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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení čitatelia,
začíname nový rok spolupráce, a je preto vhodný čas aj na reflexiu roka predchádzajúceho.
Rok 2011 sa celý niesol v znamení osláv 50. výročia založenia OECD v duchu poslania organizácie:„Lepšie
politiky pre lepší život“. Oslavy vyvrcholili ministerským zasadnutím v máji 2011, na ktorom členské krajiny prijali
Stratégiu zeleného rastu a schválili novú paradigmu rozvojovej spolupráce a návrh Stratégie zručností. Slovenskú
republiku prvýkrát v histórii nášho členstva v OECD zastupovala predsedníčka vlády SR I. Radičová.
Organizácia aj v roku 2011 potvrdzovala svojimi výstupmi zdieľanie skúseností z formovania a realizácie
sektorových politík, ako aj inšpiráciu novými prístupmi k ekonomickým procesom. Na ministerskom zasadnutí uviedla
do života tzv. Index lepšieho života (Better Life Index), ktorý je výrazom snahy o netradičné riešenie nazerania na
meranie efektívnosti hospodárskeho rastu. Výlučne ukazovateľ rastu hrubého národného produktu už nepostačuje. Je
otázkou, či je tým vhodným ukazovateľom s dostatočnou výpovednou hodnotou o spokojnosti a osobnom šťastí ľudí.
V decembri bola OECD jedným z najdôležitejších aktérov medzinárodnej komunity pri organizovaní 4. fóra na vysokej
úrovni o efektívnosti rozvojovej pomoci. Záverečný dokument fóra predstavuje prelom v rozvojovej agende a na jeho
závery bude nadväzovať aj pripravovaná Rozvojová stratégia OECD, jeden z kľúčových výstupov OECD v roku 2012.
Z hľadiska angažovanosti Slovenska bolo potešiteľné naše aktívne zapojenie do programov Direktoriátu
OECD pre zamestnanosť, zdravie a sociálne veci, či už je to zapojenie do programu AHELO, organizácia konferencie
PISA na Slovensku (apríl 2011), alebo zapojenie do programu TALIS.
Slovenská republika prešla v roku 2011 troma hodnoteniami: hodnotením pripravenosti na núdzové situácie
tzv. Emergency Response Review (IEA, marec); hodnotením environmentálnej výkonnosti (jún) a energetického sektora
(september). Všetky poskytujú odporučenia pre realizáciu politiky SR na najbližšie roky. Veľkým diplomatickým
i odborným úspechom SR bolo zvolenie predsedníčky Úradu pre jadrový dozor Marty Žiakovej za podpredsedníčku
byra Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energetiku.
Rok 2012 s vyhliadkou hospodárskej recesie a potrebou riešenia problémov eurozóny nebude jednoduchý.
Stála misia SR pri OECD chce byť svojou činnosťou príspevkom pri hľadaní riešení a odpovedí na hospodárske výzvy
SR, a preto sa chce zamerať na nasledujúce priority: i) konsolidáciu verejných financií; ii) systémové prorastové
opatrenia vedúce k zdravému a udržateľnému hospodárskemu rastu a vyššej konkurenčnej schopnosti Slovenska,
akými sú vytváranie možností nových pracovných miest, zlepšovanie podnikateľského prostredia, skvalitňovanie
vzdelávacieho systému, formovanie inovačnej politiky, riešenie problémov s korupciou, ai,; iii) posilnenie kapacity
efektívnejšieho poskytovania rozvojovej pomoci; iv) otázky energetickej bezpečnosti a efektívnosti. K vyššej
prepojenosti sektorových úloh by malo pomôcť efektívnejšie fungovanie Koordinačného výboru pre spoluprácu SR
a OECD. Inšpiráciu pre slovenské prostredie by mali predstavovať aj pravidelné anotácie o publikáciách OECD
relevantných pre potreby rozvoja Slovenska a celková snaha stálej misie prinášať viac informácií zo života OECD do
slovenského odborného prostredia a tak posilňovať odbornú kapacitu všetkých jeho aktérov – vládneho, privátneho,
ako aj mimovládneho sektora.
Vážené kolegyne, kolegovia, teším sa na pokračovanie našej spolupráce.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Rozvojová
spolupráca

V juhokórejskom Busane sa 29. novembra – 1. decembra 2011 konalo 4. zasadnutie
na vysokej úrovni k efektívnosti rozvojovej pomoci (HLF4), ktoré znamenalo posun
od efektívnosti pomoci k efektívnosti rozvoja, a teda zmenu doterajšej paradigmy
rozvojovej spolupráce. Oproti predchádzajúcim stretnutiam v Ríme, Paríži a Akre
prinieslo stretnutie v Busane aj vznik nového globálneho partnerstva pre uvedenú
oblasť, do ktorého sú okrem tradičných donorov zapojené aj nové donorské krajiny (tzv.
vynárajúci sa donori – Čína, Brazília, India a ďalšie), rozvojové krajiny, súkromný
sektor, občianska spoločnosť, nadácie a multilaterálne organizácie. Tradiční donori
potvrdili v Busane svoje záväzky v oblasti efektívnosti rozvojovej pomoci obsiahnuté
v Parížskej deklarácii a Akčnej agende z Akry. Niektoré z nich, napr. transparentnosť,
zníženie fragmentácie pomoci, jej odviazanie a predvídateľnosť, boli pod tlakom
rozvojových krajín ešte viac prehĺbené a v rámci tzv. Building Blocks sa niektorí donori
naviac zaviazali k ďalším záväzkom implementovaným na úrovni rozvojových krajín.
Stretnutie v Busane zaznamenalo úspech aj preto, lebo od začiatku bola jeho príprava
vedená práve rozvojovými krajinami, zúčastnili sa ho vysokí politickí predstavitelia
(generálny tajomník Organizácie spojených národov B. Ki-moon, generálny tajomník
OECD A. Gurría, ministerka zahraničných vecí USA H. Clintonová, najvyšší
predstavitelia Južnej Kórey, jordánska kráľovná Rania a i.), podkladom pre diskusie
boli preukázateľné výsledky monitoringu plnenia princípov efektívnosti pomoci
a rokovania o záverečnom dokumente z Busanu boli transparentné a maximálne
inkluzívne. V súčasnosti je kľúčovou úlohou uviesť záväzky z Busanu do života, najmä
do konca júna 2012 vytvoriť novú platformu „Globálne partnerstvo pre efektívnu
rozvojovú spoluprácu“, indikátory merania pokroku na globálnej úrovni
a mechanizmus pre ich monitoring.

Spolupráca so
Skupinou G20

Francúzske mesto Cannes hostilo 4. novembra 2011 samit lídrov Skupiny G20.
Hlavnými bodmi agendy lídrov boli globálna ekonomická obnova, vyvážený globálny
rast, posilnenie medzinárodného systému regulácie finančných trhov, modernizácia
medzinárodných finančných inštitúcií, globálna finančná záchranná sieť, rozvojové
otázky, zamestnanosť a sociálna ochrana. V záverečnej deklarácii sa členovia G20
zaviazali koordinovať svoje kroky tak, aby mohli čeliť bezprostredným výzvam
globalizácie a prijali Akčný plán pre rast a zamestnanosť. V záujme zabezpečenia
stability globálnej ekonomiky sa krajiny G20 zaviazali vybudovať stabilný
medzinárodný menový systém, posilniť svoje kapacity na boj s krízou, najmä
posilnením globálnej finančnej záchrannej siete. Posilnená bude aj úloha
Medzinárodného menového fondu, jeho účinnosť a stabilita. Skupina G20 rokovala aj
o zlepšení fungovania energetických trhov, problematike daňových rajov, cenách
potravín a poľnohospodárskej výrobe. V rámci samitu sa uskutočnilo aj stretnutie
zástupcov globálnej podnikateľskej sféry (B20) a odborov (L20), ktorí, o.i., vyjadrili
svoje obavy zo svetovej ekonomickej situácie v Spoločnej deklarácii B20+L20.
OECD priniesla pred samitom informáciu k aktuálnej ekonomickej situácii krajín G20.
Viac o stanovisku OECD si môžete prečítať v archíve správ našej stálej misie na
www.oecdparis.mfa.sk.
Predsedníctvo v Skupine G20 prebrala koncom roka 2011 ďalšia z členských krajín
OECD, Mexiko.

Zelený rast

Národný seminár „Smerom k zelenému rastu v SR“, organizovaný MŽP SR
a podporený MZV SR z mechanizmu spoločných projektov SR – OECD 2011,
rozprúdil doteraz chýbajúcu odbornú diskusiu k nadrezortnej prierezovej problematike
o možnostiach zeleného rastu ako výzvy pre SR. Hlavným rečníkom podujatia, ktoré sa
konalo v Bratislave 10. – 11. novembra 2011 pod záštitou predsedníčky vlády SR, bol
riaditeľ Direktoriátu OECD pre životné prostredie S. Upton. Predstavil ako zelený rast
chápe OECD v rámci svojej kľúčovej Stratégie zeleného rastu prijatej na zasadnutí
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Rady OECD na ministerskej úrovni v máji 2011. Na seminári sa zúčastnilo takmer 200
účastníkov z orgánov ústrednej štátnej správy, odbornej a akademickej obce, ako aj z
mimovládneho sektoru. Vysoká účasť na plenárnych i paralelných sekciách ukázala
potrebu národnej diskusie na túto tému, pričom skúsenosti OECD sú bohatým zdrojom
pre inšpiráciu o možnostiach uplatnenia princípov zeleného rastu v našich národných
podmienkach.
Závery zo seminára je možné nájsť na internetovej stránke MŽP SR www.enviro.gov.sk
Seminár priamo nadväzoval na zverejnenie Hodnotenia environmentálnej výkonnosti
Slovenskej republiky.

Trvalo udržateľný
rozvoj

Posledné mesiace roka 2011 boli rozhodujúce z pohľadu budúcnosti trvalo
udržateľného rozvoja v OECD. Z dôvodu skončenia mandátu Výročného zasadnutia
expertov pre trvalo udržateľný rozvoj (AMSDE) k 31. decembru 2011, bolo potrebné
zadefinovať akým spôsobom bude trvalo udržateľný rozvoj fungovať ďalej v práci
jednotlivých orgánov OECD. AMSDE vo svojej pôvodnej podobe zasadal poslednýkrát
3. – 4. novembra 2011. Pomerne nepriaznivo dopadlo i jeho hĺbkové hodnotenie. Aj
z dôvodu blížiacej sa konferencie Organizácie spojených národov pre trvalo udržateľný
rozvoj Rio+20 a príspevku OECD k tejto konferencii, však členské krajiny považovali
za potrebné nájsť vhodnú, čo najefektívnejšiu, formu pokračovania tejto horizontálnej
agendy v rámci organizácie. Rada OECD na svojom novembrovom zasadnutí rozhodla
o transformácii AMSDE na istý typ diskusného fóra a vyzvala generálneho tajomníka,
aby najneskôr do apríla 2012 predložil detailný a zrozumiteľný návrh o charaktere tohto
fóra a pokračovaní problematiky trvalo udržateľného rozvoja v OECD.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové politiky
Ekonomika

OECD koncom novembra zverejnila Ekonomický výhľad „Economic Outlook“ pre
všetky členské krajiny. Prognózy sprevádza obrovská neistota s prevažujúcimi
negatívnymi rizikami, predovšetkým z dôvodu dlhovej a bankovej krízy v eurozóne.
Rapídne zvyšovanie nedôvery na trhoch v eurozóne OECD pripisuje nedostatočne
ráznym a konkrétnym opatreniam zo strany politických lídrov.
Východiskom prognóz je základný scenár (tzv. muddling through scenario – „unášaný
udalosťami“), ktorý predpokladá, že kríza ostane lokalizovaná v Európe, vyhliadky
hospodárskeho rastu v nadchádzajúcom roku budú slabé, s ďalším nárastom
nezamestnanosti, pričom rok 2013 by už mal zaznamenať zlepšenie. Optimistická
alternatíva vychádza z predpokladu, že sa včas podarí vyriešiť krízu v eurozóne a na
trhoch sa rýchlo obnoví dôvera. Naopak, pesimistický scenár charakterizujú neriadené
bankroty, šírenie dlhovej a bankovej krízy a globálna recesia v rokoch 2012 a 2013.
V základnom scenári OECD predpokladá veľmi slabý hospodársky rast eurozóny na
úrovni 0,2% v roku 2012 a mierne oživenie na úrovni 1,4% v roku 2013.
Pre Slovensko OECD predpokladá hospodársky rast na úrovni 1,8% v roku 2012
a 3,6% v roku 2013. (Pre porovnanie – na rok 2012 MF SR odhaduje rast na úrovni
1,7%, Národná banka Slovenska na úrovni 2,1% a Európska komisia na úrovni 1,1%).
Za spomalením ekonomickej aktivity je predovšetkým negatívny vývoj v externom
prostredí. Deficit verejných financií sa vyšplhá v roku 2012 na 4,6% HDP. Zadĺženie
štátu prekročí 50%-nú hranicu už v roku 2013. Miera nezamestnanosti v roku 2012
dosiahne podobnú úroveň ako v minulom, t.j. 13,2%. Pod vplyvom globálneho
spomalenia bude inflácia tlačená nadol na úroveň 2,9%. V ekonomickom výhľade
Slovenska prevažujú negatívne riziká s dôrazom na neistý vývoj u našich obchodných
partnerov a dopad fiškálnej konsolidácie na domácu spotrebu. V záujme posilnenia
dôvery však OECD odporúča pokračovať vo fiškálnej konsolidácii a v posilnení
fiškálneho rámca, vrátane vytvorenia fiškálnej rady. Je tiež nevyhnutné uskutočniť
reformy v dôchodkovom systéme a predísť nárastu dlhodobej nezamestnanosti.
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Energetika

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) predstavila 9. novembra 2011 v Londýne
svoju najdôležitejšiu odbornú publikáciu „Svetový energetický výhľad 2011“ (World
Energy Outlook 2011, známu ako WEO 2011). Výhľad obsahuje najnovšie štatistické
údaje, vývoj v energetickej politike, skúsenosti vybraných krajín, analýzy a rozbory
súčasného stavu, projekcie rôznych scenárov a predpovede pre rôzne oblasti
energetického sektora na obdobie nasledujúcich 25 rokov. Špeciálny dôraz je kladený
na energetické vyhliadky Ruska a ich implikácie pre globálne trhy, úlohu uhlia
v rozvíjajúcich sa ekonomikách, dôsledky a možné oneskorenie investícií do ropného
a plynového sektora v krajinách MENA, vplyv nízkouhlíkovej infraštruktúry na
dosiahnutie 2-stupňového klimatického cieľa a odhad vplyvu rapídneho poklesu vo
využívaní jadrovej energie na globálny energetický dopyt.
WEO 2011 predpovedá, že do roku 2035 budú vyžadované globálne investície do
energetického sektora vo výške 38 biliónov USD, z toho dve tretiny do energetického
rozvoja rozvíjajúcich sa ekonomík. Väčšina investícii by mala prísť zo súkromného
sektora. Hlavné závery z publikácie WEO 2011 potvrdzujú stále nezastupiteľnú
úlohu všetkých zdrojov energie v nadchádzajúcom 25-ročnom období. Fosílne
palivá, vrátane uhlia, budú naďalej zohrávať významnú úlohu. Rovnako bude
pokračovať rast dopytu po rope a závislosť na nej sa zvýši najviac v oblasti Ázie.
Významnú úlohu môže v budúcom rozvoji energetického sektoru zohrať plyn, ktorého
flexibilita a prienik na svetové trhy ho robia atraktívnym zdrojom energie. Dôležité
miesto v energetickom mixe jednotlivých krajín bude patriť naďalej jadrovej
energetike. Ako zdroj čistej energie môže výrazným spôsobom prispieť k zabezpečeniu
energetickej bezpečnosti a udržateľnosti. Vyspelé, ale aj rozvíjajúce sa krajiny, sa budú
stále vo väčšej miere sústreďovať na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie
a vývoja nízkouhlíkových technológií. Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní energetickej
bezpečnosti bude zohrávať zvyšovanie energetickej efektívnosti.

Investície

„Nové hranice politík v globalizácii investícií“ bola témou Globálneho fóra OECD
pre medzinárodné investície, ktoré sa konalo v Paríži 9. decembra 2011. Zástupca
generálneho tajomníka OECD R. Boucher zdôraznil úlohu organizácie v definovaní
investičných politík a ďalších nástrojov, pričom netreba pozerať len na priame
zahraničné investície, ale na investície ako také. V oblasti protekcionizmu má OECD
úlohu monitoringu nových opatrení pre potreby Skupiny G20. Globálne fórum sa
zameralo na dôležité nové trendy v investíciách a aktivitách nadnárodných podnikov.
K témam patrili aj rastúca úloha vlád ako zdroja medzinárodných investícií (štátnych
investičných fondov), medzinárodné investície v poľnohospodárstve a nová geografia
medzinárodných investícií – obnovenie súkromných investícií v krajinách Stredného
východu
a severnej
Afriky.
Viac
informácií
možno
nájsť
na
www.oecd.org/investment/gfii.
OECD oficiálne pozvala dňa 6. decembra 2011 Kolumbiu na pristúpenie k Dohovoru
OECD o boji s korupciou zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných
obchodných transakciách (skrátene Protikorupčnému dohovoru OECD) a aby sa stala
40. členom Pracovnej skupiny OECD pre boj proti korupcii. Zástupca generálneho
tajomníka organizácie R. Boucher podpísal v Bogote príslušné listy s kolumbijským
prezidentom J. M. Santosom. Kolumbia sa tiež stane pozorovateľom vo Výbore pre
hospodársku súťaž a Investičnom výbore a dostala pozvánku aj na pristúpenie
k Deklarácii OECD o medzinárodných investíciách a nadnárodných podnikoch.

Obchod

Globálne fórum pre obchod bolo 8. – 10. novembra 2011 organizované na tému
obchodu a zamestnanosti ako vyvrcholenia prvej fázy nového projektu OECD, tzv.
ICITE (International Collaborative Initiative on Trade and Employment). Program
globálneho fóra sa venoval hlavne vzťahu obchodu, zamestnanosti a rastu, podstate
inkluzívneho rastu, otázkam ako je ovplyvnený medzinárodný obchod a ako
liberalizácia ohrozuje najslabšie skupiny v spoločnosti, implikáciám na zamestnanosť
z regionálnych obchodných integračných zoskupení, ako aj aplikovateľnosti skúseností
z národných politík zamestnanosti s liberalizáciou obchodu v iných krajinách. Hlavným
rečníkom bol renomovaný ekonóm, ktorý bol navrhnutý na Nobelovu cenu za
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ekonómiu, prof. Jagdish Bhagwati. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že nemožno účinky
medzinárodného obchodu vnímať v tom zmysle, že rozvojové krajiny „odoberajú“
pracovné miesta vyspelým krajinám. Podľa neho ide často o pozície, ktoré by vďaka
rastu ceny práce bez presunu na lacnejšie trhy vymizli. Presun výroby je podľa prof.
Bhagwatiho veľkou témou hlavne v USA, ktoré sa v súčasnosti pri 9%-nej
nezamestnanosti nachádzajú na križovatke a budú sa musieť rozhodnúť, ktorou cestou
sa vydajú. Práca z USA síce odchádza z dôvodu vysokých výrobných nákladov,
prichádza však do Indie a Číny, čo je z hľadiska svetového rozvoja „win-win“ situácia.
Podľa Bhagwatiho treba zabezpečiť funkčný medzinárodno-obchodný mechanizmus,
pričom bilaterálne liberalizácie podkopávajú samotnú podstatu multilateralizmu. Viac
informácií o globálnom fóre je možné nájsť na www.oecd.org/trade/gft a o projekte
ICITE na www.oecd.org/trade/icite.
Tohtoročné Globálne fórum pre poľnohospodárstvo (28. novembra 2011) sa

Pôdohospodárstvo venovalo téme: „Zlepšenie informovanosti v systéme agrárnych trhov, potravinovej
bezpečnosti a analýz pre lepšie rozhodovanie.“ Diskusie sa venovali predovšetkým
úlohe, štruktúre a cieľom nového nástroja zriadeného na základe konsenzu krajín G20,
tzv. AMIS-u. Ide o informačný systém pre agrárne trhy, ktorý bol vytvorený za
účelom boja proti negatívnym efektom volatility cien poľnohospodárskych komodít,
posilnenia transparentnosti agrárnych trhov, finančnej regulácie a zlepšenia
medzinárodnej spolupráce. Hlavným cieľom AMIS-u je zlepšenie kvality a časovej
dostupnosti informácií o poľnohospodárskych trhoch, keďže existujúce informačné
nástroje majú nízku hodnovernosť. Jeho význam vidia krajiny najmä pri tvorbe politík
a v rozhodovacom procese. Keďže na nástroji spolupracuje aj Organizácia OSN pre
výživu a poľnohospodárstvo (a ďalších 8 medzinárodných organizácií), jeho výstupy by
malo možnosť využívať všetkých 191 členských štátov FAO. Dočítate sa viac na
www.oecd.org/agriculture/globalforum.

Územný rozvoj

OECD prvýkrát vydala Regionálny výhľad „Regional Outlook 2011“. Výhľad
analyzuje možnosti ako môžu regionálne politiky prispieť k ekonomickému rastu
krajín, ale aj k dosiahnutiu špecifických cieľov v sektorových politikách. Publikácia
zdôrazňuje významnú úlohu regiónov a politík regionálneho rozvoja, ktoré môžu
zohrávať v oblasti zvyšovania zamestnanosti a realizácii inovačného potenciálu. Mestá
a vidiecke oblasti môžu významne prispieť aj v boji proti zmene klímy a pri prechode
ekonomík na „zelenší“ rast. Výhľad sa zmieňuje aj o nebezpečenstve zanedbávania
a podceňovania regionálnej dimenzie, predovšetkým v oblasti verejných financií,
pričom práve regióny môžu predstavovať hnací motor pri oživení ekonomiky.
Podľa OECD neexistuje univerzálny recept pre všetky regióny na dosiahnutie vyššieho
a trvalo udržateľnejšieho rastu. Všetky typy regiónov však majú rastový potenciál,
ktorý závisí od ich schopnosti využívať a mobilizovať svoje aktíva a zdroje.

Zdravotníctvo

Kľúčová publikácia OECD pre oblasť zdravotníctva „Health at a Glance 2011“
priniesla súhrnné štatistické informácie a umožňuje sledovať trendy a porovnať
výkonnosť zdravotného systému v SR s ostatnými členskými a vybranými nečlenskými
štátmi OECD. Publikácia mapuje oblasti, akými sú zdravotný stav, výkonnosť
v zdravotníctve, pracovná sila a zdravotnícke činnosti. Podľa OECD sa zdravotná
starostlivosť v členských krajinách zlepšuje, je však stále potrebné napredovať v oblasti
prevencie a liečby chronických ochorení, čo je kľúčové z hľadiska znižovania nákladov
na zdravotnú starostlivosť. K jedným z najdôležitejších odkazov publikácie patrí, že je
možné zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti aj bez nevyhnutného zvyšovania
výdavkov. Postavenie Slovenska v rebríčkoch porovnaní naznačuje, že potenciál
zlepšenia v zdravotníctve je obrovský. Podrobnejšiu informáciu je možné nájsť
v archíve správ na internetovej stránke našej stálej misie www.oecdparis.mfa.sk.

Znižovanie
administratívnej
záťaže

Na piatom zasadnutí Výboru OECD pre regulačnú politiku bol schválený návrh
odporúčaní OECD k regulačnej politike a správe, ktoré budú po zapracovaní
pripomienok začiatkom roku 2012 predložené na schválenie Radou OECD. OECD
ďalej predstavila návrh na posúdenie vykonateľnosti rozhodnutí a funkčnosti
regulačných orgánov a dodržiavania regulačných predpisov.
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Životné prostredie

Druhé hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovenskej republiky sa zavŕšilo
jeho oficiálnou publikáciou v Bratislave. Na jeho zverejnení 10. novembra 2011 sa
zúčastnili traja zástupcovia OECD vedení riaditeľom Direktoriátu pre životné
prostredie S. Uptonom. Za slovenskú stranu bol prítomný minister životného prostredia
SR J. Nagy. OECD hodnotí v správe ako si Slovensko počínalo v rokoch 2002 – 2010
v oblastiach zeleného rastu, environmentálneho manažmentu, medzinárodnej
spolupráce, zmeny klímy a energetiky, ako aj vzťahu pôdohospodárstva a životného
prostredia. OECD pre Slovenskú republiku sformulovala 35 relevantných odporúčaní,
pričom jedným z kľúčových je odporúčanie integrovať životné prostredie do
ekonomického rozvoja krajiny. Štúdia poskytuje inšpiráciu pre zvyšovanie
environmentálnej výkonnosti Slovenska, tvorbu a nastavenie domácej environmentálnej
politiky, ako aj sektorových politík, pri ktorých dochádza k interakcii a prepojeniu na
životné prostredie.
Správa bola preložená aj do slovenčiny, elektronicky je k dispozícii na stránke MŽP SR
www.enviro.gov.sk

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

Záujem o vstup do OECD prezentoval Kazachstan. Počas rokovania Rady OECD
22. novembra 2011 tento dlhodobý cieľ prezentoval kazašský premiér K. Massimov,
ktorý zároveň predstavil ekonomický vývoj krajiny.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
na mesiace február a marec 2012:

9. – 10. február
14. február
14. – 15. február
16. – 17. február
8. – 9. marec
8. – 9. marec
8. – 9. marec
12. – 17. marec
19. – 20. marec
26. – 27. marec
28. – 30. marec
29. – 30. marec

- Paríž, Okrúhly stôl pre inovácie a zelený rast „Zennström Philanthropies Roundtable on
Innovation and Green Growth“
- Paríž, ekonomické hodnotenie eurozóny
- Budapešť, Seminár Výboru pre regulačnú politiku na tému znižovania administratívnej záťaže
- Paríž, Globálne fórum pre hospodársku súťaž
- Chicago, 4. okrúhly stôl ministrov a primátorov na tému „Mobilizing Investment for Urban
Sustainability, Job Creation and Resilient Growth“
- Santiago, Parlamentný seminár OECD
- Rím, spoločný seminár OECD a FAO „Building Resilience for Adaptation to Climate Change
in the Agriculture Sector“
- Marseille, 6. svetové fórum o vode
- Paríž, Globálne fórum pre životné prostredie zamerané na zmenu klímy
- Paríž, Konferencia „Environmental Uses of Micro-organisms: an overiew of the state-of-theart and implications for biotechnology risk assessment“
- Paríž, zasadnutie Stálej skupiny IEA pre ropné trhy a núdzové otázky
- Paríž, zasadnutie Výboru pre environmentálnu politiku na ministerskej úrovni

Anotácie k publikáciám OECD
Stála misia začala koncom roka 2011 spracúvať krátku informáciu s anotáciami vybraných, pre Slovensko
relevantných publikácií OECD. Anotácie je možné nájsť na webovej stránke MZV SR (www.foreign.gov.sk) v časti
SR v OECD a preklikáte sa na ne aj cez stránku našej stálej misie (www.oecdparis.mfa.sk). Publikácie, o ktorých
v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež sú dostupné v Depozitnej knižnici OECD
na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci
verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného systému OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.
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