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Rok 2010 bol pre OECD mimoriadne bohatým rokom. Rokom, v ktorom sa organizácia
rozrástla o Čile, Slovinsko, Izrael a Estónsko a 29. členskou krajinou Agentúry pre jadrovú
energiu, ktorá je špecializovanou medzivládnou agentúrou v rámci OECD, sa stalo Poľsko. Angel
Gurría bol opätovne vymenovaný do funkcie generálneho tajomníka. Na úrovni ministrov v
priebehu roka zasadali výbory pre poľnohospodárstvo, zdravie a vzdelávanie. Na zasadnutí Rady
na ministerskej úrovni v máji prijala organizácia Predbežnú správu k Stratégii zeleného rastu
OECD. Koncom roka organizácia spustila oslavy 50. výročia svojho založenia a predsedníctvo
v G20 od Južnej Kórey prevzala ďalšia členská krajina OECD Francúzsko. Prezident Francúzska
Nicolas Sarkozy pri tejto príležitosti prijal v Elyzejskom paláci generálneho tajomníka OECD,
veľvyslancov a stálych predstaviteľov členských krajín pri OECD a vyšších úradníkov organizácie
a stretnutie využil aj na prezentáciu priorít francúzskeho predsedníctva v G20-ke. Záver roka sa
niesol v znamení diskusií o Programe práce a rozpočtu organizácie na roky 2011 a 2012. Po
zdĺhavých rokovaniach sa podarilo dospieť ku konsenzu a schválený kompromisný rozpočet je
prejavom flexibility a zodpovednosti členských krajín k budúcnosti fungovania organizácie.

Z pohľadu nášho členstva v OECD je dôležitý dátum 14. december, ktorý je 10. výročím
vstupu SR do organizácie. V novembri (25.11.) sme zažili návštevu generálneho tajomníka na
Slovensku, ktorý prezentoval dlho očakávaný Ekonomický prehľad SR, a stretol sa s prezidentom I.
Gašparovičom, predsedom Národnej rady R. Sulíkom a predsedníčkou vlády I. Radičovou. Počas
svojej návštevy Gurría otvoril „Medzinárodnú ekonomickú konferenciu pri príležitosti 10. výročia
vstupu SR do OECD“ organizovanú MZV SR a stretol sa aj s ministrom zahraničných vecí M.
Dzurindom a ministrom financií I. Miklošom. Okrem ekonomického prehľadu sa v roku 2010 začali
i hodnotenia environmentálnej výkonnosti a systému rozvojovej spolupráce a príprava hĺbkového
energetického prehľadu SR. SR v tomto roku schválila novelu Trestného zákona, kde bola zavedená
zodpovednosť právnických osôb, čím sme si splnili záväzok voči OECD.
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Strategické priority a horizontálne projekty
Spolupráca s G20

Oslavy 50. výročia vzniku OECD sú symbolickou príležitosťou na ďalšie prehĺbenie
spolupráce organizácie so 1skupinou G20. Francúzsko prebralo od Kórejskej
republiky predsedníctvo v skupine G20 a bude aktívne spolupracovať s OECD pri
napĺňaní svojich priorít. Počas svojho predsedníctva v skupine G20 sa pokúsi:
• reformovať medzinárodný menový systém
OECD bola predvojom v oblasti regulácie, boja proti korupcii, rozvojovej pomoci a jej
povinnosťou je šíriť univerzálne štandardy, preto spoločne pracuje na vývoji
finančných záchranných sietí, ktoré zvýšia finančnú stabilitu. Reforma medzinárodného
menového systému si vyžaduje prijatie nových medzinárodných pravidiel a vytvorenie
inštitúcií, ktoré zabezpečia ich implementáciu.
• bojovať za stabilitu cien surovín a poľnohospodárskych výrobkov
Zadefinovanie rámca a prijatie nových pravidiel, ktoré budú eliminovať špekulácie a
poskytnú prehľad všetkých zmien v ponuke a dopyte, čo prispeje k zvýšeniu
transparentnosti a podporí dialóg medzi producentmi a spotrebiteľmi v oblasti stability
cien surovín a poľnohospodárskych výrobkov.
• podnikne kroky smerujúce k „umravneniu kapitalizmu“
„Umravnenie kapitalizmu“ očakáva svetová verejná mienka. Pozitívnym príkladom
bolo vytvorenie Globálneho fóra o zdaňovaní, ktoré možno považovať za obrovský
úspech (od summitu v Londýne bolo podpísaných 500 daňových zmlúv). V roku 2011
Fórum zverejní prvé hodnotenie implementácie pravidiel OECD o transparentnosti a
výmene informácií v daňových záležitostiach.

Trvalo udržateľný
rozvoj

Na Výročnom stretnutí expertov pre trvalo udržateľný rozvoj (AMSDE), ktoré sa
konalo v Paríži 18. – 19. októbra 2010, bolo prijaté predĺženie aktuálne platného
mandátu AMSDE na ďalšie dva roky. V súlade s návrhom generálneho tajomníka Rada
však schválila predĺženie aktuálne platného mandátu AMSDE len na jeden rok, t.j.
do konca roku 2011. Ďalej Rada rozhodla o začatí hĺbkového hodnotenia AMSDE.
Do konca roku 2011 je AMSDE povinné Rade predložiť návrh svojho nového mandátu,
ako aj návrh akou formou bude trvalo udržateľný rozvoj v rámci organizácie ďalej
existovať. Bude vytvorená pracovná skupina na prípravu nového mandátu AMSDE, do
ktorej sa môže zapojiť každá členská krajina.

Zelený rast

Na Okrúhlom stole k trvalo udržateľnému rastu na tému „Zelený rast“, ktorý sa
konal v Paríži v dňoch 13. – 14. decembra 2010, zastupoval Slovenskú republiku
minister životného prostredia SR J. Nagy, ktorý počas svojej návštevy uskutočnil aj
bilaterálne rokovanie s riaditeľom Direktoriátu OECD pre životné prostredie S.
Uptonom. Účastníci okrúhleho stola diskutovali na tému zeleného rastu, vychádzajúc
predovšetkým zo Stratégie zeleného rastu OECD, zaujímali sa o ekonomický rozmer
zeleného rastu a možnosti integrácie environmentálnych cieľov do ekonomických
politík za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rastu. K Súhrnnej správe k Stratégii
zeleného rastu OECD prijala Rada v septembri 2010 tzv. outlines, na základe ktorých
sa jednotlivé zložky organizácie podieľajú na jej vypracovaní. Prvý návrh súhrnnej
správy by mal byť k dispozícii vo februári 2011 a ministrom má byť predložená na
Zasadnutí Rady OECD na úrovni ministrov (MCM) 25. – 26. mája 2011, kde je
avizovaná účasť H. Clintonovej a nemeckej kancelárky A. Merkelovej. Princípy
zeleného rastu sa následne stanú integrovanou súčasťou aktivít celej OECD,
organizácia ich však už koncom roku 2010 začala aplikovať pri pravidelných
ekonomických prehľadoch krajín. Vedúcou krajinou v oblasti implementácie princípov
zeleného rastu do národnej legislatívy je Južná Kórea, ktorá sa zelenému rastu venovala
aj počas svojho predsedníctva v G20-ke. Viac informácií o Stratégii zeleného rastu je
k dispozícii na stránke www.oecd.org/greengrowth.

„Uskutočňovanie
reforiem“

OECD zorganizovala v dňoch 25. – 26. novembra 2010 konferenciu pod názvom
„Making Reform Happen“, ktorá ponúkla priestor na diskusiu o previazanosti krízy a
reforiem. Vlády krajín OECD čelia výzve na udržanie oživenia z krízy. Jej naplnenie si
vyžaduje kombináciu politík, ktoré vládam umožnia podporiť verejné financie bez
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zastavenia rastu. OECD realizovala analýzu v rámci horizontálneho projektu
Uskutočňovanie reforiem“ (Making reform happen), ktorý ponúka vládam návod ako
„môžu využiť krízu na realizáciu štrukturálnych reforiem vo viacerých oblastiach
politiky napr. v oblasti trhu práce, dôchodkového systému, školstva, zdravotníctva, daní
a životného prostredia. Hoci OECD nepredstavilo žiaden univerzálny súbor nástrojov,
analýza naznačila, že reformné procesy majú určité spoločné črty:
• Zdravé verejné financie sú silne spojené s reformným procesom.
• Je dôležité mať mandát voličov na realizáciu reforiem.
• Nevyhnutná je efektívna komunikácia.
• Návrh politiky musí byť podporovaný spoľahlivým výskumom a analýzou.
• Na uskutočnenie prechodu od rozhodnutia k realizácii sú potrebné vhodné
inštitúcie.
• Úspešné štrukturálne reformy potrebujú čas.
• Rozhodujúce je vodcovstvo.
• Úspešné reformy často vyžadujú niekoľko pokusov.
• Zvyčajne sa oplatí angažovať oponentov reforiem, a nie potláčať ich opozíciu.
• Je potrebné zvážiť otázku prípadnej kompenzácie tých, ktorí doplatia na
reformy.
Viac informácií je možné nájsť na stránke www.oecd.org/mrh

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

Spoločný výbor OECD a Medzinárodného dopravného fóra pre dopravný výskum
JTRC zasadal v dňoch 8. – 9. novembra 2010. Medzi najdôležitejšie témy patrila
príprava ministerského zasadnutia ITF 2011 v Lipsku („Transport for Society“), ktorého
nosnými témami budú mobilita, dostupnosť a trvalá udržateľnosť. Aktuálne rezonuje
téma voľby nového generálneho tajomníka Medzinárodného dopravného fóra, ku ktorej
by malo dôjsť počas ministerského zasadnutia ITF 25. – 27. mája 2011 v Lipsku.
Súčasný generálny tajomník Jack Short už na tento post nekandiduje.

Ekonomika

OECD oficiálne predstavila hodnotenie ekonomiky Slovenskej republiky. Generálny
tajomník A. Gurría počas svojej návštevy Slovenska 25. novembra 2010 prezentoval
výsledky správy OECD. Prezentácia ekonomického hodnotenia SR bola súčasťou osláv
10. výročia vstupu SR do OECD. Podľa OECD sa ekonomika SR zotavuje
z hospodárskej krízy pomerne rýchlo. Výhľad ekonomiky SR na najbližšie roky je
priaznivý. OECD očakáva v roku 2010 hospodársky rast na úrovni 4,1% hlavne vďaka
oživeniu exportu. V roku 2011 by mala ekonomika SR rásť pomalším tempom (3,5%)
v dôsledku konsolidácie verejných financií. Spotreba domácností ostáva naďalej nízka
(rast 0,4%), avšak domáci dopyt bude rásť vďaka investičnej aktivite. V roku 2012
očakáva OECD rast ekonomiky SR na úrovni 4,4%. Miera nezamestnanosti kulminuje
v roku 2010 (14,1%), v ďalších rokoch sa už očakáva jej pokles (12,5% v roku 2012).
V rámci bezprostredného pokrízového vývoja sa správa sústredí predovšetkým na vývoj
a opatrenia na trhu práce a udržateľnosti verejných financií. Jedným z vážnych
problémov slovenskej ekonomiky je vysoká nezamestnanosť a riziko nárastu dlhodobej
nezamestnanosti, hlavne u mladých ľudí. OECD preto odporúča prijímať opatrenia na
zvýšenie flexibility na trhu práce a presmerovanie podpory štátu do vzdelávacích
a rekvalifikačných programov. OECD ocenilo kroky vlády konsolidovať verejné
financie. Správa osobitne poukazuje na problémy v dôchodkovom systéme
(udržateľnosť 1. piliera). OECD vidí priestor na zvýšenie daňových príjmov daňovým
zaťažením nehnuteľností. Pevné fiškálne pravidlá sú podľa organizácie nevyhnutné na
vytvorenie stabilného fiškálneho rámca. V oblasti zefektívnenia verejného sektora by
SR mala urýchlenie zaviesť systém jednotného výberu daní a sociálnych dávok. Ďalším
problémom je nízke čerpanie fondov EÚ. Správa sa ďalej zameriava na problémy
efektívnosti verejných výdavkov v zdravotníctve. Poukazuje na jeden z najvyšších
výdavkov na zdravotnú starostlivosť v členských krajinách OECD, zatiaľ čo výkony
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zaostávajú. Priame platby obyvateľstva rastú a SR zápasí s nedostatkom všeobecných
lekárov (odliv mozgov). Riešením zlepšenia situácie by malo byť zníženie výdavkov na
lieky a posilnenie konkurencie na trhu so zdravotným poistením. Posledný tematický
okruh obsahuje pohľad na ekonomiku SR zo štrukturálneho hľadiska v dlhodobom
časovom horizonte a zameriava sa na problematiku zeleného rastu. Vládni
predstavitelia SR ocenili správu OECD a stotožnili sa s jej odporúčaniami.
Hlavný ekonóm OECD P. C. Padoan oficiálne prezentoval v Bruseli dňa 13.decembra
2010 Ekonomický prehľad eurozóny. Správa konštatuje, že v eurozóne po hlbokej
recesii dochádza k miernemu oživeniu, avšak zoskupenie musí súdržne napredovať
v ambicióznych reformách, aby zmiernilo dopady krízy a eliminovalo prehlbovanie
ekonomických, finančných a fiškálnych nerovnováh v členských krajinách
a napredovalo tak v hospodárskom raste. Aktuálna prognóza OECD predpokladá
hospodársky rast v eurozóne na úrovni 1,7% v roku 2011 a 2,0% v roku 2012.
Vyhliadky domáceho dopytu podľa najnovšieho vývoja sú povzbudivé, rast bude
ťahaný predovšetkým súkromným sektorom, keďže vlády prijímajú reštriktívne
fiškálne opatrenia. Nezamestnanosť, ktorá je problémom v eurozóne, dosiahla vrchol
v roku 2010, avšak jej pokles bude v nasledujúcom období len veľmi pomalý. Ceny by
v krátkodobom horizonte nemali byť vystavené inflačným tlakom. Na znovu nastolenie
stability a dôvery eurozóny je podľa OECD potrebné, aby členské štáty konsolidovali aj
za cenu spomalenia hospodárskeho rastu v krátkodobom horizonte, stabilizovali
finančný a bankový systém a napredovali v štrukturálnych reformách hlavne na trhu
práce a produktov. Správa osobitne poukazuje na problém nerovnováh v niektorých
členských krajinách, ktoré ešte zvýšili zraniteľnosť eurozóny ako celku bezprostredne
po kríze. Je potrebné odstrániť zdroje týchto nerovnováh a prostredníctvom
dôveryhodnej fiškálnej politiky a makroekonomických nástrojov sa vyhnúť ich
prehlbovaniu v budúcnosti. Fiškálna disciplína musí byť v rámci Paktu rastu a stability
posilnená, OECD odporúča zavedenie viacročných výdavkových stropov a vytvorenie
nezávislých fiškálnych rád. V záujme udržateľnosti verejných financií sa krajiny
v dlhodobom horizonte musia tiež pripraviť na tlak na verejné financie zo strany
nákladov na starnutie populácie.

Energetika

Výbor IEA pre energetický výskum a technológie (CERT) zasadal v dňoch 3. – 4.
novembra 2010. Jeho pracovná agenda sa sústredila na otázky týkajúce sa riadenia
výboru, strategického smerovania a činnosti pracovných a expertných skupín,
a implementačných dohôd v rámci CERTu. Prezentovaná bola činnosť Pracovnej
skupiny IEA pre obnoviteľné zdroje (REWP) a návrh na zriadenie Poradnej skupiny pre
priemysel v oblasti obnoviteľných zdrojov (RIAB).
Medzinárodná energetická agentúra v Londýne zverejnila dňa 9. novembra 2010
Svetový energetický výhľad (WEO 2010), vlajkovú loď medzi svojimi publikáciami.
WEO 2010 prináša prognózy vývoja energetického dopytu, ponuky a emisií CO2
do r. 2035. Predstavuje tri scenáre vývoja, okrem klasických, t.j. „scenára súčasne
nastaveného vývoja“ a „scenára 450 ppm“ (2°C), aj tzv. „New Policies Scenario“, ktorý
berie do úvahy záväzky krajín plynúce z Dohody z Kodane a politiky potrebné na ich
splnenie. Analyzuje aj vplyv rozvíjajúcich sa ekonomík (na čele s Indiou a Čínou),
náklady nedosiahnutia postkodanských cieľov limitovania nárastu globálneho oteplenia
na 2°C a ich vplyv na svetový trh s ropou. WEO 2010 hodnotí tiež vyhliadky
Kaspického regiónu, úlohu nekonvenčnej ropy a energetickú chudobu vo svete. Bližšie
informácie k WEO 2010 je možné nájsť na www.worldenergyoutlook.org.

Slovenská republika sa aktívne zúčastnila na cvičení núdzovej reakcie a simulácie
prerušenia dodávok (ERE 5), ktoré zorganizovala IEA v Paríži v dňoch 16. – 18.
novembra 2010. A. Seková zo Správy štátnych hmotných rezerv SR bola sekretariátom
IEA vybraná ako vedúca jednej z pracovných skupín. Popri ERE 5 sa uskutočnili aj
zasadnutia Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny IEA pre núdzové
otázky (SEQ).
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V Bratislave sa v dňoch 22. – 26. novembra 2010 uskutočnila expertná misia IEA
zložená z 12 zástupcov sekretariátu IEA, NEA, EK a členských krajín IEA. Jej cieľom
bolo prerokovať relevantné oblasti v rámci prípravy Hĺbkového energetického
prehľadu SR (IDR), ktorý bude pre SR vypracovaný po 5 rokoch a je jednou
z kľúčových aktivít a benefitov nášho členstva v IEA. Prvý prehľad, tzv. In-Depth
Review (IDR), vypracovala agentúra o SR v r. 2005 počas prístupového procesu SR do
IEA. Rokovania, ktoré misia IEA v SR vykonala, boli založené na odpovediach
v dotazníkoch a zamerané na detailné prediskutovanie hlavných oblastí energetickej
politiky SR, akými sú energetická bezpečnosť, politika zmeny klímy, energetický mix
SR a jeho jednotlivé zložky – fosílne palivá, zemný plyn, obnoviteľné zdroje energie,
jadrová energetika, ďalej energetická efektívnosť, výskum, rozvoj a aplikovanie
energetických technológií, energetické trhy, regulácia a konkurencieschopnosť.
Celková koordinácia misie, jej organizačná príprava a priebeh všetkých rokovaní boli
v SR pripravené a realizované v gescii sekcie energetiky MH SR. Počas expertnej misie
sa uskutočnilo 20 rokovaní so zástupcami štátnej správy (MH SR, MŽP SR, MZV SR,
MF SR, MDVaRR SR, MŠ SR, vrátane ÚJD SR, SIEA, PMÚ SR), súkromnej sféry
(SPP, a.s., SE, a.s., Nafta, a.s., Shell Slovakia, a pod.), inštitúcií z oblasti vedy
a energetického výskumu, relevantných energetických zväzov a tiež so zástupcami
mimovládneho sektora. Misia počas pobytu v SR navštívila aj podzemný zásobník
plynu v Plaveckom Štvrtku. Vedúci misie IEA v závere týždenných rokovaní v SR
prezentoval vedeniu MH SR návrh predbežných záverov a odporúčaní. Tie budú spolu
s dotazníkmi základom pre vypracovanie komplexnej hodnotiacej správy tzv.
Hĺbkového prehľadu energetickej politiky SR, ktorej obhajoba sa za účasti vedúcich
predstaviteľov MH SR uskutoční počas zasadnutia Stálej skupiny IEA pre dlhodobú
spoluprácu (SLT) v septembri 2011. Následne bude finálna publikácia oficiálne
prezentovaná v SR za účasti výkonného riaditeľa IEA.
Nadväzne na misiu IDR sa v dňoch 29. – 30. novembra 2010 uskutočnila misia
zástupcov IEA k hodnoteniu núdzovej pripravenosti SR (ERR). Organizačne ju
zabezpečila Správa štátnych hmotných rezerv SR a zúčastnili sa jej aj zástupcovia MH
SR a súkromnej sféry. Hodnotiaci tím zložený zo zástupcov IEA, EK, Švajčiarska
a Švédska detailne prediskutoval všetky otázky súvisiace s núdzovou pripravenosťou
SR v oblasti ropy, ale aj zemného plynu. Návrh správy bude zaslaný zástupcom SR
začiatkom r. 2011. Jej obhajoba sa uskutoční v rámci zasadnutia Stálej skupiny IEA pre
núdzové otázky v marci 2011.
V rámci národných prehľadov energetických politík IEA sa počas zasadnutia Stálej
skupiny IEA pre dlhodobú spoluprácu (SLT) uskutočnila obhajoba hĺbkového
energetického prehľadu Poľska. Uhlíková náročnosť ekonomiky Poľska je nad
priemer európskych krajín IEA aj napriek jej výraznému zníženiu. Pokles uhlíkovej
náročnosti a emisií CO2 predstavuje pre krajinu náročnú výzvu. IEA preto odporúča
poľskej vláde integrovaný prístup k energetickej a klimatickej politike, väčší dôraz na
podporu hospodárskej súťaže na trhoch s plynom a elektrinou a väčší pokrok v oblasti
energetickej efektívnosti. Poľská delegácia potvrdila, že uvedené tri oblasti sú hlavnými
prioritami ich energetickej politiky, pričom klimatická politika je obzvlášť dôležitá
z dôvodu vysokého podielu uhlia v energetickom mixe a dekarbonizácie energetického
sektora. K redukcii emisií CO2 spojených s výrobou energie do r. 2030 by mala najviac
prispieť energetická efektívnosť, ktorá má zásadný význam aj pre energetickú
bezpečnosť. Obnoviteľné zdroje energie, biopalivá, zachytávanie a uskladňovanie
uhlíka (CCS) a jadrová energia budú tiež hrať významnú rolu. Zaujímavou bola
informácia o potenciálnych ložiskách nekonvenčného plynu až na 11% územia Poľska.
Riadiaca rada IEA schválila na zasadnutí v dňoch 15. – 16. decembra 2010 rozpočet
IEA na r. 2011 s rozpočtovou obálkou na základe nulového nominálneho rastu (tzv.
ZNG) a s nulovým nominálnym rastom členských príspevkov, ako aj návrh programu
práce a rozpočtu na ďalšie rozpočtové obdobie (PWB) 2011 – 2012. Dôležitá bola
diskusia k príprave Ministerskej schôdzky IEA 2011, prijatie procedúry voľby nového
výkonného tajomníka IEA a schválenie návrhu použitia núdzových zásob ropy počas
prerušenia dodávok zemného plynu.
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V septembri 2011 sa končí prvé funkčné obdobie súčasného výkonného riaditeľa IEA
Nobua Tanaku (Japonsko). V nasledujúcich mesiacoch bude v zmysle schváleného
procedurálneho postupu zvolený nový výkonný riaditeľ IEA. Oficiálne kandidatúry na
post výkonného riaditeľa IEA predložili tri vlády členských krajín IEA – Česká
republika (Mirek Topolánek), Holandsko (Marie van der Hoeven) a Japonsko
(Nobuo Tanaka).
Predsedníčka ÚJD SR M. Žiaková sa zúčastnila v dňoch 6. – 7. decembra 2010
zasadnutí Výboru NEA pre dozorné činnosti v jadrových aktivitách (CNRA), kde je
členkou byra a Výboru NEA pre bezpečnosť jadrových zariadení (CSNI) (8. – 9.
decembra 2010).
NEA má novú internetovú stránku: www.oecd-nea.org.

Priemysel

V Paríži sa v dňoch 17. - 18. novembra 2010 uskutočnilo zasadnutie High Level
Meeting Pracovnej skupiny OECD pre malé a stredné podniky a podnikanie
(WPSMEE) pod názvom „BOLOGNA+10“ na tému „Malé a stredné podniky (MSP)
a podnikanie – poučenie z globálnej krízy a cesta k tvorbe pracovných miest a rastu“.
Uvedené podujatie bolo organizované pri príležitosti 10. výročia konania prvej
ministerskej konferencie OECD o malých a stredných podnikoch v Bologni v júni
2000. Delegácie množstva nielen členských, ale aj pozorovateľských krajín OECD v
WPSMEE, krajín EE5 a ďalších nečlenských krajín tvorili zástupcovia vládnych
a verejných inštitúcií, malých a stredných podnikov a podnikateľov a finančného
systému. Zasadnutie otvoril generálny tajomník A. Gurría a zúčastnilo sa na ňom
viacero ministrov z jednotlivých krajín. Rezonovala tu najmä globálna kríza a jej vplyv
na MSP, resp. možnosti ich financovania. Témy troch panelov boli: 1) inovatívne MSP
a podnikanie pre tvorbu pracovných miest a rast, 2) lepšie financovanie pre MSP a
podnikateľov pre tvorbu pracovných miest a rast a 3) MSP a zelený rast– podpora
udržateľnej výroby a ekoinovácií v malých firmách.

Obchodná politika

Zasadnutie Obchodného výboru OECD sa konalo v dňoch 7. a 8. decembra 2010 a
v nadväznosti naň sa 9. decembra 2010 uskutočnila konferencia o efektívnom
komunikovaní o obchode a pracovných miestach. Cieľom konferencie bola hlbšia
diskusia o vzťahu obchodu a pracovných miest aj v súvislosti s globálnom krízou, resp.
jej vplyvom na medzinárodný obchod a nezamestnanosť. Zúčastnili sa na nej okrem
iného zástupcovia WTO, Svetovej banky, UNCTAD, ILO a Medzinárodného
menového fondu. Práve téma obchodu a zamestnanosti je jednou z ústredných tém,
ktorým sa bude OECD venovať. Pod vedením OECD bol spustený nový projekt
„International Collaborative Initiative on Trade and Employment“ (ICITE). OECD
spolu s ILO, WTO a Svetovou bankou pripravili pre novembrové zasadnutie G20
správu „Obchod pre rast - Spoločná správa OECD, ILO, Svetovej banky a WTO pre
G20“, pod názvom „Využitie výhod plynúcich z obchodu v prospech zamestnanosti
a hospodárskeho rastu“ (Seizing the Benefits of Trade for Employment and Growth).
Na zasadnutí výboru sa ďalej schválili plán práce a rozpočtu na ďalšie obdobie (PWB
2011 - 2012), stratégia globálnych vzťahov pre podmienky výboru a pokračovanie
projektu STRI (Index reštriktívnosti obchodu so službami).

Investície

Pracovná skupina OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách (WGB) zasadala v dňoch 14. – 17.
decembra 2010. Zasadnutiu predchádzalo pravidelné stretnutie prokurátorov, na ktorom
sa preberali aktuálne prípady korupcie. Zástupca generálneho tajomníka OECD R.
Boucher prezentoval protikorupčnú iniciatívu v rámci OECD. V tejto prezentácii
charakterizoval boj proti korupcii ako významný prvok pri budovaní silnejšej, čistejšej
a spravodlivejšej svetovej ekonomiky. Viaceré krajiny informovali o plnení odporúčaní
z predchádzajúcich previerok, medzi inými aj Česká republika o plnení odporúčania
zaviesť zodpovednosť právnických osôb (podobný problém mala aj SR do leta 2010).
Problematickou časťou programu bola voľba riadiacej skupiny, v rámci ktorej krajiny
nedospeli ku konsenzu, keďže bolo viac navrhnutých kandidátov ako býva maximálny
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počet členov. Vzhľadom na to, že sa krajiny nedohodli ani na iných alternatívnych
riešeniach, podľa pravidiel OECD pokračuje riadiaca skupina v pôvodnom zložení.

Zasadnutie Investičného výboru OECD a subsidiárnych orgánov sa uskutočnilo
v dňoch 13. – 17. decembra 2010. Medzi najdôležitejšie body programu patrila
pokračujúca diskusia o aktualizácii smerníc OECD pre nadnárodné spoločnosti, ktorá
prebieha vo viacerých výboroch. Témou diskusie na tomto zasadnutí boli ľudské práva,
dodávateľské reťazce, procedúry národných kontaktných miest, environmentálne
aspekty, ďalej zamestnanosť a priemyselné politiky a plán budúcej práce výboru. 14.
decembra 2010 sa konalo 2. sympózium o investičných dohodách a riešení sporov
medzi investormi a štátmi, ktoré organizovalo OECD a UNCTAD za účasti ICSID.
Každý rok sa v OECD koná Globálne fórum pre poľnohospodárstvo. Tohtoročné

Pôdohospodárstvo globálne fórum (29. – 30. novembra 2010) sa zaoberalo témou „Politiky pre

poľnohospodársky rozvoj, zníženie hladu a zvýšenie potravinovej bezpečnosti“
a venovalo sa úlohe poľnohospodárskych politík v podpore znižovania chudoby,
zvyšovania potravinovej bezpečnosti a ekonomického rozvoja krajín. V roku 2011 je
Globálne fórum pre poľnohospodárstvo naplánované na 24. – 25. novembra, jeho
témou bude: „Globálny potravinový reťazec a rozvíjajúce sa ekonomiky“. Dávame do
pozornosti stránku www.oecd.org/agriculture/globalforum.
Na globálne fórum nadväzovalo 155. zasadnutie Výboru pre poľnohospodárstvo.
Oblasť pôdohospodárstva prechádza na úrovni najvyššieho vedenia OECD pod
zástupcu generálneho tajomníka Maria Amana. Francúzska republika informovala
o prioritách svojho predsedníctva v G20 v roku 2011, medzi ktoré boli zaradené i témy:
zlepšenie medzinárodnej koordinácie na trhoch s agrárnymi komoditami
a propagovanie potreby poľnohospodárstva medzi obyvateľstvom. Do pravidelného
monitoringu poľnohospodárskych politík krajín budú od roku 2011 zaradené i Brazília,
Čína a Južná Afrika ako dôležití hráči na poľnohospodárskych trhoch. Do spoločného
výhľadu OECD a FAO (OECD-FAO Outlook) bude v roku 2011 zavedená kapitola
Rybné hospodárstvo, ktorej znenie navrhne FAO a bude konzultované s Výborom
OECD pre rybárstvo.
Na 52. zasadnutí Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy (APM)
v dňoch 15. – 17. novembra 2010 predstavila OECD o.i. pokrok na príprave
hodnotenia reforiem poľnohospodárskej politiky v Európskej únii. Táto správa
vyhodnocuje implementáciu strategických zmien v EÚ na stimuláciu výroby, vývoj trhu
a úrovne trhových podpôr použitím modelov PEM, AgLink a databáz 3PSE/CSE.
Správa komplexne uvádza informácie o vývoji a stave poľnohospodárstva v EÚ-27,
popisuje zavedené reformy a opatrenia v poľnohospodárstve od roku 1992 do
súčasnosti, posudzuje dopady reforiem na ekonomickú a environmentálnu výkonnosť
poľnohospodárstva. Revidovaná správa bude predložená na 53. zasadnutí APM v marci
2011. Riadeniu rizík v poľnohospodárstve sa venoval v dňoch 22. – 23. novembra 2010
seminár Risk Management in Agriculture, ktorý sa usiloval o definovanie
a spresnenie pojmov katastrofické riziko a manažérske riziko v poľnohospodárstve.
V priebehu novembra a decembra 2010 sa konali zasadnutia poľnohospodárskych
schém a kódov OECD: Schémy pre odrodovú certifikáciu osív pohybujúcich sa
v medzinárodnom obchode, Schémy pre lesný reprodukčný materiál, Schémy pre
uplatňovanie medzinárodných štandardov pre ovocie a zeleninu, ako aj Kódexu pre
skúšanie lesných a poľnohospodárskych traktorov. Z hľadiska účasti SR na aktivitách
týchto schém a kódov je najdôležitejšie, že OECD akceptovala žiadosť SR a od 15.
decembra 2010 prestáva byť Slovenská republika členom Kódexu OECD pre
skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov. V rámci aktivít SR v Schéme pre
ovocie a zeleninu, zameraných predovšetkým na školenia inšpektorov potravinovej
správy rozvojových krajín v oblasti kontroly kvality ovocia a zeleniny bola vyzdvihnutá
a pozitívne hodnotená dlhodobá aktívna účasť SR na týchto školeniach
kofinancovaných z dobrovoľného príspevku SR do OECD v rámci spoločných
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projektov SR – OECD v rokoch 2009 a 2010 (seminár v Keni). Rovnako bol členskými
krajinami i OECD vysoko hodnotený 15. ročník tradičného medzinárodného školenia
pre harmonizáciu hodnotenia kvality ovocia a zeleniny, ktoré sa koná každoročne
v Mojmírovciach, pričom táto aktivita sa v rámci schémy etablovala už ako osvedčená
značka.
Riadiaci orgán Výskumného programu pre manažment biologických zdrojov pre
trvalo udržateľné poľnohospodárske systémy (GB CRP) zasadal dňa 3. decembra
2010. Na programe zasadnutia bolo predovšetkým vyhodnotenie žiadostí o štipendiá na
podporu výmenných pobytov medzi pracoviskami krajín OECD a žiadostí o štipendiá
na podporu organizovania konferencií. V rámci podpory výmenných pobytov boli za
SR zaslané 2 žiadosti o podporu, ktoré však neboli odporučené na financovanie.
Prvé zasadnutie Siete analýzy potravinového reťazca (tzv. Food Chain Analysis
Network) sa konalo 13. decembra 2010. Cieľom tohto prvého stretnutia bolo
identifikovať hlavné oblasti záujmu novo vytvorenej siete, ktorá by sa mala venovať
otázkam konkurencie v potravinovom reťazci týkajúcej sa trhovej sily, transparentnosti
cien a informovanosti o cenách, trhových strategických prístupov k sociálnym
požiadavkám, podnetom na znižovanie strát a odpadu v potravinovom reťazci. Sieť má
zahŕňať štátnu správu, zástupcov potravinárskeho priemyslu, distribútorov,
maloobchodníkov, spotrebiteľov, odborníkov, zástupcov mimovládnych organizácií
a spotrebiteľských združení zainteresovaných na špecifických problémoch
potravinového reťazca. Detailnejší program práce siete bude prezentovaný na APM
v marci 2011.

Rozvojová
spolupráca

Hodnotiaca misia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc navštívila v dňoch 29.
novembra - 3. decembra 2010 SR v rámci tzv. špeciálnej peer review systému
rozvojovej spolupráce SR. Cieľom misie bolo získať detailné informácie o
jednotlivých prvkoch slovenského systému poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci
prostredníctvom stretnutí s predstaviteľmi štátnej správy, mimovládnymi organizáciami
a ďalšími relevantnými aktérmi. Správa, ktorá bude zverejnená v marci 2011, poskytne
konštruktívne a kritické zhodnotenie systému rozvojovej pomoci, ako aj odporúčania
týkajúce sa politiky, objemu finančných prostriedkov, inštitucionálneho, organizačného
i riadiaceho rámca. Nezávislé expertné hodnotenie zo strany OECD má povzbudiť
realizáciu pozitívnych zmien smerom k vyššej efektívnosti, účinnosti a transparentnosti
celého systému.

Územný rozvoj

Výbor pre politiku územného rozvoja (TDPC) zasadal v dňoch 1. – 2. decembra
2010. Výboru predchádzalo zasadnutie Pracovnej skupiny pre územné indikátory
(WPTI), Pracovnej skupiny pre územnú politiku v mestských oblastiach (WPURB)
a Pracovnej skupiny pre územnú politiku pre vidiecke oblasti (WPRUR). TDPC sa
venoval hlavne problematike inovácií, ktoré možno považovať za základný faktor pre
podporu tvorby pracovných miest a ekonomického rastu. Ďalšou z tém bola
nezamestnanosť a jej dôsledky na regionálnej úrovni. V rámci spolupráce
s nečlenskými krajinami OECD sa realizujú štúdie s Brazíliou, Čínou a Juhoafrickou
republikou. Rýchly rozvoj ekonomík týchto štátov za posledné roky môžu ostatné
krajiny využiť pri riešení svojich pretrvávajúci problémov. O štatút pozorovateľa
naďalej prejavuje záujem Juhoafrická republika.

Vzdelávanie

Po štyroch rokoch sa v dňoch 4. – 5. novembra 2010 v Paríži uskutočnila schôdzka
ministrov školstva členských a vybraných nečlenských krajín OECD, na ktorej sa
za SR zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu E. Jurzyca. Medzi hlavné
témy stretnutia ministrov patrili riešenie dopadov krízy na vzdelávanie, zosúladenie
zručností s novými požiadavkami, príprava efektívnych učiteľov pre 21. storočie a
posilnenie sociálnych vplyvov vzdelávania. Ministri potvrdili vnímanie vzdelávania ako
investície, keďže je hlavným motorom dlhodobého hospodárskeho rastu a sociálnej
kohézie. Ďalej sa zhodli na tom, že pri definovaní budúceho vývoja zručností je
nevyhnutné aplikovať „whole-of-government“ a „whole-of-education“ prístup, t.j.
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Vzdelávanie

zaangažovať relevantné ministerstvá a vzdelávacie inštitúcie do odbornej diskusie, ako
aj pokračovať v úzkej komunikácii so zamestnávateľmi. Ministri považujú za kľúč
k úspešným vzdelávacím výsledkom predovšetkým kvalitného učiteľa, disponujúceho
správnou kombináciou zručností v čoraz komplexnejšom vyučovacom prostredí. Počas
ministerskej schôdzky sa minister školstva bilaterálne stretol s 1. námestníkom ministra
školstva Českej republiky K. Hajnom, s ktorým diskutoval o viacerých otázkach
spoločného záujmu.
OECD zverejnila dňa 7. decembra 2010 výsledky medzinárodného komparatívneho
hodnotenia výsledkov vzdelávania 15-ročných žiakov 2PISA (Programme for
International Student Assesment). Do hodnotenia sa zapojilo pol milióna študentov zo
65 krajín sveta, pričom predmetom hodnotenia bola čitateľská, matematická
a prírodovedná gramotnosť. Suverénnym víťazom vo všetkých troch hodnotených
kategóriách je región Šanghaj – Čína, ktorý po prvýkrát participoval na programe. Vo
všeobecnosti je na prvých priečkach vysoké zastúpenie ázijských krajín (Hong Kong,
Južná Kórea, Japonsko, Singapur). Z európskych krajín si tradične najlepšie počína
Fínsko, následne Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko, Estónsko (v závislosti od
hodnotenej oblasti). Z iných krajín OECD sa medzi najlepšími umiestnili Kanada, Nový
Zéland a Austrália. Z hľadiska SR PISA 2009 potvrdila, že slovenskí 15-roční študenti
dosahujú v matematických zručnostiach úroveň porovnateľnú so svojimi
rovesníkmi z iných krajín OECD. Zaostávajú však v čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti. V oboch spomínaných kategóriách sa nachádzajú pod priemerom OECD.
Bližšie informácie sú dostupné na stránke www.oecd.org/edu/pisa/2009.
V Paríži sa v dňoch 6. – 8. decembra 2010 uskutočnilo 8. zasadnutie Siete pre
predškolské vzdelávanie a starostlivosť (ECEC), cieľom ktorého bola výmena
skúseností krajín v oblasti pedagogiky, tvorby učebných osnov a štandardov. SR na
zasadnutí prezentovala výskumné a teoretické východiská tvorby národného kurikula.
Viaceré krajiny sa zaoberajú otázkami, či do kurikula zahrnúť aj výsledky detí a spôsob
ich hodnotenia, ako viac zaangažovať rodičov do predškolskej výchovy, ako lepšie
komunikovať informácie o zmenách v kurikulách rodičom a zainteresovaným aktérom.
Na zasadnutí OECD prezentovala aj pokrok na projekte kvality v ECEC, na ktorom
aktívne participuje aj SR. Ďalšie zasadnutie siete (júl 2011) bude tematicky orientované
na angažovanosť rodičov a komunít v oblasti predškolského vzdelávania.

Zdravotníctvo

Životné prostredie

Výbor pre zdravie zasadal v dňoch 9. – 10. decembra 2010. Tomuto zasadnutiu
predchádzalo zasadnutie výboru na úrovni ministrov, ktoré sa konalo 7. – 8. októbra
2010 a o ktorom sme informovali v 2. čísle dvojmesačníka. Z tohto dôvodu boli na
zasadnutí prezentované závery ministerskej schôdzky a bol posúdený ich prienik
s Plánom práce a rozpočtu výboru na roky 2011 – 2012. V rámci osláv 50. výročia
vzniku OECD bude na 9. zasadnutie Výboru pre zdravie v júni 2011 nadväzovať
konferencia „50 rokov lepšieho zdravia“ (22. júna 2011).
Najväčšou výzvou pre SR v OECD v oblasti životného prostredia je v týchto
mesiacoch prebiehajúce Hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovenska.
Sekretariát OECD informoval, že Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR bude
na programe Pracovnej skupiny pre hodnotenie environmentálnej výkonnosti dňa
20. júna 2011. Nasledujúci deň bude OECD hodnotiť Izrael. Na zasadnutí pracovnej
skupiny v dňoch 29. novembra – 1. decembra 2010 boli hodnotené Portugalsko
a Nórsko. OECD sa snaží o čo najväčšiu koordináciu environmentálneho hodnotenia
s ostatnými prehľadmi.
Spoločné grémium pre Výbor pre chemikálie a Pracovnej skupiny pre chemikálie,
pesticídy a biotechnológie (tzv. Joint Meeting) zasadal v dňoch 16. – 18. novembra
2010. V roku 2011 bude pokračovať hĺbkové hodnotenie Výboru pre chemikálie, ktoré
začalo v roku 2010. Problematika manažmentu chemikálií je v agende OECD už 40
rokov. Na pripomenutie tohto okrúhleho výročia sa bude konať mimoriadne podujatie
pri príležitosti nasledujúceho zasadnutia Joint Meetingu v júni 2011.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vonkajšie vzťahy

Estónsko uložilo ratifikačné listiny depozitárovi Dohovoru OECD, ktorým je
francúzska vláda, dňa 9. decembra 2010 a podľa článku 16 predmetného Dohovoru sa
stalo plnoprávnym 34. členom OECD.
Na mimoriadnom zasadnutí Rady OECD dňa 26. novembra 2010 vystúpil ako
mimoriadny hosť predseda EK José Manuel Barroso, ktorý bol hlavným rečníkom aj
konferencie Making Reform Happen. Barroso stálych predstaviteľov členských krajín
OECD informoval o vzťahoch EÚ a OECD a prioritách EÚ v oblasti vonkajších
vzťahov. Spoluprácu medzi OECD a EÚ upravuje Dodatkový protokol č. 1 k Dohovoru
o OECD. Podľa tohto protokolu sa Európska komisia podieľa na práci OECD. Obe
organizácie majú okrem vlastných cieľov a priorít aj jeden spoločný cieľ - pracujú v
prospech ekonomickej prosperity členských štátov. V snahe pomôcť vládam pri
napĺňaní tohto cieľa EÚ o.i. podporuje realizáciu spomínaného horizontálneho projektu
OECD pod názvom „Uskutočňovanie reforiem“ (Making reform happen).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave sa dňa 2. novembra 2010 uskutočnila prezentácia publikácie
OECD „Investment Reform Index“ so zameraním na Západný Balkán. K jej témam patrili charakteristiky
investičného prostredia 10 ekonomík regiónu, stav sektoru malých a stredných podnikov, konkurencieschopnosť
vybraných sektorov (textilný a odevný, automobilový a IT sektor) a iniciatíva na posilnenie konkurencieschopnosti
ekonomík regiónu z pohľadu inovácií a ľudského kapitálu. Prezentácie, ktorá sa konala v spolupráci so Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, sa zúčastnili zástupcovia podnikateľskej a decíznej sféry, ako aj predstavitelia
tretieho sektora.
V rámci lektorských aktivít stálej misie zameraných na zvyšovanie informovanosti o OECD a činnostiach stálej misie
dňa 9. decembra 2010 SM SR pri OECD aktívne participovala na prednáške na Agroinštitúte Nitra, š.p. Okrem
zástupcu SM SR na nej vystúpili i zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Depozitnej knižnice
OECD v Bratislave. Účastníkmi prednášky boli študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prednáška
bola podporená z mechanizmu spoločných projektov SR – OECD.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SR – 10 rokov v OECD

V roku 2010 uplynulo od vstupu Slovenskej republiky do OECD presne desať rokov.
Stála misia SR pri OECD v Paríži si 10. výročie vstupu SR do OECD pripomenula dňa 30. novembra 2010 slávnostnou
recepciou v sídle OECD podávanou veľvyslancom I. Šramkom. Na recepcii, na ktorej sa zúčastnil i generálny tajomník
A. Gurría, dostalo priestor aj slovenské umenie, a to formou výstavy sôch a malieb manželov Bachoríkovcov.
Ako sme v predchádzajúcom čísle dvojmesačníka informovali, toto výročie si pripomenieme krátkou retrospektívou
najdôležitejších míľnikov nášho členstva v organizácii od nášho vstupu až po súčasnosť.
Prvá retrospektíva nášho členstva v OECD – roky 2000 – 2001
Napriek prvotnému zablokovaniu vstupu SR do OECD z politických dôvodov, sa SR následne po splnení všetkých
predvstupových povinností a úspešnom vykonaní predvstupových previerok stala v decembri 2000 tridsiatou členskou
krajinou OECD.
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V tejto súvislosti pripomíname udalosti:
-

-

-

28. júl 2000 – schválenie prijatia SR za člena organizácie Radou OECD
30. august 2000 – prijatie Uznesenia vlády SR č. 689/2000 k návrhu na vytvorenie Stálej misie SR pri OECD
v Paríži (do zriadenia SM agendu OECD zabezpečovalo oddelenie OECD na ZÚ SR v Paríži) – prvým
veľvyslancom a stálym predstaviteľom SR pri OECD sa stal D. Bella
28. september 2000 – podpis Dohody medzi SR a OECD o pozvaní SR na pristúpenie k Dohovoru OECD
9. december 2000 – podpis Listiny o prístupe SR k Dohovoru OECD a Ratifikačnej listiny k Zmluve
o diplomatických výsadách a imunitách udelených OECD prezidentom SR R. Schusterom
13. december 2000 – ukončenie činnosti Rady vlády pre spoluprácu SR s OECD na základe Uznesenia vlády
SR č. 1036 z 13. decembra 2000 a jej pretransformovanie na Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD
14. december 2000 – uloženie ratifikačných listín o pristúpení SR k Dohovoru OECD u depozitára
(Francúzsko)
máj 2001 – SR v úlohe podpredsedníckej krajiny Ministerskej schôdzky Rady OECD
jún 2001 – návšteva generálneho tajomníka D. Johnstona v SR
2001 – prvé hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR a príprava prvého Ekonomického prehľadu SR (obe
boli obhájené a knižne vyšli v roku 2002)
2001 – vytvorenie Depozitnej knižnice SR pri OECD (štatút získalo Centrum vedecko-technických informácií
SR v Bratislave)

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

Dávame do pozornosti
na mesiace január a február 2011:
21. január - zasadnutie Rady OECD so zástupcami Brazíle, Indie, Indonézie, Číny, Juhoafrickej republiky a Ruska
Téma zasadnutia: „Towards an OECD Strategy for Development"
10. február – Seminár poslancov členských krajín OECD
Témou seminára určeného pre poslancov krajín je: „The OECD at 50: Better Policies for Better Lives“
10. – 11. február – Seminár k Stratégii zeleného rastu OECD
Cieľom podujatia je zhodnotiť prvý návrh Súhrnnej správy k Stratégii zeleného rastu OECD tak, aby jej finálna verzia
dostatočne odrážala potreby krajín a bola tak užitočným nástrojom pre vlády. Ďalším z cieľov seminára je zhodnotenie
správy o indikátoroch zeleného rastu.
17. – 18. február – Globálne fórum OECD pre hospodársku súťaž
Ministerstvo zahraničných vecí SR zverejnilo výzvu na predkladanie spoločných projektov SR a OECD na rok
2011. Termín predloženia návrhu projektu v slovenskom jazyku je do 2. februára 2010. Viac informácií na
www.mzv.sk (zahraničná politika/aktuálne správy SR v OECD).
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Krátky slovník pojmov OECD
1

Skupina G20 predstavuje fórum pre medzinárodný ekonomický rozvoj, ktoré podporuje otvorenú a konštruktívnu
diskusiu medzi krajinami o kľúčových otázkach týkajúcich sa globálnej ekonomickej stability. Bola sformovaná v roku
1999. Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk významných priemyselných a rozvíjajúcich sa ekonomík sa v
dňoch 15. – 16. decembra 1999 stretli na svojom úvodnom zasadnutí v Berlíne, ktoré bolo zorganizované ministrami
financií Nemecka a Kanady. Krajiny G20 spoločne predstavujú približne 90% svetového hrubého národného produktu,
80% svetového obchodu (vrátane EÚ) a viac ako dve tretiny svetovej populácie. Členovia G20 sú: Argentína,
Austrália, Brazília, Kanada, Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Indonézia, Taliansko, Japonsko, Mexiko, Rusko,
Saudská Arábia, Južná Afrika, Južná Kórea, Turecko, Veľká Británia, USA a EÚ.
2

PISA (Programme for International Student Assessement) je medzinárodný komparatívny monitoring
vzdelávacích výsledkov 15-ročných študentov v oblasti matematickej a čitateľskej gramotnosti a vedomostí v
prírodných vedách, ktorý umožňuje krajinám vidieť stav ich vzdelávacieho systému globálne z hľadiska kvality,
rovnosti a výkonnosti. Výsledky PISA sú v jednotlivých krajinách významným zdrojom informácií a inšpiráciou pre
tvorcov politík pri reformovaní vzdelávacích systémov s cieľom zvýšenia jeho kvality. Program je realizovaný od
r. 2000 v trojročných cykloch. SR sa do programu zapojila po prvýkrát v r. 2003.
3

PSE/CSE (Producer Support Estimate / Consumer Support Estimate) je ekvivalent produkčných (PSE)
a spotrebiteľských (CSE) podpôr v poľnohospodárstve. Je to medzinárodne uznávaný ukazovateľ, ktorý vyvinula
OECD za účelom merania a hodnotenia úrovne a zloženia podpôr v sektore poľnohospodárstva. Určuje sa na základe
zložitého výpočtu. www.oecd.org/agriculture/pse

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autorský tím – kolektív stálej misie:
Ivan Šramko, veľvyslanec a stály predstaviteľ SR pri OECD, Iveta Hricová, Martin Líner, Martina Kobilicová,
Marcela Hanusová, Martina Petrovičová, Kristína Gendová Ruzsíková
Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
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, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia.
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