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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Mesiace máj a jún boli v OECD mimoriadne bohaté na zasadnutia a aktivity. Vzhľadom
na to sme sa vás rozhodli informovať o udalostiach, ktoré považujeme za najdôležitejšie.
Koniec mája patrí v OECD už tradične tzv. Týždňu OECD, v rámci ktorého sa konajú
Fórum OECD a Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM). Tento rok mal Týždeň OECD
špeciálny nádych a atmosféru nesúcu sa v duchu osláv 50. výročia založenia organizácie.
O výnimočnosti svedčila i účasť krajín na najvyššej úrovni akú kedy organizácia zažila.
Predsedajúcou krajinou MCM boli USA, ktoré zastupovala ministerka zahraničných vecí Hillary
Clintonová. Pod sloganom „Lepšie politiky pre lepší život“ zverejnila OECD počas Fóra
ekonomický výhľad 2011 a nový index na meranie kvality života, tzv. „better life index“.
„Zelenú“ dostala Stratégia zeleného rastu, na ktorej organizácia pracovala dva roky. Rusko
pristúpilo k Protikorupčnému dohovoru OECD a aktualizované boli smernice pre nadnárodné
spoločnosti. Krajiny sa prihlásili k záväzku čo najskôr ukončiť vo WTO rokovania z Dohy
zamerané na lepšie zapojenie rozvojových krajín do medzinárodnej výmeny tovaru. Za najväčší
prínos možno považovať schválenie novej paradigmy pre rozvojovú spoluprácu a návrh
Stratégie zručností, na ktorej bude OECD pracovať v najbližších rokoch.
Slovenskú delegáciu viedol v OECD prvýkrát predseda vlády. Iveta Radičová vystúpila
počas Fóra OECD s príspevkom o obnovení dôvery v systém a na Ministerskom zasadnutí v paneli
o zelenom raste. Okrem predsedníčky vlády sa tento rok na Týždni OECD zúčastnili aj ministri
Ivan Mikloš a Juraj Miškov, ako aj splnomocnenec vlády pre znalostnú ekonomiku Martin
Bruncko.
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Týždeň OECD
(23. – 27. máj 2011)

OECD predstavila najnovší ekonomický výhľad. Hospodárske oživenie napreduje,

Ekonomický výhľad pričom vývoj v prvých mesiacoch roka vo veľkých ekonomikách predčil pôvodné
očakávania. Pozitívom sú aj zlepšujúce sa vyhliadky spotreby domácností, ktorá doteraz
prispievala k ekonomickému oživeniu len minimálne. Oproti pretrvávajúcemu riziku
dlhovej krízy v eurozóne sú novými rizikami výhľadu rast cien komodít, inflačné tlaky
v niektorých rýchlo rozvíjajúcich sa ekonomikách a dopady zemetrasenia v Japonsku
z dôvodu prerušenia dodávok. V dôsledku hospodárskej krízy sa krajiny zmietajú
v problémoch vysokej nezamestnanosti a vysokého zadĺženia. Ministri sa zhodli, že
fiškálna konsolidácia je absolútne nevyhnutná, musia sa však brať do úvahy špecifiká
jednotlivých krajín. Daňové reformy môžu byť jedným z dôležitých nástrojov na
ozdravenie verejných financií. Štrukturálne reformy zas napomáhajú zvýšiť rast
potenciálneho produktu v dlhodobom horizonte. Ministri tiež vyzdvihli úlohu
organizácie pri odporúčaniach implementovať nevyhnutné politiky a pri aplikovaní
najlepších skúseností a know-how, ktoré má OECD v štrukturálnych politikách a
multidisciplinárnych analýzach.
Čo sa týka Slovenska, OECD mierne zlepšila odhad ekonomického rastu v tomto
roku na úrovni 3,6% oproti 3,5% z novembra 2010. Prognózu na rok 2012 OECD
ponechala na rovnakej úrovni, t.j. 4,4%. Ekonomický rast na Slovensku budú ťahať
predovšetkým zahraničný dopyt a investície. Slabým miestom HDP ostáva spotreba
domácností, ktorá v dôsledku fiškálnych opatrení a slabého rastu zamestnanosti bude
rásť len veľmi mierne. Avšak v nasledujúcom roku možno očakávať jej podstatné
zlepšenie v raste. Hlavným negatívnym rizikom prognóz OECD je vývoj v externom
prostredí a rast cien komodít. Naopak, pozitívnym rizikom je zrýchlenie rastu
zamestnanosti na Slovensku oproti pôvodným očakávaniam.

„My Better Life
Index“

Na oslavách 50. výročia založenia inštitúcie OECD predstavila jedinečný koncept
merania blahobytu a spustila online interaktívny nástroj „My better life index“
(Vlastný ukazovateľ kvality života). Pre OECD je meranie pokroku a blahobytu
v spoločnosti, t.j. zahrnutie sociálnej a environmentálnej dimenzie do merania
ekonomického rozvoja, jednou z priorít. Práca OECD predstavuje jeden z prvých
pokusov na medzinárodnej úrovni systematicky merať blahobyt s dôrazom na
jednotlivca a domácnosti, čo presahuje tradičný spôsob merania ekonomickej aktivity
vo forme HDP.
Pomocou tohto online nástroja môže užívateľ porovnávať úroveň blahobytu
v jednotlivých krajinách a zostrojiť si vlastný ukazovateľ lepšieho života priradením
váhy podľa individuálnej preferencie v 11 oblastiach (napr. práca, vzdelávanie, zdravie,
spokojnosť so životom, atď.). Online platforma umožňuje vo vybranej krajine sledovať
ukazovatele v daných oblastiach, porovnávať blahobyt v jednotlivých oblastiach
v rámci krajín či prístup k dátam, analýzam, odporúčaniam a štandardom OECD. Viac
na www.oecdbetterlifeindex.org.

Protikorupčný
dohovor OECD

V priebehu MCM pristúpila Ruská federácia k Dohovoru o boji s korupciou
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných podnikateľských transakciách
(skrátene k Protikorupčnému dohovoru OECD). Podpis Dohovoru bol vyvrcholením
úsilia Ruska o pristúpenie k Dohovoru, o ktoré požiadalo 8. februára 2009. Následne
v júni 2010 preskúmala žiadosť a stav príslušnej ruskej legislatívy pracovná skupina
OECD, ktorá monitoruje plnenie Dohovoru (Working Group on Bribery).
Dohovor dojednaný v OECD v roku 1997 vstúpil do platnosti v roku 1999. Smeruje
predovšetkým k prevencii a postihu korupcie úradníkov zahraničnými firmami pri
získavaní verejných zákaziek. Ide o prvý a jediný medzinárodný protikorupčný nástroj
zameraný na „ponukovú stranu“ úplatkárstva. Aktuálne je signatárskych krajín
Dohovoru 38 – všetkých 34 členských krajín OECD, Argentína, Brazília, Bulharsko
a Juhoafrická republika. Krajiny sa zaviazali zaviesť do svojho právneho poriadku
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a postihovať trestný čin podplácania zahraničného verejného činiteľa, zriadiť
zodpovednosť právnických osôb za takéto podplácanie a poskytovať právnu pomoc
ďalším stranám Dohovoru pri vyšetrovaní prípadov podplácania.

Rozvojová
spolupráca

Jednou z ústredných tém ministerského zasadnutia Rady OECD bola nová paradigma
rozvojovej spolupráce. Ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová, ktorá
viedla túto časť zasadnutia, podčiarkla potrebu dosiahnutia nového konsenzu
v oblasti rozvojovej spolupráce, ktorý bude založený na vzájomnom partnerstve
rozvinutých a rozvojových krajín a opustení doterajšieho patronátneho prístupu
donorských krajín voči prijímateľským. Konečným cieľom by malo byť zníženie
závislosti krajín od pomoci a posilnenie ich vlastníctva pri riadení domácich
politických a hospodárskych procesov. Uvedený konsenzus je plne integrovaný
v aktuálnej zahraničnej politike USA a zohľadnený v Štvorročnej správe vlády USA
o diplomacii a rozvoji, ktorá bola po prvýkrát publikovaná na jeseň 2010.
OECD ako multidisciplinárna organizácia má vynikajúce predpoklady pre
rozpracovanie novej paradigmy rozvoja. V tejto súvislosti ministri schválili základný
rámec novej Stratégie OECD pre rozvoj, ktorá bude v sebe spájať expertízy
a dlhoročné
skúsenosti
organizácie
z rôznych
hospodárskych
politík
s naakumulovanými poznatkami z oblasti rozvojovej spolupráce. Rozvojová agenda sa
tak postupne integruje do všetkých relevantných častí organizácie, pričom celý uvedený
proces bude konzultovaný s rozvíjajúcimi sa a rozvojovými krajinami s cieľom
zabezpečenia uspokojenia ich potrieb a relevantnosti stratégie. Konečným cieľom
stratégie je dosiahnutie vyššieho, udržateľného a inkluzívnejšieho hospodárskeho rastu
v čo najväčšom počte krajín sveta.
Samotná stratégia má byť prezentovaná v januári 2012 na zasadnutí Rady OECD.
Medzi štyri strategické oblasti práce v rámci stratégie budú patriť: inovatívne
a udržateľné zdroje rastu, mobilizácia domácich zdrojov pre rozvoj, efektívna správa
(governance) a meranie pokroku pre rozvoj.

Smernice pre
nadnárodné
spoločnosti

Počas MCM boli aktualizované Smernice pre nadnárodné spoločnosti (Guidelines
for Multinational Entreprises). Aktualizované smernice zohľadňujú vývoj vo svetovom
hospodárstve a medzinárodných ekonomických a právnych vzťahoch za posledné
desaťročie. V niektorých oblastiach došlo k prehĺbeniu, ale aj rozšíreniu o nové oblasti.
Zaviedol sa do nich aspekt ľudských práv, nový prístup v rámci „due diligence“
a dodávateľských reťazcov. Zároveň sú jasnejšie definované povinnosti pre tzv.
národné kontaktné miesta a ich úloha v tomto procese. Národné kontaktné miesta
(NCP) sú poverené dohľadom nad dodržiavaním smerníc a ich a propagáciou (v SR je
národným kontaktným miestom MH SR, resp. SARIO).
Pôvodný text smerníc bol prijatý v roku 2000 členskými aj niektorými nečlenskými
krajinami OECD (v súčasnosti 34 členskými a 8 nečlenskými krajinami). SR pristúpila
k smerniciam ešte ako kandidátska krajina OECD.

Strategické
orientácie
generálneho
tajomníka

Generálny tajomník OECD počas MCM predstavil strategické ciele organizácie na
nasledujúce obdobie. Pozornosť organizácie sa sústredí predovšetkým na úlohu OECD
v súčasnej architektúre globálneho riadenia. Rozsah globálnej krízy „spojil“
medzinárodné spoločenstvo a jej ekonomické inštitúcie v snahe zodpovedajúco
reagovať. Od organizácie sa očakáva nový prístup k riešeniu problémov
nezamestnanosti, nerovností a fiškálnych deficitov prostredníctvom obchodu, investícií
a migrácie. Rast zostáva hlavným zdrojom tvorby nových pracovných príležitostí a
blahobytu, k čomu je potrebný otvorený trh, hospodárska súťaž a inovácie. Nový model
rastu však musí byť zdravší a založený na zdravých inštitúciách.
Už zo zakladajúceho dokumentu organizácie, Dohovoru o OECD, vyplýva, že
strategickou prioritou je rozvoj a podpora koherentných rozvojových politík. K tomu je
potrebné rozvíjať aj spoluprácu s novými rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami, ktoré
sú dnes hlavnými motormi rastu. Preto chce OECD formulovať novú rozvojovú
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stratégiu spoločne s novými ekonomikami. Z regionálneho hľadiska bude posilnená
spolupráca s oblasťou MENA (Stredný Východ a Severná Afrika), Latinskou
Amerikou, Juhovýchodnou Áziou, Strednou Áziou, Euráziou a juhovýchodnou
Európou. Do budúcnosti považuje A. Gurría za potrebné, aby sa OECD stala viac
otvorenou a pluralistickou. Vyplýva to aj z potreby rekonštruovať globálne
hospodárstvo na novom základe. Prostredníctvom zintenzívnenia spolupráce
s ostatnými medzinárodnými organizáciami a fórami, akými sú Skupiny G8 a G20,
chce OECD posilniť multilateralizmus a rozšíriť sieť krajín a partnerov. Pod
zastrešujúcim heslom „Lepšie politiky pre lepší život" je konečným cieľom blahobyt
všetkých občanov.

Zelený rast

Počas MCM bola prijatá Súhrnná správa k Stratégii zeleného rastu OECD, ktorú
organizácia pripravovala dva roky (od MCM 2009). OECD bude pokračovať na práci
v oblasti indikátorov, hlavne tzv. headline indikátorov, na ktorých zatiaľ nebola zhoda.
Ďalej sa bude pozornosť sústreďovať na rozvoj praktických nástrojov na uplatňovanie
stratégie zeleného rastu v sektorových politikách (energetika, doprava,
poľnohospodárstvo a výživa), rozpracovanie sociálnych aspektov implementácie politík
zeleného rastu (tvorba pracovných príležitostí, analýza distributívnych efektov politík
zeleného rastu apod.) a koherentnosť zeleného rastu, rozvojovej politiky a obchodu.
Krajiny sa v panelovej diskusii, na ktorej SR zastupovala predsedníčka vlády SR Iveta
Radičová, zhodli na tom, že efektívne využívanie prírodných zdrojov, energetická
efektívnosť a ochrana ekosystémov sú integrálnou súčasťou ekonomického rastu.
Inovácie podporené systémom vlastníckych práv zohrávajú kľúčovú úlohu pri
napredovaní v ekonomickom raste, tvorbe pracovných miest a ochrane životného
prostredia. Implementáciou zeleného rastu môžu krajiny len získať, pretože udržateľné
využívanie prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia môžu prispieť
k zlepšeniu ekonomického prostredia. Každá fáza implementácie zeleného rastu by
mala zahŕňať úzku spoluprácu verejného sektora so súkromným a tretím sektorom,
rovnako aj s vedeckou obcou. Zároveň musí byť zelený rast v súlade s prioritami
a špecifikami jednotlivých krajín. Nemenej dôležitá je ochrana znevýhodnenej
pracovnej sily počas transformácie ekonomiky k zelenému rastu.

Foto: OECD
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Sektorové politiky
Doprava

Novou generálnou tajomníčkou Medzinárodného dopravného fóra (ITF) sa po
pomerne komplikovanej voľbe stala Belgičanka Carole Couneová. Ministri dopravy
ju zvolili počas výročného ministerského samitu v Lipsku 27. mája 2011. V tajnom
hlasovaní získala podporu 27 členských krajín z celkového počtu 52 prítomných krajín.
Jej protikandidát, Francúz François Decoster, získal v Lipsku 22 hlasov (3 krajiny sa
zdržali). Štyridsaťdvaročná Belgičanka vyštudovala právo na Univerzite v Liège, má
skúsenosti z riadiacich pozícií v belgických národných železniciach a zastávala aj
viaceré posty na belgickom ministerstve dopravy. Na poste generálneho tajomníka
nahradí od 1. augusta 2011 Íra Jacka Shorta, ktorý bol na tejto pozícii od roku 2001.
SR na ministerskom samite v Lipsku, ktorého hlavnou témou bola tento rok „Doprava
pre spoločnosť“, zastupoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján
Figeľ.

Ekonomika

„Hlavné výzvy pri budovaní konkurencieschopných daňových systémov“ – bola téma
daňovej konferencie na vysokej úrovni, ktorá sa uskutočnila 30. júna 2011 v OECD
a na ktorej sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš.
Reformy daňových systémov sú veľmi diskutovanou otázkou v kontexte dôsledkov
hospodárskej krízy a konsolidácie verejných financií. Zvyšovanie daní je jednou
z možností naplnenia štátnej kasy. Podľa generálneho tajomníka OECD A. Gurríu
je jednou z aktuálnych ekonomických výziev ako zosúladiť zvyšovanie daní, resp.
daňovú politiku a zároveň neznížiť konkurencieschopnosť krajiny. Hlavným
prístupom OECD v daňovej politike je tzv. broad base-low rate prístup, t.j. rozšírenie
daňovej bázy a súčasné znižovanie daňových sadzieb. OECD je tiež propagátorom
medzinárodnej daňovej spolupráce, hlavne v oblasti výmeny informácií a transferového
oceňovania, čo tiež napomáha k efektívnejšiemu cezhraničnému výberu daní. V oblasti
medzinárodnej spolupráce existuje obrovský potenciál pre OECD ako lídra, pričom
podľa OECD si medzinárodnú spoluprácu nemožno zamieňať s harmonizáciou daní.
Minister financií SR Ivan Mikloš na konferencii prezentoval hlavné princípy daňovej
reformy z roku 2004 a na dosiahnutých makroekonomických výsledkoch ukázal, že
daňová reforma viedla k zvýšeniu konkurencieschopnosti SR. Daňovou reformou sa tak
podarilo splniť na prvý pohľad nesplniteľné výsledky – dosiahnuť vysoký ekonomický
rast, podporiť tvorbu pracovných miest a zároveň ozdraviť verejné financie. Zároveň
upozornil, že harmonizácia daňových systémov krajín nie je správnym riešením,
predovšetkým v oblasti priamych daní, keďže daňové systémy krajín majú rôzne
daňové základy, výnimky, úľavy, atď., a dôsledkom harmonizácie je naopak znižovanie
konkurencieschopnosti krajiny.
OECD publikovala správu pre Skupinu G20 k problematike volatility cien potravín

Pôdohospodárstvo a agrokomodít, na ktorej sa okrem OECD podieľali aj Organizácia pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) a ďalšie medzinárodné organizácie. Autori odporúčajú
hlavne podporu inovácií a rozvoja technológií v agrosektore, zvýšenie včasnosti,
kvality a hodnovernosti výhľadových informácií o poľnohospodárskych trhoch,
vytvorenie fóra pre rýchlu odpoveď (Rapid Responce Forum) na podporu koherentnosti
a koordináciu politík v časoch krízy, zvýšenie transparentnosti trhov, výnimky
z exportných obmedzení pre potraviny určené na humanitárne účely, otvoriť trhy
a odstrániť dotácie na biopalivá a zároveň posilniť výskum o alternatívnych
možnostiach a energetickej efektívnosti. Na zvládanie volatility z krátkodobého
hľadiska odporúčajú vytvorenie medzinárodných a národných záchranných sietí.
Vypracovanie správy vyplynulo zo záverov kórejského predsedníctva v G20. Následne
si volatilitu cien komodít, vrátane cien potravín a agrokomodít, za jednu zo svojich
priorít zvolilo francúzske predsedníctvo. Tejto problematike sa v Paríži 22. – 23. júna
2011 venovali aj ministri poľnohospodárstva krajín G20 na svojom vôbec prvom
zasadnutí, čo svedčí o politickej vôli svetových lídrov nájsť adekvátne riešenia ako sa
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s volatilitou cien vysporiadať. Ministri prijali deklaráciu vo forme akčného plánu,
v ktorom si stanovili päť cieľov vychádzajúcich zo správy OECD, FAO a ďalších
medzinárodných organizácií. Akčný plán predložia ministri lídrom G20 na samite
v novembri 2011.

Sociálne veci

Po šiestich rokoch sa v Paríži 2. – 3. mája 2011 stretli ministri sociálnych vecí
členských krajín OECD a vybraných nečlenských krajín (Ruska, Brazílie, Indonézie
a Juhoafrickej republiky). Zasadnutie malo názov „Budovanie spravodlivejšej
budúcnosti: Úloha sociálnej politiky“ a predchádzalo mu politické fórum na tému
rastúcich príjmových nerovností.
Ústrednú tému zasadnutia tvorila úloha sociálnej politiky pri budovaní spravodlivejšej
a inkluzívnejšej spoločnosti v kontexte pokrízového vývoja, charakterizovaného
fiskálnou konsolidáciou, rastom výdavkov na sociálnu oblasť, ako aj rastom
príjmových nerovností. Ministri sa zhodli na potrebe zabezpečenia adekvátnej
a finančne udržateľnej sociálnej ochrany obyvateľstva, na kľúčovej úlohe
zamestnanosti a jej rastu pri odstraňovaní príjmových nerovností a chudoby,
nevyhnutnosti silnejšej podpory politík priateľských voči rodine, potrebe investícií do
predškolského vzdelávania a výchovy s cieľom zvýšenia blahobytu detí, nevyhnutnosti
prispôsobenia dôchodkových systémov demografickým trendom a zabezpečenia ich
finančnej stability, potrebe podpory zamestnanosti a zamestnateľnosti starších osôb.
SR na zasadnutí reprezentovali podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí
a rodiny Jozef Mihál a štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová. Obaja prezentovali
súčasnú situáciu v oblasti sociálnej politiky na Slovensku, výzvy, ktorým musí SR
čeliť, a plánované vládne opatrenia na posilnenie sociálnej inklúzie v kontexte finančnej
konsolidácie.

Životné prostredie

Slovenská republika 20. júna 2011 obhájila na pôde OECD tzv. hodnotenie
environmentálnej výkonnosti SR (EPR). Odborníci OECD a hodnotiacich krajín,
ktorými boli Česká republika a Portugalsko, hodnotili ako si SR počína v oblastiach:
zelený rast, environmentálny manažment, medzinárodná spolupráca v sektore
životného prostredia, zmena klímy a energetika, ako aj vplyv poľnohospodárstva
na životné prostredie. V závere celodenného rokovania, ktoré za SR viedol minister
životného prostredia József Nagy, boli pre každú hodnotenú oblasť prijaté odporúčania
OECD. Obhajobe v OECD predchádzal takmer dvojročný hodnotiaci proces, v rámci
ktorého sa uskutočnili dve misie OECD v SR a intenzívna vzájomná výmena
informácií, relevantných strategických dokumentov a materiálov. Publikovanie správy
sa očakáva na jeseň 2011.
OECD hodnotila environmentálnu výkonnosť SR po druhýkrát od nášho vstupu do
organizácie. Prvé hodnotenie sa konalo v roku 2001 a publikované bolo v roku 2002.
Program EPR patrí medzi aktivity, ktorej krajiny prikladajú po problematike zmeny
klímy najväčšiu váhu v rámci environmentálnej agendy OECD. Poskytuje cenné
informácie o stave životného prostredia krajín a odporúčania OECD môžu krajiny
využiť pri zvyšovaní svojej environmentálnej výkonnosti a tvorbe svojich
environmentálnych politík.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vonkajšie vzťahy

Zo záverov MCM obsiahnutých v tzv. „Vision Statement“ naformulovanom americkým
predsedníctvom vyplynula potreba revízie existujúcich foriem spolupráce OECD
s nečlenskými krajinami, ktorá má byť predložená na rokovanie MCM 2012. Členské
krajiny OECD sa prihlásili k myšlienke ďalšieho prehlbovania spolupráce s krajinami
posilneného zaangažovania (Brazília, India, Indonézia, Čína, Juhoafrická republika),
ako aj k ďalším návrhom generálneho tajomníka OECD v záujme ďalšieho zvyšovania
relevantnosti organizácie. OECD to chce dosiahnuť užšou spoluprácou so Skupinou
G20 a ostatnými medzinárodnými organizáciami. Krajiny OECD tiež podporujú
členstvo Ruskej federácie v organizácii za predpokladu, že Rusko splní všetky
podmienky vstupu a prístupový proces bude spravodlivý.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
Kórejský Soul hostil 20. – 21. júna 2011 Globálny samit pre zelený rast (Global Green Growth Summit). Samit
organizovali kórejská vláda, OECD, Kórejský inštitút pre rozvoj a Globálny inštitút pre zelený rast (Global Green
Growth Institut) vytvorený pred rokom. Témou samitu, zameraného na diskusiu o úsilí dosiahnuť zodpovedným
prístupom harmóniu medzi človekom a prírodou, bolo „Building Planet – Responsible Civilisation“. Podujatie sa
konalo v rámci osláv 50. výročia vzniku OECD a 15. výročia vstupu Južnej Kórey do tejto organizácie. Počas samitu
Kórea informovala aj o vytvorení nového ocenenia za rozvoj technológií, ktoré môžu prispieť k environmentálnym
cieľom, tzv. Svetovej ceny za zelenú technológiu (Green Global Technology Award).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Stála misia SR pri OECD zorganizovala pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej štvorky a slovenského
predsedníctva vo V4 slávnostnú recepciu podávanú v reprezentačných priestoroch OECD. Zúčastnil sa na nej
i generálny tajomník OECD A. Gurría, ktorý vo svojom prejave pripomenul úlohu, ktorú Vyšehradská skupina zohrala
pri integrácii stredoeurópskych krajín. Hostia si počas podujatia mohli pozrieť i vernisáž MZV SR „Spolu silnejší – 20
rokov vo V4“, ktorá priblížila históriu vzťahov krajín stredoeurópskeho regiónu od 14. storočia po dnešok.
V kaštieli v Mojmírovciach sa 21. – 23. júna 2011 konal už 16. ročník medzinárodného školiaceho kurzu
„Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“. Tento rok sa inšpektori školili v interpretácii štandardov pre
rajčiaky, čerešne a šalotku. Seminár sa koná v rámci aktivít Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných
štandardov pre ovocie a zeleninu a od roku 2006 sa koná aj pod záštitou EHK OSN. Na strane SR má nad školením
záštitu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a organizačne ho zabezpečuje Štátna veterinárna
a potravinová správa SR. Záujem krajín o účasť na školení sa z roka na rok zvyšuje a „Mojmírovce“ sú dnes už
etablovanou značkou.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SR – 10 rokov v OECD
V roku 2010 uplynulo od vstupu Slovenskej republiky do OECD presne desať rokov.
Ako sme v predchádzajúcich číslach dvojmesačníka informovali, toto výročie si pripomíname krátkou retrospektívou
najdôležitejších míľnikov nášho členstva v organizácii od nášho vstupu až po súčasnosť.

Štvrtá retrospektíva nášho členstva v OECD – roky 2006 – 2007
V tejto súvislosti pripomíname udalosti:
-

18. mája 2006 – sa v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave konal Seminár o využívaní
poznatkov OECD v environmentálnej politike SR
20. – 21. novembra 2006 – sa konala previerka núdzovej pripravenosti ropných zásob SR, čo bolo kľúčovým
krokom k prijatiu SR do IEA
4. – 7. apríla 2007 – prvá návšteva generálneho tajomníka OECD A. Gurríu na Slovensku, počas ktorej
podporil vstup SR do eurozóny
30. novembra 2007 – uložila SR ratifikačné listiny u depozitára, ktorým je belgická vláda, a stala sa tak 27.
členskou krajinou IEA
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Dávame do pozornosti
na mesiace september a október 2011:

5. – 7. septembra – Paríž, Spoločné expertné stretnutie OECD a FAO na tému „Zelený rast a poľnohospodárstvo“
12. – 13. septembra – Paríž, obhajoba energetického prehľadu SR počas zasadnutia Stálej skupiny IEA pre dlhodobú
spoluprácu
12. – 13. septembra – Paríž, Globálne fórum pre znalostnú ekonomiku na tému „Lepšie inovačné politiky pre lepší
život“
14. – 15. septembra – Paríž, zasadnutie Riadiacej rady IEA
19. – 22. septembra – Paríž, Globálne fórum pre životné prostredie na tému „Zmena klímy“
– Bratislava, oficiálna prezentácia hodnotenia systému rozvojovej spolupráce SR (tzv. Špeciálna
20. septembra
DAC Peer Review)
– Paríž, Globálne fórum pre životné prostredie na tému „Environmentálny výhľad do roku 2050“
3. – 4. októbra
– Paríž, SR bude jednou z hodnotiteľov Českej republiky v rámci Ekonomických prehľadov
4. októbra
– Paríž, zasadnutie Výboru pre environmentálnu politiku na vyššej úrovni
4. – 5. októbra
– Paríž, Parlamentný seminár na vysokej úrovni
6. októbra
18. – 19. októbra – Paríž, zasadnutie Riadiacej rady IEA na ministerskej úrovni
20. – 22. októbra – Paríž, seminár o dlhodobých scenároch vývoja v agrosektore
25. – 26. októbra – Paríž, Globálne fórum pre životné prostredie na tému „Voda“
27. – 28. októbra – Paríž, Okrúhly stôl k trvalo udržateľnému rastu
27. – 28. októbra – Paríž, zasadnutie Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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www.oecd.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
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Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA.
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