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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
bezpochyby najdôležitejším podujatím vo vzťahoch Slovenskej republiky a OECD za ostatné obdobie bolo
rokovanie predsedu vlády SR Robera Fica s generálnym tajomníkom OECD Angelom Gurríom, ako aj jeho vystúpenie
v Rade OECD. Pracovný obed s tímom OECD potvrdil relevantnosť spolupráce Slovenskej republiky a OECD, najmä
v kontexte snáh fiškálnej konsolidácie a identifikovania nových zdrojov rastu a posilňovania konkurenčnej schopnosti
ekonomiky Slovenska. Diskutovanou témou boli aj možné prieniky spolupráce OECD so Slovenskou republikou
v oblasti efektívnejšieho využívania fondov EÚ. Na tieto rozhovory nadviazala následná návšteva zástupcu generálneho
tajomníka OECD Yvesa Leterma na konferencii GLOBSEC v Bratislave. Popri vystúpeniach na konferencii rokoval
Yves Leterme s podpredsedom vlády SR Ľubomírom Vážnym o potenciáli možnej spolupráce SR a OECD pri príprave
plánov čerpania fondov EÚ v období 2014 – 2020.
Marcové zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) potvrdilo ambíciu Slovenskej republiky, ako aj
ostatných krajín nášho regiónu (Poľsko, Česká republika, Slovinsko) stať sa členom tohto výboru v roku 2013. Popri
zasadnutí sa konalo aj rokovanie s predsedom výboru Erikom Solheimom, na ktorom sme prediskutovali aspekty
prístupového procesu.
OECD intenzívne žije posúdením kandidatúry siedmich krajín (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko,
Kolumbia, Kostarika, Peru) na prizvanie k prístupovému procesu do organizácie. Rozhodnutie by malo byť prijaté na
Ministerskom zasadnutí Rady OECD (29. – 30. máj 2013). Jeho centrálnou témou však bude: „Je to všetko o ľuďoch –
zamestnanosť, rovnosť a dôvera“. V prístupovom procese pokročila aj Ruská federácia. Vážnosť, priorita, ako aj
dynamika prístupového procesu boli potvrdené rokovaním delegácie pod vedením prvého podpredsedu vlády Igora
Šuvalova v OECD.
Priebežne sme Vás informovali o výstupoch OECD, napríklad o prognóze o vývoji svetovej ekonomiky
publikovanej 28. marca 2013.
Na záver mi dovoľte vyjadriť potešenie, že kolektív Stálej misie SR pri OECD sa skompletizoval príchodom
Andrey Brezanovej (MF SR) a Pavla Seka (MH SR).
Vážené kolegyne, kolegovia, teším sa na ďalšie rozvíjanie našej spolupráce.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD

Všetky foto: ÚV SR
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Vystúpenie
predsedu vlády SR Roberta Fica v Rade OECD
Predseda vlády SR Robert Fico navštívil 11. apríla 2013 OECD. Počas svojej návštevy rokoval s generálnym
tajomníkom Angelom Gurríom predovšetkým na témy riešenia nezamestnanosti (hlavne mladých ľudí a dlhodobo
nezamestnaných, kde SR patrí najhoršia priečka spomedzi členských štátov OECD), vzdelávania a reformy verejnej
správy. Osobitná pozornosť bola venovaná problematike čerpania fondov EÚ, kde má SR záujem vyuţiť expertízu
OECD. Premiér deklaroval záujem o vyuţitie odborného potenciálu OECD pri negociáciách SR s Európskou komisiou
o flexibilite a moţnostiach čerpania európskych fondov v súčasnom i ďalšom programovom období. Predseda vlády SR
následne vystúpil na zasadnutí Rady OECD. Vystúpenie Roberta Fica pred veľvyslancami 34 členských krajín OECD
bolo historicky prvým vystúpením najvyššieho predstaviteľa vlády SR na zasadnutí Rady OECD. Namiesto
tradičného rozhovoru Vám preto tentoraz prinášame neoficiálny preklad jeho príhovoru v OECD.
Dôvera, zodpovednosť, solidárnosť – kľúčové princípy pre odstraňovanie dopadov
súčasnej hospodárskej krízy
Váţený generálny tajomník,
Váţení veľvyslanci,
Váţení hostia,
Foto: ÚV SR
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Je to pre mňa veľká česť byť v OECD. Špeciálne v dobe, keď „všetci
potrebujeme byť spolu“, pretoţe hospodárska situácia si vyţaduje spoločný
prístup k riešeniu problémov. Konsolidácia verejných financií a prijímanie
reštrikčných opatrení sú ďaleko ťaţšie pre krajiny, ako je Slovenská republika,
s nízkou úrovňou miezd a dôchodkov. Popri odhodlaní a politickej odvahe, sa
musíme snažiť o porozumenie občanov, pretoţe „všetko je o ľuďoch – ich
práci, ich rovnakých príležitostiach a ich dôvere“, a je to o zodpovednosti
politikov a práci národných vlád.
V tomto kontexte by som chcel oceniť a privítať činnosť OECD predovšetkým
v oblasti identifikovania nových prístupov k ekonomickému mysleniu –
projektu, ktorého výstupy sa môţu stať pre nás, sociálnych politikov, dobrou
inšpiráciou ako si poradiť so súčasnými ekonomickými výzvami. Tieţ si
myslím, ţe súčasná diskusia na pôde OECD týkajúca sa prípadného
rozširovania OECD o nové krajiny, je nevyhnutná. Rozšírenie členstva OECD
by malo prispieť k vyššej relevantnosti organizácie a rešpektovaniu štandardov
OECD väčším mnoţstvom ekonomík vo svete.
Počas veľmi konštruktívnej a inšpirujúcej diskusie s generálnym tajomníkom
a tímom OECD som prejavil záujem o prehĺbenie našej spolupráce,
konkrétne v oblastiach, ktoré predstavujú pre Slovensko najväčšie výzvy
v najbliţších rokoch: vzdelávanie, zamestnanosť, verejná správa
a efektívne využitie fondov EÚ počas nasledovnej finančnej perspektívy
v rokoch 2014 – 2020.
V súčasnosti často diskutovaná téma vzťahu medzi rastom a konsolidáciou
mi pripomína známu dilemu – čo bolo prvé, „kura alebo vajce“? Toto je dobrá
téma pre akademickú diskusiu. Budem však úprimný, som politikom a som
povinný prinášať „lepšie politiky pre lepší život“ občanom SR.
Tento rok Slovenská republika oslavuje 20. výročie svojej samostatnosti.
Pokojné rozdelenie Československa bolo začiatkom nášho úspešného príbehu,
aj keď, v počiatkoch s určitými problémami. Na konci 90. rokov všetky
politické strany dosiahli konsenzus na dlhodobých strategických prioritách
smerovania krajiny – a to prístup do EÚ, NATO a OECD, ako základu pre
našu bezpečnosť a prosperitu. V roku 2004 sme sa stali členom EÚ a NATO,
ale uţ štyri roky predtým sme sa tešili z privilégia byť členom OECD – viac
ako pol storočia po prvej ponuke účasti na Marshallovom pláne (vtedy ako
súčasť Československa). Sme veľmi hrdí na to, ţe po 20 rokoch hospodárskej
transformácie a integrácie máme vybudovanú kapacitu na poskytovanie
rozvojovej a humanitárnej pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Povaţujem to za
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našu morálnu povinnosť vracať tak to, čo sme sami dostávali počas mnohých
rokov.
Ako prvý predseda vlády Slovenskej republiky vystupujúci na pôde Rady
OECD, by som chcel vyuţiť túto príleţitosť na podčiarknutie významu
potenciálu OECD pre členské štáty vďaka poskytovaniu komplexného
hodnotenia a objektívnych odporúčaní zameraných na zlepšenie efektívnosti
štrukturálnych politík. Vysoko oceňujem ambíciu OECD hovoriť pravdu
národným vládam, ale uvítal by som tieţ, aby odporúčania boli
sprevádzané radami ako ich implementovať, pretože to je najdôležitejšie.
Podľa aktuálnych prognóz bude Slovenská republika v najbližších rokoch
patriť medzi tie štáty eurozóny, ktoré dosiahnu vyšší hospodársky rast,
ako bude priemer za celú eurozónu. Dovoľte mi preto v tejto súvislosti, aby
som upriamil Vašu pozornosť na stručné zhodnotenie stavu ekonomiky,
v ktorom sa v súčasnosti nachádzame.
Malé krajiny sa stávajú väčšími, keď majú otvorené dvere voči okolitému
svetu – a to je aj slovenský príklad – export našej produkcie predstavuje aţ
87% z vytvoreného hrubého domáceho produktu a podiel krajín EÚ na
celkovom slovenskom exporte dosahuje úroveň 85%. Z kumulovaného objemu
priamych zahraničných investícií v Slovenskej republike pripadá na krajiny
EÚ pribliţne 90%. V roku 2012 sme dosiahli výkonnosť hospodárstva, meranú
tvorbou hrubého domáceho produktu na obyvateľa, na úrovni 74,7% priemeru
EÚ, pritom v roku 2004, keď sa Slovensko stalo členských štátom EÚ, sme
boli na úrovni 48%. Slovensko je v súčasnosti najväčším výrobcom
automobilov na svete v počte kusov na jedného obyvateľa.
Vo finančnom sektore sme v minulosti úspešne reštrukturalizovali bankový
systém. Jeho forma umoţnila vytvoriť stabilné bankové prostredie, ktoré
zostalo v dobrej kondícii (v konsolidovanom stave) aj počas posledných
finančných turbulencií v globálnej ekonomike.
V oblasti verejných financií je fiškálnym cieľom Slovenskej republiky
dosiahnuť v budúcnosti vyrovnaný štátny rozpočet a postupné zniţovanie
výšky verejného dlhu. V roku 2012 sme prijali zákon o rozpočtovej
zodpovednosti, podľa ktorého úroveň verejného dlhu nesmie prekročiť 60%
hrubého domáceho produktu. Deficit rozpočtu verejných financií by sme
chceli v roku 2013 udrţať na úrovni 2,9% z hrubého domáceho produktu
a v nasledujúcich rokoch ho zniţovať – v roku 2014 na 2,4% a v roku 2015
na 1,9% z hrubého domáceho produktu.
Medzi kľúčové opatrenia na dosiahnutie cieľa úspešnej konsolidácie verejných
financií budú v najbliţšom období patriť znižovanie daňových únikov,
zlepšenie efektivity výberu daní, príprava reforiem na zniţovanie verejných
výdavkov a zvýšenie tých daní, ktoré sú menej škodlivé pre hospodársky rast
a sú v porovnaní s medzinárodnými štandardmi zatiaľ na Slovensku na nízkej
úrovni, ako príklad moţno uviesť vyššie majetkové a environmentálne dane.
V našom chápaní zodpovedné vládnutie v krajine a udržateľné verejné
financie sú hlavnými podmienkami pre zdravé podnikateľské prostredie
a hospodársky rast.
V súčasnom dynamicky sa meniacom svete sa musíme sústrediť na sociálne
dôsledky krízy, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylučovaniu, vyuţívajúc
pritom predovšetkým potenciál zelenej ekonomiky na podporu rastu
a konkurencieschopnosti. OECD a jej výstupy sú pre nás v tomto smere
inšpirujúcim príkladom.
Sme si plne vedomí nedostatkov identifikovaných zo strany OECD
v poslednom Ekonomickom prehľad SR 2012, ako aj v iných publikáciách
OECD. Všetky uvedené hodnotiace správy a odporúčania berieme vážne
a stávajú sa hodnotným zdrojom inšpirácie v procese tvorby sektorových
politík v rôznych oblastiach, od legislatívneho rámca pre boj s korupciou aţ po
prípravu Partnerskej dohody s EÚ o vyuţívaní európskych fondov a opatrení
na podporu ekonomického rastu.
Vysoká miera nezamestnanosti je vážnym sociálnym a politickým
problémom Slovenska. V tomto kontexte SR berie váţne odporúčania OECD
pri formulovaní aktívnych politík trhu práce, najmä mladých ľudí a ľudí
najviac postihnutých krízou. Na konci minulého roka sme spustili dva projekty
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s cieľom podporiť zamestnanosť mladých ľudí vo veku nad 29 rokov, ktoré by
mali prispieť k vytvoreniu takmer 14-tis. pracovných miest. Opatrenia v oblasti
podpory zamestnanosti sa sústredia aj na zlepšenie kvality a efektivity
vzdelávacieho systému a potrieb trhu práce v súlade s odporúčaniami OECD.
Som rád, ţe môţem uznať, ţe v najrýchlejšie sa rozvíjajúcej časti
podnikateľského sektora – v technológiách, pridaná hodnota informatiky
a komunikačných technológií, ako súčasť biznisu substantívne vzrástla.
Dokonca predbehla v tomto smere aj niektoré vyspelé krajiny OECD.
Práve tento sektor môţe byť budúcnosťou našich mladých ľudí.
Vítame skutočnosť, ţe náš dialóg s OECD je intenzívny nielen na oficiálnej,
ale aj expertnej úrovni. Naďalej budem povzbudzovať členov mojej vlády,
aby intenzívnejšie spolupracovali s jednotlivými direktoriátmi OECD
a vyuţívali zdroje tejto organizácie, a to najmä účasťou na pracovných
skupinách a výboroch a špeciálnych programoch OECD. Zároveň si želáme
prispievať k práci OECD. Môžeme byť nápomocní napríklad pri zdieľaní
skúseností z realizácie zložitých štrukturálnych reforiem, ktorými SR
prešla v rámci integračného procesu.
Ako člen eurozóny a Schengenu dosiahlo Slovensko najvyšší stupeň
integrácie v rámci EÚ. Je to v úplnom súlade s dlhodobým strategickým
smerovaním, v rámci ktorého je EÚ kľúčovou prioritou, základným
rámcom celej našej politiky. Tento názor zastávajú všetky dôleţité politické
strany v SR.
Pred vznikom krízy som si myslel, ţe iba Slovensko má tendenciu vykresľovať
realitu v čiernych farbách. Je zrejmé, ţe prechádzame zloţitým obdobím, ale
EÚ nikdy nebolo dokonalá. Napriek tomu kríza odkryla naše systémové
nedostatky. Boli sme dobehnutí tým, čo sme zanedbali pri formovaní
inštitucionálneho rámca pre spoločnú menu alebo spoločný trh, ktorý stále nie
je dokončený. Nemáme v rukách ţiadne jednoduché riešenia. Európa sa
„neobnoví“ za noc. Bude to zloţité, ale minulosť EÚ dokázala, ţe je schopná
reagovať na komplikované výzvy. Nemám ţiadne pochybnosti o tom, ţe to
dokáţe opäť.
Bez ohľadu na problém, ktorému dnes čelíme, musíme mať odvahu povedať,
že EÚ zostáva atraktívnou ako najúspešnejší model integrácie: politicky,
ekonomicky (najväčšia ekonomika sveta z hľadiska hrubého domáceho
produktu, najväčší spoločný trh na svete, najväčší investor vo väčšine častí
sveta), ako aj z hľadiska dodrţiavania ľudských práv a podmienok pre ţivot.
Nie je náhodou, že prevažná väčšina členských krajín OECD je tiež
členskými krajinami EÚ. Chcel by som povzbudiť OECD, aby profitovala
z európskych skúseností.
Čo nedávno Európa stratila, nebola ekonomická sila, ale dôvera trhov.
Nebezpečnejšie je, ţe následkom toho strácame dôveru našich občanov. Strata
dôvery napreduje rýchlo: jej opätovné nadobudnutie si vyţiada omnoho viac
času a snahy. Súčasná kríza je najmä krízou dôvery v naše schopnosti
zvládnuť naše povinnosti.
Ani všetky odporúčania OECD, ani navrhované modely fiškálnej, bankovej
a politickej únie v rámci EÚ, nám nepomôţu, ak nebudeme dodrţiavať
pravidlá, ktoré sme si odsúhlasili. Tento prístup som zdôraznil aj na nedávnom
marcovom samite EÚ. Porušovanie pravidiel a politická nezodpovednosť nás
doviedli do dnešnej situácie.
Podľa mňa sú pre prospech Európy kľúčové dva princípy: zodpovednosť
a solidarita. Všetci musíme plniť vlastné záväzky, pretoţe solidarita môţe ísť
iba ruka v ruke s individuálnou zodpovednosťou.

Ďakujem Vám za Vašu pozornosť. Som pripravený zodpovedať na Vaše otázky.

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

Ako kaţdoročne, aj tento rok OECD zverejnila počas zasadnutia Výboru pre
rozvojovú pomoc na vyššej úrovni (DAC Senior Level Meeting), ktoré sa konalo 3. –
4. apríla 2013 v Paríţi, štatistické informácie o poskytnutej rozvojovej pomoci za
predchádzajúci rok.
Členské krajiny OECD v roku 2012 poskytli 125,6 miliárd amerických dolárov na
„čistú“ oficiálnu rozvojovú pomoc (po odpočítaní splátok na pôţičky), čo je 0,29% ich
spoločného hrubého národného dôchodku. V porovnaní s rokom 2011 je to pokles
o štyri percentuálne body (v roku 2011 to bolo 0,31%). Podľa OECD poskytlo
Slovensko na rozvojovú pomoc 78 miliónov amerických dolárov. V porovnaní
s rokom 2011 je to o 8 miliónov amerických dolárov menej, čo predstavuje pokles
o 3,5%. Podiel oficiálnej rozvojovej pomoci k hrubému národnému dôchodku za
rok 2012 však zostal na úrovni roku 2011, teda 0,09%. Podľa predsedu DAC-u Erika
Solheima je potrebné dodrţiavať svoje záväzky. Ţe to je moţné, dokazuje úsilie
deviatich členských krajín DAC-u, ktoré aj v čase krízy a rozpočtových opatrení zvýšili
svoj rozpočet na oficiálnu rozvojovú pomoc. Predseda tieţ uviedol, ţe svetové
spoločenstvo má aj napriek pretrvávajúcej kríze v súčasnosti zdroje na odstránenie
extrémnej chudoby, a preto je potrebné konať.
Hlavnými témami rokovania výboru boli cestovná mapa financovania rozvoja do
roku 2015, protiprávne finančné toky a zelený rast v centre rozvojovej agendy. Členské
krajiny DAC-u sa zaviazali pripraviť návrh opatrení na meranie celkovej podpory
poskytovanej rozvojovej pomoci. V tejto súvislosti sekretariát predstavil návrh
dvojročného implementačného harmonogramu. Rozvojová pomoc (ODA) aj naďalej
zostane súčasťou rozvojovej architektúry, bude však musieť byť doplnená o ďalšie
zdroje financovania. Dôleţitou súčasťou harmonogramu bude jeho presadenie. Preto
bude nevyhnutná dobrá spolupráca s ostatnými zainteresovanými stranami a zároveň
uznanie hlavnej úlohy Organizácie spojených národov v príprave rozvojovej
architektúry. Na dosiahnutie rozvojových cieľov je podľa Rozvojového programu
Organizácie spojených národov nevyhnutné získavať ďalšie zdroje, najmä mobilizovať
domáce zdroje, čo je potrebné vykonávať koherentným a transparentným spôsobom.
V súčasnosti nie je priestor na revíziu definície ODA, nakoľko chýba viac potrebných
informácií a podkladov. S prípadnou zmenou biznis modelu poskytovania rozvojovej
pomoci je potrebné počítať s dodatočnými veľkými investíciami. Zástupca zdruţenia
odborov (Trade Union Advisory Board) súhlasil s názorom, ţe je moţné v súčasnosti
odstrániť extrémnu chudobu a existujú v súčasnosti na to moţnosti (počet ľudí ţijúcich
v extrémnej chudobe sa zníţil o 640 miliónov). Je preto však potrebné zabraňovať
daňovej erózii a transferom ziskov a vyhnúť sa pouţívaniu daňových rajov, cez ktoré
podľa odhadu prechádza aţ 75% finančných prostriedkov. Zástupca podnikateľskej
sféry (Business and Industry Advisory Committee) naproti tomu zaradil medzi hlavné
príčiny pomalého odstraňovania chudoby korupciu. Okrem korupcie medzi protiprávne
finančné toky (IFF) OECD zaradila pranie špinavých peňazí, daňové úniky a vyhýbanie
sa plateniu daní, ako aj navrátenie ukradnutého majetku. Protiprávne finančné toky
váţne ovplyvňujú rozvoj kaţdej krajiny a v súčasnom globalizovanom svete je stále
ťaţšie im zabraňovať. Je preto potrebné na tento problém hľadať odpoveď na globálnej
úrovni, vrátane riešenia otázky daňových rajov. Nevyhnutné je podporovať budovanie
kapacít spojených s dobrým spravovaním vecí verejných jednotlivých krajín, ako aj
správne nastaviť riadenie podnikateľského prostredia, napríklad ťaţobného a baníckeho
priemyslu, ktorý je z pohľadu protiprávnych finančných tokov kritický. Tieţ je
potrebné, aby uplatňovaná daňová politika odráţala dnešnú dobu, v ktorej musí byť
priamym nástrojom rozvoja a zamestnanosti. Podľa predsedu DAC-u Erika Solheima je
nevyhnutné prepojiť otázku zeleného rastu a rozvoja, pretoţe sa navzájom dopĺňajú
a ovplyvňujú. V tomto zmysle dokument predstavený na zasadnutí poskytuje náhľad na
skúsenosti rozvojových krajín so zeleným rastom a podporuje rozširovanie povedomia
zeleného rastu ako jednej z rozvojových dimenzií. Tieţ podáva dôkaz o tom, ţe zelený
rast je jednou z ciest ako dosiahnuť rast udrţateľného rozvoja v strednodobom
a dlhodobom výhľade.
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Súčasťou zasadnutia na vyššej úrovni bolo a dvojdňové Globálne rozvojové fórum,
ktoré bolo prvé zo série nasledujúcich troch, zameraných na prípravu novej rozvojovej
architektúry sveta po roku 2015. Generálny tajomník Angel Gurría otvoril fórum
prejavom o inkluzívnom, zelenom a udrţateľnom raste. Hlavnými témami fóra boli
zníženie chudoby, sociálna kohézia a rozvoj, a to všetko v kontexte rozvojovej
architektúry po roku 2015. Úvodná časť fóra bola venovaná odstraňovaniu chudoby
v kontexte pretrvávajúcej ekonomickej krízy a stanovených rámcov národných politík.
Dva panely na vysokej úrovni rozoberali najdôleţitejšie aspekty boja proti chudobe.
Jedným z nich je vplyv globálnych faktorov. Druhý panel pod názvom
„Multidimenzionálna podstata nástrojov na znižovanie chudoby“ sa zameral na
prediskutovanie vzájomných súvislostí medzi chudobou, ochranou ţivotného prostredia
a ekonomickým rastom. Diskusia sa na druhý deň venovala téme „Za rámcom
znižovania chudoby: potreba sociálnej kohézie v rozvojových krajinách.“ Ďalšie
diskusné panely sa venovali napríklad inovatívnym spôsobom merania chudoby či
vytváraniu štatistických kapacít v rozvojovej agende po roku 2015. Podľa štatistík je
moţné povedať, ţe za posledných 20 rokov sa zníţil počet ľudí ţijúcich na hranici
absolútnej chudoby, ako aj miera chudoby. Tento vývoj je priamym dôsledkom
rýchleho ekonomického rastu, ale aj implementovania aktívnych opatrení zameraných
na zniţovanie chudoby. Aj keď zniţovanie chudoby naďalej zostáva jednou z priorít, je
potrebné sa zamerať aj na iné dimenzie, medzi ktoré patrí sociálna kohézia – začlenenie
sa do spoločnosti, sociálny kapitál a mobilita.

Voda

OECD spustila 27. – 28. marca 2013 novú Iniciatívu v oblasti riadenia vodného
hospodárstva (OECD Water Governance Initiative). Iniciatíva je príspevkom k práci
v rámci horizontálneho programu „Voda“ a nadviazaním na závery 6. svetového fóra
o vode v Marseille (marec 2012), do ktorého sa organizácia aktívne zapojila.
Hlavným cieľom iniciatívy je naplniť obdobie medzi dvoma svetovými fórami
o vode odbornou diskusiou a byť príspevkom k rozpracovaniu a implementácii
záverov týchto fór. Konkrétne v nadväznosti na Marseille ide o podporu
implementácie stanovených cieľov v oblasti riadenia (governance targets), smerom
k príprave 7. svetového fóra o vode v Juţnej Kórei (marec 2015). Iniciatíva by mala
spustiť aj vlastné webové sídlo, kde sa budú sústreďovať informácie (formou znalostnej
platformy), dobré a zlé skúsenosti krajín, informačné nedostatky (gaps) a prelinkovanie
existujúcich nástrojov, platforiem, metodológií a programov. Cieľom je aj podnietiť
a lepšie prepojiť spoluprácu naprieč sektormi, keďţe sektor vodného hospodárstva je
fragmentovaný, s mnoţstvom informačných nedostatkov, ktoré sa iniciatíva pokúša
odhaliť, ako aj byť príspevkom do celkovej globálnej diskusie v oblasti riadenia
vodného hospodárstva.
Nová iniciatíva ide nad rámec OECD, t.j. nejde o tradičný orgán (výbor ani
pracovnú skupinu) OECD. Určená je všetkým aktérom z rôznych oblastí, ako aj
rôznym ministerstvám v štruktúrach vlád členských štátov OECD, ktoré riešia niektorý
z aspektov problematiky (teda nielen pre ministerstvá ţivotného prostredia). OECD má
záujem o zaangaţovanie všetkých relevantných aktérov v rámci systému Organizácie
spojených národov, ako aj viacerých významných medzinárodných inštitúcií (Európska
komisia), medzinárodných organizácií, mimovládneho a súkromného sektoru,
predstaviteľov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, regulátorov,
poskytovateľov sluţieb a infraštruktúry, akademickej obce a nezávislých odborníkov,
finančných inštitúcií a z pohľadu rozvojovej spolupráce aj donorov rozvojovej pomoci.
V rámci štruktúry OECD patrí nová iniciatíva pod Direktoriát pre verejnú správu
a územný rozvoj (GOV), ktorý spolupracuje s ďalšími štyrmi relevantnými
direktoriátmi OECD (pre obchod a poľnohospodárstvo, ţivotné prostredie, rozvojovú
spoluprácu, finančné záleţitosti).
Príspevkom OECD do agendy novej iniciatívy je veľké mnoţstvo publikácií v rámci
horizontálneho programu „Voda“, Environmentálny výhľad OECD do roku 2050, ktorý
takisto obsahuje kapitolu o vode, ako aj program hodnotenia environmentálnej
výkonnosti krajín. Tím OECD, ktorý sa venuje problematike vody, začal aj so
špecifickými správami v oblasti vodného hospodárstva pre jednotlivé členské štáty.
Prvá takáto správa bola spracovaná pre Mexiko (Making Water Reform Happen in
Mexico) a začína sa spolupráca s Holandskom, Brazíliou a viacerými krajinami MENA.
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Zelený rast

Druhá výročná konferencia Znalostnej platformy pre zelený rast (Green Growth
Knowledge Platform) sa konala v Paríţi 4. – 5. apríla 2013. Tohtoročná konferencia sa
zamerala predovšetkým na implementáciu aspektov zeleného rastu súkromným
sektorom. Diskusie sa venovali dvom hlavným témam: „ozelenenie“ globálnych
hodnotových reťazcov (GVCs) a meranie a reportovanie zeleného rastu. Témy boli
nadviazaním na prvú, inauguračnú konferenciu v januári 2012 v Mexiku.




„Ozelenenie“ globálnych hodnotových reťazcov – Trendy v oblasti
globálnych hodnotových reťazcov smerujú k „zeleným“ produktom. Cieľom
diskusie bolo porozumieť ako tento trend vplýva na produkciu a obchod so
„zelenými“ výrobkami a technológiami a akú úlohu pri tom zohrávajú
obchodné politiky firiem. Diskusia sa venovala zdieľaniu skúseností
s motivačnými prvkami a firemnými trendmi (firemný imidţ, súlad
s regulačnými a ekonomickými nástrojmi, vrátane zeleného verejného
obstarávania, nárast spotrebiteľského dopytu, zvyšovanie efektivity
a zniţovanie operačných nákladov apod.), ďalej otázkam implementácie
a implikáciám pre kapitál zaloţený na znalostiach (inovácie, zručnosti, patenty
a licencie v oblasti čistejších a zdrojovo menej nákladných technológií,
investície do tréningov a označovaní).
Meranie a reportovanie zeleného rastu – Meranie zeleného rastu predstavuje
v súčasnosti výzvu ako pre verejný, tak aj súkromný sektor. Na strane verejnej
správy sa pozornosť venovala rozvoju databáz, porovnateľných naprieč
krajinami a schopných sledovať vývin zásob prírodných aktív, vyuţitiu
ekosystémových sluţieb v ekonomickej činnosti, vývinu indikátorov pre
porovnanie nastavenia politík zeleného rastu v rôznych oblastiach, sektoroch
a krajinách, skúsenostiam rozvinutých a rozvojových krajín v oblasti
pouţívania indikátorov zeleného rastu/zelenej ekonomiky, hodnoteniu vplyvu
vyuţívania zdrojov na ţivotné prostredie prostredníctvom ţivotného cyklu
materiálov a výrobkov, ako aj úlohe regulačných autorít v porovnaní so
samoreguláciou v kontexte zvýšenej pozornosti súkromného sektoru aspektom
trvalo udrţateľného rozvoja. Na strane súkromného sektoru išlo o vyuţívané
validačné metódy a motiváciu, výzvy, ktorým firmy čelia pri účtovníctve
sluţieb ekosystémov, firemné reportovanie o vplyve obchodných činností na
ţivotné prostredie, zapojenie do korporátnych schém zodpovednosti za vplyv
na ţivotné prostredie (green corporate responsibility schemes).

Znalostná platforma pre zelený rast je spoločná iniciatíva OECD, Environmentálneho
programu Organizácie spojených národov (UNEP), Svetovej banky a Globálneho
inštitútu pre zelený rast (GGGI) v záujme koordinovania, tvorby a rozširovania
vedomostí o problematike zeleného rastu a zelenej ekonomiky (UNEP pouţíva termín
zelená ekonomika). Medzi ciele platformy patrí aj identifikovanie znalostných
nedostatkov (knowledge gaps) v oblasti zeleného rastu.
Ministerstvo ţivotného prostredia Českej republiky usporiadalo 5. – 6. marca 2013
v Prahe seminár OECD k hodnoteniu pokroku v oblasti zeleného rastu v štátoch
Východného partnerstva a strednej Ázie. Zasadnutie sa zameralo na posúdenie
pokroku vo využívaní indikátorov zeleného rastu v štátoch s tranzitívnou
ekonomikou prostredníctvom metodológie OECD. Námestník ministra ţivotného
prostredia českej republiky Martin Frélich, ktorý seminár otvoril, uviedol: „Monitoring
a využívanie indikátorov ekonomického a sociálneho rozvoja, rovnako ako pokroku
v oblasti ochrany životného prostredia, sú kľúčovým predpokladom realistických
a zodpovedných politických rozhodnutí. Viac než kedykoľvek predtým platí, že to, čo nie
je možné merať, nie je možné ani riadne spravovať.“
OECD kladie dôraz na ekonomický rast, ale zároveň sa venuje aj jeho dopadom na
ţivotné prostredie a spoločnosť a moţnostiam, ako tieto faktory vyhodnocovať
prostredníctvom indikátorov. S ohľadom na túto skutočnosť sa expertného seminára
zúčastnili zástupcovia ministerstiev ţivotného prostredia, ale aj hospodárstva
Arménska, Azerbajdţanu, Gruzínska, Moldavska a Kazachstanu.
Intenzívne expertné diskusie medzi zástupcami štátnej správy, medzinárodných
organizácií a mimovládnych organizácií a prezentácie o stave aplikácie indikátorov

7

v zúčastnených štátoch poukázali predovšetkým na potrebu maximálneho vyuţitia
hlavne národných a medzinárodných štatistík. Česká republika na zasadnutí
prezentovala aj svoj národný súbor indikátorov zeleného rastu „Zelený růst v ČR:
vybrané indikátory“, ktorý je moţné nájsť spolu so súborom indikátorov ďalších krajín
(Dánsko, Juţná Kórea, Nemecko, Holandsko) na webovom sídle OECD
http://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthindicators.htm.

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

Medzinárodné dopravné fórum (ITF) schválilo na úrovni Riadiacej rady pre
dopravu (Transport Management Board, TMB) 11. – 13. marca 2013 nový
legislatívny rámec ITF a zriadenie nového orgánu, tzv. Korporátnej partnerskej
rady. V otázke reformy rozpočtu nebol dosiahnutý konsenzus. Ten nebol dosiahnutý
ani v oblasti rozhodovacieho procesu Skupiny pre cestnú dopravu (RTG), ktorá má
výsostné kompetencie prideľovať licencie pre nákladnú cestnú dopravu v rámci systému
Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT/CEMT).
Po niekoľkoročných snahách a odkladoch bol dosiahnutý konsenzus na novom
legislatívnom rámci ITF. Smerom k pripravovanému ministerskému samitu v Lipsku
to ITF povaţuje za pozitívny odkaz. Dokument stanovuje základné princípy
komplexného fungovania ITF, rovnako tak reflektuje uţ aj dohodu o zriadení
Korporátnej partnerskej rady. Najdôleţitejšou súčasťou schválených všeobecných
pravidiel je forma prijímania rozhodnutí. V budúcnosti budú prijímané jednohlasne,
vzájomnou dohodou, jednoduchou väčšinou alebo ak dôjde k vyčerpaniu všetkých
prostriedkov na dosiahnutie vzájomnej dohody, kvalifikovanou väčšinou.
Najdôleţitejšie rozhodnutia budú prijímané jednohlasne (rozhodnutia súvisiace so
Skupinou pre cestnú dopravu – licencie, programom práce a rozpočtu ITF,
príspevkovou škálou členských a nečlenských krajín ECMT/CEMT a rozhodnutia
o revízii všeobecných pravidiel).
Korporátna partnerská rada (Corporate Partnership Board) bola vytvorená na
základe návrhu nového generálneho tajomníka ITF. Základným cieľom rady je v súlade
so strategickou víziou generálneho tajomníka (informáciu o nej je moţné nájsť na
webovej stránke našej misie) predovšetkým poskytovanie väčšej pridanej hodnoty pre
členské štáty ITF a v druhom rade prenos časti finančnej záťaţe z členských krajín na
súkromné spoločnosti, ktoré majú byť zapojené do projektu. Cieľom generálneho
tajomníka je priniesť na ministerský samit v Lipsku (22. – 24. máj 2013) zoznam
prvých desiatich spoločností, ktoré budú súčasťou partnerstva. Korporátna partnerská
rada nahradí Poradnú radu (Advisory Board). Členovia Korporátnej partnerskej rady
nebudú mať prístup k vyhradeným informáciám ani štatistikám ITF, rovnako tak
nebudú mať žiadne rozhodovacie ani hlasovacie právo. Partnerstvo by malo trvať tri
roky, s moţnosťou opätovného ne/obnovenia. Ambíciou je dosiahnuť členstvo 50
spoločností v priebehu troch rokov.
Rozpočtová reforma ITF, ktorá sa diskutuje uţ dlhšie obdobie, bola odložená o ďalší
rok s tým, ţe TMB bude pokračovať v snahe hľadania dohody o udrţateľnom návrhu
financovania ITF a najneskôr na samit 2014 predloţí ministrom dopravy dohodu
o ďalšom financovaní fóra. Z pohľadu generálneho tajomníka je dôleţité, aby bol
prijatý férový, transparentný a dlhodobo udrţateľný model rozpočtu. Nájdenie
vhodného kompromisu na riešenie aktuálne neudrţateľného stavu financovania ITF je
podľa generálneho tajomníka existenčnou otázkou, ktorá môţe do dvoch rokov reálne
ohroziť existenciu ITF.
V rámci Skupiny pre cestnú dopravu (RTG) nebol dosiahnutý konsenzus ohľadne
rozhodovacieho procesu, preto zostáva doteraz platný právny stav prijímania
rozhodnutí jednohlasne (by unanimity). Takáto forma prijímania rozhodnutí bola
platná aj doteraz, s tým, ţe v praxi sa nedodrţiavala a rozhodnutia sa prijímali
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konsenzom. Aby nedošlo k úplnému ochromeniu skupiny, bolo rozhodnuté o moţnosti
zdrţania sa (abstention).

Ekonomika

OECD zverejnila 20. marca 2013 prvé komplexné usmernenie k meraniu
subjektívneho blahobytu „Guidelines on Measuring Subjective Well-being“.
Usmernenie je zamerané na zber a pouţitie dát na meranie subjektívneho blahobytu,
ktoré umoţní štatistikom a vedeckým pracovníkom lepšie zmerať, ako jednotlivci
vnímajú a hodnotia svoj ţivot. Usmernenie bolo vypracované v rámci iniciatívy OECD
„Better Life Initiative“, ktorá vychádza z narastajúceho záujmu skúmať meranie
ekonomickej výkonnosti za hranicami tradičných spôsobov, čím sa získa širší obraz
o sociálnom pokroku.
Definícia subjektívneho blahobytu pouţitá v usmernení rozširuje myšlienku „šťastia“
a pokrýva tri elementy:
 Hodnotenie ţivota – reflexné hodnotenie ţivota jednotlivca alebo jeho
špecifickej časti.
 Pocity a emočné stavy jednotlivca, zvyčajne merané vo vzťahu ku kratšiemu
obdobiu.
 Eudeimóniu – zmysel ţivota, najvyššie dobro alebo dobrá psychická kondícia.
Usmernenie je určené ako zdroj pre zber údajov na vypracovanie prieskumov, ale
taktieţ obsahuje časti, ktoré sú relevantné pre potenciálnych pouţívateľov údajov
o subjektívnom blahobyte, a to analytikov politík a ekonómov. Pojednáva
o spoľahlivosti a platnosti merania subjektívneho blahobytu, ako aj
metodologických záleţitostiach, akými sú návrh a povaha prieskumov, poradie
a formulácie otázok. Súčasťou sú odporúčania k podávaniu správ a analyzovaniu
zozbieraných dát a spôsobu zníţenia účinku rozličných zdrojov skreslenia, ako aj
príklady prieskumov a prototyp otázok.
Bliţšie informácie je moţné nájsť na
www.oecd.org/statistics/betterlifeinitiativemeasuringwell-beingandprogress.htm
Hlavný ekonóm OECD Pier Carlo Padoan prezentoval 28. marca 2013 hlavné posolstvá
výhľadu vývoja svetovej ekonomiky „OECD Interim Economic Assessment“.
Svetová ekonomika podľa OECD zaznamenáva oţivenie, ktoré bude ťahané hlavne
silnými rýchlo rastúcimi ekonomikami (BRIICS). Rizikom krehkého oživenia zostáva
situácia v eurozóne – recesia a pretrvávajúca zraniteľnosť finančného systému,
v USA je to hlavne potreba prípravy kredibilného strednodobého plánu fiškálnej
konsolidácie. Celkovo stále chýba prepojenie medzi finančnými trhmi a reálnou
ekonomikou. V Európe zostáva problémom dlhodobá nezamestnanosť sprevádzaná
presunom čoraz väčšieho počtu nezamestnaných do menej štedrých sociálnych
programov, následkom čoho sa zvyšuje chudoba a sociálne nerovnosti. Prístup
k riešeniu krízy na Cypre bol podľa OECD správne uchopený – riešenie krízy
v bankovom sektore ako krízy bankového sektora (čomu v minulosti tak pri riešení
problémov v eurozóne nebolo).
OECD očakáva, ţe ekonomiky G7 pravdepodobne porastú v prvom štvrťroku 2013 na
úrovni 2,4% a v druhom na úrovni 1,8%. Koncom roka 2012 sa vývoj globálnej
ekonomiky spomalil, ale predpoveď pre ekonomiky v priestore OECD sa zlepšuje.
„Presvedčivé prijímanie krokov v jednotlivých politikách zabezpečí udržateľné oživenie,
zvlášť v eurozóne, kde nie je hospodársky rast vyvážený“, zhodnotil situáciu hlavný
ekonóm.
OECD predpovedá pre tri najväčšie ekonomiky eurozóny – Nemecko, Taliansko
a Francúzsko, rast na úrovni 0,4% (1. štvrťrok) a ďalšie jedno percento v 2. štvrťroku.
Nemecká ekonomika porastie pravdepodobne 2,3% (1. štvrťrok) a 2,6% (2. štvrťrok),
Francúzsko 0,6% (1. štvrťrok) a 0,5% (2. štvrťrok). V Taliansku reálny rast hrubého
domáceho produktu poklesne o 1,6% (1. štvrťrok) a jedno percento viac v 2. štvrťroku
2013. Ekonomika USA by mala zaznamenať oţivenie na úrovni 3,5% (1. štvrťrok) pred
návratom k miernejšiemu rastu v 2. štvrťroku na úrovni 2,0%. Kanada pravdepodobne
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porastie na úrovni 1,1% (1. štvrťrok) a 1,9% (2. štvrťrok). Rast v Japonsku by mal
akcelerovať na úroveň 3,2% (1. štvrťrok) a 2,2% v 2. štvrťroku, v Spojenom kráľovstve
by mal byť rast na úrovni 0,5% (1. štvrťrok) a 1,4% (2. štvrťrok).
Objem svetového obchodu klesol počas roku 2012, čo bolo následkom spomalenej
ekonomickej aktivity vo vyspelých ekonomikách. OECD predpovedá zlepšenie v roku
2013 v dôsledku oţivenia v zóne OECD, ako aj pokračujúceho rastu v rýchlo rastúcich
ekonomikách.
Slabý hospodársky rast a nízka dôvera komplikujú úsilia zniţovať nezamestnanosť
hlavne v Európe. „Situácia s nezamestnanosťou sa zhoršuje v mnohých krajinách, čo
poukazuje na urgentnosť realizácie reforiem pracovného trhu, ktoré by mohli
stimulovať rast a zamestnanosť“, povedal Padoan.
Štrukturálne politiky musia podporovať globálny dopyt, zároveň s vytvorením
podmienok pre udrţateľné oţivenie. Monetárne stimuly zostávajú nevyhnutné aj
v situácii posilnenia verejných financií. Štrukturálne reformy musia byť realizované.
Fiškálna konsolidácia v EÚ priniesla zníţenie výšky rozpočtových deficitov (silná
správa pre finančné trhy), aj keď ešte stále slabé krajiny platia na finančných trhoch
viac ako silné. Úsilie by sa malo podľa OECD zamerať na dokončenie Bankovej
únie, čo by poskytlo garanciu aj do budúcnosti – mať k dispozícii funkčný
mechanizmus na riešenie krízy v bankovom sektore.
Generálny tajomník OECD Angel Gurría prezentoval 19. apríla 2013 ministrom financií
a guvernérom centrálnych bánk Skupiny G20 správu, ktorá zdôrazňuje opatrenia na
zabezpečenie toho, aby všetci daňoví poplatníci platili svoj spravodlivý podiel na
daniach.
Správa zahŕňa tri strategické iniciatívy:





Pokrok reportovaný Globálnym fórom o transparentnosti a výmene informácií
pre daňové účely (Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes), vrátane blíţiaceho sa ratingu súladu jurisdikcií
so štandardmi Globálneho fóra o výmene informácií na požiadanie.
Úsilie OECD posilniť automatickú výmenu informácií.
Posledný vývoj v riešení erózie základu dane a presunov ziskov (Tax Base
Erosion and Profit Shifting – BEPS), prax, ktorou multinárodné korporácie
môţu dosiahnuť nespravodlivú výhodu oproti národným spoločnostiam
a občanom.

Od roku 2009, odkedy Skupina G20 vyzvala na efektívnu implementáciu medzinárodne
dohodnutých štandardov o výmene informácií, fórum publikovalo sto hodnotiacich
správ. Väčšina krajín, vrátane SR, uskutočnila prvú fázu hodnotenia, ktorá sa zaoberá
legislatívnym rámcom. Po ukončení druhej fázy hodnotenia, ktorá je zameraná na
efektívnosť výmeny informácií, začne globálne fórum s ratingom implementácie
štandardov krajinami. Výsledky ratingu prvej fázy hodnotenia budú ukončené do konca
roka s udelením celkového ratingu pribliţne päťdesiatim jurisdikciám. Miestne
zisťovanie, čiţe druhá fáza hodnotenia bude v SR vykonaná v období 9. – 11. júla 2013.
Generálny tajomník OECD poznamenal na margo záverov globálneho fóra: „Teraz, keď
existujú nástroje na vyšetrovanie cezhraničnej daňovej erózie, musia ich všetky krajiny
plne využívať.“
Správa OECD označuje Multilaterálny dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci
v daňových záležitostiach (Multilateral Convention on Mutual Administrative
Assistance in Tax Matters) ako ideálny právny nástroj na multilaterálnu automatickú
výmenu informácií. Dohovor poskytuje vládam pestrú škálu prostriedkov v boji proti
daňovým únikom a na zabezpečenie súladu s národnými daňovými zákonmi
s rešpektovaním práv daňových poplatníkov. Päťdesiat krajín buď podpísalo, alebo sa
zaviazalo k podpisu dohovoru, ďalšie krajiny, spolu so SR, by mali podpísať
dohovor počas Ministerského zasadnutia Rady OECD 29. – 30. mája v Paríţi.
Správa taktieţ informuje o aktuálnom stave práce OECD v oblasti BEPS s informáciou
o predloţení akčného plánu na stretnutie Skupiny G20 v júli 2013 v Moskve.
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Energetika

Hlavnými témami zasadnutia Riadiacej rady Medzinárodnej energetickej agentúry
(IEA) 20. – 21. marca 2013 boli príprava zasadnutia Riadiacej rady IEA na ministerskej
úrovni, asociačná iniciatíva agentúry, problematika udrţateľného rozpočtu a preplácania
reţijných nákladov na dobrovoľné príspevky. Nosnou témou rokovania bolo posúdenie
pokroku stratégie globálneho zaangažovania a v rámci nej príprava asociačnej
iniciatívy s kľúčovými partnerskými krajinami. Od posledného zasadnutia
sekretariát IEA pokročil v bilaterálnych konzultáciách o asociačných dohodách
s potenciálnymi partnerskými krajinami. Veľký záujem o novú formu spolupráce
prejavili Brazília, Čína, India a Ruská federácia. Nasledujúcou fázou by mali byť
multilaterálne konzultácie o navrhovanej asociačnej dohode a ďalších podrobnostiach
komplexného návrhu. Najprv však bude potrebné vyjasniť niektoré principiálne otázky,
spôsob financovania a právne otázky vzťahu v rámci asociačnej dohody. Z pohľadu SR
bude potrebné naďalej priebeţne sledovať stav rokovaní o asociačnej iniciatíve.
Sekretariát IEA vypracoval prvú komplexnú správu o spolupráci s partnerskými
krajinami, ktorá bola prediskutovaná a odsúhlasená na poslednom zasadnutí
Stálej skupiny pre globálny energetický dialóg. Hlavným cieľom bolo podať celkový
obraz o spolupráci s partnerskými krajinami, umoţniť rýchly prehľad, nájsť hlavné
oblasti spolupráce a konkrétne aktivity. Správa zdôrazňuje rastúcu úlohu a strategický
význam vzťahov a spolupráce IEA s partnerskými krajinami, medzinárodnými
organizáciami a fórami. Komplexne mapuje výsledky spolupráce v kľúčových
oblastiach a popisuje hlavné bilaterálne aktivity so siedmimi kľúčovými partnerskými
krajinami. Taktieţ obsahuje popis aktivít s ostatnými partnerskými krajinami (Kaspická
oblasť, Ukrajina, MENA, Saudská Arábia a Maroko). Niektoré partnerské krajiny sa
stali členmi implementačných dohôd IEA. V budúcnosti budú potrebné lepšie dáta od
partnerských krajín.
Mimoriadne zasadnutie Riadiacej rady IEA sa 22. apríla 2013 venovalo návrhu
podstatných bodov asociácie pre prvé kolo multilaterálnych konzultačných rokovaní
s partnerskými krajinami. Zasadnutie neprinieslo odsúhlasenie navrhovaného
materiálu. Vzhľadom na mnoţstvo pripomienok predovšetkým k detailnejším otázkam
asociačnej dohody a následných zdieľaných kooperačných aktivít Riadiaca rada IEA
nakoniec poverila sekretariát pripraviť čo najskôr nový dvojstránkový
konzultačný dokument, ktorý bude obsahovať iba fundamentálne princípy asociačnej
spolupráce s partnerskými krajinami a ktorý byro Riadiacej rady navrhne odsúhlasiť
písomnou procedúrou. Materiál bude východiskovým dokumentom obsahujúcim
mandát pre rokovanie výkonnej riaditeľky IEA so zainteresovanými partnerskými
krajinami 4. júna 2013 v Paríţi. Predloţený návrh v podstate obsahoval základné
princípy, ktoré vyţaduje pre súhlas s asociačnou iniciatívou Slovenská republika. Ide
o zakotvenie rozpočtovej neutrality voči doterajším finančným príspevkom
členských krajín IEA, medzinárodná právna nezáväznosť asociačnej dohody a jej
plná integrácia do súčasného rámca IEA. Podrobnejší dokument o asociácii
vypracuje sekretariát na diskusiu a schválenie na nasledujúce zasadnutie IEA, ktoré sa
uskutoční 5. – 6. júna 2013.
Hlavnými bodmi zasadnutia Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu
(NEA) 25. – 26. apríla 2013 boli program práce a rozpočtu na roky 2013 – 2014,
spoločná deklarácia o spolupráci s Úradom pre atómovú energiu Číny, činnosť skupiny
na vysokej úrovni o bezpečnosti dodávok lekárskych rádioizotopov a aktivity NEA po
havárii v jadrovej elektrárni Fukušima-Daiči. Sekretariát NEA a delegáti členských
krajín vyjadrili spokojnosť s výsledkom mnohomesačných rokovaní o dosiahnutí
udržateľného rozpočtu agentúry na obdobie nasledujúcich šiestich rokov.
Generálny riaditeľ NEA vyjadril snahu nájsť podobné riešenie aj pre udrţateľný
rozpočet NEA databanky. V roku 2009 bola vytvorená skupina na vysokej úrovni na
zabezpečenie bezpečných dodávok lekárskych rádioizotopov (HLG-MR),
predovšetkým technécia-99m (Tc-99m), ktorý je najpožívanejším diagnostickým
izotopom. Aj Európska komisia spolupracuje s touto skupinou. Súčasné dodávky
Tc-99m závisia od neudrţateľne nízkeho počtu výskumných reaktorov vo svete
(sedem), ktoré ich produkujú. Na zabezpečenie dlhodobých a zodpovedných
dodávok týchto rádioizotopov na svetové trhy Riadiaci výbor NEA odsúhlasil
stanovisko, v ktorom žiada zainteresované krajiny implementovať čo najskôr šesť
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základných princípov odsúhlasených skupinou. Riadiaci výbor NEA zašle
stanovisko ministrom zainteresovaných krajín. Postoj Slovenska pri záverečných
rokovaniach o dlhodobom rozpočte NEA vyvolal pozitívne reakcie zo strany vedenia
sekretariátu NEA a generálneho tajomníka OECD. Vzhľadom na dlhodobé hospodárske
výsledky Slovenska je dosiahnutý výsledok porovnateľný s predpokladanými
príspevkami, ktoré by SR platilo aj bez prijatia rozpočtovej reformy agentúry. SR,
samozrejme, podporuje stanovisko Riadiaceho výboru NEA k potrebe riešenia
zásobovania svetových trhov lekárskymi rádioizotopmi. Riadiaci výbor NEA
odsúhlasil spoločnú deklaráciu o spolupráci s Úradom pre atómovú energiu Číny.
Čína bola zaradená medzi kľúčové partnerské krajiny na úrovni OECD, pričom
v oblasti jadrovej energetiky je povaţovaná za jednu z najvýznamnejších
v celosvetovom meradle. Spolupráca v posledných rokoch uţ prebieha na niektorých
významných projektoch NEA. V spoločnej deklarácii sú navrhované nasledujúce oblasti
spolupráce: rozvoj jadrovej energetiky, dizajn nových reaktorov, výskum a vývoj,
bezpečnosť jadrových zariadení, ochrana pred radiáciou a spracovanie jadrového
odpadu. Spolupráca môţe mať rôznu formu, napríklad spoločné konferencie, semináre,
účasť čínskych expertov na činnosti NEA v dohodnutých oblastiach, spoločné projekty,
analytické štúdie a stáţe čínskych expertov v NEA.

Pôdohospodárstvo Seminár „Zelený rast v agropotravinovom reťazci a úloha súkromného sektoru“ sa

konal 24. apríla 2013 v spolupráci OECD a orgánu zastrešujúceho podnikateľskú sféru
(Business and Industry Advisory Committee – BIAC) v organizácii. Venoval sa úlohe
súkromného sektoru pri podpore zeleného rastu v agropotravinovom reťazci a
spoločným prístupom súkromného a verejného sektoru v snahách o jeho „ozelenenie“.
Ďalej sa seminár zameral na potenciál a nové technológie, vrátane biotechnológií,
v záujme zvyšovania produktivity poľnohospodárstva (za súčasného zniţovania odpadu
z potravinového reťazca a poľnohospodárskej činnosti) trvalo udrţateľným spôsobom
a snaţil sa identifikovať hlavné prekáţky PPP projektov a spoločných verejnosúkromných prístupov v poľnohospodárstve. Vystúpenia expertov sa venovali aj
otázkam významu pojmov, akými sú zelený rast, zelené investície a zelené inovácie
v kontexte agropotravinárskeho sektoru, ako aj úlohám poľnohospodárskych politík
a trhov pri podpore investícií a inovácií do agropotravinárstva. Snahou bolo aj odhaliť
aké sú prekáţky pre zelené inovácie a ako môţu byť odstránené, za účelom zvyšovania
produktivity a zdrojovej efektívnosti v poľnohospodárstve v súlade s koncepciou
zeleného rastu.
Zatiaľ stále platným a kľúčovým dokumentom pre oblasť zeleného rastu
v poľnohospodárstve zostáva sektorová publikácia OECD zo série štúdií o zelenom
raste „Výživa a poľnohospodárstvo“ (OECD Green Growth Studies: Food and
Agriculture) z roku 2011.
OECD vyhlásila výzvu na vedecké štipendiá a organizovanie vedeckých konferencií
v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických zdrojov
pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2014. Témy vedeckých
štipendií a konferencií sú: 1. Prírodné zdroje ako výzva, 2. Trvalá udržateľnosť v praxi
a 3. Potravinový reťazec. Posledný dátum podania prihlášky na oba programy
(konferencie i vedecké štipendiá) je 10. september 2013.
SR je členom programu CRP, preto sa výskumné ústavy rezortu pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka môţu uchádzať o individuálne vedecké štipendiá alebo
spolufinancovanie vedeckej konferencie v SR z programu. Ide o jedinečný nástroj
OECD, pri ktorom členské krajiny priamo finančne benefitujú z programu. Pri
úspešnom využití programu sa SR môže vrátiť viac prostriedkov, ako do
programu ročne prispieva. Program CRP podporuje medzinárodnú spoluprácu
v oblasti základného a aplikovaného výskumu v sektore pôdohospodárstva (vrátane
lesného hospodárstva, potravinárstva a rybného hospodárstva).
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti agrorezortu za účelom
riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine programu. Ich cieľom je posilniť
medzinárodnú spoluprácu, mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v stanovených
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oblastiach. Z programu sú hradené ţivotné náklady a preprava vedeckého pracovníka.
Štipendium môţe trvať 6 aţ 26 týţdňov. Program sa snaţí podporovať predovšetkým uţ
etablovaných špičkových vedcov a výskumných pracovníkov agrorezortov alebo
poľnohospodárskych univerzít, ktorí majú menší prístup k programom vedeckej
mobility.
Sponzorovanie vedeckých konferencií je určené pre výskumné ústavy, medzinárodné
zdruţenia, univerzity v rámci agrosektoru na organizovanie konferencií (seminárov,
sympózií, kongresov) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom CRP, za účelom
informovania prijímateľov politických rozhodnutí, súkromného sektoru a akademickej
obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných
moţnostiach v rámci relevantných a politických priorít OECD. O podporu sa môţu
uchádzať aj poľnohospodárske komory, ako aj národné veterinárne a potravinové
správy (Štátna veterinárna a potravinová správa SR). Z programu sa hradí účasť
vybraných rečníkov na podujatí formou úhrady ich pobytových nákladov a prepravy,
ako aj publikácia záverov z konferencie. Nehradia sa ostatné náklady na zorganizovanie
konferencie (napríklad poistenie účastníkov, pohostenie, prenájom konferenčnej
miestnosti alebo tlmočenie). Program uprednostňuje konferencie, ktoré nie sú
stavané na úzkom regionálnom princípe a rečníkoch z jedného regiónu.
Krajiny, ktoré sa môţu uchádzať o podporu: Austrália, Belgicko, Čile (od 1. januára
2013 je novým členom CRP), Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko,
Japonsko, Juţná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
a USA.
Internetová stránka programu, kde je moţné nájsť viac informácií, vrátane podmienok
výzvy a online formulára: www.oecd.org/agriculture/crp.

Územný rozvoj

OECD uskutočnila 27. – 28. marca 2013 v SR druhé expertné rokovanie
k pripravovanej štúdii „Dunajská os – prípadová štúdia prístavných miest Bratislava,
Komárno a Štúrovo“. V procese prípravy bolo toto druhé stretnutie nadviazaním na
expertné rokovanie z decembra 2012, ktoré sa konalo taktieţ na Slovensku. Kým počas
prvej misie sa experti OECD stretli s predstaviteľmi miest Bratislava, Komárno a
Štúrovo, ako aj so spoločnosťami Verejné prístavy a Slovenská plavba a prístavy, počas
druhej misie sa mali moţnosť stretnúť aj s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR Jánom Počiatkom.
Hlavným cieľom spoločného projektu SR a OECD „Dunajská os“ je identifikovať
súčasné a potenciálne dopady prístavov na mestá a regióny pozdĺţ rieky Dunaj, a to
najmä v Slovenskej republike. Prípadová štúdia sa zameriava na identifikovanie
moţností pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Dunajskej vodnej ceste, s cieľom
zabezpečenia splavnosti Dunaja spôsobom rešpektujúcim princíp trvalo udrţateľného
rozvoja. Realizácia odporúčaní OECD môţe prispieť k odstráneniu prekáţok a
rozdielov vo vyuţívaní potenciálu vnútrozemskej vodnej dopravy medzi západnou a
východnou časťou Európy. Osobitný dôraz je v štúdii kladený na rozvoj slovenských
prístavných miest na Dunaji – Bratislavy, Komárna a Štúrova a na rozvoj
vnútrozemských prístavov výrobcov automobilov v Slovenskej republike.
Projekt „Dunajská os“ je multirezortným projektom, na ktorom sa na slovenskej strane
zúčastňujú Úrad vlády SR a rezorty ţivotného prostredia a dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja, ktorý je aj hlavným koordinátorom projektu. Projekt bol zo strany
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR podporený z mechanizmu
spoločných projektov SR a OECD v roku 2012. V OECD bol oficiálne spustený
v septembri 2012. Publikovanie prípadovej štúdie sa očakáva v júni 2013 v Paríţi.

Foto: MDVRR SR

Tlačovú správu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k druhej
expertnej
misii
OECD
v SR
si
je
moţné
prečítať
na:
http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=138640.
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Životné prostredie

10. apríla 2013 informovala OECD o plnohodnotnom prístupe Malajzie k systému
vzájomného uznávania údajov z výsledkov testov chemických látok (k tzv. systému
MAD). Na základe tejto skutočnosti je zabezpečený prístup uţ 40 krajín k vzájomným
výsledkom neklinických testov týkajúcich sa bezpečnosti chemických látok pre ľudské
zdravie. Podľa odhadov OECD ročne vďaka tomuto systému ušetria vlády a chemický
priemysel členských krajín MAD pribliţne 150 miliónov €. Tento systém predchádza
duplicitnému testovaniu, šetrí náklady na laboratórne testovanie a prispieva
k zniţovaniu netarifných prekáţok pri obchodovaní s chemickými látkami. Členmi sú
okrem všetkých 34 členských krajín OECD aj nečlenské krajiny Argentína, Brazília,
Singapur, Juhoafrická republika, India a od apríla aj Malajzia. 40. krajinou je Thajsko
(v súčasnosti má štatút tzv. dočasného účastníka dohovoru – provisional adherent).
Členstvo v systéme MAD si vyţaduje testovanie podľa noriem a metód OECD (OECD
Test Guidelines) a súlad s princípmi správnej laboratórnej praxe (OECD Principles of
Good Laboratory Practice).

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

S cieľom prediskutovať progres na perspektívy získania členstva Ruskej federácie
v OECD navštívil organizáciu 25. – 26. apríla 2013 podpredseda vlády Ruskej
federácie Igor Šuvalov, ktorý je koordinátorom prístupového procesu Ruska do
OECD. Sprevádzali ho podpredsedovia vlády pre ekonomický rozvoj, financie,
spravodlivosť, prírodné zdroje a ţivotné prostredie a priemysel a obchod. Rokovania
boli odpoveďou na pozvanie generálneho tajomníka Angela Gurríu počas stretnutia
s prezidentom Putinom a predsedom vlády Medvedevom 20. februára 2013 v Moskve
a reflektovali zvýšenú pozornosť prístupovému procesu na politickej úrovni
v Rusku. Igor Šuvalov bol sprevádzaný aj zástupcom generálneho riaditeľa Rosatomu,
nakoľko sa Ruská federácia ako člen po prvýkrát zúčastnila zasadnutia Riadiacej rady
Agentúry pre jadrovú energiu (NEA).
Igor Šuvalov popri bilaterálnych rokovaniach so sekretariátom OECD zameraných
prednostne na otázky kvality podnikateľského prostredia, ţivotné prostredie a správu
vecí verejných (public governance) vystúpil aj v Rade OECD. Vyjadril snahu
o naplnenie technických podmienok členstva v OECD, najmä v oblastiach, akými sú
štandardy podnikateľského prostredia, investičnej politiky, správy vecí verejných,
privatizácie, nastavenia boja proti korupcii a integrity verejného sektora, vzťahu
s mimovládnymi organizáciami, ochrany ţivotného prostredia, internetovej politiky
a obchodných otázok.
Preukázal vysokú osobnú zaangažovanosť v prístupovom procese, ako aj
otvorenosť a pripravenosť diskutovať problematické oblasti. Akcentoval:
 Kvalita prístupového procesu je prioritnejšia ako jeho časové hľadisko.
Ruská federácia si však ţelá čo najpragmatickejší prístup. Ambíciou je
ukončiť technickú časť hodnotení vo výboroch OECD v roku 2014.
 Vnímanie prístupového procesu ako nástroja alebo príležitosti
vybudovania moderných inštitúcií a dosiahnutia štandardov OECD.
Upozornil však na to, ţe realizácia potrebných reforiem si vyţaduje čas,
navyše, momentálne vysoké ceny nerastných surovín a niţší rast hrubého
domáceho produktu nie sú dostatočnou motiváciou na potrebné základné
zmeny v ekonomike.
 Globálna zaangažovanosť OECD cez predsedníctvo v skupinách G8
a G20, Svetovej obchodnej organizácii a členstvo a bližšiu zaangažovanosť
s krajinami Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC),
BRIICS a EÚ.

Dôležitosť vybudovania vzťahu s OECD založenom na vzájomnom
porozumení a dôvere. Igor Šuvalov a generálny tajomník OECD sa dohodli
na pravidelnom dialógu zameranom na aktuálne otázky prístupového procesu.
Igor Šuvalov zároveň povzbudil OECD k intenzívnejšej frekvencii misií do
Ruska, ktoré by napomohli zreálniť vnímanie vývoja v Ruskej federácii
zahraničím.
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Okrem toho, ţe vo väčšine výborov OECD ešte nebol ukončený technický proces
predvstupových rokovaní, otázny zostáva aj prístup Ruska k systému vzájomného
uznávania údajov o chemických látkach (MAD), ktorý sa nemusí prekrývať
s termínom vstupu Ruska do OECD. Podľa vývinu na poslednom zasadnutí
Pracovnej skupiny pre správnu laboratórnu prax (16. – 18. apríla 2013), sa plán Ruska
o prístupe k systému MAD zároveň so vstupom do OECD, javí ako nereálny. Môţe
vzniknúť situácia, ţe Ruská federácia vstúpi do OECD, ale nie do MAD. Na zasadnutí
pracovnej skupiny delegácia Ruska, vedená takisto Igorom Šuvalovom, poţiadala
členské krajiny o pomoc formou vytvorenia Poradnej skupiny (Advisory Group), ktorá
by im pomohla s prípravou predbeţnej evalvácie. Zástupcovia Ruska sa vyjadrili, ţe
majú záujem, aby sa dáta uznávali odo dňa vstupu Ruskej federácie do OECD,
inak ani Rusko nebude na svojom území uznávať výsledky chemických testov
v laboratóriách akreditovaných v systéme OECD MAD. Do Poradnej skupiny bolo
nominované aj Slovensko (ďalej EÚ, Spojené kráľovstvo, Poľsko a Austrália). Úlohou
SR a Poľska bude hlavne pomoc pri porovnávaní ruských originálov dokumentov
s predkladanými anglickými verziami. Prístup Ruska do MAD vyzerá v súčasnosti ako
reálnejší najskôr v roku 2016.
Aktuálne sa na formálnom stanovisku o súlade Ruska s právnymi nástrojmi OECD
dohodol Výbor pre rybárstvo (22. – 24. apríla 2013). Stal sa tak šiestym v poradí,
ktorý ukončil predvstupové rokovania s Ruskou federáciou (t.č. sú to ešte výbory pre
zdravie, finančné záleţitosti, zamestnanosť, prácu a sociálne veci a pracovné skupiny
pre biotechnológie a pre výstavbu lodí – shipbuilding).
Pod patronátom ruského predsedníctva v Skupine G20 a OECD sa v Paríţi 25. – 26.
apríla 2013 uskutočnila 3. výročná konferencia na vysokej úrovni o boji proti
korupcii. Konferencia, ktorá sa konala na úrovni vládnej i podnikateľskej, nadviazala
na predchádzajúce podujatia organizované počas francúzskeho a mexického
predsedníctva v G20 (Paríţ 2011 a Puerto Vallarta 2012). V úvodom vystúpení
generálny tajomník OECD Angel Gurría skonštatoval, ţe boj proti korupcii je jednou
z najdôleţitejších výziev, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo. Nejde iba o morálny
aspekt, ale aj o snahu zefektívniť verejnú správu, zlepšiť podnikateľské prostredie
a prispieť v súčasnosti aj takýmto spôsobom k podpore rastu a rozvoja. OECD v tejto
oblasti úzko spolupracuje so Skupinou G20 a Úradom Organizácie spojených národov
pre kontrolu drog a prevenciu kriminality (UNODOC). Za ďalšiu dôleţitú oblasť
označil Gurría zvýšenie transparentnosti vo vládnom sektore. OECD ponúkla G20 svoje
skúsenosti z implementácie princípov týkajúcich sa verejného obstarávania. Generálny
tajomník ocenil, ţe ruské predsedníctvo G20 kladie veľký dôraz práve na boj proti
korupcii a urobilo z neho jednu z prioritných tém.
Počas dvoch dní účastníci konferencie zhodnotili viaceré aspekty boja proti korupcii,
vrátane, napríklad, organizovania športových a iných veľkých medzinárodných
podujatí, sponzoringu a vydávania licencií. Veľká pozornosť sa venovala najmä otázke
správneho nastavenia protikorupčných opatrení tak, aby zohľadňovali miestne
špecifiká, pretoţe „one size does not fit all“. Ruská šerpa pre G20 podrobne
informovala nielen o plánoch G20 v tejto oblasti, ale aj o konkrétnych opatreniach,
ktoré prijíma Rusko na národnej úrovni. Ruské predsedníctvo v G20 chce vyuţiť
potenciál OECD pri vypracovaní analýz o vplyve korupcie a protikorupčných opatrení
na ekonomický rast, organizáciu veľkých športových podujatí a pri privatizácii štátnych
podnikov.
Podľa nových pravidiel sa terminológia OECD v oblasti vonkajších vzťahov
a spolupráce s nečlenskými krajinami mení nasledovne:
Starý termín: Ad-hoc Observer
Nový termín: Invitee (angl.), Invité (fr.)
Starý termín: Regular Observer
Nový termín: Participant (angl.), Participant (fr.)
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Starý termín: Full Participant
Nový termín: Associate (angl.), Associé (fr.)
Starý termín: Non-Member
Nový termín: Partner (angl.), Partenaire (fr.)
Starý termín: Enhanced Engagement Country (EE5)
Nový termín: Key Partner (angl.), Partenaire clé (fr.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
Uţ desať rokov OECD usporadúva kaţdoročne Štatistický deň OECD. Tento rok sa konal 5. apríla 2013 v kontexte
Medzinárodného roka štatistiky (Statistics2013). Zámerom bolo poukázať na to, ako štatistika ovplyvňuje všetky
aspekty spoločenského ţivota, oceniť dôleţitosť štatistiky nielen pre širšiu vedeckú komunitu, ale aj pre uţívateľov
z verejného a súkromného sektoru, médiá, zamestnávateľov, študentov a širokú verejnosť. Generálny tajomník OECD,
ktorý Štatistický deň otvoril, zdôraznil dôleţitosť štatistiky a kvalitných štatistických údajov pre prácu organizácie. „Sú
základom pre tvorbu lepších politík pre lepší život. Tvorba a distribúcia dôveryhodných štatistických údajov je kľúčová
pre verejnú správu a verejné politiky. Štatistika je dôležitým nástrojom pre pochopenie rýchlo sa vyvíjajúceho sveta.
Pomáha nám definovať, sledovať a lepšie pochopiť naše ekonomiky a spoločnosti. Je dôležitá pre lepšie zváženie
politických rozhodnutí, ale aj pre ich vyhodnotenie.“ Medzi príkladmi vyuţitia štatistických údajov v aktuálnej práci
OECD uviedol problematiky zeleného rastu, kde sú indikátory kľúčové pre sledovanie produktivity a vyuţívanie
zdrojov vo výrobnom procese. Dôleţité je takisto poznať, či sa emisie skleníkových plynov zniţujú kvôli
ekologickejšej produkcii, zmene technológií alebo sa len jednoducho znečistenie presunulo do inej krajiny následkom
delokalizácie výroby. Ďalšími príkladmi sú inkluzívny rast a blahobyt obyvateľstva (Index lepšieho života OECD).
Kým nebudú k dispozícii štatistiky poskytujúce zrozumiteľné a včasné informácie z oblastí zdravia alebo vzdelávania,
zostane pravdepodobne stále najdôleţitejším ukazovateľom hrubý domáci produkt. Štatistika je dôleţitá aj z pohľadu
transparentnosti. Podľa slov generálneho tajomníka: „Štatistické údaje pomáhajú občanom pri prijímaní správnych
rozhodnutí, vo volebnom procese, ako spotrebiteľom, daňovým poplatníkom alebo rodičom. Pomáhajú im pochopiť ako
sa vodí ich krajine alebo rodine v narastajúcej komplexnosti sveta. Takéto informácie sú pre nich kľúčové, aby mohli
byť aktívnymi účastníkmi demokratického procesu.“
Na pôde OECD vystúpil 8. marca 2013 prezident Izraela Šimon Peres. Počas svojho vystúpenia skonštatoval, ţe hoci
bol niekoľko desaťročí vo vládnej administratíve, nikdy nebol v takej situácii, v akej sa nachádzajú súčasné národné
vlády, ktoré nemôţu plniť svoju základnú funkciu – vládnuť. Medzi tradičné atribúty národných vlád patrila
ekonomika a bezpečnosť. Ekonomika je dnes determinovaná globálnymi procesmi, na ktoré vlády nemajú dosah.
Bezpečnostné výzvy nespočívajú v súperení štátov, ale v teroristických hrozbách. Súčasní politici musia nanovo riešiť
dilemu: vládnuť alebo pomáhať občanom? Tradičný systém im poskytoval na to prostriedky – právo, armádu
a politiky. V súčasnosti sa objavil nový hráč, ktorým sú globálne korporácie. Predstavujú impulz aj pre ďalší rozvoj
demokratických hodnôt a poskytujú odpoveď aj na individuálne potreby. Menia tak charakter jedného zo základných
pilierov demokracie – rovnosti. Na rozdiel od vlád si globálne korporácie môţu dovoliť aj riziko. Kľúčovú úlohu podľa
prezidenta Peresa dnes zohrávajú mladí ľudia, v ktorých vidí najväčší potenciál na zmenu. Odohráva sa súboj generácií.
Vyjadril sa aj k diskriminácii ţien, ktorú povaţuje za neprípustnú nielen preto, ţe „ženy vychovávajú našu budúcnosť,
ale aj preto, že ide o polovicu národa.“ Dôleţitosť nadnárodnej spolupráce a vyuţívania najnovších technológií
ilustroval na príklade krajín nílskeho povodia, kde prebieha súperenie o distribúciu vody. Riešením by podľa neho bolo
vyuţitie skúsenosti Izraela, kde sa nachádzajú iba dva rezervoáre vody, a to jazerá. „Jedno je už mŕtve, druhé zomiera,
ale vďaka moderným technológiám dokážeme z jednej kvapky vody vyrobiť tri.“ Poukázal aj na význam vzdelávania
pre rozvoj a budúcnosť spoločnosti. Zároveň prezentoval plán, v spolupráci s OECD vytvoriť ekonomické fórum
z globálnych spoločností a svetových lídrov, ktorého cieľom by bolo zlepšenie hospodárskeho rozvoja a investícií na
Blízkom Východe.
Prezident Francúzskej republiky François Hollande opätovne vystúpil v OECD. Tentoraz to bolo v rámci tzv. „New
World Forum“, ktoré sa konalo 17. – 18. apríla 2013. Ťaţiskom prejavu prezidenta Hollandea bolo načrtnutie
moţných východísk z finančnej, najmä dlhovej krízy Európy, ku ktorým podľa neho patrí hlavne potreba spolupráce na
globálnej úrovni. Podľa jeho slov sú „východiskom z krízy stabilita, kredibilita riešenia a postupu, solidarita, nielen
reštriktívne opatrenia“. Návrat k hospodárskemu rastu si vyţaduje investície, podporu odborného vzdelávania,
energetickú efektívnosť, inovácie a budovanie digitálnej ekonomiky. Štát musí garantovať stabilné prostredie, vytvárať
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podmienky pre rozvoj malých a stredných podnikov, podporu vedy a výskumu, ako aj zacieliť úsilie na zjednodušenie
podnikateľského prostredia. Podľa prezidenta Hollandea je absolútnou prioritou riešenie nezamestnanosti, hlavne
mladých ľudí a zvýšenie úsilia na úrovni EÚ (vyuţívanie disponibilných finančných zdrojov na to alokovaných),
pričom Európa by si mala posilniť postavenie v globálnej ekonomike a reflektovať dynamiku nových vynárajúcich sa
ekonomík, pri novom nastavení pravidiel globálneho riadenia (global governance). Poukázal aj na hrozby, ktorými sú
podľa neho protekcionizmus, menová vojna a netransparentná daňová politika. Pri tejto príleţitosti vyzval OECD na
spoluprácu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Účasť OECD na aktivitách SR
Na bratislavskom bezpečnostnom fóre
GLOBSEC, ktorý sa konal 18. – 20.
apríla 2013, bola OECD
reprezentovaná zástupcom
generálneho tajomníka Yvesom
Letermom. Zúčastnil sa na
strategickej debate „Transatlantická
agenda pre 21. storočie“, v rámci
sekcie GLOBSEC Insight debatoval
o vývoji ekonomiky Európy. Štátny
tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Peter Burian
usporiadal na jeho počesť slávnostný
obed, na ktorý boli prizvaní aj ďalší
vysoko postavení predstavitelia iných
krajín účastných na konferencii
GLOBSEC.

Foto: Stála misia

Konferencia GLOBSEC bola vhodnou
príleţitosťou aj na pokračovanie
rozhovorov SR a OECD začatých
počas rokovaní predsedu vlády SR
Roberta Fica v OECD. Yves Leterme
18. apríla 2013 rokoval
s podpredsedom vlády SR pre
investície Ľubomírom Vážnym
ohľadne potenciálneho prepojenia
aktivít OECD a SR, s moţnosťou ich
financovania z fondov EÚ v súčasnom
aj budúcom finančnom rámci 2014 –
2020. Slovenskou stranou boli
identifikované dva okruhy moţnej
spolupráce: 1) veda, výskum, inovácie
a vzdelávanie a 2) verejná správa.
OECD a SR sa zhodli na pokračovaní
dialógu na tieto témy.

Foto: MZVaEZ SR

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








... dvaja z piatich mladých v Grécku a Španielsku majú vyššiu kvalifikáciu ako je požadovaná na pracovné
miesto a tento pomer je ešte vyšší v Taliansku, Portugalsku a Turecku?
... priemerný príjem najbohatších 10% obyvateľov v krajinách OECD je v súčasnosti desaťkrát vyšší ako
príjem 10% najchudobnejších?
... ženy sú stále menej zastúpené v riadiacich a správnych radách najvýznamnejších spoločností? V roku 2009
obsadili v priemere ženy iba 10% stoličiek v radách podnikov kótovaných na burze. Tento podiel sa výrazne
mení od 3% v Nemecku až po 38% v Nórsku.
... každý rok príde do krajín OECD 4-5 miliónov imigrantov?
... členské krajiny OECD v roku 2012 poskytli 125,5 miliárd amerických dolárov na „čistú“ oficiálnu
rozvojovú pomoc (po odpočítaní splátok na pôžičky), čo je 0,29% ich spoločného hrubého národného
dôchodku?
... OECD predpokladá úbytok biodiverzity o ďalších 10% v horizonte do roku 2050, ak sa neprijmú dostatočne
ambiciózne politiky na jej ochranu?
... viac ako polovica z 30 európskych miest s najväčším znečistením ovzdušia sa nachádza v Taliansku?

Zdroj: OECD a podriadené organizácie
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Dávame do pozornosti
na mesiace máj a jún 2013:

3. máj 7. máj 14. máj 14. máj 22. – 24. máj28. – 29. máj29. máj 29. – 30. máj4. – 5. jún 5. – 6. jún 6. jún 25. – 27. jún-

- Bratislava, konferencia Národnej banky Slovenska k 20. výročiu zaloţenia SR, s účasťou
experta OECD Andreasa Woergoettera
- Bratislava, 19. zasadnutie Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD
- Paríţ, vstup Českej republiky do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC)
- Paríţ, vystúpenie predsedu vlády Portugalska Pedra Passosa Coelhoa v Rade OECD
- Lipsko, zasadnutie ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra (ITF) – vedúci
delegácie SR bude štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
František Palko
- Paríţ, Fórum OECD
- Paríţ, zverejnenie Ekonomického výhľadu OECD 2013 (počas MCM)
- Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM) – vedúci delegácie SR bude podpredseda vlády
SR a minister financií Peter Kažimír
- Paríţ, ministerský Okrúhly stôl k trvalo udrţateľnému rozvoju
- Paríţ, zasadnutie Riadiacej rady NEA
- Peking, zverejnenie Poľnohospodárskeho výhľadu OECD – FAO 2013
- Mojmírovce, 18. ročník medzinárodného školiaceho kurzu pod záštitou OECD „Harmonizácia
hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“

-

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 môţete vyjadriť k nášmu časopisu. Keďţe spätná väzba od Vás je pre nás dôleţitá, kaţdá rada, námet,
pripomienka, upozornenie sú pre nás inšpiráciou k ďalšiemu skvalitňovaniu nášho časopisu tak, aby sme našou prácou
boli uţitoční 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 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.

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