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OECD V SKRATKE
Informačný dvojmesačník Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
Číslo: 17 Ročník: 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
prezentované číslo OECD v skratke venujeme výstupom Ministerského
zasadnutia Rady OECD (MCM), ktoré sa konalo 29. – 30. mája 2013.
Predchádzalo mu Fórum OECD, ktoré otvoril nórsky korunný princ Haakon.
Fórum opätovne potvrdilo svoju relevantnosť a vytvorilo priestor predstaviteľom
vládnej, mimovládnej – akademickej a súkromnej sféry, diskutovať otázky
aktuálneho vývoja svetovej ekonomiky. Delegáciu SR na MCM aj tento rok viedol
podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír. Ústrednou témou MCM
bolo: „Všetko je o ľuďoch – zamestnanosť, rovnosť a dôvera“. Výstupmi boli, o.i.,
tradičná prognóza vývoja globálnej ekonomiky, strategické orientácie
generálneho tajomníka k činnosti OECD, povzbudenie OECD v pokračovaní
projektu Nové prístupy k ekonomickým výzvam (NAEC), pokrok v iniciatíve Index
lepšieho života a Stratégii OECD pre rozvoj, rozvíjanie prístupu globálnych
hodnotových reťazcov, postup OECD v predchádzaní erózie základu dane
a presunu ziskov (BEPS), ako aj rozhodnutie o prizvaní Kolumbie a Lotyšska
k prístupovým rokovaniam v roku 2013. Pre Slovensko, krajinu s najvyššou
mierou dlhodobej nezamestnanosti medzi krajinami OECD, je mimoriadne
dôležité prijatie Akčného plánu OECD pre mladých, ktorý vytvára príležitosť na
prepojenie prác EÚ a OECD. Zasadnutiu MCM predchádzal podpis „Dohovoru
o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach“, ku ktorému sa
prihlásila aj Slovenská republika.
Za ostatné obdobie OECD publikovala svoje vlajkové publikácie, akými sú
Výhľad zamestnanosti 2013, Výhľad medzinárodnej migrácie 2013, Spoločný
strednodobý poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2013 – 2022,
Výhľad vzdelávania 2013 a ďalšie. Všetky predstavujú reflexiu, ako aj možnosť
porovnať vývoj v SR s vývojom sektorových politík v krajinách OECD. Konali sa
mnohé podujatia v rámci OECD, ako aj na Slovensku, ako napríklad výročný
samit ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra v Lipsku, podujatia
k spoločným projektom SR a OECD, konferencia o regulačnom rámci alebo
k využívaniu fondov EÚ. Teší nás, že na týchto podujatiach bola zastúpená aj
Slovenská republika, rovnako tak bola zastúpená aj OECD na podujatiach
organizovaných na Slovensku.
Tentoraz Vám prinášame rozhovor s Vierou Baričičovou, vedúcou odboru
organizácie trhu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, dlhodobou
„tútorkou“ každoročného medzinárodného školiaceho kurzu pod záštitou OECD
k harmonizácii hodnotenia kvality ovocia a zeleniny v Mojmírovciach.
Na záver mi dovoľte informovať, že v tíme Stálej misie SR pri OECD došlo
k rotácii pracovníkov Ministerstva hospodárstva SR – vo funkcii Petra Ľacha
vystriedala Adriana Váňová.
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Vážené kolegyne, kolegovia, prajem Vám pokojné a oddychové leto.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD

Foto: MH SR

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1

Týždeň OECD
(28. – 30. máj 2013)

Ekonomický výhľad Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD zverejnila organizácia 29. mája 2013
„Ekonomický výhľad OECD na roky 2013 – 2014“ pre všetky členské krajiny a pre
OECD

šesť vybraných nečlenských krajín (BRIICS). Hlavným odkazom výhľadu je, že
globálna ekonomika napreduje, avšak pokrok v krajinách je nerovnomerný
v dôsledku rozličnej miery, akou boli krajiny zasiahnuté krízou. USA budú rásť
rýchlejšie ako iné veľké ekonomiky OECD, oţivovanie rastu v eurozóne bude len
veľmi pomalé. Rast v rýchlo rastúcich ekonomikách je tieţ nerovnováţny, s najvyšším
rastom Číny (8,4% v roku 2014), zatiaľ čo celkový rast nečlenských krajín OECD
v roku 2014 je odhadovaný na 6,2%.
Pre SR na rok 2013 OECD znížila odhad rastu z 2% (november 2012) na 0,8%, SR
má však stále prognózovaný tretí najvyšší rast v rámci eurozóny (po Estónsku
a Írsku). Pre eurozónu OECD zníţila odhad ekonomického rastu na rok 2013 z -0,1%
(november 2012) na -0,6%. Na rok 2014 OECD odhaduje pre eurozónu mierny rast na
úrovni 1,1%. USA OECD predpovedá rast 1,9% v roku 2013 a 2,8% v roku 2014, rast
Japonska odhaduje na 1,6% v roku 2013 a 1,4% v 2014. Rast krajín ako celku je
odhadovaný na 1,2% v roku 2013 a 2,3% v roku 2014.
Podľa najnovšieho ekonomického výhľadu globálna ekonomika posilňuje, avšak
oţivenie pokračuje veľmi nerovnomerne a ako uviedol generálny tajomník OECD
Angel Gurría: „Stále nie sú viditeľné výsledky reforiem s dopadom na rast a tvorbu
pracovných miest v Európe“. Pozitívne výsledky nie sú viditeľné najmä kvôli slabému
makroekonomickému vývoju a skutočnosti, ţe na reformy je potrebné viac času.
Negatívnym rizikom je slabý ekonomický vývoj v eurozóne, ktorý môţe prerásť do
stagnácie s negatívnym dopadom na globálnu ekonomiku. Interakcia medzi slabou
kapitalizáciou bánk, financovaním vlád a reálnou ekonomikou predstavuje výrazné
riziko pre eurozónu. Pozitívnou správou je, ţe v dôsledku pokračujúcich
konsolidačných opatrení sa očakáva zniţovanie zadĺţenosti vlád, čo by sa malo
pozitívne premietnuť do zhodnotenia rizika na trhoch. Následne bude potrebné iba
pozvoľnejšie tempo konsolidácie, aby sa zadĺţenosť dostala strednodobo na bezpečnú
úroveň.
Domáci dopyt je v eurozóne naďalej slabý a stále na niţšej úrovni ako pred krízou
v roku 2008 (okrem Nemecka) v dôsledku slabého rastu disponibilného príjmu,
narastajúcej nezamestnanosti, vysokej zadĺţenosti a poklesu hodnoty nehnuteľností.
Najväčšou výzvou pre politikov v eurozóne je stále rastúca nezamestnanosť. V USA
a Japonsku má zamestnanosť rastúci trend, zatiaľ čo v eurozóne bude rásť
nezamestnanosť a stabilizuje sa aţ v roku 2014 okolo 12%. K narastajúcej
nezamestnanosti mladých generálny tajomník Gurría uviedol: „Nemôžeme si dovoliť
stratiť generáciu“. Podľa OECD sa politiky vlád majú zamerať na podporu rastu (s
akcentom na inkluzívny rast), udrţateľnosť verejných financií (kvalitatívny posun
a udrţateľnosť na stabilizáciu situácie vo vzťahu k finančným trhom) a realizovať
štrukturálne reformy na rozvoj investícií a tvorbu pracovných miest. OECD odporúča
urýchliť budovanie úplnej bankovej únie, vrátane spoločného bankového dohľadu,
spoločného mechanizmu na riešenie krízy a fiškálnych „backstops“ na stabilizáciu
finančného sektora v eurozóne.
Hlavným odkazom ekonomického výhľadu OECD pre SR je výrazné spomalenie
slovenskej ekonomiky. OECD zniţuje odhad ekonomického rastu Slovenska na 0,8%
v roku 2013 a 2,0% v roku 2014. Hlavným dôvodom je pokračovanie nepriaznivého
vývoja v eurozóne. Mierny rast by mal byť naďalej ťahaný čistým exportom. Očakáva
sa ďalšie zhoršenie domáceho dopytu. Vysoká nezamestnanosť spolu s nízkym rastom
miezd a konsolidáciou budú negatívne pôsobiť na domácu spotrebu. Napriek
spomaleniu ekonomickej aktivity by Slovensko malo udrţať deficit verejných financií
pod 3% hrubého domáceho produktu v roku 2013. Dlhová brzda však vytvára tlak na
potrebu ďalších konsolidačných opatrení v budúcnosti, keďţe dlh verejnej správy sa
blíţi k úrovni 57% hrubého domáceho produktu. OECD odporúča predovšetkým zvýšiť
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a zefektívniť čerpanie štrukturálnych fondov, ktoré by mohli slúţiť ako protiváha
fiškálnej konsolidácii. Navyše zdôrazňuje nevyhnutnosť posilnenia aktívnych politík
trhu práce kvôli nepriaznivému vývoju nezamestnanosti.

Index lepšieho
života

OECD publikovala v rámci Týždňa OECD verziu 3.0 svojej iniciatívy Indexu lepšieho
života (OECD Better Life Index). „Náš Index lepšieho života ide za hranice chladných
čísel hrubého domáceho produktu, s cieľom skutočne porozumieť, čo je pre ľudí
dôležité, aké sú ich potreby v živote a spoločnosti“, povedal generálny tajomník OECD
Angel Gurría.
Index lepšieho ţivota je interaktívny online nástroj, ktorý umoţňuje ľuďom
usporiadať podľa vlastných priorít 11 oblastí, ktoré OECD označila ako podstatné
k blahobytu. Poskytuje rôzne porovnania, napríklad odlišnosti vo vnímaní blahobytu
medzi muţmi a ţenami. Návštevníci stránky OECD si môţu porovnať svoje priority pre
vlastný blahobyt s prioritami, ktoré si vybrali online návštevníci z iných krajín,
a porovnanie si môţu zoradiť podľa veku a pohlavia.
Zverejnená je i štatistika Slovenska o návštevnosti tohto online nástroja a výsledkoch
preferencií Slovákov. Vo všeobecnosti sú Slováci menej spokojní so ţivotom ako
priemer krajín OECD (75% Slovákov uviedlo, ţe u nich prevaţujú pozitívne záţitky
nad negatívnymi v beţný deň ich ţivota, oproti priemeru 80% krajín OECD). Slováci
dávajú najväčšiu prioritu zdraviu, bezpečnosti a rovnováhe medzi prácou a súkromným
ţivotom. Viac na www.oecdbetterlifeindex.org.

NAEC
a strategické
orientácie
generálneho
tajomníka

Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD bola vyjadrená podpora iniciatíve OECD
„Nové prístupy k ekonomickým výzvam – NAEC“, ktorá by mala viesť
k prehodnoteniu analytických prístupov OECD a modelu ekonomickej rovnováhy.
Kríza donútila politikov i expertov zamyslieť sa nad tradičnými paradigmami
hospodárskeho rastu a dať mu inkluzívnu dimenziu. Po ročnej práci na tejto iniciatíve
členské krajiny ocenili ambicióznosť projektu, ale upozornili na potrebu presnejšieho
zadefinovania oblastí, ktorým je potrebné venovať pozornosť, prioritizácii krokov
a potreby súčinnosti politík určujúcich pre inkluzívny a udrţateľný hospodársky rast.
Potrebné sú praktické výstupy a odporúčania OECD.
Strategickou prioritou OECD zostáva rozvoj a podpora koherentnosti sektorových
politík zásadných pre zabezpečenie udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho
rastu. Mimoriadnu pozornosť chce OECD venovať znižovaniu nezamestnanosti,
najmä mladých, ako aj znižovaniu sociálnych nerovností. Do budúcnosti povaţuje
generálny tajomník OECD za potrebné, aby sa organizácia stala viac otvorenou
a pluralistickou, čo znamená posilniť spoluprácu s ostatnými medzinárodnými
organizáciami a fórami, akými sú Skupina G8 a G20 a rozšíriť sieť krajín a partnerov
k zlepšeniu politík pod zastrešujúcim heslom: „Lepšie politiky pre lepší život“ .

Riešenie nerovností
pre dosiahnutie
inkluzívnejšej
spoločnosti

OECD aktualizovala svoje štatistické údaje o nerovnostiach v príjmoch, z ktorých
vyplýva, ţe 10% najbohatších ľudí zarába 9,5-násobne viac ako vrstva
najchudobnejších. OECD navrhuje odporúčania, ktoré by mali zmierňovať rast
nerovností, predovšetkým pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii so zohľadňovaním
sociálnych potrieb občanov, zlepšovanie modelov sociálnej ochrany a podporovanie
aktivačných opatrení zameraných na školenia a zvyšovanie kvalifikácie mladých ľudí
pre ich hladký prechod na pracovný trh.
Ako jeden z hlavných rečníkov v tejto časti vystúpil podpredseda vlády a minister
financií SR Peter Kažimír, ktorý zdôraznil, ţe kríza zasiahla najtvrdšie chudobných
a ďalšie krátenie výdavkov v krajinách OECD predstavuje riziko vytvárania
nerovností a chudoby. Hlavnou úlohou je zniţovať nerovnosti zabezpečením
ekonomického rastu, ktorý vytvára pracovné miesta so slušným odmeňovaním. Fiškálna
konsolidácia je potrebná, sú však dve oblasti, v ktorých je potrebné okamţite konať.
Prvou je efektívny boj proti daňovým podvodom a únikom a druhou je efektívne
využívanie štrukturálnych fondov a inovatívnych finančných nástrojov pre
aktiváciu súkromných zdrojov.
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V diskusii ministri upozornili, ţe zaznamenávajú rast nerovností a zmenšuje sa stredná
trieda. Na okamţité riešenie situácie je nevyhnutné zvyšovať rast, vytvárať kvalitné
pracovné miesta s odpovedajúcim odmeňovaním a s cieleným zvyšovaním daní pre
tých, ktorí si ich môţu dovoliť platiť. Toto prináša väčší efekt ako plošné krátenie
výdavkov. Pracovné miesta je potrebné vytvárať najmä pre nezamestnaných
mladých ľudí, aby sa zabránilo vytváraniu stratenej generácie. V tejto oblasti je
potrebné spolupracovať so súkromným sektorom, ktorý je kľúčový pri tvorbe
pracovných miest. Dôleţité je tieţ zamerať sa na obnovu odborného a učňovského
vzdelávania a zvyšovanie zručností nadobúdaním odbornej kvalifikácie mladých
ľudí.
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Zamestnanosť,
pracovné trhy
a zručnosti

Ministri zdôraznili nevyhnutnosť bojovať proti daňovým únikom a podvodom, ako aj
zamerať sa na riešenie daňových výnimiek. V súvislosti s demografickým vývinom je
potrebné riešiť otázky sociálnych a dôchodkových reforiem, ktoré by mali byť zaloţené
na medzigeneračnej solidarite. Pred vypuknutím krízy existovali signály, avšak
opatrenia na jej zabránenie boli prijímané nedostatočne rýchlo. Preto je potrebné
zaoberať sa vytváraním systému, ktorý umožní rýchlejšie reagovať na riziká kríz.
V tejto časti rokovania ministri prediskutovali politiky, ktoré sú potrebné na
zvýšenie potenciálu občanov, zabezpečenie väčšej inklúzie mladých ľudí, žien
a migrantov. Ministri schválili konkrétne odporúčania v oblasti zvyšovania
zamestnanosti mladých ľudí, zabezpečovania rodovej rovnosti, ako aj zlepšovania
sociálnych politík.
Schválený „Akčný plán OECD pre mladých“ sa koncentruje na aktívne zvyšovanie
zamestnanosti mladých a posilňovanie perspektívy získania stabilného zamestnania.
Akčný plán vychádza zo Stratégie OECD pre zručnosti (OECD Skills Strategy), ako aj
mnoţstva ďalších iniciatív Medzinárodnej organizácie práce, Skupiny G20 či EÚ.
V diskusii ministri podčiarkli, ţe najdôleţitejšia pre obnovu rastu a ekonomiky je
obnovená dôvera (bankový systém, investori, zamestnávatelia, občania). Pre obnovu
dôvery je potrebná správna komunikácia so zainteresovanými stranami, vytváranie
predpovedateľných makroekonomických politík a správne zamerané politiky
pracovného trhu. Dôleţitým aspektom zvyšovania dôvery je dialóg so sociálnymi
partnermi, ktorý by mal zabezpečiť, ţe zainteresované strany nebudú brať do úvahy
svoje krátkodobé záujmy, ale rozvoj spoločnosti. Pre rast je potrebné budovať
znalostnú ekonomiku, zamestnávať viac ľudí v sociálnom sektore, ale zamerať sa aj na
dereguláciu. Aj v tomto paneli ministri zdôraznili potrebu zlepšovať podmienky pre
rozvoj odborného a učňovského vzdelávania a zvyšovania počtu študentov. Ďalej je
potrebné podporovať rodovú rovnosť vo vzdelávaní a zamestnaní.

Globálne hodnotové Rokovania ministerskej schôdzky v oblasti obchodu boli zamerané na to, ako umoţniť
prístup do globálnych hodnotových reťazcov (Global Value Chains – GVCs) čo
reťazce, obchod
najväčšiemu počtu krajín sveta predovšetkým prostredníctvom:
a zamestnanosť
 Odstraňovania nepotrebných administratívnych nákladov na hraniciach
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(uľahčovanie obchodu),
ďalšieho otvárania trhov, zvlášť v obchode so sluţbami, zmierňovaním
ochranárskych opatrení,
a uplatňovania doplnkových opatrení zabezpečujúcich udrţateľný rast tým, ţe
sa firmám umoţní vstupovať a operovať v procese hodnotových reťazcov.

Ministri privítali správu OECD o globálnych hodnotových reťazcoch, pri ktorých sa
obchod meria podľa obsahu pridanej hodnoty v tovare a službách (Trade in Value
Added – TiVA). Poukazuje sa pritom na podiel krajín na svetovom obchode podľa
obsahu pridanej hodnoty, ktorú jednotlivé krajiny vkladajú do tovaru na jeho ceste od
suroviny aţ po jeho finálnu podobu u spotrebiteľa. Podľa doterajších výsledkov sa
GVCs/TiVA najmarkantnejšie prejavuje v obchode so sluţbami, preto OECD pripraví
do roku 2014 analýzu reštrikcií v obchode so službami, ďalej spracuje podrobnejšiu
analýzu vzťahu medzi GVCs/TiVA a tvorbou pracovných miest, ako aj analýzu ako
sprístupniť účasť všetkých krajín sveta na globálnych hodnotových reťazcoch.
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Podrobná analýza doterajšej účasti SR v medzinárodnom obchode podľa metodiky
GVCs/TiVA môţe významne pomôcť lepšie identifikovať reálne postavenie SR
v svetovej ekonomike a reálne zapojenie SR do medzinárodného obchodu.

Rozvojová stratégia Na začiatku rozvojového segmentu Ministerskej Rady OECD zástupca generálneho
tajomníka Rintaro Tamaki informoval o stave implementácie Stratégie OECD pre
OECD

rozvoj (OECD Dvelopment Strategy) od jej prijatia v roku 2012. Vo svete stále existuje
viac ako 200 miliónov ľudí žijúcich v extrémnej chudobe, s ktorou je potrebné
bojovať. Stratégia je základným nástrojom OECD, vrátane iniciatív, akými sú „Politika
koherencie pre rozvoj“, zdieľanie skúseností a znalostí a vytváranie priaznivého
prostredia pre investovanie. Na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov
a vytváranie rámca po roku 2015 je potrebné vyuţívať synergie spolupráce s kľúčovými
partnermi.
Ministri podporili realizáciu stratégie OECD a správu o jej implementácii, ako aj
spolupráci s kľúčovými partnermi. Ocenili uzatvorenie memoranda o porozumení
s Indonéziou ako hmatateľného výsledku spolupráce s kľúčovými partnermi
a zdôraznili nevyhnutnosť zamerať sa na podporu koherencie politík a potrebu
zamýšľať sa nad tým, ako priniesť viac koherencie do inkluzívneho rozvoja rastu. Pre
rozvoj je nevyhnutné podporovať zelený rast a zaoberať sa otázkou zmeny klímy.
Dôleţité je podporovať obchod a investície, riešiť potravinovú bezpečnosť a podvýţivu.
Mobilizácia domácich zdrojov, úzko spojená s protiprávnymi finančnými tokmi musí
byť jedným z hlavných bodov rozvojovej agendy, je však podstatné, aby si krajiny
OECD v prvom rade spravili poriadok v tejto oblasti „vo vlastnom dome“. Kritickú
úlohu pre ďalší rozvoj partnerských krajín zohráva súkromný sektor. Ministri odporučili
OECD finalizovať prácu na systéme monitorovania a hodnotenia Stratégie pre rozvoj
a informovať o výsledkoch a výstupoch.
Predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) poďakoval Inslandu a Českej
republike za pristúpenie a vyzval ostatné krajiny, ktoré signalizovali záujem o členstvo,
aby tak urobili čo najskôr. Výbor je pripravený spolupracovať na vytváraní
postmiléniových rozvojových cieľov, pri ktorých je potrebné byť ambiciózny. Jedným
z cieľov je odstránenie absolútnej chudoby do roku 2030. Potrebné je zamerať sa na
spoluprácu so súkromným sektorom, ale aj mobilizovať politickú vôľu a domáce zdroje.
DAC podporuje prácu OECD v oblasti daňových otázok a projekt „Daňový inšpektori
bez hraníc“.

Rozširovanie OECD Po pomerne zloţitých rokovaniach OECD prijala rozhodnutie aj v oblasti ďalšieho

rozširovania organizácie, podľa ktorého sa v roku 2013 začne prístupový proces
s Kolumbiou (v priebehu jedného mesiaca od Ministerského zasadnutia Rady OECD)
a Lotyšskom (v priebehu šiestich mesiacov od MCM) a v roku 2015 s Kostarikou
a Litvou.

Podpis daňového
dohovoru

Podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír podpísal 29. mája 2013 počas
Týždňa OECD „Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových
záležitostiach“. Slovenská republika uzavretím dohovoru získava účinný multilaterálny
právny nástroj na boj proti daňovým únikom umoţňujúci priamu spoluprácu
s daňovými správami štátov, ktoré dohovor podpísali.
K dohovoru okrem SR pristúpilo ďalších 12 štátov sveta: Rakúsko, Belize, Grécko,
Estónsko, Ghana, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Saudská Arábia
a Singapur.

Foto: OECD

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

5

Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Rozvojová
spolupráca

Česká republika vstúpila 14. mája 2013 do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc
(DAC). Minister zahraničných vecí Českej republiky Karel Schwarzenberg poţiadal 15.
januára 2013 oficiálnym listom generálneho tajomníka OECD a predsedu DAC-u
o spustenie prístupového procesu. Po vykonaní expertnej misie OECD v Prahe 22. – 23.
marca 2013 a vypracovaní správy „Pripravenosť Českej republiky na vstup do Výboru
pre rozvojovú pomoc“ prerokoval výbor ţiadosť Českej republiky. Po schválení
ţiadosti sa Česká republika stala po nedávno prijatom Islande 26. členom DAC-u.
Česká republika je zároveň prvou z krajín strednej a východnej Európy, ktorá dosiahla
plnohodnotné členstvo vo výbore.

Zelený rast
a trvalo udržateľný
rozvoj

Tentoraz bol Okrúhly stôl ministrov pre trvalo udržateľný rozvoj (4. – 5. júna 2013)
zameraný na energetiku, predovšetkým na nové zdroje obnoviteľnej energie. Diskusia
sa venovala zhodnoteniu aké sú prekáţky, aby technológie obnoviteľných zdrojov
mohli prispieť viac k agende zniţovania uhlíka. Účastníci hľadali odpoveď na to, či sú
obnoviteľné zdroje v „úzkych“, prediskutovali politické nástroje, integrovanie
variabilných obnoviteľných zdrojov energie do energetických systémov a trhov, ako aj
úlohu nekonvenčného plynu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a zniţovania
uhlíka.
Pripomíname, ţe agendy zeleného rastu a trvalo udrţateľného rozvoja boli v OECD
zlúčené, preto ich uvádzame spoločne.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové politiky
Dane

OECD zverejnila správu z iniciatívy Skupiny G8 o globálnom systéme automatickej
výmeny daňových informácií „Zásadná zmena v daňovej transparentnosti“ (A Step
Change in Tax Transparency).
Nová správa OECD, ktorá vznikla na základe poţiadavky Skupiny G8 na samite
v Lough Erne, navrhuje štyri konkrétne kroky potrebné k zavedeniu globálneho,
bezpečného a z hľadiska nákladov efektívneho modelu automatickej výmeny
informácií. Správa nadväzuje na stretnutie ministrov financií Skupiny G20 v apríli
2013, na ktorom ministri potvrdili zavedenie automatickej výmeny informácií na
daňové účely, ako očakávaný nový štandard. Podľa správy, keďţe daňové úniky sú
celosvetovým problémom, štandardný model potrebuje mať celosvetový dosah, aby sa
zabránilo iba premiestňovaniu problému inde. Tento proces musí byť štandardizovaný,
aby sa minimalizovali náklady pre podniky a vlády a zlepšila efektivita.
Štyri navrhované kroky sú: 1) ustanovenie širokého právneho rámca na uľahčenie
rozvoja siete partnerských jurisdikcií v krajine, 2) výber právneho základu pre výmenu
informácií, 3) prispôsobenie poţiadaviek na rozsah nahlasovania a due dilligence
a koordináciu v usmerňovaní a 4) vytvorenie spoločných alebo kompatibilných IT
štandardov. Správa tieţ poskytuje časové lehoty pre kaţdý rok a konštatuje, ţe veľká
časť tejto práca sa uţ v OECD realizuje. Správa zdôrazňuje, ţe stále viac a viac
jurisdikcií pristupuje k „Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových
záležitostiach“, ktorý poskytuje právny základ pre automatickú výmenu informácií
a vyzdvihuje úlohu Globálneho fóra OECD o transparentnosti a výmene informácií na
daňové účely, ktoré bolo Skupinou G20 poverené monitorovaním implementácie
nového štandardu.
„Daňové systémy majú byť spravodlivé a majú byť vnímané ako spravodlivé. OECD
pomáha krajinám pracovať spoločne na skoncovaní s daňovými únikmi v offshore
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spoločnostiach zavedením bezpečného a efektívneho systému jednotného globálneho
štandardu na výmenu daňových informácií“, povedal generálny tajomník OECD Angel
Gurría.
OECD tieţ spustila iniciatívu „Daňoví kontrolóri bez hraníc“ (Tax Inspectors Without
Borders), ktorá sa snaţí pomôcť daňovým správam v rozvojových krajinách, ktorým
často chýbajú kapacity na vykonávanie komplexných auditov v globalizovaných
podnikoch.
Viac na https://www.oecd.org/newsroom/oecd-reports-to-g8-on-global-system-ofautomatic-exchange-of-tax-information.htm.
Na základe iniciatívy ministrov financií Skupiny G20 vypracovala OECD akčný plán
k „Erózii základu dane a presunu ziskov“ (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS).
Akčný plán bol prijatý na júnovom zasadnutí Výboru OECD pre daňové záleţitosti.
Jeho ambíciou je zaviesť zásadné zmeny súčasných mechanizmov a prijatie nového
konsenzuálneho prístupu, vrátane ustanovení proti zneuţitiu (anti-abuse), ktorých
účelom je predchádzať a čeliť BEPS.
Akčný plán obsahuje 15 akcií s očakávanými výstupmi a časovým harmonogramom na
ich implementáciu v rozpätí september 2014 – december 2015:
 Aktivity, ktorých ukončenie je plánované za 12 – 18 mesiacov, sa týkajú
oblastí „hybrid mismatch arrangements“, zneuţívania zmluvných ustanovení,
transferového oceňovania nehmotného majetku, poţiadaviek na dokumentáciu
pre účely transferového oceňovania, správu, ktorá popíše problémové oblasti
identifikované v rámci digitálnej ekonomiky, vrátane akcií na ich riešenie, ako
aj časť práce na škodlivých daňových praktikách.
 Aktivity, ktorých ukončenie je plánované do dvoch rokov, súvisia s pravidlami
CFC (controlled foreign company), kapitálové a rizikové transakcie, zber
údajov, povinné zverejňovanie pravidiel a riešenie sporov atď.
 Aktivity, ktorých implementácia si môţe vyţadovať viac ako dva roky,
zahŕňajú aspekty transferového oceňovania z finančných transakcií, ktoré sú
súčasťou prác na škodlivých daňových praktikách a rozvoj multilaterálneho
nástroja na rýchle vykonanie zmien v bilaterálnych zmluvách. Tieto aktivity sú
povaţované za kľúčové v rámci akčného plánu a práca na nich bude prebiehať
vo viacerých etapách.
Pri implementácii akčného plánu budú dôleţité konzultácie s mimovládnymi
organizáciami. Zástupcovia z podnikateľskej sféry, mimovládnych organizácií, think
tankov a akademického prostredia budú vyzývaní ku komentovaniu rozličných návrhov
vypracovaných v priebehu implementácie.

Doprava

Foto: ITF

V Lipsku sa 22. – 24. mája 2013 konal výročný samit ministrov dopravy
Medzinárodného dopravného fóra (ITF). Hlavnou témou tohtoročného samitu bolo
financovanie dopravy. Delegáciu SR na samite viedol štátny tajomník Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.
Na zasadnutí ministrov dopravy členských krajín bola prijatá „Deklarácia ministrov
o financovaní dopravy“ zameraná na potrebu zdôraznenia, ţe spoľahlivý intermodálny
integrovaný dopravný systém má zásadný význam pre hospodársku prosperitu a je
nutné, aby bol tento systém finančne udrţateľný, bezpečný, spoľahlivý a spĺňal vysoké
štandardy. Ministri ďalej schválili revidované Všeobecné pravidlá ITF, ktoré
stanovujú základné princípy komplexného fungovania ITF, a zriadenie nového orgánu,
tzv. Korporátnej partnerskej rady. Ministri ďalej schválili výzvu smerom k Riadiacej
rade ITF (Transport Management Board), aby pokračovala v hľadaní kompromisu
v návrhu rozpočtovej reformy ITF. Ministri zhodnotili úspešnosť zaloţenia ITF a jeho
pokrok smerom k cieľom stanoveným v Dublinskej deklarácii, ktorou bola v roku 2006
Európska konferencia ministrov dopravy (ECMT/CEMT) transformovaná na
Medzinárodné dopravné fórum zdruţujúce v súčasnosti 54 členských krajín. Ministri
schválili aj vyhlásenie o vypracovaní nového strategického mandátu ITF.
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Štátny tajomník Palko vystúpil na samite počas ministerského okrúhleho stola na tému
„Prilákanie nových zdrojov z privátneho financovania do dopravnej infraštruktúry“,
kde vyzdvihol skúsenosti SR s úspešným realizovaním PPP projektu rýchlostnej cesty
R1, ocenený časopisom „Project Finance“ v kategórii „Infraštrukturálna transakcia
roka“. Štátny tajomník uskutočnil aj bilaterálne rokovanie s ukrajinským ministrom
infraštruktúry Volodymyrom Kozakom.

Foto: ITF

Energetika

Na ministerskom samite sa zúčastnil aj generálny tajomník OECD Angel Gurría,
ktorý prezentoval aj správu OECD „Mobilizovanie súkromných investícií do
udržateľnej dopravy“ (Mobilising Private Investment in Sustainable Transport: the
Case of Land-Based Passenger Transport Infrastructure).
Hlavnými témami Zasadnutia Riadiacej rady Medzinárodnej energetickej agentúry
(IEA) boli 5. – 6. júna 2013 zhodnotenie pokroku v procese uzavretia asociačnej
dohody s partnerskými krajinami od ostatného zasadnutia Riadiacej rady, príprava
Ministerského zasadnutia Riadiacej rady v novembri 2013, informácia o záveroch
špeciálnej správy Svetového energetického výhľadu (WEO) 2013 „Redrawing the
Energy-Climate Map“, správy o trendoch vývoja a strednodobom výhľade trhov
s ropou, zemným plynom a obnoviteľnými zdrojmi energie a posúdenie plánu práce
Fóra IEA pre nekonvenčný plyn zaloţeného v marci 2013. Kľúčovou témou
rokovania bolo posúdenie návrhov dokumentov a časovej postupnosti pokračovania
asociačného procesu členskými krajinami do obdobia konania ministerskej schôdzky
2013 a zhodnotenie výsledkov prvého kola multilaterálnych konzultácií s partnerskými
krajinami. Partnerské krajiny potvrdili záujem pokračovať v rokovaniach o vytvorení
asociácií a zdôraznili, ţe asociácia, cieľom ktorej má byť spoločné riešenie globálnych
výziev v energetickej bezpečnosti a udrţateľnej energii, musí byť transparentná
a zaloţená na vyváţenej a vzájomne výhodnej spolupráci. Dôleţitou súčasťou
asociačného procesu je definovanie budúcich „zdieľaných aktivít spolupráce“, ktoré sa
zamerajú na päť ťaţiskových oblastí práce IEA (energetické štatistiky a údaje,
energetická bezpečnosť, analýza energetických trhov, energetické technológie,
energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie a hĺbkové prehľady energetickej
politiky partnerských krajín), ktoré sa zaviaţu asociované partnerské krajiny plniť.
Budovanie núdzových zásob ropy importérskymi partnerskými krajinami im umoţní
v prípade regionálnych či globálnych prerušení dodávok ropy na trhy participovať na
kolektívnej akcii IEA, čo prispeje nielen k zvýšeniu globálnej energetickej bezpečnosti,
ale i k posilneniu relevantnosti IEA ako vedúcej medzinárodnej organizácie, ktorej
mandátom je energetická bezpečnosť a transparentnosť energetických trhov. Členské
krajiny odsúhlasili kľúčové prvky a inštitucionálne modality asociácie a prijatie
prehlásenia (Statement of Intent) o spoločnom záujme IEA a partnerských krajín zaloţiť
asociáciu, ktoré bude podpísané na ministerskej schôdzke. Tým sa zabezpečí
pokračovanie procesu, ktorý by mal vyvrcholiť podpisom asociačnej dohody koncom
roku 2014, keď si IEA pripomenie 40. výročie zaloţenia. SR na zasadnutí opätovne
vyjadrila podporu asociačnému procesu a kľúčovým princípom pripravovanej dohody
(rozpočtová neutralita asociácie pre členské krajiny, právna nezáväznosť asociačnej
dohody a ďalšie), ktoré spĺňajú poţiadavky SR. IEA uverejnením špeciálnej správy
WEO 2013 „Redrawing the Energy-Climate Map“ upozorňuje na nevyhnutnosť
urýchlenej implementácie štyroch opatrení v energetickom sektore, ktoré by do roku
2020 popri uzavretí globálnej dohody o zmene klímy v roku 2015 zabránili
zvyšovaniu emisií CO2 a tým umoţnili ostať na trajektórii dosiahnutia cieľa 2° Celzia,
a to bez ohrozenia ekonomického rastu krajín. IEA upozornila na potrebu adaptácie
a zvyšovania odolnosti energetického sektoru na dôsledky zmeny klímy a urýchleného
rozširovania nízkouhlíkových technológií. Uverejnený scenár „4 – for 2“ zahŕňa
nasledovné štyri osvedčené politiky: implementáciu vybraných opatrení v energetickej
efektívnosti (budovy, priemysel a doprava), obmedzenie vyuţívania neefektívnych
uhoľných elektrární, redukovanie emisií metánu do atmosféry pri ťaţbe ropy a zemného
plynu a čiastočné odstránenie dotácie cien fosílnych palív. Uvedené opatrenia by do
roku 2020 umoţnili zníţiť emisie CO2 o 3,1 Gt, čím by sa dosiahla 80%-ná úspora
emisií, potrebná pre dosiahnutie cieľa 2° Celzia. Členské krajiny rokovali aj o programe
ministerskej schôdzky, ktorej nosnou témou bude „Globálna synergia pre energetiku
budúcnosti“, reflektujúca meniacu sa svetovú energetickú mapu. Turecko
(predsednícka krajina) navrhlo zaradiť do témy energetického mixu jadrovú energiu,
ktorá je zdrojom nízkouhlíkovej energie.
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Investície

Na návrh Investičného výboru schválila v roku 2011 Rada OECD revidované „Pravidlá
pre nadnárodné spoločnosti“ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), ktoré
predstavujú odporúčania pre nadnárodné spoločnosti na zodpovedné podnikateľské
správanie. Ich cieľom je podporovať pozitívny vplyv týchto spoločností na rozvoj
ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti. Vlády pristupujúcich krajín sa
zaviazali tieto pravidlá propagovať. Okrem členských krajín OECD sa k dodrţiavaniu
pravidiel prihlásilo ďalších desať krajín, takţe v súčasnom období sa k dodrţiavaniu
týchto pravidiel zaviazalo 45 krajín, vrátane Jordánska, ktorého ţiadosť o pristúpenie
k pravidlám bola schválená Investičným výborom OECD.
Pre sledovanie dodrţiavania pravidiel zriadila Rada OECD inštitút Národného
kontaktného miesta (NCP), ktoré má za úlohu podporovať a presadzovať uplatňovanie
pravidiel, propagovať ich a participovať na riešení sporov vznikajúcich
v podnikateľskom prostredí.
Prvý rok činnosti (jún 2012 – jún 2013) Národných kontaktných miest bol aj
predmetom rokovania júnového zasadnutia Investičného výboru OECD, v rámci
ktorého sa konalo výročné stretnutie Národných kontaktných miest. Správy o svojej
činnosti predloţilo 32 krajín (Slovensko ako jediná členská krajina OECD medzi nimi
nebolo, lebo doteraz inštitút Národného kontaktného miesta nebol reálne zriadený
a funkčný). Investičný výbor vyzval krajiny, ktoré svoju správu ešte nepredloţili, aby
tak urobili v čo najkratšom termíne. Očakáva sa, ţe SR do jesenného zasadnutia
predloţí informáciu o zriadení a činnosti Národného kontaktného miesta. Predloţené
správy budú vyhodnocovať Investičný výbor a Pracovná skupina pre zodpovedné
podnikateľské správanie, ktoré následne príjmu odporúčania pre zdokonalenie
organizácie činnosti Národných kontaktných miest.

Migrácia

OECD vydala 13. júna 2013 svoju v poradí uţ 37. správu o migrácii „Výhľad
medzinárodnej migrácie“ (International Migration Outlook 2013). Správa, ako
zvyčajne, poskytuje široký prehľad o trendoch a nedávnych zmenách v migračných
tokoch a migračných politikách v jednotlivých krajinách OECD a analyzuje vplyv
migrácie na pracovné trhy podľa úrovne vzdelania a povolania. Zaoberá sa vplyvom
hospodárskej krízy na situáciu v zamestnanosti imigrantov a poskytuje obraz
o hlavných zmenách v politikách zameraných na podporu integrácie imigrantov a ich
detí do spoločnosti, ale aj diskrimináciou migrantov a nástrojmi na jej odstraňovanie.
Správa prvýkrát osobitne rozoberá fiškálny vplyv migrácie na krajiny OECD. Predstavy
o fiškálnom prínose migrantov – koľko zaplatia na daniach v porovnaní s tým, čo
získajú na podpore – patria medzi hlavné prvky formovania verejnej mienky o migrácii.
Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky pribliţne 50% občanov v európskych
krajinách a Kanade si myslí, ţe imigranti prispievajú menej na daniach, ako sú náklady
na zdravotné a sociálne sluţby, ktoré sú im poskytované. V konečnom dôsledku tak
predstavujú veľkú záťaţ pre verejné financie a často sú dotovaní z vyšších daní
domáceho obyvateľstva. Podrobné prieskumy pre USA ukazujú oveľa vyššie hodnoty.
OECD uskutočnila prvú medzinárodnú porovnávaciu štúdiu o čistom fiškálnom vplyve
migrácie. Podľa celkových výsledkov štúdie sa ukazuje, ţe fiškálny vplyv migrácie sa
v priemere v krajinách OECD blíţi k nule. Migrácia teda nepredstavuje ani významný
zisk, ani úbytok verejných financií. V tomto zmysle sú imigranti skoro rovnakí ako
zvyšok populácie prijímajúceho štátu.
Migrácia do a zo Slovenskej republiky zaznamenala v roku 2011 podstatné zmeny.
Imigrácia v porovnaní s rokom 2010 klesla o 25% a emigrácia v tom istom období
klesla o 26%. Počet imigrantov sa zníţil zo 6 400 na 4 800. Na Slovensku je najväčšia
pracovná migrácia. V roku 2011 bolo v SR zaregistrovaných 22-tis. zahraničných
pracovníkov. V roku 2010 ich bolo 16 600. Tento nárast bol spôsobený hlavne nárastom
pracovníkov z Rumunska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Nemecka. Celkovo
však zahraniční pracovníci tvoria iba zlomok pracovného trhu SR. V roku 2011 sa ich
podiel zvýšil na 1,1% v porovnaní s rokom 2010, keď ich podiel bol iba 0,8%. Ilegálna
migrácia do SR, ako aj počet ţiadostí o azyl sa v roku 2011 opäť zníţili. Počet
zadrţaných nelegálnych migrantov klesol z 500 v roku 2010 na 400 v roku 2011. Počet
ţiadostí o azyl mal klesajúcu tendenciu. Zo zaznamenaných 540 ţiadostí v roku 2010 sa
ich počet zníţil na 500 v roku 2011. Najväčší počet ţiadateľov bol zo Somálska,
Afganistanu, Gruzínska, Ruskej federácie, Indie a Moldavska.
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Správa tieţ pripomína, ţe vláda SR v roku 2011 schválila dokument „Migračná politika
Slovenskej republiky do roku 2020“ a bol schválený nový zákon o pobyte cudzincov,
ktorý nadobudol platnosť v januári 2012. Zákon poskytuje základ pre systematickejší
prístup k integrácii migrantov v súlade s právnym rámcom EÚ a osvedčenými
medzinárodnými postupmi a normami. Zákon zlepšuje postupy týkajúce sa riadenia
migrácie a integrácie prisťahovalcov, poskytuje záruky práv a slobody občanom EÚ,
ich rodinným príslušníkom a štátnym príslušníkom tretích krajín a harmonizuje otázky
týkajúce sa ochrany hraníc a povolení na pobyt. Nový zákon tieţ zahŕňa transpozíciu
dvoch smerníc ES o vysoko kvalifikovaných zamestnancoch a sankciách a opatreniach
proti zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú nelegálnych migrantov tretích krajín.

Pôdohospodárstvo OECD a FAO zverejnili v Pekingu 6. júna 2013 spoločný strednodobý

poľnohospodársky výhľad na roky 2013 – 2022 (OECD-FAO Agricultural Outlook
2013 – 2022).
Podľa výhľadu sa predpokladá pomalší rast poľnohospodárskej výroby.
Celosvetová poľnohospodárska produkcia bude rásť ročne v priemere o 1,5%, čo je
menší nárast oproti projekcii z roku 2012 (1,7%), pričom v minulej dekáde bol ročný
rast poľnohospodárskej výroby 2,1%. Hoci ceny komodít zostávajú vysoké, existujú
náznaky, ţe inflácia cien potravín pre spotrebiteľov poľavuje. Problémom však zostáva
cenová dostupnosť potravín, keďţe výdavky na potraviny tvoria 20-50 a viac percent
celkového rozpočtu domácností, najmä v rozvojových krajinách. Trhy odzrkadľujú
rozdelenie dvojrýchlostného svetového hospodárstva, so slabým oţivením
v rozvinutých krajinách a silným rastom v mnohých rozvojových krajinách. Ceny
prispôsobené inflácii zostávajú vysoké a ceny komodít budú v strednodobom horizonte
stúpať. Očakáva sa, ţe u väčšiny komodít, ktoré výhľad pokrýva, budú priemerné reálne
ceny v období rokov 2013 – 2022 omnoho vyššie ako v období rokov 2003 – 2012.
Priemerné reálne ceny v ďalšom desaťročí by však mali byť niţšie ako maximá
posledných rokov. Spotreba porastie, hlavne v rozvojových krajinách, v ktorých stúpa
dopyt. Rozvíjajúce sa ekonomiky budú mať na raste obchodu s agrokomoditami veľký
podiel a budú vyváţať väčšinu obilnín, ryţe, olejnatých semien, rastlinného oleja,
cukru, hovädziny, hydiny a rýb. Podiel krajín OECD na agroobchode bude naďalej
klesať, ale zostanú najväčším vývozcom pšenice, bavlny, bravčového mäsa a väčšiny
mliekarenských produktov. Najväčšou hrozbou pre svetovú potravinovú bezpečnosť
zostávajú deficity výroby, nestálosť cien a prerušenie obchodovania, a to najmä
v dôsledku nízkych zásob. Ďalším zdrojom neistoty sú ceny energií, ktoré ovplyvňujú
trh s biopalivami aj vstupné náklady poľnohospodárskej produkcie.
Výhľad prináša aj predpoklady pre svetové komodity (obilniny, olejniny, cukor, bavlna,
etanol, mäso, mliekarenské produkty a rybolov a akvakultúru) do roku 2022. Uţ
predchádzajúci výhľad hovoril o náraste dôležitosti akvakultúry. Očakáva sa, ţe
produkcia rýb z rybolovu stúpne len o 5%, kým z akvakultúry o 35% a akvakultúra by
mala do roku 2015 prekonať rybolov ako hlavný zdroj rýb pre ľudskú spotrebu.
Špeciálna kapitola výhľadu tento rok prináša osobitný pohľad na poľnohospodárstvo
Číny, ktorej agropotravinársky priemysel rýchlo rastie. Podľa výhľadu sa očakáva, ţe
Čína bude sebestačná v oblasti všetkých hlavných poľnohospodárskych plodín. Čína si
stanovila potravinovú bezpečnosť v produkcii ryţe a pšenice za politickú prioritu
a podľa výhľadu je na dobrej ceste k dosiahnutiu Miléniového rozvojového cieľa
o zníţení počtu hladujúcich. Predpokladá sa, ţe sa do roku 2022 stane najväčším
spotrebiteľom bravčového mäsa na obyvateľa a predbehne tak EÚ. Mala by si zachovať
svoje vedúce postavenie v svetovej akvakultúre na úrovni 63% celosvetovej produkcie
a zostane najväčším vývozcom rýb.
Výhľad je moţné nájsť na http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/.

Súdnictvo

OECD zverejnila správu k výkonnosti súdnictva v krajinách OECD „Výkonnosť
súdnictva a jeho determinanty v krajinách OECD“ (Judicial Performance and its
Determinants: a Cross-coutry Perspective).
Dobre fungujúci súdny systém hrá dôleţitú úlohu vo výkonnosti ekonomiky, a to
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garanciou dodrţiavania bezpečnostných a vlastníckych práv a vymoţiteľnosťou zmlúv.
Nová správa OECD poskytuje porovnanie relatívnej výkonnosti súdnych systémov v 24
jurisdikciách krajín OECD po celom svete, vrátane dĺţky súdnych konaní, dostupnosti
právnych sluţieb a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Správa bola zostavená na
základe dát najmä z databázy OECD, ktorá vznikla z odpovedí na dotazníky členských
krajín, ďalej z databázy Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva a dát Svetovej
banky za rok 2011.
Zaujímavé porovnania:
Priemerná dĺţka súdneho konania prvostupňového súdu v krajinách OECD je 240 dní,
SR sa v štatistike nachádza v skupine s Anglickom a Walesom, Írskom, Španielskom
a Gréckom – 590 dní. Najväčší počet dní majú Taliansko, Nový Zéland a Juhoafrická
republika – 675 dní. V skupine s najkratšou lehotou pre prvostupňové konanie sa
nachádzajú Česká republika, Maďarsko, Fínsko, Nemecko, Austrália a Juţná Kórea.
SR ďalej vychádza v štatistikách slabo v porovnaní pouţitia informačných
a komunikačných technológií (ICT) v justícii: na stupnici 0 – 6 sa nachádzame na
úrovni 2,5 alebo inak povedané, z 34 členských krajín sme na siedmej priečke odzadu.
Za porovnanie stojí Česká republika, ktorá je na stupnici veľmi blízko pri úrovni 6,
resp. je na štvrtom mieste po Estónsku, Rakúsku a Portugalsku – za krajinami, ktoré
najviac vyuţívajú ICT v justícii.
SR vynakladá na súdnictvo vo svojom rozpočte v percentuálnom vyjadrení v pomere
k hrubému domácemu produktu menej ako ostatné krajiny V4. Najmenej (pod 0,1%
hrubého domáceho produktu) vynakladajú zo svojho rozpočtu Japonsko, Nórsko,
Island, Dánsko a Írsko. V prípade SR je to mierne nad 0,2% a najviac vynakladajú
výdavky Poľsko (0,4%), Slovinsko (0,5%) a Izrael (0,8%).
V porovnaní 16 krajín OECD má SR druhé najvyššie percento čistých nákladov za
právnu pomoc pri súdnom vymáhaní z hodnoty vymáhateľného nároku (30%). Do
nákladov sa počítajú súdne poplatky, náklady na vymáhanie a priemerná odmena za
právne sluţby. Vyššie má iba Japonsko (31%). Najniţšie má Nový Zéland (8%), ďalšie
krajiny s nákladmi menej ako 15% sú Nórsko, Juţná Kórea, Fínsko, Slovinsko,
Francúzsko a Maďarsko.
V porovnaní pomeru tzv. litigation rate (pomer nových začatých občianskoprávnych
súdnych prípadov v danom roku k celkovej populácii) je SR z porovnávaných 23 krajín
na 15. mieste. Viac na http://www.oecd-ilibrary.org/economics/judicial-performanceand-its-determinants_5k44x00md5g8-en.

Územný rozvoj

Spoločný projekt SR a OECD „Dunajská os – prípadová štúdia prístavných miest
Bratislava, Komárno a Štúrovo“ bol zavŕšený prezentáciou v OECD počas zasadnutia
Výboru pre politiku územného rozvoja (TDPC) a jeho pracovných skupín 18. júna
2013.
Štúdia konštatuje nízku výkonnosť a ekonomický prínos vnútrozemských prístavov
v SR, slabé vyuţitie prístavnej infraštruktúry a vodnú dopravu orientovanú prevaţne na
Rakúsko. V dopravnom komplexe je väčšia priorita venovaná ţelezničnej doprave
a existuje nízka alebo ţiadna konkurencia medzi jednotlivými verejnými prístavmi
v SR. Vzhľadom na problémy so splavnosťou niektorých častí Dunaja a Váhu, je
ţelezničná doprava povaţovaná za vhodnejší spôsob prepravy. Počet pracovných miest
a pridanej hodnoty spojenej s vnútrozemskou vodnou dopravou je nízky, prístavy
nemoţno povaţovať za ťahúňov zahraničného obchodu. Chýba vízia lepšieho využitia
vodnej dopravy ako ekonomicky výhodného druhu dopravy a pri rozhodnutiach
v oblasti územného plánovania je potrebné zvážiť aj potenciálne prepojenie na
prístavy v SR. Štúdia konštatuje, ţe Bratislava by vďaka svojej výhodnej geografickej
polohe mohla byť logistickým centrom Európy. Vytvorenie takéhoto centra si však
vyţaduje zaradenie do strategických cieľov národnej vlády alebo príslušnej miestnej
samosprávy.
OECD sformulovala pre SR tri odporúčania: 1) Odstrániť plavebné prekáţky pozdĺţ
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celého toku Dunaja prostredníctvom vládnej podpory alebo vyuţitím európskych
fondov. 2) Zvýšiť viditeľnosť a informovanosť o vnútrozemskej vodnej doprave
zavedením logistického poradenstva pre vodnú dopravu. 3) Výraznejšie zapojenie vlády
do podpory sluţieb a zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu.
Na prezentácii štúdie sa zúčastnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Verejných prístavov, a.s., Jozef Moravčík.
SR získala začiatkom mája post podpredsedu Pracovnej skupiny OECD pre
územnú politiku vo vidieckych oblastiach (WP RUR). V byre pracovnej skupiny
bude SR zastupovať expert Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
pre oblasť regionálnej politiky Peter Dupej.
Úspešnosť kandidáta SR je dôleţitá z pohľadu jeho členstva v byre pracovnej skupiny,
t.j. SR bude mať priamy dosah na prácu, smerovanie a tvorbu programu zasadnutí
pracovnej skupiny. V súčasnosti ide o jedinú pozíciu SR v byrách OECD okrem
podpredsedníckeho postu v Riadiacom výbore Agentúry pre jadrovú energiu (NEA),
ktorý zastáva predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Ţiaková.
Pracovná skupina OECD pre územnú politiku vidieckych oblastí sa venuje
predovšetkým politikám rozvoja vidieka za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti
vidieckych oblastí, vyuţitia ich potenciálu pre ekonomický rozvoj, podpory trvalo
udrţateľného rozvoja a zvyšovania celkovej kvality ţivota obyvateľstva vo vidieckych
oblastiach. Pracovná skupina rieši aktuálne výzvy (zmena klímy, riadenie prírodných
zdrojov, obnoviteľné zdroje energie, zelený rast, implikácie starnutia vidieckej
populácie a migrácie na ekonomiku vidieckych oblastí a ďalšie) na úrovni vidieckych
oblastí, ako aj ich prepojenie na mestské oblasti, predovšetkým v záujme zabezpečenia
dostupnosti verejných sluţieb pre vidiecke obyvateľstvo.

Vzdelávanie

OECD vydala koncom júna 2013 svoju v poradí uţ 21. správu o vzdelávaní „Výhľad
vzdelávania 2013, OECD v číslach“ (Education at a Glance, OECD Indicators),
ktorá na základe širokého rozsahu indikátorov porovnáva stavy jednotlivých
vzdelávacích systémov v krajinách OECD, ako aj v krajinách s rozvíjajúcimi sa
ekonomikami v období globálnej recesie v rokoch 2008 aţ 2011, teda v čase, keď sa
výrazne zvýšil počet nezamestnaných a rástla miera nezamestnanosti. Podľa správy sa
vplyv finančnej krízy prejavil vo viacerých oblastiach vzdelávania. Viditeľný je najmä
v oblasti zniţovania výdavkov z verejných rozpočtov na vzdelávanie. Celkovo sa
v rokoch 2011 a 2012 zníţili rozpočty na financovanie škôl v 15 krajinách OECD
v rozmedzí 1 aţ 5%. Počas hospodárskej krízy vzrástla nezamestnanosť takmer vo
všetkých krajinách OECD. V Španielsku a Grécku zaznamenali najväčší nárast
nezamestnanosti, ale miera nezamestnanosti vzrástla tieţ výrazne v Estónsku,
Maďarsku, Írsku, Portugalsku, Slovenskej republike, Slovinsku a USA, bez ohľadu na
výšku dosiahnutého vzdelania pracovníkov. Napriek tomu správa poskytuje údaje, ktoré
potvrdzujú, ţe aj v čase krízy úroveň dosiahnutého vzdelania ovplyvňuje mieru
zamestnanosti a moţnosti jednotlivca zamestnať sa. Mať vysokoškolské vzdelanie
zvyšuje takúto pravdepodobnosť. V krajinách OECD je viac ako 80% vysokoškolsky
vzdelaných ľudí zamestnaných, zatiaľ čo so sekundárnym alebo nadstavbovým
vzdelaním bolo zamestnaných viac ako 70% osôb. Správa však tieţ poukazuje na fakt,
ţe krajinám s pomerne vysokým počtom odborne orientovaných absolventov vo veku
25 aţ 34 rokov sa podarilo zníţiť riziko nezamestnanosti mladých ľudí s vyšším
sekundárnym vzdelaním. Krajiny, ktoré majú vyšší ako priemerný (32%) podiel
absolventov odborných vzdelávacích programov, boli schopné udrţať zvýšenie miery
nezamestnanosti tejto vekovej skupiny pod 8%. Systém odborného vzdelávania
a prípravy tak zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní schopnosti krajín vysporiadať sa
s rýchlo sa meniacimi podmienkami na trhu práce. Dosiahnuté vzdelanie ovplyvňuje
nielen zamestnanosť, ale má tieţ vplyv na výšku príjmov zo závislej činnosti. Vo
všeobecnosti, priemerné príjmy vysokoškolsky vzdelaných dospelých sú 1,5-krát vyššie
ako dospelých osôb s vyšším sekundárnym vzdelaním, zatiaľ čo jednotlivci bez
vyššieho sekundárneho vzdelania zarábajú v priemere o 25% menej ako ich vrstovníci,
ktorí dosiahli takúto úroveň vzdelania. Bez ohľadu na úroveň dosiahnutého vzdelania,
stále pretrváva rozdiel v odmeňovaní pohlaví. Najväčšie rozdiely sú v zárobkoch
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vysokoškolsky vzdelaných muţov a ţien. Aj v tohtoročnom vydaní výhľadu sa OECD
zamerala na porovnávanie nákladov na učiteľov. Podľa správy sa v jednotlivých
krajinách rôznia. Záleţí to od počtu ţiakov v triede, koľko hodín strávia študenti
v triedach, ako dlho učitelia vyučujú a aké veľké sú mzdové náklady učiteľov.
Slovensko vychádza z porovnávania nie vždy úspešne. Napriek tomu, ţe
v hodnotenom období patrilo medzi sedem krajín (Rakúsko, belgické Valónsko, Fínsko,
Írsko, Island, Švédsko), ktoré zvýšili svoje rozpočty na vzdelávanie v reálnych
hodnotách v rozmedzí 1 aţ 5%, zároveň Slovensko (4,6%) patrilo medzi krajiny, ktoré
na vzdelávanie vynaloţili menej ako 5% svojho hrubého domáceho produktu. Spolu
s Brazíliou (0,9%) a Maďarskom (0,9%) patrí Slovensko (0,9%) medzi krajiny, ktoré
poskytli menej ako 1% hrubého domáceho produktu na vysokoškolské vzdelávanie.
V tomto období rástol podiel súkromného financovania vysokých škôl v priemere o 9
percentuálnych bodov. Najvýznamnejší nárast zaznamenali SR a Veľká Británia o viac
ako 12 percentuálnych bodov. Podľa správy sa na Slovensku oplatí investovať do
vzdelania. Jednotlivec, ktorý investuje do stredoškolského vzdelania, môţe očakávať,
ţe jeho celoţivotný príjem bude v priemere o 90-tis. amerických dolárov (priemer
v krajinách OECD) vyšší ako jednotlivca, čo takéto vzdelanie nedosiahol. Na Slovensku
stredoškolské vzdelanie prináša „zisk“ takmer 150-tis. amerických dolárov.
Správa ďalej prostredníctvom indikátorov poukazuje na spôsoby fungovania a vývoja
vzdelávacích systémov, poskytuje informácie o ľudských a finančných zdrojoch
investovaných do vzdelávania, porovnáva v akej miere sa naspäť vracajú náklady
investované do vzdelania v podobe zamestnanosti a výhod plynúcich z vyšších príjmov.
Správa sa ďalej venuje rôznym rodovým otázkam, vplyvom vzdelania na sociálne
postavenie jednotlivcov a skúma napríklad také otázky, aké je percento obéznej
a fajčiarskej populácie v závislosti od dosiahnutého vzdelania. V neposlednom rade sa
správa zaoberá predškolskou výchovou a vzdelávaním.

Zamestnanosť

OECD zverejnila 16. júla 2013 jednu zo svojich kľúčových vlajkových publikácií
„Výhľad OECD v oblasti zamestnanosti 2013“ (OECD Employment Outlook 2013).
Výhľad sa zaoberá pracovným trhom v čase hospodárskej krízy, a zároveň
oživovania svetového hospodárstva a vo väčšom rozsahu sa sústreďuje na analýzu
legislatívnej ochrany zamestnanosti.
Podľa správy miera nezamestnanosti zostáva stále vysoká. V januári 2012 priemerná
miera nezamestnanosti v krajinách OECD predstavovala 8,1%, čo je o 0,4
percentuálneho bodu menej ako bola v čase najväčšej nezamestnanosti v októbri 2009
a o 2,5 percentuálneho bodu viac ako v decembri 2007 na začiatku krízy. V krajinách
OECD je viac ako 48,8 miliónov osôb nezamestnaných, teda o 16 miliónov viac ako na
začiatku krízy.
Podľa prognóz OECD sa miera nezamestnanosti zvýši v roku 2013 na 8,2% a ku koncu
roka 2014 by mala klesnúť na úroveň 8%. V krajinách OECD sú veľké rozdiely
v miere nezamestnanosti, ako aj v trendoch vývoja. V piatich krajinách miera
nezamestnanosti zostala pod úrovňou 5% (Rakúsko, Juţná Kórea, Japonsko, Nórsko,
Švajčiarsko), zatiaľ čo v dvoch krajinách stúpla nad 25% (Grécko, Španielsko).
Najnovšie OECD predpovedá ďalšie zvýšenie miery nezamestnanosti do konca
roka 2014 o jeden alebo viac percentuálnych bodov v šiestich krajinách eurozóny
(Francúzsku, Taliansku, Grécku, Portugalsku, Slovinsku a Španielsku), zatiaľ čo pokles
najmenej o pol percentuálneho bodu sa očakáva v piatich krajinách (Island, Estónsko,
Nový Zéland, Kanada a USA).
Stratou zamestnania boli najviac postihnutí mladí muži s nízkou kvalifikáciou.
Naopak, miera zamestnanosti starších pracovníkov sa zvýšila. Podľa analýz OECD sa
starší pracovníci a mládež navzájom dopĺňajú a nie sú náhradou jeden za druhého na
pracovnom trhu. Vo väčšine krajín OECD mal rast miezd tendenciu spomaľovať
v rokoch 2007 aţ 2010. Je však zaujímavé, ţe na rast miezd alebo ich znižovanie
nemá kríza priamy vplyv.
Ženy vo všeobecnosti nie sú viac náchylné na stratu zamestnania ako muţi, ale po
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strate zamestnania si ťaţšie hľadajú nové. V mnohých krajinách sa zvyšuje
pravdepodobnosť dlhodobej nezamestnanosti. Skôr sa zamestnajú pracovníci
s vyšším vzdelaním ako nízko kvalifikovaní pracovníci. Väčšina znovu zamestnaných
pouţíva podobné schopnosti a zručnosti ako pouţívala v predchádzajúcom zamestnaní.
Vo väčšine krajín OECD bolo prioritou stabilizovať ekonomiku a zmieriť dopady
hospodárskeho poklesu na tých, ktorí stratili zamestnanie alebo boli ohrození stratou
svojich pracovných miest. Niektoré krajiny, akými sú Rakúsko, Japonsko a Švajčiarsko
zabránili nárastu nezamestnanosti prostredníctvom udržiavania silných
aktivačných schém. Zo správy OECD vyplýva, ţe dobre vyvinutý systém podpory
v nezamestnanosti ťaží zo silného systému podporujúceho zamestnanosť, ktorý
pomáha pri hľadaní zamestnania, je zameraný na odstraňovanie bariér zamestnanosti,
vyuţíva školiace programy a v prípade potreby pouţíva sankcie. Kritickým
komponentom sú inštitucionálne reformy. Z komparatívnej analýzy vyplýva, ţe
v krajinách OECD pretrvávajú dva alternatívne modely legislatívnej ochrany
zamestnancov.
Publikácia je dostupná na
http://www.oecd.org/els/emp/oecdemploymentoutlook.htm

Zdravotníctvo

Podľa 27. júna 2013 zverejnených Zdravotníckych údajov (OECD Health Data 2013)
celkové výdavky do zdravotníctva v krajinách OECD naďalej stagnujú. Kým
v období rokov 2000 – 2009 výdavky do zdravotníctva v krajinách OECD rástli
v priemere pribliţne 5% ročne, ich rast sa spomalil na pribliţne 0,5% v rokoch 2010
a 2011. Beţné výdavky do zdravotníctva (bez investícií) narástli počas týchto dvoch
rokov o 0,7%. Predbeţné údaje za rok 2012 naznačujú podobný trend vo viacerých
členských krajinách OECD. Pokles výdavkov OECD vysvetľuje v prvom rade
prepadom rastu vládnych výdavkov do zdravotníctva od roku 2009 – rast bol
v priemere v rokoch 2010 a 2011 blízko nuly. Vo viacerých krajinách OECD v tomto
istom období v menšej miere spomalil aj nárast výdavkov do zdravotníctva
v súkromnom sektore, kým príjmy domácností stagnovali alebo sa zníţili. Len dve
krajiny OECD zaznamenali zvýšenie výdavkov do zdravotníctva od roku 2009,
a to Izrael a Japonsko.
Zniţovanie výdavkov do zdravotníctva sa dotklo všetkých zloţiek sektoru,
predovšetkým výdavkov na lieky, ktoré mierne poklesli uţ v roku 2010, kým v roku
2011 to uţ bol citeľnejší pokles. Viaceré krajiny zvýšili doplatky pacientov na lieky
a podporovali vyuţívanie generík.
Vo viacerých krajinách OECD došlo aj k politickým rozhodnutiam zredukovať
výdavky z verejného zdravotníctva na prevenciu. Tento trend signalizovali viac ako
tri štvrtiny krajín OECD aj na rok 2011. Krajiny zniţujú aj výdavky na nemocnice,
hlavne zniţovaním platov a počtu zdravotníckeho personálu a nemocničných lôţok,
rovnako tak zvyšovaním spoluúčasti pacienta na nemocničnú starostlivosť.
Ako výsledok veľmi nízkej úrovne nárastu výdavkov do zdravotníctva v celku OECD
v rokoch 2010 a 2011, sa mierne zníţila aj úroveň hrubého domáceho produktu
vynakladaného na zdravotníctvo. Výdavky do zdravotníctva predstavovali v roku 2011
v priemere 9,3% hrubého domáceho produktu, oproti 9,5% v roku 2010. Ak tento údaj
očistíme o výdavky na investície, výdavky do zdravotníctva klesli v priemere z 9,1%
hrubého domáceho produktu v roku 2010 na 9,0% v roku 2011.
Databáza obsahuje tzv. Country page aj pre SR. Podľa nej celkové výdavky do
zdravotníctva má SR k pomere k hrubému domácemu produktu nižšie ako
priemer OECD (7,9% v roku 2011, kým priemer OECD bol 9,3%). Výdavky SR na
obyvateľa tvoria pribliţne 57% toho, čo v priemere na obyvateľa vynakladajú krajiny
OECD (1 915 amerických dolárov v roku 2011 v porovnaní s priemerom OECD na
úrovni 3 339 amerických dolárov). Podľa OECD výdavky do zdravotníctva v SR rástli
v reálnom vyjadrení v priemere o 10,9% v rokoch 2000 – 2009, čo bol najrýchlejší rast
spomedzi všetkých členských krajín za toto obdobie, pričom v roku 2010 sa rast
spomalil na 2,6%. V SR je 71% výdavkov financovaných z verejných zdrojov
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(údaj 2011), čo sa pribliţuje priemeru OECD (72%). SR mala v roku 2011 3,3 lekára
na 1 000 obyvateľov, čo sa blíţi k priemeru OECD (3,2). V počte sestier na 1 000
obyvateľov SR zaostáva s počtom 5,9 sestry za priemerom OECD, ktorý je 8,7.
Celkový počet nemocničných lôžok v SR bol v roku 2011 6,1 na 1 000 obyvateľov, čo
je nad úrovňou priemeru OECD (4,8 lôţok na 1 000 obyvateľov). Avšak, ako vo
väčšine krajín OECD, aj v SR došlo k zníţeniu počtu nemocničných lôţok. SR zaostáva
za priemerom OECD v oblasti diagnostických technológií (CT 15,0 a magnetická
rezonancia 7,0 na milión obyvateľov oproti priemeru OECD na úrovni 23,2 a 13,3
jednotiek na milión obyvateľov).
Väčšine krajín OECD sa podarilo zvýšiť priemerný vek doţitia počas posledných
desaťročí, hlavne vďaka zlepšeniu ţivotných podmienok a zdravotnej starostlivosti.
V SR bol priemerný vek doţitia v roku 2011 76,1 roka, čo je o štyri roky menej ako
priemerný vek dožitia v krajinách OECD (80,1). Najvyšší vek sa doţívajú obyvatelia
Švajčiarska (82,8 roka), Japonska a Talianska (obe 82,7 roka).
OECD Health Data je najkomplexnejšia interaktívna databáza štatistík pre oblasť
zdravotníctva a zdravotných systémov, poskytujúca komparačnú bázu pre 34
členských krajín OECD. Zdravotné štatistiky pokrývajú obdobie 1960 – 2012. Databázu
je
moţné
nájsť
na
štatistickom
portáli
OECD.Stat
alebo
na
www.oecd.org/health/healthdata.

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








... rast svetovej poľnohospodárskej výroby za posledné roky neustále oslabuje? Na ďalšie desaťročie OECD
a FAO predpovedajú ročný nárast produkcie v priemere o 1,5%, čo je menší nárast oproti projekcii z roku
2012 (1,7%), pričom v minulej dekáde bol ročný nárast poľnohospodárskej výroby 2,1%.
... narastá dôležitosť akvakultúry oproti rybolovu? Očakáva sa, že produkcia rýb z rybolovu stúpne v ďalšom
desaťročí len o 5%, kým z akvakultúry o 35%. Do roku 2015 by pritom akvakultúra mala prekonať rybolov
ako hlavný zdroj rýb pre ľudskú spotrebu.
... stredná dĺžka života pri narodení je na Slovensku 76 rokov, čo je o štyri roky menej ako je priemer krajín
OECD?
... pracujúci na Slovensku odpracujú ročne 1 793 hodín, čo je o 17 hodín viac ako priemer krajín OECD?
... podiel verejného financovania vysokoškolských inštitúcií sa stále znižuje? Zo 77% v roku 1995 na 76%
v roku 2000, 71% v roku 2005 a 68% v roku 2010.
... podiel dospelých v krajinách OECD, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie, sa od roku 2000 zvýšil takmer
o 10 percentuálnych bodov, avšak stále menej ako 35% mužov a žien dosiahlo tento stupeň vzdelania?
... prekladateľská jednotka OECD preloží ročne približne 70-tis. normostrán (300 slov/strana) do oboch
oficiálnych jazykov organizácie? Za dva roky je to približne rozsah historickej Encyklopédie Britannica.

Zdroj: OECD a podriadené organizácie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
OECD v spolupráci so švédskym parlamentom zorganizovala v Štokholme 17. – 18. júna 2013 Parlamentný seminár
OECD na vysokej úrovni. Od minulého roka sa okrem pravidelného parlamentného seminára na jeseň v Paríţi
uskutočňuje v niektorej z členských krajín ďalší seminár. Seminár v Štokholme bol zameraný na tému „Od
ekonomických turbulencií k inkluzívnemu rastu – lekcie nordického modelu?“ Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok
poslancov zo 16 krajín, okrem členských štátov OECD, napríklad aj z Lotyšska a Srbska. Počas panelových diskusií
a seminárov si poslanci vymenili názory na aktuálnu hospodársku situáciu a posúdili moţnosti prehĺbenia spolupráce
expertného zázemia národných parlamentov s OECD. Bliţšie informácie, vrátane prezentácií hlavných rečníkov, je
moţné
nájsť
aj
na
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/publicaffairs/oecdhighlevelparliamentaryseminarsweden.htm.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Štátna veterinárna a potravinová
správa SR zorganizovala 25. – 27.
júna 2013 v Mojmírovciach pri Nitre
uţ 18. ročník medzinárodného
školiaceho kurzu pod záštitou
OECD „Harmonizácia hodnotenia
kvality ovocia a zeleniny“. Počas
tohto ročníka sa hodnotila kvalita
baklaţánu, čerstvých fíg a strukovej
fazuľky. Praktická časť školenia sa
okrem interpretácii noriem pre dané
plodiny, venovala aj návšteve
pestovateľov rajčiakov a kvetov
v Podhájskej, ktorí na vykurovanie
skleníkov vyuţívajú termálnu vodu,
a pestovateľov ovocia a zeleniny
v Dvoroch nad Ţitavou. Na školení sa
zúčastnili zástupcovia obchodných
reťazcov pôsobiacich na

slovenskom trhu, inšpektori
regionálnych zloţiek a zástupcovia
ústredia Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR, zahraniční
hostia z Maďarska, Českej republiky,
Turecka, Rakúska, Nemecka, Litvy
a Malty.

Foto: ŠVPS SR

V priestoroch Finančného riaditeľstva
SR v Banskej Bystrici sa 24. – 27.
júna 2013 uskutočnil seminár
zameraný na prípadové štúdie na
„Reštrukturalizáciu podnikania
v kontexte transferového
oceňovania“. Seminár bol realizovaný
v spolupráci s OECD, za účasti
experta na transferové oceňovanie
z oddelenia transferového oceňovania
Foto: Finančné riaditeľstvo SR
a finančných transakcií Stefaana
Debaetsa, ktorý seminár viedol.
o najnovšom vývoji v oblasti
transferového oceňovania (kapitoly
Na seminári boli prediskutované
I a III smernice OECD o transferovom
temy:
oceňovaní).
 Aktuálne informácie

Hlavnou témou tohtoročného školenia
bolo vzdelávanie inšpektorov v oblasti
kontroly kvality ovocia a zeleniny
v štátnej a súkromnej sfére.
Certifikáty úspešným absolventom
školenia odovzdal na slávnostnom
vyhodnotení štátny tajomník
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR Štefan Adam.
Medzinárodný školiaci kurz tradične
organizuje Slovenská republika. Od
roku 2002 sa kurz koná pod záštitou
OECD a od roku 2006 pod záštitou
Európskej hospodárskej komisie
Organizácie spojených národov.
Školenie sa koná v rámci Schémy
OECD pre uplatňovanie
medzinárodných noriem kvality pre
ovocie a zeleninu.







Aspekty transferového
oceňovania
v reštrukturalizácii
podnikania.
Otázky týkajúce sa
transferového oceňovania
nehmotného majetku.
Oceňovanie nehmotného
majetku (licencie a predaj
nehmotného majetku,
licenčné poplatky).
Sluţby v rámci skupiny
a s tým súvisiace úpravy.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Účasť OECD na aktivitách SR
Po zasadaní Rady guvernérov
Európskej centrálnej banky 3. mája
2013 v Bratislave sa uskutočnila
konferencia organizovaná Národnou
bankou Slovenska pod názvom „20
rokov prechodu – skúsenosti
a výzvy“. Na konferencii, ktorú otvoril
guvernér Jozef Makúch spolu
s členom výkonnej rady Európskej
centrálnej banky Yvesom Merschom,
vystúpil aj zástupca OECD, riaditeľ
oddelenia pre ekonomické štúdie
krajín (vrátane SR) Andreas
Woergoetter. V prvej časti
konferencie vystúpili guvernéri
fínskej, rakúskej a talianskej
centrálnej banky na tému zhodnotenia
vývoja monetárnej politiky za
posledných dvadsať rokov a vplyvu
krízy na finančnú integráciu strednej

Foto: Stála misia

a východnej Európy. Expert OECD
vystúpil v panelovej diskusii na tému
vývoja ekonomických politík
v tranzitívnych krajinách a budúce
výzvy. Poukázal na hlavné výzvy
v postkomunistických krajinách, akými
sú nominálna konverzia spojená
s vyššími cenami,

Zástupca generálneho tajomníka OECD Yves Leterme
sa 18. júna 2013 zúčastnil konferencie „Európske fondy –
investícia do budúcnosti“, ktorú organizovala Americká
obchodná komora v spolupráci so Zastúpením Európskej
komisie na Slovensku. Konferenciu otvorili predseda vlády
SR Robert Fico a podpredseda Európskej komisie Maroš
Šefčovič. Počas svojho vystúpenia v paneli „Efektívna
verejná správa“ Leterme vyzdvihol unikátny expertný
potenciál OECD v tejto oblasti vychádzajúci z mnoţstva
realizovaných štúdií a odporúčaní. Zároveň naznačil aj
moţnosti vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii
reformy verejnej správy v SR – Program ESO (Efektívna,
spoľahlivá a otvorená štátna správa).

Foto: Stála misia

potreba presunúť zdroje zo
zahraničného sektora na domáci za
pomoci zníţenia cien, viac domácich
motorov na naštartovanie
ekonomického rastu. Ďalšou výzvou
je, aby banky poskytovali pôţičky
malým a stredným podnikateľom
namiesto domácnostiam.
K významným prorastovým
opatreniam patrí aj zmena priorít
v rámci implementácie štrukturálnych
fondov, a to zameranie na reformy
úradov práce, financovanie malých
a stredných podnikov a inovácie.
Spolu s ostatnými panelistami sa
expert OECD zhodol na potrebe
štrukturálnych reforiem vo
vzdelávacom systéme, najmä
vysokého školstva a odbornej praxe
a trhu práce.

Foto: Stála misia

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Zdruţením
podnikateľov Slovenska zorganizovali odbornú
konferenciu k budovaniu systému merania dopadov
prijímanej legislatívy (tvz. Regulatory Impact
Assessment). Konferencia sa konala za aktívnej
participácie OECD a zástupcov Českej republiky, ktorá
komplexný systém uviedla do praxe v roku 2011.
Slovenská republika je jednou z mála členských krajín
OECD, ktorá tento systém nemá inštitucionálne
zavedený. Systémové zavádzanie exaktného vyčísľovania
dopadov navrhovanej legislatívy (z hľadiska dopadov na
ţivotné prostredie, sociálnu oblasť, ako aj dopadov na
podnikateľské prostredie) výraznou mierou prispieva
k hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných
prostriedkov.
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Rozhovor s...

Vierou Baričičovou
vedúcou odboru organizácie trhu
Štátnej veterinárnej a potravinovej
správy SR

Foto: ŠVPS SR

SR je aktívnym členom
Schémy OECD pre
uplatňovanie
medzinárodných noriem
kvality pre ovocie
a zeleninu.
V čom spočíva podstata
tejto schémy?

Podstata schémy spočíva v medzinárodnej harmonizácii kontrolných postupov v sektore
kvality ovocia a zeleniny. Prispieva k tomu najmä tvorba vysvetľovacích broţúr, ktoré
slúţia na jednotnú interpretáciu noriem kvality. Toto vlastne bola aj hlavná úloha
schémy pri jej zaloţení v roku 1962. Postupne sa jej činnosť rozširovala aţ do dnešnej
podoby. V súčasnosti má schéma nasledujúce okruhy činností:
- Tvorba vysvetľovacích materiálov pre interpretáciu noriem kvality.
- Tvorba príručiek pre uplatňovanie správnych pracovných postupov (Príručka
pre inšpekčné postupy, Príručka pre stanovenie vnútornej kvality plodov,
Príručka pre vzdelávanie, Príručka pre hodnotenie rizika).
- Organizovanie pravidelných zasadnutí predstaviteľov národných inšpekčných
sluţieb v sektore kontroly kvality ovocia a zeleniny.
- Organizovanie medzinárodných školení, seminárov a aktivít v rámci budovania
kapacít (ako jediné školenie pod oficiálnou záštitou OECD je medzinárodné
školenie „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“, ktoré
organizuje SR). SR sa aktívne zúčastňuje najmä na vzdelávacích aktivitách –
podieľali sme sa na organizácii školení v Gruzínsku, Srbsku, Čiernej Hore,
Moldavsku a Keni, pričom na všetky uvedené aktivity bol vyuţitý dobrovoľný
príspevok SR do OECD.
- Hodnotiace Peer Reviews, ktoré objektívne posudzujú úroveň výkonu kontroly
kvality v jednotlivých členských krajinách schémy (doteraz prebehlo
hodnotenie Maďarska, SR v roku 2009, Maroka, Turecka, Holandska a v roku
2013 je plánované hodnotenie Španielska).

V minulosti ste boli
predsedníčkou
i podpredsedníčkou
schémy.
V čom vidíte prínos tejto
schémy pre Slovensko
a aké sú naše hlavné
aktivity v rámci schémy?

V schéme som pôsobila tri roky ako predsedníčka a šesť rokov ako podpredsedníčka,
keďţe v rámci tzv. rotačného predsedníctva sa volí predsedníctvo na trojročné obdobie.
Keďţe SR musela absolvovať celý prijímací proces ako nová krajina po rozdelení
Československa v roku 1993, v roku 1996 sme boli prijatí za riadneho člena schémy
ešte ako nečlenská krajina OECD (Pozn: SR sa členom OECD stala v roku 2000). SR sa
od začiatku aktívne zapojila do práce schémy, veď úroveň inšpekčnej sluţby (vtedy
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia) bola minimálne na takej
úrovni, ako v najrozvinutejších členských krajinách. Môţeme povedať, ţe sme
nevstupovali do schémy nepripravení ako viaceré krajiny po roku 2000, to znamená, ţe
sme uţ mali funkčný systém kontroly kvality a uplatňovali sme medzinárodné normy
kvality uţ od roku 1954 (normy Európskej hospodárskej komisie Organizácie
spojených národov). Náš systém vzdelávania inšpektorov patrí dlhé roky medzi
najlepšie v rámci Európy, takţe logicky sme túto výhodu vyuţili a podieľame sa najmä
na vzdelávacích aktivitách pre menej skúsené krajiny. SR vypracovala aj „Príručku
OECD pre vzdelávanie inšpektorov v kontrole kvality ovocia a zeleniny“, ktorá bola
schválená plenárnym zasadnutím schémy v roku 2011. V roku 2012 bola schválená
vysvetľovacia broţúra pre dyňu červenú, ktorú sme vypracovali za jeden rok. Stalo sa
tak po prvýkrát, zvyčajne trvá proces tvorby broţúry aj niekoľko rokov.
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Tím Štátnej veterinárnej
a potravinovej správy
SR pod Vaším vedením
už 18 rokov organizuje
medzinárodný školiaci
kurz v Mojmírovciach pri
Nitre, ktorý sa posledné
roky koná pod záštitou
OECD a EHK OSN.
Aká je podľa Vás
pridaná hodnota tohto
školenia?

Medzinárodný školiaci kurz sme začali organizovať v roku 1995 ešte ako Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia, prvé roky sme pozývali skúsených
pracovníkov inšpekcie (Horticultural Marketing Inspection) z Veľkej Británie
a zúčastňovalo sa ho iba päť krajín – SR, Česká republika, Poľsko, Maďarsko
a Holandsko. Postupne sme celú štruktúru kurzu dostali aţ na dnešnú úroveň,
v spolupráci so sekretariátom schémy poskytujeme priestor všetkým členským
krajinám, aby prezentovali svoje skúsenosti z kontroly kvality, predstavili svoje
národné inšpekčné sluţby a, samozrejme, predniesli interpretáciu noriem. Kaţdý ročník
má nosnú tému, tento rok to bolo napríklad vzdelávanie v štátnej a súkromnej sfére,
minulý rok bol zameraný na systém riadenia kvality. Fakt, ţe dve najdôleţitejšie
medzinárodné organizácie v oblasti noriem kvality – OECD a Európskej hospodárskej
komisie Organizácie spojených národov, bez váhania odsúhlasili záštitu nad naším
kurzom, snáď potvrdzuje dobré meno Slovenska v sektore ovocia a zeleniny. Kurz
okrem odborných prednášok prináša aj moţnosť diskusie na kaţdú tému, nadviazanie
osobných kontaktov s kolegami z iných krajín a výmenu skúseností z kontroly kvality.
K dobrému menu kurzu prispieva aj krásne prostredie kaštieľa v Mojmírovciach
a vynikajúca spolupráca s manaţmentom kaštieľa, ktorá trvá uţ neuveriteľných 18
rokov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
na mesiace september a október 2013:

9. september9. – 11. september
23. – 24. september
26. – 27. september
2. október 7. – 8. október
9. – 10. október
24. – 25. október

- Rotterdam, odborná konferencia k prístavným mestám, prezentácia projektu „Dunajská os“
- Paríţ, Výbor pre bezpečnosť jadrových zariadení NEA
- Paríţ, Globálne fórum pre ţivotné prostredie na tému zmeny klímy
- Paríţ, Seminár o dlhodobých scenároch pre agropotravinársky sektor
- Paríţ, Konferencia národných bánk SR a Českej republiky pri príleţitosti 20. výročia ich
vzniku
- Paríţ, Seminár zameraný na PPP projekty pre inovácie v poľnohospodárstve
- Paríţ, Riadiaca rada IEA
- Paríţ, Riadiaci výbor NEA

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.
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.
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Pripravujeme aktualizáciu „Príručky pre delegátov“
V priebehu leta pripraví stála misia aktualizovanú verziu svojej „Príručky pre delegátov“, v ktorej budú zohľadnené
výmeny pracovníkov na stálej misii, ako aj zmeny cien miestnej dopravy v Paríţi. Uvítame kaţdý dobrý nápad, ktorý by
bol prínosom pri Vašich návštevách OECD a jej podriadených organizácií v Paríţi.

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autorský tím – kolektív stálej misie:
Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, Peter Spišiak, Pavol Seko, Adriana Váňová, Matej Dostál,
Andrea Brezanová, Kristína Gendová Ruzsíková
Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 15.7.2013)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
Tel: 0033 1 56 26 50 90
oecd.paris@mzv.sk

www.oecdparis.mfa.sk
www.oecd.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD (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), Južná 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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