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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
začali sme nový rok spolupráce
a s jeho príchodom Stála misia SR
pri OECD pripravila Správu
o činnosti stálej misie v roku 2012.
Nájdete ju uverejnenú na našej
webovej stránke.
Dovoľte sa mi však vrátiť
k posledným dvom mesiacom roku
2012. Agenda Výboru pre rozvojovú
pomoc (DAC) priniesla zasadnutie
na vysokej úrovni, ktoré sa konalo
v Londýne. Bolo spojené s rozlúčkou
predsedu výboru Briana Atwooda
a nástupom nového predsedu,
ktorým sa stal Erik Solheim, bývalý
minister životného prostredia
a medzinárodnej rozvojovej
spolupráce Nórska. Nový predseda
razantne predstavil priority svojej
činnosti, z ktorých jednu predstavuje
otvorenie výboru užšej spolupráci
s nečlenskými krajinami výboru.
Naznačuje to určité šance aj pre
Slovensko pre začatie dialógu
o procesných stránkach
prístupového procesu SR do Výboru
OECD pre rozvojovú pomoc (DAC).
Kľúčovou aktivitou vzťahov SR
a OECD v roku 2012 bola príprava
Ekonomického prehľadu SR.
Posolstvá a odporúčania prišiel
prezentovať na Slovensko generálny
tajomník OECD Angel Gurría.
Dialo sa tak v období diskusií
o rozpočte SR na rok 2013
v Národnej rade SR, v kontexte
konsolidačného úsilia vlády SR
a rokovaní o viacročnom finančnom
rámci EÚ na roky 2014 – 2020.

Relevantnosť prehľadu pre Slovensko
potvrdili aj priority jeho zamerania:
fiškálny rámec, politika vzdelávania
a aktívne politiky trhu práce. Na našu
radosť mala návšteva generálneho
tajomníka na Slovensku pomerne
dobré mediálne pokrytie. Angel
Gurría si v závere návštevy prevzal
čestný doktorát Ekonomickej
univerzity v Bratislave. Jeho
doktorandská prednáška sa venovala
konkurencieschopnosti Európy.

Foto: Ekonomická univerzita

Rok 2013 sme začali s pokračujúcim
opatrným pohľadom na krehkú
zastabilizovanosť hospodárskej
situácie v eurozóne. Stála misia chce
byť svojou činnosťou príspevkom pri
hľadaní riešení a odpovedí na
hospodárske výzvy SR, preto sa
chceme prioritne zamerať na:
1) konsolidáciu verejných financií
(realizácia odporúčaní Ekonomického
prehľadu SR, najmä v oblasti politiky
vzdelávania a zamestnanosti),
2) systémové prorastové opatrenia
vedúce k zdravému a udržateľnému
hospodárskemu rastu a vyššej
konkurenčnej schopnosti Slovenska,
3) energetickú politiku, 4) chceme byť
príspevkom k budovaniu analytických
kapacít verejnej správy SR, aj

v kontexte prípravy SR na
predsedníctvo v EÚ (prvými
lastovičkami boli v roku 2012
pracovníci ministerstiev financií
a životného prostredia) a 5) sledovať
vonkajšie vzťahy OECD, najmä
s kľúčovými partnermi, ktorými sú
Čína, India, Indonézia, Brazília
a Južná Afrika. Budeme pozorne
sledovať napredovanie prístupového
procesu Ruskej federácie do OECD,
ako aj začatie prístupových rokovaní
o členstve s ďalšími krajinami.
Naďalej Vás plánujeme anotáciami
pravidelne informovať o publikáciách
OECD relevantných pre potreby
rozvoja Slovenska a pokračovať
v snahe stálej misie prinášať viac
informácií zo života OECD do
slovenského odborného prostredia
a tak prispieť k posilňovaniu odbornej
kapacity všetkých jeho aktérov –
vládneho, privátneho, ako aj
mimovládneho sektora.
Na záver mi dovoľte vyjadriť
potešenie, že sa nám popri hlavnej
činnosti stálej misie podarilo rozvíjať
aj kultúrnu dimenziu diplomacie –
vernisážou slovenského insitného
maliara Júliusa Považana
a venovaním dvoch kresieb rómskych
detí zo Základnej školy v Jarovniciach
do rúk generálneho tajomníka OECD.
Vážené kolegyne, kolegovia, teším sa
na pokračovanie našej spolupráce
v roku 2013.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR
pri OECD
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Rozvojová
spolupráca

Výbor pre rozvojovú pomoc (DAC) zasadal v Londýne 4. – 5. decembra 2012 na
vysokej úrovni. Zasadnutie výboru sa konalo prvýkrát od roku 2009. Jeho cieľom bolo
na politickej úrovni diskutovať o aktuálnych otázkach a výzvach stojacich pre
medzinárodnou rozvojovou komunitou, a to najmä o:
 Formovaní rozvojovej agendy po roku 2015, vrátane jej financovania,
 podpore činnosti Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu
a zhodnotení plnenia záväzkov v oblasti efektívnosti rozvojovej spolupráce,
ktoré vyplynuli zo 4. fóra na vysokej úrovni o efektívnosti rozvojovej pomoci
v Busane,
 meraní a monitorovaní nových zdrojov financovania rozvoja.
Vo všetkých troch témach bolo primárnym cieľom definovať úlohu DAC-u a mieru
jeho zaangaţovanosti.
Výstupom zasadnutia je komuniké, ktoré potvrdilo viaceré záväzky členov, nečlenov
výboru i nečlenov OECD. Z pohľadu SR predstavuje komuniké dôleţité ustanovenie,
ktorého cieľom je podporiť členov OECD pozorovateľov DAC-u, aby prijali kroky
smerujúce k členstvu vo výbore. SR vo svojom vystúpení zdôraznila svoje ambície
stať sa členom výboru v strednodobom horizonte, po splnení vstupných kritérií.
Spomedzi ostatných pozorovateľov DAC-u oznámil Island záujem stať sa členom
výboru v trojročnom horizonte (v súčasnosti absolvuje Special Peer Review).
Zasadnutie bolo zároveň príleţitosťou rozlúčiť sa s odchádzajúcim predsedom DAC-u
Brianom Atwoodom (USA).
Na okraj zasadnutia sa uskutočnilo stretnutie vedúcich delegácií krajín V4,
predmetom ktorého bola diskusia a prípadná koordinácia pozícií k listu zaslanom
generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom a predsedom DAC-u Brianom
Atwoodom predsedom vlád krajín OECD pozorovateľom DAC-u vo veci ich budúceho
členstva vo výbore.
Zástupcovia DAC-u si v novembri 2012 zvolili nového predsedu. Stal sa ním bývalý
minister ţivotného prostredia a rozvojovej spolupráce Nórska Erik Solheim. Chce sa
venovať hlavne týmto oblastiam:









Globálne partnerstvo a proces po Busane (zadefinovať presné postavenie
DAC-u v Globálnom partnerstve, viac podporovať spoluprácu juh-juh
a triangulárnu spoluprácu, poskytnúť vstupy do procesu prípravy agendy post2015),
zlepšenie spolupráce s ostatnými výbormi OECD (vyuţívanie
interdisciplinárneho prístupu a znalostí výborov OECD v rôznych oblastiach
a politikách v pomoci partnerským krajinám pri budovaní prosperity
a odstraňovania chudoby pomocou ekonomického rastu a finančnej stability,
pričom interdisciplinárny prístup je kľúčom k dosiahnutiu záväzkov z Busanu),
zapojením ďalších nástrojov OECD posilniť boj proti chudobe (zameranie
na podporu menej rozvinutých a krehkých krajín, do architektúry rozvojovej
spolupráce viac zapájať súkromný sektor),
posilniť prepojenie medzi ţivotným prostredím a rozvojom (integrovať
otázku zniţovania vplyvov zmeny klímy a ochrany biodiverzity na všetkých
úrovniach, pri prechode na zelenú ekonomiku a zelený rast v rozvojových
krajinách podporovať integrovaný prístup berúci do úvahy aj sociálne
aspekty),
zamerať sa na dosahovanie výsledkov (pokračovať v poskytovaní rozvojovej
pomoci zaloţenej na dosahovaní výsledkov podloţených kvalitnými
štatistickými údajmi, zdokonaľovať systém merania výsledkov a hodnotenia
programov).
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Zelený rast
a trvalo udržateľný
rozvoj

V novembri sa konalo prvé Fórum OECD pre zelený rast a trvalo udrţateľný rozvoj
(GG-SD Forum), ktoré nahradilo zrušený formát Výročného zasadnutia expertov pre
trvalo udrţateľný rozvoj (AMSDE). Nové fórum spojilo v OECD problematiky
zeleného rastu a trvalo udrţateľného rozvoja do jedného horizontálneho projektu. Jeho
ambíciou je predovšetkým zamerať sa na uľahčovanie dialógu na prierezové témy
z oblastí zeleného rastu a trvalo udrţateľného rozvoja, stavať na doteraz
vyprodukovanej práci individuálnych výborov OECD a maximalizovať ich synergiu.
Fórum bude pracovať na základe série výročných konferencií, ktoré sa kaţdý rok budú
venovať inej téme, relevantnej z pohľadu prierezovosti problematík zeleného rastu
a trvalo udrţateľného rozvoja.
Prvé fórum sa venovalo téme podpory efektívneho a udrţateľného vyuţívania
prírodných zdrojov, politickým nástrojom a sociálnej prijateľnosti. Bolo rozdelené do
piatich samostatných blokov zameraných na aktuálny stav v oblasti prírodných zdrojov,
riziká, ktoré predstavuje nedostatočné riadenie prírodných zdrojov pre ekonomický rast,
meranie a zhodnocovanie prírodných zdrojov, nástroje pre efektívne a udrţateľné
riadenie prírodných zdrojov a diskusiu k potenciálu, ktorý predstavuje obchod
z pohľadu udrţateľného vyuţívania zdrojov a zelený rast. Slovenská republika bola
príspevkom k fóru zapojením experta ministerstva ţivotného prostredia SR Martina
Darma, ktorý bol v tom čase na stáţi v OECD, do jeho prípravy.
Budúcoročné fórum sa bude venovať podpore súkromných investícií do zelených
infraštruktúr a technológií, vrátane inovačných politík.
Závery z fóra sú zverejnené na www.oecd.org/greengrowth/ggsdforum.htm.

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

Generálny tajomník Angel Gurría 6. decembra 2012 predstavil osobne v Bratislave
správu OECD o aktuálnom stave ekonomiky Slovenska „Ekonomický prehľad
Slovenskej republiky“ (Economic Survey of the Slovak Republic). Správa sa
zamerala na makroekonomický vývoj a fiškálnu situáciu. Špeciálnou témou
ekonomického prehľadu SR boli efektívnosť výdavkov, najmä na trhu práce
a v školstve. Prezentácia sa uskutočnila ma Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záleţitostí SR za prítomnosti podpredsedu vlády a ministra financií SR
Petra Kaţimíra. Viedol ju štátny tajomník rezortu diplomacie Peter Javorčík. Na
prezentácii sa zúčastnili aj štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Štefan Chudoba a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef
Burian. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia finančnej a podnikateľskej sféry, štátnej
administratívy a diplomatického zboru. Generálny tajomník o odporúčaniach OECD
diskutoval aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom. Návšteva generálneho tajomníka
v SR sa tešila vysokému záujmu slovenských médií. Angel Gurría si na záver svojej
návštevy prevzal čestný doktorát Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho
doktorandská prednáška sa venovala Európe a jej konkurencieschopnosti. Obhajoba
ekonomického hodnotenia SR prebehla v OECD 22. októbra 2012. Odporúčania OECD
sa týkajú predovšetkým posilnenia domácich zdrojov rastu a výberu daní. 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).
Podľa „Ekonomického výhľadu OECD na roky 2013 – 2014“ (OECD Economic
Outlook) zverejneného 27. novembra 2012 rast globálnej ekonomiky opätovne
oslabuje. Eurozóna bude v recesii aj v roku 2013, USA zaznamenajú len pozvoľný
ekonomický rast a dochádza k oslabovaniu rastu aj v rýchlo sa rozvíjajúcich
ekonomikách. Pre SR na rok 2013 OECD zníţila odhad rastu z 3% (máj 2012) na
2%, SR má však stále prognózovaný druhý najvyšší rast v rámci eurozóny (po
Estónsku).
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Energetika

V Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA) sa uskutočnilo 12 . – 13. decembra 2012
zasadnutie Riadiacej rady. Dôleţitou témou zasadnutia bolo rozpracovanie novej
Stratégie globálneho angaţovania IEA, ktorej cieľom je posun spolupráce
s partnerskými krajinami na vyššiu úroveň. Riadiaca rada rozhodla o novom zoskupení
partnerských krajín a zameraní strednodobých cieľov stratégie. Medzi kľúčové
partnerské krajiny sa okrem doterajších troch (Rusko, Čína a India) zaradili aj Brazília,
Indonézia, Mexiko a Juhoafrická republika. Do ďalšej kategórie, medzi ostatné dôleţité
partnerské krajiny, boli zaradené Saudská Arábia, Vietnam, Kazachstan, Thajsko
a Ukrajina a potenciálne ďalšie krajiny v Kaspickej oblasti a oblasti MENA.
Prioritnými organizáciami IEA pre spoluprácu sú Medzinárodné energetické fórum
(IEF), Organizácia krajín vyváţajúcich ropu (OPEC) a Medzinárodná agentúra pre
obnoviteľnú energiu (IRENA). Medzi hlavné strednodobé ciele patria zdieľanie
najlepších praktík, posilnenie dialógu a budovania ľudských zdrojov, lepší prístup ku
kvalitným štatistikám a širšia adaptácia politík energetickej efektívnosti. Riadiaca rada
schválila spresnené pokyny, ktoré aktualizujú prístup k partnerským krajinám,
predovšetkým, čo sa týka štatútu špeciálnych a pravidelných pozorovateľov, so snahou
o zjednodušenie byrokratických procedúr. Na realizáciu novej stratégie Riadiaca rada
odsúhlasila asociačný prístup, ktorý navrhuje povýšiť doterajšiu bilaterálnu spoluprácu
s partnerskými krajinami pouţitím politického prístupu s cieľom vytvoriť zdruţenia,
resp. asociácie so siedmimi kľúčovými partnerskými krajinami, z ktorých šesť prejavilo
veľký záujem (okrem Číny). Partnerské krajiny preferujú politický záväzok pred
uzatvorením zmluvy. Asociačné dohody by mali obsahovať nasledujúce oblasti
spolupráce: dáta a štatistiky, energetickú bezpečnosť, energetické technológie vrátane
energetickej efektívnosti a obnoviteľné zdroje energie, hĺbkové prehľady energetických
politík, účasť na zasadnutiach stálych skupín, výborov a pracovných skupín IEA. Veľká
pozornosť bola v priebehu celého roka, a predovšetkým na decembrovom zasadnutí
Riadiacej rady, venovaná dosiahnutiu udrţateľného rozpočtu agentúry na dlhšie
obdobie, resp. aspoň na nadchádzajúce dvojročné obdobie, t.j. na roky 2013 –
2014. Alternatívne riešenia problematiky boli hlavným bodom viac neţ ročných
rokovaní v rámci Rozpočtového výboru IEA. Navyše, IEA iniciatívne navrhla ďalšie
efektívne šetrenia výdavkov v nasledujúcom období. Napriek týmto iniciatívam, kvôli
nesúhlasu dvoch členských krajín (USA a Nemecka) bol rozpočet schválený znovu iba
na pokračujúcej báze nulového nominálneho nárastu (ZNG). Riadiaca rada IEA
schválila 13. decembra 2012 návrh rozpočtu IEA na roky 2013 – 2014 na báze ZNG, a
to v obidvoch rokoch vo výške 26,6 milióna €. Súčasne schválila predĺţenie platnosti
rezervy vytvorenej z prebytkov príjmov z predaja publikácií, na ktorej je v súčasnosti
2,3 milióna €, do 31. decembra 2014. V ten istý deň následne schválila rozpočet IAE na
roky 2013 – 2014 aj Rada OECD.
Od začiatku roku 2012 viedol Poradný výbor pre dosiahnutie udrţateľného rozpočtu
Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) komplikované rokovania o novej metodike
výpočtu členských príspevkov. Nakoniec preváţil princíp kombinácie doterajšieho
systému zohľadňujúceho hospodársku silu členských krajín a počtu reaktorov
a bezpečnostných jadrových kritérií. Tento systém do určitej miery zvýhodňuje
nejadrové členské krajiny NEA. Najnovší návrh bol predloţený na šesťročné obdobie
2013 – 2018. Po komplikovaných rokovaniach schválila Rada OECD 13. decembra
2012 aj rozpočet NEA a NEA databanky na dvojročné obdobie 2013 – 2014. Aţ do
poslednej chvíle proti návrhu na reformu rozpočtového systému NEA vystupovali
Francúzsko, Belgicko, Česká republika a Maďarsko. Na zasadnutí Rady 10. decembra
2012 ešte nedošlo k odsúhlaseniu reformy. Na pokračovaní rokovania na zasadnutí
Rady OECD 13. decembra 2012 predloţila OECD spresnený text dokumentu, v ktorom
boli zapracované pripomienky vznesené zo strany Francúzska, predovšetkým
poţiadavku, na základe ktorej Francúzsko súhlasí iba s rozpočtom na roky 2013 a 2014.
Po akceptovaní tejto poţiadavky, predovšetkým zo strany USA, Rada OECD rozpočet
schválila. Na obidva roky, 2013 aj 2014, bol schválený rozpočet NEA vo výške 11,1
milióna €. Akceptovaním nového návrhu bolo umoţnené navýšiť rozpočet oproti roku
2012 o príspevky Poľska (120-tis. €), Slovinska (14-tis.€), ale predovšetkým
o príspevok Ruskej federácie vo výške 572-tis. €. Rusko sa stalo členom IEA od 1.
januára 2013.
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Najdôleţitejšia odborná publikácia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)
„Svetový energetický výhľad 2012“ (World Energy Outlook – WEO 2012) bola
predstavená 12. novembra 2012, uţ tradične, v Londýne. Publikácia, ktorá je
kaţdoročne očakávaná v odborných kruhoch na celom svete, obsahuje najnovšie
štatistické údaje, informácie o vývoji v energetickej politike, skúsenostiach vybraných
krajín, analýzy a rozbory súčasného stavu, projekcie rôznych scenárov a predpovede pre
rôzne oblasti energetického sektora do roku 2035. Venuje sa globálnym energetickým
trendom, energetickej efektívnosti, energetickému výhľadu Iraku a ďalším špeciálnym
témam.
Formovanie globálneho energetického systému sa mení v dôsledku vývoja v USA,
Kanade a Iraku. V niektorých krajinách sa prehodnocuje politika vyuţívania jadrovej
energie, napr. v Nemecku, Švajčiarsku, Japonsku a Francúzsku. Na význame
nadobúdajú opatrenia energetickej efektívnosti. Energetická efektívnosť môţe byť
významným prostriedkom v rukách vlád na dosiahnutie klimatických cieľov.
V celosvetovom meradle energetický svet stále nie je na udrţateľnej ceste. Problémom
sú pokračujúce vysoké dotácie fosílnych palív a pretrvávajúce vysoké emisie
skleníkových plynov. Pribliţne 1,3 miliardy ľudí vo svete nemá prístup k elektrine.
Globálna energetická mapa sa mení s potenciálnymi ďalekosiahlymi dôsledkami pre
energetické trhy a obchod. Bude to spôsobené rastom ťaţby ropy a plynu v USA,
pokračujúcim rýchlym rastom veterných a solárnych technológií a globálnym rozvojom
ťaţby nekonvenčného plynu. Perspektívy pre medzinárodné ropné trhy závisia od
úspechu Iraku pri revitalizácii svojho ropného sektora. Napriek rastu nízkouhlíkových
zdrojov energie fosílne palivá zostanú naďalej dominantnou zloţkou energetického
mixu, aj vďaka pokračujúcej podpore vo forme dotácií. Energetický vývoj v USA bude
mať vplyv na energetiku na celom svete. IEA predpokladá, ţe do roku 2020 sa USA
stanú najväčším producentom ropy na svete, pričom v roku 2030 sa USA môţu stať
čistým vývozcom. Zapríčiní to zmenu smerovania vývozov ropy v celosvetovom
meradle smerom do ázijských krajín, pričom sa pozornosť zameria na bezpečnosť
strategických dopravných ciest z oblasti Blízkeho východu do Ázie.
Link na publikáciu: www.worldenergyoutlook.rog

Obchod

Kaţdoročné zasadnutie Globálneho fóra pre obchod sa 8. novembra 2012 venovalo
téme obchodu a sluţieb s podtitulom „Čo je v stávke a čo treba urobiť?“. Obchod so
sluţbami bol na globálnom fóre diskutovaný vo vzťahu ku globálnym hodnotovým
reťazcom (GVCs), k lepšej regulácii sluţieb a konkurencieschopnejších trhov pre
sluţby. Práca OECD v oblasti sluţieb odráţa v posledných rokoch význam sluţieb
v ekonomike nielen vyspelých, ale aj rozvojových a rýchlo rastúcich ekonomík (najmä
krajiny BRIICS). Sluţby majú pribliţne 20%-ný podiel na obchode meraný hodnotovo,
ale aţ polovičný, pokiaľ by sme ho merali pridanou hodnotou. Hlavným rečníkom
globálneho fóra bola ministerka pre zahraničný obchod Kostariky Anabel González. Na
konkrétnych číslach zdôraznila význam sluţieb, ktoré sa podieľajú na hrubom
domácom produkte v priemere 68%-ami, v mnohých krajinách je to vyše 80%, pričom
takmer vo všetkých tento podiel presahuje 50%. Podľa údajov Svetovej obchodnej
organizácie majú sluţby podiel na exporte 22%, podľa Svetovej banky 27%, pričom je
však potenciál stále väčší, a preto predstavujú sluţby pre mnohé rozvojové krajiny novú
príleţitosť v modeli ekonomického rastu. Export sluţieb sa v priebehu desaťročia viac
ako zdvojnásobil a podiel rozvojových ekonomík sa zvýšil z 11% v 90. rokoch na vyše
20% v súčasnosti. V období rokov 2000 – 2011 rástli priame zahraničné investície do
sektoru sluţieb priemerne ročne o 7,9%. Z diskusie vyplynulo, ţe sluţby predstavujú
obrovský potenciál pre ďalší ekonomický rast vo viacerých krajinách, najmä vďaka
väčšej pridanej hodnote a podiele na zamestnanosti. Významnú pozíciu máju aj v rámci
globálnych hodnotových reťazcov. Do pripravovanej medzinárodnej dohody o sluţbách
(ISA) je potrebné zapojiť viac krajín.
Viac sa o globálnom fóre moţno dočítať na www.oecd.org/trade/gft.

Pôdohospodárstvo Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu
OECD oslávila 50. výročie svojho zaloţenia decembrovým slávnostným zasadnutím
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mimo sídla organizácie, vo francúzskom meste Montpellier, kde bola zastúpená aj SR
na úrovni Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Stálej misie SR pri OECD
v Paríţi. Okrúhle 50. výročie bolo príleţitosťou na vyhodnotenie aktivít schémy, avšak
aj na stanovenie nových výziev do budúcnosti. Bude potrebné do práce schémy viac
zapojiť zástupcov spotrebiteľov, keďţe spotrebiteľské správanie je dôleţitým faktorom
pri obchodovaní. Takisto bude treba kontinuálne zjednodušovať prístup za účelom
pokračovania v odstraňovaní prekáţok v obchodovaní s čerstvým ovocím a zeleninou.
Z pohľadu nových technológií a biotechnológií bude dôleţité sledovať aké úlohy budú
mať normy kvality ako také, keď bude v budúcnosti moţné napríklad vypestovať
ideálne ovocie alebo zeleninu. Rovnako dôleţité sú aj otázky zmeny klímy a ich dopad
na poľnohospodárstvo a normy kvality. Integrované systémy národných inšpekčných
sluţieb musia obsahovať fytosanitárnu oblasť vhodne doplnenú o oblasť kvalitatívnych
noriem. Dôleţitým aspektom je aj zdravie spotrebiteľa. Z pohľadu členstva v schéme je
pre OECD výzvou snaha o rozširovanie schémy o ázijské a latinskoamerické krajiny,
keďţe normy OECD sú globálne, preto bude potrebné prejsť z regionálneho kontextu
prevaţne európskych krajín ku globálnemu rámcu. OECD má záujem aj o spoluprácu
a prípadné rozširovanie schémy smerom na Balkán, kde počíta s pomocou Slovenska.
Takto chce schéma, ktorej je SR rešpektovaným členom od roku 1997, v budúcnosti
prinášať pridanú hodnotu pre svoje členské štáty (členstvo v poľnohospodárskych
schémach je širšie ako členstvo v samotnej OECD).

Foto: Stála misia

Slovenská republika v Montpellier prezentovala závery zo 17. ročníka medzinárodného
školenia v Mojmírovciach pri Nitre, ktoré sa koná pod záštitou OECD (september 2012
– viď dvojmesačník č. 13). Organizácia vyjadrila poďakovanie SR aj za príspevok
(odborný i finančný – prostredníctvom spoločného mechanizmu projektov na
spoluprácu SR a OECD) na školenie v čiernohorskej Podgorici (jún 2012).
Publikácia „Medzinárodné normy pre ovocie a zeleninu – Dyňa červená“ patrí medzi
praktické výstupy Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie
a zeleninu. Je výsledkom práce Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR,
ktorá agrorezort v tejto schéme OECD zastupuje. Slovensko – krajina s tradíciou
v oblasti pestovania dyne červenej, sa podujalo na vypracovanie vysvetľovacieho
materiálu, ktorého cieľom je uľahčovať interpretáciu platných noriem OECD
pracovníkom národných inšpekčných sluţieb, profesijných zdruţení a zástupcom
súkromného sektoru zodpovedajúcim za kontrolu kvality čerstvého ovocia a zeleniny.
Broţúra obsahuje okrem základnej definície príslušnej normy aj súbor poţiadaviek na
zaradenie produktu do kvalitatívnej triedy a názorné farebné fotografie plodiny,
prípustných a neprípustných chýb pri uvádzaní výrobku do predaja a ukáţky jeho
balenia. Podľa OECD patrí táto broţúra k najkvalitnejším aké schéma vydala.
Koniec novembra patrí v agroagende OECD Globálnemu fóru pre
poľnohospodárstvo, ktoré je formátom zameraným na potravinovú bezpečnosť.
Základnou témou fóra bola koherentnosť politík pre potravinovú bezpečnosť
v rozvojových krajinách. Vzhľadom na tému relevantnú aj z pohľadu rozvojovej
spolupráce, bol na fóre zastúpený aj Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC).
Diskusia vychádzala z týchto základných premís: Úhrn dotácií do poľnohospodárstva sa
za posledné roky zníţil a mechanizmus ich poskytovania menej narúša trh. Vzrástli
ceny potravín, na čo má vplyv okrem mimoriadnych výkyvov počasia aj konkurovanie
plodín na účely výroby biopalív pestovaniu plodín na potravinárske účely, ako aj rôzne
obchodné prekáţky. Do úvahy je potrebné brať aj dopad zmeny klímy na
poľnohospodárstvo v budúcnosti. Všetky tieto faktory majú vplyv na globálnu
potravinovú bezpečnosť. Je potrebné zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva,
predovšetkým v rozvojových krajinách, kľúčovú úlohu pritom zohrávajú vzdelávanie
a výskum a vývoj. Pozornosť treba venovať aj špecifickým potrebám a rozvoju malých
poľnohospodárskych subjektov a aby veľké investície do poľnohospodárstva prinášali
osoh na lokálnej úrovni. Z pohľadu investícií do poľnohospodárstva vidí OECD úlohu
vlád predovšetkým vo vytváraní zdravého investičného prostredia pre súkromný sektor.
Prezentovaný bol dokument o koherentnosti politík pre potravinovú bezpečnosť
v rozvojových krajinách, ktorý reviduje pokrok v úsilí krajín OECD v záujme
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posilnenia koherentnosti politík pre rozvoj (Policy Coherence for Development), pričom
zmeny politík sú stále nedostatočné. Dôleţité je zdieľanie znalostí medzi krajinami
OECD a rozvojovými krajinami. Potrebná je kolektívna akcia v oblasti globálneho
vyuţívania biopalív, zmeny klímy a biotechnológií a zlepšenie koordinácie medzi
rozvojovým a donorskými krajinami, investície do poľnohospodárskej vedy a výskumu
v záujme zvýšenia produktivity poľnohospodárstva, skúmanie komoditných trhov
a sledovanie špekulácií na týchto trhoch, väčšia komplementárnosť medzi verejným,
súkromným a občianskym sektorom, zlepšenie predpovedateľnosti pomoci a
informačnej bázy pre prijímanie politických rozhodnutí v oblasti poľnohospodárstva
a potravinovej bezpečnosti, ako aj politického dialógu medzi krajinami OECD
a rozvojovými krajinami. Komparatívnou výhodou OECD sú síce bohaté skúsenosti
a analytické nástroje, organizácia však nepokročí bez uţšej spolupráce s inými
relevantnými medzinárodnými organizáciami.

Vzdelávanie

Na konferencii „Uzatvorenie rodovej priepasti“ (Closing the Gender Gap: Act Now),
ktorá sa konala 17. decembra 2012 v sídle OECD v Paríţi, generálny tajomník Angel
Gurría prezentoval správu s rovnomenným názvom a predstavil portál o otázkach
rodovej rovnosti OECD Gender Data Portal (www.oecd.org/gender/data).
Ako ukazuje správa „Uzatvorenie rodovej priepasti“, otázka rodovej rovnosti nie je
zďaleka vyriešená. Mladé ţeny opúšťajúce školu sú lepšie vzdelané, avšak predtým ako
dosiahnu vekovú hranicu 30 rokov, uţ zarábajú o 10% menej ako muţi. Ţeny
podnikateľky prevádzkujú menšie podniky a ťaţko sa dostávajú do vysokých riadiacich
pozícií. Veľmi často sa musia rozhodovať medzi kariérou a zaloţením rodiny. Správa
systematicky analyzuje, prečo stále existujú nerovnosti a aké prekáţky musia byť
prekonané, aby sa dosiahla rodová rovnosť. Cieľom správy je informovať o dobrých
praktikách a skúsenostiach, ako aj pomôcť vládam pri riešení otázok rodovej rovnosti
vo vzdelávaní, zamestnanosti a podnikaní. Poskytuje odporúčania vládam formovať
politiky a prijímať opatrenia, ktoré vedú k vytvoreniu prijateľnejšieho prostredia pre
zniţovanie rozdielov. Zniţovanie rodových rozdielov je dôleţité nielen pre ekonomický
rozvoj, ale aj pre inkluzívny rast. Zmenšenie alebo odstránenie diskriminácie môţe pre
oslabenú ekonomiku predstavovať významný zdroj rastu. V priemere by sa pri
polovičnom zúţení rodovej priepasti v podiele pracovnej sily zvýšil kaţdoročný rast
hrubého domáceho produktu krajín OECD o 0,3% na jedného obyvateľa.
Otázkou rodovej rovnosti sa OECD zaoberá viac ako 30 rokov. Uţ v roku 1980 prijala
Deklaráciu o rodovej rovnosti.

Zdravotníctvo

Podľa v novembri zverejnenej spoločnej publikácie OECD a Európskej komisie
„Pohľad na zdravotníctvo – Európa 2012“ (Health at a Glance – Europe 2012) došlo
v európskych krajinách prvýkrát za posledné desaťročia k poklesu výdavkov na
zdravotníctvo. Rast výdavkov na zdravotníctvo na obyvateľa sa v roku 2010 spomalil
alebo klesol v takmer všetkých európskych krajinách, došlo tak k zvráteniu trendu
stabilného zvyšovania. Výdavky na zdravotníctvo začali klesať uţ v roku 2009, najmä
v krajinách najviac postihnutých krízou, ktoré pristúpili k zniţovaniu výdavkov na
zdravotníctvo v rámci širšieho konsolidačného úsilia. V roku 2010 nasledovali
výraznejšie škrty ako odpoveď na narastajúci rozpočtový tlak a zvyšujúci sa pomer dlhu
k hrubému domácemu produktu. Aj keď boli tieto škrty nevyhnutné, niektoré opatrenia
môţu mať vplyv na základné ciele zdravotných systémov. Zníţenie verejných
výdavkov na zdravotníctvo bolo dosiahnuté radom opatrení, vrátane zníţenia miezd
a/alebo zamestnanosti, zvýšením priamej finančnej účasti pacienta na niektorých
zdravotníckych sluţbách a liekoch a zavedením prísnych rozpočtových obmedzení pre
nemocnice. Najvyšší podiel hrubého domáceho produktu na zdravotníctvo mali v roku
2010 Holandsko (12%), Francúzsko a Nemecko (obe 11,6%). SR sa s 9% vyrovná
priemeru EÚ-27, pričom viac ako polovica bola vynaloţená z verejných zdrojov.
Publikácia okrem výdavkov na zdravotníctvo a zdroje financovania hodnotí aj
zdravotný stav obyvateľstva, rizikové faktory pre zdravie, ako aj zdroje a činnosti
zdravotných systémov. Aktuálna publikácia bola doplnená o novú kapitolu venujúcu sa
kvalite zdravotnej starostlivosti. Z porovnaní vyplýva, ţe potenciál SR pre zlepšenie
zostáva stále výrazný.
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Publikácia je druhá v poradí s regionálnym zameraním na Európu. Hodnotí výkonnosť
zdravotných systémoch v 27 členských krajinách EÚ, piatich kandidátskych krajinách a
troch krajinách Európskeho zdruţenia voľného obchodu (EZVO).

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

V súčasnosti sa v OECD vedie diskusia o prizvaní ďalších krajín k prístupovým
rokovaniam. Ku koncu roka 2012 oficiálne poţiadalo o členstvo v organizácii sedem
krajín: Kolumbia, Kostarika, Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Peru a Rumunsko.
Diskusie na posledných zasadnutiach Rady OECD reflektovali predovšetkým tri okruhy
otázok: či sa má vôbec organizácia rozširovať, aké kritériá by sa mali pri posudzovaní
ţiadostí o členstvo uplatniť a či pristúpiť k začatiu prístupových rokovaní
posudzovaním jednotlivých ţiadostí alebo ako „balíka“. V rámci členských krajín
pritom nie je sformulovaný jednoznačný názor na ďalšie rozširovanie OECD. Diskusie
budú pokračovať aj v priebehu roka 2013, nateraz je ich výsledkom pristúpenie
k posudzovaniu kaţdej krajiny jednotlivo, v abecednom poradí. Očakáva sa, ţe
Ministerské zasadnutie Rady OECD v máji 2013 prijme rozhodnutie o začatí
prístupového procesu s niektorými z kandidujúcich krajín.
O podmienkach, ako aj získaní členstva v organizácii rozhoduje Rada OECD, t.j.
členské krajiny. Prístupový proces má dve fázy – technickú (hodnotenie vo vybraných
výboroch OECD) a politickú (rozhodnutie Rady OECD). Súčasný legislatívny rámec
prístupového procesu do OECD bol schválený v rokoch 2006 – 2007. Členské krajiny
sa rozhodli identifikovať krajiny pre moţný prístup do OECD alebo intenzívnejšiu
spoluprácu mechanizmom schváleným v roku 2006, pouţívajúc kritériá tzv. Správy
Noboru (2004). Na základe tohto mechanizmu rozhodlo Ministerské zasadnutie Rady
OECD v roku 2007 o uţšej spolupráci s päticou krajín (Čína, India, Brazília, Indonézia
a Juhoafrická republika) a iniciovaní prístupového procesu s Estónskom, Slovinskom,
Čile, Izraelom a Ruskou federáciou. V roku 2010 sa s výnimkou Ruska stali štyri
z nich členskými krajinami OECD. Bolo to zatiaľ posledné kolo rozširovania
organizácie, poňaté ako „balík“. V súlade so Správou Noboru by krajina ašpirujúca na
členstvo v OECD mala byť výrazným ekonomickým hráčom, jej členstvo by malo byť
vzájomnou výhodou pre ňu samotnú, ako aj OECD, mala by zdieľať rovnaké hodnoty
(liked-mindedness) a mať globálny význam.
Ruská federácia je aktuálne jediná kandidátska krajina OECD. Prístupový proces
s Ruskom bol otvorený v roku 2007, súčasne so štyrmi krajinami, ktoré medzitým
prístupový proces ukončili.
Prístupové rozhovory s Ruskou federáciou prebiehajú na technickej (vo výboroch) a
politickej úrovni. Tempo procesu si Ruská federácia určuje do veľkej miery sama, a to
schopnosťou napĺňať technické podmienky členstva hodnotením vo výboroch OECD.
V roku 2011 urobilo Rusko významný pokrok v prístupovom procese. Pristúpilo
k „Dohovoru o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách“, ktorý prezident Medvedev podpísal
23. novembra 2011. Pôvodná „cestovná mapa“ počítala s ukončením prístupových
rokovaní koncom roka 2012. Počiatočné vysoké očakávania na základe výsledkov však
reálne opadli a v roku 2012 došlo k spomaleniu prístupového procesu.
Od Ministerského zasadnutia Rady OECD v máji 2012, počas ktorého bolo Rusko
prijaté s účinnosťou od 1. januára 2013 za člena Agentúry pre jadrovú energiu
(NEA), sa v Rusku uskutočnili voľby a došlo k viacerým výmenám vo vláde.
Z hľadiska prístupu do OECD je dôleţitá skutočnosť, ţe Rusko sa 22. augusta 2012
stalo formálne členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Bolo to zásadnou
podmienkou Obchodného výboru OECD pre vstup Ruska do OECD. Problémom však
zostáva implementácia prístupových záväzkov Ruska voči WTO, čo OECD
pozorne sleduje. Ruská federácia poţiadala 31. júla 2012 o odklad fázy 2 previerky
v Pracovnej skupine OECD pre boj proti korupcii, čo posunie proces celého
hodnotenia pripravenosti Ruskej federácie na vstup do organizácie.
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Do októbra 2012 sa uskutočnili prístupové previerky v deviatich z dvadsaťdva výborov
(výbory pre environmentálnu politiku, obchod, poľnohospodárstvo, oceľ, štatistický
výbor, poistenie a súkromné dôchodky, hospodársku súťaţ, investície a výbor pre
zdravie). V novembri 2012 sa konalo ďalších šesť previerok (výbory pre finančné trhy,
investície, informačné politiky, riadenie verejnej správy, regulačnú politiku a obchod).
Kľúčová previerka v Pracovnej skupine OECD pre boj proti korupcii sa však bude
konať aţ v októbri 2013. Hoci vo viacerých oblastiach došlo k dosiahnutiu
významného pokroku, celkovo došlo k spomaleniu rokovaní a stále zostáva
otvorených mnoţstvo oblastí, v ktorých je značný rozdiel medzi aktuálnym stavom
legislatívy a regulácie v Ruskej federácii a odporúčanými normami OECD.
Problematickými podľa OECD zostávajú oblasti ţivotného prostredia, implementácie
právnych nástrojov OECD o vzájomnom uznávaní výsledkov chemických testov (tzv.
systém MAD „Mutual Acceptance of Data“), prístupu k informáciám o súkromných
bankových účtoch na vyţiadanie partnera z daňovej dohody, ochrany práv duševného
vlastníctva (IPs), realizácie dôchodkovej reformy, prístupu na trh (Investičný výbor,
Výbor pre finančné trhy), s čím súvisí silná úloha štátu v ekonomike Ruska.
Problematický je aj prístup k porovnateľným dátam. Viaceré výbory zatiaľ
nesformulovali svoju oficiálnu pozíciu, ktorú majú predloţiť Rade OECD.
Významnú úlohu zohráva aktívna participácia členských krajín OECD na prístupovom
procese Ruska a fakt, ţe bolo otvorené oddelenie OECD na Zastupiteľskom úrade
Ruskej federácie v Paríţi. Členské krajiny OECD z politického hľadiska podporujú
vstup Ruska do organizácie, avšak za rovnakých podmienok, aké boli uplatnené
pri prijatí ostatných členských krajín.
Aktuálny vývin v oblasti prístupového procesu Ruska do OECD vám budeme naďalej
sprostredkúvať.
V novembri sa v OECD konalo aj zasadnutie Riadiacej skupiny Iniciatívy MENAOECD pre riadenie a investície v prospech rozvoja (Steering Group of the MENAOECD Initiative on Governance and Investment for Development). Bolo to prvé
zasadnutie od revolučných zmien v arabských krajinách na jar 2011, tzv. Arabskej jari.
Iniciatíva MENA (Blízky východ a severná Afrika) – OECD zasadá a pracuje v dvoch
pilieroch: investičnom pilieri a pilieri riadenia (governance). OECD vyzdvihla
demokratizačný pokrok v krajinách regiónu, ktorý je sprevádzaný aj potrebou
uskutočňovania ekonomických reforiem. Ekonomiky regiónu majú v súčasnosti malú
konkurencieschopnosť, vyplývajúcu aj z nízkej miery inovácií a pretrvávajú tu značné
prekáţky obchodu medzi krajinami (vzájomný regionálny obchod predstavuje len 10%
na celkovom zahraničnom obchode krajín). V najbliţšom období bude kľúčová podpora
malých a stredných podnikov a tvorby pracovných miest. V rámci postavenia malých
a stredných podnikov má osobitné postavenie otázka rovnosti pohlaví a podpory
podnikania ţien. Potrebné je tieţ zatraktívniť región pre prílev priamych zahraničných
investícií a odstraňovať bariéry pre investorov.
Región MENA predstavuje pre OECD jednu z najväčších priorít v rámci
spolupráce s nečlenskými krajinami, pričom OECD spolupracuje aj so skupinami
G20 a G8 (počas francúzskeho predsedníctva bolo zaloţené tzv. Deauville Partnership
pre podporu tranzitívnych arabských krajín). OECD informovala, ţe má
dobrovoľnými príspevkami finančne pokryté všetky naplánované projekty
a aktivity v regióne MENA aţ do roku 2015. EÚ disponuje takisto celou škálou
podporných programov pre tento región, pričom od roku 2007 poskytla vyše 1 miliardy
€ na podporu rozvoja súkromného sektora v tomto regióne.

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

expertom Ministerstva životného
prostredia SR pre oblasť ekonomických
nástrojov a analýz Martinom Darmom,
absolventom stáže v OECD
Foto: Stála misia

Absolvovali ste
trojmesačnú stáž
v OECD. Na čo bola vaša
stáž zameraná? Splnila
vaše očakávania a čo si
z nej odnášate do
ďalšieho
profesionálneho života?

Moja stáţ v OECD bola zameraná prioritne na dve oblasti: ekonomické nástroje
v oblasti ochrany prírodných zdrojov, pričom som sa zameriaval na neţivotné prírodné
zdroje (minerály, rudy, stavebné materiály a pod.) a zelený rast v podmienkach
Slovenskej republiky. Skúmanie a analýza vyuţívania ekonomických nástrojov
v oblasti neţivotných prírodných zdrojov je relatívne nová téma aj v rámci OECD.
Samozrejme, plnil som aj iné úlohy v rámci činností OECD, napríklad pri príprave Fóra
pre zelený rast a trvalo udrţateľný rozvoj 2012 alebo v oblasti zdaňovania palív
(benzínov a motorovej nafty).
V OECD som pracoval ako „policy analyst“ v oddelení zeleného rastu (Green Growth
Unit) na Environmentálnom direktoriáte. Očakávania, ktoré som mal pri odchode zo
Slovenska, sa naplnili úplne, moţno aj vo väčšej miere. Práca experta v OECD je do
veľkej miery oddelená od administratívnych záleţitostí – z daného dôvodu je moţné sa
sústrediť na svoju prácu, štúdium materiálov a dokumentov, analýze dát a pod. Po
ukončení stáţe budem naďalej spolupracovať so zamestnancami OECD na témach,
ktoré boli predmetom stáţe a participovať na Spoločnom zasadnutí daňových
a environmentálnych expertov, kde som nominovaný ako zástupca SR.
Stáţ v OECD bola pre mňa veľmi cennou skúsenosťou. Práca na vyššie spomenutých
odborných témach pod dohľadom a vedením odborníkov OECD mi poskytla nové
pohľady a názory na skúmané témy. Verím, ţe nadobudnuté skúsenosti a vedomosti
vyuţijem v mojej práci na Ministerstve ţivotného prostredia SR a taktieţ, ţe ich
„prenesiem“ aj na svojich kolegov. Potešila ma aj skutočnosť, ţe Inštitút finančnej
politiky Ministerstva financií SR navrhol v rámci spoločných projektov SR a OECD
nový projekt, na základe ktorého by malo stáţ v OECD absolvovať niekoľko ďalších
expertov z iných ministerstiev. Teší ma teda, ţe projekt, ktorý viedol k mojej stáţi slúţil
ako „impulz“ pre ďalšie podobné projekty zamerané na zvyšovanie kvality ľudského
kapitálu.

Zelený rast je prierezová
problematika.
Prečo túto tému u nás
„otvára“ len Ministerstvo
životného prostredia
SR?

Je pravda, ţe zelený rast je téma, ktorá si vyţaduje spoluprácu takmer všetkých
rezortov. Myslím si, ţe (a to nie len pri zelenom raste) by sme mali ustúpiť od
rezortného princípu posudzovania tém, a skôr pozerať na témy „komplexne“ – jedna
téma súvisí s niekoľkými problémami: environmentálnymi, hospodárskymi,
finančnými, otázkou zamestnanosti, atď. Takýto komplexný pohľad na tému uţ
v začiatkoch návrhu politiky a prípravy opatrení je podľa môjho názoru nevyhnutný na
zabezpečenie očakávaného výsledku a vyplývajúcich synergických efektov. Navyše,
nemôţe následne dôjsť k situácií, keď sa niektoré účinky parciálnych politík prekrývajú
alebo sa nebodaj opatrenia politík navzájom vylučujú.
Myslím si, ţe hoci je Ministerstvo ţivotného prostredia SR zodpovedné za oblasť
environmentálnej politiky, bez spolupráce a súčinnosti s inými rezortmi (keďţe
environmentálne témy sú takmer vţdy komplexný problém) nie je jednoduché
zabezpečiť ochranu ţivotného prostredia a ekonomický rozvoj súčasne. O tom hovorí
koncept udrţateľného rozvoja, ako aj zelený rast. Zelený rast však dáva väčší dôraz na
ekonomickú stránku a efektívnosť opatrení. Musím povedať, ţe tému zeleného rastu
sleduje čiastočne napríklad aj Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR, hoci
ich dôvody majú odlišný charakter od dôvodov Ministerstva ţivotného prostredia.
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Pod Úrad vlády SR spadá téma udrţateľného rozvoja, ktorá sa však napríklad v OECD
pričlenila k téme zeleného rastu.
Čo môže podľa vás SR
aplikovať z dobrých
skúseností iných
členských krajín OECD
v oblasti zeleného rastu
vo svojom národnom
hospodárstve?

Asi najlepšiu skúsenosť s aplikáciou stratégie zeleného rastu má Juţná Kórea. Tam je
stratégia podporovaná priamo z najvyššej vládnej úrovne prostredníctvom prezidentskej
komisie, čo zabezpečuje, ţe je „plánovaná“ dlhodobo s jasným cieľom. A to je presne
záleţitosť, ktorú by mala mať kaţdá národná stratégia zeleného rastu: dlhodobý pohľad,
jasnú analýzu krátkodobých a dlhodobých dopadov, spoluprácu všetkých stakeholdrov,
vládnu podporu a jasne stanovený cieľ. Zelený rast je v súčasnosti jednou z moţností
riešenia environmentálnych (globálnych aj lokálnych) problémov a súčasne aj
hospodárskych otázok. Nie je to však jediný moţný spôsob alebo cesta smerovania
environmentálneho a hospodárskeho vývoja (napríklad Program Organizácie spojených
národov pre ţivotné prostredie UNEP hovorí o „Green Economy“, čo je síce téma
veľmi podobná, ale podľa môjho názoru zameraná vo väčšej miere na oblasť sociálneho
rozvoja, podporu rozvoja menej vyspelých krajín alebo zniţovania chudoby vo svete).
Ďalej si je dôleţité povedať, ţe prechod na zelené hospodárstvo nie je jednoduchý a ani
„lacný“, a to najmä v dôsledku vysokých počiatočných investícií, ktoré majú dlhodobú
návratnosť a relatívne vyššie riziko (napr. zelené R&D). Na druhej strane, práve zelený
rast môţe vytvoriť podmienky a predpoklady na ďalší rozvoj spoločnosti
a hospodárstva, ktorý bude dlhodobo udrţateľný. Dobrým príkladom je tvorba tzv.
zelených pracovných miest – riešia problém zamestnanosti, ako aj hospodárstva
súčasne. Netreba však mať nasadené „ruţové okuliare“, uplatňovaním stratégie
zeleného rastu dôjde aj k zániku tzv. „hnedých pracovných miest“. Z toho vyplýva
ďalšia skúsenosť, ktorú je potrebné dodrţať pri správnom a úspešnom implementovaní
stratégie zeleného rastu. Je to komunikácia. Komunikácia vlády (alebo toho, kto
implementuje stratégiu zeleného rastu) voči obyvateľstvu, podnikateľom, investorom,
priemyslu, energetickým firmám, vedeckým inštitúciám, výskumu, inovátorom a pod.
Všetky ekonomické subjekty musia poznať cieľ stratégie, plán implementácie
a očakávané dopady. To je kľúčový faktor na zabezpečenie dlhodobého signálu a pre
správne fungovanie navrhnutých politík a konkrétnych opatrení nákladovo efektívnym
spôsobom. Cieľom akejkoľvek politiky je predsa snaha o zmenu správania subjektov
tak, aby táto zmena alebo nový spôsob výroby, či spotreby viedli k stanovenému cieľu.
Prečo teda nevyuţiť ekonomické nástroje v oblasti ţivotného prostredia, ktoré povedú
k jeho zlepšeniu a sú zároveň prospešné aj pre celé hospodárstvo?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
Súbor
národných
indikátorov
zeleného rastu
SR

Slovenská republika sa zaradila medzi tie členské krajiny OECD, ktoré vypracovali svoje
národné indikátory zeleného rastu. Prvou krajinou OECD, ktorá predstavila svoje indikátory,
bolo Holandsko, nasledovali Česká republika a Juţná Kórea. Naše národné indikátory
spracovala Slovenská agentúra ţivotného prostredia (SAŢP) na základe výsledkov
medzirezortnej expertnej skupiny. Indikátory sú zverejnené na informačnom portáli
Ministerstva ţivotného prostredia „Enviroportál“ (www.enviroportal.sk) a sú prelinkované aj
na stránke OECD (www.oecd.org/greengrowth/countries.htm#slo) pod heslom venovanom
zelenému rastu v Slovenskej republike. Prelinkovanie na indikátory zeleného rastu bude moţné
nájsť aj na našej webovej stránke v časti horizontálne projekty – zelený rast.
Priamy link na indikátory:
www1.enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=623
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Recenzia
publikácie
OECD

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) v Bratislave
uverejnil vo svojom vedeckom periodiku k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky „Ekonomika
poľnohospodárstva č. 4/2012“ recenziu publikácie OECD s názvom „Kvalita vody
a poľnohospodárstvo“. Publikácia patrí k sektorovým štúdiám o vode a poľnohospodárstve
v rámci horizontálneho projektu OECD „Voda“ a práce Spoločnej pracovnej skupiny pre
poľnohospodárstvo a ţivotné prostredie. Recenziu si je moţné prečítať na
www.vuepp.sk/EP2012/4/8_Masar_4_2012_recenzia.pdf. Dostanete sa k nej aj cez
prelinkovanie na našej webovej stránke v časti tematické informácie z činnosti OECD –
pôdohospodárstvo.

na mesiace január a február 2013:

16. január
17. – 18. január
23. – 27. január
29. január
11. február
11. – 12. február
13. – 14. február
13. – 15. február
20. február
21. február
28. február – 1.
marec
28. február

- Paríţ, prezentácia spoločného projektu OECD a Svetovej obchodnej organizácie na meranie
medzinárodného obchodu prostredníctvom pridanej hodnoty
- Moskva, oficiálna návšteva generálneho tajomníka A. Gurríu v Moskve (rozširovanie OECD)
- Davos, Svetové ekonomické fórum, s účasťou generálneho tajomníka A. Gurríu
- Bratislava, zasadnutie Koordinačného výboru k spoločným projektom SR – OECD
- Paríţ, zasadnutie 1NAEC Group
- Paríţ, Parlamentné dni v OECD
- Paríţ, konferencia „Ekonomický rast, inovácie a konkurencieschopnosť“
- Paríţ, zasadnutie Výboru pre environmentálnu politiku (EPOC) na vysokej úrovni
- Bratislava, misia OECD na Slovensko k reforme verejnej správy
- Bratislava, Konštrukčný samit, prednáška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR o pripravovanej prípadovej štúdii OECD „Dunajská os“
- Paríţ, Globálne fórum pre hospodársku súťaţ na témy hospodárska súťaţ a zniţovanie
chudoby a hospodárska súťaţ v televízii a vysielaní
- Paríţ, konzultácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča v OECD

-

Anotácie k publikáciám OECD
Stála misia začala koncom roka 2011 spracúvať krátku informáciu s anotáciami vybraných, pre Slovensko
relevantných publikácií OECD. Anotácie je moţné 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 moţné objednať priamo zo stránky OECD. Tieţ sú dostupné v Depozitnej kniţnici OECD
na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií si môţu zamestnanci
verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného systému OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.

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

NAEC (New Approaches to Economic Challenges – v preklade Nové prístupy k ekonomickým výzvam) je nový
horizontálny projekt OECD, ktorého cieľom je prehodnotiť analytické prístupy a modely OECD, ktoré zlyhali pri
včasnom a správnom identifikovaní začiatku, hĺbky a dôsledkov finančnej a ekonomickej krízy. Projekt bol schválený
členskými krajinami na Ministerskom zasadnutí Rady OECD v máji 2012, pričom sa dohodlo aj vytvorenie skupiny
elitných expertov, tzv. NAEC Group.
Pozn.: Vysvetlenie niektorých ďalších základných termínov a skratiek používaných v OECD nájdete na internetovej stránke našej
stálej misie v časti „Krátky slovník pojmov OECD“ (www.oecdparis.mfa.sk)

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