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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
dovoľte mi v úvode popriať Vám v mene celého kolektívu Stálej misie SR pri OECD zdravie a spokojnosť v roku
2014!
Rok 2013 znamenal pre Slovenskú republiku na pôde OECD predovšetkým rokovania, ako aj vystúpenie predsedu
vlády SR Roberta Fica v Rade OECD, vstup do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) a pripomenutie si 20.
výročia samostatnosti Slovenskej republiky niekoľkými akciami na pôde organizácie. Všetky tieto aktivity sa udiali
prakticky v procese podstatnej zmeny obsadenia kolektívu stálej misie, ako aj vedenia riadiaceho odboru na
Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Vrcholom práce bolo Zasadnutie Rady OECD na
ministerskej úrovni (MCM), ktoré prinieslo, o.i., aj rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní Kolumbie a Lotyšska
do OECD. Zároveň sa naštartovala medzi členskými krajinami a sekretariátom OECD diskusia o vnútornom riadení
organizácie s ambíciou zvýšiť relevantnosť a efektívnosť jej pôsobenia.
Prvé číslo dvojmesačníka venujeme ešte reflexii aktivít posledných dvoch mesiacov minulého roka, počas ktorých
najviac rezonovalo zasadnutie Riadiacej rady Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na ministerskej úrovni
(prinášame Vám rozhovor so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Dušanom Petríkom) a novembrový
pohľad OECD na vývoj globálnej ekonomiky na roky 2014 – 2015, v ktorom organizácia opätovne upriamuje
pozornosť na dôležitosť realizácie dlhodobých opatrení, t.j. štrukturálnych reforiem.
Rok 2014 sme začali pokračujúcim opatrným pohľadom na zotavovanie globálnej ekonomiky, zvlášť eurozóny,
z globálnej krízy. Stála misia SR pri OECD chce byť svojou činnosťou naďalej príspevkom pri hľadaní riešení
a odpovedí na hospodárske výzvy SR, a preto plánujeme prioritne zamerať svoju činnosť na nasledujúce priority, resp.
byť príspevkom k: 1) pokračujúcej konsolidácii verejných financií, 2) formulácii a realizácii systémových prorastových
opatrení posilňujúcich zdravý a udržateľný hospodársky rast a vyššiu konkurenčnú schopnosť Slovenska a 3)
k energetickej politike. Stála misia plánuje systémovejšie napomôcť vytvoreniu podmienok a príležitostí na budovanie
analytických kapacít verejnej správy SR, aj v kontexte prípravy SR na predsedníctvo v EÚ. Pozorne budeme
monitorovať najmä prístupový proces Ruskej federácie do OECD, ako aj sledovať vonkajšie vzťahy OECD, najmä
s kľúčovými partnermi, ktorými sú Čína, India, Indonézia, Brazília a Južná Afrika, ďalej angažovanosť organizácie
v aktivitách Skupiny G20 (predovšetkým prostredníctvom iniciatív BEPS a TiVA).
Naďalej Vás plánujeme pravidelne informovať v našich anotáciách o publikáciách OECD relevantných pre
potreby Slovenska a pokračovať v snahe stálej misie prinášať viac informácií zo života OECD, zvlášť jej
komparatívnych sektorových výstupov, do slovenského odborného prostredia a tak prispieť k posilňovaniu odbornej
kapacity všetkých jeho aktérov – vládneho, privátneho, ako aj mimovládneho sektora.
Vážené, kolegyne, kolegovia,
začali sme nový rok spolupráce a s jeho príchodom Stála misia SR pri OECD pripravila Správu o činnosti stálej
misie v roku 2013. Nájdete ju čoskoro zverejnenú na webovej stránke našej misie. Do pozornosti Vám dávame aj
niektoré organizačno-logistické novinky, ktoré OECD prináša pre delegátov od februára. Je to príspevok organizácie
k zlepšovaniu služieb pre členské krajiny za súčasného šetrenia nákladov na prevádzku konferenčného centra
a ochrany životného prostredia.
Teším sa na ďalšie rozvíjanie našej spolupráce.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Rozvojová
spolupráca

Prístupový proces do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) sa vstupom
Slovenska (17. septembra 2013) neskončil. Počas zasadnutia výboru 3. decembra 2013
sa prerokovala pripravenosť Slovinska na členstvo v DAC-u. Aj v tomto prípade sa
členovia výboru vyjadrili pozitívne a jednohlasne schválili Slovinsko ako 29. člena
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc.
Pripomíname, že v októbri 2013 vstúpilo do DAC-u Poľsko a v máji 2013 aj Česká
republika. Z krajín V4 sú tak v súčasnosti členmi DAC-u tri krajiny.
OECD vydala v decembri publikáciu „Správa o rozvojovej spolupráci 2013.
Odstránenie chudoby“ (Development Cooperation Report 2013. Ending Poverty).
Správa konštatuje, päť rokov pred stanoveným termínom 2015, že došlo k naplneniu
prvého miléniového rozvojového cieľa o znížení chudoby na polovicu. Napriek tejto
skutočnosti však v súčasnosti na svete stále žije viac ako 1,2 miliardy ľudí v chudobe.
Autori publikácie na základe analyzovania faktov uvádzajú, že v súčasnosti je možné
odstrániť chudobu, no svetové spoločenstvo musí pre to spraviť maximum. Veľkú nádej
v tomto smere poskytuje Globálne partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu, ako
unikátna koalícia vlád, občianskych spoločností, súkromného sektora a medzinárodných
inštitúcií. Kľúčovou úlohou globálneho partnerstva je poskytnúť zainteresovaným
stranám fórum na prediskutovanie rôznych rozvojových politík a nástrojov, zdieľať
dobré skúsenosti, podporovať spoluprácu a konkrétne činnosti, t.j. oblasti, ktoré sú
nevyhnutnou podmienkou na úspešné plnenie rozvojovej agendy aj po roku 2015.

Zelený rast a trvalo Tohtoročné decembrové Fórum pre zelený rast a trvalo udržateľný rozvoj sa
udržateľný rozvoj venovalo stimulovaniu a mobilizácii súkromných investícií na podporu zelených

infraštruktúr a technológií, vrátane využitia investičných politík. Cieľom fóra bolo
diskutovať o možnostiach zlepšenia akčných rámcov politík na podnietenie dlhodobého
súkromného financovania zeleného rastu. Plenárne zasadnutia sa venovali základným
problémom, ktoré sa spájajú s mobilizáciou súkromných investícií pre zelené
infraštrukturálne projekty a aktuálne dostupným možnostiam, novátorským finančným
mechanizmom umožňujúcim podporu zelených investícií, ako aj špecifickým riešeniam
pre mobilizáciu investícií v sektore dopravy (panelové zasadnutie ITF). Paralelné
zasadnutia sa venovali týmto témam viac do hĺbky, pričom ich cieľom bolo aj
identifikovanie nedostatkov vo vedomostiach a priorít pre budúce aktivity. Vo svojom
záverečnom prejave generálny tajomník OECD Angel Gurría pomenoval tri kľúčové
prístupy, ktoré by mali byť nápomocné na zatraktívnenie zelených investícií. Vlády by
mali vysielať jasné signály pre súkromný sektor, keďže na jednej strane sa usilujeme
o zelené investície, na druhej strane však treba povedať, že stále pretrváva masívna
podpora fosílnych palív. Ďalej je dôležitý politický rámec, ktorý by mal byť dobre
nastavený, so stabilnými a predpovedateľnými stimulačnými schémami, predovšetkým
za účelom posilnenia dôvery investorov v sektore obnoviteľných zdrojov energie.
Netreba zabúdať ani na odstraňovanie nedostatkov vo vedomostiach, zrozumiteľne
pomenovať, čo so sebou zelené infraštruktúry prinášajú a čo stoja. Jednou z otázok,
ktoré si je potrebné zodpovedať, je aj to, ako zapojiť malé a stredné podniky do
„ozeleňovania“ infraštruktúry. Podľa jeho slov: „Napredovanie v agende zeleného rastu
je jednou z najdôležitejších výziev súčasnosti. Musíme využiť všetky naše vedomosti
a zapojiť súkromný sektor. Ak v tom zlyháme, zlyháme aj v zabezpečení adekvátnej
vodnej, dopravnej a energetickej infraštruktúry pre našich občanov s významnými
dopadmi na naše životné prostredie.“

Foto: OECD

Viac o fóre je možné nájsť na www.oecd.org/greengrowth/gg-sd-2013.htm.
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Sektorové a prierezové politiky
Doprava

„Výhľad pre sektor dopravy“ (ITF Transport Outlook) Medzinárodného dopravného
fóra (ITF) prechádza od vydania 2013 do nového režimu, t.z., že bude v nasledovných
ročníkoch už vydávaný v súlade s komunikačnou a publikačnou stratégiou OECD.
Na prvý pohľad sa mení dizajn obálky výhľadu, ktorá viac reflektuje sériu
pravidelných výhľadov OECD a odkláňa sa od doteraz zaužívaného dizajnu s prvkami
ITF. Dopravné fórum si od tejto zmeny sľubuje predovšetkým väčšiu viditeľnosť
výhľadu a lepšie prepojenie na OECD, ktorej je podriadenou organizáciou. Vydanie
2013 je prechodným, od roku 2014 bude výhľad už úplne zosúladený s publikačnými
štandardmi OECD a bude na predaj dostupný aj cez e-Library OECD. Novinkou je aj
zahrnutie štatistickej prílohy do výhľadu, ktorá bola doteraz publikovaná samostatne
v inej publikácii ITF „Trendy v sektore dopravy“ (Trends in the Transport Sector).
Dochádza aj k „odpojeniu“ výhľadu od Výročného samitu ministrov dopravy v Lipsku,
pričom v roku 2013 bola v Lipsku prezentovaná len jeho časť zameraná na financovanie
sektora dopravy. ITF chce dať takto výhľadu viac pozornosti, aby nezanikol ako jeden
z mnohých výstupov samitu, ale na druhej strane, aby bol zároveň schopný reflektovať
jeho závery. Preto vydanie jeho finálnej verzie v roku 2013 prišlo až ku koncu roka.
Okrem už tradičných projekcií pre sektor dopravy a jeho dopadov na životné prostredie
(emisie CO2 z dopravy), ekonomiku a mobilitu tovarov a osôb, vychádzajúcich
z analytickej práce malého expertného tímu ITF (ktoré v súčasnosti funguje len s niečo
vyše 30 zamestnancami), prináša výhľad aj spomínanú kapitolu o financovaní sektoru
dopravy. Venuje sa predovšetkým možnostiam tvorby udržateľných finančných
mechanizmov v dopravnom sektore a podčiarkuje potrebu dlhodobých stratégií
financovania. ITF do tejto kapitoly zahrnula aj hlavné zistenia a odkazy ďalšej svojej
publikácie zameranej na PPP projekty v doprave „Lepšia regulácia verejnosúkromných partnerstiev pre dopravnú infraštruktúru“ (Pozn.: Informovali sme o nej
v predchádzajúcom vydaní dvojmesačníka). Pripomíname základný odkaz publikácie,
a to, že doterajšie skúsenosti krajín s PPP projektmi pre dopravnú infraštruktúru sú
zmiešané, bez ohľadu na úroveň ich ekonomického rozvoja či komplexnosti
regulačného rámca.
Viac o výhľade je možné nájsť na
www.internationaltransportforum.org/Pub/new.html#Outlook2013.

Ekonomika

Hlavným odkazom novembrového „Ekonomického výhľadu OECD na roky 2014 –
2015“ je, že globálna ekonomika sa dostáva z pomalého pokrízového rastu,
pribudli však ďalšie riziká. Ozdravenie globálnej ekonomiky zostáva mierne
a nerovnomerné, s pretrvávajúcimi rozdielmi vo vývoji ekonomickej aktivity medzi
vyspelými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami (BRIICS), ako aj rozdielmi vo vnútri týchto
ekonomík. OECD oproti májovej prognóze znížila vyhliadky globálneho rastu hrubého
domáceho produktu v rokoch 2013 a 2014. V roku 2013 organizácia očakávala rast
reálneho hrubého domáceho produktu krajín OECD na úrovni 1,2%, na rok 2014 je to
2,3% a v roku 2015 rast 2,7%. Oproti poslednej prognóze OECD upravila
v novembrovej správe rast reálneho hrubého domáceho produktu eurozóny o 0,2
percentuálneho bodu v roku 2013 z -0,6% na -0,4% a v roku 2014 z 1,1% na 1,0%.
Eurozóna sa tak podľa OECD dostane v roku 2014 z recesie. Na rok 2015
organizácia odhaduje pre eurozónu 1,6%-ný rast reálneho hrubého domáceho
produktu. OECD v správe prognózovala rast ekonomiky SR na úrovni 0,8%, v roku
2014 1,9% a v roku 2015 2,9%. V porovnaní s májovým ekonomickým výhľadom
OECD SR mierne znížila (o 0,1 percentuálneho bodu) odhad rastu na rok 2014 na 1,9%.
V roku 2015 predpovedá OECD pre SR rast na úrovni 2,9%. V porovnaní s májovou
prognózou OECD znížila odhad rastu pre viaceré rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré sú
postihnuté najmä negatívnymi vplyvmi politických rozhodnutí vyspelých ekonomík.
Rast v ekonomikách krajín BRIICS zostáva nerovnovážny, s najvyšším rastom Číny na
úrovni 8,2% v roku 2014 a 7,5% v roku 2015.
Dlhotrvajúce riziká ekonomického výhľadu OECD, akými sú krehkosť bankového
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sektora eurozóny a fiškálna situácia v Japonsku, organizácia doplnila o nové
obavy, predovšetkým možnosť výraznej finančnej nestability vo vyspelých, najmä
však v rozvíjajúcich sa ekonomikách v dôsledku ukončenia nekonvenčnej menovej
politiky v USA a negatívnych následkov patovej politickej situácie pri dosiahnutí
dlhového stropu v USA začiatkom roku 2014. V prípade, že sa tieto riziká nenaplnia,
nedávne zlepšenie finančných podmienok, podpora uvoľnenej menovej politiky a nižší
tlak na fiškálnu konsolidáciu postupne zvýšia globálnu aktivitu a svetový obchod
počas nasledujúcich dvoch rokov.
Vo viacerých krajinách OECD pretrvá vysoká miera nezamestnanosti, pričom celková
miera nezamestnanosti krajín OECD do konca roka 2015 klesne len o 0,5
percentuálneho bodu. Organizácia predpovedá ďalej mierny pokles miery
nezamestnanosti v eurozóne ako celku z 12,1% v roku 2014 na 11,8% v roku 2015.
V SR očakáva pokles miery nezamestnanosti z úrovne 14,4% v roku 2013 na 14,2%
v roku 2014 a ďalší pokles o 0,5 percentuálneho bodu v roku 2015 na úroveň 13,7%.
OECD odporúča všetkým krajinám pokračovať v riešení svojich priorít
v štrukturálnych politikách. Podľa slov generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu:
„Potrebné je opraviť motor svetového rastu. Avšak na poli menovej a fiškálnej politiky
sa už nedá veľa spraviť, preto sa namiesto krátkodobých opatrení treba zamerať na
dlhodobé opatrenia, akými sú štrukturálne reformy.“ Štrukturálne reformy sú potrebné,
a to najmä v Japonsku, eurozóne a mnohých rozvíjajúcich sa ekonomikách na zlepšenie
vyhliadok rastu, s pozitívnymi účinkami na dynamiku dlhu a opätovné vyváženie
globálneho rastu. OECD Slovensku odporúča predovšetkým posilniť aktívne politiky
trhu práce na zvýšenie zamestnanosti, tvorbu pracovných miest a podporu produktivity.
Okrem toho zdôrazňuje, že napriek tlaku na konsolidáciu je potrebné, aby vláda
uprednostnila investície do infraštruktúry a vzdelávania.
Správu je možné nájsť na www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm.
OECD zverejnila v poradí druhú správu s názvom „How is Life? 2014“, ktorá je
súčasťou iniciatívy z roku 2011 na meranie blahobytu a pokroku nad rámec tradičných
ukazovateľov, akým je hrubý domáci produkt. K výstupom merania blahobytu
generálny tajomník Angel Gurría poznamenal: „Je to pripomienka toho, že ústredným
cieľom hospodárskych politík je zlepšiť životy ľudí. Potrebujeme premyslieť, ako
umiestniť potreby ľudí do centra tvorby politík.“
OECD zdôrazňuje, že kríza mala veľký dopad na ekonomický blahobyt
domácností, čo sa premietlo do vyššej nezamestnanosti, nedobrovoľnej práce na
čiastočný úväzok, finančnej neistoty a chudoby. Spokojnosť so životom a dôvera
v inštitúcie sa výrazne znížili v krajinách ťažko postihnutých krízou, pričom
subjektívny pocit stresu obyvateľov stúpal. V oblasti zdravotného stavu však boli na
celkovej populácii zaznamenané iba malé alebo žiadne zmeny, čo môže znamenať, že
negatívne účinky krízy na zdraví sa môžu prejaviť v dlhodobom horizonte, prípadne
postihnú iba špecifickú skupinu populácie.
OECD sa v správe zamerala na rodové rozdiely v blahobyte a konštatuje, že rozdiely sa
v posledných desaťročiach znížili, hoci muži dosahujú stále vyššie skóre ako ženy
v mnohých oblastiach. Ženy žijú dlhšie ako muži, ale aj častejšie trpia chorobami.
Dievčatá dosahujú v škole lepšie výsledky ako chlapci, naďalej sú však nedostatočne
zastúpené v kľúčových oblastiach vzdelávania, ktoré poskytujú väčšie pracovné
príležitosti. Ženy stále zarábajú menej ako muži, trávia viac hodín nezaplatenou prácou
a je pre nich ťažšie dosiahnuť vrchol kariéry alebo začať vlastné podnikanie. Muži sú
častejšie obeťami vrážd a prepadnutí, ženy sú však primárnym cieľom partnerského
násilia. OECD poukazuje na to, že rodové rozdiely nie sú len problémom žien, muži
a chlapci sú čoraz viac vystavovaní neistým vyhliadkam na zamestnanie a musia sa
prispôsobiť meniacim sa úlohám a sociálnym očakávaniam. Meranie blahobytu si preto
vyžaduje posun od merania rozdielov medzi mužmi a ženami smerom k širšiemu
zhodnoteniu príležitostí a nerovností špecifických pre obe pohlavia.
Meranie kvality zamestnania je náročné, pretože zahŕňa mnoho rôznych aspektov, od
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príjmov až po sociálne vzťahy na pracovisku. Koľko autonómie majú ľudia, či majú
jasne vymedzené pracovné ciele a podporu kolegov – to všetko môže ovplyvniť kvalitu
zamestnania.
OECD zdôrazňuje, že politici a občania musia vedieť, aký môžu mať rozhodnutia,
ktoré príjmu vlády dnes, dopad na úroveň ich blahobytu v budúcnosti. Meranie
pravdepodobnosti toho, či blahobyt bude dlhodobo udržateľný, je výzvou, pretože
vyžaduje dôkladné pochopenie toho, čo bude dôležité pre blahobyt v budúcnosti.
Aj keď OECD tvrdí, že výsledky merania blahobytu iniciatívou „Index lepšieho života“
nemajú víťaza, SR sa v porovnaniach krajín OECD umiestnila v strednom pásme spolu
s krajinami, akými sú napríklad Poľsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo a Španielsko
(umiestnilo sa tu až 60% krajín). Najlepšie v porovnaní vychádzajú Austrália, Kanada,
Dánsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a USA, a naopak, najslabšie výsledky vo
všetkých ukazovateľoch lepšieho života dosiahli Mexiko, Portugalsko, Turecko,
Grécko, Maďarsko, Estónsko a Čile.
Viac k správe je možné nájsť na www.oecd.org/statistics/howslife.htm.

Foto: OECD

Energetika

Zástupkyňa Ministerstva financií SR Daniela Kľučková uložila 21. novembra 2013
v indonézskej Jakarte počas Globálneho fóra o transparentnosti a vzájomnej výmene
daňových informácií ratifikačnú listinu SR k „Dohovoru o vzájomnej
administratívnej pomoci v daňových záležitostiach“. Dohovor podpísal minulý rok
v máji počas Ministerského zasadnutia Rady OECD v Paríži podpredseda vlády
a minister financií SR Peter Kažimír. Slovenská republika získala uzavretím dohovoru
účinný multilaterálny nástroj na boj proti daňovým únikom umožňujúci priamu
spoluprácu s daňovými správami štátov, ktoré dohovor podpísali. K dnešnému dňu
k nemu pristúpili už takmer všetky členské krajiny OECD a celkovo viac ako 60 krajín.
Riadiaca rada Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) zasadala 19. – 20.
novembra 2013 v Paríži na ministerskej úrovni. Jej nosnou témou bola „Globálna
synergia pre energiu zajtrajška“. Rokovanie ministrov členských krajín IEA
a predstaviteľov medzinárodných energetických spoločností reprezentujúcich tri
štvrtiny svetovej spotreby energie, sa zameralo na prijatie politických stratégií pre
riešenie výziev, ktoré prináša meniaca sa energetická mapa. Vedúcim delegácie SR
na ministerskej schôdzke bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Dušan
Petrík. Rokovania vychádzali zo zistení „Svetového energetického výhľadu IEA
2013“. Ministri poukázali na zásadný význam udržateľnej energie pre pokrok
a rozvoj a na potrebu prehlbovania medzinárodnej spolupráce pri riešení globálnych
energetických výziev, z ktorých najzávažnejšou je zmena klímy.
Témami jednotlivých plenárnych zasadnutí boli:
 Implikácie meniacej sa energetickej mapy na konkurencieschopnosť.
Zasadnutie sa zameralo na posúdenie meniacich sa trendov v dopyte, ponuke a preprave
energie a ich vplyv na energetickú bezpečnosť, obchod a geopolitický vývoj.
Konkurencieschopnosť a energia, energia pre udržateľný rast, odpojenie ekonomického
rastu od spotreby fosílnych palív, úloha obnoviteľných zdrojov energie a prínosy
energetickej efektívnosti ku konkurencieschopnosti boli ďalšími témami diskusie
ministrov. Rozvoj efektívnejších integrovaných energetických trhov, dokončenie
integrácie trhu s energiou v Európe, posilnenie energetickej infraštruktúry (efektívne
prepojenia národných sietí, umožnenie skladovania energie a obnoviteľných zdrojov
energie) a zvýšenie energetickej efektívnosti tvoria podľa ministrov kľúčové prvky
stratégie pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomík. Pokračovanie práce IEA
v tejto dôležitej téme bolo podporené ministrami.
 Klíma a energia – ich vzájomný vzťah.
Nosnou témou bolo riešenie dopadov energetiky na zmenu klímy a dôsledkov
klimatických zmien na odolnosť energetického sektoru a celkovú energetickú
bezpečnosť. Ministri sa zamerali na posúdenie súdržnosti nízkouhlíkových cieľov
s cieľmi energetickej bezpečnosti, úlohu jadrovej energie a jej príspevku k dosiahnutiu
dvojstupňového klimatického cieľa, opatrenia na zvýšenie odolnosti energetickej
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infraštruktúry voči zmene klímy a na rozširovanie investícií do čistých energetických
technológií. Predstavitelia energetických spoločností prezentovali záujem súkromného
sektoru o jasný rámec pre budúce investičné potreby na zmierňovanie zmeny klímy.
Podľa záverov, dosiahnutie scenára 2 ºC je stále menej pravdepodobné, uhlie
a ostatné fosílne palivá, ktoré tvoria 80% globálneho energetického mixu, ostanú
„chrbticou“ energetických systémov aj v budúcnosti. Technológie potrebné na riešenie
zmeny klímy sú dostupné, vrátane kľúčovej oblasti, ktorou je energetická efektívnosť.
Úlohou vlád je prijať cieľ pre znižovanie zmeny klímy a vytvoriť rámec, v ktorom bude
súkromný sektor pôsobiť. Priemysel očakáva signál o cenách uhlíka. Členské krajiny
podporili odporúčania IEA uverejnené v kapitole „Svetového energetického výhľadu“
s názvom „Prekleslenie klimaticko-energetickej mapy“, kde sú identifikované
osvedčené opatrenia energetickej politiky, ktoré môžu významne prispieť k redukcii
emisií CO2 energetického sektoru do roku 2020. Sú zamerané na existujúce overené
technológie a ich realizáciou sa neohrozí ekonomický rast v žiadnej krajine. Týkajú sa
opatrení v energetickej efektívnosti, zefektívnenia prevádzky uhoľných elektrární
s najnižšou účinnosťou, minimalizácie úniku emisií metánu do atmosféry pri ťažbe
ropy a plynu a čiastočného odstránenia dotácií cien fosílnych palív. Ich široká
implementácia by pomohla udržať „otvorené dvere“ pre dosiahnutie cieľa nezvýšiť
priemernú teplotu o viac ako 2 ºC do roku 2020, keď by sa malo začať s realizáciou
národných politík v rámci globálnej klimatickej dohody.
 Prehodnotenie energetickej bezpečnosti a spolupráce.
Záverečné zasadnutie sa zameralo na posúdenie energetickej bezpečnosti a znižovanie
rizík a dôsledkov prerušenia dodávok ropy, ktoré tvoria jadro mandátu IEA od jej
založenia v roku 1974, a na adaptáciu agentúry na meniaci sa globálny energetický
systém. Efektívne fungovanie núdzového mechanizmu IEA, založeného na spoločnej
zodpovednosti členských krajín, ktorých povinnosťou je udržiavať 90-dňové núdzové
zásoby ropy, ostáva dôležitým nástrojom energetickej politiky IEA. Je však len jedným
z nástrojov, ktorými je možné dosiahnuť globálnu energetickú bezpečnosť. Ministri
sa venovali aj bezpečnosti dodávok zemného plynu a elektriny, politikám a regulácii,
ktoré umožnia integráciu vyšších objemov obnoviteľných zdrojov energie do sietí,
a identifikácii faktorov pre stabilitu a dostupnosť dodávok elektriny. I napriek
prevládajúcemu optimizmu ohľadom bezpečnosti fyzických dodávok ropy a zemného
plynu, ktoré ostanú základom energetického mixu, energetické spoločnosti čelia
náročným výzvam pri zabezpečovaní rastúceho globálneho dopytu po týchto zdrojoch
energie. Trhy s ropou a zemným plynom prechádzajú transformáciou, pričom trh
s plynom v Ázii je vo fáze rozvoja. Rozširovanie prieskumu a ťažby v technicky
náročnom prostredí (africká oblasť, hĺbková podmorská ťažba), rozvoj ťažby
nekonvenčnej ropy a bridlicového plynu mimo Severnej Ameriky (politické
a geologické výzvy), zvyšovanie kapitálových nákladov ťažobného priemyslu a veľké
regionálne rozdiely v cenách plynu predstavujú hlavné výzvy identifikované
ministrami. K dôležitým opatreniam, ktoré by mali vlády krajín realizovať za účelom
zvyšovania bezpečnosti dodávok zemného plynu patria: zabezpečenie environmentálne
zodpovedného rozvoja nekonvenčného plynu, zavedenie trhových cien, prijatie
núdzových mechanizmov pre zmierňovanie rizík vyvolaných narušením dodávok plynu
a vytvorenie transparentného a stabilného rámca pre investície do infraštruktúry.
Z dlhodobého hľadiska je nutné energetickú bezpečnosť prepojiť s energetickou
udržateľnosťou.
Ministri členských štátov IEA po prvýkrát v histórii prijali vyhlásenie k zmene klímy.
Zdôraznili v ňom zásadný význam realizácie opatrení v energetike pre zmierňovanie
zmeny klímy a potrebu posilňovania politík a technológií, ktoré by uľahčili prechod
k čistejšej a udržateľnej energii. Súčasne vyjadrili podporu uzavretiu globálnej dohody
o zmene klímy na COP21 v roku 2015.
Ministri vyjadrili podporu pokračovaniu politického dialógu s kľúčovými
partnerskými krajinami a napredovaniu asociačného procesu. Bez prehĺbenia
spolupráce s rastúcim počtom krajín mimo OECD, v ktorých sa formuje budúcnosť
globálnej spotreby energie a energetickej bezpečnosti, by IEA nebola schopná plniť
v budúcnosti svoju misiu. Účasť siedmich partnerských krajín na ministerskej schôdzke,
široký program bilaterálnej spolupráce a úsilie pridať k bilaterálnej spolupráci aj
multilaterálnu dimenziu, vyzdvihujú spoločný záujem krajín o ďalšie prehĺbenie
vzájomného zaangažovania. Dôkazom tohto úsilia bolo prijatie Spoločného vyhlásenia
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IEA s partnerskými krajinami (Brazília, Čína, India, Indonézia, Rusko a Juhoafrická
republika), ktoré odráža vzájomný záujem o pokračovanie asociačného procesu.
Pri príležitosti začatia osláv 40. výročia založenia agentúry ministri pozvali Estónsko
k prístupu do IEA.

Foto: IEA

Vydanie celosvetovo uznávanej publikácie Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)
„Svetový energetický výhľad 2013“ (World Energy Outlook – WEO) poskytuje
orientáciu v rýchlo sa meniacom svete energie, v ktorom sa ťažisko dopytu po energii
v rozhodujúcej miere presúva do vynárajúcich sa ekonomík. Publikácia prináša výhľad
globálnych energetických trendov a vývoja energetických trhov do roku 2035. Po
prvýkrát sa v nej posudzuje energetická efektívnosť, ktorá je kľúčovým faktorom
globálnej energetickej rovnováhy, obdobne ako ostatné konvenčné zdroje energie.
Energetika a medzinárodná konkurencieschopnosť je tiež novou témou výhľadu.
Publikácia prináša analýzu vplyvu regionálnych rozdielov v cenách energie na
konkurencieschopnosť hlavne energeticky náročných odvetví priemyslu. Správa prináša
aj výhľad energetického sektoru Brazílie, ktorá sa stáva vedúcim globálnym
producentom energie a exportérom ropy. Analýza svetových zásob a produkcie ropy,
globálnych trendov v ponuke a dopyte konvenčnej a nekonvenčnej ropy a ich vplyvu na
rafinérsky priemysel sú obsahom ďalšej časti výhľadu. Energetický sektor ako zdroj
dvoch tretín globálnych emisií skleníkových plynov bude rozhodujúcim pre dosiahnutie
klimatických cieľov. Podľa centrálneho scenára IEA by emisie CO 2 z energetiky mali
do roku 2035 vzrásť o 20%, čo ponechá svet na trajektórii zvýšenia dlhodobej
priemernej teploty o 3,6 ºC, značne vzdialenej od medzinárodne schváleného cieľa 2 ºC.
Rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie bude závisieť od dotácií, ktoré sa do roku
2035 viac ako zdvojnásobia. Zvyšovanie podielu slnečnej a veternej energie ovplyvní
štruktúru trhu s elektrinou a náklady.
Viac o publikácií možno nájsť na
www.worldenergyoutlook.org/eowebsite/factsheets/WEO2013_Factsheets.pdf.

Pôdohospodárstvo Globálne fórum pre poľnohospodárstvo sa venovalo výmene skúseností s meraním

prostredia poľnohospodárskych politík. Na vyhodnotenie dopadu poľnohospodárskych
politík je potrebné v prvom rade vedieť, aké politiky sú v platnosti, je potrebné ich
klasifikovať a kvantifikovať v záujme ich vzájomnej porovnateľnosti. Meraniu
a monitorovaniu poľnohospodárskych politík sa venuje viacero relevantných
medzinárodných organizácií, predovšetkým Organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu
(FAO), ktorá sa začala tejto aktivite venovať v 70. rokoch minulého storočia. OECD od 80.
rokov monitoruje poľnohospodárske dotácie na základe vlastného indikátora PSE/CSE –
ekvivalentu produkčných a spotrebiteľských podpôr. Cieľom diskusií počas globálneho fóra
bola snaha o zvýšenie konzistentnosti a vzájomnej porovnateľnosti týchto meraní za
súčasného reflektovania narastajúceho počtu krajín, zahrnutých do merania a monitoringu
poľnohospodárskych politík. OECD výsledky kalkulácií PSE/CSE každoročne zverejňuje a
analyzuje vo svojej kľúčovej publikácii „Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych
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politík“, do ktorej z roka na roka okrem členských krajín pribúda stále viac nečlenských
krajín (kľúčových partnerov OECD alebo ďalších, dôležitých hráčov na
poľnohospodárskych trhoch). Poľnohospodárska politika členských štátov EÚ je v tomto
monitoringu však hodnotená ako celok. Aktuálne sa na úrovni členských štátov a OECD
začína diskutovať o možnostiach disagregácie týchto údajov na úroveň jednotlivých
členských štátov EÚ. Prispelo by to k lepšej porovnateľnosti európskych krajín s ostatnými
krajinami OECD mimo priestoru EÚ.

Sociálne veci

Koncom novembra vydala OECD jednu zo svojich vlajkových publikácií „Pohľad na
dôchodkové systémy 2013“ (OECD Pensions at a Glance 2013), ktorá obsahuje
informácie o dôchodkových systémoch členských krajín OECD a štátov Skupiny G20.
Podľa analýzy OECD majú tieto krajiny rôzne dôchodkové systémy, ktoré v uplynulom
období prešli rôznymi reformami. Reformy zabezpečili, že zníženie chudoby v staršom veku
je možné považovať za jeden z najväčších úspechov sociálnych politík krajín OECD.
V porovnaní s rokom 2007 sa znížila priemerná chudoba staršieho obyvateľstva
z 15,1% na 12,8%. Základnou otázkou naďalej zostáva, ako zabezpečiť, aby boli
dôchodkové systémy finančne udržateľné a ako poskytnúť obyvateľom v dôchodku
adekvátne finančné príjmy. Zatiaľ čo mnoho reforiem sa začalo ešte pred krízou, hlavnou
hybnou silou ich pokračovania bola práve ekonomická kríza a z toho vyplývajúca potreba
fiškálnej konsolidácie. Reformy sa zamerali na niekoľko kľúčových prvkov. Jedným
z najviac viditeľných je politicky citlivé opatrenie na zvýšenie veku odchodu do dôchodku.
K ďalším opatreniam patria rôzne mechanizmy, ktoré majú zabezpečiť vyváženie
dôchodkových systémov v súlade s demografickým vývojom a ekonomickými
a finančnými parametrami. Podľa publikácie patrí Slovenská republika spolu s Kanadou,
Českou republikou, Poľskom a Spojeným kráľovstvom medzi krajiny, ktoré v uplynulých
rokoch realizovali viacero reforiem, ku ktorým patrí napríklad zavedenie dobrovoľných
súkromných dôchodkových systémov. Niektoré krajiny strednej Európy však v čase krízy
zmenili pomer odvodov medzi súkromnými a štátnymi dôchodkovými systémami,
s cieľom odkloniť finančné toky zo súkromných fondov do štátneho rozpočtu. Publikácia
OECD skúma dodatočné aspekty vylepšenia finančnej situácie budúcich dôchodcov.
Poukazuje na fakt, že vlastníctvo nehnuteľností a finančné bohatstvo (finančné úspory,
vlastníctvo cenných papierov a pod.) starších ľudí spolu s dostupnými verejnými službami,
akými sú zdravotná a sociálna starostlivosť, sú dôležitými faktormi ovplyvňujúcimi ich
životnú úroveň.
OECD v publikácii pripomína, že dôchodkové systémy budú musieť reflektovať fiškálne
vplyvy starnutia obyvateľstva, ako aj zabezpečiť solidaritu v kontexte zvyšujúcich sa
nerovností medzi jednotlivými generáciami, a zároveň vytvárať víziu, ako by mali naše
spoločnosti vyzerať v budúcnosti.
Súčasťou správy sú aj informácie o dôchodkových systémoch jednotlivých krajín v tzv.
Coutry Notes.

Územný rozvoj

Tretie zasadnutie ministrov OECD pre územný rozvoj hostilo 5. – 6. decembra 2013
druhé najväčšie francúzske mesto Marseille. Nie náhodou, ale v súvislosti s jeho končiacim
sa štatútom Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, ako aj z dôvodu, že v priebehu
ministerského zasadnutia prezentovala OECD správu „Aix-Marseille“ vypracovanú
špeciálne pre francúzsku vládu. Ministerskému zasadnutiu predchádzal Piaty okrúhly stôl
ministrov a primátorov OECD pre oblasť územného rozvoja.
Hlavnou témou ministerského zasadnutia bolo „Regióny a mestá – verejné politiky pre
občanov“ a motívom obnovenie udržateľného inkluzívneho ekonomického rastu
rešpektujúceho životné prostredie, tvorba pracovných miest a opätovné získanie
dôvery verejnosti. Cieľom bola mobilizácia miest, regiónov, aktérov súkromnej
a občianskej spoločnosti okolo verejných politík pre tvorbu miestnych príležitostí na rozvoj
zručností, investícií a inovácií za účelom priameho príspevku k zlepšeniu kvality života
v regionálnom kontexte. Účastníci ministerského zasadnutia v prijatých predsedníckych
záveroch odporúčajú národným vládam prehodnotenie národných politík za súčasného
využitia potenciálu miest a regiónov tak, aby boli viac schopné reflektovať súčasné
a budúce výzvy a budovať odolné spoločnosti. Podľa záverov sú verejné investície
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súčasťou spoločnej zodpovednosti zdieľanej na všetkých úrovniach vlády. Správa
„Investujme spolu – efektívna práca naprieč všetkými úrovňami vlády“, ktorá bola počas
ministerského zasadnutia prijatá, prináša dvanásť princípov pre efektívne verejné
investície na regionálnej úrovni. Ministri odporúčajú tieto princípy transformovať na
právny nástroj OECD (odporúčania Rady OECD) za súčasného vypracovania detailného
návodu na implementáciu. Ministri zároveň požiadali OECD o posilnenie dialógu
s miestnymi a regionálnymi samosprávami ako kľúčovými partnermi. Taktiež vyzvali
OECD, aby prispôsobila svoje „Princípy pre efektívne verejné investície“, vypracovala
rámec národných politík mestského rozvoja, vytvorila novú údajovú bázu a nástroje pre
verejné politiky a ich riadenie, ktoré by umožnili vládam lepšie prispôsobiť verejné politiky
regionálnym a lepšie ich zacieliť (vrátane kľúčových sektorov, akými sú inovácie, voda
a doprava) a aby organizácia viac propagovala dialóg medzi vládami členských štátov
a predstaviteľmi ich regiónov a miest.
Jedna z kľúčových publikácií OECD pre oblasť regionálneho rozvoja „Pohľad na regióny
v krajinách OECD 2013“ (OECD Regions at a Glance 2013) konštatuje vplyvom
finančnej hospodárskej krízy prehĺbenie rozdielov v hrubom domácom produkte na
obyvateľa medzi rozvinutými a chudobnými regiónmi v polovici krajín OECD. Aj keď
sú medzi regiónmi OECD obrovské rozdiely v hospodárskom raste a iných kritériách
úspechu, dokonca aj v rámci jednej krajiny, publikácia OECD ukazuje, že aj ekonomicky
slabé regióny sa môžu stať konkurencieschopnými pri správnej kombinácii politík a za
podmienky koordinácie snahy naprieč všetkými úrovňami verejnej správy.
SR patrí spolu s Dánskom a Írskom k tým krajinám OECD, kde došlo vplyvom krízy
k najvýraznejšiemu prehĺbeniu rozdielov medzi 10%-ami najvýkonnejších a 10%-ami
najslabších regiónov. SR mala v roku 2010 šieste najväčšie regionálne disparity v hrubom
domácom produkte na obyvateľa zo všetkých krajín OECD. Za posledné desaťročie
presahoval nárast hrubého domáceho produktu v regiónoch SR priemer krajín OECD,
pričom tento nárast bol v regióne Bratislavy 6% ročne a východného Slovenska 3,9% ročne.
V roku 2012 bola v SR najvyššia miera nezamestnanosti v regióne východného Slovenska
(19%), pričom tu bola najvyššia aj miera nezamestnanosti mladých (43%). V bratislavskom
regióne bola miera nezamestnanosti mladých 17,7%, čo bola najnižšia úroveň v SR
a zároveň úroveň pod priemerom OECD. Najväčšie disparity medzi regiónom Bratislavy
(najvyššia miera hrubého domáceho produktu na obyvateľa) a východného Slovenska
(najnižšia miera hrubého domáceho produktu na obyvateľa) sú v oblasti vzdelávania
a zamestnanosti. Z pohľadu kvality života je rozdiel v očakávanej dĺžke života medzi týmito
dvoma regiónmi SR 1,8 roka, v bratislavskom regióne to bolo v roku 2010 77,0 roka,
v regióne východného Slovenska 75,2 roka, pričom priemer OECD bol 79,8 roka a priemer
SR 75,6 roka. Len 38% obyvateľstva v SR žije v mestských oblastiach, čo je najnižšia
úroveň zo všetkých krajín OECD. SR patrí taktiež medzi krajiny s najvyššími regionálnymi
nevýhodami z hľadiska zamestnanosti žien (spolu s Talianskom, Izraelom, Španielskom,
Tureckom a USA).
Správu je možné nájsť na www.oecd.org/gov/regions-at-a-glance.htm.

Verejná správa

V novembri zverejnila OECD publikáciu „Pohľad na verejnú správu 2013“ (Government
at a Glance 2013) – jednu zo svojich kľúčových komparatívnych štúdií, ktorá prináša
kvantitatívne i kvalitatívne údaje o fungovaní vlád jednotlivých krajín. Jej cieľom je
poskytnúť vládam merateľné nástroje pre efektívnejšie nastavovanie rozhodovacieho
procesu, ako aj formulovanie plánov do budúcnosti. Zároveň poskytuje porovnania vo
výkone jednotlivých vlád, praktík v niekoľkých dimenziách ich činnosti a pojednáva aj
o vzťahu medzi dôverou vláde a politikami, ako aj inštitúciami riadenia verejnej politiky.
Globálna finančná a hospodárska kríza opätovne otvorila diskusiu o úlohe štátu a jeho miere
intervencie v dosahovaní hospodárskych cieľov. Dôsledky krízy si vyžiadali realizáciu
ambicióznejšej reformnej agendy a fiškálnej konsolidácie smerujúcej k ozdraveniu
ekonomík a stavu verejných financií. Ako povedal generálny tajomník OECD Angel Gurría:
„Je potrebné oceniť masívnu fiškálnu konsolidáciu, ktorú sa už podarilo realizovať, treba
však ešte veľa urobiť. Je dlhodobým scenárom pre zabezpečenie kvalitných verejných
služieb.“ V tomto procese dôvera občanov v politiku vlády v mnohých krajinách dramaticky
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poklesla. Podľa OECD dôvera občanov v politiku národných vlád v rokoch 2007 – 2012
poklesla v priemere zo 45 na 40%, čo sťažuje vládam mobilizovať podporu reformnej
agende. Nový prístup k riadeniu verejných vecí si vyžaduje strategickú kapacitu vlády, silné
a kvalitné inštitúcie, efektívne nástroje, nastavenie procesov a jasné meranie výsledkov.
Publikácia prináša porovnanie, ako boli vlády jednotlivých krajín úspešné v budovaní
strategického štátu.
Základnými posolstvami publikácie sú:
 Výzvy verejných financií pretrvávajú aj napriek signifikantnému úsiliu
jednotlivých krajín obnoviť finančné zdravie ekonomík.
 Mnohé krajiny boli úspešné vo vytvorení nových rozpočtových praktík a vytvorili
nové inštitúcie, najmä na sledovanie finančnej disciplíny.
 Úroveň zamestnanosti verejnej správy je stabilizovaná.
 Potrebné sú ďalšie mechanizmy na zníženie rodových rozdielov vo verejnej
správe.
 Krajiny využívajú verejné obstarávanie strategickejším spôsobom.
 Zverejňovanie informácií o majetkových pomeroch verejných činiteľov sa stalo
podstatným nástrojom pre riešenie konfliktu záujmov.
 Otvorená vláda a poskytovanie údajov a informácií získavajú na dôležitosti ako
nástroj riadenia.
 Občania prejavujú vyššiu dôveru vo verejné služby ako v abstraktný pojem dôvery
v politiku národnej vlády.
 Vlády krajín OECD majú rastúce obavy o zabezpečovanie poskytovania
kvalitných verejných služieb všetkým vrstvám spoločnosti (najmä v zdravotníctve,
vzdelávaní, súdnictve a spravovaní daňových záležitostí).
Podľa OECD na Slovensku vzrástla dôvera v politiku vlády v rokoch 2007 – 2012 zo 16 na
37%, čo je najvyšší nárast spomedzi krajín OECD. V SR verejný poriadok a bezpečnosť
predstavujú 6,4% verejných výdavkov, opäť najvyšší podiel v krajinách OECD. S výškou
10-tis. amerických dolárov podľa parity kúpnej sily však predstavujú celkové priemerné
platy sekretárok vo verejnom sektore najnižšiu úroveň v OECD.

Vzdelávanie

OECD zverejnila 3. decembra 2013 dlho očakávané výsledky svojho dôležitého
programu PISA 2012 (OECD Programme for International Students Assessment)
o porovnávaní zručností z matematiky, práce s textom a prírodovedných disciplín
študentov vo veku od 15 do 16 rokov. Porovnávacieho programu sa zúčastnilo viac
ako 510-tis. študentov zo 65 krajín, čo reprezentuje takmer 28 miliónov pätnásťročných.
Zo 64 participujúcich krajín v PISA 2012, v porovnaní s výsledkami
z referenčného hodnotenia PISA 2003, si 45 krajín zlepšilo výsledky aspoň
v jednom z troch predmetov, 25 krajín si zlepšilo výkonnosť v matematike a 32
krajín v práci s textom. V krajinách OECD dosiahlo v priemere 13% študentov
výborné výsledky v matematike, no na druhej strane 23% študentov v krajinách OECD
a 32% študentov zo všetkých krajín zúčastnených v hodnotení PISA nedosiahlo
základnú úroveň. Chlapci dosahujú lepšie výsledky v matematike ako dievčatá v 37
krajinách. V práci s textom dosiahlo v krajinách OECD najlepšiu úroveň iba 8%
študentov. V porovnaní s rokom 2003 dosiahli dievčatá v roku 2012 lepšie výsledky
v čítaní v ďalších jedenástich krajinách.
Slovenská republika zo všetkých zúčastnených krajín hodnotenia získala
v matematike 482 bodov. Najviac získal Šanghaj (Čína), a to 613 bodov, teda o 119
bodov viac ako bol priemer OECD (494 bodov). Tento rozdiel predstavuje takmer
o tri roky dlhší čas strávený v škole. V práci s textom sa na prvom mieste umiestnil
opäť Šanghaj s 570 bodmi, pričom priemer OECD bol 496 bodov. SR dosiahla 463
bodov. V prírodovedných znalostiach zvíťazil rovnako Šanghaj s 580 bodmi, priemer
OECD bol pritom 501 bodov a SR dosiahla 471 bodov.
Program PISA 2012 neporovnával len výsledky výkonnosti žiakov v troch uvedených
disciplínach. Bol zameraný aj na analyzovanie vplyvov sociálneho prostredia rodín
na dosahovanie výsledkov vo vzdelávaní, výkonnosti študentov v školách a ich
spoluprácu so školami, čo žiakov motivuje dosahovať lepšie výsledky (byť
úspešnými) a na analýzu súvislostí medzi výkonnosťou študentov s rôznymi
charakteristikami jednotlivých škôl a školských (vzdelávacích) systémov.
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Zdravotníctvo

V novembri vyšla aj kľúčová súhrnná štatistická publikácia pre oblasť zdravotníctva
„Pohľad na zdravotníctvo 2013“ (Health at a Glance 2013). Hovorí o poklese celkových
výdavkov na zdravotníctvo v jednej z troch krajín OECD v období rokov 2009 – 2011. Vo
väčšine krajín OECD došlo vplyvom finančnej a ekonomickej krízy k úsporným
opatreniam, ktoré sa dotkli aj rezortov zdravotníctva. Od roku 2008 došlo k významnému
spomaleniu rastu výdavkov na zdravotníctvo v takmer všetkých krajinách OECD. Po rokoch
kontinuálneho rastu v priemere nad 4% ročne, medzi rokmi 2009 až 2011 došlo
k spomaleniu nárastu výdavkov na zdravotníctvo takmer na nulu (na priemernú úroveň
0,2% ročne). Celkové výdavky na zdravotníctvo poklesli v 11 z 34 členských krajín OECD,
predovšetkým v krajinách najviac postihnutých krízou (v Grécku a Írsku). Rast sa významne
znížil aj v Kanade a USA. Zo všetkých krajín OECD došlo k zrýchleniu rastu celkových
výdavkov na zdravotníctvo od roku 2009 len v Izraeli a Japonsku. V záujme obmedzenia
verejných výdavkov na zdravotníctvo krajiny pristúpili k zníženiu cien za zdravotnú
starostlivosť z verejných výdavkov, vrátane zníženia cien zdravotníckych tovarov,
predovšetkým liekov. Vlády usilovali o zníženie výdavkov nemocníc prostredníctvom
rozpočtových opatrení a znižovania miezd zdravotníckeho personálu. Viaceré krajiny
(Grécko, Írsko, Island a Estónsko) pristúpili k zníženiu miezd zdravotných sestier. Od roku
2009 došlo k škrtom aj v oblasti výdavkov na prevenciu a vo viacerých krajinách vzrástla
priama účasť pacienta na nákladoch na zdravotnú starostlivosť.
Publikácia prináša ďalšie zaujímavé zistenia. Dĺžka života v krajinách OECD stúpa, rastie
však aj bremeno chronických ochorení. Predpokladaný vek dožitia u ľudí vo veku 65 rokov
v krajinách OECD v roku 2011 dosiahol takmer 21 rokov u žien a 18 rokov u mužov.
Väčšinu tohto obdobia však ľudia prežili s niektorým z chronických ochorení, narastá preto
dopyt po dlhodobej starostlivosti a tlak na verejné výdavky. Vo väčšine krajín OECD stúpa
počet lekárov, v priemere je však raz toľko špecialistov ako všeobecných lekárov. Dĺžka
hospitalizácie sa skrátila na 9,2 dňa v roku 2000 na 8,00 dňa v roku 2011. Trhový podiel
generických liekov sa v uplynulej dekáde v mnohých krajinách významne zvýšil. Kvalita
akútnej a primárnej zdravotnej starostlivosti vo väčšine krajín stúpa, no existuje ešte priestor
na zlepšenie. Prakticky vo všetkých krajinách OECD sa dosiahlo univerzálne pokrytie
zdravotnou starostlivosťou, no rozsah a stupeň pokrytia sú rôzne.
Štatistiky prinášajú zaujímavé porovnania aj pre SR. SR mala napríklad v rokoch 2000 až
2011 3,3 lekára na tisíc obyvateľov, kým priemer OECD bol 3,2. Viac ako polovicu lekárov
tvoria v SR ženy (56%) a 35% lekárov bolo v tomto období v SR starších ako 55 rokov. Aj
v SR bolo výrazne viac špecialistov ako všeobecných lekárov. Platové ohodnotenie lekárov
špecialistov aj všeobecných lekárov bolo v krajinách OECD vyššie ako priemerná mzda
v národnom hospodárstve. U všeobecných lekárov v SR to bol 1,8-násobok priemernej
mzdy v národnom hospodárstve (rovnako ako napríklad vo Fínsku). Priemerný počet
zdravotných sestier v OECD bol 8,8 sestry na tisíc obyvateľov, kým v SR to bolo 5,9 sestry
na tisíc obyvateľov. Podľa OECD je mzda nemocničných sestier v SR 20% pod úrovňou
priemernej mzdy v národnom hospodárstve (0,8-násobok priemernej mzdy). Predpokladaný
vek dožitia vo veku 65 rokov bol v SR v roku 2011 u mužov 14,5 roka a u žien 18,8 roka
(pod priemerom OECD).
Správu je možné nájsť na www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf.

Zodpovedné
podnikateľské
správanie

Zodpovedné podnikateľské správanie je jednou z nosných tém, ktorým sa OECD venuje.
„Výročná správa o smerniciach OECD pre nadnárodné spoločnosti 2013 – Zodpovedné
podnikateľské správanie“ poskytuje prehľad činností zameraných na podporu dodržiavania
Smerníc OECD pre nadnárodné podniky (The OECD Guidelines for Multinational
Enterprises) za obdobie od júna 2012 do júna 2013. Po ich poslednej aktualizácii v máji
2011 je sledované obdobie prvým rokom ich plnohodnotnej implementácie.
Smernice sú širokospektrálne odporúčania, ktorými vlády krajín usmerňujú nadnárodné
podniky k zodpovednému podnikateľskému správaniu. Predstavujú princípy a pravidlá pre
zodpovedné správanie v oblastiach, akými sú ľudské práva, zamestnanosť a pracovné
vzťahy, životné prostredie, zverejňovanie informácií, boj proti korupcii, ochrana
spotrebiteľa, podpora vedy a techniky, dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže
a daňových zákonov. Dodržiavanie smerníc je založené na dobrovoľnej báze. Prijaté boli
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v roku 1976 ako súčasť „Deklarácie OECD o medzinárodných investíciách a nadnárodných
podnikoch“. Odvtedy boli päťkrát aktualizované, aby neustále zodpovedali meniacemu sa
prostrediu globálnej ekonomiky. K smerniciam doteraz pristúpilo všetkých 34 členských
krajín OECD a 11 nečlenských krajín (Argentína, Brazília, Kolumbia, Kostarika, Egypt,
Lotyšsko, Litva, Maroko, Peru, Rumunsko a Tunisko). Na pôde OECD sa uplatňovaním
smerníc zaoberajú aj tri externé strany: Poradný výbor pre podnikanie a priemysel (BIAC),
Poradný výbor odborových zväzov (TUAC) a OECD Watch – medzinárodná sieť viac ako
80 organizácií občianskej spoločnosti. OECD v tejto oblasti spolupracuje aj
s Medzinárodnou organizáciou práce, Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu,
Svetovou bankou, Pracovnou skupinou Organizácie spojených národov pre obchod a ľudské
práva, Iniciatívou Organizácie spojených národov pre financie, Globálnou iniciatívou pre
nahlasovanie a Medzinárodným výborom pre koordináciu organizácií pre ľudské práva.
V súlade s rozhodnutím Rady OECD sú krajiny, ktoré pristúpili k smerniciam, povinné
zriadiť Národné kontaktné miesto (NCP). Jeho úlohou je zabezpečiť implementáciu a
propagáciu smerníc a slúžiť ako arbitrážne fórum pre prípadné riešenie sporov
vyplývajúcich z podnikového správania v oblastiach, na ktoré sa smernice vzťahujú.
O svojej činnosti Národné kontaktné miesto pravidelne (podľa doterajšej praxe jedenkrát
ročne) informuje Investičný výbor OECD, ktorý so svojou pracovnou skupinou pre
zodpovedné podnikové správanie predstavujú orgán pre posudzovanie dodržiavania smerníc
zo strany podnikov, ktoré majú v členských krajinách svoje sídlo alebo podnikateľské
aktivity.
Do júna 2013 všetky členské krajiny svoje Národné kontaktné miesto zriadili, tie následne
predložili správy o svojej činnosti v septembri 2013. Výročná správa preto sumarizuje
aktivity, o ktorých Národné kontaktné miesta informovali, a vyhodnocuje organizačné
formy, v akých v jednotlivých krajinách pôsobia. Zvláštnu pozornosť správa venuje aj
propagačným aktivitám, ktoré slúžili na šírenie povedomia nielen podnikateľskej, ale aj
širokej verejnosti o zmysle a praktickom význame smerníc pre hospodársky rozvoj krajín.
Správa venuje pozornosť niektorým špecifickým odvetviam, akými sú finančný sektor,
ťažobný priemysel, ICT sektor a poľnohospodárstvo, ale aj pravidlám riadenia a správy
podnikov. Zvláštnu pozornosť venuje hodnoteniu Prvého globálneho fóra o zodpovednom
podnikovom správaní, ktoré sa prevažne venovalo tragickej udalosti v textilnom závode
Rana Plaza v Bangladéši, pri ktorej z dôvodu nedodržiavania bezpečnostných pravidiel prišli
o život desiatky robotníkov. Správa v závere definuje aj hlavné úlohy do budúcnosti: tzv.
proaktívny program a zameranie ďalšej činnosti národných kontaktných miest tak, aby
udržateľný rozvoj bol sprevádzaný udržateľnou angažovanosťou podnikov pri dodržiavaní
pravidiel zodpovedného správania.
O správe sa je možné dočítať viac na
http://mneguidelines.oecd.org/2013annualreportontheguidelinesformnes.htm.

Životné prostredie

Publikácia „Pohľad na životné prostredie 2013“ (Environment at a Glance 2013. OECD
Indicators.) stavia na dlhoročných výsledkoch OECD v oblasti indikátorov životného
prostredia. Správa hovorí o tom, že náš spôsob života v 21. storočí spolu s narastajúcou
globálnou populáciou vyvíjajú obrovský tlak na základné prírodné zdroje, vrátane
vzduchu, vody a pôdy, ako aj na biodiverzitu. V oblasti narúšania prepojenia medzi
hospodárskym rastom a poškodzovaním životného prostredia sa nám podarilo dosiahnuť
určitý pokrok v znečisťovaní ovzdušia, doprave, energetike, vode a ochrane biodiverzity,
stále to však pre ochranu našich prírodných zdrojov pre budúce generácie nestačí. Tlak na
životné prostredie neustále narastá, od 90. rokov je však pomalší než hospodársky rast
v krajinách OECD. Preto môžeme hovoriť zatiaľ len o relatívnom odpojení (decouplingu).
Podľa zistení publikácie je však na rozhodujúcu zmenu relatívneho odpojenia na absolútne,
potrebné väčšie úsilie, ktoré by zabránilo poškodzovaniu životného prostredia, chránilo
základ prírodného bohatstva, a zároveň prispelo k zvýšeniu kvality života ľudí.
Publikácia hovorí o náraste emisií skleníkových plynov v globálnom meradle, od roku 1990
však emisie oxidu uhličitého súvisiace s energiou rastú v krajinách OECD pomalšie než
v celosvetovom meradle. Od roku 1990 celkovo v krajinách OECD výrazne poklesli aj
emisie oxidu síry a oxidu dusíka, no stále nepriaznivo ovplyvňujú ľudské zdravie, a to najmä
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v mestských oblastiach. Spotreba pitnej vody ostala v rámci zóny OECD od 90. rokov
relatívne stabilná, čo možno odôvodniť efektívnejším využívaním a lepšími cenovými
politikami, ale aj rozsiahlejším využívaním alternatívnych vodných zdrojov. Výrazne sa
rozšírila infraštruktúra čistenia odpadových vôd, pričom podiel obyvateľstva OECD
pripojeného na komunálnu čističku odpadových vôd narástol z približne 60% na začiatku
90. rokov minulého storočia až na takmer 80% v roku 2010. Výzvou sú však v súčasnosti
narastajúce náklady na údržbu a obnovu prestarnutých vodovod a sanitačných systémov.
Celková plocha chránených oblastí sa takmer vo všetkých krajinách OECD zväčšila
a dosahuje podiel asi 11%, tieto oblasti však nie sú vždy príkladom národnej biodiverzity.
Hrozby pre biodiverzitu rastú, a to najmä z dôvodu zmien vo využívaní pôdnych zdrojov
a vývoja infraštruktúry. Percento lesnatosti zostalo v krajinách OECD relatívne stabilné na
úrovni približne 30% celkovej plochy. Väčšina krajín OECD usiluje o trvalo udržateľné
využívanie lesných zdrojov, zvýšený dopyt po dreve so zameraním na dosiahnutie cieľom
v oblasti obnoviteľnej energie však zohráva čoraz väčšiu úlohu v komerčnom využívaní
lesov. Komunálny odpad vyprodukovaný v rámci OECD narástol v 90. rokoch o 19%, no
začiatkom 21. storočia sa jeho rast spomalil. V súčasnosti vyprodukuje jedna osoba žijúca
v jednej z krajín OECD ročne v priemere 530 kilogramov odpadu. Narastá význam
recyklácie, skládky sú však naďalej prevažujúcim spôsobom likvidácie odpadu v mnohých
krajinách OECD.
Od začiatku 90. rokov, keď OECD prvýkrát publikovala medzinárodný súbor
environmentálnych indikátorov, sa organizácia zaradila medzi popredné medzinárodné
organizácie s vlastným základným súborom environmentálnych indikátorov (OECD Core
Set of Environmental Indicators). V súčasnosti ich neustále zdokonaľuje, prihliadajúc pritom
na integrovanie environmentálnych výstupov do sektorových politík, akými sú
predovšetkým energetika, doprava a poľnohospodárstvo a meranie pokroku pri odstraňovaní
prepojení medzi degradáciou životného prostredia a ekonomickými aktivitami. Rôzne
súbory environmentálnych indikátorov organizácia využíva hlavne vo svojich správach
o environmentálnej výkonnosti krajín, menej pri ekonomických hodnoteniach. Okrem
všeobecných indikátorov životného prostredia má OECD vypracované aj indikátory na
meranie pokroku spoločností smerom k zelenému rastu.
Viac možno nájsť na www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/environment-at-aglance.htm.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vonkajšie vzťahy
Rozširovanie OECD

Prístupový proces Ruska do OECD nabral
v priebehu roka 2013 nový dynamiku. Aj vďaka
predsedníctvu Ruska v Skupine G20 a z toho
vyplývajúcich častejších kontaktov na najvyššej
politickej úrovni sa zlepšil vzájomný dialóg. Okrem
toho ruská vláda v novembri 2013 prijala konkrétne
opatrenia na zintenzívnenie spolupráce na expertnotechnickej úrovni s cieľom zavŕšiť túto fázu
prístupového procesu do konca roka 2014. OECD
viackrát upozornila Rusko, že stanovovanie termínov nie je prospešné, pretože ide
o expertno-technický proces prebiehajúci naraz vo viacerých výboroch OECD.
Posudzovanie pripravenosti Ruska na členstvo v OECD bolo formálne (na technickej
úrovni) zavŕšené iba v tretine z 22 výborov, pritom najproblematickejšie oblasti zostávajú
stále otvorené. Ukončenie technického hodnotenia závisí aj od prístupu ruskej strany pri
predkladaní požadovaných dokumentov či implementácii konkrétnych odporúčaní. Stále
ešte existuje výrazná nekompatibilita medzi ruskou legislatívou a štandardmi OECD vo
viacerých oblastiach. Ide najmä o postavenie štátu v hospodárstve či podnikateľské
prostredie. Pokrok bude potrebné dosiahnuť aj v zlepšovaní ochrany životného prostredia.
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Na úrovni viacerých výborov boli prezentované určité obavy aj v otázkach právneho
štátu, vykonávania a presadzovania právnych predpisov. Pokrok v oblasti právnych
a regulačných reforiem hodnotí OECD ako pomalý, čo je determinované rozsiahlym
štátnym sektorom (štátne podniky). Rusko je vyzývané, aby podporovalo rovnoprávne
postavenie medzi štátnym a privátnym sektorom. Nedostatky existujú aj v oblasti
investícií, pohybu kapitálu a aplikácii ďalších štandardov Liberalizačného kódexu.
Intenzívne expertné rokovania prebiehajú aj v otázke boja proti korupcii. Problematickým
je oblasť životného prostredia, najmä chemikálií, kde OECD očakáva predloženie
presnejších akčných plánov. Obavy vzbudzujú aj nariadenia existujúce v rámci Colnej
únie regulujúce bezpečnosť chemických výrobkov a výmenu údajov. Výrazné koncepčné
rozdiely sa prejavujú aj v internetových politikách a informačnej bezpečnosti. Rozsiahla
diskusia stále prebieha v Obchodnom výbore, kde bude Rusko na programe až v máji
2014. V oblasti poľnohospodárstva sú otvorené hlavne sanitárne a fytosanitárne otázky.
Pripomíname, že prístupový proces Ruska sa začal v máji 2007, keď Ministerské
zasadnutie Rady OECD prijalo strategické rozhodnutie v oblasti posilňovania vonkajších
vzťahov organizácie. Limitujúcim faktorom pokroku v prístupovom procese bola
skutočnosť, že Rusko nebolo členom Svetovej obchodnej organizácie, čo bolo jednou zo
základných podmienok Obchodného výboru OECD. Dôležitým aspektom pre zrýchlenie
prístupového procesu do OECD bol vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie
v roku 2012 a prijatie za člena Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) od 1. januára 2013.
Prístupový proces je vnímaný obojstranne ako vhodný nástroj modernizácie hospodárstva
Ruskej federácie. Integrácia Ruska do OECD a implementácia štandardov a noriem
OECD bude významným impulzom aj z pohľadu realizácie cieľov medzinárodnoekonomickej politiky SR, berúc do úvahy aj rozvoj bilaterálnych vzťahov.
Pravidelne pred veľvyslancami a stálymi predstaviteľmi Rady OECD vystupujú najvyšší
predstavitelia štátov. Udialo sa tak aj 12. novembra 2013, keď na pravidelnom zasadnutí
Rady OECD vystúpili predseda vlády Lotyšska Valdis Dombrovskis a prezidentka Litvy
Dalia Grybauskaité, ktorí sa v Paríži na pozvanie francúzskeho prezidenta Françoisa
Hollanda zúčastnili 2. medzinárodnej konferencie „Zamestnanosť mladých“.
Predseda vlády Lotyšska Valdis Dombrovskis
ocenil podporu a začatie prístupového procesu
Lotyšska do OECD. Lotyšsko považuje členstvo
v OECD za príležitosť k ďalšiemu posilneniu
štrukturálnych reforiem, zlepšeniu sociálnych
a hospodárskych politík prostredníctvom výmeny
skúseností s ostatnými krajinami. Strategický
význam členstva vidí v možnosti podieľať sa na
formovaní globálnej ekonomickej agendy. Lotyšsko už v súčasnosti aktívne participuje na
práci jednotlivých výborov OECD a pristúpilo aj k viacerým dôležitým nástrojom
a právnym aktom OECD. Predseda vlády hlavnú pozornosť vo svojom vystúpení venoval
skúsenostiam Lotyšska z prekonávania krízy, ktorá v rokoch 2008 – 2010 Lotyšsko
zasiahla veľmi výrazne. Poznamenal, že najlepšie sa reformy realizujú, keď nie sú
peniaze. Jeho vláda zaviedla masívne fiškálne opatrenia a štrukturálne reformy. Až dve
tretiny objemu úsporných opatrení, ktoré v priebehu posledných štyroch rokov
predstavovali 17,5% hrubého domáceho produktu, tvorili výdavkové škrty. Už v roku
2011 sa krajina opäť vrátila na finančné trhy. V roku 2012 bol verejný dlh stabilizovaný
pod 45% hrubého domáceho produktu a ekonomika vstúpila do nového cyklu rastu.
Štrukturálne reformy v Lotyšsku sa sústredili na oblasti vzdelávania, zdravotníctva a
verejnej správy, na zlepšenie podnikateľského prostredia, podporu hospodárskej súťaže,
zvyšovanie produktivity práce a pružnosti pracovného trhu. Zaznamenané bolo až 40%-né
zvýšenie produktivity v porovnaní s posledným predkrízovým rokom 2008. Podľa
lotyšského premiéra by sa v podmienkach globálneho sveta malé ekonomiky mali snažiť
o zvyšovanie konkurencieschopnosti a mali by mať schopnosť dynamicky reagovať na
prebiehajúce zmeny.
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Litovská prezidentka Dalia Grybauskaité na
Rade hovorila o akčnom pláne o spolupráci Litvy
s OECD, ktorý vláda schválila v septembri 2013,
keďže prístupové rokovania s Litvou sa začnú
v roku 2015. Litva patrí medzi európske krajiny
s najrýchlejším rastom a jedným z najlepších
podnikateľských prostredí. Zohráva významnú
úlohu pri zabezpečovaní energetickej bezpečnosti
v regióne a unikátne výsledky dosahuje v oblasti
vzdelávania, na ktoré vynakladá 5,6% hrubého domáceho produktu, čo ju radí na čelné
priečky v Európe. Pre Litvu je členstvo v OECD strategickým cieľom zahraničnej
hospodárskej politiky už viac ako desať rokov. V súčasnosti sa intenzívne podieľa na
práci 25 výborov OECD a zapojila sa do deviatich medzinárodných nástrojov OECD.
Akčný plán, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na hladký prechod k samotnému
prístupovému procesu do OECD v roku 2015, sa sústredí na oblasti verejnej správy,
obchodu, vzdelávania a podpory investícií. Litva si úspešne počína vo viacerých
oblastiach. Podľa posledného rankingu „Doing Business“ je na 17. mieste na svete, čo ju
radí na prvé miesto v strednej a východnej Európe. Litovská informačno-komunikačná
infraštruktúra je jednou z najlepšie sa rozvíjajúcich a jej laserové a biotechnológie sú
známe na celom svete. Krajina úspešne zvládla krízu, pristúpila k bolestivým opatreniam
v oblasti fiškálnej konsolidácie na úrovni 12% hrubého domáceho produktu, vďaka čomu
sa podarilo zabezpečiť udržateľný hospodársky rast a vyrovnaný bežný účet. Podľa
Európskej komisie bol hospodársky rast Litvy v roku 2013 druhý najvyšší v EÚ (3,4%),
s perspektívou ďalšieho rastu v nasledujúcich rokoch. Obozretná fiškálna politika
a opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia vytvorili podmienky pre
zabezpečenie udržateľného rastu litovského hospodárstva. Zníženie rozpočtového
deficitu, zvládnuteľné parametre dlhu, spomaľovanie inflácie a znižovanie
nezamestnanosti by mali umožniť vstup krajiny do eurozóny už v roku 2015.

Globálne vzťahy
OECD

Spoločné rokovanie riadiacich výborov iniciatív Programu OECD pre zvyšovanie
konkurencieschopnosti Eurázie, Iniciatívy pre východnú Európu a Južný Kaukaz
(EESC – Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina)
a Iniciatívy pre Strednú Áziu (CAI – Afganistan, Kazachstan, Kirgizsko, Mongolsko,
Tadžikistan, Turkmenistan a Uzbekistan) sa konalo 3. – 4. decembra 2013 v sídle OECD.
Na rokovaní bolo schválené:








Mandát Okrúhleho stola pre konkurencieschopnosť – na jeho vytvorení sa
dohodlo počas ministerskej konferencie vo Varšave v júni 2013, jeho členmi
budú predstavitelia všetkých partnerských krajín, členských krajín OECD,
experti a zástupcovia medzinárodných organizácií;
Zmena názvu riadiacich výborov projektov na riadiace skupiny – aby sa vyhlo
nedorozumeniu s riadiacim výborom iniciatív programu, do ktorého bol
inkorporovaný doterajší poradný zbor;
Nová oblasť zamerania programu – „Government for Business“, ktorej cieľom je
pomôcť vládam systemizovať svoje podniky a ich prepojenie na súkromný
sektor, vrátane uľahčenia ich akceptácie vo verejnosti;
Organizovanie Týždňa Eurázie v OECD – ako pravidelného podujatia (série
podujatí) zameraného na prezentáciu regiónu, ako aj vytvorenie platformy na
vysokej politickej úrovni pre diskusiu a výmenu skúseností (okrem zasadnutia
riadiacich výborov, peer review okrúhlych stolov sa uvažuje aj
o podnikateľskom fóre).

Podľa predbežného plánu sa v roku 2014 uskutočnia peer review v oblasti
konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov Arménska a Ukrajiny. Tadžikistan
bude posudzovaný v oblasti prístupu k financovaniu, rozvoja ľudských zdrojov, investícií
a exportu. Program OECD pre konkurencieschopnosť Eurázie bol oficiálne spustený
v roku 2008 a je určený na podporu a rozvoj ekonomík partnerských štátov s využitím
skúseností a overených nástrojov OECD. OECD si uvedomuje rastúci potenciál
a geopolitický význam regiónu, v ktorom žije takmer 180 miliónov ľudí. Priemerný
kumulovaný rast hrubého domáceho produktu v partnerských krajinách bol od 2007 viac
ako 5% ročne. Región disponuje odhadovanými zásobami ropy na viac ako 50 rokov a
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zemného plynu na viac ako 180 rokov. S výnimkou Afganistanu je v krajinách regiónu
gramotnosť na úrovni 99,5%. Hlavným cieľom programu je zlepšenie
konkurencieschopnosti partnerských krajín prostredníctvom lepšieho navrhovania
a realizácie reformných politík a podpora a rozvoj súkromného sektora so zameraním na
malé a stredné podniky. V regióne sa za posledné desaťročie zvýšili priame zahraničné
investície takmer 12-násobne, ale väčšinou smerujú iba do energetického sektoru.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Účasť OECD na aktivitách SR
Experti OECD sa spoločne s expertmi Ministerstva vnútra
SR a ostatných rezortov vlády SR zúčastnili 10. – 11.
decembra 2013 na dvoch seminároch v Bratislave
zameraných na komponenty reformy verejnej správy
v SR, a to riadenie ľudských zdrojov a racionalizáciu
úradov a zakladanie centier prvého kontaktu. OECD
prezentovala v Bratislave úspešné príklady podobných
systémových zmien realizovaných v iných krajinách
OECD, ktoré môže slovenská administratíva využiť ako
inšpiráciu pri formulovaní jednotlivých krokov
prebiehajúcej reformy verejnej správy ESO. Semináre
boli vyústením realizácie projektu SR a OECD
podporeného z mechanizmu financovania spoločných
projektov SR a OECD v roku 2013.

Všetky foto: EUBA

Všetky foto: MV SR

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity
v Bratislave organizovala 25. – 26. septembra 2013 už 15.
ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Financie
a riziko“. Príspevky konferencie boli zamerané na aspekty
fiškálnej
konsolidácie,
riadenia
dlhu,
fiškálnu
zodpovednosť, ako aj reguláciu finančných trhov, aj
v pokrízovom období. Za OECD na konferencii vystúpil
Andreas Woergoetter, dlhoročný autor ekonomického
hodnotenia SR v OECD, ktorý svoje vystúpenie orientoval
na riešenie zadlženosti verejného sektora a domácností.
Stála predstaviteľka a veľvyslankyňa SR pri OECD Ingrid
Brocková sa vo svojom vystúpení zamerala na efektívnosť
verejnej správy v čase konsolidácie verejných financií
a obnovy dôvery.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) predstavila
svoju kľúčovú publikáciu „Svetový energetický výhľad
2013“ (IEA World Energy Outlook 2013) v Bratislave.
Analytik IEA Pawel Olejarnik prezentoval jej hlavné
posolstvá
na
7.
medzinárodnej
konferencii
k energetickej politike EÚ a energetickej bezpečnosti
strednej Európy 24. – 26. novembra 2013. Expert IEA
vystúpil aj v paneli na tému „Energetika EÚ a politika
zmeny klímy po roku 2020: trendy v cenách energie
a konkurencieschopnosť firiem v EÚ“.
Všetky foto: SFPA
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Viete, že...

















... v priemere iba 27% parlamentných kresiel v krajinách OECD je obsadených ženami?
... ženy v krajinách OECD žijú v priemere o 5 rokov dlhšie ako muži?
... mladé ženy v krajinách OECD sú vzdelanejšie ako mladí muži?
... keď si muži z krajín OECD hľadajú zamestnanie, obracajú sa zväčša na svojich priateľov, zatiaľ čo ženy sa
obracajú na svojich partnerov?
... ženy v krajinách OECD sú rovnako spokojné so svojím zamestnaním ako muži, avšak z odlišných dôvodov?
Ženy si na práci cenia flexibilitu pracovnej doby, sociálne vzťahy a zmysluplnosť pracovných úloh, kým muži
si najviac cenia finančné ohodnotenie.
... v období rokov 1985 – 2008 sa v krajinách OECD vyskytlo 857 záplav, pričom priemerná škoda na jednu
prírodnú udalosť predstavovala 1,1 miliardy amerických dolárov?
... najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu je elektronický odpad? Jeho celosvetový objem je odhadovaný na 20
až 50 miliónov ton ročne a stáva sa jednou z najväčších výziev pre životné prostredie 21. storočia. Obsahuje
nielen nebezpečné látky, ale často aj vzácne kovy.
... nárast dopytu po vodných zdrojoch sa v globálnom meradle odhaduje na 55% do roku 2050? Príčinou je
zvýšenie využívania v priemysle, tepelných elektrárňach a domácnostiach.
... ekonomický a sociálny význam poľnohospodárstva za posledné desaťročia vo väčšine krajín OECD
neustále slabne? Napriek tomu, pre takmer dve tretiny krajín OECD zostáva poľnohospodárstvo naďalej
najväčším užívateľom pôdnych zdrojov (približne 40% disponibilných pôdnych zdrojov).
... rodičia žiakov považujú kritérium bezpečnosti a dobrej povesti pri výbere školy pre svoje deti za dôležitejšie
ako kritérium úspešnosti akademických výsledkov danej školy?
... podiel študentov imigrantov v krajinách OECD sa zvýšil z 9% v roku 2003 na 12% v roku 2012?
... percento rozvojových krajín, ktoré poskytli údaje o plnení Miléniových rozvojových cieľov, sa zvýšilo z 2%
v roku 2003 na 83% v roku 2012?
... život žien po 65-ke sa za obdobie rokov 1960 – 2011 predĺžil v krajinách OECD o 6,0 roka a u mužov
v rovnakom veku o 4,8 roka? V SR to bolo za rovnaké obdobie u žien o 3,7 roka a u mužov o 1,4 roka.
... najviac zdravotných sestier na tisíc obyvateľov majú vo Švajčiarsku, Dánsku, Belgicku a na Islande (viac
ako 14 sestier na tisíc obyvateľov)? Najmenej sestier je v Turecku, Mexiku a Grécku. SR je s počtom 5,9 sestry
na tisíc obyvateľov pod priemerom OECD, ktorý je 8,8 sestry.
... Olisnet využíva približne 20-tis. úradníkov v členských krajinách OECD?
... v roku 2013 OECD navštívili hlavy štátov a vlád 12 krajín sveta (medzi nimi i predseda vlády SR), vedenie
OECD sa stretlo so 103 ministrami, experti OECD uskutočnili 10-tis. pracovných ciest do 150 krajín,
zorganizovali 3 700 podujatí, poslali 25 miliónov e-mailov a riešili 42-tis. kybernetických útokov na
informačné systémy organizácie, stiahnutých bolo 16 miliónov elektronických verzií publikácií OECD (čo je
o 30% viac ako v roku 2012) a samotný generálny tajomník OECD uskutočnil 259 oficiálnych prejavov po
celom svete?

Zdroj: OECD a podriadené organizácie

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

17

Rozhovor so...

štátnym tajomníkom
Ministerstva hospodárstva SR
Dušanom Petríkom

Foto: MH SR

V čom konkrétne
považujete diskusiu a
závery prijaté na
ministerskej schôdzke
Riadiacej rady IEA
v novembri 2013 za
prínosné pre SR?

Medzinárodná energetická agentúra (IEA), ktorá pôsobí ako autonómna organizácia
v rámci OECD, predstavuje v súčasnosti vedúcu medzinárodnú energetickú organizáciu,
ktorá spolupracuje s radom medzinárodných organizácií a multilaterálnych iniciatív,
akými sú napríklad Organizácia spojených národov, Skupiny G8, G20 a EÚ, s ktorou ju
spája blízkosť priorít ich práce. Vrcholové podujatie v živote tejto agentúry je
zasadnutie Riadiacej rady na ministerskej úrovni, ktoré sa uskutočňuje s dvojročnou
periodicitou. Novembrové zasadnutie IEA bolo jednou z ďalších príležitostí zhodnotiť
výsledky a posúdiť relevantnosť práce agentúry jej členskými krajinami, ako aj
príležitosťou pre diskusiu o hlavných smeroch a aktivitách na nasledujúce dvojročné
obdobie. Agentúra si v tomto roku pripomína 40. výročie svojho založenia. Ministerská
schôdzka potvrdila, že poslanie a zameranie práce agentúry sú pre dosahovanie cieľov
energetickej politiky jej členov i pre krajiny mimo OECD rovnako prínosné, ako tomu
bolo v roku 1974, keď bola agentúra založená. Politická diskusia o stratégiách pre
riešenie globálnych energetických výziev za účasti siedmich kľúčových partnerských
krajín a lídrov medzinárodných energetických spoločností zaradila schôdzku ministrov
IEA medzi kľúčové medzinárodné podujatia. Pozvanie Estónska ako 29. krajiny
k vstupu do IEA, podpis prvej multilaterálnej deklarácie o pokračovaní v asociačnom
procese a ďalšie výstupy predstavujú míľniky v napredovaní tejto prestížnej
medzinárodnej energetickej organizácie. Slovenská republika oceňuje odborné prínosy
a pridanú hodnotu ministerskej schôdzky v oblasti výmeny postojov na aktuálne otázky
súčasnosti, ktoré sú vysoko relevantné pre ďalší rozvoj a implementáciu energetickej,
hospodárskej a niektorých odvetvových politík SR.
Energetická bezpečnosť, udržateľnosť a ekonomická prosperita predstavujú klasickú
trojnásobnú výzvu, ktorej čelíme. Z pohľadu Slovenskej republiky je dôležité, že
ministri potvrdili, že energetická bezpečnosť zameraná na zabezpečenie spoľahlivých,
dostupných a efektívnych dodávok energie, ropy, zemného plynu a elektriny zostáva
naďalej jadrom mandátu agentúry. Ministerská schôdzka súčasne vyzdvihla potrebu
ďalej posilňovať pozíciu IEA v globálnom energetickom riadení, pre podporu úsilia
o výskum, rozvoj a rozširovanie čistých energetických technológií a dosiahnutie
globálnych klimatických cieľov znižovaním emisií skleníkových plynov v energetike.
Významným obohatením diskusie ministerskej schôdzky bola účasť predstaviteľov
„Energy Business Council“, ktoré je fórom IEA pre posilňovanie spolupráce
energetického priemyslu a vlád. Jeho predstavitelia vyzdvihli význam partnerstva
verejného a súkromného sektoru v zabezpečení udržateľných investícií do energetiky.

Ako hodnotíte celkové
prínosy z členstva SR
v IEA a relevantnosť jej
práce a výstupov pre
tvorbu a implementáciu
energetickej politiky SR?

IEA svojimi aktivitami prispieva k identifikácii globálnych trendov v energetike
a efektívnemu transferu princípov politík a osvedčených skúseností členských štátov
s ich uplatňovaním. Členstvo v agentúre umožňuje SR prístup k aktuálnym odborným
publikáciám, štatistikám, analýzam a energetickým scenárom, ako aj k medzinárodnej
technologickej sieti. Pozitívne hodnotím, že agentúra uverejnila po prvýkrát pred
konaním ministerskej schôdzky celosvetovo uznávanú mienkotvornú publikáciu
„Svetový energetický výhľad“, prinášajúcu ročné hodnotenie vývoja na globálnych
energetických trhoch a analýzu potenciálnych energetických trendov do roku 2035.
Bolo tak umožnené, aby východiskom diskusie ministrov boli poznatky a závery z tejto
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najvýznamnejšej analytickej práce IEA, ktoré poukázali na enormnú šírku a hĺbku
súčasných energetických výziev. Je potešujúce, že so závermi tejto publikácie sa krátko
po jej zverejnení mala možnosť po prvýkrát oboznámiť odborná komunita na Slovensku
pri príležitosti prednášky analytika IEA na medzinárodnej konferencii o energetickej
bezpečnosti krajín V4 koncom minulého roka. Prenos poznatkov o osvedčených
skúsenostiach iných členských krajín prostredníctvom účasti v procese hodnotenia ich
energetických politík a riadenia núdzovej pripravenosti v rope a zemnom plyne, ako aj
odporúčania IEA v rámci medzinárodných núdzových cvičení sú z pohľadu Slovenskej
republiky ako energeticky zraniteľnej krajiny mimoriadne dôležité. Na základe
poznatkov IEA sme zdokonalili koordináciu postupov pri budovaní núdzových zásob
ropy a získali cenné skúsenosti z riešenia modelových situácií, na základe ktorých
postupne eliminujeme identifikované riziká z minulých energetických kríz.
Aké sú vaše skúsenosti
s využívaním poznatkov
a odporúčaní
získavaných z projektov
IEA pri riešení nových
výziev energetickej
politiky a pre dosiahnutie
konkurencieschopnej
nízkouhlíkovej
ekonomiky SR?

IEA identifikáciou svetových trendov a formulovaním odporúčaní pre tvorbu
a implementáciu energetickej a technologickej politiky prispieva k udržateľnému
rozvoju energetiky v členských krajinách i na globálnej úrovni. Agentúra plní funkciu
svetového lídra v koordinácii medzinárodnej spolupráce v energetickom výskume,
rozvoji a rozširovaní nízkouhlíkových technológií a budovaní kapacít pre
dekarbonizáciu energetiky v nečlenských krajinách, čím plní významnú rolu
v uľahčovaní prechodu k udržateľnej energetickej budúcnosti. Zapojenie sa do
mechanizmu implementačných dohôd a získavanie prínosov z aktivít medzinárodnej
nízkouhlíkovej
technologickej
platformy,
nízkouhlíkových
energetických
technologických cestovných máp a zo širokého rozsahu aktivít, projektov a publikácií
v oblasti energetickej efektívnosti sú dobrým príkladom vzájomného dialógu.
Intenzívnejšie zaangažovanie expertov SR vo všetkých platformách tejto prestížnej
medzinárodnej organizácie môže účinne prispievať k úsiliu dosiahnuť strategický cieľ
našej energetickej politiky, ktorý smeruje k vybudovaniu konkurencieschopnej
nízkouhlíkovej ekonomiky.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
40. výročie vzniku IEA

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) oslávi v roku 2014 štyridsiate výročie
svojho vzniku. IEA bola založená rozhodnutím Rady OECD 15. novembra 1974 ako
autonómna organizácia pôsobiaca v rámci OECD za účelom spolupráce pri realizácii
Medzinárodného energetického programu. Jej základným mandátom je realizovať
opatrenia zamerané na dosiahnutie spoločnej úrovne núdzovej pripravenosti
a bezpečnosti v zásobovaní ropou a rozvíjať a realizovať dlhodobý program spolupráce
za účelom znižovania závislosti na dovoze ropy. Aktivity IEA sa zameriavajú najmä na
dosahovanie úspor energie, rozvoj alternatívnych zdrojov energie, energetický výskum
a rozvoj a na koordináciu energetických politík členských štátov. Hlavnými cieľmi IEA
sú energetická bezpečnosť, ekonomický rozvoj, environmentálna udržateľnosť
a celosvetové zaangažovanie.
Slovenská republika sa stala 27. členským štátom IEA 1. decembra 2007. Naše
členstvo nám umožňuje využívať poznatky z práce tejto medzivládnej organizácie.

Spolupráca OECD
s Ekonomickou
univerzitou
v Bratislave

Podpis Dohody OECD s Ekonomickou univerzitou v Bratislave v roku 2012 priniesol
v druhom polroku 2013 konkrétny výstup. Spomedzi doktorandov z celého sveta bola na
šesťmesačnú stáž (jún až november 2013) vybraná doktorandka Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave Mariam Abdová. Stala sa súčasťou tímu
Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD) pracujúcom na v oblasti
reštriktívnosti obchodu so službami. Počas svojho výskumného pobytu pracovala na
identifikácii bariér vstupu na vybrané trhy OECD pre zahraničných investorov,
reštrikciách pri pohybe osôb zo sektora služieb a bariérach vstupu do odvetvia a zapojila
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sa tak do projektu STRI (Index reštriktívnosti obchodu so službami), ktorého výsledky
budú prezentované na Ministerskom zasadnutí Rady OECD v máji 2014.
Mariam vyhodnotila svoju stáž v OECD nasledovne: „Výskumný pobyt mi umožnil
získať neoceniteľné skúsenosti v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce,
a zároveň možnosť zapojiť sa pod priamym vedením expertov OECD do každodennej
analytickej práce. V priebehu stáže som spoznala veľa expertov, ktorí sú aj po mnohých
rokoch oddanými nadšencami vo svojom odbore. Stáž v OECD znamená pre mňa
životný míľnik nielen po profesionálnej stránke, ale táto skúsenosť ma obohatila aj ako
človeka – byť profesionálom vo svojom odbore, vedieť sa postaviť k akýmkoľvek
problémom ako k výzvam, ktoré nás dokážu posunúť ďalej a byť schopný ich
odkomunikovať ako profesionál s rešpektom voči svojim kolegom v tíme. Vďaka
odbornému vedeniu je výskumný pobyt v renomovanej organizácii, akou je OECD, pre
študenta, obzvlášť doktoranda ekonomického smeru, nesmiernym obohatením na
profesionálnej úrovni a jedinečným vstupom do profesionálneho života, z ktorého možno
bezpochyby čerpať aj po nasledujúce roky.“

Všetky foto: Mariam Abdová

Podrobnejšie vyhodnotenie jej stáže v OECD sme zverejnili na našej webovej stránke,
kde si môžete pozrieť aj zopár fotografií zachytávajúcich jej pobyt v OECD. Mariam
želáme veľa úspechov v ďalšej profesionálnej kariére a robí nám radosť, že sa jej
v OECD páčilo. Veríme, že v Paríži nadobudnuté skúsenosti sa jej podarí zúročiť vo
svojej odbornej práci.

Zmena vstupu do
priestorov OECD

Od februára 2014 vstúpi do platnosti zmena vstupu do hlavného konferenčného
centra OECD v Paríži na ulici André Pascal. Novinkou je zavedenie zrýchleného
vstupu pre delegátov, ktorý bude fungovať na základe elektronického kódu
generovaného automaticky bezpečnostným systémom OECD a zasielaného na emailovú adresu delegáta ešte pred zasadnutím. Kód si je potrebné vytlačiť (alebo
nahrať do iphonu) a mať ho pri sebe pri prvom vstupe do hlavnej budovy OECD, keď
bude od vás bezpečnostný strážnik pýtať aj legitimáciu. Ako ste boli zvyknutí, následne
si je potrebné vyzdvihnúť vstupný preukaz, ktorý vás už však na ďalší deň oprávňuje na
vstup bez bezpečnostnej kontroly, t.j. nemusíte prejsť cez skener, ale vchádzate cez
turnikety pravo, kde vás vpúšťa bezpečnostný strážnik. Ak by ste e-mail s kódom
z akýchkoľvek dôvodov nedostali alebo si ho zabudnete zobrať či vytlačiť, postupujte,
ako ste boli doteraz zvyknutí. Cieľom nových pravidiel je urýchliť vstup delegátov
hlavne v náporových časoch, a nie sťažiť alebo sprísniť doterajšie pravidlá.
Mimoriadny režim zostáva pre aktivity na vysokej úrovni (MCM) alebo návštevy
vrcholných predstaviteľov, pri ktorých si OECD vyhradzuje právo jednorazovo
neuplatniť nový zrýchlený vstup (cez kód), ale zostať pri doteraz zaužívaných
pravidlách a bezpečnostnej kontrole. Základom je riadiť sa pokynmi bezpečnostnej
služby pri vstupe do budovy. Tento režim platí len pre hlavné konferenčné centrum
OECD, nie pre budovy IEA a NEA v iných častiach Paríža. Ak sa pred zasadnutím
v hlavnej budove koná napríklad koordinačné stretnutie EÚ v niektorej zo služobných
budov OECD v priľahlých uliciach, je potrebné, aby ste si najskôr vybavili preukaz
v hlavnej budove. V prípade nejasností alebo nečakaných problémov vám radi
pomôžeme. O detailoch budeme informovať aj v Príručke pre delegátov, ktorá je trvalo
k dispozícii na našej webovej stránke.

Zmena pitného režimu
v OECD

OECD informuje o zmene poskytovania pitného režimu pre účastníkov zasadnutí od
začiatku februára 2014. Iste ste si všimli, že v hlavnom konferenčnom centre OECD
už dávnejšie začala s inštaláciou fontánok na pitnú vodu. Od februára by mali byť
sprevádzkované. Znamená to, že v hlavnom konferenčnom centre už OECD nebude
poskytovať balenú vodu, na ktorú ste boli zvyknutí. Fontánky budú fungovať na
samooblužnom princípe a k dispozícii budú recyklovateľné poháre. Ide o aktivitu
v rámci projektu „Greening OECD“, ktorého zámerom je prispieť k znižovaniu
nákladov na prevádzku budov za súčasného príspevku k ochrane životného prostredia.
V Zámočku La Muette, malých zasadačkách CC16, 18, 20, 22 a 24, kde bývajú
koordinačné stretnutia EÚ, ako aj v Auditóriu, sa bude z technických dôvodov
pokračovať v zaužívanom režime, to isté sa týka zasadnutí na vysokej úrovni, ktoré
budú obsluhované ako doteraz.
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na mesiace január a február 2014:
15. január
20. január
20. január
27. január
30. január
5. – 6. február
6. február
6. február
7. február
11. – 12. február

-

12. február
13. február

-

14. február
19. február
19. február
25. február

-

- Moskva, zverejnenie ekonomického hodnotenia Ruska
- Kodaň, zverejnenie ekonomického hodnotenia Dánska
- Paríž, prvé, inauguračné zasadnutie Korporátnej partnerskej rady ITF
- Budapešť, zverejnenie ekonomického hodnotenia Maďarska
- Bratislava, zasadnutie Koordinačného výboru pre spoluprácu SR a OECD
- Paríž, Parlamentný seminár OECD
- Paríž, zasadnutie k programu AHELO
- Paríž, prebehne ekonomické hodnotenie Poľska
- Paríž, pracovná skupina pre NAEC
- Paríž, Globálne fórum pre obchod – vyhodnotenie 9. ministerskej konferencie Svetovej
obchodnej organizácie na Bali
- Paríž, zverejnenie ekonomického hodnotenia Fínska
- Paríž, prebehne ekonomické hodnotenie Českej republiky, SR je jednou z hodnotiacich
krajín
- Paríž, „Green Skills and Innovation Forum for Inclusive Growth“
- Paríž, prebehne ekonomické hodnotenie EÚ a eurozóny
- Bratislava, návšteva predsedu Výboru pre rozvojovú pomoc Erika Solheima v SR
- Paríž, prebehne ekonomické hodnotenie Nemecka

Anotácie k publikáciám OECD
V novembri a decembri sme pripravili dve čísla anotácií stálej
misie k vybraným, pre Slovensko relevantným publikáciám
OECD. Archív s anotáciami je možné nájsť na webovej stránke
MZVaEZ SR (www.mzv.sk) v časti SR v OECD a preklikáte sa na
ne aj cez stránku našej stálej misie (www.oecdparis.mfa.sk).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať
priamo zo stránky OECD. Tiež sú dostupné v Depozitnej knižnici
OECD na Slovensku (Lamačská cesta 8/a, Bratislava,
www.cvtisr.sk). Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci
verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného systému
OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.
Hodnotiaci dotazník k dvojmesačníku „OECD v skratke“
Na webovej stránke našej misie, v časti, kde nájdete archív dvojmesačníkov, sme zverejnili krátky hodnotiaci formulár,
ktorým sa môžete vyjadriť k nášmu časopisu. Keďže spätná väzba od vás je pre nás dôležitá, každá rada, námet,
pripomienka, upozornenie sú pre nás inšpiráciou k ďalšiemu skvalitňovaniu nášho časopisu tak, aby sme našou prácou
boli užitoční pre tú vašu. Poteší nás, ak si nájdete čas a pošlete nám vyplnený dotazník s vaším hodnotením na adresu
oecd.paris@mzv.sk.
Aktualizovaná „Príručka pre delegátov“
Stála misia aktualizovala svoju praktickú „Príručku pre
delegátov“. Nájdete v nej aktualizovaný zoznam diplomatov
stálej misie aj s kontaktmi a aktuálne platné ceny miestnej
dopravy v Paríži. Dávame do pozornosti zvýšenie cien
ubytovania takmer vo všetkých hoteloch, ktoré naši delegáti
pri svojich služobných cestách využívajú. Príručku si je
možné stiahnuť z webovej stránky našej misie. Oceníme vaše
pripomienky, ak vám v príručke chýba niečo, čo by vám
pomohlo pri praktickej realizácii návštevy v OECD a jej
podriadených organizáciách.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––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 – 15.1.2014)
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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