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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
život stálej misie bol za ostatné mesiace venovaný predovšetkým príprave a priebehu Ministerského
zasadnutia Rady OECD, ktorému predchádzalo už tradičné zasadnutie Fóra OECD (22. – 24.mája 2012). V čase
pretrvávajúcej krízy v eurozóne sa očakávala prezentácia ekonomického výhľadu OECD k vývoju globálnej ekonomiky.
OECD apeluje na potrebu realizácie štrukturálnych reforiem („go structural“), ktoré už aj v krátkodobom časovom
horizonte môžu mať zásadné pozitívne efekty, a tými sú aktívne politiky trhu práce, zlepšovanie podnikateľského
prostredia a efektívnejšie prepojenie pracovného trhu so vzdelávacím systémom. OECD apeluje na udržateľnosť
a inkluzívnosť hospodárskeho rastu („go social“), ako aj na budovanie potrebných inštitúcií („go institutional“).
V tomto kontexte priniesla ministerská schôdzka prijatie zásadných strategických dokumentov, akými sú Stratégia
zručností, Stratégia presadzovania rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a podnikania a Stratégia
OECD pre rozvoj, ako aj, okrem iného, diskusiu o prepojení obchodu a tvorby pracovných miest. Generálny tajomník
dostal od ministrov mandát pracovať na novom horizontálnom projekte - Nové prístupy k ekonomickému mysleniu,
ktorý by mal byť reflexiou príčin globálnej hospodárskej a finančnej krízy a zároveň by mal navrhnúť spôsob nového
nazerania na hodnotenie ekonomických prístupov a analytické rámce OECD.
Slovensko sa prihlásilo k hľadaniu ciest k udržateľnému a inkluzívnemu hospodárskemu rastu, ku konsolidácii
verejných financií a k znižovaniu nezamestnanosti, najmä mladých ľudí a marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Podľa OECD by Slovensko malo v tomto roku rásť tempom 2,6%, budúci rok 3% hrubého domáceho produktu. V
druhej polovici tohto roka bude dominovať dialógu Slovenskej republiky s OECD obhájenie a prezentácia
Ekonomického prehľadu SR 2012. K jeho príprave sa v SR začiatkom júla uskutočnila misia OECD. Prioritné
postavenie v ňom budú mať práve aktívne politiky trhu práce a systém vzdelávania.
V júni Slovensko prešlo úspešne hodnotením v Pracovnej skupine OECD pre boj proti podplácaniu
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, z čoho nám vyplynuli domáce úlohy
týkajúce sa odstránenia dlhodobej absencie efektívnej zodpovednosti právnických osôb v právnom poriadku Slovenskej
republiky.
OECD aktívne participovala na globálnych zasadnutiach, akými boli zasadnutie Skupiny G20 v Los Cabos
v Mexiku a Konferencia Organizácie spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj Rio+20 v Brazílii. Okrem toho
v tomto období vyšlo niekoľko komparatívnych štúdií, ktoré si Vám dovoľujem dať do pozornosti, a to: Výhľad
dôchodkových systémov 2012, Výhľad zamestnanosti 2012, Výhľad migrácie 2012, Výhľad pre sektor dopravy 2012,
Zdravotnícke údaje 2012 a Poľnohospodársky výhľad OECD a FAO 2012 – 2021.
Generálny tajomník Angel Gurria spolu s rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolfom Sivákom
podpísali na pôde OECD 26. júna 2012 Memorandum o spolupráci, ktoré umožní doktorandským študentom uchádzať
sa o pracovné pôsobenie v OECD.
Vážení spolupracovníci, stála misia Vám v tomto čísle dvojmesačníka prináša rozhovor s predsedníčkou
Štatistického úradu SR Ľudmilou Benkovičovou.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi popriať Vám v mene celého nášho tímu pokojné leto.

Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
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Týţdeň OECD
(22. – 24. máj 2012)

Ekonomický výhľad Generálny tajomník OECD Angel Gurría spolu s hlavným ekonómom Pierom-Carlom
Padoanom predstavili pohľad OECD na aktuálny ekonomický výhľad členských i
OECD
niektorých nečlenských ekonomík OECD. Najväčším rizikom výhľadu je situácia
v eurozóne. Hrozí opätovná kríza dôvery v dôsledku napätia situácie na
finančných trhoch. Zvyšuje sa riziko „začarovaného kruhu“ (vicious circle), ktorý
zahŕňa nárast dlhov krajín, krehký bankový systém, excesívnu fiškálnu konsolidáciu
a slabé prospekty hospodárskeho rastu. Nakoľko sa škála nástrojov fiškálnej a menovej
politiky takmer vyčerpala, prioritou by mali byť štrukturálne reformy. Hlavný odkaz
OECD znie, ţe jedine cielené štrukturálne reformy („go structural“) môžu
významne prispieť k oživovaniu hospodárskeho rastu. OECD ich vníma ako účinný
krátkodobý nástroj s multiplikačnými efektmi. Na margo neistoty ohľadom vývoja
v eurozóne sa generálny tajomník vyjadril, že je nevyhnutné urobiť systémové
opatrenia na posilnenie dôvery využitím synergie všetkých disponibilných
nástrojov (napr. zaviesť projektové bondy a postupne prijímať zavedenie spoločných
eurobondov či posilniť úlohu Európskej centrálnej banky, alebo navýšiť záchranné
fondy). Jedine vtedy krajiny získajú priestor a čas na implementáciu potrebných politík.
Ak nebude systémová záchranná sieť vybudovaná, Európa bude v budúcnosti opätovne
vystavená podobnej krízovej situácii. OECD nepodporuje úvahy o odchode Grécka
z eurozóny.
OECD má pomerne optimistický pohľad na vývoj ekonomiky Slovenska. Podľa
OECD bude SR tento rok rásť tempom 2,6% a budúci rok 3,0%.

Nové prístupy
k ekonomickým
výzvam

Z podnetu generálneho tajomníka vznikla na pôde OECD strategická iniciatíva
zamyslieť sa v dôsledku krízy nad tradičnými paradigmami hospodárskeho rastu a dať
mu inkluzívnu dimenziu. OECD vypracovala strategický dokument Nové prístupy
k ekonomickým výzvam (New Approaches to Economic Challenges), ktorý bude mať
zásadný dopad na prehodnotenie analytických prístupov OECD (v línii nového
ekonomického myslenia - new economic thinking). Východiskom dokumentu New
Approaches to Economic Challenges je premisa, ţe trh a vlády zlyhali pri včasnej
identifikácii súčasnej krízy, jej náprave i čelení dôsledkom, ktoré priniesla. OECD
dokonca pripúšťa myšlienku, ţe model rovnováhy trhu sa precenil. V tomto kontexte
organizácia prináša strategickú iniciatívu, ktorej cieľom je prehodnotiť aktuálny
analytický rámec OECD s dôrazom na inkluzívny a zelený hospodársky rast.
V diskusii lídri odobrili strategickú iniciatívu organizácie prehodnotiť analytické
prístupy OECD a model ekonomickej rovnováhy. Procedurálne náleţitosti uchopenia
tejto témy ostávajú nateraz v rámcovej podobe. Hlavným „vlastníkom“ témy v OECD
bude Výbor pre hospodársku politiku.

Politiky
pre inkluzívny rast
a zamestnanosť

Obnova hospodárskeho rastu a zvyšovanie zamestnanosti si vyţadujú zamerať sa na
štrukturálne reformy, hospodársky rast spojiť s rodovou rovnosťou a zelenými
technológiami, investovať do vzdelávania ľudí a vytvárať pracovné podmienky
pre zamestnanosť najmä mladých ľudí a znevýhodnených skupín. K tejto téme na
Ministerskom zasadnutí Rady OECD vystúpil aj podpredseda vlády SR a minister
financií SR Peter Kažimír. Potvrdil, ţe nová vláda bude stavať stratégiu na troch
pilieroch: hospodárskom raste, boji s nezamestnanosťou a dodrţiavaní rozpočtovej
disciplíny. Uviedol, ţe v súčasnej situácii, keď sme všetci ovplyvňovaní krízou, je
potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi fiškálnou konsolidáciou a hospodárskym
rastom. Nová slovenská vláda sa zaviazala zníţiť deficit v roku 2013 na úroveň 3%
hrubého domáceho produktu. Minister tieţ spomenul novo prijatý zákon o rozpočtovej
zodpovednosti, ktorý posilňuje fiškálny rámec v SR. Na margo situácie v eurozóne
uviedol, ţe SR podporuje vydávanie spoločných eurobondov. Keďţe SR patrí medzi
krajiny EÚ najviac postihnuté nezamestnanosťou, hlavne u mladých, je potrebné
v kontexte fiškálnej konsolidácie identifikovať nevyhnutné nástroje na vytváranie
pracovných miest a posilňovať zamestnanosť najmä mladých ľudí. SR sa ďalej musí
zamerať aj na posilňovanie vzdelávacieho systému a zabezpečenie prepojenia medzi
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vzdelaním a nadobúdaním pracovných zručností. V tomto môţe byť pre SR veľkým
zdrojom inšpirácie Stratégia zručností OECD (OECD Skills Strategy). Vláda verí
v silnú úlohu štátu aj pri odstraňovaní nerovností, implementáciou opatrení, akými sú
zavedenie progresívneho zdaňovania či posilňovanie solidarity v dôchodkovom
systéme. Vláda SR celkovo víta naakumulované skúsenosti OECD, ktoré môţe SR
vyuţiť hlavne v boji s nerovnosťami a nezamestnanosťou.

Rozvojová
spolupráca –
partneri pre rozvoj

OECD predstavila svoju Stratégiu pre rozvoj, podľa ktorej sa bude riadiť poskytovanie
rozvojovej pomoci v nasledujúcich rokoch. Jej hlavným cieľom je väčší a inkluzívnejší
rast pre čo najširší počet krajín. Má štyri hlavné oblasti zamerania: inovatívne
a udrţateľné zdroje rastu, mobilizácia zdrojov pre rozvoj, dobré spravovanie vecí
verejných a rozvoj a meranie pokroku v rozvoji. Je zameraná na regionálny prístup
a akcentuje spoluprácu sever – juh. Dobré spravovanie verejných vecí sa objavuje
v oficiálnej stratégii medzinárodnej organizácie opätovne od ukončenia druhej svetovej
vojny a prijatia Marschallovho plánu. Stratégia ďalej nabáda na spoluprácu rozvinutých
krajín so zvyškom sveta, poskytuje cestovnú mapu – návod ako postupovať pri
poskytovaní rozvojovej pomoci a je koherentná s ostatnými politikami OECD.
Poskytuje základný predpoklad pre posilnený dialóg s partnerskými krajinami, definuje
mnohostranný prístup, zahŕňa do rozvojovej pomoci súkromný sektor, obchod,
investície, boj proti nelegálnym finančným tokom a partnerstvo s regionálnymi
organizáciami. Výrazne podporuje udrţateľný a inkluzívny rast zaloţený na zelených
technológiách a odstraňovaní rodovej nerovnosti. Stratégia kladie dôraz na budovanie
Globálneho partnerstva tak, ako OECD k tomu zaväzuje záverečný dokument z Busanu,
pričom vedúce postavenie v tomto procese prenecháva Rozvojovému programu
Organizácie spojených národov (UNDP). Súčasťou stratégie je príloha, ktorá definuje
prehľad navrhovaných konkrétnych krokov. Je to však len začiatok realizácie novej
vízie rozvojovej spolupráce, na ktorú budú musieť nadväzovať ďalšie kroky.

Smerom
k otvorenejšiemu
obchodu

Téma nadväzovala na minuloročné zasadnutie Ministerskej rady OECD týkajúce sa
oblasti obchodu. Diskusia počas Ministerskej schôdzky Rady OECD predstavovala
medzník v práci organizácie na tému obchodu a pracovných miest. Pri tejto
príleţitosti vyšla aj publikácia Politické priority pre medzinárodný obchod a pracovné
miesta (Policy Priorities for International Trade and Jobs) ako produkt spoločnej
iniciatívy viacerých medzinárodných organizácií ICITE (International Collaborative
Initiative on Trade and Employment).
Generálny riaditeľ Svetovej obchodnej organizácie Pascal Lamy zhodnotil vývoj
svetového obchodu za posledné obdobie, ako aj aktuálny stav rokovaní aj mimo rámca
Rozvojovej agendy z Dohy. Vývoj svetového obchodu bol podľa Lamyho napriek
mnohým nástrahám protekcionizmu a negatívnym hospodárskym predikciám v roku
2011 pomerne uspokojivý a zaznamenal medziročný nárast o 3%. Najperspektívnejšími
oblasťami na negociácie a prínos pre ďalší rast obchodu vidí Lamy uľahčovanie
obchodu (trade facilitation), vládne obstarávanie, sektorové liberalizačné iniciatívy ITA
(informačné technológie) a sluţby. Pozornosť je potrebné taktieţ venovať najmenej
rozvinutým krajinám, resp. výnimkám pre ne (SDT).
Všetky krajiny podporili potrebu pokračovania v monitorovaní protekcionizmu, resp.
zabrániť jeho nárastu, či uţ v rámci povolených pravidiel Svetovej obchodnej
organizácie, alebo mimo tohto rámca. Členské krajiny vidia úlohu pre Svetovú
obchodnú organizáciu v monitorovaní a pre OECD v analýzach. Významnú podporu
získal projekt Indexu reštriktívnosti obchodu so službami (STRI), ktorý by sa mal
rozšíriť aj na ďalšie sektory a krajiny. Mexiko a Brazília zdôraznili význam
unilaterálnej liberalizácie. Krajiny tieţ ocenili prácu na nových projektoch o meraní
obchodu prostredníctvom pridanej hodnoty a globálnych hodnotových reťazcoch.

Spolupráca
s kľúčovými
partnermi

Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD diskutovali členské krajiny aj o ďalšom
postupe organizácie voči 1kľúčovým partnerom. Vplyv týchto krajín (Brazília, India,
Indonézia, Juhoafrická republika a Čína) na vývoj svetovej ekonomiky, dopad ich
politík a aktivít na globálne témy, ktorými sa zaoberá OECD, sú hlavnými dôvodmi
vedúcimi organizáciu k hľadaniu nových foriem prehlbovania vzájomnej spolupráce.
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Zámerom OECD je posilniť spoluprácu s týmito krajinami prostredníctvom rámcových
dohôd, ktoré budú odráţať spoločné politické priority, ďalej posilnia ich účasť na práci
výborov, pracovných skupín a globálnych fór organizácie, prispejú k výmene dát
a zlepšeniu bilaterálnej komunikácie, napríklad prostredníctvom novo vytvorených
pobočiek OECD v kľúčových partnerských krajinách.

Strategické
orientácie
generálneho
tajomníka

Generálny tajomník Angel Gurría predstavil počas Ministerského zasadnutia Rady
svoje strategické orientácie. Podľa Gurríu nastal čas, aby OECD prehodnotila svoj
analytický rámec a pripustila, ţe neexistuje jediný ekonomický model. Navrhol
realizáciu horizontálneho projektu, ktorý bude zameraný na hľadanie nových
prístupov k ekonomickým výzvam, riešeniu problémov nezamestnanosti,
nerovností a fiškálnych deficitov prostredníctvom obchodu, investícií a migrácie.
Strategickou prioritou OECD zostávajú rozvoj a podpora koherentných rozvojových
politík. Boj proti chudobe a dopad krízy na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva
zostávajú prioritou nielen OECD, ale celého medzinárodného spoločenstva. Do
budúcnosti povaţuje generálny tajomník za potrebné, aby sa organizácia stala viac
otvorenou a pluralitnou. OECD má záujem o ďalšie posilnenie spolupráce s ostatnými
medzinárodnými organizáciami a fórami, akými sú napríklad skupiny G8 a G20,
s cieľom posilniť multilateralizmus a rozšíriť sieť krajín a partnerov pod zastrešujúcim
heslom „Lepšie politiky pre lepší život“ (Better Policies for Better Lives) a konečným
cieľom v podobe blahobytu všetkých občanov. Z regionálneho hľadiska bude posilnená
spolupráca s oblasťou MENA (Stredný Východ a severná Afrika), Latinskou Amerikou,
juhovýchodnou Áziou, strednou Áziou, Euráziou a juhovýchodnou Európou.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Rozvojová
spolupráca

Posledné zasadnutie Pracovnej skupiny OECD o efektívnosti rozvojovej pomoci sa
uskutočnilo netradične na pôde UNESCO v Paríţi (28. – 29. júna 2012). Pracovná
skupina, ako súčasť Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, zloţená zo zástupcov
rozvojových a rozvinutých krajín, poskytovateľov rozvojovej pomoci juh-juh
a organizácií tretieho sektora, sa od roku 2008 zaoberala skúmaním vzájomných
vzťahov medzi partnermi a ich posilňovania s cieľom napomôcť zlepšiť vplyv
jednotlivcov, ako aj spoločné úsilie, pre rozvoj.
Na základe dohody Busanské partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu, ktorá je
súčasťou záverečného dokumentu z Busanu, vzniklo Globálne partnerstvo, ktoré
nahradilo túto pracovnú skupinu OECD. Pracovná skupina schválením mandátu
Globálneho partnerstva zanikla a vzniklo nové kľúčové medzinárodné fórum pre
politický dialóg o otázkach efektívnosti rozvojovej pomoci. Primárnou úlohou tohto
fóra je zamerať sa na implementovanie záväzkov, ktoré vyplývajú z Busanského
partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu. Okrem toho sa Globálne partnerstvo
zameria na udrţiavanie a posilňovanie politickej vôle pre efektívnejšiu rozvojovú
spoluprácu, podporovanie implementácie záväzkov z Busanu na úrovni partnerských
krajín, zabezpečenie vzájomnej zodpovednosti pri implementovaní záväzkov, výmen
skúseností a ich zdieľanie a koordinovanie činností s ostatnými medzinárodnými
fórami, akými sú Fórum pre rozvojovú spoluprácu Organizácie spojených národov
(UNDCF) alebo Skupina G20. Pracovná skupina OECD o efektívnosti rozvojovej
pomoci ďalej schválila zloţenie Riadiaceho výboru a vedenia Globálneho partnerstva,
ktoré nemá predsedu, ale troch spolupredsedajúcich (co-chaires). Ich úlohou je
reprezentovať Globálne fórum navonok, riadiť jeho prácu a zodpovedať za dosiahnutie
celkových stanovených cieľov. Zároveň budú predsedať ministerským stretnutiam
a riadiť prácu Riadiaceho výboru zloţeného zo zástupcov partnerských krajín,
zástupcov krajín poskytujúcich a zároveň prijímajúcich rozvojovú pomoc, zástupcov
donorov, súkromného sektora, parlamentov, občianskej spoločnosti, medzinárodných
rozvojových bánk, Rozvojového programu Organizácie spojených národov
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(UNDP/UNDG) a predsedu Výboru OECD pre rozvojovú pomoc.
Pracovná skupina schválila súbor cieľov a odpovedajúcich indikátorov, pomocou
ktorých bude moţné merať pokrok dohody z Busanu, a teda vzájomnej medzinárodnej
a regionálnej zodpovednosti pri implementácii záväzkov. Schválených bolo desať
indikátorov, ktoré vychádzajú z Paríţskej deklarácie alebo metodiky Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc na výpočet agregovaných údajov o plánovanej rozvojovej pomoci na
viacročné obdobie, čím sa zabezpečí jej predvídateľnosť. S pomocou alebo podporou
Riadiaceho výboru Globálneho partnerstva, ako to bude potrebné, budú samostatne
vypracované ďalšie indikátory na meranie pokroku na úrovni partnerských krajín.
Schválením indikátorov, cieľov a procesov monitorovania Busanského partnertstva pre
efektívnu rozvojovú spoluprácu vznikla úloha pre sekretariát Globálneho partnerstva
vypracovať do konca roka 2012 detailné operačné postupy, na základe ktorých budú
zainteresované strany schopné implementovať stanovenú metodiku a pravidelne
poskytovať poţadované údaje. Všetky zainteresované strany prijatím tohto dokumentu
potvrdili eminentný záujem o ďalšie rozvíjanie metódy merania, monitorovania
a hodnotenia poskytovania rozvojovej pomoci a napĺňanie záväzkov z Busanu.

Spolupráca so
Skupinou G20

OECD zverejnila niekoľko dní pred samitom Skupiny G20 v mexickom Los Cabose
analýzu k zvýšeniu produktivity poľnohospodárstva, ktorú ju poverilo vypracovať
mexické predsedníctvo. Správa sa zameriava na hľadanie možností ako zvýšiť
produktivitu malých poľnohospodárskych fariem rodinného typu. Analyzuje
doteraz uskutočnené opatrenia v sektore od samitu G20 v Soule v roku 2010 a Akčného
plánu k nestálosti cien potravín a agrokomodít prijatého počas francúzskeho
predsedníctva v Cannes v roku 2011. Sústredila sa na identifikovanie dodatočných
opatrení, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu produktivity malých rodinných fariem,
predovšetkým v rozvojových krajinách, a to zo stredno i dlhodobého hľadiska. Úspešná
stratégia pre udrţateľný rast produktivity poľnohospodárstva si vyţaduje významné
zlepšenie investičného prostredia, zlepšenie poľnohospodárskych vedomostných a
inovačných systémov, farmárskej praxe, riadenia prírodných zdrojov,
zintenzívnenie národnej a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti
poľnohospodárskeho výskumu, ako aj špecifické politické opatrenia na zvýšenie
produktivity malých rodinných fariem. Hlavnými motormi sú inovácie, investície
a správne nastavené poľnohospodárske politiky. Viac sa môţete dočítať na
http://www.oecd.org/dataoecd/16/59/50544691.pdf

Trvalo udrţateľný
rozvoj

Riaditeľ environmentálneho direktoriátu OECD Simon Upton zhodnotil Konferenciu
Organizácie spojených národov pre trvalo udrţateľný rozvoj Rio+20 nasledovnými
slovami: „Ako na všetky väčšie konferencie Organizácie spojených národov, aj na
Rio+20 sa možno pozerať z dvoch perspektív – ako na spolovice plný alebo spolovice
prázdny pohár. Ak niektorí po konferencii Rio+10 v Johannesburgu tvrdili, že svet
nepotrebuje ďalšie megakonferencie, priznávam, že s týmto táborom sympatizujem.
Nemožno povedať, že by bola niektorá zo závažných tém na Rio+20 chýbala. Všetky
zložky agendy trvalo udržateľného rozvoja dostali priestor, vrátane environmentálnej...
niektoré formulácie záverečného dokumentu by však boli v Riu v roku 1992
nepredstaviteľné. Ako finálny verdikt by sme mohli skonštatovať, že kým niektoré časti
konferencie boli vnímané ako prázdne, niektoré vyhlásenia boli, naopak, plné
prísľubov. Avšak, ako nám pripomenuli účastníci z biznis sektoru, či tieto prísľuby budú
naplnené, bude závisieť od konkrétnych odpovedí vlád.“
OECD v Riu zastupoval generálny tajomník Angel Gurría a experti organizácie
z rôznych oblastí, súvisiacich predovšetkým s agendou zeleného rastu, ktorého koncept
OECD povaţuje za svoj najväčší príspevok k tejto konferencii. OECD okrem toho
usporiadala v Riu viaceré sprievodné podujatia, o.i. aj konzultáciu s rozvojovými
krajinami o pripravovanej analýze Zelený rast pre rozvoj (Green Growth for
Development).
Rada OECD rozhodla, ţe Výročné zasadnutie expertov pre trvalo udrţateľný rozvoj
(AMSDE), ktorého mandát skončil k 31. decembru 2011, bude pokračovať
v horizontálnom formáte tzv. Fóra pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj (Green
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Growth and Sustainable Development Forum). Fórum bude zamerané na uľahčovanie
dialógu na prierezové témy z oblastí zeleného rastu a trvalo udrţateľného rozvoja
a bude stavať na doteraz vyprodukovanej práci individuálnych výborov OECD s cieľom
maximalizovať ich synergiu. Fórum bude pracovať na základe série výročných
konferencií alebo seminárov, ktoré sa budú kaţdý rok zameriavať na inú tému,
relevantnú z pohľadu prierezovosti problematiky zeleného rastu a trvalo udrţateľného
rozvoja. Na rok 2012 Rada OECD schválila tému zameranú na jeden z kľúčových
aspektov agendy zeleného rastu relevantný aj z pohľadu rozvojovej agendy „Podpora
efektívneho a udržateľného využívania prírodných zdrojov: politické nástroje a sociálna
prijateľnosť.“. Prvýkrát sa bude fórum konať 22. – 23. novembra 2012 v Paríţi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové politiky
Boj proti korupcii

Pracovná skupina OECD pre boj proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov
v medzinárodných obchodných transakciách prijala 15. júna 2012 na svojom plenárnom
zasadnutí hodnotiacu správu SR v rámci Fázy 3 hodnotení zameranú na praktické
vykonávanie Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných
činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách.
Najzávaţnejším zisteným nedostatkom je dlhodobá absencia efektívnej
zodpovednosti právnických osôb v právnom poriadku SR. OECD v hodnotiacej
správe vzala na vedomie, ţe vláda SR sa v Akčnom pláne boja proti podvodom
schválenom v máji 2012 zaviazala predloţiť novú právnu úpravu trestnej zodpovednosti
právnických osôb do konca roku 2013.
OECD ďalej SR odporučila, aby:
 aktívnejšie pristupovala k postihovaniu podplácania zahraničného verejného
činiteľa,
 posilnila schopnosť orgánov činných v trestnom konaní vyšetrovať a stíhať
prípady korupcie zahraničných verejných činiteľov a
 prijala legislatívu na ochranu informátorov vo verejnom a súkromnom sektore.
Hodnotiaca správa OECD súčasne ocenila viaceré opatrenia SR v boji proti korupcii
v medzinárodných obchodných transakciách prijaté od jej posledného hodnotenia
v roku 2005. Podľa OECD sú nimi najmä:
 posilnenie protikorupčného legislatívneho rámca,
 vytvorenie Špecializovaného trestného súdu a
 zvyšovanie povedomia a transparentnosti zverejňovaním všetkých rozhodnutí
súdov na internetových stránkach dostupných verejnosti.
Úplné znenie hodnotiacej správy SR je dostupné v anglickom jazyku na webovej
stránke OECD http://www.oecd.org/dataoecd/21/25/50633302.pdf.

Doprava

Členské krajiny Medzinárodného dopravného fóra (ITF), organizácie v systéme
OECD, zvolili na výročnom samite v Lipsku 3. mája 2012 nového generálneho
tajomníka. Stal sa ním Portugalčan José Viegas. Portugalský kandidát získal oproti
francúzskemu kandidátovi Françoisovi Decosterovi, s ktorým sa stretli v poslednom
kole, podporu 35 krajín ITF (Francúzsko získalo podporu 15 krajín). Nový generálny
tajomník Viegas má za sebou medzinárodne uznávanú kariéru v dopravnom sektore. Na
svoj post by mal oficiálne nastúpiť v priebehu leta.
Výročné zasadnutie ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra (ITF) sa
konalo 2. – 4. mája 2012 v nemeckom Lipsku. Hlavnou témou ministerského zasadnutia
bola „Plynulá doprava – vytváranie spojení“. Okrem voľby nového generálneho
tajomníka sa ministri venovali aj revízii všeobecných pravidiel a strategickému
finančnému rámcu ITF. V závere prijali ministerskú deklaráciu, ktorá hovorí
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o plynulej doprave (Seamless Transport) ako o ambicióznej strategickej vízii pre
budúce dopravné systémy, napomáhajúcej rozvoju mobility, trvalo udrţateľnému
rozvoju dopravného sektoru a sociálneho komfortu. V deklarácii ministri potvrdili svoju
zodpovednosť za vytváranie politiky a inštitucionálneho rámca, ktorý podnieti efektívnu
spoluprácu medzi vládami a súkromným sektorom, s cieľom vytvárať efektívnejšie
prepojenia medzi jednotlivými druhmi dopravy a dopravnými systémami, ktoré budú
lepšie slúţiť cestujúcim, trhu a obchodu.
V Lipsku sa samit koná od roku 2008. Ambíciou nemeckého spolkového ministerstva
dopravy, výstavby a mestského rozvoja je čoraz viac zvyšovať význam a relevantnosť
podujatia a atraktívnymi aktuálnymi témami a renomovanými účastníkmi spraviť
z Lipska „Davos dopravy“. Budúcoročný samit v Lipsku sa uskutoční 22. – 24. mája
2013 a bude na tému financovania dopravy.
Výhľad pre sektor dopravy (ITF Transport Outlook 2012 – Seamless Transport for
Greener Growth) prezentovalo Medzinárodné dopravné fórum na výročnom
ministerskom zasadnutí v Lipsku za prítomnosti generálneho tajomníka OECD Angela
Gurríu. Tohtoročný výhľad sa skladá z troch kapitol. Prvá sa venuje dopadu
ekonomickej krízy na sektor dopravy a krátkodobým vyhliadkam pre sektor. Kapitola
dva sa zaoberá dlhodobými scenármi v horizonte roku 2050 a tretia reflektuje ako nízky
ekonomický rast a vysoké zadĺţenie krajín vplývajú na budúce financovanie sektoru
dopravy. Z aktuálnej situácie vyplýva, ţe očakávania, ţe obmedzené verejné financie
nahradia súkromné zdroje, by nemali byť príliš ambiociózne. Berúc do úvahy aj zmenu
klímy, je zrejmé, ţe neexistujú jednoduché riešenia a pre zabezpečenie potenciálneho
úspechu sú potrebné vyváţené politiky orientované na technológie a mobilitu.

Ekonomika

OECD v polovici júna publikovala Výhľad dôchodkových systémov (Pensions Outlook
2012). Vo vôbec prvom vydaní publikácie tohto druhu apeluje na zvyšovanie veku
odchodu do dôchodku. Je to predovšetkým v dôsledku finančnej udrţateľnosti
dôchodkových systémov a spravodlivejšej medzigeneračnej distribúcie nákladov na
starobu. Väčšina krajín OECD za posledných päť rokov pristúpila k zvyšovaniu veku
odchodu do dôchodku, pričom vek 65 rokov bude realitou vo väčšine krajín (v SR 62).
Niektoré krajiny však zavedú odchod do dôchodku vo veku 67 rokov. Jednou
z najefektívnejších a najtransparentnejších ciest zvyšovania veku odchodu do
dôchodku je automatické prelinkovanie dôchodkového veku na očakávanú dĺžku
života (Dánsko, Taliansko).
Avšak ani zvyšovanie dôchodkového veku nie je všeliekom, pretoţe nepostačuje na
pokrytie nákladov na dôchodky z verejných zdrojov, a preto je nevyhnutné
posilňovať príspevky do súkromných pilierov dôchodkového sporenia. Ďalším
dôvodom na súkromné sporenie je prehlbovanie priepasti medzi príjmom v aktívnom
veku a skutočným budúcim dôchodkom z verejných zdrojov. Dôchodkové sporenie
v súkromných pilieroch by malo byť podľa OECD povinné. V súčasnosti má
povinné súkromné dôchodkové sporenie 13 krajín OECD.
OECD v správe venuje osobitnú kapitolu dôchodkovým reformám v krajinách
strednej a východnej Európy. Vzhľadom na nedávne zmeny v dôchodkových
systémoch (Maďarsko, Poľsko) experti OECD vypočítali dopad hypotetického
úplného zrušenia druhého piliera na dôchodky v Poľsku, Estónsku a na Slovensku.
Hrubá miera náhrady by v SR klesla o 10%, v Poľsku o 30% a v Estónsku o 28%.
V Maďarsku tento prepad predstavuje 21%. V Poľsku, ktoré už reálne znížilo
príspevok do súkromného piliera zo 7,3% na 3,5% (strednodobý rámec), toto
zníženie predstavuje pokles hrubej miery náhrady pre sporiteľa z pôvodných
53,7% na 45,2%. Z pohľadu životného cyklu sporiteľa by hypotetické zrušenie
druhého piliera v SR bolo pre štát nákladnejšie ako jeho ponechanie v súčasnej
podobe.

Energetika

Zasadnutie Riadiacej rady Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bolo 13. –
14. júna 2012 zamerané predovšetkým na budúcu spoluprácu s partnerskými krajinami,
rozpočtovú problematiku a zvyčajnú aktualizáciu vývoja na trhu s ropou a zemným
plynom. Úvodné spoločné zasadnutie s predstaviteľmi energetického sektora
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zdruţenými v Energetickej podnikateľskej rade sa zameralo na diskusiu o problematike
nastolenej v publikácii Medzinárodnej energetickej agentúry Zlaté pravidlá pre zlatý
vek plynu, ktorá bude súčasťou publikácie Svetový energetický výhľad 2012. Publikácia
sa zaoberá nekonvenčným plynom, predovšetkým bridlicovým, a moţnosťami jeho
ťaţby v nasledujúcich rokoch. Ťaţba bridlicového plynu výrazne vzrástla predovšetkým
v USA a Kanade. Významné zásoby sú aj mimo severoamerického kontinentu,
napríklad v Austrálii, Poľsku a Latinskej Amerike. V iných oblastiach sveta,
predovšetkým v Európe, prevládajú obavy z jeho dopadov na ţivotné prostredie (ťaţba
nekonvenčného plynu môţe spôsobiť napríklad znečistenie podzemných vôd), čo bude
vyţadovať dobrú informovanosť obyvateľstva a dosiahnutie jeho súhlasu. Z diskusie
vyplynula potreba vypracovania dlhodobého regulačného rámca a odstránenie
existujúcich protekcionistických opatrení. V Európe sú príliš vysoké ceny, čo má
negatívny vplyv na investorov.
Z pohľadu informácie o aktuálnom vývoji svetového trhu s ropou, ceny ropy
v poslednom období výrazne poklesli, pri type Bent aţ pod 100 amerických dolárov za
barel z marcovej úrovne 126 amerických dolárov. Táto cena však z historického
hľadiska nie je nízka. Potenciál na jej zvýšenie pre ekonomickú krízu, predovšetkým
v eurozóne, pretrváva.
Problematika spolupráce s partnerskými krajinami v rámci návrhu Stratégie globálneho
zaangaţovania Medzinárodnej energetickej agentúry nezískala veľkú podporu v prvej
fáze prioritizácie činnosti agentúry. Napriek tomu však bolo schválené nové zoskupenie
prioritných partnerských krajín, keď k doterajším trom kľúčovým prioritným krajinám
(Rusko, Čína a India) boli pridané Brazília, Indonézia, Mexiko a Juhoafrická republika.
Do kategórie ostatné dôleţité partnerské krajiny boli zaradené Saudská Arábia,
Vietnam, Kazachstan, Thajsko a Ukrajina a potenciálne ďalšie krajiny v Kaspickej
oblasti a regióne MENA. Prioritnými organizáciami pre spoluprácu budú naďalej
Medzinárodné energetické fórum (IEF), Organizácia krajín vyváţajúcich ropu (OPEC)
a Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie (IRENA). Ako hlavné strednodobé
ciele boli odsúhlasené zvýšené zdieľanie najlepších praktík, posilnenie dialógu
a budovania ľudských zdrojov, lepší prístup ku kvalitným štatistikám a širšia adaptácia
politík energetickej efektívnosti.
Hlavným bodom spoločného zasadnutia Stálej skupiny pre ropné trhy a Stálej
skupiny pre núdzové otázky Medzinárodnej energetickej agentúry (26. – 27. júna
2012) boli informácie o najnovšom vývoji na trhu s ropou a vyhodnotenie prvej fázy
prioritizácie. Napriek očakávanému zavedeniu embarga na dovoz ropy z Iránu od 1. júla
2012, Medzinárodná energetická agentúra vzhľadom na rapídny pokles cien ropy
a nahradenie dovozov iránskej ropy z iných zdrojov, nevidí dôvod na
prípadnúaplikáciu kolektívnej akcie. Prvé zodpovedné posúdenie dopadu embarga
bude moţné urobiť aţ v auguste 2012. Podľa expertov agentúry výpadok dovozov ropy
z Iránu môţe spôsobiť problémy iba v prípade, ak výrazne presiahne 1 milión barelov
denne, čo podľa nich nehrozí.
Výstupy Stálej skupiny pre ropný trh (predovšetkým pravidelné správy o ropných
trhoch) a Stálej skupiny pre núdzové otázky (núdzová pripravenosť) boli v rámci prvej
fázy prioritizácie hodnotené ako veľmi dobré. Za Svetovým energetickým výhľadom
bola ako druhá najlepšia publikácia hodnotená Správa o trhu s ropou (Oil Market
Report). Na samostatných zasadnutiach stálych skupín sa následne diskutovali núdzové
previerky Fínska a Švédska, vyhodnotenie dodrţiavania povinných záväzkov zásob
ropy a príprava previerky núdzovej pripravenosti ERE6. Problém spôsobuje
nedodržiavanie základného záväzku zo strany Austrálie na zabezpečenie núdzových
zásob ropy najmenej na 90 dní čistého dovozu, čo nevrhá dobré svetlo na spoluprácu
agentúry s partnerskými krajinami, od ktorých sa poţaduje plnenie tohto záväzku.
Austrália bude musieť predloţiť na októbrovom zasadnutí Riadiacej rady návrhy
konkrétneho riešenia tohto problému.

Investície

Hlavnú časť zasadnutia Investičného výboru OECD (19. – 21. júna 2012) predstavovalo
stretnutie Národných kontaktných miest (NCPs) pre Smernice OECD pre
nadnárodné podniky. V SR je takýmto kontaktným miestom Ministerstvo
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hospodárstva. Diskusia sa venovala implementácii smerníc OECD pre nadnárodné
podniky a skúsenostiam s fungovaním Národných kontaktných miest, konkrétne so
zavádzaním mediácie. Ďalším dôleţitým bodom programu bol prístup Ruskej federácie
do OECD za oblasť investičnej politiky. Napriek značnému pokroku zo strany Ruska,
stále pretrvávajú výhrady členských štátov organizácie k mnohým poţadovaným
výnimkám vo voľnom pohybe kapitálu vo viacerých sektoroch, pokiaľ ide o pôsobenie
zahraničných investorov.

Migrácia

OECD vydala 27. júna 2012 svoju v poradí uţ 36. správu o medzinárodnej migrácii
International Migration Outlook 2012. Správa poskytuje široký prehľad o trendoch
v migračných tokoch, zaoberá sa hlavnými zmenami v migračných politikách, analyzuje
vplyv migrácie na pracovné trhy podľa úrovne vzdelania a povolania. Osobitne
rozoberá vplyvy nedávnej ekonomickej krízy na pracovnú migráciu a nezamestnanosť
zahraničných pracovníkov a poskytuje prehľad o zmenách, ktoré sa týkajú rodinnej
a humanitárnej migrácie, ako aj o vykonávaní hraničných kontrol, ktoré sú dôkazom
sprísňovania migračnej legislatívy. Ďalej správa upozorňuje na zvyšujúcu sa dôleţitosť
migračných tokov z Ázie do krajín OECD a zaoberá sa problémami existujúcich
pracovných systémov v Ázii.
Podľa správy dosiahla v roku 2010 trvalá migrácia v krajinách OECD výšku 4,1
milióna osôb a dočasná migrácia 1,9 milióna osôb, čo predstavuje zníţenie o 3%, resp.
6%. Najväčší pokles bol zaznamenaný v pracovnej migrácii. Ostaté kategórie, akými sú
rodinná a humanitárna migrácia, zaznamenali v porovnaní s rokom 2009 menšie zmeny.
Predbeţné údaje za rok 2011 však ukazujú, ţe imigrácia začína opäť rásť, najmä vo
väčšine európskych krajín OECD, ako aj v Austrálii a na Novom Zélande.

Pôdohospodárstvo OECD a FAO zverejnili 11. júla 2012 spoločný strednodobý poľnohospodársky
výhľad na roky 2012 – 2021 (OECD-FAO Agricultural Outlook 2012 – 2021).

Podľa výhľadu je potrebné na naplnenie potreby stále narastajúcej svetovej populácie
zvýšiť poľnohospodársku produkciu v časovom horizonte do roku 2050 o 60%. Takýto
enormný nárast produkcie je podľa oboch organizácií moţný hlavne zvýšením
produktivity poľnohospodárstva, čo však predstavuje významnú výzvu. Za posledné
desaťročia bol nárast poľnohospodárskej produkcie v celosvetovom meradle niečo
cez 2% ročne, OECD a FAO na nasledujúce desaťročie odhadujú nárast len o 1,7%
ročne. Ceny potravín by mali v najbliţšom desaťročí zostať stabilné alebo mierne
poklesnúť, avšak v priemere budú o 10 – 30 % vyššie ako v predchádzajúcich desiatich
rokoch. Experti OECD a FAO predpokladajú takmer zdvojnásobenie svetovej
produkcie bioetanolu a biodízlu do roku 2021, pričom na produkciu plodín na účely
výroby biopalív sa bude zaberať stále viac poľnohospodárskej pôdy. Keďţe s ďalším
významným nárastom plochy poľnohospodárskej pôdy sa nedá rátať kvôli limitovaným
pôdnym zdrojom, organizácie odhadujú menej ako 5%-ný nárast plochy na
poľnohospodárske účely. Ďalším nezanedbateľným faktom je, ţe pribliţne 25%
z celkovej poľnohospodárskej pôdy je váţne znehodnotených. Výhľad preto hovorí
o potrebe trvalo udrţateľného vyuţívania disponibilných prírodných zdrojov (pôdy,
vody, morských ekosystémov, rybných zásob, lesov a biodiverzity). Ďalšiu neistotu
predstavuje zmena klímy a predpoklad, ţe sa budú zvyšovať extrémne prejavy počasia.
Aby sme boli schopní reflektovať na narastajúci dopyt po potravinách, obe organizácie
odporúčajú posilnenie poľnohospodárskej vedy a výskumu, podpory hlavne malých
poľnohospodárskych subjektov, ako aj zníženie strát z poľnohospodárskej činnosti
a odpadu z potravinového reťazca.
Viac sa o výhľade moţno dočítať na www.agri-outlook.org, ako aj na našej webovej
stránke www.oecdparis.mfa.sk v časti tematické informácie z činnosti OECD –
pôdohospodárstvo.

Zamestnanosť

OECD vydala uţ tridsiaty raz svoju vlajkovú publikáciu Výhľad zamestnanosti
(OECD Employment Outlook 2012). Publikácia sa zaoberá vývojom pracovného trhu,
ako aj jeho krátkodobým výhľadom. Význam publikácie je o to väčší, ţe sa zaoberá
pracovným trhom v čase doznievania nedávnej hospodárskej krízy, a zároveň
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oţivovania svetového hospodárstva. OECD sa v nej venuje skúmaniu oţivovania
pracovných trhov, zaoberá sa aspektmi, ktoré zväčšujú odolnosť pracovných trhov
v čase recesie, skúma zniţovanie podielu pracovnej sily (formou odmeňovania)
v prospech kapitálu na národnom dôchodku a zaoberá sa otázkami, čo znamená zelený
rast pre pracovníkov a politiky pracovných trhov. Publikácia sa ďalej zaoberá vplyvmi
vybraných politík pracovného trhu a inštitúcií na odolnosť pracovného trhu, ďalej
poskytuje návod ako môţu politiky zamerané na rozvoj pracovného trhu a zručností
pracovníkov prispieť k rýchlemu, účinnému a spravodlivému prechodu na nízko
uhlíkové hospodárstvo.
Miera nezamestnanosti zostáva vo viacerých krajinách OECD naďalej na vysokej,
neprijateľnej úrovni. Takisto aj miera dlhodobej nezamestnanosti, pričom hrozí, ţe
táto nezamestnanosť sa stane trvalou. Miera nezamestnanosti v krajinách OECD sa
zníţila iba o 0,6 percentuálneho bodu z 8,5% v októbri 2009 (najvyššia miera
nezamestnanosti od konca druhej svetovej vojny) na 7,9% v máji 2012.
Nezamestnaných bolo takmer 48 miliónov ľudí, čo je o 15 miliónov viac ako na
začiatku krízy v decembri 2009.
Miera dlhodobo nezamestnaných sa tiež zvýšila. Ako podiel celkovej pracovnej sily
sa zvýšila z 1,6% na začiatku krízy na 2,9% v štvrtom štvrťroku 2011. Ako podiel
celkovej miery nezamestnanosti narástla z 27% na 35% v tom istom období. Miera
nezamestnanosti veľmi dlho nezamestnaných (dlhšie ako dva roky) sa zvýšila z 0,9% na
1,5% v tom istom období.
Najniţšia miera nezamestnanosti v rozmedzí 3,5 – 5,5% bola v krajinách Austrália,
Rakúsko, Japonsko, Juţná Kórea, Luxembursko, Mexiko, Holandsko, Nórsko
a Švajčiarsko. Výrazne sa zníţila v Nemecku, a to z 8,2% v decembri 2007 na 5,6%
v máji 2012. Slovenská republika spolu s Estónskom stále patria do skupiny krajín
s dvojcifernou mierou nezamestnanosti. V celej Európskej únii sa miera
nezamestnanosti zvyšovala od konca roku 2011, zatiaľ čo za to isté obdobie sa miera
nezamestnanosti v USA zniţovala.
Aby krajiny OECD dosiahli mieru zamestnanosti aspoň na úrovni pred krízou,
museli by vytvoriť takmer 14 miliónov nových pracovných miest. V súčasnej
situácii, keď boli takmer vyčerpané moţnosti monetárnej politiky a opatrenia fiškálnej
politiky sú značne obmedzené vo väčšine krajín OECD, kľúčovými opatreniami sú
štrukturálne reformy vo výrobnom a na pracovnom trhu.
Slovenská republika sa so svojou vysokou nezamestnanosťou nachádza v skupine tých
štátov, ktorých pracovný trh bol najviac krízou ovplyvnený. Veľkú nádej na zlepšenie
zamestnanosti na Slovensku nedávajú ani vypracované scenáre zamestnanosti na
základe údajov miery nezamestnanosti a oţivovania hospodárstva. Na Slovensku (ako
aj v Grécku a Írsku) sa aj naďalej počíta s predlţovaním obdobia nezamestnanosti, kde
v súčasnosti nezamestnaní môţu očakávať, ţe zostanú nezamestnanými o jeden aţ dva
a pol roka dlhšie, ako boli nezamestnaní pred krízou.
Viac informácií sa dočítate na našej webovej stránke www.mzv.sk/oecdpariz.

Zdravotníctvo

Podľa 28. júna 2012 zverejnenej publikácie Zdravotnícke údaje (OECD Health Data
2012) zaznamenali výdavky v zdravotníctve v krajinách OECD spomalenie (údaje sú za
rok 2010). Kým v období rokov 2000 – 2009 výdavky v zdravotníctve v krajinách
OECD rástli v priemere o 5% ročne, v roku 2010 to bol uţ takmer nulový nárast. Podľa
odhadov bola situácia obdobná aj v roku 2011. Príčinu spomalenia nárastu výdavkov do
zdravotníctva, aţ ich zastavenie, organizácia vysvetľuje 0,5%-ným zníţením verejných
výdavkov v roku 2010 v porovnaní s viac ako 5%-ným ročným nárastom za roky 2008
a 2009. Ak sa ešte niektorým krajinám OECD darilo udrţať úroveň výdavkov do
zdravotníctva na začiatku ekonomickej krízy, rozpočtové škrty sa v roku 2010 uţ plne
prejavili, predovšetkým v recesiou najviac zasiahnutých krajinách EÚ.
Podiel hrubého domáceho produktu vynaloţeného na zdravotníctvo zostáva v krajinách
OECD stabilný alebo sa vo viacerých krajinách mierne zníţil. V priemere tieto výdavky
predstavovali 9,5% v roku 2010, kým v roku 2009 to bolo 9,6%. Najvyšší percentuálny
podiel hrubého domáceho produktu bol v roku 2010 v USA (17,6%), nasledujú
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Holandsko (12%), Francúzsko a Nemecko (11,6%). Spomedzi krajín OECD sú výdavky
do zdravotníctva najniţšie v Mexiku (6,2% hrubého domáceho produktu) a Turecku
(6,1%).
Celkové výdavky v zdravotníctve predstavovali v SR v roku 2010 9,0% hrubého
domáceho produktu, čo je mierne pod úrovňou priemeru OECD (9,5%). Čo sa týka
výdavkov na obyvateľa, SR sa v roku 2010 nachádzala takisto niečo pod priemerom
OECD (SR – 2095 amerických dolárov na obyvateľa; priemer OECD – 3268
amerických dolárov). V období 2000 – 2009 výdavky do zdravotníctva v SR rástli
v priemere o 10,9% ročne, čo bol najrýchlejší rast spomedzi všetkých krajín OECD za
tieto roky. V roku 2010 sa tento rast spomalil na 2,6%. K nárastu celkových výdavkov
v zdravotníctve prispel nárast výdavkov na lieky. V roku 2010 výdavky na lieky
predstavovali v SR 26,4% z celkových výdavkov v zdravotníctve, čo bol tretí najvyšší
pomer v rámci členských krajín OECD (za Maďarskom a Mexikom; priemer OECD bol
16,6%). Hlavným zdrojom financovania zdravotníctva sú vo veľkej väčšine krajín
OECD verejné zdroje (okrem USA, Mexika a Čile). SR sa so 64,5% nachádza pod
priemerom OECD (72,2%).
Z pohľadu zdravotného stavu obyvateľstva a zdravotných rizík Slovensko významne
zaostáva za priemerom OECD v očakávanej dĺţke ţivota pri narodení (SR – 75,2 rokov
a priemer OECD – 79,8 rokov). V spotrebe alkoholu sme s 10,7 litrami alkoholu ročne
na dospelú osobu nad priemerom OECD (9,5 litra ročne na dospelú osobu), podiel
pravidelných fajčiarov predstavoval v roku 2009 v SR 19,5%, čo je o 1,5% menej ako
priemer OECD. Z pohľadu obezity dospelých bola na tom SR so 16,9% (údaj za 2008)
o viac ako polovicu lepšie ako USA (35,9%) a Spojené kráľovstvo (26,1%), pričom
priemer OECD v roku 2010 bol 22,2%.
OECD Health Data je najkomplexnejšia interaktívna databáza štatistík pre oblasť
zdravotníctva a zdravotných systémov, poskytujúca komparačnú bázu pre 34 členských
krajín OECD. Zdravotné štatistiky pokrývajú obdobie rokov 1960 – 2010. Databázu je
moţné
nájsť
na
štatistickom
portáli
OECD.Stat
alebo
na
www.oecd.org/health/healthdata.

Ţivotné prostredie

Slovensko sa zapojilo do prvého hodnotenia environmentálnej výkonnosti
Slovinska od jeho vstupu do OECD v roku 2010. Hodnotenie environmentálnej
výkonnosti Slovinska zverejnila OECD 6. júna 2012 v Ľubľane. Organizácia
sformulovala pre Slovinsko 36 relevantných odporúčaní pre oblasti: zelený rast,
environmentálny manaţment, medzinárodná spolupráca v oblasti ţivotného prostredia,
zmena klímy, znečistenie ovzdušia a odpadové hospodárstvo. Ako voliteľné kapitoly si
Slovinsko stanovilo témy zmeny klímy a znečistenia ovzdušia a odpadového
hospodárstva. Pre porovnanie, SR si zvolila vo svojom poslednom hodnotení
environmentálnej výkonnosti (zverejnenom v Bratislave 10. novembra 2011) ako
voliteľné kapitoly zmenu klímy a energetiku a interakciu poľnohospodárstva
a ţivotného prostredia. Pri hodnotení Slovinska expertka Ministerstva ţivotného
prostredia SR Jana Durkošová spracovala oblasti biodiverzita, medzinárodná
environmentálna spolupráca a odpadové hospodárstvo. Odporúčania OECD boli
členskými krajinami prediskutované a schválené v sídle organizácie v Paríţi v januári
2012 za prítomnosti v tom čase aktuálneho slovinského ministra ţivotného prostredia
Roka Ţarnića.

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

Čile sa stalo v poradí 54. členskou krajinou Medzinárodného dopravného fóra
(ITF). O jeho pristúpení rozhodli 3. mája 2012 ministri dopravy krajín ITF na svojom
výročnom samite v Lipsku. V prípade Čile ide o prvú juhoamerickú krajinu, ktorá sa
stala členom tohto multilaterálneho strategického think tanku pre sektor dopravy
patriaceho do systému OECD. Potvrdzuje sa tak globálny rozmer fóra, ktorého cieľom
je pomáhať krajinám pri tvorbe ich dopravných politík tak, aby sektor dopravy zároveň
prispieval k ekonomickému rastu, ochrane ţivotného prostredia, sociálnej inklúzii
a blahobytu krajín.
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Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD sa 23. mája 2012 uskutočnila slávnostná
výmena listov medzi generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom
a predstaviteľmi Ruskej federácie o vstupe Ruska do Agentúry pre jadrovú energiu
(NEA) s účinnosťou od 1. januára 2013. Rusko sa stane 31. členskou krajinou
agentúry. Pristúpenie Ruska bude znamenať významné posilnenie vplyvu agentúry na
celosvetové riešenie otázok bezpečnosti jadrových zariadení, hlavne po minuloročnej
havárii v jadrovej elektrárni Fukušima. Ide aj o významný krok smerom k členstvu tejto
krajiny v OECD.
Vstup Ruskej federácie do OECD pritom naďalej zostáva jednou z najhorúcejších
tém agendy vonkajších vzťahov OECD s nečlenskými krajinami. Tzv. Road map,
schválená v roku 2007, predpokladala ukončenie prístupových rokovaní s Ruskou
federáciou v decembri 2012. Uţ dnes je však zrejmé, ţe tento termín nebude dodrţaný.
Zámerom Ruska je ukončiť prístupový proces do konca roka 2013 (vzhľadom na
nadchádzajúce predsedníctvo Ruska v Skupine G20). Ministri počas Ministerského
zasadnutia Rady OECD potvrdili, ţe podporujú členstvo Ruska v OECD za
predpokladu, že splní všetky podmienky svojho vstupu a prístupový proces bude
spravodlivý, t.j. bez mimoriadnych úľav, ale aj bez mimoriadnych, resp.
dodatočných alebo nadštandardných nárokov. Časový rámec prístupového procesu
je plne v rukách Ruska a závisí od pokroku, ktorý krajina dosiahne v jednotlivých
oblastiach tak, ako to predpokladá Road map.
Lotyšško, ako jedna zo šiestich členských krajín EÚ, ktoré nie sú členmi OECD,
požiadalo oficiálnym listom premiéra Valdisa Dombrovskisa z 22. júna 2012 o prijatie
za člena OECD. Spomedzi EÚ-27 členmi OECD v súčasnosti nie sú ani Cyprus,
Malta, Rumunsko, Bulharsko a Litva.
V priebehu mesiacov máj a jún oficiálne poţiadali o členstvo v OECD aj Kolumbia
(13. mája) a Kostarika (1. júna).
Vzhľadom na avizovaný záujem týchto krajín o členstvo v OECD uţ pred
Ministerským zasadnutím Rady OECD, otvorili ministri otázku ďalšieho rozširovania
organizácie aj počas ministerského zasadnutia a poverili Radu, aby vyšpecifikovala
kritériá, ktoré majú spĺňať krajiny, s ktorými je moţné začať prístupový proces.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Ďalšou aktivitou SR v rámci Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných štandardov pre ovocie a zeleninu bolo
zorganizovanie odborného seminára OECD v čiernohorskej Podgorici. Seminár zameraný na podporu budovania
trhového prostredia a konkurencieschopnosti v sektore čerstvého ovocia a zeleniny sa konal 19. – 21. júna 2012
a otvoril ho štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Čiernej Hory Igor Golubovič.
S odbornými prednáškami na ňom vystúpili zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, lektori
z Maďarska, Grécka, Turecka, Holandska, experti z OECD, Organizácie pre výţivu a poľnohospodárstvo (FAO), ako
aj regionálnej platformy pre spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SWG. Spolu sa na seminári
zúčastnilo 38 účastníkov. Projekt bol podporený z mechanizmu spoločných projektov SR – OECD v roku 2011. Jeho
predkladateľom bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a realizátorom Štátna veterinárna
a potravinová správa SR, ktorá Slovensko v príslušnej schéme OECD zastupuje.

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

predsedníčkou
Štatistického úradu Slovenskej republiky
Ľudmilou Benkovičovou

Štatistický úrad SR
sa zapája predovšetkým
do činnosti Výboru
OECD pre štatistiku.
Poskytujete však údaje
za SR do viacerých
databáz OECD,
bez čoho by sme sa
nevedeli porovnať s
ostatnými členskými
krajinami OECD.
Čo, naopak, pre vás
spolupráca s OECD
prináša a ako Štatistický
úrad vyuţíva informácie
získané z OECD?

Činnosť zástupcov Štatistického úradu SR v pracovných orgánoch OECD a ich účasť na
rôznych zasadnutiach a seminároch zameraných na odborné témy vytvára priestor pre
diskusie a hľadanie odpovedí na aktuálne problémy týkajúce sa zberu, spracovania
a šírenia štatistických informácií. Zasadnutia Výboru OECD pre štatistiku, ako aj
pracovných skupín, sú príleţitosťou na bilaterálne rokovania medzi zástupcami krajín
a výmenu skúseností. Zo spolupráce s OECD v jednotlivých pracovných skupinách
Štatistický úrad SR získava aktuálne informácie a cenné metodické dokumenty pre
rozvoj a harmonizáciu metodiky jednotlivých štatistík SR, v súlade s ich
medzinárodným vývojom. SR má moţnosť prostredníctvom pripomienkovania
materiálov, vypĺňania dotazníkov, aktívnej účasti v pracovných skupinách ovplyvňovať
rozvoj medzinárodnej štatistiky.
Spolupráca s OECD sa týka všetkých oblastí sociálnych štatistík. Údaje z demografickej
a sociálnej štatistiky sa pouţívajú pre medzinárodné porovnanie Slovenska. V oblasti
štatistiky ţivotnej úrovne, príjmovej distribúcie a chudoby sú porovnávané výsledky
merania príjmovej nerovnosti a chudoby podľa konceptu OECD s konceptom Eurostatu.
Významné sú metodické a metodologické výstupy OECD najmä v rámci merania
rozvoja spoločnosti a jej trvalo udrţateľného rozvoja, kvality ţivota a v poslednom
období aj merania subjektívneho blahobytu. Vyuţívajú sa však aj definície, metodické
manuály, usmernenia a súhrnné analýzy v oblastiach štatistiky vedy a techniky,
inovácií, krátkodobých štatistík (STS), štrukturálnych podnikateľských štatistík (SBS) a
štatistiky zahraničných afiliácií (FATS).
OECD je medzinárodnou organizáciou, ktorá poskytuje široké spektrum výstupov,
predovšetkým analytických databáz a publikácií, ktoré sú významným zdrojom
informácií vyuţívaných pri tvorbe štatistík. Informácie poskytované zo strany OECD,
vyuţívanie interného komunikačného portálu Olisnetu, ako aj publikačná činnosť
OECD, nám umoţňujú porovnávať Slovensko s ostatnými krajinami, sledovať vývoj
relevantných štatistických ukazovateľov.
V oblasti získavania aktuálnych informácií sú pre úrad benefitom aktivity OECD
realizované spoločne s inými medzinárodnými organizáciami. Osobitne významnou je
pre nás Konferencia európskych štatistikov, organizovaná Európskou hospodárskou
komisiou Organizácie spojených národov, Eurostatom a OECD, na ktorej sú
prezentované a diskutované medzinárodné skúsenosti a postupy ďalšieho smerovania
štatistiky. Napríklad, konferencia k problematike registrov (Paríţ, september 2011)
poskytla príleţitosť pre špecialistov jednotlivých krajín na výmenu skúseností v oblasti
správy a vyuţívania registrov, ktoré sú základnou časťou štatistického systému a plnia
kľúčovú úlohu v procese vyuţívania administratívnych zdrojov na štatistické účely.
K ďalším nesporne významným aktivitám OECD patrila konferencia „Dva roky po
Stiglitz-Sen-Fitoussiho správe: Ako merať blahobyt a udrţateľnosť“ (14. – 15.
september 2011). Prezentované získané poznatky sú plne v súlade s iniciatívami
Eurostatu, ale aj nášho úradu, pri meraní kvality ţivota.
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OECD sa významnou mierou podieľa na aktivitách a projektoch zameraných na
medzinárodnú porovnateľnosť štatistík, pričom úzko spolupracuje s Eurostatom
a prostredníctvom neho s národnými štatistikami jednotlivých krajín. Ako príklad
moţno uviesť spoločný seminár Európskej komisie a OECD organizovaný pre národné
štatistické úrady v novembri 2011 v Bruseli. Seminár sa venoval spoločnému
harmonizačnému programu konjunkturálnych a spotrebiteľských prieskumov, pričom sa
vyzdvihol ich význam najmä v období krízy, keď sa zvyšuje dôleţitosť pouţitia
prieskumov na prognózovanie kľúčových ekonomických ukazovateľov a signalizáciu
bodov obratu vývoja ekonomiky. Získané informácie Štatistický úrad SR vyuţije pre
zabezpečenie realizácie nových úloh, zlepšenie analytických prác v oblasti
konjunkturálnych prieskumov a pri vypracovávaní analýz hodnotení vývoja indikátorov
dôvery podľa jednotlivých odvetví a kompozitného indikátora ekonomického
sentimentu.
Štatistické údaje sú
nevyhnutné pre
formulovanie
a vyhodnocovanie
realizácie jednotlivých
sektorových politík.
Do akej miery je účastný
Štatistický úrad v tomto
procese v SR?
Kde vidíte slabé stránky
existujúceho systému?

Štatistický úrad SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.
Zohráva významnú úlohu v koordinácii národného štatistického systému. V rámci
európskeho štatistického systému je kontaktným miestom pre Európsku komisiu.
Úlohou štátnej štatistiky je slúţiť potrebám štátu a verejnosti. Štatistika zhromaţďuje
potrebné a relevantné informácie zo všetkých oblastí hospodárskeho a spoločenského
ţivota. Štatistické zisťovania majú nezastupiteľné miesto pri analýzach
sociálno-ekonomického a demografického rozvoja, pri tvorbe prognóz. Zároveň slúţia
ako východisko pri tvorbe odvetvových politík a význam majú aj pre rozhodovacie
procesy na všetkých úrovniach spoločnosti.
Základným legislatívnym dokumentom Štatistického úradu SR pre oblasť štátnej
štatistiky je Zákon o štátnej štatistike č. 540/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov,
v súlade s ktorým Štatistický úrad zostavuje trojročné programy štátnych štatistických
zisťovaní, v spolupráci s inými ústrednými orgánmi štátnej správy a ich organizáciami,
zabezpečuje zisťovanie, spracovanie a zverejňovanie štatistických údajov, ktoré slúţia
aj pre potreby jednotlivých sektorových politík. Rozhodujúca časť poţiadaviek
kladených na štatistické informácie pochádza priamo z nariadení a smerníc orgánov EÚ
a časť poţiadaviek vyplýva z rôznych oblastí spoločenského a hospodárskeho ţivota
Slovenska. V súlade so zákonom o štátnej štatistike poskytuje úrad štatistické
informácie z oblasti sektorových štatistík ministerstvám, ostatným ústredným orgánom
štátnej správy, orgánom miestnej štátnej správy a orgánom územnej samosprávy
bezplatne.
Väčšina informácií sa v súlade s koncepčnými zámermi úradu dostáva k tvorcom
jednotlivých politík prostredníctvom internetovej stránky úradu, a to cez priame výbery
z databáz, ďalej prostredníctvom preddefinovaných tabuliek s najţiadanejšími
makroekonomickými ukazovateľmi, publikačných výstupov a informačného servisu
Štatistického úradu. Informácie, ktoré úrad získava, spracováva a zverejňuje, slúţia pre
formulovanie, rozhodovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie politík štátu. Okruh
pouţívateľov a oblastí činností, pre ktoré sa štatistiky vyuţívajú, je veľmi široký
a rôznorodý.
V súčasnosti Štatistický úrad SR uspokojuje veľkú časť poţiadaviek na štatistické
informácie zamerané na jednotlivé sektory hospodárstva SR prostredníctvom pravidelne
vydávaných publikácií, akými sú napríklad Štatistická ročenka SR, Štatistická ročenka
regiónov SR, mesačník Ekonomický monitor stavu hospodárstva SR. Jedným
z najdôleţitejších podkladov pre rozhodovacie procesy vlády SR je štvrťročná
Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR.
Nepravidelne vydávame reprezentačno-analytické publikácie, publikácie z vybraných
štatistických oblastí. Rozsiahlu ponuku štatistických produktov zameraných na rôzne
témy a oblasti hospodárstva je moţné nájsť v pravidelne vydávanom edičnom programe
úradu pre príslušný rok.
Orgány ústrednej štátnej správy a územnej samosprávy vyuţívajú štatistické údaje
predovšetkým ako bázu pre vypracovanie dlhodobých stratégií, koncepcií
a rozvojových zámerov. Niektoré údaje sú vyuţívané i pri úprave legislatívy. Štatistiky
slúţia ako podklad napríklad pre stanovenie výšky ţivotného minima na ďalšie ročné
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obdobie, na úpravy dôchodkov, platov, výšky nájomného. Údaje o zamestnanosti
a nezamestnanosti ovplyvňujú sociálnu politiku štátu, miera inflácie je významným
ukazovateľom ţivotných nákladov ľudí v našej spoločnosti. Vyuţívané sú aj informácie
o ţivotných podmienkach v SR, nerovnosti príjmov, úrovni a štruktúre chudoby.
Dôleţitú úlohu v rozhodovacích procesoch zohrávajú aj podnikateľské štatistiky, ktoré
poskytujú informácie o vývoji základných ekonomických ukazovateľov, majú
významný podiel pri monitorovaní prosperity, konkurencieschopnosti a trvalo
udrţateľného rastu v odvetviach národného hospodárstva.
Veľký záujem je o najrôznejšie štatistické údaje za niţšie územné celky. Štatistický
úrad SR zhromaţďuje mnoţstvo štruktúrovaných dát v databázach – Regionálna
databáza RegDat a Mestská a obecná štatistika – potrebných na kvalifikované
rozhodovanie orgánov miestnej a regionálnej samosprávy, podnikateľského sektora
i pre vedecké inštitúcie.
Osobitne významný a bohatý zdroj informácií predstavujú údaje zo sčítania obyvateľov,
domov a bytov. Demografická štatistika ponúka dlhodobé časové rady s členením aţ po
úroveň okresov a obcí.
V rámci marketingových aktivít Štatistický úrad realizuje pracovné stretnutia
s významnými kľúčovými zákazníkmi – realizátormi sektorových politík, na ktorých sa
monitoruje relevantnosť a praktická vyuţiteľnosť existujúcich štatistík pre naplnenie
potrieb pouţívateľov, pričom sa hľadajú moţnosti na zohľadnenie ich nových potrieb
a priorít.
Štatistický úrad SR kaţdoročne poskytuje plánované portfólio produktov
zákonodarným a výkonným orgánom štátnej správy v rôznej periodicite vo forme
dotazníkov, tabuliek a súborov údajov, ktoré vyuţívajú pre svoje riadiace
a rozhodovacie procesy.
Štatistický úrad SR v súčasnom období čelí tlakom – na jednej strane narastajú nároky
na štatistické informácie ako podklad pre rozhodovacie procesy v politike a ekonomike,
na druhej strane vzniká potreba zniţovať záťaţ respondentov dodávateľov
(poskytovateľov) štatistických údajov. Tieto protichodné tendencie sa úrad snaţí riešiť
racionalizáciou štatistických zisťovaní. Odstraňujú sa duplicity v zisťovaniach a tam,
kde je to moţné, nahradzujú sa vlastné zisťovania údajmi z administratívnych zdrojov.
Výzvou pre ďalšie obdobie je intenzívnejšie vyuţívanie administratívnych zdrojov
údajov zo strany Štatistického úradu SR, vrátane harmonizácie pouţitých metodík
zisťovania.
Jednou z horúcich tém
OECD je v súčasnosti
meranie pokroku
a blahobytu spoločnosti
prostredníctvom iného
ukazovateľa
ako doteraz zauţívaný
hrubý domáci produkt.
Aký je váš názor na
takéto meranie
"beyond GDP"?

Podľa metodiky ESA95 je hrubý domáci produkt syntetickým (agregátnym)
ukazovateľom konečného výsledku činnosti za celú ekonomiku a predstavuje kľúčovú
veličinu pre účely makroekonomickej analýzy. Jeho objem predstavuje celkovú novo
vytvorenú hodnotu v ekonomike a charakterizuje veľkosť, resp. produkčnú výkonnosť
spoločnosti na danom ekonomickom území. Tempo rastu hrubého domáceho produktu
vyjadruje mieru rozvoja (poklesu) ekonomiky, a to v nominálnej hodnote alebo po
prepočte do stálych cien v reálnej hodnote.
Z makroekonomického pohľadu moţno prostredníctvom hrubého domáceho produktu
hodnotiť pokrok (rozvoj) spoločnosti len po ekonomickej stránke. Pre hodnotenie
blahobytu spoločnosti alebo hodnotenie pokroku v iných ako ekonomických stránkach
má tento ukazovateľ výrazne obmedzenú výpovednú schopnosť a nemusí byť
smerodajný pre hodnotenie situácie (demografickej, sociálnej, kultúrnej,
environmentálnej, ľudsko-právnej, politickej, vzdelanostnej, atď.) v tej ktorej krajine.
Z pohľadu sociálnych štatistík ide predovšetkým o rozšírenie makroekonomických
ukazovateľov o indikátory merajúce rôzne kvalitatívne stránky ţivota spoločnosti a jej
jednotlivých skupín. Štatistický úrad SR participoval na práci Sponzorskej skupiny
k meraniu pokroku a blahobytu spoločnosti, ako aj na práci pracovnej skupiny
Eurostatu orientujúcej sa na vytvorenie nástrojov adekvátnych pre meranie blahobytu
spoločnosti. Dôkazom významu, ktorý prikladáme nájdeniu optimálnych ukazovateľov
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„beyond GDP“ a posilneniu merania pokroku a blahobytu o aspekty udrţateľnosti
a kvality ţivota jednotlivcov a spoločnosti samotnej, je aj zorganizovanie konferencie
s názvom „Kvalita života v podmienkach globalizácie“, ktorú úrad zrealizoval koncom
minulého roka. Pouţitie celého súboru iných ukazovateľov, nielen hrubého domáceho
produktu, na meranie pokroku a blahobytu spoločnosti je, z pohľadu štatistikov,
jednoznačne opodstatnené a správne.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
Podpis
memoranda
o spolupráci
medzi OECD
a Ekonomickou
univerzitou
v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave a OECD podpísali 26. júna 2012 memorandum
o spolupráci. Rámcová dohoda umoţní pobyt doktorandských študentov v sídle organizácie
v Paríţi, kde budú môcť získať cenné skúsenosti z oblasti medzinárodnej ekonomickej
spolupráce a zapojiť sa pod priamym vedením expertov OECD do kaţdodennej analytickej
práce tejto renomovanej ekonomickej organizácie.

Príprava
Ekonomického
prehľadu SR
2012

V rámci príprav Ekonomického prehľadu SR (Economic Survey) uskutočnila OECD na
Slovensku 9. – 11. júla 2012 tzv. politickú misiu. OECD sa stretla s vrcholnými predstaviteľmi
ministerstiev financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, hospodárstva a zahraničných
vecí, ako aj Národnej banky Slovenska. Okrem hodnotenia makroekonomického vývoja sú
nosnou témou tohtoročného Ekonomického prehľadu SR predovšetkým verejné financie,
konkrétne rozpočtový proces s dôrazom na výdavkovú stránku rozpočtu (kvalitatívne
ukazovatele, prioritizácia, vyhodnocovanie), fiškálne pravidlá, rozpočet samospráv. Z hľadiska
štrukturálnych reforiem budú detailne rozpracované dve vybrané kapitoly, a to aktívne
politiky trhu práce a školstvo. Prvá verzia správy by mala byť k dispozícii začiatkom októbra.
Hodnotenie SR na základe tejto správy prebehne vo Výbore OECD pre ekonomické prehľady
22. októbra 2012.

Za OECD memorandum podpísal generálny tajomník Angel Gurría, za Ekonomickú univerzitu
jej rektor Rufolf Sivák. Na slávnostnom podpise v reprezentačných priestoroch organizácie sa
ďalej zúčastnili zástupcovia OECD, za univerzitu prorektorka pre vedu, výskum a doktorandské
štúdium Anetta Čaplánová a Ivan Šramko, predseda Správnej rady Ekonomickej univerzity
a bývalý veľvyslanec SR pri OECD, ako aj súčasná veľvyslankyňa Ingrid Brocková
s diplomatickým zborom Stálej misie SR pri OECD.

Stála delegácia Národná rada Slovenskej republiky vymenovala svojím uznesením č. 34 zo 16. mája 2012 za
NR SR v OECD vedúceho Stálej delegácie NR SR v OECD Jozefa Kollára. Za členov delegácie menovala

Maroša Kondróta a Dušana Jarjabka. Náhradníkmi sú poslanci Peter Šuca, Michal Lukša
a Miroslav Beblavý. Členovia národných parlamentov sa v OECD zúčastňujú predovšetkým
Parlamentného seminára, ktorý sa koná spravidla dvakrát ročne. Ďalší formát, ktorý je vhodný
pre zástupcov národných parlamentov, je májové Fórum OECD, bezprostredne predchádzajúce
Ministerskému zasadnutiu Rady OECD. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky väčšinou
participujú aj na odborných diskusiách s expertmi OECD konajúcimi sa v rámci prípravy
ekonomického hodnotenia SR organizáciou.
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na mesiace september a október 2012:

18. – 19. september
18. – 20. september

26. – 27. september
16. október22. október-

- Soul, Druhé globálne fórum pre znalostnú ekonomiku
- Mojmírovce, 17. ročník medzinárodného školenia „Harmonizácia hodnotenia kvality
čerstvého ovocia a zeleniny“ – pod záštitou OECD
- Paríţ, Globálne fórum pre ţivotné prostredie – zmena klímy
- Hyderabad (India), Okrúhly stôl ministrov pre trvalo udrţateľný rozvoj
- Paríţ, Hodnotenie SR vo Výbore OECD pre ekonomické prehľady

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

Kľúčoví partneri (Key Partners) - Pomenovanie nahrádza v terminológii OECD doteraz zauţívané slovné spojenie
„krajiny posilneného zaangažovania - angl. Enhanced Engagement Countries“ skrátene označované aj ako „EE5“.
Pod týmto novým názvom naďalej zostávajú zahrnuté nečlenské krajiny OECD, ktoré poţívajú mimoriadny status
úzkej spolupráce. Patria sem krajiny: Brazília, India, Indonézia, Juhoafrická republika a Čína.
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).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autorský tím – kolektív stálej misie:
Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, Iveta Hricová, Peter Ľach, Martin Líner, Matej Dostál,
Martina Kobilicová, Kristína Gendová Ruzsíková
Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 27.7.2012)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
Tel: 0033 1 56 26 50 90
oecd.paris@mzv.sk

www.oecdparis.mfa.sk
www.oecd.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko,
Island, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, USA.
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