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OECD V SKRATKE

Informačný dvojmesačník Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
Číslo: 1

Ročník: 1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Milí kolegovia, čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk nový bulletin Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj v Paríži, ktorý bude vychádzať formou dvojmesačníka. Ambíciou bulletina
je stručne informovať o, z nášho pohľadu, najdôležitejších udalostiach v OECD za predchádzajúce dva
mesiace a upozorniť na najzaujímavejšie aktivity jej jednotlivých orgánov a výborov.
V kontexte medzinárodných organizácií predstavuje OECD medzivládnu hospodársku organizáciu,
ktorej členovia uznávajú hodnoty pluralitnej demokracie a princípy trhového hospodárstva. Pracuje na báze
interdisciplinárneho a medzisektorálneho prístupu a prijíma odporúčania na základe konsenzu. Je to
predovšetkým unikátne fórum hľadania odpovedí na výzvy, platforma pre riešenie spoločných problémov,
výmenu skúseností a priestor pre iniciovanie práce podľa spoločných záujmov. Organizácia má vyše 200
špecializovaných výborov a expertných tímov, v ktorých sa stretávajú a pracujú odborníci z členských
i nečlenských krajín a na základe hĺbkovej analýzy a diskusie poskytujú svoje know-how a odporúčajú
najlepšie praktiky. OECD je obrovskou informačnou databázou z rôznych oblastí, ročne vydáva 150 až 200
knižných publikácií, obrovský počet dokumentácie a brožúr odborného charakteru. To je bohatstvo, ktoré
organizácia ponúka a ktoré sa Slovensko musí naučiť využívať vo svoj prospech.
OECD vzniklo v roku 1961, v budúcom roku teda oslávi 50. výročie svojho založenia. V priebehu
nasledujúcich mesiacov Vás budeme informovať o najzaujímavejších aktivitách súvisiacich s týmto
významným výročím. Aj rok 2010 možno hodnotiť pre OECD ako mimoriadne významný, predovšetkým
z hľadiska rozširovania o nové členské krajiny. Organizácia v súlade s vnútornými procedúrami oficiálne
prijala do svojich radov koncom roka 2009 Čile, v roku 2010 Slovinsko, začiatkom septembra príjme Izrael
a ukončuje sa ratifikačný proces Estónska. Aktuálne má teda OECD 33 členov, po ukončení ratifikačného
procesu Estónskom ich bude 34. Rok 2010 je súčasne 10. výročím vstupu Slovenskej republiky do
organizácie. Slovenská republika si toto výročie pripomenie viacerými aktivitami predovšetkým odborného
charakteru. Jedným z príspevkov našej stálej misie k tomuto okrúhlemu výročiu je i spustenie vydávania
informačného bulletinu.
V mesiacoch júl a august sa v OECD koná tradične menší počet zasadnutí, preto budú naše ďalšie
čísla informačne bohatšie.
Na záver mi dovoľte, aby som si zaprial, aby si bulletin „OECD v skratke“ našiel v budúcnosti svoje
stále miesto na Vašom stole.
So srdečným pozdravom
Ivan Šramko
veľvyslanec,
stály predstaviteľ SR pri OECD
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Výbor OECD pre ekonomické prehľady (EDRC) uskutočnil 6. júla 2010 hodnotenie
Portugalska, pričom hodnotiacimi krajinami boli Slovensko a Poľsko. Portugalsko je
jednou z piatich krajín OECD, ktoré sú spomínané ako najviac ohrozené súčasnou
situáciou na finančných trhoch, ktorá môže mať veľmi nepriaznivé dopady na
financovanie ich vysokého verejného dlhu. Krajiny sa však zhodli, že Portugalsko sa
nachádza v odlišnej situácii ako Grécko, najmä z dôvodu spustenia rozsiahlych
reforiem, ktoré sa postupne začínajú prejavovať. Prijaté reformy idú správnym smerom,
je ich však potrebné implementovať v plnom rozsahu. Isté je, že Portugalsko potrebuje
zmeniť svoj rastový model z ekonomiky ťahanej dopytom na rast ťahaný exportom
a investíciami. Tu však problém predstavuje slabá konkurencieschopnosť portugalskej
ekonomiky, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou bude pretrvávať i naďalej. Pre
dosiahnutie domácej makroekonomickej rovnováhy by bolo potrebné znížiť mieru
zadĺženia domácností a podporiť rast úspor. Kľúčovú úlohu zohráva aj vývoj
globálneho obchodu. V otázke konsolidácie sa dosiahol konsenzus, že znižovanie
výdavkov nebude postačujúce a Portugalsko bude musieť zvýšiť daňové príjmy.
Komplexná daňová reforma je v súčasnosti zo strany Portugalska vnímaná ako príliš
riskantná, výbor však napriek tomu odporučil využiť krízu na vykonanie navrhovaných
zmien. V dlhodobom horizonte je pre Portugalsko taktiež nevyhnutné zefektívniť
vzdelávací systém pre podporu rastu produktivity. Slovensko poukázaním na uvedené
výzvy úspešne splnilo úlohu hodnotiacej krajiny. Naše vystúpenia s dôrazom na vlastné
skúsenosti ocenili nielen členovia výboru, ale aj hodnotená krajina.
Na základe jednomyseľného rozhodnutia 1Rady OECD z 10. mája 2010 o pozvaní
Estónska, Slovinska a Izraela za členov organizácie krajiny začali participovať na
práci Rady a všetkých dcérskych orgánov, na ktorých sa dovtedy nezúčastňovali. Po
prijatí rozhodnutia kandidátske krajiny podpísali s OECD prístupové dohody. Podľa čl.
16 Konvencie OECD sa krajina stane plnoprávnym členom organizácie až po uložení
ratifikačných listín depozitárovi Konvencie, ktorým je francúzska vláda. Po uložení
ratifikačných listín Rada prijíma rozhodnutie o dátume účinnosti vstupu kandidátskej
krajiny do OECD. Slovinsko uložilo svoje ratifikačné listiny 21. júla 2010 a stalo sa tak
plnoprávnym členom organizácie. Následne Rada na svojom zasadnutí 22. júla 2010
prijala rozhodnutie o vstupe Slovinska do OECD. Začiatkom septembra sa očakáva
ukončenie ratifikačného procesu Izraela a koncom kalendárneho roka 2010 Estónska.
Ukončenie prístupového procesu je historickým zlomom pre kandidátske krajiny, ako aj
pre OECD. Tento proces bol charakterizovaný nielen reformami, ktoré kandidátske
krajiny realizovali s cieľom implementovať odporúčania OECD, ale aj pre organizáciu
samotnú, ktorá sa stáva globálnejšou a informačne bohatšou.
OECD publikovala skrátenú verziu správy „Poľnohospodárske politiky v krajinách
OECD 2010 – At a glance“. Správa zložená z troch častí poskytuje prehľad vývoja
poľnohospodárskych politík v členských krajinách organizácie, monitoruje a hodnotí
implementáciu princípov pre reformu poľnohospodárskych politík. Základným
porovnávacím meradlom je medzinárodne uznávaný ukazovateľ podpory
poľnohospodárstva, ktorý bol vyvinutý v OECD – ekvivalent produkčných
a spotrebiteľských podpôr PSE/CSE. Poľnohospodárska politika Slovenskej republiky
sa neuvádza samostatne, ale ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky
Európskej únie. Celú správu možno nájsť na internetovej stránke
www.oecd.org/agriculture.
Medzinárodná energetická agentúra 2(IEA) zverejnila 1. júla 2010 vo Washingtone
nové vydanie Energeticko-technologických perspektív 2010 (Energy technology
Perspectives) - ETP 2010 (vychádzajú raz za 2 roky). Podľa IEA je pre zabezpečenie
energetickej bezpečnosti, narastajúcich energetických potrieb rozvojového sveta
a riešenie otázky zmeny klímy potrebná „energeticko-technologická revolúcia“.
ETP 2010 predstavuje aktualizované scenáre vývoja do r. 2050, približujúce
najdôležitejšie nové technológie potrebné pre dosiahnutie cieľa zníženia svetových
emisií CO2 na polovicu. Zdôrazňuje dôležitosť financií pre dosiahnutie zmeny, hodnotí
dopady scenárov na energetickú bezpečnosť a zameriava sa na možnosti urýchlenia
zavádzania nízkouhlíkových technológií v najvýznamnejších rozvojových krajinách.
Prezentuje tzv. roadmaps (cestné mapy) pre podporu zavádzania najdôležitejších
čistých technológií a pre prekonanie ich súčasných prekážok.
V rámci národných štúdií energetických politík IEA oficiálne prezentovala Hĺbkový
energetický prehľad Turecka 2009 (23. júla 2010 v Ankare) a Hĺbkový energetický
prehľad Francúzska 2009 (26. júla 2010 v Paríži), štúdie, ktoré IEA vypracováva pre
členské krajiny IEA v intervale 5 – 6 rokov.
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IEA po prvýkrát publikovala výhľady strednodobého vývoja trhov s ropou
a zemným plynom (Medium-term Oil and Gas Markets 2010) ako spoločnú štúdiu.
Na prelome júna a júla 2010 sa uskutočnili zasadnutia Stálej skupiny IEA pre ropné
trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ), počas ktorých bol
prezentovaný strednodobý vývoj ropných trhov s predpokladom mierneho nárastu
spotreby ropy, ktorý by mal v roku 2015 dosahovať úroveň približne 92 mld.
barelov/deň. Najväčší nárast spotreby ropy sa očakáva predovšetkým v krajinách Ázie,
Stredného východu a Latinskej Ameriky, pričom cenová hladina ropy by sa podľa
analýz IEA mala v rokoch 2010 - 2015 pohybovať na úrovni 65 - 85 USD/barel.
Predpokladá sa, že ťažobné moratórium z dôvodu ropnej havárie v Mexickom zálive,
okrem negatívneho vplyvu na upstream projekty a zamestnanosť, bude mať i negatívny
dopad na cenu ropy na svetových trhoch. Analýzy svetového trhu so zemným plynom
poskytujú okrem všeobecného prehľadu aj hodnotenie cien, nekonvenčného plynu,
budúceho vývoja dopytu, LNG trhov, ako aj investícií a regionálnych trendov.
Zameriava sa na kľúčových producentov plynu vrátane Ruska, Kaspického regiónu,
Stredného východu a narastajúcich vývozcov LNG ako Austrália, a ich dopady na
svetový trh so zemným plynom.
OECD publikovala 7. júla 2010 najnovší Výhľad zamestnanosti 2010 (OECD
Employment Outlook Moving Beyond the Jobs Crisis), ktorý poskytuje aktuálne
údaje o vývoji na trhoch práce členských i nečlenských krajín OECD. Ústredná kapitola
sa zaoberá dopadom finančnej a hospodárskej krízy na pracovné trhy a identifikáciou
kľúčových politických priorít krajín zacielených na podporu obnovy ekonomík, ktoré
by vytvárali pracovné miesta. Ďalšie kapitoly rozoberajú mobilitu pracovníkov
a čiastočné pracovné úväzky. V rámci krajín OECD je aktuálne nezamestnaných 47
mil. osôb. Tzv. medzera v oblasti pracovných miest je podľa analýz organizácie
rozličná v jednotlivých krajinách. Napr. USA by potrebovali vytvoriť 10 mil.
pracovných miest, aby sa dostali na predkrízovú úroveň, ES cca 2 mil. miest a SR 86
tis. miest. OECD nepredpokladá pokles nezamestnanosti až do konca tohto roka
a v r. 2011 bude tempo poklesu len veľmi mierne. V dôsledku uvedeného sa bude miera
nezamestnanosti krajín OECD pohybovať na konci r. 2011 okolo 8%. Za najväčšie
riziko považuje OECD preklopenie rastu cyklickej nezamestnanosti do štrukturálnej
nezamestnanosti, pričom miera rizika sa líši od krajiny ku krajine. OECD poukazuje na
potrebu zachovania adekvátneho financovania opatrení prijatých vládami v boji proti
nezamestnanosti, avšak kladie dôraz na ich nákladovú efektívnosť a zacielenie na
skupiny obyvateľstva najviac zasiahnuté krízou (mladí ľudia, nízkokvalifikovaní,
imigranti). Bližšie informácie o publikácii je možné získať na stránke
www.oecd.org/els/employment/outlook.
V Bruseli sa 12. júla 2010 uskutočnila oficiálna prezentácia najnovšieho Výhľadu
medzinárodnej migrácie (International Migration Outlook 2010), ktorú vydáva
organizácia pravidelne každý rok. Publikácia analyzuje aktuálne trendy v oblasti
medzinárodnej migrácie a migračných politík v krajinách OECD. V tohtoročnom
vydaní kladie dôraz na vplyv svetovej recesie na pôsobenie migrantov na trhoch práce,
ako aj na prínos migrácie ku zmenám, ktoré sa dejú v ostatných desaťročiach v rámci
pracujúcej populácie. Taktiež sa po prvýkrát zameriava na medzinárodných študentov
a mieru ich usadenia v hostiteľskej krajine po skončení štúdií. Špeciálna kapitola je
venovaná otázke tvorby verejnej mienky o migrácii, druhá špeciálna kapitola
predstavuje hĺbkovú štúdiu dopadu naturalizácie na možnosti migrantov na pracovných
trhoch. Podľa analýz OECD sa negatívny dopad recesie na zamestnanosť prejavil aj
v zníženej migrácii. V r. 2008 klesla miera legálnej trvalej migrácie o 6% na 4,4 mil.
osôb, čo znamená prvý pokles po piatich rokoch trvalého rastu (v priemere ročne
o 11%). Trend poklesu pokračoval aj v r. 2009. V prípade SR pokračoval v r. 2008 rast
pozitívnej čistej migrácie najmä vďaka prílevu nových imigrantov (zo 14 800 v r.
2007 na 16 500). Z oficiálnych štatistík je zrejmý pokles počtu Slovákov pracujúcich
v zahraničí, ktorých ku koncu r. 2007 bolo cca 186 tis. a v pol. 2009 už iba 125 tis.
Obe hlavné destinácie slovenských imigrantov, ČR a VB, zaznamenali pokles ich
prílivu v dôsledku svetovej recesie. Najviac imigrantov v SR pochádza z Rumunska
(prílev najmä po vstupe Rumunska do EÚ), nasledujú Ukrajina a Vietnam. Celkovo
tvoria imigranti iba 1% celkovej populácie SR, avšak v budúcnosti sa očakáva ich
nárast v súvislosti s predpokladanými demografickými zmenami. Publikácia ďalej
informuje o prijatí novej Koncepcie integrácie cudzincov v SR v máji 2009 i o návrhu
na vytvorenie nového Imigračného a naturalizačného úradu SR. Bližšie informácie
o publikácii je možné získať na stránke www.oecd.org/els/migration/imo.
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Krátky slovník pojmov OECD
1

Rada OECD je najvyšším riadiacim orgánom OECD, ktorej členmi sú stáli predstavitelia členských krajín. Rade
predsedá generálny tajomník a najvyšší predstaviteľ organizácie, t.č. Angel Gurría (Mexiko). Rada zasadá raz až
dvakrát do mesiaca a prijíma rozhodnutia dôležitého charakteru, ktorými sa riadia všetky zložky a pracovné orgány
OECD.
2

IEA (v slovenskom preklade Medzinárodná energetická agentúra) je autonómna medzivládna organizácia pôsobiaca
v rámci OECD. Jej hlavný zmysel pôsobenia predstavujú zaistenie rovnovážnych energetických politík jej členských
štátov zohľadňujúcich bezpečnosť dodávok energií, hospodársky rozvoj a ochrana životného prostredia. IEA vznikla
v roku 1974, sídli v Paríži, aktuálne má 28 členských krajín. Slovenská republika sa stala jej členom v roku 2007. Viac
informácií o IEA možno nájsť na www.iea.org
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www.oecd.org
––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Členské krajiny OECD: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Kanada, Kórea, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Taliansko, Turecko,
Španielsko, Švajčiarsko, USA, Veľká Británia.
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