aby boli
vysoko kvalifikovaní a mali zručnosti na vysokej úrovni, na druhej
strane však nie sú za svoju prácu dostatočne finančne ohodnotení,
majú neuspokojivé spoločenské postavenie a verejné uznanie, zlé
pracovné podmienky a obmedzené príležitosti na profesionálny rast. Na
základe doterajšej práce OECD v oblasti vzdelávania a starostlivosti
v ranom veku a na základe skúseností krajín OECD správa navrhuje
politické opatrenia a osvedčené postupy na zlepšenie pracovných miest v tejto oblasti a formovanie
vysokokvalifikovaných pracovníkov predškolských zariadení.

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/good-practice-for-good-jobs-in-early-childhood-educationand-care_64562be6-en
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Vzdelávanie detí dvadsiateho prvého storočia: emocionálne
blaho v digitálnej ére
Educating 21st Century Children: Emotional Well-being
in the Digital Age
Správa sa zaoberá charakterom detstva v súčasnej dobe. Konštatuje,
že životy moderných detí sa zlepšili vďaka lepšej verejnej bezpečnosti
a podpore ich fyzického a duševného zdravia. Nové technológie
pomáhajú deťom učiť sa a socializovať sa a starší a lepšie vzdelaní
rodičia zohrávajú aktívnu úlohu pri vzdelávaní svojich detí.
V súčasnosti je zabezpečená online prepojenosť medzi deťmi, a mnohé
z nich majú prístup k tabletom a smartfónom ešte predtým, ako sa
naučia chodiť a rozprávať. Na druhej strane sú deti dvadsiateho prvého
storočia často jedináčikovia, ktorí sú neustále monitorovaní svojimi
rodičmi pred možným nebezpečenstvom. Neobmedzené online prostredie a všadeprítomná povaha
digitálneho sveta prinášajú so sebou nové riziká, ako sú šikanovanie na internete, ktorým sú deti
vystavené v škole aj doma. Správa sa zaoberá aj tým, ako sa rodičovstvo a priateľstvo zmenilo
v digitálnom svete. Venuje sa správaniu detí ako občanov digitálnej spoločnosti a skúma, ako najlepšie
využiť príležitosti, ktoré sú online a zároveň minimalizovať s nimi spojené riziká. Analyzuje tiež ako sa
má posilniť digitálna gramotnosť a odolnosť detí.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-21st-century-children_b7f33425-en
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Poskytovanie kvalitného vzdelania a starostlivosti v ranom
veku: Výsledky zo štúdie „Starting Strong“ 2018
Providing Quality Early Childhood Education and Care: Results from the
Starting Strong Survey 2018
Vzdelávanie a starostlivosť v ranom veku (anglicky ECEC) poskytuje
pre väčšinu detí prvú skúsenosť so životom v skupine mimo svojich
rodín. Tieto skúsenosti zohrávajú dôležitú úlohu pri vzdelávaní, rozvoji
a blahobyte detí, neexistuje však o nich dostatok poznatkov. Čo sa deti
učia a čo robia v rámci raného vzdelávania? S ktorými zamestnancami
interagujú deti v inštitúciách predškolského vzdelávania? Majú všetky
deti rovnaké príležitosti pre zápis do kvalitných centier predškolského
vzdelávania? Kam je potrebné investovať pre zvýšenie kvality
predškolského vzdelávania a starostlivosti? Publikácia je prvou medzinárodnou štúdiou v tejto oblasti
a skúma viaceré faktory, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu systémov predškolského vzdelávania
a starostlivosti a samotné vzdelanie, rozvoj a blahobyt detí. Ponúka príležitosť oboznámiť sa s prácou
zamestnancov v predškolskom vzdelávaní, ďalej praktikami, ktoré používajú pri práci s deťmi, ich
postojmi k vývoju detí a ich názormi na svoje povolanie a samotnú oblasť raného vzdelávania.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/providing-quality-early-childhood-education-and-care_301005d1-en
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Čo znamená podpora kreativity a kritického myslenia
študentov v škole
Fostering Students' Creativity and Critical Thinking: What it Means
in School
Kreativita a kritické myslenie sú považované za kľúčové zručnosti pre
komplexné, globalizované a stále viac digitalizované ekonomiky
a spoločnosť. Zatiaľ čo učitelia a tvorcovia politík v oblasti vzdelávania
považujú kreativitu a kritické myslenie za dôležité ciele v oblasti
vzdelávania, pre mnohých naďalej zostáva nejasným, v čom spočíva
rozvoj týchto zručností v školskom prostredí. Za účelom objasnenia
tejto skutočnosti OECD spolupracovala so sieťami škôl a učiteľov z 11
krajín na vývoji a overení súboru pedagogických postupov, ktoré
názorne demonštrujú, čo znamená učiť, učiť sa a robiť pokroky
v oblasti kreativity a kritického myslenia na základných a stredných školách. Publikácia sa zameriava
na kľúčové elementy kreativity a kritického myslenia, na pedagogické postupy a súbory postupov na
ich podporu zo strany pedagógov a riaditeľov vzdelávacích inštitúcií. Učitelia poskytli spätnú väzbu,
implementovali navrhnuté stratégie vo vyučovaní a zdokumentovali svoju prácu najmä formou rubrík
a príkladov učebných plánov.
https://www.oecd-ilibrary.org/education/fostering-students-creativity-and-critical-thinking_62212c37-en

Cesta k integrácii: vzdelávanie a migrácia
The Road to Integration: Education and Migration
Publikácia identifikuje 8 pilierov tvorby politiky, ktoré projekt
„Rozmanitosť ako zdroj sily škôl“ (Strength through Diversity) označil
za kľúčové pre účinnú podporu nových školoovinných imigrantov zo
strany vzdelávacích systémov. Správa určuje pre každý z pilierov súbor
zásad, ktorý riadi tvorbu a implementáciu politík na úrovni systému
a postupov na úrovni školy. Týmito piliermi sú: (1) zohľadňovať
rôznorodosť populácie zahraničného pôvodu, (2) definovať prístupy na
podporu celkového blaha prisťahovalcov, (3) zaoberať sa špecifickými
potrebami študentov prisťahovaleckého pôvodu, (4) zdôrazňovať úlohu
motivácie v prisťahovaleckých komunitách (5) zoskupovať zdroje za účelom zníženia vplyvu sociálnoekonomického postavenia na vzdelávaciu výkonnosť imigrantov, (6) poskytovať komplexnú podporu pri
výučbe jazyka, (7) zabezpečiť dostatočné množstvo učiteľov pre vyučovanie detí bez ohľadu na
imigračný pôvod a (8) odstrániť prekážky sociálnej súdržnosti za súčasného zabezpečenia efektívneho
poskytovania služieb.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-road-to-integration_d8ceec5d-en
Odblokovanie potenciálu migrantov v odbornom vzdelávaní
a príprave (cezhraničná analýza)
Unlocking the Potential of Migrants: Cross-country Analysis
Väčšina osôb spomedzi niekoľkomiliónovej populácie žiadateľov o azyl,
ktorí v poslednom desaťročí prišli do krajín OECD, sú mladí ľudia.
V podmienkach riadenej integrácie im prináleží využiť možnosti
odborného vzdelávania a prípravy, ktoré im pomôžu pri vstupe do
kvalifikovaného zamestnania. Správa poskytuje rady vládam
a ostatným zainteresovaným stranám, ktoré sa snažia využiť odborné
vzdelávanie a prípravu na podporu integrácie, so zameraním na
Stála misia SR pri OECD, Paríž
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mladých humanitárnych migrantov. Štúdia sa opiera najmä o politiku a prax Nemecka, Talianska,
Švédska a Švajčiarska. Venuje sa hlavným trajektóriám, ktoré zaručujú úspech migrantov v odbornom
vzdelávaní a príprave. Správa apeluje na nevyhnutnosť informovanosti migrantov o príležitostiach,
ktoré ponúkajú odborné vzdelávacie inštitúcie, a zabezpečenia prístupu týchto osôb ku prospešným
kvalitným prípravným programom umožňujúcim prístup k vyššiemu sekundárnemu odbornému
vzdelaniu a príprave. Publikácia konštatuje, že systémy odborného vzdelávania a prípravy sa môžu stať
silnejšími, flexibilnejšími a inkluzívnejšími, keď budú lepšie nastavené na dosahovanie dobrých
socioekonomických výsledkov všetkých študentov, vrátanie študentov s odlišným osobným profilom
a v kontextoch poskytovania medzinárodnej ochrany.

https://www.oecd-ilibrary.org/education/unlocking-the-potential-of-migrants_045be9b0-en

Zvyšovanie inovačnej kapacity v miestnej samospráve
Enhancing Innovation Capacity in City Government
Publikácia skúma proces pretvárania miest využitím inovácií, aby sa
mestá lepšie adaptovali na neustále prebiehajúce zmeny. Pre lepšie
pochopenie práce miestnej samosprávy s inováciami vo verejnom
sektore OECD v spolupráci s Bloomberg Philanthropies vykonala
prieskum inovačných kapacít v 89 mestách krajín OECD a nečlenských
štátov OECD. Prieskum sa zameral na možnosti zlepšenia inovačnej
kapacity v miestnej správe. Experti skúmali ľudské, finančné
a inštitucionálne zdroje a spôsob, akým je možné z týchto zdrojov
financovať inovácie v meste. Správa analyzuje počet a štruktúru
zamestnancov v miestnej samospráve, finančné zdroje a úsilie zamestnancov miestnej správy
vynakladané na inovovanie.

https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/enhancing-innovation-capacity-in-citygovernment_f10c96e5-en

Zlepšovanie zamestnanosti v kontexte starnutia obyvateľstva
Working Better with Age
Ľudia sa v súčasnosti dožívajú vyššieho veku než kedykoľvek predtým,
čo je prínosom pre jednotlivcov, avšak náročným pre spoločnosť. Ak
nenastanú zmeny existujúcich modelov práce a dôchodkových
systémov, počet starších neaktívnych ľudí, ktorí si budú vyžadovať
podporu zo strany štátu, by mohol v krajinách OECD priemerne vzrásť
v období 2018-2050 o približne 40%. Uvedený stav by zabrzdil
zvyšovanie životnej úrovne a vytvoril tlak na mladšie generácie, ktoré
prispievajú do systémov sociálnej ochrany. Autori publikácie preto
odporúčajú zvýšiť potenciál starších pracovníkov zamestnať sa.
Vyzdvihujú dôležitosť zamerania sa na celoživotné vzdelávanie a neustále aktualizovanie zručností
pracovníkov, aby sa zabránilo hromadeniu individuálnych znevýhodnení v konkrétnych fázach
kariérneho života, ktoré odrádzajú osoby pracovať vo vyššom veku. Publikácia prináša syntézu
hlavných výziev a politických odporúčaní spolu so súborom osvedčených medzinárodných postupov na
podporu zamestnateľnosti, dopytu po pracovnej sile a stimulov pre výkon práce vo vyššom veku.

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/working-better-with-age_c4d4f66a-en
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Koherencia politík pre udržateľný rozvoj 2019: Posilnenie
postavenia ľudí a zabezpečenie inkluzívnosti a rovnosti
Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering
People and Ensuring Inclusiveness and Equality
Cieľ udržateľného rozvoja č. 17.14 vyzýva všetky krajiny, aby posilnili
koherenciu politík pre udržateľný rozvoj, ako kľúčový prostriedok
implementácie medzinárodnej rozvojovej agendy. Táto úloha je pre
členské krajiny OECD stále veľkou výzvou, na splnenie ktorej je
potrebná zmysluplná spolupráca a koordinovaný postup na celoštátnej
politickej úrovni a na rôznych úrovniach verejnej správy. Vyžaduje si
tiež
zabezpečenie
rovnováhy
medzi
krátkodobými
prioritami
a dlhodobými cieľmi udržateľného rozvoja a zohľadnenie vplyvu
domácich politík na výsledky celosvetovej prosperity. Správa sa
zameriava na úsilie krajín čeliť týmto výzvam, identifikuje príležitosti pre urýchlenie tohto procesu
a dokumentuje, ako môžu integrované a koherentné politiky podporované silnými inštitucionálnymi
a vládnymi mechanizmami prispieť k posilneniu postavenia ľudí a zabezpečeniu inkluzívnosti a rovnosti.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/policy-coherence-for-sustainable-development-2019_a90f851f-en

Fungovanie zmiešaného rozvojového financovania v oblasti
vodného a odpadového hospodárstva pre udržateľný rozvoj
Zmiešané financovanie v najmenej rozvinutých krajinách 2019
Making Blended Finance Work for Water and Sanitation: Unlocking
Commercial Finance for SDG 6
Blended Finance in the Least Developed Countries 2019
OECD vydalo v poslednom období dve publikácie zaoberajúce sa
zmiešaným financovaním. Prvá publikácia skúma investovanie do
oblasti vody a sanitácie, ktoré považuje za nevyhnutné pre dosiahnutie
Cieľa
udržateľného
rozvoja
č. 6:
zabezpečenie
dostupnosti
a udržateľného hospodárenia s vodou a sanitáciou pre všetkých.
Zmiešané financovanie zohráva v tomto smere dôležitú úlohu pri strategickom investovaní financií
určených pre rozvoj na zmobilizovanie ďalšieho komerčného financovania potrebného na vyplnenie
súčasných investičných medzier. Publikácia poskytuje odborníkom a zákonodarcom pohľad do troch
subsektorov: (1) vodohospodárske a kanalizačné služby, (2) malé kanalizačné siete nachádzajúce sa
mimo hlavnej siete a (3) viacúčelová vodná infraštruktúra a prístupy založené na prírodnej krajine.
Druhá publikácia sa venuje zmiešanému financovaniu v 47 najmenej rozvinutých krajinách sveta.
Oficiálna rozvojová pomoc a domáce verejné zdroje sú považované za dôležité pre zabezpečenie
rozvoja v týchto krajinách, samy o sebe však nepostačujú na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja.
Správa odporúča využiť dodatočné financovanie z verejných aj súkromných zdrojov. Informuje
o najnovších dostupných údajoch o súkromných financiách, ktoré boli zmobilizované v rozvojových
krajinách prostredníctvom oficiálneho financovania rozvoja. Zaoberá sa najnovšími trendami
v medzinárodnej politike, ktoré formujú trh so zmiešaným financovaním a ich vplyvom v najmenej
rozvinutých krajinách a obsahuje tiež názory a osobné praktické skúsenosti zainteresovaných strán
a odborníkov s uplatňovaním zmiešaného financovania v najmenej rozvinutých krajinách.

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/making-blended-finance-work-for-sdg-6_5efc8950-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/blended-finance-in-the-least-developed-countries-2019_1c142aae-en
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Pohľad na medzinárodnú pomoc pre rozvoj obchodu 2019:
diverzifikácia a posilnenie hospodárstva
Aid for Trade at a Glance 2019: Economic Diversification and
Empowerment
Publikácia analyzuje, ako môže rozvoj obchodu prispieť k hospodárskej
diverzifikácii a posilneniu postavenia obyvateľov. Zameriava sa na
odstránenie extrémnej chudoby - najmä prostredníctvom efektívnej
participácie žien a mládeže. Ilustruje ako môže pomoc pre rozvoj
obchodu prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa sústredením sa na rozvoj
kapacít na strane ponuky (supply-side capacity) a na infraštruktúrne
obmedzenia týkajúce obchodu (vrátane mikropodnikov, malých
a stredných podnikov najmä vo vidieckych oblastiach). Analýza
vychádza z odpovedí 133 krajín a regionálnych organizácií, ktoré sa
zapojili do monitorovaní a hodnotení medzinárodnej rozvojovej pomoci pre oblasť rozvoja obchodu
v roku 2019. Zúčastnené subjekty si na základe prieskumu osvojili názor, že hospodárska diverzifikácia
je prostriedkom na posilnenie hospodárstva a tiež že posilnenie postavenia obyvateľov je nevyhnutné
pre hospodársku diverzifikáciu, najmä ak to umožní mládeži, ženám, mikropodnikom, malým
a stredným podnikom zapojiť sa do medzinárodnej obchodnej výmeny.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade-at-a-glance-2019_18ea27d8-en
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Pohľad na zdravie 2019 – Indikátory OECD
Health at a Glance 2019: OECD Indicators
Podľa správy náklady na zdravotnú starostlivosť v najbližších 15 rokoch
predstihnú rast HDP takmer vo všetkých krajinách OECD. Podľa OECD
budú výdavky na zdravotnú starostlivosť na osobu rásť v krajinách
OECD v priemere ročne o 2,7% a do roku 2030 budú predstavovať
10,2% HDP (oproti 8,8% v roku 2018). V roku 2018 na zdravotnú
starostlivosť najviac vynaložili Spojené štáty, Švajčiarsko, Francúzsko,
Nemecko, Švédsko aj Japonsko. Väčšia efektivita sa podľa OECD dá
dosiahnuť zvýšením využívania generických liekov, lepšou organizáciou
práce medzi lekármi, sestrami a ostatným zdravotným personálom,
ako aj zvýšením bezpečnosti pacienta v zdravotných zariadeniach.
Publikácia prináša množstvo zaujímavých štatistických údajov. Jedným
z nich je, že za posledné desaťročia rástla očakávaná dĺžka dožitia vo
všetkých krajinách OECD. Dnes narodené dieťa sa môže v priemere v členských štátoch OECD dožiť
takmer 81 rokov. Oproti roku 1970 sme sa v roku 2017 mohli dožiť o viac než 10 rokov. Rast
očakávanej dĺžky dožitia sa však v takmer všetkých členských štátoch OECD za posledné roky spomalil,
a to hlavne v Spojených štátoch, Francúzsku a Holandsku. Príčinou sú chronické ochorenia a duševné
choroby. Lídrami krajín OECD s vekom dožitia nad 80 rokov sú Japonsko, Švajčiarsko a Španielsko.
Obyvatelia krajín strednej a východnej Európy, ale aj napríklad Spojených štátov, sa môžu dožiť medzi
77 až 80 rokov. V SR je to podľa správy OECD 77,3 roka (v 2017). Najnižšiu očakávanú dĺžku dožitia,
ktorá bola v roku 2017 menej ako 76 rokov, majú v Lotyšsku, Mexiku, Litve a Maďarsku. Dlhodobé
zvýšenie očakávanej dĺžky dožitia bolo dosiahnuté vďaka lepším zdravotným systémom, lepšej
dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Vo všetkých členských štátoch OECD žijú ženy dlhšie ako
muži, a to v priemere o 5,3 roka. Publikácia prináša, o.i., aj údaje o spotrebe alkoholu, fajčení, obezite
a nadváhe.

http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-19991312.htm
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Veľká záťaž obezity
The Heavy Burden of Obesity
OECD hovorí vo svojej publikácii o vážnych ekonomických dôvodoch,
prečo je potrebné investovať do prevencie obezity. Za posledných
10 rokov sa miera obezity konštantne zvyšuje, pričom v súčasnosti je
58% dospelej populácie členských krajín OECD obéznej. Obezita detí
sa stala bežne rozšírenou. Obezita pritom predstavuje vážnu záťaž pre
jednotlivca, spoločnosť a ekonomiky krajín. Publikácia prognózuje
dopad na výdavky zdravotných systémov 52 krajín, poukazuje však aj
na to, ako obezita nielenže znižuje očakávanú dĺžku života
(v najbližších 30 rokoch budú choroby súvisiace s obezitou a nadváhou
zodpovedné za zníženie priemernej očakávanej dĺžky života o takmer
tri roky), má však dopad aj na výkonnosť detí v škole, produktivitu
pracovnej sily a negatívny dopad na HDP. Dobrou správou je, že každé
euro investované do prevencie obezity má ekonomickú návratnosť vo výške šiestich eur. OECD sa
v publikácii pozrela aj na naše stravovacie návyky, dopad obezity na potravinársky a nápojový
priemysel a čo to prináša pre označovanie potravín a nápojov, ako aj na skúsenosti niektorých krajín so
zvýšeným daňovým zaťažením nezdravých potravín a nápojov.

http://www.oecd.org/health/the-heavy-burden-of-obesity-67450d67-en.htm
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Inovácie, produktivita a udržateľnosť v potravinárstve
a poľnohospodárstve
Innovation, Productivity and Sustainability in Food and Agriculture
Publikácia prináša hlavné zistenia zo série štúdií o inovačných
politikách v agropotravinárskom komplexe vo vybraných členských
krajinách OECD. Poskytuje námety pre vlády ako zvýšiť produktivitu
a udržateľnosť
sektoru
prostredníctvom
vplyvu
na
inovácie,
štrukturálne zmeny, prírodné zdroje a zmenu klímy. Pre zlepšenie
produktivity a udržateľnosti sektoru sú kľúčové predovšetkým dobré
fungovanie agrárnych trhov, stabilné regulačné prostredie a politiky.
Zlepšenie politického prostredia si vyžaduje odstránenie tých politík,
ktoré najviac narúšajú trhy a udržiavajú poľnohospodárov pri aktivitách
s nízkou konkurenčnou schopnosťou a príjmami, poškodzujú životné
prostredie, bránia inováciám, spomaľujú štrukturálne zmeny
a generačnú
výmenu,
ako
aj
oslabujú
odolnosť
sektoru.
Poľnohospodárske politiky by sa mali zamerať na opatrenia, ktoré uľahčujú prístup k technológiám
a podporujú praktiky efektívnejšieho a udržateľnejšieho využívania prírodných zdrojov a prispievajú
k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Rovnakú dôležitosť však majú aj kolaboratívny prístup,
efektívnejšie riadiace systémy, vytvorenie dlhodobých stratégií, posilnenie prepojenia medzi národnými
a medzinárodnými aktérmi, ako aj zrozumiteľné a koherentné hodnotiace procesy. Kľúčové je verejné
financovanie agropotravinárskeho výskumu, pričom potrebné je zvýšiť aj zapojenie súkromného
sektoru, napríklad prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev (PPP). V neposlednom rade
zvýšenie celkovej koherentnosti politík prispeje k tvorbe dôvery a zvýšeniu efektivity politík na každom
stupni agropotravinárskeho reťazca.

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-productivity-and-sustainability-in-food-andagriculture_c9c4ec1d-en
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AMIS – Monitor svetových agrárnych trhov – č. 72/Okt. 2019
AMIS – Market Monitor – No. 72/Oct. 2019
Októbrové číslo pravidelného Monitoru svetových agrárnych trhov,
agrárnemu svetu, známeho pod skratkou AMIS, prináša špeciálnu
informáciu o globálnom trhu s ryžou, ktorý je okrem vládnych politík
ovplyvňovaný aj nárastom svetovej populácie a zmenou stravovacích
návykov. Publikácia, ktorú produkuje konzorcium špecializovaných
medzinárodných organizácií pod taktovkou FAO, prináša pravidelný
prehľad o situácii na svetových agrárnych trhoch pre najzákladnejšie
poľnohospodárske plodiny (pšenicu, kukuricu, ryžu, sóju). OECD do
tejto spoločnej práce prispieva analýzami o vývine v oblasti
poľnohospodárskych politík, ktoré majú vplyv okrem dopytu a ponuky
vymenovaných komodít aj na produkciu biopalív. Aktivitu zadala
medzinárodným organizáciám G20-ka ako dôsledok krízy v rokoch
2008/2009, keď sektor zaznamenal výrazné turbulencie v cenách
základných agrárnych komodít. V prípade záujmu je možné sa prihlásiť na pravidelný odber monitoru
(raz mesačne) na www.amis-outlook.org/amis-monitoring. AMIS okrem publikácií produkuje aj Fórum rýchlej
odpovede (Rapid Response Forum), ktorého odberateľmi sú vlády členských štátov G20.

http://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_current.pdf

Príležitosti, ktoré prináša digitalizácia pre lepšie
poľnohospodárske politiky
Digital Opportunities for Better Agricultural Policies
Digitalizácia
v poľnohospodárskom
sektore
priniesla
pokrok
v technológiách na zber údajov, predovšetkým pri získavaní údajov
in situ a z diaľkových senzorov, čo výrazne ovplyvnilo zlepšenie
rozlíšenia údajov pre konkrétne územia aj časové obdobia. Zavádzanie
technológií využívajúcich presné poľnohospodárstvo prináša takisto
nové zdroje údajov, ktoré sú veľmi dobre využiteľné pri tvorbe
poľnohospodárskych politík. Pokroky v spracovaní údajov, umelá
inteligencia a počítačové technológie umožňujú analýzu obrovského
množstva dát z rôznych zdrojov, ktoré môžu byť využité nielen pre
tvorbu politík a administratívu, ale aj pre samotných výrobcov
a ďalších aktérov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore.
Digitálne technológie môžu uľahčovať dizajnovanie a implementovanie
poľnohospodárskych
politík
či
zlepšenie
monitorovania
a súladu
s agroenvironmentálnymi
a poľnohospodárskymi politikami a programami. OECD v publikácii prináša závery zo spracovania
dotazníka k digitalizácii v poľnohospodárskom sektore, ktoré hovoria o tom, že administratíva v sektore
už teraz významne využíva digitálne technológie a dáta v záujme zvyšovania pokroku v poskytovaní
agroenvironmentálnych politík.

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/digital-opportunities-for-better-agricultural-policies_571a0812-en
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Urýchlenie klimatickej akcie – prenastavenie politík optikou
blahobytu
Accelerating Climate Action: Refocusing Policies through a Well-being
Lens
Správa stavia na agende blahobytu OECD (OECD Well-being). Využíva
pritom novú perspektívu na analýzu synergií a vplyvov medzi mitigáciou
zmeny klímy a širšími cieľmi, akými sú zdravie, vzdelávanie, pracovné
príležitosti, širšia kvalita životného prostredia a prírodné zdroje potrebné
na udržanie nášho bezprostredného životného prostredia v čase. Autori
aplikujú prístup politickej ekonómie pre päť sektorov, v ktorých je
potrebné zmena: elektrina, ťažký priemysel, sektor bývania, pozemná
doprava a poľnohospodárstvo, ktoré sú zodpovedné za viac ako 60%
emisií skleníkových plynov.

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/accelerating-climate-action_2f4c8c9a-en
ITF - Dopravná konektivita z rodovej perspektívy
ITF - Transport Connectivity: A Gender Perspective
Medzinárodné
dopravné
fórum
(ITF)
prináša
kompendium
19 príspevkov zaoberajúcich sa zlepšením prístupu k doprave pre ženy
a dievčatá. Venuje sa fyzickej dostupnosti škôl a univerzít, zdravotnej
starostlivosti a ďalším príležitostiam pre ženy v záujme ich sociálnej
inklúzie a hospodárskeho rozvoja. V publikácii sú predstavené aj výzvy
v dopravnej konektivite z rodovej perspektívy a navrhnuté riešenia,
ktoré by mohli prispieť k inkluzívnejšej a udržateľnejšej doprave pre
všetkých. Publikáciu prináša ITF v rámci horizontálnej témy rodovej
rovnosti, pričom rodovej rovnosti v doprave sa bude ITF venovať aj na
nadchádzajúcom ministerskom samite v Lipsku (27.-29. mája 2020).

https://www.itf-oecd.org/transport-connectivity-gender-perspective

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 (https://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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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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