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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť
na niektoré výstupy našej činnosti
smerom k Slovensku, o ktorých sa
môžete podrobnejšie dočítať v tomto
čísle. Začíname ním tretí rok
publikovania dvojmesačníka. Patrí za
to vďaka celému kolektívu SM SR pri
OECD, a predovšetkým Kristíne
Gendovej Ruzsíkovej.
Z aktivít prepojených so životom na
Slovensku chcem vyzdvihnúť návštevu
predsedu Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC) Briana
Atwooda na Slovensku 3. októbra.
Jeho návšteva bola prepojená
s konferenciou zameranou na reflexiu
kapacít SR na poskytovanie rozvojovej
pomoci, ako aj na bilaterálne
rozhovory s najvyššími predstaviteľmi
Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR,
Ministerstva financií SR a Národnej
rady SR. Prepojenie konferencie
s technickým seminárom na tému
plnenia kritérií pre vstup do Výboru
OECD pre rozvojovú pomoc posunulo
zainteresované krajiny do napĺňania
ambície stať sa členskými krajinami
tohto výboru.

Foto: Stála misia

k pracovným príležitostiam,
vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti
a bývaniu. V OECD sme premietli
celovečerný film slovenského režiséra
Martina Šulíka Cigán.
Vo vzťahu k Slovensku sa niesol celý
mesiac október, a to predovšetkým
finišujúcim ekonomickým hodnotením
SR. Hlavné odporúčania
Ekonomického prehľadu SR 2012
plánuje prezentovať na Slovensku
generálny tajomník OECD 6.
decembra. Hodnoteniu predchádzali
bilaterálne konzultácie štátneho
tajomníka Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR
Branislava Ondruša s riaditeľom
príslušného direktoriátu OECD.

Organizácii sa podarilo rozbehnúť
prácu na novom horizontálnom
projekte „Nové prístupy
k ekonomickým výzvam“ (NAEC)
Slovensko zorganizovalo 9. októbra
zasadnutím, na ktorom boli
na pôde OECD „Rómsky deň“.
diskutované príčiny globálnej krízy,
Otvorenie výstavy detí z rómskej školy ako aj možné východiská z nej. Tie si
v Jarovniciach bolo vhodnou
vyžadujú nové prístupy a
príležitosťou prezentovať rómsku
metodologické rámce, tým aj
problematiku v európskom kontexte,
zvýraznenie iných dimenzií merania
najmä v kontexte prístupu tejto
ekonomickej aktivity ako je zaužívaný
sociálne slabej skupiny obyvateľstva
hrubý domáci produkt.

Potvrdením tohto prístupu bolo
i vystúpenie laureáta Nobelovej ceny
na pôde OECD, profesora Daniela
Kahnemana, psychológa, ktorému
bola nedávno udelená cena za
ekonómiu. Okrem iných, pre OECD
tradičných tém, spustenie tohto
projektu rezonovalo aj počas
parlamentného zasadnutia na
najvyššej úrovni, ktorého sa zúčastnil
vedúci Stálej delegácie NR SR
v OECD Jozef Kollár.
OECD hostila 29. októbra historicky
prvé stretnutie francúzskeho
prezidenta s najvyššími predstaviteľmi
medzinárodných ekonomických
organizácií (Medzinárodný menový
fond, Svetová obchodná organizácia,
Svetová banka a Medzinárodná
organizácia práce). François
Hollande s nimi prediskutoval potrebu
prijímania krokov v politike na
globálnej a európskej úrovni, ako aj
možnosti pre posilnenie konkurenčnej
schopnosti hospodárstva Francúzskej
republiky.
Stála misia Vám v tomto čísle
dvojmesačníka prináša rozhovor
s profesorkou Anettou Čaplánovou,
prorektorkou pre vedu a doktorandské
štúdium Ekonomickej univerzity
v Bratislave.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte
mi skončiť ubezpečením, že stála
misia je pripravená na ďalšie
pokračovanie našej spolupráce.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR
pri OECD
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Horizontálne
projekty OECD
na roky 2013 - 2014

V rokoch 2013 – 2014 bude OECD pracovať na týchto horizontálnych projektoch:
Nové prístupy k ekonomickým výzvam (NAEC), Nezamestnanosť/zručnosti/rast
pracovných príležitostí, Rozvojová spolupráca, Stratégia pre rozvoj, Zelený rast,
Kapitál založený na znalostiach, Trvalo udržateľný rozvoj, Zmena klímy, Inovácie/nové
zdroje ekonomického rastu, Rodové záležitosti, Demografický vývoj, Obchod
v pridanej hodnote, Zdravie, Príspevok k práci Skupiny G20 a iných medzinárodných
inštitúcií, Meranie pokroku spoločností, Voda.

NAEC

OECD spustila tento rok strategickú iniciatívu generálneho tajomníka Nové prístupy
k ekonomickým výzvam (New Approaches to Economic Challenges – NAEC). Jej
cieľom je prehodnotiť analytické prístupy a modely OECD, ktoré zlyhali pri včasnom
a správnom identifikovaní začiatku, hĺbky a dôsledkov krízy. Projekt NAEC bol
schválený členskými krajinami na ministerskom zasadnutí Rady v máji 2012, pričom sa
dohodlo vytvorenie skupiny elitných expertov, tzv. NAEC Group.
Prvé stretnutie Skupiny NAEC, ktoré viedli generálny tajomník a hlavný ekonóm
OECD, sa uskutočnilo koncom októbra. Diskusia bola sústredená do štyroch blokov: 1.
prehodnotenie makroekonomických cieľov (menová a fiškálna politika), 2. finančný
systém podporujúci rovnovážny ekonomický rast, 3. sociálne dôsledky krízy
a zamestnanosť a 4. hlavné trendy vývoja globálnej ekonomiky.

Rozvojová
spolupráca

Bratislava bola 3. októbra 2012 dejiskom odbornej konferencie o posilnení kapacít
slovenskej rozvojovej spolupráce. Konferenciu otvoril v priestoroch Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR štátny tajomník rezortu diplomacie Peter
Burian. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam správy OECD hodnotiacej systém
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a pokrok dosiahnutý v plnení jej
odporúčaní: „Slovensko je úspešným príkladom prechodu od prijímateľa
k poskytovateľovi rozvojovej pomoci“. Predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc
Brian Atwood ocenil snahu SR v napĺňaní odporúčaní OECD a poukázal na jedinečné
skúsenosti SR v oblasti reforiem transformácie spoločnosti. Podčiarkol, že rozvojová
spolupráca SR by sa mala sústrediť na odovzdávanie týchto skúseností krajinám
nachádzajúcim sa v procese transformácie. Účasť na hodnotení OECD označil štátny
tajomník Burian za prvý, ale dôležitý krok smerom k členstvu vo Výbore OECD pre
rozvojovú pomoc. Podľa Briana Atwooda Slovensko patrí do klubu donorov rozvojovej
pomoci, preto by malo mať svoje miesto v tomto výbore OECD.
Konferencia pokračovala na druhý deň seminárom, ktorého cieľom bolo porovnať
skúsenosti a pokrok, ktoré dosiahli štyri krajiny EÚ-12 (SR, Česká republika, Slovinsko
a Poľsko) pri plnení odporúčaní Výboru OECD pre rozvojovú pomoc.
Brian Atwood na Slovensku absolvoval aj sériu bilaterálnych rokovaní: so štátnym
tajomníkom rezortu diplomacie Petrom Burianom, so štátnym tajomníkom Ministerstva
financií SR Vasilom Hudákom a predsedom Zahraničného výboru Národnej rady
Slovenskej republiky Františkom Šebejom. S každým z nich diskutoval o súčasných
výzvach slovenskej rozvojovej spolupráce.

Trvalo udržateľný
rozvoj

OECD využila vysokú koncentráciu ministrov životného prostredia na zasadnutí
Konferencie zmluvných strán Dohovoru Organizácie spojených národov o ochrane
biologickej diverzity (CBD COP11) v indickom Hyderabade (8. – 19. októbra 2012)
a zorganizovala svoj tradičný ministerský Okrúhly stôl pre trvalo udržateľný
rozvoj. Slovenskú republiku na ňom zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného
prostredia SR Ján Ilavský. Téma okrúhleho stola bola, v nadväznosti na tému CBD
COP11, „Obchod, biodiverzita a služby ekosystémov“. V súlade s charakterom
organizácie, sa OECD venuje tejto téme predovšetkým z ekonomického hľadiska.
Zámerom diskusie OECD bolo motivovať tvorcov politík a zástupcov obchodnej sféry
k identifikovaniu ekonomických nástrojov, ktoré by mohli prispieť k podpore ochrany
biodiverzity a jej trvalo udržateľného využívania zo strany súkromného sektora za
súčasného zachovania ekonomického rastu a rozvoja.
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Počas stretnutia sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie štátneho tajomníka
Ilavského s riaditeľom Direktoriátu OECD pre životné prostredie Simonom
Uptonom. Prediskutovali spolu doterajšiu spoluprácu envirorezortu s OECD a ako
možnosti ďalšej spolupráce identifikovali oblasti zeleného rastu (skúsenosti a expertíza
OECD a jej členských štátov), vrátane práce na indikátoroch zeleného rastu (na ktorých
v súčasnosti pracuje aj Slovenská agentúra životného prostredia), ako aj racionálneho
využívania a správneho oceňovania prírodných zdrojov (hodnota biodiverzity
a ekosystémov, ekosystémové účtovníctvo). Simon Upton prijal pozvanie na návštevu
Slovenska v druhej polovici roka 2013.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové politiky
Doprava

Prioritami nového generálneho tajomníka Medzinárodného dopravného fóra (ITF)
Josého Viegasa, ktorý sa ujal svojej funkcie v auguste 2012, budú posilnenie ITF
poskytovaním vyššej hodnoty pre členské krajiny, prijatie reforiem rozpočtu
a riadenia organizácie a získanie nového mandátu od ministrov dopravy počas
ministerského zasadnutia v Lipsku v máji 2013. Ďalej sa chce generálny tajomník
zamerať na posilnenie pridanej hodnoty fóra predovšetkým limitovaním otázok, ktoré
ITF rieši, na také, ktoré sú v záujme všetkých členských krajín, lepším nastavením
výstupov fóra, tak, aby sa členské príspevky krajín lepšie zhodnotili previazaním aktivít
na ich konkrétne požiadavky. José Viegas chce ďalej viac zaangažovať súkromný
sektor a motivovať ho k včasnému identifikovaniu kľúčových politických otázok, ako aj
využiť príspevky súkromného sektora v prospech zníženia členských príspevkov krajín.
Regionálnu rovnováhu a vyváženosť v oblasti rôznych typov dopravy chce generálny
tajomník dosiahnuť lepším geografickým prerozdelením aktivít fóra, plánuje posilniť
segmenty leteckej a námornej dopravy a vypracovať strategický plán rozširovania ITF.
Pre vytvorenie rozumného právneho a rozpočtového rámca považuje Viegas za
prvoradé prijatie strategického rozpočtu a reformy riadenia organizácie. Ani v jednej
z týchto navrhovaných reforiem zatiaľ nedošlo medzi členskými krajinami ku
konsenzu, narastá však tlak zo strany ITF, aby sa tak stalo čo najskôr.

Ekonomika

Ekonomické hodnotenie Slovenskej republiky prebehlo v OECD 22. októbra 2012.
Hodnotiaca správa OECD, tzv. Ekonomický prehľad Slovenskej republiky (Economic
Survey of the Slovak Republic) sa zamerala na makroekonomický vývoj a fiškálnu
situáciu. Špeciálnou témou ekonomického prehľadu SR je efektívnosť výdavkov, najmä
na trhu práce a vo vzdelávaní. Delegáciu SR viedol hlavný ekonóm a šéf Inštitútu
finančnej politiky Ministerstva financií SR Martin Filko. Na hodnotení rezonovali
predovšetkým otázky rizík makroekonomického vývoja, posilnenia domácich zdrojov
rastu, jasnejších odporúčaní v oblasti posilnenia výberu daní či vplyvu konsolidačných
opatrení na ekonomický rast. V oblasti trhu práce potrebuje SR podľa OECD reformu
aktívnych politík trhu práce a efektívne prepojenie škôl s potrebami trhu práce (najmä
reformu odborného vzdelávania).
SR sa s väčšinou odporúčaní OECD stotožnila. Hlavné výhrady slovenskej strany
zazneli na margo odporúčania OECD zlepšiť rozpočtový postup, konkrétne znížiť počet
hlavných rozpočtových položiek a navýšiť koncoročnú flexibilitu presúvania
prostriedkov. V SR totiž chýba vyhodnocovací systém použitia verejných prostriedkov
(value for money), a preto by toto opatrenie mohlo byť rizikové. SR tiež požadovala
úpravu textu správy týkajúceho sa Zákonníka práce v zmysle jeho najnovšieho znenia.
SR nesúhlasí, že novou úpravou dôjde k výraznému znižovania jeho flexibility – SR
bude aj po úpravách na priemere indikátora EPL (employment protection legislation)
krajín OECD. V oblasti školstva SR nesúhlasí so zdôrazňovaním segregácie Rómov.
Odporúčanie OECD zvýšiť platy učiteľom by malo byť doplnené o podmienku
kondicionality, t.j. výkonnostné hodnotenie učiteľov.
Na príprave Ekonomického prehľadu SR aktívne spolupracovali pracovníci Inštitútu
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finančnej politiky Ministerstva financií SR. Ekonomický prehľad SR bude oficiálny
predstavený 6. decembra 2012 generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom
v Bratislave.

Energetika

Riadiaci výbor Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) zasadal Paríži 18. – 19. októbra
2012. Najdôležitejším prerokovaným bodom bol návrh na reformu rozpočtu
agentúry. Z pohľadu Slovenska a ďalších štyroch krajín, ktoré sú proti najnovšiemu
návrhu na finančnú reformu rozpočtu agentúry (Francúzsko, Belgicko, Česká republika
a Maďarsko) je dôležitý záver, že táto problematika bola odstúpená na rokovanie Rady
OECD, pričom tejto otázke bude potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Od
posledného zasadnutia Riadiaceho výboru NEA rozhodla Rada OECD v máji 2012
o pristúpení Ruskej federácie do agentúry a Databanky NEA s platnosťou od 1.
januára 2013. Rusko sa takto už de facto stalo členom agentúry. Došlo k výraznému
pokroku v spolupráci s Čínou. NEA ďalej informovala o aktivitách Medzinárodného
fóra pre jadrové reaktory IV. generácie (GIF), ktorého hlavným cieľom je výskum
a vývoj potrebný na umožnenie výroby a ich uplatnenie v praxi jadrových reaktorov IV.
generácie. Sekretariát NEA informoval aj o novom projekte experimentov zmierňovania
vodíkového nebezpečenstva pri zabezpečovaní jadrovej bezpečnosti HYMERES
(Hydrogen Mitigation Experiments for Reactor Safety). Zámerom projektu je zlepšiť
pochopenie nebezpečenstva explózií vodíka pre potenciálne poškodenie ochranných
plášťov jadrových reaktorov v prípade havárií, podporiť bezpečnostné prvky reaktorov
a produkovať experimentálne údaje na vysokej úrovni. Zaujímavá bola informácia
o japonskom systéme kompenzácií za haváriu Jadrovej elektrárne Fukušima – Daiči.
Japonsko nie je členom žiadneho medzinárodného dohovoru o zodpovednosti za škodu
spôsobenú haváriami v jadrových zariadeniach, aplikuje však mnohé z opatrení,
s výnimkou jedného – operátor znáša neobmedzenú zodpovednosť za spôsobenú škodu.
Na základe toho operátor vo Fukušime – Daiči TEPCO zaplatí na kompenzáciách za
spôsobené škody približne 2 546 miliárd japonských jenov. Diskusia o politike jadrovej
bezpečnosti sa venovala konceptu DID (Defence in Depth), ktorý zahrňuje viaceré
vrstvy navzájom nezávislej ochrany. Tento koncept bol vylepšovaný na základe
skúseností a poučení z rôznych jadrových havárií. Technicky je koncept DID
zabezpečovaný na piatich úrovniach, od úrovne jeden (normálna činnosť) až po úroveň
päť (signifikantný únik rádioaktivity). Pre každú úroveň sú navrhnuté základné núdzové
opatrenia. Havária vo Fukušime vyvolala potrebu zlepšenia tohto konceptu na všetkých
piatich stupňoch. Pre nasledujúce obdobie bude potrebná globálna harmonizácia DID
v úzkej spolupráci všetkých zainteresovaných organizácií.
Riadiaca rada Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa 23. – 24. októbra
2012 venovala vývoju na ropnom trhu. V období od januára 2012 došlo k nárastu
produkcie v USA a krajinách regiónu MENA. Nárast v 2. štvrťroku 2012 vystriedal
pokles v treťom. Celkovo v celosvetovom meradle došlo k rastu produkcie a poklesu
cien. Na druhej strane, rástli ceny ropných produktov. Sankcie voči Iránu prinášajú
efekt, aj keď je zložité sledovať ich dopad. Agentúra ďalej informovala o spolupráci
s partnerskými krajinami v oblasti zabezpečenia energetickej bezpečnosti predovšetkým
prostredníctvom systému núdzovej pripravenosti a posledných aktivitách v tejto oblasti.
Individuálna energetická bezpečnosť krajiny je posilnená koordináciou s ostatnými
krajinami. Rastúca závislosť krajín na dovozoch ropy a potenciálne nebezpečenstvá
prerušenia dodávok sú predpokladmi posilnenia dialógu IEA s partnerskými krajinami,
ktoré sa zúčastňujú spoločných cvičení núdzovej pripravenosti. IEA predstavila
špeciálnu správu o Iraku, ktorá je súčasťou publikácie Svetového energetického
výhľadu 2012. Správa obsahuje kapitoly o energetickom sektore, rekonštrukcii
a dôsledkoch irackého vývoja na globálny energetický trh. Irak má významné zásoby
ropy a zemného plynu, pričom v súčasnosti je už tretím najväčším vývozcom ropy.
Štúdia predpokladá významný nárast produkcie až na 8 miliónov barelov denne v roku
2025 z dnešných 3 miliónov barelov. Čo sa týka zemného plynu, IEA očakáva nárast
produkcie na 90 miliónov m3 zo súčasných 70 miliónov. Irak by sa mohol stať
významným vývozcom ropy a plynu do Ázie.
V oblasti priorít agentúry je kladený veľký dôraz na technologické inovácie a zmenu
klímy. V tejto súvislosti má svoje miesto publikácia „Perspektívy energetických
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technológií“ zverejnená v júni tohto roka.
Reštrukturalizácia agentúry bola prakticky ukončená. V činnosti agentúry má svoju
stálu prioritu bezpečnosť energetických dodávok, ktorá je hlavným predmetom
spolupráce s partnerskými krajinami. V súčasnosti IEA pracuje na podmienkach novej
spolupráce s partnerskými krajinami. Už šesť kľúčových krajín prejavilo veľký záujem
o rozpracovanie tzv. asociačného princípu.
V rámci návrhu práce a rozpočtu IEA na rok 2013 – 2014 boli predstavené dva
scenáre rozpočtu. Alternatíva jeden ráta s rozpočtom na úrovni nulového reálneho
rastu (ZRG), od ktorého je odpočítané efektívne šetrenie s väčším využitím
prostriedkov z rezervy vytvorenej z prebytkov predaja publikácií. Alternatíva dva
predstavuje rozpočet na pokračujúcej báze nulového nominálneho rastu (ZNG).
Agentúra preferuje prvú alternatívu. O návrhu bude ďalej rokovať Rozpočtový výbor
IEA s tým, že záverečný návrh prerokuje Riadiaca rada agentúry na svojom zasadnutí
v decembri 2012.
Agentúra ďalej informovala o účasti na 18. konferencii zmluvných strán Rámcového
dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy (COP 18) v katarskej Dohe
(26. novembra – 6. decembra 2012), kde bude mať IEA zastúpenie na najvyššej úrovni.
Nasledujúce zasadnutie Riadiacej rady IEA na ministerskej úrovni sa bude konať 19.
– 20. novembra 2013 v sídle OECD, a to za účasti partnerských a kandidátskych krajín.

Investície

Obchod
(exportné úvery)

Počas októbrového zasadnutia Investičného výboru bolo rozhodnuté o založení
Pracovnej skupiny pre zodpovedné podnikateľské správanie (Working Party on
Responsible Business Conduct). Nová pracovná skupiny by mala predstavovať fórum
pre diskusiu o Smerniciach OECD pre nadnárodné podniky a OECD Due Diligence
Guidance for Responisble Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and HighRisk Areas. Nejde však o novú tému, keďže diskusii o oboch nástrojoch sa Investičný
výbor venuje už vyše desať rokov.
Bratislava bola 20. – 21. septembra 2012 dejiskom 23. zasadnutia Podskupiny
OECD „Environmental Practitioners“, ktorá patrí pod Pracovnú skupinu pre
exportné úvery a garancie. Zasadnutie sa venovalo najmä odborným technickým
otázkam spojeným s implementáciou nového znenia spoločných prístupov, mandátu
pracovnej skupiny, ako aj použitiu medzinárodných pravidiel pre východiskové hodnoty
pre vykazovanie emisií skleníkových plynov. Na stretnutí sa zúčastnilo 54 účastníkov
z členských krajín OECD, Ruska, ktoré je aktuálne jedinou pristupujúcou krajinou do
organizácie, ako aj Indonézie, ktorá patrí medzi tzv. kľúčových partnerov (novšie
pomenovanie pre krajiny posilneného zaangažovania – EE5).
Slovenskú republiku zastupuje na stretnutiach Pracovnej skupiny pre exportné úvery
a garancie Eximbanka SR. K náročnej problematike medzinárodných pravidiel
a obmedzení pri štátom podporovaných exportných úveroch pristupuje Eximbanka SR
so zodpovednosťou, a to nielen v oblasti gentlemanskej dohody Konsenzu OECD, ale aj
v nadväzujúcich oblastiach odporúčaní Rady OECD, ktoré ratifikovala. Jednou z týchto
oblastí sú aj spoločné prístupy pri štátom podporovaných exportných úveroch, životnom
prostredí a sociálnom due diligence („Common approaches for officialy suported export
credits and environmental and social due diligence – The Common Approaches“), ktoré
boli aktualizované v júni tohto roku.

Ochrana
spotrebiteľa

Počas zasadnutia Pracovnej skupiny pre bezpečnosť spotrebných tovarov (viac na
www.oecd.org/sti/consummerproductsafetyworkattheoecd.htm) organizácia oficiálne
spustila
nový
online
portál
na
posilnenie
bezpečnosti
výrobkov
(www.globalrecalls.oecd.org). Portál by mal umožniť spotrebiteľom, podnikateľom
a vládam rýchly a ľahký prístup k najnovším informáciám o produktoch, ktoré boli
nahlásené do zoznamu ako chybné a škodlivé na trhoch Austrálie, Kanady, EÚ a USA.
Cieľom tohto nástroja je posilnenie bezpečnosti výrobkov, keďže podľa OECD ročne
úmrtia a zranenia spôsobené zdraviu škodlivými výrobkami spôsobia náklady
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v odhadovanej výške viac ako 1 miliardy amerických dolárov.
Pri svojom rozhodovaní o nákupe tovaru si budú môcť spotrebitelia preveriť
bezpečnosť výrobkov, akými sú detské kočíky a fľaše, bicykle a ďalšie. Portál tiež
pomôže pri lepšej koordinácii a spolupráci medzi regulátormi a vládami pri aktivitách
zameraných na ochranu spotrebiteľa. Tento nástroj však nemá ambíciu fungovať ako
výstražný systém pre zdraviu škodlivé potravinárske výrobky.

Pôdohospodárstvo OECD vo svojej aktuálnej správe „Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych
politík OECD 2012“ konštatuje naďalej klesajúcu úroveň podpôr pre
poľnohospodárov. Podľa organizácie ide dokonca o historicky najnižšiu úroveň
podpôr pre agrosektor (19% z celkových hrubých príjmov poľnohospodárov). Svedčí to
o dlhodobo klesajúcom trende, pričom ide o najnižšiu úroveň od polovice
osemdesiatych rokov, keď OECD začala sledovať výšku a štruktúru
poľnohospodárskych podpôr svojich členských krajín. V tom čase bol ukazovateľ PSE
(ekvivalent produkčných subvencií), vyvinutý OECD, takmer na dvojnásobnej úrovni
(37%). Organizácia vidí príčinu poklesu viac vo vývine na svetových
poľnohospodárskych trhoch ako v explicitných zmenách v poľnohospodárskych
politikách členských krajín.
Medzi jednotlivými členskými krajinami pretrváva veľká variabilita. Najnižšiu výšku
podpôr majú naďalej Nový Zéland (1%), Austrália (3%) a Čile (4%). Na opačnej strane
sa nachádzajú krajiny, akými sú Nórsko (60%), Švajčiarsko (56%), Južná Kórea (50%)
a Island (47%). Podpora v EÚ ako celku dosiahla výšku 20%, čo je oproti monitoringu
2011 pokles o 2%. OECD vysvetľuje túto variabilnosť rozdielnymi
poľnohospodárskymi, ekonomickými a sociálnymi politikami krajín, ako aj rôznou
mierou pokroku v reforme ich poľnohospodárskych politík.
Priemerná výška poľnohospodárskych podpôr v krajinách OECD dosiahla v roku 2011
z celkového priemerného hrubého domáceho produktu krajín OECD 1%, čo je nárast
o jeden percentuálny bod oproti priemeru rokov 2009 – 2011 z predchádzajúceho
monitoringu (0,9%). Z dlhodobého hľadiska však došlo v rámci zóny OECD k poklesu
z 3% v rokoch 1986 – 1988 na 1,6% v 1995 – 1997 a súčasné 1%. OECD vysvetľuje
tento pokles stratou dôležitosti poľnohospodárstva v globálnom hospodárstve.
OECD „víta vývoj smerom k znižovaniu celkovej výšky podpôr v poľnohospodárstve,
zostáva však dôležité lepšie zacielenie poľnohospodárskej politiky a zlepšenie pomeru
cena-efektivita. Podpory majú byť viac prepojené na zvýšenie produktivity
a konkurencieschopnosti poľnohospodárov. Vlády by sa mali takisto viac zamerať na
riešenie environmentálnych problémov, zabezpečenie udržateľného využívania
prírodných zdrojov a pomoc poľnohospodárom na lepšie zvládanie rizika. Prišla chvíľa
na orientovanie poľnohospodárskej politiky viac k aktuálnym výzvam, a to napríklad
stimulovaním inovácií naprieč celým agrokomplexom.“

Priemysel
(znalostná
ekonomika)

„Smerom k silnejšiemu, zelenému a inkluzívnemu rastu“ – to bol názov Globálneho
fóra pre znalostnú ekonomiku, ktoré sa 18. – 19. septembra 2012 konalo
v juhokórejskom Soule a ktoré nadväzovalo na minuloročné septembrové globálne
fórum v Paríži.
Pôvodne bolo Globálne fórum pre znalostnú ekonomiku vytvorené ešte v roku 2001
a tematicky riešilo problematiku dvoch oblastí: biotechnológií a digitálnej ekonomiky
a elektronického obchodu (e-commerce). Od roku 2002 nezasadalo. Minulú jar schválili
štyri výbory OECD (Výbor pre priemysel, inovácie a podnikanie, Výbor pre vednú
a technologickú politiku, Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku
a Výbor pre spotrebiteľskú politiku) opätovné obnovenie činnosti globálneho fóra
s novým mandátom. Globálne fórum má predstavovať spoločnú platformu práce OECD
pre oblasti vedy, technológií a inovácií a zabezpečiť synergiu a dialóg aj s nečlenskými
krajinami organizácie v kľúčových horizontálnych a vertikálnych otázkach a vytvoriť
sieť expertov a tvorcov politík v dlhodobom horizonte.
Okrem členských krajín OECD sa na globálnom fóre zúčastňujú aj zástupcovia krajín,
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ktoré patria medzi kľúčových partnerov, Ruská federácia a ďalšie nečlenské krajiny
najmä z Ázie a Latinskej Ameriky.
Tohtoročné globálne fórum sa zameralo na prerokovanie dvoch aktuálnych tém
znalostnej ekonomiky: podpory nových zdrojov rastu a zamestnanosti a zeleného,
inkluzívneho a udržateľného rastu – politík a prístupov, ktoré majú napomôcť rozvoju
udržateľného a inkluzívneho rozvoja. Fóra sa zúčastnilo približne 300 predstaviteľov
z vládneho sektora, podnikateľskej sféry, univerzít a mimovládnych organizácií. OECD
sa snaží aj týmto fórom vytvoriť sieť expertov a tvorcov politík z oblasti znalostnej
ekonomiky a inovácií a formou širokého dialógu vytipovať oblasti, ktoré bude
organizácia ďalej analyzovať a rozpracovávať do systémových riešení a odporúčaní pre
politiky inovácií a rastu.

Územný rozvoj

Na seminári OECD k budúcnosti prístavných miest (14. septembra 2012) bol oficiálne
spustený spoločný projekt SR a OECD s názvom „Dunajská os – prípadová štúdia
prístavných miest Bratislava, Komárno a Štúrovo“. Ide o multirezortný projekt, na
ktorom sa na slovenskej strane zúčastňujú Úrad vlády SR a rezorty životného
prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý je aj hlavným
koordinátorom projektu. Projekt bol podporený z mechanizmu spoločných projektov
SR a OECD na rok 2012. Jeho hlavným cieľom je identifikovať súčasné a potenciálne
dopady prístavov na mestá a regióny pozdĺž rieky Dunaj, a to najmä v Slovenskej
republike. Prípadová štúdia bude zameraná na identifikovanie možností pre rozvoj
dopravnej infraštruktúry na Dunajskej vodnej ceste, s cieľom zabezpečenia splavnosti
Dunaja spôsobom rešpektujúcim princíp trvalo udržateľného rozvoja. Realizácia
odporúčaní OECD môže prispieť k odstráneniu prekážok a rozdielov vo využívaní
potenciálu vnútrozemskej vodnej dopravy medzi západnou a východnou časťou Európy.
Osobitný dôraz bude kladený na rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji –
Bratislavy, Komárna a Štúrova a na rozvoj vnútrozemských prístavov výrobcov
automobilov v Slovenskej republike. Publikovanie prípadovej štúdie sa očakáva v 1.
polroku 2013.

Veda a technológie OECD vydala publikáciu s názvom „Výhľad pre oblasti vedy, technológií a priemyslu

2012“ (OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012). Vo výhľade
organizácia mapuje hlavné politiky, trendy a výkonnosť členských a vybraných
nečlenských krajín v oblasti vedy, technológií, priemyslu a inovácií. Venuje sa
základným politikám a faktorom inovácií, vplyvu krízy na investície krajín do výskumu
a vývoja, zeleným inováciám a technológiám, vzťahu vedy a technológií k starnutiu
obyvateľstva a inováciám pre rozvoj. Ďalej rozoberá budovanie kapacít pre inovácie,
ich riadenie, ľudské zdroje, interakciu a kooperáciu. V publikácii sú obsiahnuté aj
profily krajín s porovnaním jednotlivých ukazovateľov, čo slúži na názorné posúdenie
výkonnosti konkrétnych národných politík. Zo základných nových poznatkov v oblasti
vedy a technológií OECD konštatuje, že kríza, ktorá sa začala v roku 2008, mala
prakticky vo všetkých krajinách negatívny vplyv na objem podnikateľských investícií
do oblasti inovácií. Čína a Južná Kórea posilnili svoje postavenie v oblasti inovácií,
a naopak v prípade iných krajín (Grécko) práve kríza vo väčšej miere odhalila slabé
miesta v inováciách a celkovo v oblasti výskumu a vývoja, pokiaľ ide o sektory
(automobilový) alebo typ inovácií (finančné).
Pre Slovenskú republiku publikácia predstavuje vhodný nástroj na porovnanie sa
s ostatnými vyspelými ekonomikami OECD a lepšie identifikovanie slabých miest, čo
môže poslúžiť pri tvorbe nových politík. V profiloch jednotlivých krajín OECD pre SR
identifikovala štyri kľúčové úlohy: 1. zvrátiť klesajúci trend v súkromných investíciách
do výskumu a vývoja a zabezpečiť podporu podnikateľskej sféry pre jej väčšie
angažovanie v oblasti výskumu a vývoja, 2. rozvíjať vysoko kvalitný výskum a vývoj
a technickú infraštruktúru, 3. posilniť kvalitu ľudských zdrojov od primárnej po
terciárnu úroveň a 4. zlepšiť riadenie národného inovačného systému (transparentnosť,
koordinácia, administrácia fondov EÚ, univerzity).
Za rizikový je tiež pokladaný možný pokles verejných investícií do inovácií vzhľadom
na prebiehajúcu fiškálnu konsolidáciu v SR. Na Slovensku OECD konštatuje celkovo
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problém s nízkym objemom hrubého domáceho produktu na výskum a vývoj (GERD –
Gross domestic expenditure on R&D na úrovni 0,6% hrubého domáceho produktu), ale
zároveň aj nízkym podielom podnikateľskej sféry (BERD – Business enterprises
expenditure on R&D na úrovni 0,27% hrubého domáceho produktu) na týchto
investíciách. SR je pritom v mnohých ukazovateľoch na najnižších priečkach, dokonca
v niektorých ukazovateľoch došlo ešte k zhoršeniu oproti roku 2007. Pre porovnanie,
Česká republika dáva na výskum a vývoj podstatne väčšie percento hrubého domáceho
produktu a v štatistikách OECD figuruje na stredných priečkach.

Vzdelávanie

Dvadsiate vydanie vlajkovej publikácie OECD „Vzdelávanie v kocke, OECD v číslach
2012“ (Education at a Glance, OECD Indicators 2012) na základe širokého rozsahu
indikátorov porovnáva stavy jednotlivých vzdelávacích systémov v krajinách OECD,
ako aj v krajinách s rozvíjajúcimi sa ekonomikami.
Podľa aktuálnej publikácie OECD dochádza v oblastiach globálneho vzdelávania
a ekonomiky už dlhšie obdobie k významnej premene, ktorú z väčšej časti podnietili
dve kľúčové zmeny: vzostup znalostnej ekonomiky a celosvetový prudký nárast
vyššieho vzdelávania, ktoré poskytuje viac príležitostí miliónom ľudí a spôsobuje, že sa
v celosvetovom meradle výrazne rozšírili rady vysoko vzdelaných jedincov. Publikácia
tieto oblasti skúma vzhľadom na globálnu recesiu v rokoch 2009 – 2010. OECD
konštatuje, že žiadna skupina ľudí ani krajina, bez ohľadu na úroveň vzdelania, nie je
úplne odolná voči následkom celosvetového ekonomického poklesu. Zároveň sa však
ukazuje pozoruhodná odolnosť ekonomických výhod a výhod na trhu práce, ktoré
z dosiahnutia vyššej úrovne vzdelania vyplývajú – a to aj za zlých finančných
podmienok. Správa teda potvrdzuje, že úroveň dosiahnutého vzdelania ovplyvňuje
mieru zamestnanosti a možnosti jednotlivcov zamestnať sa. Vo všeobecnosti platí,
že ľudia s vyšším vzdelaním majú lepšie šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Vo
všetkých krajinách OECD je v priemere 83% populácie s vysokoškolským vzdelaním
zamestnaných. Priemerná miera zamestnanosti klesá na 74% v prípade populácie, ktorá
dosiahla stredoškolské vzdelanie, a na 56% u tých, ktorí nemajú stredoškolské
vzdelanie.
Krajiny OECD vynaložia na vzdelávanie v priemere 6,2% hrubého domáceho
produktu, pričom situácia v jednotlivých krajinách OECD sa rôzni. Viac ako 7%
hrubého domáceho produktu vynaložili na vzdelávanie v Dánsku, Izraeli, Južnej Kórei,
na Islande, Novom Zélande a v USA. Naproti tomu, v Českej republike, Maďarsku,
Taliansku a na Slovensku to bolo menej ako 5%. Iba štyri krajiny vynakladajú na
vysokoškolské vzdelávanie menej ako 1% hrubého domáceho produktu: Brazília
(0,8%), Indonézia (0,7%), Slovensko (0,9%) a Juhoafrická republika (0,6%), pričom
priemer v krajinách OECD sa pohybuje okolo 1,6%. Krajiny OECD dávajú v priemere
13% celkových verejných výdavkov na vzdelávanie. Aj v tejto oblasti Slovensko
zaostáva. Spolu s Českou republikou, Japonskom a Talianskom je to menej ako 10%.
Viac sa dozviete na www.oecd.org/edu/eag2012.htm.

Zamestnanosť

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš
konzultoval 12. októbra 2012 na pôde OECD pripravovaný Ekonomický prehľad SR,
ktorý bude tento rok zameraný špeciálne aj na aktívne politiky trhu práce. Ich
nastavenie, ako aj inšpiráciu vhodnými skúsenosťami iných členských krajín
organizácie, prediskutoval s riaditeľom Direktoriátu pre zamestnanosť, prácu a sociálne
záležitosti Johnom Martinom. Predmetom konzultácií bola aj novela Zákonníka práce
a Zákona o službách zamestnanosti, inštitucionálne a kapacitné nastavenie úradov
práce, ako aj pripravované projekty realizované s podporou Európskeho sociálneho
fondu, ktoré majú byť nápomocné pri znižovaní nezamestnanosti mladých a sociálne
slabých skupín obyvateľstva. Slovensko dlhodobo patrí k členským krajinám OECD
s najvyššou mierou dlhodobej nezamestnanosti.

Životné prostredie

Slovenská republika posilnila odborné kapacity OECD o experta pre oblasť
životného prostredia. V rámci spoločného projektu SR a OECD „Budovanie
personálnych kapacít Ministerstva životného prostredia SR ako predpoklad začiatku
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implementácie zeleného rastu v Slovenskej republike“ nastúpil 24. septembra 2012 na
krátkodobú stáž na Direktoriáte OECD pre životné prostredie expert Ministerstva
životného prostredia pre oblasť ekonomických nástrojov a analýz Martin Darmo. Jeho
stáž v rámci organizačného útvaru pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj bola
odsúhlasená na obdobie troch mesiacov. Projekt je realizovaný z mechanizmu
spoločných projektov SR a OECD na rok 2012. Jeho cieľom je vyškolenie pracovníka
Ministerstva životného prostredia SR v agende zeleného rastu v OECD a následná
aplikácia získaných poznatkov v domácich podmienkach a rozvíjanie agendy na
rezortnej i medzirezortnej úrovni. Stáž je zameraná hlavne na oceňovanie prírodných
aktív z pohľadu envirorezortu a trhové nástroje (market based instruments), s využitím
dobrých a zlých skúseností členských krajín OECD a rôznych mixov politík. Expert SR
sa zúčastnil aj prípravy novembrového Fóra pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj.
Jedným z aktuálnych výstupov Programu OECD pre chemikálie, ktorého členom je aj
Slovenská republika, je príručka pre starších riadiacich pracovníkov v oblasti
vysoko rizikových priemyselných podnikov s názvom „Podnikové riadenie pre
bezpečnosť procesov“ (Corporate Governance for Process Safety). Cieľom príručky je
na základe najlepších praktík identifikovať základné zložky podnikového riadenia pre
zlepšenie bezpečnosti procesov. Príručka je kompatibilná s Riadiacimi princípmi OECD
pre prevenciu chemických havárií, pripravenosť a odpoveď, ako aj s Návodom pre
vytvorenie indikátorov pre bezpečnosť výkonnosti.
Cieľovou skupinou príručky sú vyšší riadiaci pracovníci vysoko rizikových
priemyselných podnikov, najmä chemických, petrochemických a spracovateľov ropy,
v ktorých právomoci je ovplyvniť riadenie a podnikovú kultúru týchto závodov.
Príručka však môže byť prínosom aj pre národných regulátorov alebo iné podniky,
ktoré prichádzajú do styku s vysoko rizikovými látkami nebezpečnými pre životné
prostredie alebo ľudské zdravie.
Najdôležitejším odkazom publikácie je, že aj keď sú náklady na bezpečnosť takýchto
podnikov veľmi vysoké, jediná chemická havária môže znamenať oveľa vyššie náklady
na odstránenie jej dôsledkov na životné prostredie, životy a zdravie obyvateľstva,
zamestnanosť, ekonomickú výkonnosť celého regiónu, s prípadným presahom na
celonárodnú (alebo aj medzinárodnú) úroveň. Bezpečnosť úkonov a udržateľný rast
v takomto type podnikania idú ruka v ruke, keďže dôsledky zanedbania alebo zlého
riadenia bezpečnosti podnikových procesov môžu byť extrémne nákladné i likvidačné.
Navyše, odpoveďou spoločnosti a vlád v prípade katastrofickej havárie býva zvýšený
tlak na sprísnenie legislatívy a kontrolných noriem pre celý priemyselný sektor, čo
môže znamenať, napríklad v prípade EÚ, aj medzinárodný presah. Pri takýchto
podnikoch je potrebné vnímať nielen súčasné riziko, ale aj potenciálne riziko pre
budúce generácie. Publikácia ponúka inventár zručností a znalostí potrebných na lepšie
pochopenie a aktívny prístup pri riadení takýchto kritických aspektov výkonnosti
podnikov, predovšetkým v chemickom priemysle.
Viac informácií o práci OECD v oblasti chemických havárií možno nájsť na
www.oecd.org/env/accidents.

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

V oblasti prístupového procesu Ruskej federácie do OECD došlo k vstupu Ruska do
Svetovej obchodnej organizácie (22. augusta 2012), čo bolo podmienkou Výboru
OECD pre obchod pre vstup Ruska do OECD. Problémom však zostáva implementácia
prístupových záväzkov Ruska smerom k Svetovej obchodnej organizácii. Kľúčový je
takisto vstup Ruska do Agentúry pre jadrovú energiu (s účinnosťou od 1. januára 2013).
Rusko však požiadalo 31. júla 2012 o odklad fázy 2 previerky v Pracovnej skupine
OECD pre boj proti korupcii, čo posunie celý proces prístupového hodnotenia.
Prístupové previerky boli zatiaľ vykonané v deviatich z dvadsaťdva výborov OECD,
v novembri je plánovaných ďalších šesť hodnotení. Všeobecne možno konštatovať, že
hoci bol vo viacerých oblastiach dosiahnutý pokrok, celkovo došlo k spomaleniu
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prístupových rokovaní a stále zostáva otvorených množstvo oblastí, v ktorých je značný
rozdiel medzi aktuálnym stavom legislatívy a regulácie v Ruskej federácii
a odporúčanými normami OECD. Problematickými zostávajú oblasti ochrany životného
prostredia, implementácie právnych nástrojov OECD o vzájomnom uznávaní výsledkov
chemických testov (tzv. systém MAD), prístup k informáciám o súkromných
bankových účtoch na vyžiadanie partnera z daňovej dohody, ochrana práv duševného
vlastníctva (IPs), realizácia dôchodkovej reformy, prístup na trh (Investičný výbor,
Výbor pre finančné trhy, poistenie). Na poslednom zasadnutí Výboru pre rybárstvo
takisto nebol dosiahnutý konsenzus krajín, či odporučiť členstvo Ruska vo výbore.
Problémov zostáva aj prístup k porovnateľným dátam. Z jednotlivých výborov OECD
zaznievajú signály, podľa ktorých Rusko často nedodrží dohodnuté. Vzhľadom na
posledný vývoj sa teda prístup Ruskej federácie do OECD dá očakávať najskôr na
jar 2014.
Od decembra 2011 sa v OECD diskutuje o nových pravidlách pre účasť nečlenských
krajín na zasadnutiach a aktivitách organizácie. Rada OECD schválila zmenu
terminológie z pozorovateľov na partnerov, ako aj zjednodušenie schvaľovania účasti
tzv. kľúčových partnerov na zasadnutiach OECD. Kľúčoví partneri je nové
pomenovanie pre doteraz zaužívaný termín krajiny posilneného zaangažovania
(Enhanced Engagement Countries – EE5). Naďalej nimi zostávajú Brazília, India,
Indonézia, Juhoafrická republika a Čína.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
OECD hostila 4. októbra 2012 Parlamentný seminár na vysokej úrovni, ktorý je určený výlučne poslancom
národných parlamentov členských krajín a slúži ako platforma pre diskusiu o aktuálnom vývoji v OECD a členských
krajinách. Za Slovenskú republiku sa na seminári zúčastnil poslanec Jozef Kollár, vedúci Stálej delegácie Národnej
rady Slovenskej republiky v OECD. Témy tohtoročného seminára zdôrazňovali predovšetkým potrebu inkluzívneho
rastu a integrity. Generálny tajomník OECD Angel Gurría predstavil poslancom aktuálnu strategickú iniciatívu
organizácie Nové prístupy k ekonomickým výzvam (NAEC), ktorej cieľom je v dôsledku ekonomickej krízy prehodnotiť
súčasný ekonomický a analytický rámec OECD. Ďalej boli poslanci informovaní o aktuálnej ekonomickej a sociálnej
situácii v členských krajinách, predovšetkým o potrebe fiškálnej konsolidácie a štrukturálnych reforiem. OECD
poslancom prezentovala aj svoj Index lepšieho života (My Better Life Index) a pokroky organizácie v oblasti merania
blahobytu. Poslanci diskutovali aj k téme nových zdrojov ekonomického rastu a budovania transparentnosti, dôvery
a verejného záujmu v demokratických spoločnostiach.
OECD pravidelne organizuje Stretnutie vysokých predstaviteľov z úradov vlád členských krajín. Tentoraz sa
stretnutie konalo v Londýne 22. – 24. októbra 2012. Prvýkrát na ňom bola zastúpená aj Slovenská republika, a to
generálnym riaditeľom sekcie zahraničnej spolupráce Úradu vlády SR Jánom Krakom. Predstavitelia členských krajín
na stretnutí prediskutovali prístupy jednotlivých vlád k aktuálnym kľúčovým témam, výzvam a možnostiam
v ekonomickej a sociálnej oblasti, v demografickej situácii krajín, ako aj inovatívne procesy vlád v rámci poskytovania
služieb verejnej správy občanom. Diskutovala sa však napríklad aj otázka kapacity úradov vlád členských krajín.
OECD na tomto stretnutí zastupoval generálny tajomník Angel Gurría a za hostiteľskú krajinu bol prítomný riaditeľ
kancelárie britského premiéra Sir Jeremy Heywood.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Štátna veterinárna a potravinová
správa SR zorganizovala 18. – 20.
septembra 2012 17. ročník
medzinárodného školiaceho kurzu
„Harmonizácia hodnotenia kvality
ovocia a zeleniny“
v Mojmírovciach pri Nitre. Tento
rok sa kurz venoval hodnoteniu
kvality zemiakov, hrušiek a jabĺk –
tradičných plodín slovenského
poľnohospodárstva – podľa noriem
OECD. Praktická časť školenia sa
Foto: ŠVPS SR

venovala interpretácii noriem pre
tieto plodiny, návšteve
Poľnohospodárskeho družstva
v Tvrdošovciach a agrofirmy
Poľnohospodár Nové Zámky.
Medzinárodný školiaci kurz, ktorý
už tradične organizuje Slovenská
republika, sa od roku 2002 koná
čiastočne pod záštitou OECD,
v rámci Schémy pre uplatňovanie
medzinárodných noriem kvality pre
ovocie a zeleninu.

17. zasadnutie Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD sa 10. októbra 2012 venovalo predovšetkým
prioritám pôsobenia SR v OECD na rok 2013 a platbám členských príspevkov SR do organizácie. Gestori spoločných
projektov SR a OECD schválených v roku 2012 informovali o aktuálnom stave realizácie týchto projektov.
Koordinačný výbor schválil na rok 2013 nasledovné priority: 1) Konsolidácia verejných financií a bankový sektor 2)
Aktívne politiky trhu práce 3) Efektívny systém vzdelávania, vedy a výskumu 4) Zvyšovanie kvality verejnej správy 5)
Boj proti korupcii. Tieto priority budú smerodajné aj pri výbere spoločných projektov SR a OECD na rok 2013. Nová
výzva na predkladanie spoločných projektov na nasledujúci rok bola Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR vypísaná 12. novembra a je otvorená do 11. decembra 2012.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Rozhovor s...

prorektorkou Ekonomickej univerzity
v Bratislave pre vedu a doktorandské
štúdium Anettou Čaplánovou

Foto: Stála misia

V čom je pre
Ekonomickú univerzitu
inšpirujúca organizácia,
akou je OECD?

Ekonomická univerzita v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelávanie
v akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia v oblasti
ekonómie, manažmentu a medzinárodných ekonomických vzťahov. Tvoriví pracovníci
univerzity tiež uskutočňujú základný a aplikovaný výskum dotýkajúci sa aktuálnych
problémov súčasného makroekonomického vývoja, ale aj vývoja v oblasti mikrosféry.
Kľúčovým cieľom OECD ako medzinárodnej inštitúcie je presadzovať dosahovanie
trvalo udržateľného rozvoja v súčasných podmienkach. Obracia tak našu pozornosť na
to, že je nevyhnutné prekonať dominantný dôraz na krátkodobý kvantitatívny rast
a orientovať všetky aspekty súčasného vývoja na národnej, nadnárodnej i globálnej
úrovni na dosiahnutie tohto cieľa. Ekonomická univerzita v Bratislave sa vo svojej
výskumnej činnosti, ako aj v poskytovaných študijných programoch zameriava na to, aby
tiež prispievala k naplneniu tohto cieľa. Dôraz OECD na chápanie súčasného vývoja
v globálnom kontexte, rozvoj foriem demokratickej participácie a rast založený na
inovačnej činnosti vyjadruje určujúce trendy ďalšieho vývoja, z ktorých naša univerzita
takisto vychádza pri formulovaní prístupov v ekonomickom výskume, ale aj pri
aktualizácii obsahu poskytovaných študijných programov. Publikácie OECD patria
k primárnym zdrojom informácií o stave a trendoch vývoja v jednotlivých oblastiach.
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Osobitne významné z hľadiska analýz uskutočňovaných našimi pracovníkmi sú
štatistické údaje sprístupňované OECD.
Knižnica Ekonomickej
univerzity je
odberateľom publikácií
OECD. Využívajú vaši
študenti informácie,
ktoré im tento zdroj
poskytuje, pri svojom
štúdiu?

Publikácie OECD, ktoré odoberá Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej
univerzity v Bratislave, sú veľmi žiadanými dokumentmi nielen zo strany študentov, ale
i pedagógov a ďalších tvorivých pracovníkov univerzity. Veľký záujem je nielen o
časopisy OECD, ale aj o štatistické a prehľadové publikácie. Informácie, ktoré študenti
získajú zo štúdia týchto publikácií, využívajú pri spracovaní seminárnych, diplomových
a dizertačných prác. Tvoriví pracovníci univerzity využívajú zdroje OECD vo svojej
výskumnej, ale aj pedagogickej činnosti. Z knižných publikácií je najväčší záujem o
všeobecné ekonomické prehľady (napr. OECD Economic Outlook, OECD Economic
Surveys, ale aj o publikáciu Going for Growth). Populárne sú aj publikácie tematicky
zamerané na regionálnu politiku či verejné rozpočty. Záujem o publikácie OECD
v rámci Slovenskej ekonomickej knižnice dokumentuje aj to, že za prvý polrok 2012
evidovala Slovenská ekonomická knižnica takmer 800 výpožičiek titulov vydaných
OECD.

Ekonomická univerzita
podpísala memorandum
o spolupráci s OECD,
ktoré umožní
doktorandom univerzity
krátkodobé stáže v tejto
organizácii. Čo od tejto
spolupráce očakávate?

Cieľom Ekonomickej univerzity v Bratislave je vytvárať pre študentov nové možnosti,
ktoré im umožnia prehĺbiť si svoje znalosti a zručnosti a zlepšia ich
konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu práce. Počas stáží v OECD získajú
doktorandi univerzity praktické skúsenosti s výskumnou a analytickou prácou v tejto
prestížnej medzinárodnej inštitúcii, využijú odborné zdroje, ktoré sú v OECD
k dispozícii, na výskum tematicky súvisiaci s ich dizertačnou prácou. Predpokladáme,
že táto forma spolupráce medzi OECD a Ekonomickou univerzitou v Bratislave
významne prispeje k ďalšiemu skvalitneniu doktorandského štúdia na univerzite. Už
v štádiu prípravy implementácie memoranda pozorujeme motivujúci vplyv možnosti,
ktorú memorandum pre našich doktorandov vytvára, na ich záujem o štúdium, výskum
a dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
Program OECD
„Young
Professionals“

Návšteva
generálneho
tajomníka
OECD v SR
ECSS

OECD spustila program pre mladých odborníkov „Young Professionals Programme“.
Program je určený pre mladých začínajúcich odborníkov z rôznych oblastí. Organizácia má
záujem o vysoko kvalifikovaných a motivovaných mladých ľudí z členských štátov. Cieľom je
prilákať mladé, sľubné talenty do organizácie, pričom kandidáti prejdú prísnym výberom.
V rámci programu bola spustená výzva pre obsadenie 17 pracovných pozícií na rok 2013.
Kandidáti by mali byť zorientovaní v aktivitách a cieľoch organizácie, chápať medzinárodný
kontext práce OECD, mať dobré analytické zručnosti a schopnosti tvorby dokumentov, na
základe ktorých budú môcť prispieť do politicko-analytických prác organizácie. Veľká väčšina
vypísaných miest súvisí s horizontálnou povahou aktuálne bežiacich projektov OECD (zelený
rast, rozvojová spolupráca, nové zdroje ekonomického rastu, inovácie a pracovné zručnosti).
Viac informácií o programe je možné nájsť na www.oecd.org/careers/ypp.

Počas návštevy generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu v Bratislave (6. decembra 2012),
kde bude oficiálne prezentovať Ekonomický prehľad SR, bude generálnemu tajomníkovi
udelený čestný titul Doctor honoris causa na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Rada OECD odsúhlasila zmenu názvu Špeciálneho zasadnutia Výkonného výboru, známeho
pod skratkou ECSS, na Skupinu pre globálnu stratégiu (Global Strategy Group – GSG). Nový
názov by mal lepšie reflektovať zameranie a ciele zasadnutia.
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na mesiace november a december 2012:

8. november12. november
16. november
23. november
26. november
27. november
27. – 28. november
4. – 5. december
6. december12. – 13. december
-

- Paríž, Globálne fórum pre obchod na tému „Obchod v oblasti služieb: čo je v stávke a čo je
potrebné vykonať“
- Paríž, Globálne fórum pre biotechnológie
- Paríž, zverejnenie publikácie Health at a Glance 2012 – Europe
- Paríž, Fórum OECD pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj (GGSD Forum)
- Paríž, Globálne fórum pre poľnohospodárstvo
- Paríž, zverejnenie Ekonomického výhľadu pre všetky členské krajiny OECD
- Paríž, Špeciálne zasadnutie Výkonného výboru OECD, už pod novým názvom
- Londýn, zasadnutie Výboru pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni (High-Level DAC)
- Bratislava, oficiálne zverejnenie Ekonomického prehľadu SR 2012 za účasti generálneho
tajomníka OECD Angela Gurríu
- Paríž, zasadnutie Riadiacej rady IEA

Príručka pre delegátov – aktualizovaná verzia
Stála misia pripravila pre delegátov, ktorí chodia na zasadnutia OECD do Paríža, praktickú „Príručku pre delegátov“.
Dozviete sa z nej základné informácie o OECD, členstve SR v organizácii a poslaní našej misie. V príručke nájdete
praktické rady, ktoré sa vám zídu pri plánovaní cesty do Paríža alebo rezervácii hotela, podrobný popis ako sa dostanete
do OECD a ostatných organizácií pracujúcich v systéme OECD, zorientujete sa v cenách a možnostiach dopravy
v Paríži. Ďalej tu môžete nájsť zoznam odporúčaných hotelov, užitočné adresy a kontakty na pracovníkov misie, ako aj
informáciu o spôsobe, ako sa dostať k dokumentom organizácie alebo ako si zriadiť prístup na Olisnet. Aktualizovanú
verziu príručky si môžete stiahnuť z internetovej stránky misie (www.oecdparis.mfa.sk).
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.mzv.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 zdarma stiahnuť aj z interného komunikačného systému OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autorský tím – kolektív stálej misie:
Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, Peter Ľach, Martin Líner, Matej Dostál,
Martina Kobilicová, Kristína Gendová Ruzsíková
Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 15.11.2012)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
Tel: 0033 1 56 26 50 90
oecd.paris@mzv.sk

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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