OECD iLibrary
OECD powstała w 1961 roku, obecnie zrzesza 30 krajów w pełni demokratycznych, prowadzących
gospodarkę rynkową i szereg stowarzyszonych, oczekujących na przyjęcie po spełnieniu wszystkich
wymogów. Obecnie są to: Brazylia, Rosja, Indie, Indonezja i RPA. Polska jest jej członkiem od 1996 roku.
Misją OECD jest propagowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia,
podnoszenia standardu życia, utrzymania stabilności finansowej, pomoc krajom rozwijającym się. OECD
prowadzi monitoring, analizuje prognozuje i publikuje bieżące ekspertyzy z różnych dziedzin życia dla
ponad 100 krajów, statystyki porównawcze danych ekonomicznych i społecznych, własne badania
naukowe, których wyniki przedstawia w serii Working Papers.
Organizuje konferencje naukowe, które mają na celu
współpracy międzynarodowej w globalizującym się świecie.

wypracowanie efektywnych

instrumentów

Raporty OECD dotyczące różnych dziedzin życia i zjawisk społecznych są opiniotwórcze dzięki temu, że:

Ponad 2 000 ekspertów z całego świata bierze udział w opracowywaniu publikacji OECD
Publikacje dostępne są w formie drukowanej jak i elektronicznej. Istotną wartością baz statystycznych
jest ich interaktywność, co pozwala na wykorzystanie danych do własnych prac badawczych.

Baza powstała w 1999 roku w oparciu o publikacje OECD jako Source OECD, a obecnie OECD iLibrary
i obejmuje następujące zagadnienia:

◘ SPOŁECZEŃSTWO/EDUKACJA/MIGRACJA/ZDROWIE
◘ ROLNICTWO I ŻYWNOŚĆ/ŚRODOWISKO
◘ EKONOMIA/ ZATRUDNIENIE/PODATKI
◘ FINANSE I INWESTYCJE
◘ ENERGETYKA/ENERGIA JĄDROWA
◘ PRZEMYSŁ I USŁUGI/HANDEL
◘ NAUKA I TECHNOLOGIA
◘ ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH, WIEJSKICH I REGIONÓW

Ulotka powstała w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na podstawie materiałów OECD i Akme Archive. (oprac. ASG & JM)

Oferuje dostęp do różnorodnych typów publikacji – książki, periodyki, bazy danych i umożliwia
jednoczesne przeszukiwanie:






5 000 książek (co roku dodawanych jest ok. 250 tytułów)
14 tytułów czasopism
96 periodyków: roczników i analiz, opracowań typu working papers
2 500 dokumentów roboczych (ok. 250 dodawanych każdego roku)
23 baz statystycznych OECD (niektóre dane od 1955 r.)

Najważniejsze tytuły:

Książki:


OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration 2009



Model Tax Convention on Income and Capital: condensed version 2008



OECD Communication Outlook 2009



OECD-FAO Agricultural Outlook

Periodyki:


OECD Economic Outlook



OECD Economic Surveys



OECD Economic Indicators



OECD Journal

Bazy statystyczne:


Main Economic Indicators



International Trade by Commodity Statistics



OECD Banking Statistics



OECD Health Data



OECD Tax Statistics



OECD Structural Analysis Statistics

Dane statystyczne pochodzą od: krajów członkowskich, krajów kandydujących i wielu innych

zaprasza do korzystania z bazy OECD iLibrary
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