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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Váţení spolupracovníci,
v roku 2013 Slovenská republika
oslavuje 20. výročie svojho vzniku.
Tento sviatok sme si uctili
usporiadaním slávnostnej recepcie
24. januára 2013 na pôde OECD.
V súčasnosti je Slovenská republika
úspešne integrovaná do
transatlantických ekonomických
a bezpečnostných štruktúr. Bol to
práve vstup do OECD, ktorý bol
prvou naplnenou ambíciou, preto
má OECD určité špeciálne miesto
v histórii zahraničnej politiky
Slovenska. Môţeme byť hrdí na to,
ţe sme sa posunuli do pozície
krajiny, ktorá dnes môţe určitou
mierou vrátiť medzinárodnej
komunite to, čo sme mnohé roky od
nej dostávali, a to formou zdieľania
našich skúseností a poskytovania
rozvojovej pomoci. V tomto
kontexte je pre nás aktuálne
zváţenie ambície uchádzať sa
o členstvo vo Výbore OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC). OECD
zostáva pre nás naďalej
inšpiráciou, zdrojom myšlienok,
skúseností, vedomostí a názorov na
formovanie sektorových politík SR.
Hneď začiatkom roka sme začali
ţiť agendou prípravy ministerského
zasadnutia Rady OECD (29. – 30.
máj 2013), ktorého centrálnou
témou bude: „Je to všetko o ľuďoch
- zamestnanosť, rovnosť, dôvera.“
Túto tému by mala rozvíjať aj prvá
návšteva predsedu vlády SR
v OECD plánovaná na 11. apríla
2013. Reflektovali ju vo svojich
nedávnych vystúpeniach na pôde
OECD aj prezident Islandu Ólafur
Ragnar Grimson a prezident

Izraela Shimon Peres. Dopady
globálnej krízy si vyţadujú fiškálnu
konsolidáciu a naštartovanie
hospodárskeho rastu, na čo je však
potrebná obnova dôvery finančných
trhov a obyvateľstva.
Porovnanie úsilia realizácie
štrukturálnych reforiem priniesla aj
tento rok jedna z vlajkových
publikácií OECD „Smerom k rastu“
(Going for Growth). Jej súčasťou sú
odporúčania pre jednotlivé krajiny
OECD.

Všetky foto: Stála misia

Prediskutovanie realizácie
odporúčaní ostatného Ekonomického
hodnotenia SR (2012) v oblasti

školstva a načrtnutie moţnej
spolupráce priniesla návšteva ministra
školstva, vedy, výskumu a športu
Dušana Čaploviča v OECD (1. marca
2013). S generálnym tajomníkom
OECD sa dohodli na spolupráci
v oblasti odborného vzdelávania
a identifikácii moţných spôsobov
efektívnejšieho nastavenia
vzdelávacieho systému v SR. Jeho
návšteve predchádzala vôbec prvá
návšteva štátnej tajomníčky
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Magdalény
Lacko-Bartošovej v OECD (22.
februára 2013), ktorá prerokovala
spoluprácu v oblasti zeleného rastu
a poľnohospodárstva a prípadného
aktualizovania samostatného pohľadu
OECD na poľnohospodársku politiku
SR. Teší nás, ţe v mesiaci február sa
posunul aj dialóg SR a OECD
v oblasti moţného zaangaţovania
organizácie v realizácii reformy
verejnej správy v SR, aj v spolupráci
s Európskou komisiou.
Dobrou správou je, ţe Koordinačný
výbor pre spoluprácu SR a OECD
schválil uţ na svojom januárovom
zasadnutí spoločné projekty na rok
2013.
Na záver mi dovoľte dať Vám do
pozornosti rozhovor s Martou
Ţiakovou, predsedníčkou Úradu
jadrového dozoru SR, ktorá je
podpredsedníčkou byra Riadiaceho
výboru Agentúry pre jadrovú energiu
(NEA).
Teším sa na rozvíjanie našej
spolupráce.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR
pri OECD
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Príprava MCM 2013 Predsedníckou krajinou tohtoročného Ministerského zasadnutia Rady OECD

(MCM), ktoré sa bude konať 29. – 30. mája 2013, je Nórsko. Hlavným posolstvom
MCM bude tento rok „pracovné miesta, rovnosť a dôvera“. Súčasťou programu bude
aj Partnerstvo pre rozvoj. V tomto bode by mala byť prerokovaná Stratégia OECD pre
rozvoj, konkrétne, ako napomáha rozvojovým krajinám dosahovať požadované
výsledky. Viaceré členské štáty považujú za potrebné koncentrovať pozornosť MCM na
jasné posolstvo reflektujúce najdôležitejšie výzvy súčasnosti. Návrh programu je ešte
predmetom diskusie na Rade OECD.

Rozvojová
spolupráca

Každoročné zasadnutie členov Rozvojovej rady sa konalo 17. januára 2013. Okrem
všetkých členských krajín Rozvojového centra OECD sa jej zúčastnili aj zástupcovia
kľúčových partnerov (Číny, Brazílie, Indie, Indonézie, Juhoafrickej republiky) a Ruskej
federácie. Hlavnými témami Rozvojovej rady bolo prediskutovanie priebežnej správy
o realizovaní Stratégie OECD pre rozvoj a jej využitie ako vstupu na rokovanie
Ministerského zasadnutia Rady OECD v máji 2013, ako aj prediskutovanie príspevku
OECD k formovaniu postmiléniových rozvojových cieľov. Na zasadnutí prvýkrát
oficiálne vystúpil nový predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) Erik
Solheim, ktorý zdôraznil potrebu úzkej spolupráce s nečlenmi DAC-u a výrazného
zapájania sa do rozvojovej spolupráce krajín, ktoré nie sú členmi výboru (Turecko či
krajiny strednej Európy).

TiVA

OECD a Svetová obchodná organizácia (WTO) spustili spoločný projekt merania
medzinárodného obchodu prostredníctvom pridanej hodnoty ( 1TiVA – Trade in
Value Added). Projekt bol spustený 16. januára 2013 v OECD za účasti generálneho
tajomníka OECD Angela Gurríu, ako aj generálneho riaditeľa WTO Pascala Lamyho.
Na jeho spustení boli prítomní aj komisár EÚ pre obchod Karel de Gucht a minister
obchodu Nového Zélandu Tim Groser.
Projekt významne mení pohľad na konvenčné štatistické meranie medzinárodného
obchodu, ktoré už nie je postačujúce vzhľadom k nedostatočnej reflexii pridanej
hodnoty jednotlivých krajín, resp. výrobcov v reťazcoch obchodných väzieb. Takto
nastavená štatistika efektívnejšie kvantifikuje pridanú hodnotu obchodu, napríklad
vplyv na vytváranie pracovných miest alebo príspevok k hospodárskemu rastu. Nový
prístup zásadne mení pohľad na štruktúru a výšku bilaterálnych obchodných bilancií
a potvrdzuje nevyhnutnosť zapojenia krajín do medzinárodného obchodu, exportu aj
importu, v súčasnej globálnej ekonomike. Odokrývajú sa tak skryté miesta, kde je
pridaná hodnota skutočne tvorená, a inšpirujú krajiny k zvýšeniu ich
konkurencieschopnosti. Štatistiky dokazujú, že takmer 50% pridanej hodnoty je
v súčasnosti tvorenej sektorom služieb. V doterajšej metodike merania medzinárodného
obchodu predstavovali služby na celkovom obchode podiel približne 25%.

Foto: OECD

Mení sa filozofia prístupu k meraniu výsledkov obchodovania, najmä v dôsledku
rastúceho významu globálnych hodnotových reťazcov (GVCs), ktoré znižujú význam
sledovania bilaterálnych obchodných bilancií. Predstavuje to zároveň tlak na rozvojové
krajiny, ktoré sa s cieľom integrácie do medzinárodného obchodu budú musieť viac
zamerať na kvalitu, pridanú hodnotu a včasnosť svojho výkonu. Jedným zo základných
posolstiev nového prístupu k meraniu medzinárodného obchodu je mnoho
potenciálnych prínosov z otvorenia trhov služieb a ich príspevku k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti krajiny. Doposiaľ bolo analyzovaných 40 krajín v 17 sektoroch,
pričom projekt by mal v blízkej budúcnosti zahrnúť 57 krajín a 37 sektorov. Na základe
výsledkov TiVA sa zistilo, že napríklad skutočný obchodný prebytok Číny a USA je
o 25% nižší vďaka vyššiemu obsahu zahraničných vstupov v exporte Číny, jedna tretina
hodnoty vyvážaných automobilov z Nemecka pochádza z iných krajín a takmer 40%
celkovej hodnoty elektronického exportu Číny pochádza takisto z iných krajín. Viac
informácií nájdete na
www.oecd.org/industry/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové politiky
Ekonomika

OECD zverejnila svoju pravidelnú publikáciu Smerom k rastu 2013 (Going for
Growth), ktorá obsahuje odporúčania v štrukturálnych politikách, vrátane odporúčaní
pre SR. Prezentoval ju generálny tajomník Angel Gurría pri príležitosti zasadnutia
ministrov financií Skupiny G20 15. februára 2013 v Moskve.
Štrukturálne politiky majú podľa OECD kľúčový význam práve v kontexte riešenia
aktuálnej krízy. Na jednej stane potreba strednodobej fiškálnej konsolidácie vytvára tlak
na štátne rozpočty, na strane druhej je potrebné aktivovať zdroje ekonomického rastu
s cieľom zabezpečenia zvyšovania životnej úrovne v každej krajine OECD (od roku
2011 publikácia pokrýva aj krajiny BRIICS). Kríza tak istým spôsobom pôsobí ako
katalyzátor, keď rastie význam realizácie štrukturálnych reforiem. Podľa publikácie sú
v SR najpotrebnejšie reformy nutné v oblasti pracovného trhu – politiky zacielené na
aktiváciu pracovných síl, zvýšenie mobility pracovnej sily a zníženie bariér pre vyššiu
participáciu žien na pracovnom trhu. Zefektívnenie týchto politík by podľa organizácie
prispelo k vytvoreniu pracovných príležitostí aj pre sociálne slabé skupiny
obyvateľstva. Zníženie rozdielu v produktivite práce v rámci krajín OECD by sa
dosiahlo vyššou efektivitou vzdelávacieho systému, odstraňovaním bariér v regulačnom
prostredí s cieľom podpory konkurencie a posilnením inovačného rámca. Aktivačné
programy a správne nastavená politika vzdelávania by prispeli k zníženiu narastania
nerovnosti príjmov, a to príspevkom k zvýšeniu zamestnanosti sociálne slabých skupín
obyvateľstva a integráciou sociálne vylúčeného obyvateľstva (rómske deti). Publikácia
identifikuje pre SR priority: zlepšiť financovanie a efektívnosť vzdelávacieho
systému, posilniť politiky na podporu mobility pracovného trhu a aktivácie, zredukovať
prekážky participácie žien na pracovnom trhu a prekážky konkurencie a zlepšiť
podporu pre inovačný rámec. 3).

Energetika

Výbor Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) pre energetický výskum
a technológie zasadal 19. – 20. februára 2013. Venoval sa medzinárodnej
nízkouhlíkovej technologickej platforme, aktuálnym informáciám o nových
technológiách a príprave najdôležitejších publikácií agentúry v tejto oblasti. Výbor je
zodpovedný za riadenie energetickej technologickej siete, v rámci ktorej fungujú štyri
pracovné skupiny, a za vyše 40 implementačných dohôd. V rámci technologickej siete
bolo doteraz iniciovaných okolo 1 300 výskumných projektov, na ktorých sa podieľalo
a podieľa v členských aj nečlenských krajinách OECD približne 6-tisíc vedcov
a expertov a takmer 500 vládnych agentúr, výskumných organizácií, univerzít,
energetických spoločností a konzultantov. Implementačné dohody sú riadené členmi.
Výbor pre energetický výskum (CERT) ani sekretariát IEA nemajú nad nimi výkonnú
právomoc a sú financované výhradne členmi. Členské poplatky sú rôzne podľa rozsahu
projektov a počtu členov. Jednou z najdôležitejších aktivít IEA v tejto oblasti je
Medzinárodná nízkouhlíková technologická platforma. Pilotný projekt platformy sa
začal už v októbri 2010 a bol ukončený koncom roka 2011. Z geografického hľadiska
pokrýva platforma členské krajiny IEA a jedenásť nečlenských krajín. Doteraz sa
uskutočnilo dvanásť projektov na medzinárodnej úrovni, na ktorých participovali všetky
nečlenské krajiny IEA, akými sú Mexiko, Brazília a Rusko. Od októbra 2010 IEA
zorganizovala v rámci platformy deväť regionálnych seminárov a školení. V roku 2013
agentúra pripravuje ďalšie významné aktivity. Platforma je financovaná v plnej výške
z dobrovoľných príspevkov. Jej pridanou hodnotou pre IEA je rozšírenie globálneho
dosahu činnosti agentúry. Sila príspevku IEA spočíva v jej unikátnej expertíze v oblasti
energetických scenárov a modelovania, technologických cestovných máp (vrátane tzv.
How2Guides), odporúčania energetických politík a energetických technologických sietí.
Sekretariát na zasadnutí navrhol spresnené typy aktivít, rozsah pôsobnosti
a aktualizoval posledné aktivity. Predstavil taktiež nový prístup k publikácii
Energetické technologické iniciatívy (prehľad o implementačných dohodách). Posledná
publikácia vyšla v roku 2010. Od roku 2013 IEA plánuje túto publikáciu zverejňovať
každoročne. Bude obsahovať tri časti. Prvá bude venovaná najnovším trendom a bude
obsahovať syntézu vývoja v oblasti implementačných dohôd, v druhej budú obsiahnuté
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jednostránkové informácie o všetkých iniciatívach, t.j. základný prehľad, pozadie
vzniku, posledný vývoj a prehľad súčasných projektov v rámci danej iniciatívy.
Záverečná časť bude referenčná s prehľadom o členstve, spolupráci s IEA, procese
pristúpenia k implementačným dohodám a linkám na webové stránky všetkých dohôd.

Pôdohospodárstvo Štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Magdaléna Lacko-Bartošová prerokovala 22. februára 2013 s riaditeľom
Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo Kenom Ashom možnosti
ďalšej spolupráce agrorezortu s OECD.
Ako základné témy na ďalšiu spoluprácu boli identifikované: 1) zelený rast a
poľnohospodárstvo, 2) vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej pôde a sceľovanie
pozemkov a 3) preskúmanie možností aktualizovať samostatnú správu
o poľnohospodárskej politike SR v nadväznosti na naše samostatné hodnotenie
poľnohospodárskej politiky pred vstupom SR do EÚ.
V rámci budovania analytických kapacít rezortu prejavila SR záujem o uskutočnenie
krátkodobej stáže v OECD v oblasti zeleného rastu, so zameraním na príspevok sektoru
poľnohospodárstva k prechodu na zelený rast. OECD ponúkla SR svoju expertízu aj
k riešeniu problému rozdrobenosti vlastníctva poľnohospodárskej pôdy a sceľovania
pozemkov v SR, pričom navrhuje uvažovať nad širším regionálnym zameraním, keďže
problematika sa dotýka viacerých krajín strednej Európy. Preskúmajú sa aj možnosti
vypracovať samostatnú správu o poľnohospodárskej politike SR, v nadväznosti na naše
samostatné hodnotenie, keďže po vstupe SR do EÚ je slovenská agropolitika hodnotená
v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v každoročnom Monitoringu a
hodnotení poľnohospodárskej politiky OECD. Ďalšou problematikou, ktorej by sa mala
venovať pozornosť, je výživa obyvateľstva v súvislosti s civilizačnými chorobami
zapríčinenými nesprávnymi stravovacími návykmi obyvateľstva. V tejto oblasti má
OECD expertízu a údajovú databázu predovšetkým v rámci agendy zdravotníctva,
pričom prienikom s poľnohospodárstvom je pomerne nová Sieť pre analýzu
potravinového reťazca (Food Chain Analysis Network), ktorá sa čiastočne venuje aj
problematike vplyvu výživy na zdravie obyvateľstva.
Aj keď hlavným rámcom poľnohospodárskej politiky SR je Spoločná
poľnohospodárska politika EÚ, pridanou hodnotou OECD pre SR môže byť inšpirácia
poľnohospodárskymi politikami ostatných členských štátov organizácie, nečlenov EÚ.
OECD je pripravená rozvíjať diskusiu o konkrétnych aktuálnych problémoch a témach,
ktoré rezonujú v slovenskom poľnohospodárstve. K takýmto témam patrí aj vysoká
miera nezamestnanosti v poľnohospodárstve a na vidieku, ktorá bola počas rokovania
takisto otvorená. SR prejavila záujem o spoluprácu s OECD aj pri organizovaní
odborných konferencií.

Foto: Stála misia

Verejná správa

Rokovanie v OECD sa konalo pri príležitosti návštevy štátnej tajomníčky na otvorení
Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu (Salon International de l´Agriculture –
SIA) v Paríži.
Slovensko konzultuje s OECD pripravovanú reformu verejnej správy.
Predstavitelia OECD rokovali 19. – 21. februára 2013 so zástupcami Ministerstva
vnútra SR o možnom príspevku OECD k realizácii reformy verejnej správy v SR. Misiu
OECD pod vedením riaditeľa Direktoriátu pre verejnú správu a územný rozvoj Rolfa
Altera prijal štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Marián Saloň. Misia OECD
prediskutovala aj možné financovanie reformy verejnej správy z fondov EÚ
v programovacom období 2014 – 2020 a potrebu realizácie odporúčaní Európskej
komisie s cieľom zvýšiť efektívnosť a kvalitu verejnej správy v SR. Termín návštevy
expertov OECD bol zladený aj s plánovanými rokovaniami slovenskej strany
s predstaviteľmi Európskej komisie, ktorých sa experti OECD zúčastnili. Rokovania
nadviazali na schválený spoločný projekt SR a OECD, ktorý by mal predstavovať prvú
fázu spolupráce OECD a Ministerstva vnútra SR.
Hlavnými posolstvami OECD smerom k slovenskej administratíve je akcent na
prepojenie:
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reformy verejnej správy s príspevkom vytvárania zamestnanosti a rastu,
motivačných prvkov a kvality služieb verejnej správy s investíciami do
pracovnej sily zamestnanej vo verejnej správe,
cieľov verejnej služby a disponibilných zdrojov s riadením zdrojov, systémom
monitorovania a hodnotenia výsledkov,
budovania dôvery populácie, ktorá by mala byť inšpiráciou pre rozvoj
a realizáciu politík verejnej správy.

OECD sa posledných desať rokov aktívne venuje problematike reformy verejnej správy
v úzkej spolupráci s vládami členských krajín OECD, pričom organizácia nadobudla
expertízu, ktorá by mohla byť využitá aj pri reforme verejnej správy v SR. Poradenstvo
OECD pre vlády členských krajín je založené na partnerstve, je ponímané individuálne
a zamerané na potreby jednotlivých krajín. Môže mať celovládny záber alebo môže byť
orientované na parciálne aspekty formou vypracovania prípadových štúdií. OECD
nedávno uskutočnila takéto poradenstvo pre vlády Fínska, Francúzska, Estónska,
Poľska, Maďarska a Slovinska. V prípade nových členských krajín EÚ (V4) bola takáto
spolupráca financovaná z fondov EÚ.

Vzdelávanie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa 1. marca 2013
stretol s generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom, aby spolu prerokovali
ďalšiu spoluprácu SR s OECD zameranú na otázky rozvoja školstva v SR.
Stretnutie na pôde OECD v Paríži bolo zamerané predovšetkým na prediskutovanie
realizácie odporúčaní z decembrového Ekonomického prehľadu SR, v ktorom patrí
špeciálna kapitola efektívnosti výdavkov v školstve. Odporúčania OECD pre oblasť
školstva sa týkajú modernizovania vzdelávacieho systému Slovenska, ako aj nastavenia
vzdelávania poskytujúceho získavanie znalostí a zručností, ktoré sú žiadané na trhu
práce, a zabezpečenia plynulého prechodu absolventov škôl do pracovného pomeru.
Generálny tajomník OECD ocenil zriadenie Rady pre systémové zmeny v školstve
v SR, čo patrilo tiež medzi odporúčania z Ekonomického prehľadu SR a ponúkol
využívanie expertízy organizácie pre potreby ďalšieho rozvoja školstva na Slovensku.
Minister školstva a generálny tajomník dohodli konkrétnu spoluprácu SR a OECD
v oblastiach inovácií a odborného vzdelávania, ktorého úzke prepojenie na pracovný trh
je predpokladom znižovania nezamestnanosti. Zhodli sa na prepojení spolupráce SR,
EÚ a OECD a spolupráci počas ďalšieho programovacieho obdobia EÚ na roky 2014 –
2020. Zo strany SR bol potvrdený záujem o pokračovanie spolupráce v oblasti
vysokého školstva a zapojenia SR do programov OECD, akým je napr. program
AHELO (hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania). Prienikom spolupráce
SR a OECD bude aj posúdenie efektívnosti celého vzdelávacieho systému SR,
predovšetkým začlenenia sociálne slabých skupín obyvateľstva do vzdelávacieho
systému už od predškolského veku. Minister Čaplovič v závere pozval OECD na
konferenciu o odbornom vzdelávaní, ktorá sa bude konať v spolupráci s Nemeckom 25.
apríla 2013 v Bratislave.

Foto: Stála misia

Rokovaniu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR predchádzali konzultácie
predstaviteľov ministerstiev školstva a financií s expertmi Direktoriátu OECD pre
vzdelávanie (28. februára 2013).
OECD vydala v poradí svoju tretiu publikáciu Vzdelávanie dnes 2013 – perspektíva
OECD (Education Today 2013 – The OECD Perspective), ktorej cieľom je predložiť
širokej verejnosti fakty a kľúčové smery v rozvoji vzdelávania. Informácie sú podávané
vo forme prístupnej širokému spektru čitateľov, ktorí nemajú čas hlbšie študovať veľké
množstvo odborných publikácií, ktoré OECD v oblasti vzdelávania vydáva.
Organizácia v publikácii konštatuje, že krajiny potrebujú zručnú pracovnú silu, aby
uspeli v rozvíjajúcej sa znalostnej ekonomike. To znamená, že so vzdelávaním je
potrebné začať v predškolskom veku a pokračovať s poskytovaním vzdelávania počas
dospievania. Vzdelávanie by malo zabezpečiť nielen potrebnú kvalifikáciu na dnes, ale
aj umožniť získavať zručnosti a kvalifikácie, ktoré bude vyžadovať rozvoj ekonomiky
v budúcnosti. Posledné údaje z výskumov dokazujú, že predškolské vzdelávanie

5

umožňuje žiakom dosahovať lepšie výsledky vo veku 15 rokov. So stúpajúcimi nárokmi
stále viac mladých ľudí ukončuje sekundárne vzdelávanie a vzdelávanie tretieho stupňa
je na vzostupe. Dievčatá v mnohých smeroch dosahujú lepšie výsledky ako chlapci. So
starnúcou populáciou a neskorším odchodom do dôchodku je potrebné zabezpečiť
vzdelávanie aj pre starších ľudí. Štatistické údaje ukazujú, že iba 1,5% populácie staršej
viac ako 40 rokov si dopĺňa vzdelanie, zatiaľ čo pre vekovú vrstvu 30 až 39-ročných je
to 6%. Mnohé krajiny dnes neriešia otázku, či poskytovať vzdelávanie, ale sa
zameriavajú na zabezpečenie rovnosti v jeho poskytovaní pre všetky sociálnoekonomické skupiny a zabezpečenie rodovej rovnosti.

Životné prostredie

Výbor OECD pre environmentálnu politiku (EPOC) zasadal 13. – 15. februára 2013,
čiastočne aj vo formáte na vysokej úrovni. Formát sa venoval hlavne diskusii na témy
zaujímavé z pohľadu environmentálnej politiky v širšom rámci – nový projekt
2
CIRCLE (Cost of Inaction and Resource Scarcity, Consequencies for Long-term
Economic Growth) v kontexte ceny za nečinnosť v oblasti životného prostredia
a konzekvencií pre ekonomický rast, predovšetkým v nadväznosti na závery
ministerského zasadnutia výboru v marci 2012. Východiskom diskusie bol
Environmentálny výhľad OECD do roku 2050 a „going beyond“, pričom základnou
premisou je potreba implementovania ambicióznejších politík v záujme prepojenia
ekonomického rastu s ochranou prírodného kapitálu, v opačnom prípade môže byť cena
za nečinnosť vysoká. Projekt je prepojený na iný horizontálny projekt OECD, Nové
prístupy k ekonomickým výzvam (NAEC), ktorého cieľom je ísť za klasické meranie
blahobytu (well-being) prostredníctvom hrubého domáceho produktu. Pomerne
ambiciózny projekt by mal trvať dve za sebou nasledujúce biéniá (2013 – 2014 a 2015 –
2016), pričom prvá fáza by sa mala zamerať na krátkodobé výstupy a druhá fáza sa
bude venovať metodologickým zlepšeniam, ktoré by mali byť výstupom smerom
k ďalšiemu ministerskému zasadnutiu EPOC-u ku koncu druhého biénia. Cieľom je
dopracovať sa k lepším, realistickejším projekciám a porozumieť neistotám
a znalostným nedostatkom. Ambíciou projektu je aj zmena v modelovacích kapacitách
OECD, a to smerom k lepšiemu prepojeniu ekonomického a environmentálneho
modelovania. Väčšina krajín ocenila rámec nového projektu, pričom ho chápu ako
hlbšie rozpracovanie problematiky zeleného rastu.

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

Koncom februára (26.2.2013) sa konalo výročné zasadnutie riadiacich výborov
iniciatív Programu OECD pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Eurázie –
Iniciatívy pre východnú Európu a juţný Kaukaz (EESC – Arménsko, Azerbajdžan,
Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) a Iniciatívy pre Strednú Áziu (CAI –
Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Mongolsko, Tadžikistan, Turkmenistan
a Uzbekistan). V rámci plánovaných aktivít sa v najbližšom období uskutoční prvá
spoločná ministerská konferencia oboch regionálnych iniciatív vo Varšave (27. – 28.
júna 2013). Na jeseň 2013 sa v Paríži uskutoční prvé Fórum pre konkurencieschopnosť
Eurázie, ktorého cieľom bude vytvoriť platformu pre zlepšovanie politického dialógu
v rámci regiónu a podporu výmeny doterajších skúseností.
Eurázijský program patrí medzi štyri regionálne programy OECD na zvyšovanie
konkurencieschopnosti a zlepšovanie investičnej príťažlivosti. Je financovaný
z dobrovoľných príspevkov. V minulosti ho financovali aj Česká republika a Poľsko,
v súčasnosti sú najväčšími prispievateľmi Kazachstan a EÚ. Ďalšie programy sú určené
pre Blízky Východ a severnú Afriku (od 2005), juhovýchodnú Európu (od 2000), ako aj
pre Latinskú Ameriku a Karibik (od 2010).
Ako sme už v predchádzajúcom čísle informovali, od mája do decembra 2012 zaslalo
OECD oficiálnu žiadosť o členstvo v organizácii sedem štátov: Bulharsko, Kolumbia,
Kostarika, Lotyšsko, Litva, Peru a Rumunsko. Otázka ďalšieho rozširovania OECD
je aktuálne priebežne diskutovaná na Rade OECD, ktorá dokonca zasadla aj
mimoriadne (18. a 20. februára 2013), aby hodnotila pripravenosť siedmich
ašpirujúcich štátov. Okrem toho, generálny tajomník Angel Gurría uskutočnil spolu so
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stálym predstaviteľom Nórska – predsedníckej krajiny tohtoročnej MCM, bilaterálne
konzultácie s jednotlivými stálymi predstaviteľmi pri OECD, ktorých cieľom je
nájdenie akceptovateľného kompromisu. Podľa plánu by mala Rada OECD prijať
rozhodnutie o rozširovaní počas svojho zasadnutia 30. apríla 2013. Prijaté odporúčania
Rady budú následne predmetom diskusie počas MCM v máji.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
Pri príležitosti Globálneho fóra pre výživu a poľnohospodárstvo (Berlín, 17. – 19. januára 2013) usporiadala OECD
Panel na vysokej úrovni o súkromných investíciách do sektoru výživy a poľnohospodárstva. Cieľom panelu bolo
diskutovať o podmienkach potrebných na vytvorenie atraktívneho prostredia pre súkromné investície v sektore výživy
a poľnohospodárstva, ktoré by prinášali ekonomické a sociálne výhody pre príslušnú krajinu. Účastníci panelu sa
zhodli na potrebe prilákania väčšieho množstva súkromných investícií, a to domácich aj zahraničných, potrebe
koherentného politického rámca a implementovania reforiem za účelom zlepšenia investičného prostredia. Investície do
poľnohospodárstva by mali byť osožné pre všetkých aktérov, predovšetkým však pre malé farmy a vidiecke komunity.
OECD na globálnom fóre zastupoval Ken Ash, riaditeľ Direktoriátu pre obchod a poľnohospodárstvo. Politický rámec
OECD pre investície do poľnohospodárstva dostal priestor aj v záverečnom komuniké ministrov zúčastnených na
globálnom fóre, ako referenčný dokument OECD pre oblasť investícií do agropotravinárskeho sektoru.
Parlamentné dni OECD (11. – 13. februára 2013) sa zamerali na otázky daňovej transparentnosti v oblasti
nadnárodných podnikov, nových bankových modelov, globálnych hodnotových reťazcov a nového spôsobu merania
obchodu prostredníctvom jeho pridanej hodnoty (TiVA). Slovenský parlament v OECD zastupoval poslanec Miroslav
Beblavý.
Pred veľvyslancami a stálymi predstaviteľmi pri OECD vystúpil 27. februára 2013 prezident Islandu Ólafur Ragnar
Grímson. Vo svojom vystúpení sa sústredil na islandské skúsenosti s hospodárstvom založeným na čistej energii
a zároveň prezentoval pohľad na islandské riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy. V nadväznosti na
horizontálnu iniciatívu OECD Nové prístupy k ekonomickým výzvam (NAEC) uviedol, že Island môže slúžiť ako
„testovacie laboratórium“ na prekonanie zaužívaných stereotypov. Island čelil v roku 2008 kolapsu bankového
systému. Ešte v 70. rokoch minulého storočia bol Rozvojovým programom Organizácie spojených národov
klasifikovaný ako rozvojová krajina, ktorá stáročia patrila medzi najchudobnejšie v Európe a bola známa iba
rybolovom a ovčiarstvom. Energetiku mal postavenú na prevažne importovaných fosílnych palivách. Za uplynulé
desaťročia prešiel Island zásadnou transformáciou a dnes získava 100% energie z obnoviteľných zdrojov – vodných
a geotermálnych. Čisté zdroje energie umožnili Islandu prežiť bankový kolaps a poskytli komparatívnu výhodu pre tie
oblasti priemyslu a informačných technológií, ktoré sú náročné na energiu. Rozvoj geotermálnej energie sa stal jedným
z pilierov globálneho postavenia Islandu, ale aj jeho zahraničnej politiky a islandské technológie sa stali významným
exportným produktom. Island spolupracuje na konkrétnych projektoch v Číne, Indii a Spojených arabských emirátoch,
kde je čistá energia zaujímavá z pohľadu zníženia závislosti na fosílnych palivách napr. pri klimatizovaní budov. Vplyv
politiky čistej energie bol prínosom pre revitalizáciu islandskej ekonomiky: lacná energia pre domácnosti a firmy
umožnila ušetrené zdroje zamerať na iné výdavky a investície, dlhodobá dostupnosť čistej energie sa stala magnetom
pre zahraničné investície (nové technológie a informatika), skleníkové poľnohospodárstvo viedlo k zvýšeniu
potravinovej sebestačnosti (pestovanie rajčín), rozvoj cestovného ruchu (najznámejšie kúpele navštívi ročne
dvojnásobný počet turistov ako je počet obyvateľov celého ostrovného štátu), rozvoj produkcie kozmetických
výrobkov, unikátna technológia sušenia rýb (export najmä do Nigérie), pričom sušenie potravín by mohlo prispieť
k riešeniu ich nedostatku v rozvojových krajinách s obmedzenými možnosťami uskladňovania potravín, rozvoj
technológií čistej energie viedol k posilneniu vedeckého a univerzitného potenciálu Islandu. Islandská skúsenosť
ukazuje, že energetická transformácia smerom k čistej energii môže byť jedným z prostriedkov na dosiahnutie
dlhodobej ekonomickej udržateľnosti a „poistkou“ na prekonávanie kríz.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD (KV) schválil na svojom zasadnutí 29. januára 2013 spoločné
projekty SR a OECD spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD na rok 2013. Koordinačnému
výboru bolo predložených spolu desať návrhov spoločných projektov s celkovou požiadavkou o spolufinancovanie vo
výške 125 995 €. Na poskytnutie dobrovoľného príspevku SR do OECD schválila vláda SR svojím uznesením
č. 808/2011 zo 14. decembra 2011 na roky 2012 – 2014 sumu 70-tis. € na každý z týchto rokov. Vzhľadom na
limitovanú čiastku dobrovoľného príspevku preto nebolo možné podporiť všetky projekty. Koordinačný výbor schválil
na rok 2013 nasledovné projekty:
 „Zvyšovanie kvality verejnej správy – strategické hodnotenie hlavných aspektov reformy štátnej
správy“ – projekt Ministerstva vnútra SR.
 „Vplyv starnutia na verejné financie a trh práce v regiónoch EÚ“ – projekt Slovenskej akadémie vied.
 „Reštrukturalizácia podnikania v kontexte transferového oceňovania – seminár zameraný na prípadové
štúdie“ – projekt Finančného riaditeľstva SR.
 „Budovanie analytických kapacít v štátnej správe, výmena najlepších poznatkov – stáže v OECD“ –
projekt predložený Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR, do ktorého sa môžu zapojiť všetky
rezorty.
 „Zvyšovanie povedomia o problematike korupcie vo verejnom sektore, vrátane korupcie v zahraničnoobchodných transakciách“ – projekt Úradu vlády SR – schválený s podmienkou zahrnutia do riešenia aj
cieľov obdobného projektu Ministerstva vnútra SR „Zefektívnenie boja s trestnou činnosťou, korupcia
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných transakciách“ v termíne do 28. februára 2013.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Viete, že...






... mladé ţeny opúšťajúce školu sú lepšie vzdelané, avšak predtým ako dosiahnu vekovú hranicu 30 rokov, uţ
zarábajú o 10% menej ako muţi?
... odstránenie dotácií na tuhé palivá môţe prispieť k zníţeniu celosvetových emisií skleníkových plynov o viac
ako 6% do roku 2050, v porovnaní s modelom business-as-usual?
... najviac času spánku, jedeniu a pitiu zo všetkých krajín OECD venujú Francúzi, a pritom patria
k najchudším ľuďom zóny OECD?
... USA sa do roku 2020 stanú najväčším producentom ropy na svete?
... systém OECD pre vzájomné uznávanie výsledkov testov o bezpečnosti chemických látok (MAD) prispieva
ročne k ušetreniu 150 miliónov €?

Zdroj: OECD a podriadené organizácie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Rozhovor s...
predsedníčkou
Úradu jadrového dozoru SR
Martou Žiakovou

Foto: ÚJD SR

V roku 2011 ste boli
zvolená za
podpredsedníčku byra
Riadiaceho výboru NEA.
Je to úspech slovenskej
diplomacie. Čo táto
funkcia znamená pre váš
profesionálny život?

Agentúra pre jadrovú energiu (NEA) v Paríži patrí medzi dve najvýznamnejšie
medzinárodné organizácie v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Riadiaci
výbor rozhoduje o činnosti organizácie, posudzuje, či dosiahnuté riešenia jednotlivých
úloh sú uspokojivé, či je potrebné predĺžiť dobu riešenia. Byro spolu so sekretariátom
pripravujú pracovný program NEA, ktorý je predkladaný Riadiacemu výboru, a zaoberá
sa tiež otázkami týkajúcimi sa rozpočtu. Tým, že som podpredsedníčkou byra, môžem
ovplyvniť, a to nielen v mene Slovenskej republiky, ale aj stredoeurópskeho regiónu,
ktorý má obdobné problémy, program práce. Je samozrejmé, že sa to premieta aj môjho
profesionálneho života, mám viac informácií, ktoré využívame aj v rámci jadrového
programu Slovenska, zároveň to však znamená aj viac práce.

Aký prínos má SR
z členstva v NEA a čím
vieme prispieť ako
krajina my?

Aktuálna koncepcia energetickej politiky Slovenskej republiky predpokladá aj naďalej
využívanie jadrovej energie nielen ako prijateľnej, ale aj nevyhnutne potrebnej formy
výroby elektriny. Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne
zásobovanie energiou z jadrových zariadení vyžaduje priebežné zabezpečovanie
a zvyšovanie jadrovej bezpečnosti, ako aj prevádzkovej spoľahlivosti jadrových
elektrární tak, aby nedošlo k nepriaznivým dopadom na obyvateľstvo a životné
prostredie.
Základným cieľom agentúry je podporovať spoluprácu medzi vládami členských štátov
a prispievať k mierovému a bezpečnému využívaniu jadrovej energie prostredníctvom
medzinárodnej spolupráce a vzájomnej pomoci členských štátov pri rozvoji vedy,
technológie a legislatívneho rámca nevyhnutných pre bezpečné, z hľadiska životného
prostredia akceptovateľné a ekonomicky výhodné využívanie jadrovej energie na
mierové účely. Preto možno jednoznačne konštatovať, že aktívna účasť expertov SR
v pracovných skupinách a výboroch OECD/NEA umožňuje udržať a skvalitniť
nevyhnutné technické a vedomostné zázemie na plnenie stanovených úloh. Členstvo
v NEA navyše kladne prispieva k posilneniu medzinárodného postavenia SR z hľadiska
bezpečného využívania jadrovej energie na mierové účely.
Ako ďalšiu prioritu vnímam presadzovanie záujmov SR pri rozhodovaní o rozpočte
a finančných záležitostiach OECD/NEA. Dôležitá je pritom účasť na rokovaniach
(spolu so zástupcami Stálej misie SR pri OECD) a kompetentné vyjadrovanie sa
k záverom zasadnutí Poradnej skupiny Riadiaceho výboru pre rozpočet.
Možnosť do určitej miery ovplyvňovať činnosť a rozhodnutia agentúry som napríklad
využila počas neformálneho rokovania s predsedami jednotlivých výborov a následného
rokovania byra Riadiaceho výboru k jednotlivým bodom programu. Ťažiskom bolo
financovanie NEA v budúcnosti.

Aký je hlavný záber
spolupráce NEA a SR?

Na základe uznesenia vlády SR Úrad jadrového dozoru SR, ako gestor spolupráce
s OECD/NEA, koordinuje spoluprácu s OECD/NEA a zabezpečuje plnenie záväzkov
SR vyplývajúcich z tohto členstva, pričom spolupráca s OECD/NEA je jednou z priorít
v oblasti mierového využívania jadrovej energie. Zástupcovia SR aktívne pracujú
v jednotlivých výboroch a pracovných skupinách agentúry. Mimoriadne významnými
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sú hlavne aktivity v rámci sektora pre jadrovú bezpečnosť a dozorné aktivity, kde sa
riešia otázky zaistenia vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti prostredníctvom podpory
rozvoja efektívneho dozoru a kontroly jadrových zariadení. Významnou je i vzájomná
pomoc pri udržaní a rozvoji vedeckotechnického pokroku. Nemenej dôležitá je aj
spolupráca v oblasti manažmentu nakladania s rádioaktívnym odpadom, ako aj v oblasti
ochrany pred ionizujúcim žiarením. Spolupracujeme aj na spoločnom projekte „Halden
Reactor Project“, v ktorom bola v marci 2012 podpísaná nová zmluva medzi Institutt
for Energiteknikk v Nórsku a Úradom jadrového dozoru SR v projekte na ďalšie
obdobie. Projekt, okrem iného, rieši problematiku správania paliva, predĺženia
životnosti a pod.
Prioritou Úradu jadrového dozoru SR na najbližšie obdobie je predovšetkým
koordinovať a zabezpečiť kvalitnú účasť na vrcholových rokovaniach, vrátane rokovaní
Riadiaceho výboru NEA. Mojím opätovným zvolením do pozície podpredsedníčky byra
Riadiaceho výboru získala SR opätovnú možnosť ešte výraznejšie ovplyvňovať aktivity
v rámci agentúry.
Pre zabezpečenie plnenia vytýčených cieľov považujem za dôležité podporovať a ďalej
rozvíjať spoluprácu so Stálou misiou SR pri OECD v Paríži a s oddelením
medzinárodných ekonomických organizácií Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
2013 –
Medzinárodný
rok štatistiky

Rok 2013 je Medzinárodným rokom štatistiky. Cieľom tzv. Statistics2013 je pripomenúť
dôležitosť štatistiky nielen pre vedeckú obec, ale aj pre podnikateľov, zamestnávateľov, tvorcov
politík, médiá a ďalšie zložky spoločnosti a propagovať štatistiku ako profesiu. K tejto
celosvetovej iniciatíve sa, prirodzene, pridala aj OECD. Tohtoročný Štatistický deň OECD (5.
apríla 2013) sa bude konať v kontexte Statistics2013. Zámerom OECD je poukázať na to, ako
štatistika ovplyvňuje všetky aspekty spoločenského života. Organizácia počas neho predstaví
niektoré svoje posledné štatistické práce z oblasti vzdelávania (PISA), nový horizontálny projekt
„Meranie obchodu prostredníctvom pridanej hodnoty“ (Trade in Value Added) a portál
o otázkach rodovej rovnosti „OECD Gender Data Portal“. Ďalším príspevkom organizácie
k medzinárodnému roku štatistiky bude aj tzv. Štatistika týždňa (OECD Stat of the week). Táto
aktivita potrvá počas celého roka 2013. Kvalitné štatistické údaje sú pre činnosť OECD ako
medzinárodnej ekonomickej organizácie kľúčové, preto sa štatistike venuje osobitná pozornosť.
Už celé desaťročie OECD organizuje Štatistický deň, ktorý sa zameriava predovšetkým na
predstavenie aktuálnych štatistík OECD a práce Štatistického direktoriátu organizácie. Na jeseň
2012 OECD zorganizovala v Indii 4. svetové fórum štatistiky. Organizácia vydáva aj vlastný
časopis „The Statistics Newsletter“a množstvo štatistických publikácií (napr. každoročný OECD
Factbook – Economic, Environmental and Social Statistics). K množstvu rôznych štatistických
databáz OECD sa dá dostať prostredníctvom Štatistického portálu OECD
www.oecd.org/statistics.

na mesiace marec a apríl 2013:
5. – 6. marec6. marec 8. marec 8. marec 19. – 20. marec
-

- Praha, regionálne expertné zasadnutie k indikátorom zeleného rastu v krajinách Východného
partnerstva a strednej Ázie
- Paríž, zverejnenie OECD Sovereign Borrowing Outlook 2013
- Paríž, zverejnenie Hodnotenia environmentálnej výkonnosti (EPR) Talianska
- Paríž, návšteva izraelského prezidenta Shimona Peresa v OECD
- Paríž, Globálne fórum pre životné prostredie na tému zmeny klímy
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20. – 21. marec
27. – 28. marec
3. – 4. apríl4. apríl 4. – 5. apríl5. apríl 11. apríl 11. apríl 18. – 20. apríl
24. apríl 25. – 26. apríl

- Paríž, zasadnutie Riadiacej rady IEA
- Bratislava, 2. expertná misia OECD k pripravovanej štúdii „Dunajská os“
- Paríž, zasadnutie Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) na vyššej úrovni (SLM DAC)
- Paríž, Globálne fórum pre rozvojovú spoluprácu
- Paríž, Znalostná platforma pre zelený rast (GGKP)
- Paríž, Štatistický deň OECD
- Paríž, vystúpenie predsedu vlády SR Roberta Fica na zasadnutí Rady OECD
- Berlín, konferencia „Riadenie počtov nemocníc“
- Bratislava, Bezpečnostné fórum GLOBSEC 2013, medzi rečníkmi vystúpia zástupca
generálneho tajomníka OECD Yves Leterme a Alain Paic, vedúci Investičného kompaktu
OECD pre juhovýchodnú Európu
- Paríž, seminár „Zelený rast v agropotravinovom reťazci a úloha súkromného sektoru“
- Paríž, zasadnutie Riadiaceho výboru NEA

Vyhodnotenie činnosti Stálej misie za rok 2012 a priority na rok 2013
Začiatok roka prináša so sebou aj rôzne vyhodnotenia a stanovenie priorít na ďalší rok. Vyhodnotenie činnosti Stálej
misie za predchádzajúci rok, vrátane najvýznamnejších aktivít OECD a participácie SR na týchto aktivitách nájdete
zverejnené na webovej stránke misie www.oecdparis.mfa.sk/App/WCM/ZU/ParizOECD/main.nsf?Open. Pod linkom
www.oecdparis.mfa.sk/App/WCM/ZU/ParizOECD/main.nsf?Open zas môžete nájsť informáciu o prioritných
oblastiach zamerania činnosti našej Stálej misie na rok 2013.
Hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku „OECD v skratke“
Na webovej stránke našej misie, v časti, kde nájdete archív dvojmesačníkov, sme zverejnili krátky hodnotiaci formulár,
ktorým sa môžete vyjadriť k nášmu časopisu. Keďže spätná väzba od vás je pre nás dôležitá, každá rada, námet,
pripomienka, upozornenie sú pre nás inšpiráciou k ďalšiemu skvalitňovaniu nášho časopisu tak, aby sme našou prácou
boli užitoční pre tú vašu. Poteší nás, ak si nájdete čas a pošlete nám vyplnený dotazník s vaším hodnotením na adresu
oecd.paris@mzv.sk.
Anotácie k publikáciám OECD
Stála misia začala koncom roka 2011 spracúvať krátku informáciu s anotáciami vybraných, pre Slovensko
relevantných publikácií OECD. Anotácie je možné nájsť na webovej stránke MZV SR (www.mzv.sk) v časti SR
v OECD a preklikáte sa na ne aj cez stránku našej stálej misie (www.oecdparis.mfa.sk). Publikácie, o ktorých
v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo stránky OECD. Tiež sú dostupné v Depozitnej knižnici OECD
na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci
verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného systému OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.

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

TiVA (Trade in Value Added) – meranie medzinárodného obchodu prostredníctvom pridanej hodnoty je nový
horizontálny projekt OECD, na ktorom organizácia spolupracuje so Svetovou obchodnou organizáciou. Nový prístup
významne mení pohľad na konvenčné štatistické meranie medzinárodného obchodu a efektívnejšie kvantifikuje
pridanú hodnotu obchodu, napríklad vplyv na vytváranie pracovných miest alebo príspevok k hospodárskemu rastu
a prispieva k odokrývaniu skrytých miest, v ktorých je pridaná hodnota skutočne tvorená.
2

CIRCLE (Cost of Inaction and Resource Scarcity, Consequencies for Long-term Economic Growth) je ďalší
z nových projektov OECD, ktorého cieľom je dopracovať sa k lepším, realistickejším projekciám a porozumieť
neistotám a znalostným nedostatkom v kontexte ceny za nečinnosť v oblasti životného prostredia a konzekvencií pre
ekonomický rast. Ambíciou projektu je aj zmena v modelovacích kapacitách OECD, a to smerom k lepšiemu
prepojeniu ekonomického a environmentálneho modelovania. Projekt je prepojený na iný horizontálny projekt OECD,
Nové prístupy k ekonomickým výzvam (NAEC).
Pozn.: Vysvetlenie niektorých ďalších základných termínov a skratiek pouţívaných v OECD nájdete na internetovej stránke našej
stálej misie v časti „Krátky slovník pojmov OECD“ (www.oecdparis.mfa.sk)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 15.3.2013)
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko
(1961), Estónsko (2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko
(1961), Japonsko (1964), Juţná Kórea (1996), Kanada (1961), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko
(1961), Nový Zéland (1973), Nórsko (1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko (2010),
Spojené kráľovstvo (1961), Španielsko (1961), Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA (1961).
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