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V mesiacoch január a február 2011 sa v OECD uskutočnili dve kľúčové udalosti:
diskutovala sa nová stratégia rozvojovej spolupráce a organizácia predstavila prvý návrh
Súhrnnej správy k Stratégii zeleného rastu.

Stratégia rozvojovej spolupráce v OECD začína meniť svoju tvár.
Jej príprava vznikla na základe potreby OECD reflektovať na zmeny globálneho
hospodárskeho kontextu a meniacej sa medzinárodnej rozvojovej architektúry, súčasťou ktorej už
nie sú len tradiční donori, ale aj nové donorské krajiny spolu so súkromnými donormi. OECD
venovala rozvojovej spolupráci špeciálne zasadnutie Rady. Túto oblasť označil v roku 2010 za
jednu zo svojich priorít generálny tajomník A. Gurría a bude jednou z troch hlavných tém
tohtoročného Ministerského zasadnutia Rady (MCM). Rozvojová problematika sa dostáva do
popredia aj v rámci zoskupenia G20.

Stratégia zeleného rastu OECD je prvou ucelenou stratégiou hospodárskeho rastu
v pokrízovom období zohľadňujúcou aj environmentálne aspekty.
Jej ťažiskom je ekonómia a charakterizuje ju prepojenie daní, inovácií, znalostnej
ekonomiky, trhu práce, podnikateľského prostredia a environmentálnych aspektov a dopadov.
Načasovanie tejto správy na pokrízové obdobie je kľúčové, keďže krajiny musia hľadať
perspektívy a nové zdroje rastu, zároveň však musia brať do úvahy obmedzené prírodné zdroje
a dopady znečisťovania, ako aj zvyšovanie kvality života jednotlivca. OECD si zvolila ako formu
diskusie dvojdňový workshop, na ktorom zazneli názory expertov ku koncepcii zeleného rastu
v takej podobe, ako ju chápe OECD.
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Strategické priority a horizontálne projekty
Rozvojová
spolupráca
- nová stratégia

OECD pripravuje novú stratégiu rozvojovej spolupráce. Organizácia takto
reflektuje na zmenu medzinárodnej rozvojovej architektúry a globálneho
hospodárskeho kontextu a v rámci neho i na zvyšujúci sa dôraz kladený na potreby
chudobných krajín. Okrem tradičných donorov začínajú pôsobiť aj nové donorské
krajiny, tzv. emerging donors (Brazília, Čína, India a i.), ako aj mnohí súkromní donori.
Pojem „aid“ je prekonaný, aj keď pomoc stále zostáva veľmi dôležitou otázkou pre
rozvojové krajiny a mnohé z nich sú od nej priam závislé. OECD si už dlhšie
uvedomuje posun „beyond aid“, ktorý zahŕňa v sebe všetky relevantné politiky majúce
vplyv na rozvoj v chudobných štátoch. Daná problematika úzko súvisí s koherenciou
politík pre rozvoj (PCD), ktorú sa OECD snaží riešiť na viacerých úrovniach, či už na
úrovni samotnej organizácie, alebo aj na úrovni jednotlivých členských krajín.
Súčasťou procesu definovania strategických rozvojových cieľov OECD je aj
inkorporácia rozvojovej dimenzie do všetkých oblastí, ktoré OECD pokrýva, ako aj
posilnenie väzieb s rozvíjajúcimi sa a rozvojovými krajinami. V súčasnosti prebieha
realizácia štyroch pilotných projektov (potravinová bezpečnosť, zelený rast, investície
do rozvoja infraštruktúry, dane a rozvoj), na základe ktorých bude môcť organizácia
identifikovať kľúčové elementy komplexného prístupu k rozvojovej spolupráci, ktorá
by sa mala odraziť v novej stratégii OECD a vo vypracovaní rámca pre jej
implementáciu. Mandát na vypracovanie stratégie má dať politické vyhlásenie, ktoré by
malo byť prijaté na Ministerskom zasadnutí Rady (MCM) 25. – 26. mája 2011, počas
ktorého bude rozvojová problematika jednou z troch hlavných tém. Oblasť rozvojovej
spolupráce označil v roku 2010 za jednu zo svojich priorít generálny tajomník A.
Gurría. Rozvojová problematika sa dostáva do popredia aj v rámci zoskupenia G20,
pričom OECD v rámci G20-ky nemá v tejto oblasti užšiu spoluprácu len s Argentínou
a Saudskou Arábiou.

- špeciálna „Rozvojová
rada“

Príprave novej stratégie OECD v oblasti rozvojovej spolupráce sa dňa 21. januára 2011
venovalo v poradí druhé špeciálne zasadnutie Rady OECD, tzv. Rozvojová rada,
ktorá sa koná raz za rok vždy v januári príslušného roka a zúčastňujú sa ho aj
predstavitelia krajín tzv. posilneného zaangažovania (Brazília, India, Indonézia, Čína,
Juhoafrická republika) a Ruska. Tohtoročné zasadnutie sa nieslo pod názvom „Towards
an OECD Strategy for Development“. Okrem diskusie o novom globálnom kontexte
rozvojovej spolupráce, bola predstavená aj minuloročná publikácia Rozvojového centra
„Perspectives on Global Development 2010: Shifting Wealth“, ktorá je venovaná téme
postupného presunu ťažiska svetovej hospodárskej a politickej sily z rozvinutých krajín
na rozvíjajúce sa a rozvojové krajiny, predovšetkým vďaka ich vysokému a trvalému
hospodárskeho rastu. Sekretariát takisto prezentoval návrh pripravovanej publikácie
„Policy Coherence for Development“, ktorá objasňuje spôsob dosiahnutia rozvojových
cieľov. Analýza potvrdzuje, že pomoc zostáva dôležitým nástrojom rozvoja vo svete,
a to nielen jej objem, ale hlavne jej efektivita, čo poukazuje na význam tohtoročného
štvrtého fóra na vysokej úrovni o efektívnosti pomoci, ktoré sa bude konať v dňoch 29.
novembra – 1. decembra 2011 v juhokórejskom Busane. Publikácia bude oficiálne
zverejnená na tohtoročnom MCM.

- OECD – priekopník
v oblasti rozvojovej
spolupráce

OECD má dlhoročné skúsenosti v rozvojovej spolupráci, je referenciou pre meranie
tokov Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), priekopníkom efektívnosti rozvojovej
pomoci, jej predpovedateľnosti, ako aj jej dopadov. Disponuje komparatívnymi
výhodami spočívajúcimi v jej multidisciplinárnych expertízach. Za ocenenie doterajšej
práce organizácie v oblasti rozvojovej spolupráce možno považovať zverenie šiestich
pilierov z deviatich Viacročného rozvojového akčného plánu G20 zo Soulu (Multi-year
Action Plan on Development) práve OECD. Ide o nasledovných šesť oblastí:
mobilizácia domácich zdrojov, rozvoj ľudských zdrojov, potravinová bezpečnosť,
obchod, investície, tvorba pracovných miest a zdieľanie poznatkov. OECD však má čo
ponúknuť aj do zvyšných troch pilierov, ktorými sú infraštruktúra, finančná inklúzia
a odolný hospodársky rast.
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Zelený rast
- koncepcia

Zelený rast je o zmene štruktúry hospodárstiev a práve v pokrízovom období je
najvhodnejší čas zaoberať sa maximalizáciou hospodárskeho rastu a rozvoja popri
minimalizácii negatívnych tlakov na kvalitu a kvantitu prírodných zdrojov. Cieľom
stratégie je vybudovanie mosta medzi tvorcami politík v oblasti financií, ekonomiky,
zamestnanosti, obchodu a životného prostredia, keďže doterajšie chápanie rastu často
neberie ohľad na prírodné zdroje a ich potenciál pri tvorbe hospodárskeho rastu, ako aj
ich prínos pre ľudský blahobyt. Ako najefektívnejší nástroj prechodu na zelený rast sa
javia dane (uhlíková daň, spotrebné dane, uhlíková daň z motorových vozidiel) a
dotácie sú vnímané ako neefektívne a netransparentné. Dôležité je správne nastavenie
„mixov politík“ a netreba zabúdať ani na medzinárodnú dimenziu zeleného rastu, keďže
globálne problémy nemôžu riešiť krajiny jednotlivo. OECD ako multidisciplinárna
organizácia disponujúca znalosťami a expertnými analýzami v rôznych relevantných
politikách je vhodnou platformou pre stratégiu zeleného rastu. Navyše je „globálnou“
organizáciou úzko spolupracujúcou s rozvíjajúcimi sa i rozvojovými krajinami a môže
ponúknuť svoje vedomosti z oblasti merania, nastavenia národných politík a ich
nástrojov želateľným smerom, ako aj zo sféry porovnateľných štandardov. Dôležitý je
fakt, že zelený rast je konkrétnejší pojem ako trvalo udržateľný rast a predstavuje
realizovateľný politický rámec generujúci nové a zelenšie zdroje rastu v súčasnosti
i budúcnosti, na rozdiel od trvalo udržateľného rozvoja, ktorý má charakter dlhodobého
konceptu. Zelený rast ho však v žiadnom prípade nemá nahradiť.

- workshop a jeho
závery

OECD zvolila na predstavenie prvého návrhu svojej stratégie zeleného rastu formu
širokej diskusie na medzinárodnom worhshope, ktorý sa konal v Paríži v dňoch 10. –
11. februára 2011. Okrem súhrnnej správy organizácia predstavila aj návrhy
samostatných správ k indikátorom zeleného rastu a pre sektor poľnohospodárstva
a výživy. Z diskusie o ekonomických nástrojoch vyplynulo, že environmentálne dane
môžu prispieť k optimalizácii daňového systému zmenou daňového zaťaženia na
znečisťovateľov, čo môže pozitívne vplývať na ekonomický rast. Dotácie škodlivé pre
životné prostredie brzdia prechod na zelený rast, pričom účinok dotácií celkovo je
z ekonomického hľadiska diskutabilný. Integrácia ekonomických a environmentálnych
politík si vyžaduje prepojenosť a porovnateľnosť údajov. V oblasti indikátorov
zeleného rastu OECD navrhla tri základné indikátory (intenzita emisií CO2 založená na
produkcii, intenzita emisií CO2 založená na dopyte a bilancia živín
v poľnohospodárstve). Ako problematický sa javil tretí indikátor, ktorý je jednoznačne
sektorovým indikátorom pre poľnohospodárstvo. Na práci na indikátoroch bude OECD
pokračovať ďalej aj po prijatí súhrnnej správy. Problematika poľnohospodárstva
a výživy je obsahom samostatnej správy (pôvodne malo ísť o prílohu). Z diskusie
vyplynula potreba dopracovať viaceré časti tejto správy, predovšetkým týkajúce sa
agrodotácií, keďže nie všetky dotácie do poľnohospodárstva možno automaticky
považovať za škodlivé pre životné prostredie. Časť venujúcu sa problematike
zamestnanosti a zručností experti požadovali detailnejšie rozpracovať, keďže súhrnná
správa sa problematike zamestnanosti venuje len v minimálnej miere. Chýbajú analýzy
dlhodobého dopadu stratégie zeleného rastu na zamestnanosť. Inovácie sú všeobecne
hnacím motorom ekonomického rastu a zvyšovania produktivity práce.
Najdôležitejšími faktormi inovácií sú výdavky na výskum a rozvoj, nesmie sa však
zabúdať ani na dostatočnú ochranu práv duševného vlastníctva a voľný pohyb tovarov
a investícií. Environmentálne dane síce podporujú inovácie, avšak cenové nástroje
netreba preceňovať. Súhrnná správa sa iba okrajovo venuje problematike rozvojovej
spolupráce, je však potrebné, aby sa stala jej integrálnou súčasťou. Najväčšou výzvou
zostáva presvedčiť rozvojové krajiny, že stratégia zeleného rastu je príležitosťou, preto
je potrebné poukázať na väzby medzi rôznymi oblasťami zeleného rastu a miléniovými
cieľmi.

- čo vyplýva
pre MCM v máji

Závery workshopu budú premietnuté do revidovanej verzie Stratégie zeleného rastu,
ktorú OECD predstaví v priebehu marca. V apríli budú môcť krajiny opäť písomne
pripomienkovať prepracovanú verziu. Záverečná podoba Stratégie zeleného rastu
OECD bude v skrátenej forme prezentovaná 25. – 26. mája 2011 na Ministerskej
schôdzke Rady OECD (MCM), na ktorej budú, okrem iného, o zelenom raste
diskutovať ministri financií, hospodárstva a zahraničných vecí. MCM budú predsedať
Spojené štáty americké pod vedením H. Clintonovej a ráta sa aj s účasťou nemeckej
kancelárky A. Merkelovej, keďže Nemecko je podpredsedníckou krajinou MCM.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové politiky
Doprava

Transport Management Board (TMB) Medzinárodného dopravného fóra (ITF), ktorý
zasadal 1. – 2. februára 2011, vypočul kandidátov na generálneho tajomníka ITF.
Na túto funkciu predložili kandidatúru: Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko,
Lotyšsko, Litva, Rusko, Ukrajina a Čierna Hora. Členovia TMB po pomerne zložitej
diskusii k samotným pravidlám voľby generálneho tajomníka do druhého kola posunuli
kandidátku Belgicka, z druhého miesta postúpil kandidát Spojeného kráľovstva a ako
tretí kandidát Francúzska. Ďalšie vypočutie kandidátov, ktorí postúpili, sa bude konať
v apríli.

Energetika

V rámci uzavretej časti zasadnutia Riadiacej rady IEA (GB/IEA), ktoré sa konalo
v dňoch 24. – 25. februára 2011, sa uskutočnili pohovory s kandidátmi Japonska a
Holandska na post výkonného riaditeľa IEA. Dátum volieb bol stanovený na 4.
marca. Zvolená bola kandidátka Holandska, Maria van der Hoeven. Pozn.: Viac
informácií prinesieme v nasledovnom čísle.

Súčasťou zasadnutia Riadiacej rady IEA bolo dňa 24. februára 2011 aj spoločné
zasadnutie Riadiacej rady s Radou zástupcov energetického priemyslu
(Energy Business Council - EBC). Zúčastnilo sa ho viac ako tridsať vysokých
predstaviteľov firiem reprezentujúcich energetických producentov a spotrebiteľov
z členských aj nečlenských krajín IEA. Cieľom spoločného zasadnutia bolo
prediskutovať otázky súvisiace s prioritami IEA a EBC (a tiež úlohu IEA z pohľadu
súkromného sektora v oblasti energetiky), situáciou na svetových energetických trhoch
a prípravou Svetového energetického výhľadu (WEO 2011), pričom dôraz bol kladený
na pripravovanú samostatnú kapitolu WEO - „Zlatá éra zemného plynu“.
Generálny tajomník OECD A. Gurría a viceprezident Svetovej banky O. Canuto

Hospodárska súťaž otvorili v Paríži 17. februára 2011 dvojdňové Globálne fórum o hospodárskej súťaži
(Global Forum on Competition). Medzi hlavné témy fóra patrili cezhraničná kontrola
fúzií a posudzovanie kartelov v období hospodárskej krízy. Hoci EÚ nepovoľuje ako
výnimku vznikanie kartelov ani počas hospodárskej krízy, zistilo sa, že krajiny majú
v tejto oblasti značne rozdielnu legislatívu a mnohé v období kríz účelové kartely
tolerujú. Viac informácií o globálnom fóre možno nájsť na stránke
www.oecd.org/competition/globalforum.
Po trinástich rokoch sa

konalo druhé vypočutie predsedu Výboru pre

Pôdohospodárstvo poľnohospodárstvo (COAG) Radou OECD (25. februára 2011). Tento zakladajúci
výbor OECD za svoje 50-ročné pôsobenie analyzoval rôzne poľnohospodárske politiky
a ich dopady v členských i nečlenských krajinách organizácie, pričom predovšetkým
v posledných rokoch sa zameriava na nové výzvy (riadenie rizika v poľnohospodárstve,
vplyv klimatickej zmeny na poľnohospodársku produkciu, obmedzené zdroje surovín,
vývin na trhoch s agrokomoditami, zelený rast v agrosektore a ďalšie). COAG
zintenzívnil spoluprácu s krajinami posilneného zaangažovania a každoročne
spolupracuje s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) na príprave
spoločného poľnohospodárskeho výhľadu. Medzi najvýznamnejšie úspechy OECD
v oblasti agrosektoru patrí vyvinutie ukazovateľa na meranie produkčných podpôr
v poľnohospodárstve (PSE/CSE). Počas existencie COAG-u sa konalo dvakrát
ministerské stretnutie (1998 a 2010). Rada ocenila čoraz väčšiu angažovanosť výboru
v oblasti potravinovej bezpečnosti a odporučila pokračovať v aktivitách zameraných na
analýzy volatility cien potravín a agrokomodít. COAG by sa však nemal sústrediť len
na otázky obchodu a vrátiť sa viac k problematikám špecifickým pre agrosektor.
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Územný rozvoj

Hĺbkové hodnotenie Výboru pre územný rozvoj (TDPC) bolo dňa 7. februára 2011
na programe Rady OECD. Hodnotenie práce výboru počas obdobia 2004 – 2009/2010
bolo spustené v decembri 2009. Záujem delegátov o účasť na zasadnutiach TDPC bol
počas stanoveného obdobia pomerne vysoký a mal zvyšujúcu sa tendenciu (v priemere
80 – 90 %), podriadené pracovné skupiny mali účasť v priemere 60 – 70 %. Výbor
produkoval výstupy veľmi vysokej kvality, mimoriadne vysoko boli hodnotené hlavne
„Regionálna databáza OECD“ a skrátená verzia správy „Regióny OECD“. Na základe
hodnotenia dostal TDPC nasledovné odporúčania: zlepšiť propagáciu relevantnosti
politiky územného rozvoja, identifikovať pracovné postupy na zníženie obmedzenia
vyplývajúceho z ročného cyklu stretnutí dvoch podriadených pracovných skupín (PS
pre územnú politiku v mestských oblastiach a PS pre územnú politiku vo vidieckych
oblastiach). Ďalej TDPC by mal byť informovaný a zainteresovaný do relevantných
horizontálnych aktivít OECD a mal by spolupracovať s programom 1LEED za jasného
vzájomného rozdelenia práce. Na záver bolo výboru odporúčané vypracovanie
globálnej stratégie na zlepšenie zdieľania skúseností medzi členskými a nečlenskými
krajinami a zváženie vytvorenia pracovnej skupiny na tento účel.

Vzdelávanie

Koncom roka 2010 sa SR rozhodla zapojiť do realizácie štúdie uskutočniteľnosti
programu 2AHELO, ktorý je zameraný na priame meranie vzdelávacích výsledkov
študentov terciárneho vzdelávania a ich porovnanie na medzinárodnej úrovni.
Primárnym cieľom je získať viac informácií o výučbe a kvalite vzdelávania na
vysokých školách a univerzitách, a to nielen pre potreby samotných inštitúcií, ale aj pre
tvorcov vzdelávacích politík, vlády, zamestnávateľov i samotných študentov. Štúdia
uskutočniteľnosti má potvrdiť vedeckú aplikovateľnosť vyvinutej metodológie a
nástrojov v rámci celého spektra rôznorodých vzdelávacích inštitúcií, kultúr a jazykov,
ako aj praktickú implementáciu programu. Štúdia zmeria generické zručnosti študentov
(kritické myslenie, analytické uvažovanie, riešenie problémov, písomnú komunikáciu),
vedomosti v špecifických disciplínach (ekonómia a strojárstvo) a zozbiera aj
kontextuálne informácie (dáta o študentoch a ich výučbovom prostredí). V súčasnosti je
do projektu zapojených dvanásť krajín OECD a štyri nečlenské krajiny.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
Poslanecký seminár členských krajín OECD
Poslanci členských krajín OECD sa stretli dňa 24. februára 2011 na seminári, ktorý bol venovaný podpore
udržateľnosti rastu ekonomiky po finančnej a hospodárskej kríze. Naplnenie tejto výzvy si vyžaduje kombináciu
politík, ktoré vládam umožnia podporiť verejné financie bez zastavenia rastu. Seminár pod názvom „50. výročie
vzniku OECD: Lepšie politiky pre lepší život“ (The OECD at 50: Better Polices for Better Lives”) sa venoval aj
otázkam merania pokroku kvality života spoločnosti, rozvojovej spolupráce, zeleného rastu a problematiky korupcie.
Seminár bol vítanou príležitosťou pre poslancov z členských krajín a expertov OECD na výmenu informácií, názorov
a skúseností. Za SR sa na ňom zúčastnil poslanec NR SR M. Kondrót.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SR – 10 rokov v OECD
V roku 2010 uplynulo od vstupu Slovenskej republiky do OECD presne desať rokov.
Ako sme v predchádzajúcich dvoch číslach dvojmesačníka informovali, toto výročie si pripomíname krátkou
retrospektívou najdôležitejších míľnikov nášho členstva v organizácii od nášho vstupu až po súčasnosť.
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Druhá retrospektíva nášho členstva v OECD – roky 2002 – 2003
V tejto súvislosti pripomíname udalosti:
-

16. júna 2002 – Rada OECD rozhodla o prístupe SR do Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) a SR sa stala jej
28. členskou krajinou

-

2002 – boli obhájené a publikované prvé Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR a prvý Ekonomický
prehľad SR

-

2002 – OECD prvýkrát hodnotila poľnohospodársku politiku SR

-

18. – 20. septembra 2003 – Rada OECD zasadala na Slovensku (v Tatranskej Lomnici)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
na mesiace marec a apríl 2011:
2. marca – Varšava, oficiálna prezentácia Hĺbkového energetického prehľadu Poľska
7. marca – Bratislava, konferencia za účasti experta OECD pre program PISA „Výsledky PISA 2009 – výzva pre
skvalitnenie školstva“
7. marca – Bratislava, zasadnutie Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD za účelom hodnotenia spoločných
projektov SR a OECD na rok 2011
9. marca – Paríž, expertný seminár na tému mobilizovania súkromných finančných zdrojov na účely zachovania
biodiverzity a jej trvalo udržateľného využívania „Business and Biodiversity“
23. marca – Paríž, obhajoba „Prehľadu pripravenosti SR na núdzové situácie“ („Emergency response review of the
SR“ - ERR) počas zasadnutia Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ/IEA)
24. – 25. marca – Paríž, spoločný seminár OECD a Svetovej banky
Téma: „Výzvy a politiky na podporu a udržanie rastu“ („Challenges and Policies for Promoting and Sustaining
Inclusive Growth“)
28. – 29. marca – Paríž, Globálne fórum pre životné prostredie zamerané na klimatickú zmenu
29. marca – Paríž, prezentácia národnej správy o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti SR počas zasadnutia
Pracovnej skupiny IEA pre energetickú efektívnosť (EEWP/IEA)
29. marca – Paríž, seminár o zdravotnej starostlivosti
Téma: „Zdravotná starostlivosť: vynakladanie finančných prostriedkov, efektívnosť a výber politík“ („Health Care:
Spending, Efficiency and Policy Options“)
6. – 7. apríla – Paríž, zasadnutie Výboru pre rozvojovú pomoc na úrovni vyšších úradníkov (DAC SLM)
6. – 8. apríla – Soul, expertné stretnutie k Stratégii zeleného rastu OECD
Téma: „Zelený rast a poľnohospodárstvo“ („Green Growth and Agriculture“)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Krátky slovník pojmov OECD
1

LEED (Local Economic and Employment Development) je program OECD, ktorého cieľom je napomáhať tvorbe
pracovných miest a ich skvalitneniu prostredníctvom efektívnej aplikácie politík, integrovaných stratégií, inovačných
postupov a posilnenia kapacít na lokálnej úrovni. Vznikol v roku 1980.
2

AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) je program OECD zameraný na priame meranie
vzdelávacích výsledkov študentov terciárneho vzdelávania a ich porovnanie na medzinárodnej úrovni.

Pozn.: Vysvetlenie niektorých ďalších základných termínov a skratiek používaných v OECD nájdete na internetovej stránke našej
stálej misie v časti „Krátky slovník pojmov OECD“ (www.oecdparis.mfa.sk)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Autorský tím – kolektív stálej misie:
Iveta Hricová, Chargé d´Affaires, Martin Líner, Martina Kobilicová,
Marcela Hanusová, Martina Petrovičová, Kristína Gendová Ruzsíková
Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 14.3.2011)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA.
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