júl – august 2011

OECD V SKRATKE
Informačný dvojmesačník Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

O aktuálnom dianí v OECD vás prostredníctvom nášho dvojmesačníka informujeme už
druhý rok, keďže siedmym číslom sa „OECD v skratke“ dostáva do 2. ročníka svojho vydávania.
Veríme, že náš dvojmesačník si našiel miesto na vašom pracovnom stole a že informácie, ktoré vám
prinášame, vám pomáhajú pri vytváraní uceleného obrazu o najdôležitejších udalostiach
a aktivitách v tejto medzinárodnej organizácii s bohatým know-how. Máme ambíciu sa stále
zlepšovať, preto je každá vaša pripomienka a rada vítaná.

Aj po letných mesiacoch prinášame informácie o najčerstvejších udalostiach v OECD:
Za nového zástupcu generálneho tajomníka OECD bol 7. júla 2011 menovaný Japonec
Rintaro Tamaki. Pod jeho gesciu budú patriť oblasti životného prostredia, rozvojovej spolupráce,
daňových a finančných záležitostí. R. Tamaki má skúsenosti predovšetkým vo finančnom sektore.
V súlade s Dohovorom o OECD má organizácia štyroch zástupcov generálneho tajomníka.
V zmysle písaných i nepísaných pravidiel je výber kandidátov na zástupcov generálneho tajomníka
v kompetencii samotného generálneho tajomníka, ktorý Rade OECD odporúča kandidátov na
schválenie.
V sektorových politikách sa dočítate o nových výhľadoch, ktoré OECD počas letných
mesiacov vydala. V novej občasnej rubrike vám priblížime Depozitnú knižnicu OECD
v Bratislave, ktorá uchováva bohaté zdroje publikácií organizácie.
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Sektorové politiky
Doprava

Medzinárodné dopravné fórum (ITF) zverejnilo výhľad pre sektor dopravy, tzv.
Transport Outlook 2011, v ktorom prináša prehľad aktuálneho a scenáre budúceho
vývoja v sektore. Venuje sa otázkam dlhodobého vývoja dopytu globálnej dopravy,
interakcii medzi dopytom po doprave a emisiami CO2, ako aj daňovým príjmom
v sektore, pred a pokrízovým trendom v medzinárodnej leteckej a morskej doprave.
Výhľad vychádza z predpokladu nárastu počtu svetového obyvateľstva v roku 2050 na
9 miliárd, s čím bude súvisieť i nárast globálnej mobility a nárokov na infraštruktúru,
predovšetkým v non-OECD krajinách. Naplnenie nárokov na prepravu takéhoto počtu
populácie bude predstavotať veľkú výzvu. Vzhľadom na zlepšovanie ekonomiky
pohonných hmôt ITF predpokladá pomalší nárast úrovne emisií CO2 ako mobility
obyvateľstva. Výhľad prezentuje scenáre pre emisie CO2 z dopravy a dopad politík na
zlepšenie ekonomiky pohonných hmôt pre konvenčné vozidlá, ako aj podporu
elektrických, vrátane možného vplyvu na príjmy z daní za pohonné hmoty. Ak sa
nezmení úroveň zdanenia pohonných hmôt, ITF predpokladá výraznú redukciu príjmov
z týchto daní, čo môže viesť k potrebe revízie štruktúry niektorých daní v sektore
dopravy.
Viac informácií o ITF nájdete na www.internationaltransportforum.org.

Migrácia

OECD zverejnila 12. júla 2011 vlajkovú publikáciu Výhľad medzinárodnej migrácie
2011 (IMO), ktorú vydáva pravidelne každý rok. Publikácia analyzuje aktuálne trendy
v oblasti medzinárodnej migrácie a migračných politík v krajinách OECD s dôrazom na
pracovnú migráciu. V tohtoročnom vydaní dostali miesto aj dve špeciálne kapitoly: prvá
je venovaná podnikaniu migrantov v prijímateľských krajinách a druhá migračnej
politike Izraela.
Správa konštatuje pokles migrácie v krajinách OECD v roku 2009 o 7% na 4,3 mil.
osôb a štatistiky naznačujú pokračujúci trend poklesu aj v roku 2010. Výrazný pokles
bol zaznamenaný prevažne v ázijských krajinách a vo väčšine európskych krajín, najmä
v Českej republike, Írsku, Španielsku a Švajčiarsku. Naopak, prílev migrantov
pokračoval v Austrálii, Kanade a USA. Kvôli zmenám v dopyte po pracovných silách
spôsobeným hospodárskou recesiou došlo k značnému poklesu dočasnej pracovnej
migrácie, a to o 17% v roku 2009. Ako zdôrazňuje OECD, dopyt po tomto type
migrácie však bude opätovne rásť v dôsledku nedostatku pracovných síl na trhoch práce
v priestore OECD. Nepriaznivý demografický vývoj a globalizácia predstavujú dva
hlavné faktory potvrdzujúce tento predpoklad. Preto organizácia odporúča vládam
vybudovať vhodné kanály pre legálnu pracovnú migráciu, lepšie využívať
zručnosti prichádzajúcich migrantov a posilniť integráciu imigrantov do
spoločnosti. Taktiež navrhuje zlepšiť spoluprácu medzi krajinami OECD a krajinami
pôvodu migrantov, ako aj medzi vládami a zamestnávateľmi. Tieto opatrenia môžu
zlepšiť nábor legálnych migrantov, znížiť prílev nelegálnych a podporiť hospodárske
príležitosti v rozvojových krajinách.
Viac informácií nájdete na www.oecd.org/migration/imo.

V Paríži bol zverejnený spoločný výhľad OECD a Organizácie OSN pre výživu

Pôdohospodárstvo a poľnohospodárstvo (FAO) do roku 2020, tzv. OECD – FAO Agricultural Outlook
2011 – 2020. Analýzy vývinu na globálnych poľnohospodárskych trhoch na ďalšie
desaťročie vychádzajú zo spoločne vyvinutého projekčného systému založeného na
modeli, ktorý vyvinula OECD – Aglink, a na modeli FAO – Cosimo. Publikácia prináša
projekcie pre biopalivá, obilniny, olejniny, cukor, mäso, mlieko a mliečne výrobky a
prvýkrát bol do výhľadu zahrnutý aj sektor rybného hospodárstva. Hodnotenia
vychádzajú zo základných markoekonomických faktorov a predpokladajú pokračovanie
aktuálnych domácich poľnohospodárskych a obchodných politík. Rovnako tak nerátajú
s mimoriadnymi poveternostnými udalosťami a katastrofami. Rast svetovej
poľnohospodárskej produkcie bude podľa projekcie v priemere pomalší (1,7% ročne)
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v porovnaní s rastom za predchádzajúce desaťročie (2,6%). Pomalší rast produkcie sa
predpokladá pre väčšinu poľnohospodárskych plodín, v rámci živočíšnej výroby ráta
projekcia pri hovädzom dobytku s približne rovnakými trendmi ako sú v súčasnosti.
V sektore rybného hospodárstva výhľad uvádza nárast významu sladkovodnej
akvakultúry, ktorá by mala podľa analýzy v roku 2020 predstavovať 45% celkovej
produkcie rýb.
Každoročne OECD a FAO venujú samostatnú kapitolu problematike, ktorá za posledný
rok rezonovala poľnohospodárskou verejnosťou. V aktuálnom výhľade tak dostala
priestor problematika volatility cien potravín a agrokomodít, ktorá za posledné
obdobie spôsobila otrasy na poľnohospodárskych trhoch a mala negatívny dopad na
potravinovú bezpečnosť predovšetkým rozvojových krajín. Pre stabilitu
poľnohospodárskych trhov je nevyhnutné, aby tohtoročná úroda bola dobrá.
Organizácie však pripúšťajú pokračovanie výkyvov pri niektorých faktoroch, ktoré sú
rozhodujúce pre ceny potravín a agrokomodít (počasie, výnosy, úroveň zásob, ceny
energií). Analýzy problematiky volatility cien potravín a agrokomodít OECD a FAO
pripravili na základe požiadavky kórejského predsedníctva v Skupine G20, pričom
francúzskemu predsedníctvu predložili štúdiu, na základe ktorej prijali v júni v Paríži
ministri poľnohospodárstva G20 „Akčný plán“, o ktorom budú ďalej rokovať lídri
krajín na samite G20-ky v Cannes (3. – 4. novembra 2011).
Databáza, na ktorej boli postavené projekcie výhľadu, je k dispozícii na spoločnej
stránke OECD a FAO – www.agri-outlook.org. OECD čoskoro zverejní i každoročný
„Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík“, do ktorého poskytuje
podklady o podporách a politikách v rámci agrosektoru i SR (poľnohospodárska
politika SR je však hodnotená v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ).
Tento rok to bude neskrátená verzia Monitoringu.

Územný rozvoj

OECD publikovala 7. júla 2011 regionálny prehľad v tzv. Regions at a Glance 2011.
Prvá interaktívna verzia publikácie prináša regionálne a národné komparatívne štatistiky
pre tri hlavné oblasti: regióny ako motory konkurencieschopnosti, inklúzia
a rovnocenný prístup k službám kvality v regiónoch a trvalá udržateľnosť životného
prostredia v regiónoch a mestskom prostredí.
OECD v regionálnom prehľade konštatuje rovnako významný rozdiel medzi bohatými
a chudobnými v rámci jednej krajiny, ako je to medzi krajinami navzájom. Vo
výkonnosti jednotlivých regiónov krajín OECD je výrazný rozdiel, takisto počet
dlhodobo nezamestnaných sa výrazne mení v závislosti od regiónu. Podľa OECD
obyvateľstvo niektorých regiónov je viac ohrozené stratou zamestnania (napr. niektoré
regióny Španielska), kým napr. obyvatelia niektorých regiónov Slovenska, Talianska
a Belgicka sú štyrikrát viac ohrození stratou zamestnania na obdobie viac ako
jedného roka. OECD takisto konštatuje disparity v oblasti príjmov domácností:
najvýraznejšie rozdiely sú v Čile, Grécku, Maďarsku, Izraeli, Taliansku a na
Slovensku. Polovica obyvateľstva krajín OECD žije v mestách (najvyšší podiel
obyvateľov v mestskom prostredí majú Holandsko, Belgicko a Spojené kráľovstvo),
v niektorých krajinách je však trend sťahovania obyvateľstva do vidieckeho alebo
prímestského prostredia (Južná Kórea, Maďarsko, USA). Vo všeobecnosti sú mestá
bohatšie.
Výzvou pre vlády zostáva zvýšenie ekonomického rastu vidieka tak, aby bol schopný
poskytovať taký istý prístup k službám ako mestá. Počas finančnej a hospodárskej krízy
na vidieku zaniklo viac pracovných miest ako v mestách a niektoré regióny boli
zánikom pracovných miest viac postihnuté ako iné. Ďalšou z výziev je oblasť školstva
a zvyšovania kvality vzdelávania vo vidieckom prostredí ako nástroja pre zvyšovanie
počtu kvalifikovanej pracovnej sily a posilnenia hospodárskeho rastu vidieka. Rovnako
nerovnomerný prístup k zdravotnej starostlivosti znásobený starnutím obyvateľstva
zostáva výzvou pre jednotlivé vlády. Viac informácií o publikácii možno nájsť na
www.oecd.org/regional/regionsataglance.
OECD pripravila aj interaktívnu Panorámu regiónov a čoskoro zverejní prvé vydanie
nového Regionálneho výhľadu (Regional Outlook, First Edition). Informácie
o regionálnom rozvoji nájdete aj na www.oecd.org/gov/regional/statisticsindicators.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Top publikácie OECD
Najpredávanejšie publikácie OECD za rok 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2010
OECD Factbook 2010: Economics, Environmental and Social Statistics
OECD-FAO Agricultural Outlook 2010 – 2019
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010
Education at a Glance 2010: OECD Indicators
OECD Employment Outlook 2010: Moving beyond the Jobs Crisis

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Predstavujeme vám...
Depozitnú knižnicu OECD
Štatút Depozitnej knižnice OECD získalo v novembri 2001 Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI
SR), ktoré sídli na Lamačskej ceste v Bratislave. Jeho poslaním je získavanie, spracovávanie, uchovávanie
a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov, špecializovaných odborných štúdií a analýz z bohatých informačných
zdrojov OECD vo všetkých oblastiach, ktoré organizácia pokrýva. Centrum poskytuje knižnično-informačné služby pre
širokú verejnosť, disponuje špeciálnou študovňou s voľným prístupom k dokumentom OECD v oboch oficiálnych
jazykoch organizácie (t.j. v anglickom i francúzskom) vo forme tlačených publikácií, ako aj v elektronickej podobe
prostredníctvom on-line prístupu na webové stránky a informačné zdroje OECD. Viac informácií o službách, ktoré
Depozitná knižnica OECD ponúka, nájdete na stránke www.cvtisr.sk, na ktorú sa je možné preklikať i cez webovú
stránku našej stálej misie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––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.
Piata retrospektíva nášho členstva v OECD – roky 2008 – 2009
V tejto súvislosti pripomíname udalosti:
-

-

2008 – hodnotenie (peer review) slovenského inšpekčného systému kvality ovocia a zeleniny
2008 – SR vstúpila do Programu medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)
2008 – v súvislosti so zavedením eura na Slovensku iniciovala SR vypracovanie štúdie OECD o ekonomických
efektoch zavedenia eura a dopadoch na populáciu. Výsledky štúdie boli prezentované na špeciálnom seminári
za účasti všetkých krajín OECD. OECD jednoznačne deklarovala svoje presvedčenie o schopnosti SR plniť
svoje záväzky a tým výrazne prispela ku konečnému pozitívnemu rozhodnutiu Európskej komisie a bol úspešné
zavŕšený vstup SR do Európskej menovej únie od 1. januára 2009.
2008 – bol zavedený Mechanizmus výberu spoločných projektov SR a OECD
január 2009 – SR bol pridelený maximálny možný rating „0“ a SR bola vyradená zo zoznamu klasifikovaných
krajín pre hodnotenie rizikovosti splácania exportných úverov, čo znamená predovšetkým výhodnejšie
podmienky pre slovenské subjekty pri poskytovaní exportných úverov zahraničnými dodávateľmi.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
na mesiace november a december 2011:

3. – 4. novembra – Cannes, samit lídrov krajín Skupiny G20
3. – 4. novembra – Paríž, Výročné zasadnutie expertov pre trvalo udržateľný rozvoj (AMSDE)
10. – 11. novembra – Bratislava, oficiálne zverejnenie Hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR (EPR) a národný
seminár „Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR“
17. – 18. novembra – Paríž, Okrúhly stôl ministrov pre trvalo udržateľný rast na tému „Zelený rast a budúcnosť
letectva“
– Paríž, zverejnenie Ekonomického výhľadu OECD pre všetky členské krajiny
22. novembra
– Paríž, Globálne fórum pre poľnohospodárstvo na tému „Zlepšenie informácií a analýz
28. novembra
o poľnohospodárskych trhoch“
– Busan, Južná Kórea, 4. stretnutie na vysokej úrovni k efektívnosti rozvojovej pomoci (HLF-4)
29. novembra –
1. decembra
5. – 6. decembra – Paríž, Špeciálne zasadnutie výkonného výboru (ECSS)
5. – 8. decembra – Paríž, Globálne fórum o investíciách

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autorský tím – kolektív stálej misie:
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www.oecdparis.mfa.sk
www.oecd.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––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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