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OECD V SKRATKE
Informačný dvojmesačník Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
Číslo: 21 Ročník: 4

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
tento rok zasadala Rada OECD na ministerskej úrovni (MCM) skôr ako po minulé roky. Predsednícka krajina
Japonsko zasadnutie poňala ako oslavy 50. výročia svojho vstupu do organizácie a za hlavnú tému určila odolnosť
hospodárskeho rastu a budovanie inkluzívnej spoločnosti – zlepšovanie ľudského potenciálu na dosiahnutie
udržateľného, vyváženého a inkluzívneho rastu. Dôležitosť, ktorú zasadnutiu venovala predsednícka krajina, potvrdila
účasťou predsedu vlády Japonska Shinzóa Abeho a jeho početnej delegácie. Ako viete, ministerské zasadnutie
predstavuje každoročne vrcholné podujatie roka, sumarizujúce angažovanosť OECD v členských krajinách, krajinách
jej kľúčových a ďalších partnerov. Je príležitosťou na reflexiu, a zároveň diskusiu k strategickej orientácii v ďalšom
období. Ministerskému zasadnutiu tradične predchádzalo Fórum OECD, platforma vládneho, mimovládneho,
akademického a podnikateľského sektora, ktoré otvorila predsedníčka vlády Slovinska Alenka Bratušeková. Delegáciu
Slovenskej republiky viedol aj tento rok podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír, s ktorým Vám prinášame
v tomto čísle rozhovor. Okrem toho v ňom nájdete zhrnutie výsledkov a výstupov ministerského zasadnutia.
Za obdobie posledných dvoch mesiacov by som Vám chcela dať do pozornosti informácie relevantné a úzko
súvisiace s konsolidačným úsilím vlády SR, akými sú informácie o výhľade vládnych dlhov krajín OECD, hodnotenie
SR v rámci Globálneho fóra OECD o transparentnosti a výmene daňových informácií, angažovanosti OECD v Skupine
G20 v otázkach automatickej výmeny daňových informácií a publikácii o zdaňovaní príjmov. V Japonsku sa konalo
Globálne fórum o dani z pridanej hodnoty, ktoré schválilo nový súbor usmernení OECD pre uplatňovanie dane
z pridanej hodnoty v medzinárodnom obchode. OECD spoločne so Skupinou G20 zorganizovali konferenciu
k odbornému vzdelávaniu, zameranú na diskusiu o možnostiach vytvoriť lepšie podmienky pre mladých pri vstupe na
pracovný trh a tak prispieť k zníženiu pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti. Rada OECD prijala odporúčania –
princípy pre efektívne verejné investície a vydala pre krajiny OECD prehľad „Pohľad na spoločnosť“.
Práca na tohtoročnom „Ekonomickom prehľade SR“ pokročila. OECD v marci zrealizovala na Slovensku
technickú misiu, v júni bude pokračovať misia na politickej úrovni. Mali by sa na nej prediskutovať už navrhované
odporúčania OECD pre politiku Slovenska v makroekonomickej oblasti, pre oblasti verejnej správy a regionálneho
rozvoja. Teší ma, že na jeseň, v rámci predsedníctva SR vo V4, potvrdila svoju účasť na energetickej konferencii
výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry Maria van der Hoevenová. Konferencia bude príležitosťou
prezentovať hlavné posolstvá „Svetového energetického výhľadu“, tento rok zameraného prioritne na jadrovú energiu,
ako aj príležitosťou na rozhovory s predstaviteľmi SR a ostatných krajín V4.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
aj OECD zaujala postoj k udalostiam na Ukrajine. Rada OECD rozhodla o odklade prístupového procesu Ruskej
federácie do organizácie, zároveň v pomerne krátkom čase zrealizovala misiu na Ukrajinu s cieľom prediskutovať
potreby ukrajinskej vlády a potenciál na intenzívnejšiu spoluprácu. OECD chce byť príspevkom k pomoci iných
medzinárodných organizácií a zoskupení. Veľvyslanci krajín V4 komunikovali sekretariátu OECD pripravenosť svojej
angažovanosti v tomto dialógu.
Dovoľte mi opätovne poďakovať Vám za spoluprácu.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
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Týždeň OECD
(5. – 7. máj 2014)

Tohtoročný „Týždeň OECD“ sa konal už v 19. týždni. Ako zvyčajne, pozostával
z Fóra OECD (5. – 6. mája 2014) a Ministerského zasadnutia Rady OECD (6. – 7.
mája 2014). Jeho hlavnou zastrešujúcou témou bola odolnosť hospodárskeho rastu
a inkluzívna spoločnosť.
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Fórum OECD bolo tento rok venované predovšetkým témam, akými boli inkluzívny
hospodársky rast, kvalitné pracovné miesta a dôvera (a množstvu ďalších). OECD na
ňom v interaktívnych diskusných formátoch prezentovala svoje aktivity a výsledky,
napríklad v horizontálnom projekte NAEC, ale aj v oblastiach prepojenia využívania
a rozvíjania zručností a zamestnanosti, zdravia, starnutia obyvateľstva, rodovej rovnosti,
otvoreného a inkluzívneho riadenia spoločnosti a výziev a možností v oblasti
internetovej ekonomiky. Otvárala ho predsedníčka vlády Slovinska Alenka
Bratušeková. OECD počas spoločného zasadnutia s MCM prezentovala najnovší
ekonomický výhľad a vydala tretí ročník Indexu lepšieho života.
Ministerskému zasadnutiu Rady OECD predsedalo tento rok Japonsko, ktoré zároveň
oslávilo 50. výročie svojho vstupu do organizácie a pri tejto príležitosti mimoriadne
atraktívne prezentovalo svoju krajinu. OECD slávnostne spustila regionálny program
pre juhovýchodnú Áziu, ktorého cieľom je podpora vzťahov medzi OECD a týmto
dynamicky sa rozvíjajúcim regiónom. K diskutovaným témam patrili iniciatíva „Nové
prístupy k ekonomickým výzvam - NAEC“, formy posilňovania multilaterálneho
obchodného systému (globálne hodnotové reťazce), ako aj otázky vnútorného riadenia
organizácie, vedúce k jej efektívnejšiemu fungovaniu. Ministri prijali dve deklarácie –
o automatickej výmene informácií v daňových záležitostiach a v oblasti boja proti
zmene klímy. Dôležité bolo zverejnenie výsledkov analýzy obmedzení obchodu so
službami pre 40 krajín sveta (index obmedzovania obchodu so službami).
Delegáciu SR viedol aj tento rok podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.
Členmi delegácie boli aj zástupcovia rezortov financií, hospodárstva a diplomacie.
Prinášame krátky sumár výstupov za jednotlivé prerokované oblasti.

Ekonomický výhľad Jedným z najočakávanejších výstupov MCM je každoročne prezentácia aktuálneho
„Ekonomického výhľadu OECD“. OECD v májovej prognóze na roky 2014 – 2015
OECD
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mierne znížila odhad rastu svetovej ekonomiky oproti svojej novembrovej
prognóze na 3,5% v roku 2014, a to z dôvodu odhadovaného poklesu rastu
v niektorých rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách, hlavne v Číne. Pre rok 2015 bol
odhad globálneho rastu mierne zvýšený na takmer 4%. Globálny hospodársky rast
postupne naberie na dynamike, stále však prevažujú negatívne riziká (neisté vyhliadky
v Číne, dôsledky normalizácie menovej politiky USA, fiškálne výzvy v Japonsku,
finančná zraniteľnosť a narastajúce deflačné tlaky v eurozóne). OECD v súvislosti so
súčasnou situáciou na Ukrajine vníma jej ďalší vývoj ako nové geopolitické riziko.
Rozvíjajúce sa ekonomiky síce stále prispievajú najviac ku globálnemu rastu, ale podiel
vyspelých ekonomík rastie. Hospodársky rast v ekonomikách OECD bude
podporený najmä uvoľnenou menovou politikou, pokračujúcim zlepšovaním
finančných podmienok a zmiernením fiškálnej konsolidácie, pričom v USA bude rast
silnejší ako v Japonsku a eurozóne.
V eurozóne postupne dochádza k zmenšovaniu ekonomických nerovnováh vďaka
zvýšenej exportnej aktivite, fiškálnej konsolidácii a štrukturálnym reformám. Finančný
systém eurozóny však zostáva fragmentovaný a rast nerovnovážny. OECD oproti
novembrovej prognóze mierne zvýšila odhad rastu eurozóny na úroveň 1,2% hrubého
domáceho produktu v roku 2014 a 1,7% v roku 2015. Pretrvávajúce pomalé oživenie je
však zapríčinené predovšetkým vysokou zadlženosťou a prísnymi úverovými
podmienkami. Domáci dopyt bude vo väčšine krajín eurozóny slabý. Podľa OECD bude
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v krajinách eurozóny pokračovať štrukturálna konsolidácia pozvoľnejším tempom.
Napriek už značnej fiškálnej konsolidácii je však potrebná ďalšia snaha o riešenie
vysokého verejného dlhu.
SR podľa odhadu OECD zrýchli svoj rast na 2,0% v roku 2014 a 2,9% v roku 2015.
V porovnaní s novembrovým ekonomickým výhľadom OECD SR mierne zvýšila (o 0,1
percentuálneho bodu) odhad rastu na rok 2014, a zachovala rovnaký výhľad rastu pre
rok 2015. SR má zároveň na tento rok prognózovaný druhý najvyšší rast v rámci
krajín OECD, ktoré sú súčasťou eurozóny (po Luxembursku).Vzhľadom na oživenie
na trhu práce, prispeje k rastu ekonomiky aj spotreba domácností, ktorá vzrastie
prvýkrát po piatich rokoch. Rast bude okrem domácej spotreby ťahaný aj exportom,
v súvislosti s priaznivým vývojom v eurozóne. Podľa OECD sa deficit verejných
financií v rokoch 2014 – 2015 podarí udržať pod 3% hrubého domáceho produktu
a vývoj hrubého verejného dlhu v rovnakom období neprekročí úroveň 57%
hrubého domáceho produktu. V roku 2014 sa zníži deficit na 2,7% a v roku 2015
klesne na 2,6%. Úroveň dlhu verejnej správy by podľa predpovede OECD mala v roku
2014 dosiahnuť 55,2% a v roku 2015 56,2%. V SR OECD očakáva pokles miery
nezamestnanosti z úrovne 14,2% v roku 2013 na 13,9% v roku 2014 a ďalší pokles
o 0,7 percentuálneho bodu v roku 2015 na 13,2%.
OECD opätovne SR odporúča predovšetkým posilniť prebiehajúcu reformu
verejného sektora, ako aj zvýšiť a zefektívniť čerpanie štrukturálnych fondov.
Naďalej upozorňuje na nevyhnutnosť posilnenia aktívnych politík trhu práce
a reformu vzdelávania s cieľom zníženia dlhodobej nezamestnanosti.
Viac na www.oecd.org/eco/economicoutlook.htm.

Index lepšieho
života

OECD publikovala aktuálne výstupy z interaktívneho nástroja na meranie kvality života
„Index lepšieho života“ (Better Life Index). Od spustenia nástroja pred tromi rokmi
(2011) ho použilo viac ako 3,6 milióna ľudí zo 184 krajín. Užívatelia pridelili 11
oblastiam váhu podľa vlastných priorít kvality života. Zároveň si mohli porovnať svoje
preferencie s inými užívateľmi z rôznych krajín. Ako generálny tajomník OECD Angel
Gurría uviedol, z analýzy 2014 vyplynulo predovšetkým, že: „Ľudia chcú byť počutí
a chcú porozumieť, ako si ich krajina počína v porovnaní s inými krajinami.“
Novinkou, ktorú zaviedla OECD v roku 2014, je interaktívna mapa, ktorá odhaľuje,
ktoré ukazovatele sú pre kvalitu života podľa ľudí najdôležitejšie. Podľa Gurríu: „Mapa
predstavuje významný potenciálny nový zdroj informácií pre tvorcov politík.“ Mapa
ukazuje, napríklad, odlišné priority užívateľov vo Veľkej Británii, Nemecku
a Francúzsku. Kým britskí a nemeckí užívatelia vyhodnotili za najdôležitejšiu prioritu
mieru celkovej životnej spokojnosti, francúzski užívatelia považujú za najdôležitejšie
zdravie. Užívatelia vo všetkých troch krajinách však vyhodnotili príjem ako omnoho
menej dôležitú hnaciu silu blahobytu.
Slováci považujú za prioritu pre kvalitný život zdravie, životnú spokojnosť
a bezpečnosť. Podľa poslednej publikácie „How ´s Life 2013?“ sú Slováci spokojní
iba s tromi z jedenástich ukazovateľov kvality života – bezpečnosť, životné
prostredie a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. V ostatných
oblastiach nedosahujú ani priemer krajín OECD, Brazílie a Ruskej federácie.
Najnovšie porovnania za všetky krajiny, vrátane SR, si je možné pozrieť na
https://www.oecd.org/general/Better-life-index-2014-coutry-reports.pdf.
OECD pripravuje aj publikáciu „How is Life in your region?“ založenú na
indikátoroch blahobytu podľa jednotlivých regiónov OECD.

NAEC

Generálny tajomník Angel Gurría predstavil súhrnnú správu k horizontálnemu
projektu „Nové prístupy k ekonomickým výzvam - NAEC“. Súhrnná správa
zdôrazňuje multidimenzionálny pohľad na rast, nerovnosti, ich vzájomné
prepojenie, inštitucionálnu odolnosť a politiky podporujúce inkluzívne
a udržateľné stratégie zamerané na rast. Zdôrazňuje potrebu medzinárodnej
spolupráce v oblasti regulácie, vrátane potreby presadzovania vymožiteľnosti práva
v rámci hospodárskej súťaže.
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Analyzuje indikátory, dlhodobé trendy a globálne nerovnováhy, ktoré boli predzvesťou
krízy a konštatuje chybné vyhodnotenie rizík, predovšetkým vo finančnom sektore.
Ambíciou projektu je zadefinovať ako môže OECD zlepšiť svoj analytický rámec,
zabezpečiť lepšie zacielené odporúčania pre členské krajiny a podporovať
globálnu spoluprácu v tejto oblasti.
V rámci iniciatívy NAEC bola zatiaľ ukončená iba tretina projektov, zvyšné ešte
pokračujú. K výstupom a zisteniam prebiehajú horizontálne diskusie v rámci
jednotlivých direktoriátov OECD. Členské krajiny sú do diskusií zapojené
prostredníctvom účasti vo výboroch a pracovných skupinách OECD, ale aj v pracovnej
skupine NAEC a seminároch, ktoré sú venované prezentáciám výstupov projektov
NAEC. Organizácia plánuje na základe všetkých ukončených projektov spracovať
finálnu verziu súhrnnej správy a predložiť ju na MCM v roku 2015.

Foto: OECD

Automatická výmena
informácií
v daňových
záležitostiach

Foto: OECD

Odolnosť
hospodárskeho
rastu a inkluzívna
spoločnosť

Hlavné predbežné odporúčania OECD, ktoré vychádzajú z doterajšej práce:
1) Zvýšenie makroekonomickej stability,
2) posun k inkluzívnejšiemu a udržateľnému rastu,
3) zameranie sa na riešenie dlhodobých výziev spojených so starnutím populácie
a výziev týkajúcich sa životného prostredia, najmä zmeny klímy,
4) obnovenie dôvery v inštitúcie,
5) podpora medzinárodnej spolupráce, vrátane spolupráce v oblasti regulácie
a vymožiteľnosti práva v hospodárskej súťaži, podpora medzinárodnej
koordinácie politík,
6) pokračovanie v obnovovaní a posilňovaní analytického rámca a nástrojov.
Ministri prijali vyhlásenie o automatickej výmene informácií v daňových
záležitostiach, ako nového jednotného globálneho štandardu. Okrem 34 členských
štátov OECD sa k nemu pripojili: Argentína, Brazília, Čína, Kolumbia, Kostarika, India,
Indonézia, Litva, Lotyšsko, Malajzia, Saudská Arábia, Singapur a Juhoafrická
republika. „Daňové podvody a úniky nie sú trestnými činmi bez obetí – zbavujú vlády
príjmov potrebných na obnovenie rastu a ohrozujú dôveru občanov v spravodlivosť
a integritu daňového systému. Záväzok toľkých krajín k prijatiu nového globálneho
štandardu, a to k rýchlemu prijatiu, je ďalším významným krokom na zabezpečenie
toho, že daňoví podvodníci sa už nebudú mať kam skryť“, povedal generálny tajomník
OECD Angel Gurría.
Štandard, ktorý bol navrhnutý OECD a schválený ministrami financií Skupiny G20 vo
februári minulého roka, zaväzuje krajiny a jurisdikcie k získavaniu všetkých finančných
údajov od svojich finančných inštitúcií a k ich automatickému vymieňaniu s inými
jurisdikciami na ročnej báze. OECD vypracuje podrobný komentár k novému štandardu,
ako aj technické riešenia pre realizáciu skutočnej výmeny informácií, na stretnutie
ministrov financií Skupiny G20 v septembri tohto roka.
„Resilience – odolnosť, pružnosť, životaschopnosť je schopnosť individualít, komunít
a systémov čeliť, adaptovať sa a rásť v stresových a šokových podmienkach. Odolnosť
zahŕňa pripravenosť na neistotu a rovnako i rozvíjanie schopnosti vyrovnať sa so
zmenou a vyjsť z nej ešte silnejší. Kríza zdôraznila potrebu posilniť odolnosť
ekonomík, spoločností, inštitúcií a životného prostredia.
Ministri diskutovali o štrukturálnych reformách a správnej kombinácii prorastových
politík. Zásadnú výzvu predstavuje nezamestnanosť, predovšetkým medzi mladými
ľuďmi. Pre zdravý rast sú dôležité dosiahnutie optimálnej rovnováhy medzi fiškálnou
stabilitou a dlhodobými sociálnymi cieľmi, podporu inovácií a efektívnejšie využitie
ľudského kapitálu.

Foto: Stála misia

Podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír vo svojom vystúpení
informoval o viacerých opatreniach realizovaných na národnej úrovni zameraných na
posilnenie rastu. Vyzdvihol najmä zlepšenie výberu daní v SR, ktoré prispelo aj
k napĺňaniu konsolidačného úsilia. Ďalej spomenul opatrenia na podporu
zamestnanosti, ako aj inovatívneho financovania a začínajúcich podnikov.
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Podpora
udržateľného
zeleného rozvoja
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Zmena klímy

Foto: OECD

Podľa OECD je pre zabezpečenie prosperity, tvorbu nových pracovných miest
a dosiahnutie udržateľnosti životného prostredia nevyhnutné urýchlene prijať
opatrenia na riešenie environmentálnych výziev a hrozieb, na čo poukazuje aj správa
Medzivládneho panelu pre zmenu klímy z apríla 2014. Ministri zdôraznili naliehavú
potrebu posilniť odolnosť ekonomík voči environmentálnym šokom, spomedzi ktorých
predstavuje najvýznamnejšie globálne riziko zmena klímy. Krajiny ocenili prínos
OECD ako platformy pre diskusiu o politikách na podporu zeleného rastu, ktorý je
podmienený implementáciou vhodného mixu politík, využívaním trhových nástrojov
(stanovenie ceny uhlíka, dekarbonizácia sektoru energetiky, odstránenie dotácií cien
fosílnych palív, regulácia energetickej infraštruktúry a investícií, ako aj pokračovanie
diskusie o úlohe exportných úverov pri riešení zmeny klímy), ako aj zmenu súčasného
ekonomického modelu vo využívaní vzácnych nerastných surovín a vodných zdrojov.
Je potrebné riešiť aj sociálne výzvy súvisiace s prechodom k zelenej ekonomike
a dopady na zamestnanosť, rovnosť a distribučné politiky.
Medzinárodná spolupráca má zásadný význam pre urýchlenie pokroku v znižovaní
koncentrácií emisií oxidu uhlíka v ovzduší za účelom zamedzenia zvýšenia priemernej
globálnej teploty o viac než 2 stupne Celzia. To všetko v kontexte Konferencie
zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy
v Paríži 2015. Samostatným vyhlásením pre oblasť zmeny klímy potvrdili ministri
odhodlanie prehĺbiť medzinárodné úsilie v boji proti zmene klímy a podporu
medzinárodnému negociačnému procesu v rámci rokovaní Rámcového dohovoru
Organizácie spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). Smerom ku
klimatickým konferenciám COP20 v Lime, ale predovšetkým na COP21 v roku 2015
v Paríži, budú OECD, IEA, NEA a ITF pracovať na správe o politikách pre úspešný
prechod krajín k nízkouhlíkovej, udržateľnej a odolnej ekonomike, ktorú predložia
ministrom na MCM v roku 2015.

Lepšia štartovacia V diskusii ministri privítali správu o implementácii programu OECD „Akčný plán –
pozícia pre mladých Lepšia štartovacia pozícia pre mladých“, ktorý sa koncentruje na aktívne zvyšovanie
zamestnanosti mladých a posilňovanie perspektívy získania stabilného zamestnania.
S cieľom zvýšiť vplyv výstupov tohto programu ministri odporučili, aby OECD
aktualizovala svoju „Stratégiu zamestnanosti“ publikovanú v roku 2006.

Foto: OECD

Partnerstvo pre
globálnu odolnosť
a rozvoj

Foto: Stála misia

Ministri ďalej privítali výsledky programov PISA a PIAAC, ktoré merajú schopnosti
mladých študentov a nadobudnuté zručnosti dospelých. Zdôraznili nevyhnutnosť brať
tieto výsledky do úvahy pri navrhovaní vzdelávacích politík, ktoré by mali
zabezpečiť plynulejšiu integráciu absolventov na trh práce. Jedným z aspektov je
poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania, ktoré musí byť dostupné
a poskytované v súčinnosti so zamestnávateľmi. Zdôraznili úlohu daňových systémov
pri vytváraní kvalitných pracovných miest s odpovedajúcim odmeňovaním,
poskytovanie dotácií na vytváranie pracovných miest pre mladých, znižovanie
nerovností prostredníctvom cieleného zvyšovania daní pre tých, ktorí si ich môžu
dovoliť platiť. Ministri podčiarkli aj sociálny rozmer pri budovaní odolných spoločností
a potrebu budovania nového modelu blahobytu.
Globálnu odolnosť a rozvoj je potrebné zabezpečiť synergiou medzi „Stratégiou
OECD pre rozvoj“ a koncepciami ďalších medzinárodných organizácií. Dôležitá je
úzka spolupráca so súkromným sektorom na základe dodržiavania konceptu ľudskej
dôstojnosti v podnikaní a zapájania partnerských krajín do globálnych hodnotových
reťazcov.
V diskusii účastníci privítali príspevok OECD k riešeniu globálnych problémov
spojených s udržateľným rozvojom a podporovaním zeleného rastu a budovaním
odolných spoločností. Ocenili prípravu, priebeh aj výstupy prvého zasadnutia na
Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu vysokej úrovni
v Mexiku v apríli, kde SR zastupoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Ministri zároveň potvrdili smerovanie OECD
v procese prípravy post-2015 rozvojovej agendy. Oficiálna rozvojová pomoc musí byť
založená na princípe solidarity a poskytovaná cielene, najmä najmenej rozvinutým
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krajinám. Musí sa zameriavať na podporu spolupráce so súkromným sektorom
a napomáhať mobilizácii domácich zdrojov. Nevyhnutná je podpora zahraničných
investícií pre rozvoj, preto je potrebné ďalšie rozvíjanie „Rámca OECD pre
investície pre rozvoj“ (Investment Framework for Development).
SR v diskusii ocenila, o.i., úspešný priebeh zasadnutia v Mexiku a aktivity OECD na
revidovaní definície oficiálnej rozvojovej pomoci a budovaní post-2015 rozvojovej
architektúry.

Posilňovanie
multilaterálneho
obchodného
systému

Foto: Stála misia

Index obmedzovania
obchodu so
službami

Diskusia v tejto časti nadväzovala na závery Deviatej ministerskej konferencie Svetovej
obchodnej organizácie na Bali v závere minulého roka, pričom členské krajiny
deklarovali podporu spoločnému úsiliu na implementáciu záverov konferencie.
Multilaterálny obchodný systém by mal zohľadňovať súčasné trendy globálneho
obchodného prostredia, regionálne dohody o voľnom obchode či zmluvy o sektorovej
liberalizácii. Voľný obchod zostáva hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby
pracovných miest. Aj preto je potrebné odolávať akýmkoľvek snahám
o protekcionizmus. Na podporu týchto zámerov bude OECD pokračovať v analýze
globálnych hodnotových reťazcov (GVCs) a zdokonaľovaní databázy obchodu
podľa pridanej hodnoty (TiVA) so zvláštnym dôrazom na účasť rozvojových krajín.
Austrália, ako predsednícka krajina Skupiny G20, zorganizovala na okraj MCM seminár
zameraný na globálne hodnotové reťazce, ich vplyv na obchod, hospodársky rast,
tvorbu pracovných miest a využívanie pridanej hodnoty vytvorenej v globálnych
hodnotových reťazcoch. K zisteniam seminára patrí, že v rámci globálnych
hodnotových reťazcov sa vytvorila nová väzba medzi obchodom, investíciami, službami
a inováciami, ktorej sa postupne prispôsobujú aj príslušné sektorové politiky.
Počas ministerského zasadnutia Rady OECD organizácia zverejnila aj výsledky
analýzy obmedzení obchodu so službami pre 40 krajín (členské štáty OECD
a BRIICS). Analýza poukazuje na skutočnosť, že výroba aj obchod s tovarmi sú
výrazne závislé na službách. Z tohto dôvodu tvorí zlepšovanie podnikateľského
prostredia v sektore služieb predpoklad zlepšovania hospodárskeho rozvoja.
Význam analýzy potvrdzujú skutočnosti, že služby zamestnávajú až 80%
pracovnej sily a tvoria až 75% hrubého domáceho produktu v členských krajinách
OECD a medzi 40 – 70% v oboch kategóriách v ostatných krajinách. Okrem toho,
obchod so službami meraný metódou podľa obsahu pridanej hodnoty (TiVA) ukazuje
ich takmer 50%-ný podiel na exportoch, zatiaľ čo tradičná metóda vykazuje len 22%ný podiel služieb na medzinárodnom obchode.
Podľa tejto analýzy Slovensko zaznamenalo v roku 2012 export služieb v hodnote 7,2
miliárd amerických dolárov a import v hodnote 6,8 miliárd amerických dolárov.
Slovensko sa v kategórii zahraničného obchodu so službami nachádza na 11.
mieste s podielom služieb na celkovom obrate vo výške necelých 40% (len 8% pri
meraní klasickou metódou). Z porovnateľných krajín majú o niečo vyšší podiel služieb
na obchode všetky krajiny V4, ako aj Slovinsko a Estónsko.

Foto: OECD

Obmedzenia obchodu so službami boli merané v piatich oblastiach: prekážky vstupu na
trh, v pohybe pracovnej sily, v oblasti hospodárskej súťaže, transparentnosť regulačných
opatrení a ostatné diskriminačné opatrenia. Index pritom aplikuje princíp doložky
najvyšších výhod, a neberie do úvahy bilaterálne preferenčné dohody.
Viac na http://www.oecd.org/tad/services-trade/services-trade-restrictiveness-index.htm.

Strategické
orientácie
generálneho
tajomníka, vonkajšie
vzťahy a vnútorné
otázky riadenia

Generálny tajomník OECD Angel Gurría, ako je už zvykom, informoval ministrov
o aktivitách a práci organizácie od posledného zasadnutia MCM a strategických cieľoch
OECD pre ďalšie obdobie, s cieľom posilnenia postavenia a relevantnosti
organizácie na globálnej úrovni. Zdôraznil potrebu nového prístupu k riešeniu
problémov nezamestnanosti, nerovností a fiškálnych deficitov. Potrebné je
definovanie nových analytických rámcov a hľadanie synergie jednotlivých
sektorových politík. Rast zostáva hlavným zdrojom tvorby nových pracovných
príležitostí a blahobytu, k čomu sú potrebné otvorený trh, hospodárska súťaž a inovácie.
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Rast musí byť zdravší – inkluzívnejší, zelený a vyvážený, založený na zdravých
inštitúciách a medzinárodnej spolupráci.

Foto: Stála misia

OECD naďalej posilňuje spoluprácu s nečlenskými krajinami. V roku 2013 sa začal
prístupový proces s Kolumbiou a Lotyšskom, Litva a Kostarika predložili akčné
plány pre zintenzívnenie spolupráce s OECD s výhľadom na rozhodnutie o začatí ich
prístupových rokovaní po MCM 2015. V súvislosti so situáciou na Ukrajine, boli
v marci pozastavené prístupové rokovania s Ruskom (Rusko sa ani nezúčastnilo na
MCM). Bol oficiálne spustený Regionálny program OECD pre juhovýchodnú Áziu.
Organizácia bude venovať zvýšenú pozornosť regionálnym iniciatívam, naďalej sa
aktívne podieľať na aktivitách Skupiny G20 a je otvorená prehĺbeniu angažovanosti
kľúčových partnerov v práci OECD.

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

Foto: MZVaEZ SR

Foto: MZVaEZ SR

V Mexiku sa 15. – 16. apríla 2014 uskutočnilo prvé zasadnutie Globálneho
partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu na vysokej úrovni, na príprave
ktorého sa spoločne podieľali Rozvojový program Organizácie spojených národov
(UNDP), OECD a hosťujúca krajina Mexiko. Zasadnutie potvrdilo hlavnú
komparatívnu výhodu Globálneho partnerstva, ktorou je inkluzívny prístup ku
všetkým aktérom rozvojovej spolupráce. Na rokovaní sa zúčastnilo približne 1 500
delegátov z viac ako 140 krajín, vrátane donorov, príjemcov rozvojovej pomoci, nových
donorov, ako aj zástupcov mimovládnych organizácií, nadácií a podnikateľskej sféry.
Účastníci zasadnutia prijali záverečné komuniké („Mexico High Level Meeting
Communiqué“), v ktorom potvrdili zámer realizovať zmenu z poskytovania rozvojovej
pomoci na rozvojovú spoluprácu a splniť záväzky, vrátane finančných, s cieľom
vytvoriť inkluzívny a udržateľný rozvoj pre všetkých.
Slovenskú delegáciu viedol podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Na zasadnutí vystúpil v panelovej
diskusii venovanej zapojeniu občianskej spoločnosti do rozvojovej spolupráce, spolu
s ministerkou zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Holandska Lilianne
Ploumenovou a kanadským ministrom pre medzinárodnú spoluprácu Christianom
Paradisom. Účastníci diskusie navrhovali a definovali praktické kroky, ktoré by mohli
zvýšiť efektívnosť zapojenia občianskej spoločnosti do rozvojovej spolupráce. Miroslav
Lajčák vo svojom vystúpení prezentoval konkrétne skúsenosti Slovenska v spolupráci
s občianskou spoločnosťou pri implementácii rozvojových aktivít SlovakAid
slovenskými mimovládnymi organizáciami a pri podpore občianskej spoločnosti
v partnerských krajinách. Uviedol, že občianska spoločnosť zohrala kľúčovú úlohu pri
demokratizácii slovenskej spoločnosti v deväťdesiatych rokoch a na tejto skúsenosti je
postavené aj poskytovanie rozvojovej pomoci SR. Vo vystúpení prezentoval model
Národného konventu, ktorý Slovensko realizuje už takmer desať rokov vo viacerých
krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Model je aplikovaný v Srbsku,
Macedónsku, Čiernej Hore, na Ukrajine a v Moldavsku a najnovšie oň prejavili záujem
aj Gruzínsko a Albánsko. Cieľom Národného konventu je vtiahnuť do rozhodovacích
procesov a tvorby národných politík v partnerských krajinách občiansku spoločnosť.
Slovenská skúsenosť sa stretla so záujmom účastníkov panelu. Predsedovia pracovnej
skupiny „Civil Society Development Effectiveness and Enabling Environment“ v rámci
Globálneho partnerstva, ktorej spoločne predsedajú zástupcovia Holandska, Mali
a mimovládnej organizácie „Aid Watch Canada“ prizvali SR, aby sa stala jej členom.
Týždeň pred zasadnutím Globálneho partnerstva pre efektívnosť poskytovania
rozvojovej pomoci v Mexiku publikovala OECD štatistické informácie o výške
poskytnutej rozvojovej pomoci za rok 2013. Napriek doznievajúcej finančnej
a hospodárskej kríze poskytli členské krajiny Výboru OECD pre rozvojovú pomoc
(DAC) v roku 2013 oficiálnu rozvojovú pomoc vo výške 134,8 miliárd amerických
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dolárov. Tento objem znamená nárast o 6,1%. Je to najväčší objem, aký bol
kedykoľvek zaznamenaný, aj napriek zvýšeným tlakom na rozpočty jednotlivých
krajín. Generálny tajomník OECD Angel Gurría po kritike v predchádzajúcich rokoch
vyjadril potešenie, že objem poskytovanej rozvojovej pomoci opäť stúpa. Zároveň
upozornil, že klesá objem rozvojovej pomoci pre krajiny, ktoré ju najviac potrebujú,
osobitne pre krajiny Subsaharskej Afriky.
Objem poskytnutej rozvojovej pomoci bol vyšší v roku 2013 aj bez započítania
rozvojovej pomoci nových členských krajín, ktoré sa stali členmi DAC-u v roku 2013
(Island, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika a Slovinsko). Slovensko patrí
medzi sedemnásť krajín zo všetkých členských krajín DAC-u, ktoré v roku 2013
zvýšili objem rozvojovej pomoci v porovnaní s rokom 2012. Päť krajín DAC-u
dosiahlo cieľ OSN poskytnúť 0,7% oficiálnej rozvojovej pomoci v pomere k hrubému
národnému dôchodku (ODA/HND). Z ostatných významných donorov, ktorí nie sú
členmi DAC-u, najväčší nárast zaznamenali Spojené arabské emiráty, ktorých pomoc sa
zvýšila o 375,5% a dosiahla pomer 1,25% ODA/HND. Slovensku sa ani po zvýšení
pomoci v roku 2013 o 2,4%, nepodarilo posunúť vyššie v rebríčku donorov.
S poskytnutou pomocou vo výške 0,09% HND je na poslednom mieste. S celkovým
objemom 85 miliónov amerických dolárov je za Českou republikou (s objemom 212
miliónov amerických dolárov).
Viac informácií je možné získať na
http://www.oecd.org/development/aid-to-developing-countries-rebounds-in-2013-toreach-an-all-time-high.htm.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové a prierezové politiky
Dane

Na úrovni Pracovnej skupiny pre vzájomné hodnotenie krajín (Peer Review Group)
Globálneho fóra OECD o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely bola
19. marca 2014 predmetom schvaľovania hodnotiaca správa o Slovenskej republike.
Správa zhrnula približne dvojročný dvojfázový proces hĺbkového skúmania
súladu právneho prostredia Slovenskej republiky, ako aj praktickej stránky
spolupráce Finančnej správy SR pri výmene informácií na požiadanie v oblasti
priamych daní so stanovenými medzinárodnými štandardmi v danej oblasti.
Uvedené štandardy sa zameriavajú najmä na otázky vnútroštátnej dostupnosti
informácií (štandard A – Availability of Information), napríklad o vlastníkoch príjmov,
informáciách dostupných z účtovných záznamov a bankových informáciách, ďalej
prístupu k daným informáciám zo strany orgánov kompetentných v oblasti
medzinárodnej výmeny informácií na daňové účely (štandard B – Access to
Information) a samotného procesu zabezpečenia výmeny informácií medzi
kompetentnými orgánmi (štandard C – Exchange of Information).
Po preskúmaní a vyhodnotení všetkých relevantných faktorov zo strany odborných
hodnotiteľov (zástupca sekretariátu Globálneho fóra OECD, Britské Panenské ostrovy
a Katar) v rámci hodnotenia bol Slovenskej republike pridelený a skupinou následne
schválený rating „Largerly Compliant“, čiže Slovenská republika vo veľkej miere
v súčasnosti spĺňa požiadavky predmetných medzinárodných štandardov. Zároveň
boli Slovenskej republike navrhnuté odporúčania pre oblasti, v ktorých je
potrebné ešte prijať dodatočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni.
SR sa aktívne zapája do všetkých druhov administratívnej spolupráce na daňové účely,
pričom od začiatku podporuje prácu globálneho fóra, ktorá je dôležitá preto, aby krajiny
mohli plne a účinne uplatňovať svoje vnútroštátne daňové systémy. SR je presvedčená,
že efektívna výmena informácií v daňovej oblasti a vzájomná pomoc alebo spolupráca
v daňových otázkach môžu významne prispieť k boju proti daňovým podvodom
a únikom. Proces hodnotenia v rámci peer review umožnil SR hlbšie pochopiť zložité
otázky súvisiace s postupmi pri výmene informácií na daňové účely z legislatívneho a

8

praktického hľadiska, a zároveň poskytol inšpiráciu pre ďalšiu prácu v tejto oblasti. SR
sa naďalej usiluje o potvrdenie svojej pozície kredibilného partnera v oblasti
medzinárodnej daňovej spolupráce, pričom v roku 2013 aj za asistencie globálneho fóra
OECD pristúpila k podpisu Dohovoru Rady Európy a OECD o vzájomnej
administratívnej pomoci v daňových záležitostiach.
Bližšie informácie o globálnom fóre možno nájsť na
www.oecd.org/tax/transparency/abouttheglobalforum.htm.
OECD vo svojej publikácii o zdaňovaní príjmov „Taxing Wages 2014“ zverejnenej 11.
apríla 2014 konštatuje, že priemerné daňové zaťaženie v krajinách OECD sa zvýšilo
v roku 2013 o 0,2 percentuálneho bodu na 35,9%. Zvýšenie sa týkalo 21 krajín (z 34
krajín OECD), naopak, v 12 krajinách sa priemerné daňové zaťaženie znížilo a v jednej
zostalo nezmenené.
Organizácia poukazuje na tri krajiny, ktoré zaznamenali najväčší nárast daňového
zaťaženia v roku 2013: Portugalsko, Spojené štáty americké a Slovensko. V prípade
Slovenska ide o nárast z dôvodu navýšenia príspevkov zamestnávateľov na sociálne
zabezpečenie.
Príjmovo priemerný pracovník na Slovensku mal daňové zaťaženie pracovných príjmov
(daňový klin) v roku 2013 vo výške 41,1% (v porovnaní s priemerom OECD na úrovni
35,9%). Slovenská republika sa v tejto oblasti spomedzi 34 členských krajín OECD
umiestnila na 13. mieste.
Najväčšie zvýšenie daňovej záťaže rodín s jedným zárobkovo činným členom bolo
v roku 2013 na Novom Zélande, v Portugalsku a na Slovensku (+1,8 percentuálneho
bodu). Naopak, najväčší pokles bol pre rodiny tohto typu vo Francúzsku a Holandsku (1,5 percentuálneho bodu). Percento nákladov práce zaplatených v dani z príjmov sa
v rámci krajín OECD značne líši. Najnižšie hodnoty sú v Čile (nula) a Južnej Kórei
(4,6%). Najvyššie hodnoty sú v Dánsku (35,8%), Austrálii, Belgicku na Islande, pričom
posledné tri krajiny majú hodnotu vyššiu ako 20%. Percento nákladov práce
zaplatených v zamestnaneckých príspevkoch na sociálne zabezpečenie je taktiež veľmi
rôzne, od nuly v Austrálii a na Novom Zélande až po 17,1% v Nemecku a 19%
v Slovinsku. Zamestnávatelia vo Francúzsku platia 28,7% z celkových nákladov na
pracovnú silu v príspevkoch na sociálne zabezpečenie, čo je najvyššia hodnota medzi
krajinami OECD. Úroveň 20% je prekročená aj v ďalších desiatich krajinách: Rakúsku,
Belgicku, Českej republike, Estónsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Slovenskej
republike, Španielsku a Švédsku.
Viac ako 250 zástupcov na vysokej úrovni z vyše 100 krajín, jurisdikcií
a medzinárodných organizácií, ktorí sa zúčastnili na Globálnom fóre OECD o dani
z pridanej hodnoty v Tokiu (17. – 18. apríla 2014), schválilo nový súbor usmernení
OECD pre uplatňovanie dane z pridanej hodnoty (VAT alebo GST)
v medzinárodnom obchode.
Tieto medzinárodné usmernenia sa snažia riešiť problémy, ktoré vyplývajú
z vnútroštátnych systémov dane z pridanej hodnoty aplikovaných v rámci
medzinárodného obchodu nekoordinovaným spôsobom. Nastavujú štandardy, ktorých
cieľom je zabezpečiť neutralitu v cezhraničnom obchode a konzistentnejšie zdanenie
tzv. business-to-business (B2B) obchode so službami. „Usmernenia sú vhodné pre
súkromný sektor aj pre vlády, nakoľko by mali podporiť aj obchod a daňové príjmy.
Chcel by som vyzvať krajiny, aby ich začali používať od dnešného dňa“, povedal na
globálnom fóre zástupca generálneho tajomníka OECD Rintaro Tamaki.
Okrem medzinárodných usmernení prijali účastníci fóra aj vyhlásenie k záverom OECD
z Globálneho fóra pre daň z pridanej hodnoty, v ktorom sa uzniesli na nasledovných
štyroch kľúčových bodoch:
 Budeme podporovať rozvoj usmernení pomenúvajúcich riziko dvojitého
zdanenia a neúmyselného nezdanenia, ktoré pochádza z nekonzistentného
uplatňovania systému dane z pridanej hodnoty vo svetovom obchode.
 Vítame schválenie prvých troch kapitol usmernení Výborom OECD pre daňové
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záležitosti na jeho stretnutí 29. januára 2014.
 Podporujeme tieto prvé kapitoly usmernení ako štandard k dosahovaniu
neutrality, ako aj k určovaniu miesta dodania služieb pri cezhraničných
dodávkach B2B, pričom majú slúžiť ako referenčné body pri vytváraní
a implementácii národných legislatív.
 Naliehame na OECD, aby čo najskôr ukončila práce na zvyšných kapitolách
usmernení, vrátane zabezpečovania efektivity a zrozumiteľného prístupu pri
určovaní miesta dodania cezhraničných služieb konečným spotrebiteľom B2C,
a taktiež k prezentácii kompletných usmernení k schváleniu na nasledujúcom
globálnom fóre, ktoré sa uskutoční v novembri 2015.
Spoločným vyhlásením skupiny krajín, tzv. „early adopters“, z 13. marca 2014 sa
Slovensko zaviazalo ku skorému prijatiu globálneho štandardu OECD na
automatickú výmenu informácií o finančných účtoch. Skupina má v súčasnosti 44
členov. Jej založenie iniciovalo päť krajín (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko,
Španielsko a Taliansko) v apríli 2013.
V spoločnom vyhlásení sa krajiny zaviazali k implementácii globálneho štandardu
OECD s cieľom prvej automatickej výmeny informácií o finančných účtoch v septembri
2017. Zároveň sú vo vyhlásení vyzvané ostatné krajiny a jurisdikcie na pripojenie sa
k iniciatíve a „rýchlemu vytvoreniu skutočného globálneho systému automatickej
výmeny informácií, ktorý nenechá žiadne skryté miesta pre daňové úniky“.

Ekonomika

OECD vo svojom „Výhľade vládnych dlhov krajín OECD“ (OECD Sovereign
Borrowing Outlook 2014) zverejnenom 28. marca 2014 konštatuje, že vlády by si mali
v roku 2014 požičiavať menej. OECD predpokladá, že potreba čistých pôžičiek klesne
z 2,0 miliardy amerických dolárov v roku 2013 na 1,5 miliardy amerických dolárov
v roku 2015, čo je najnižšia úroveň od roku 2007. Rovnako by mali poklesnúť potreby
pre hrubé pôžičky z 10,8 miliardy amerických dolárov v roku 2013 na 10,6 miliardy
amerických dolárov v roku 2014.
Organizácia ďalej v správe konštatuje, že následkom globálnej finančnej krízy v rokoch
2007 – 2009 sa v mnohých krajinách OECD pomer vládneho dlhu k hrubému
domácemu produktu v roku 2013 priblížil k najvyššej úrovni dlhu od druhej svetovej
vojny (115,6% hrubého domáceho produktu), pričom v roku 2014 by sa mal tento
pomer ešte zvýšiť. Okrem toho, deficity a potreba hrubých pôžičiek v mnohých
krajinách neklesajú dostatočne na zastavenie rastu verejného dlhu.
Obchodovateľný dlh centrálnych vlád by mal v roku 2014 dosiahnuť 77,1% hrubého
domáceho produktu, čo predstavuje len mierny nárast oproti roku 2013. Vládam krajín
OECD organizácia odhaduje, že budú musieť refinancovať približne 29% svojho
nesplateného dlhodobého dlhu v najbližších troch rokoch.
K otázke bezpečných vládnych aktív OECD v správe konštatuje, že nič nenasvedčuje
existencii trvalého alebo štrukturálneho nedostatku v agregovanej ponuke bezpečných
vládnych aktív. Naopak, ich ponuka v skutočnosti od začiatku krízy v roku 2007
vzrástla.
OECD v roku 2014 očakáva pretrvávajúce výzvy pre vládne agentúry na riadenie
dlhu v podobe pokračujúcej volatility na globálnych trhoch a neistoty ohľadom
načasovania znižovania nákupu aktív zo strany centrálnej banky USA a ukončovania
kvantitatívneho uvoľňovania mimo USA. Organizácia preto zdôrazňuje, že
ukončenie neštandardných monetárnych opatrení centrálnych bánk musí byť
vykonávané s veľkou opatrnosťou, s jasnou komunikáciou smerom k trhu, ako aj
vhodnou obojsmernou komunikáciou medzi centrálnymi bankami a vládnymi
emitentmi.
Slovenskú republiku OECD vo výhľade zaradila do jednej skupiny krajín spolu
s Austráliou, Rakúskom, Kanadou, Holandskom, Novým Zélandom, Mexikom
a Poľskom. V týchto krajinách podľa OECD podiel dlhu na hrubom domácom produkte
ešte nezačal klesať, zatiaľ čo deficit a potreba hrubých pôžičiek klesajú.
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V marci sa v rámci prípravy „Ekonomického prehľadu SR“ uskutočnila štrukturálna
misia OECD v Slovenskej republike. Viedol ju Andreas Woergoetter, riaditeľ divízie
štúdií vybraných krajín z ekonomického direktoriátu OECD. Za OECD sa na nej ďalej
zúčastnili analytička Lilas Demmouová a Artur Radziwill, vedúci tzv. slovenského
desku. Za SR na misii zastupovali Andrea Brezanová zo Stálej misie SR pri OECD
a Gabriel Machlica z Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Cieľom misie
boli stretnutia s relevantnými rezortmi a zainteresovanými inštitúciami, podľa tém
tohtoročného ekonomického hodnotenia. Medzi navštívenými inštitúciami bola aj
miestna samospráva v Senci. Pri tejto príležitosti o návšteve OECD informovali miestne
noviny „Senčan“.
Ekonomický prehľad SR bude v roku 2014 venovaný hodnoteniu makroekonomického
rámca a dvom samostatným kapitolám – reforme verejného sektora a podpore
regionálne vyváženého rastu.
Obe foto: Mestský úrad v Senci

Energetika

Po štrukturálnej misii, v mesiacoch marec až máj, pobudli v OECD na pracovnom
pobyte experti z Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR Gabriel Machlica
a Martin Haluš, ktorí sa podieľajú na príprave „Ekonomického prehľadu SR“.
240. zasadnutie Riadiacej rady IEA sa konalo 5. – 6. marca 2014 v Paríži.
Najdôležitejšou bola diskusia o strategickej orientácii IEA, ktorá je novým prvkom
procesu Programu práce a rozpočtu na roky 2015 – 2016. Členské štáty, vrátane SR,
prezentovali svoje priority a poukázali na výzvy, na riešenie ktorých sa za účelom
adaptácie na meniacu sa globálnu energetickú mapu má IEA zamerať. Diskusia
o dlhodobej strategickej vízii a dosiahnutí finančnej udržateľnosti agentúry bude
pokračovať. SR vyjadrila podporu procesu určenia strategických cieľov, zameraných na
posilňovanie pozície IEA ako vedúcej medzinárodnej energetickej organizácie a pre
zachovanie jej relevantnosti do budúcnosti. Zásadným pre SR je udržanie schopnosti
IEA pomáhať členským štátom v dosahovaní národných cieľov energetickej politiky.
Všeobecná energetická bezpečnosť, efektívne fungovanie koordinačného mechanizmu
núdzovej pripravenosti s dôrazom na bezpečnosť dodávok zemného plynu
a spoľahlivosť dodávok elektriny predstavujú z pohľadu SR prioritné oblasti práce
IEA. Zvyšovanie globálnej energetickej bezpečnosti a zefektívnenie procesu hĺbkového
hodnotenia energetickej politiky členských krajín považuje SR za kľúčové aktívum
a prínos z členstva v IEA. Dôležitou aktivitou IEA je aj posilňovanie angažovania
s kľúčovými partnerskými krajinami a relevantnými medzinárodnými organizáciami,
ako aj rozvoj flexibilného modelu asociácie. Rada rokovala aj o aktuálnom vývoji na
energetických trhoch a dôsledku možného prerušenia dodávok zemného plynu
z Ruskej federácie do EÚ v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Rada odsúhlasila
správy o činnosti IEA a globálnej zaangažovanosti agentúry za rok 2013.
Na základe pozvania Ministerstva hospodárstva SR sa 11. – 13. marca 2014 uskutočnilo
po prvýkrát na Slovensku zasadnutie pracovného orgánu Medzinárodnej
energetickej agentúry (IEA). Konkrétne išlo o Pracovnú skupinu pre technológie
koncového využitia energie, ktorá pôsobí v rámci Výboru IEA pre energetické
technológie a výskum.

Foto: MHSR

Foto: MH SR

Súčasťou zasadnutia pracovnej skupiny bol odborný seminár zameraný na
problematiku inovatívnych technológií v distribúcii tepla, na ktorom sa za SR
zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva, Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry a spoločnosti Dalkia, neinvestičného fondu Slovenského plynárenského
priemyslu, a.s., SPP EkoFond a teplárenského združenia. Seminár sa venoval aj
aktivitám medzinárodného projektu IEA o centrálnej distribúcii tepla a kombinovanej
výroby elektriny a tepla, ako aj rozvoju vysokoúčinnej kogenerácie v podmienkach SR.
Spoločnosť Dalkia predstavila technologické zabezpečenie centrálneho zásobovania
teplom mestskej časti Petržalka a aktivity v oblasti modernizácie lokálnych kotolní
a využívanie kogeneračných jednotiek. Medzinárodná odborná komunita mala tak
príležitosť oboznámiť sa s pokrokom v progresívnych projektoch distribúcie tepla
a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, ale i s výzvami, ktorým v tejto oblasti SR čelí.
Hlavným poslaním pracovnej skupiny je podporovať medzinárodnú spoluprácu
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v oblasti výskumu, rozvoja a rozširovania technológií konečného využitia energie,
ktoré môžu účinne prispievať k dosahovaniu energetickej bezpečnosti,
environmentálnej udržateľnosti a prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike. Aktivity
pracovnej skupiny sa zameriavajú na spoluprácu verejného a súkromného sektora
členských krajín IEA v medzinárodných energetických vedecko-výskumných
projektoch zameraných na oblasť úspor energie v sektore budov, dopravy, elektriny
a priemyslu.
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zorganizovala 31. marca 2014 odborný
seminár o budúcnosti jadrovej energie. Seminár sa uskutočnil v súvislosti s prípravou
špeciálnej kapitoly „Svetového energetického výhľadu 2014“ (World Energy Outlook
2014) za účasti zástupcov vlád, regulátorov, energetického priemyslu, finančnej
komunity a mimovládnych organizácií z rôznych regiónov sveta. Hoci výhľad pre
jadrovú energiu je priaznivejší, než bol hneď po havárii jadrovej elektrárne vo
Fukušime, ostáva rad neistôt, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť jej budúcu rolu
v globálnom energetickom mixe. Hlavnými rizikami z hľadiska budúcnosti jadrovej
energie sú možné zmeny vládnych politík, vplyv jadrovej bezpečnosti na dôveru
verejnosti, financovanie výstavby jadrových zdrojov na liberalizovaných energetických
trhoch, konkurencieschopnosť jadrovej energie vo vzťahu k iným zdrojom výroby
energie a blížiace sa ukončenie životnosti značného počtu jadrových elektrární, hlavne
v krajinách OECD. Analýza IEA sa zameria na posúdenie týchto i ďalších faktorov,
ktoré ovplyvnia výhľad pre jadrovú energiu do roku 2040 a dôsledkov pre globálnu
energetickú bezpečnosť a ekonomický rozvoj. Hlavný ekonóm IEA zdôraznil, že
účelom spoločnej práce IEA a Medzinárodnej jadrovej agentúry OECD na kapitole je
poskytnúť tvorcom politík i verejnosti nestrannú a objektívnu analýzu
a odporúčania. IEA bude ako doteraz vychádzať zo svojich energetických scenárov
a použije rovnaký prístup ako pri analýze iných energetických zdrojov publikovaných
v „Svetovom energetickom výhľade“. Závery výhľadu 2014 s prioritným zameraním na
jadrovú energiu bude po prvýkrát prezentovať v SR výkonná riaditeľka IEA počas
svojej návštevy, ktorá sa uskutoční krátko po zverejnení tejto vlajkovej publikácie
v novembri 2014.

Pôdohospodárstvo OECD vyhlásila výzvu na individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých
konferencií v rámci Kooperatívneho výskumného programu pre riadenie biologických
zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) na rok 2015.
Témy vedeckých štipendií a konferencií na rok 2015:
1) Prírodné zdroje ako výzva.
2) Trvalá udržateľnosť v praxi.
3) Potravinový reťazec.
Posledný dátum podania prihlášky pre oba programy (konferencie i vedecké štipendiá) je 10.
september 2014.
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva za účelom riešenia výskumného
projektu v inej členskej krajine programu CRP. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené
životné náklady a preprava vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 až 26
mesiacov. Sponzorovanie vedeckých konferencií je určené pre výskumné ústavy
a medzinárodné združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného
a rybného hospodárstva na organizovanie vedeckých konferencií (seminárov, sympózií,
kongresov) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom programu CRP, za účelom
informovania prijímateľov politických rozhodnutí, súkromného sektoru a akademickej obce
o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji a výskumných možnostiach v rámci
relevantných tém programu a politických priorít OECD. Z programu sa hradí účasť
vybraných rečníkov na podujatí formou úhrady ich pobytových nákladov a prepravy.
O obe formy podpory sa môžu uchádzať aj poľnohospodárske komory, univerzity a štátne
veterinárne a potravinové správy (Štátna veterinárna a potravinová správa SR). Hlavným
kritériom pri konferenciách je kvalita projektu a pri štipendiách vedecká excelentnosť,
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jasnosť témy a inovácie. SR je členom programu.
Program CRP podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti základného a aplikovaného
výskumu v sektore pôdohospodárstva (vrátane potravinárstva, lesného a rybného
hospodárstva). Vznikol v roku 1978. Aktuálny mandát programu, vrátane výskumných tém,
boli predĺžené do konca roka 2015. Program úzko spolupracuje s výbormi OECD pre
poľnohospodárstvo a rybárstvo.
Krajiny, ktoré sa v roku 2015 môžu uchádzať o podporu z programu CRP:
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko,
Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Rakúsko, Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko a USA.
Viac informácií o podmienkach výzvy, ako aj online formulár na predloženie žiadosti je
možné nájsť na www.oecd.org/agriculture/crp. Informácia je dlhodobo zverejnená aj na
našom webe www.oecdparis.mfa.sk v sekcii tematické informácie – pôdohospodárstvo.
Za najdôležitejšie rozhodnutie počas Výboru pre poľnohospodárstvo, ktorý zasadal 23. –
24. apríla 2014, pre budúcnosť vykazovania výšky podpôr v sektore poľnohospodárstva
podľa ukazovateľa PSE (ekvivalent podpôr producentov), možno považovať pokračovanie
vo vykazovaní podpôr členských štátov EÚ tak ako doteraz. To znamená, že
k disagregácii údajov na úrovni EÚ nedôjde a bude sa pokračovať vo vykazovaní
podpôr v rámci EÚ ako celku. Ďalšou dôležitou oblasťou je pripravovaná a diskutovaná
zmena výpočtu ukazovateľa GSSE (ekvivalent podpôr všeobecných služieb v
poľnohospodárstve). Diskutuje sa o tom, ktoré druhy služieb budú do tohto ukazovateľa
v budúcnosti zahrnuté, keďže súčasná klasifikácia opatrení na podporu všeobecných služieb
neodráža dostatočne najnovší vývoj v poľnohospodárskych politikách a prioritách členských
krajín. Podľa OECD by nové členenie GSSE malo priniesť zviditeľnenie podporných politík
a ich transparentnejšie porovnávanie medzi krajinami OECD. Môže však nastať zvýšenie
hodnôt celkovej podpory TSE (ekvivalent celkovej podpory), keďže GSSE je ich súčasťou.
OECD by mala pripraviť manuál všetkých kategórií podpôr GSSE a tabuľky na porovnanie
údajov podľa pôvodného a nového členenia GSSE. Kalkulácie PSE za SR robí dlhodobo
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP), aktuálne
patriaci pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC).

Rodové otázky

Globálne fórum OECD o riadení vecí verejných zorganizovalo 2. – 4. apríla 2014
konferenciu „Vedúca úloha žien vo verejnom živote“. Bola zameraná na postavenie žien
vo verejnom živote a posilňovanie diverzity na dosahovanie inkluzívneho
hospodárskeho rastu. Globálne fórum vytvorilo jedinečnú príležitosť diskutovať
s vedúcimi aktérmi jednotlivých vlád, parlamentov, verejných inštitúcií, občianskej
spoločnosti, podnikateľskej a akademickej komunity o konkrétnych aktivitách na výzvy,
medzi ktoré patria: 1) odstraňovanie rodového rozdielu vo verejnom živote, 2)
posilňovanie hlasu žien a 3) zvyšovanie inkluzívnosti v tvorbe a realizácii politík.
Účasť na hospodárskom a verejnom živote spoločnosti, vrátane možnosti vyjadrovať sa
k rozhodnutiam ovplyvňujúcim život, zohráva kľúčovú úlohu v hospodárskom raste,
spravodlivom riadení, ako aj v budovaní dôvery na lokálnej a najvyššej politickej úrovni.
Využívanie potenciálu talentu a vedomostí žien v globálnej ekonomike, politike a celej
spoločnosti posilňuje rozvojový potenciál regiónu i celej krajiny. Zlepšovanie postavenia
žien vo vedúcich funkciách verejného života, či už sa to týka politiky, právnických profesií,
súkromného sektora, alebo akademickej komunity, je pomalé. Podľa OECD ženy zastávajú
v priemere len každé piate miesto v parlamentoch a predstavujú len 27% sudcov
v celosvetovom meradle. Ženy zastávajú len 22% seniorských manažérskych ekonomických
a strategických pozícií vo verejnom sektore EÚ. Vo svete pretrváva deficit zvažovania
rodových aspektov v tvorbe politiky verejných výdavkov a sektorových politík, vrátane
absencie diskusií o dopade rôznych rozhodnutí na ženy i mužov. Globálne fórum malo
v diskusiách ambíciu nájsť odpovede na otázky, prečo zostáva zastúpenie žien
v rozhodujúcich pozíciách podstatne poddimenzované, aj napriek rastu ich participácie na
pracovnom trhu a vo verejnom sektore, čo znamená povzbudenie žien pre ich väčšie
angažovanie vo verejnom živote, aká je úloha štátu a politických strán pri odstraňovaní
rodových rozdielov, aké nástroje vláda má a aké údaje a evidencia sú potrebné ku
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kvalifikovaným rozhodnutiam. Fórum otvorili nemecká kancelárka Angela Merkelová a
prezidentka Brazílie Dilma Rousseffová. OECD k tejto konferencii vydala publikáciu
„Ženy, vláda a tvorba politík v krajinách OECD. Podpora rôznorodosti pre inkluzívny
rast.“

Sociálne záležitosti OECD vo svojej najnovšej publikácii „Pohľad na spoločnosť 2014“ (Society at a Glance

2014) varuje pred zvyšovaním rozdielov v príjmoch, sociálnych nerovnostiach a ich
zakorenením v spoločnosti, pokiaľ vlády nezačnú rýchlo konať a podporovať
najzraniteľnejších členov spoločnosti. Napriek postupnému zlepšovaniu stavu svetovej
ekonomiky sú možnosti štátov čeliť týmto výzvam obmedzené fiškálnou konsolidáciou.
Verejné výdavky na invalidné dôchodky, rodinu a podporu v nezamestnanosti sa
v počiatočných fázach krízy zvýšili, ale v súčasnosti sú tieto oblasti pod veľkým fiškálnym
tlakom. Programy sociálneho zabezpečenia pomohli prekonať stratu príjmu mnohým
ľuďom. V súčasnosti je však financovanie týchto programov problematické, sociálne dávky
sa znižujú, niektorí ľudia vypadávajú zo sociálnej siete. Vlády musia veľmi dôkladne zvážiť
ďalšie škrty výdavkov. Škrty v sociálnych výdavkoch zvyšujú riziko zhoršenia situácie
najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov a mohli by mať závažný negatívny dopad na budúcu
sociálnu súdržnosť. Zatiaľ čo dlhodobý záväzok k obnoveniu verejných financií by sa
mal zachovať, aby bolo možné obnoviť dôveru, nemôže sa tak stať na úkor zvyšovania
nerovností a sociálnych rozdielov.
„Ekonomické oživenie samo osebe nestačí na vyliečenie sociálnych rozdielov a pomoc
najviac postihnutým krízou odraziť sa od dna“, povedal generálny tajomník OECD Angel
Gurría. „Vlády musia zaviesť účinnejšie sociálne politiky na pomoc svojim občanom
zvládnuť budúce krízy. Rovnako je potrebné vyhnúť sa uspokojeniu a vytrvať vo svojom
reformnom úsilí aj potom, čo dôjde k oživeniu.“ Vlády by mali zamerať sociálne výdavky
a investície na najpotrebnejšie. OECD neodporúča celoplošné škrty v sociálnych
transferoch, akými sú napríklad dávky na bývanie, rodinné prídavky a prídavky na deti,
keďže práve tieto dávky často poskytujú nevyhnutnú podporu nemajetným pracujúcim
rodinám a rodičom samoživiteľom. Dnešné škrty sociálnych výdavkov môžu mať dlhodobo
vplyv na rozvoj detí, príležitosť získať zamestnanie a môžu znížiť vyhliadky ľudí na
prosperitu v budúcnosti.
OECD upozorňuje na vplyv krízy v celom rade ukazovateľov, akými sú napríklad
priemerný ročný príjem domácností, podiel ľudí, ktorí uvádzajú, že si nemôžu kúpiť
dostatok potravín, pôrodnosť, nezamestnanosť, rozdiely medzi bohatými a chudobnými,
výdavky na vzdelávanie, dôvera v inštitúcie a ďalšie. Organizácia pripravila vizualizáciu
podľa údajov tejto publikácie, vďaka ktorej možno porovnať sociálne dopady krízy
v jednotlivých krajinách: www.compareyourcountry.org/chart?project=crisis-impact.
„Pohľad na spoločnosť 2014“ je v poradí siedme vydanie pravidelnej publikácie OECD,
ktorá mapuje najnovší vývoj za obdobie posledných dvoch rokov a dáva ho do širšieho
kontextu.

Územný rozvoj

Ministri pre regionálny rozvoj krajín OECD odporučili počas svojho posledného zasadnutia
v Marseille (december 2013), aby Rada OECD transformovala ministrami schválených
„Dvanásť princípov pre efektívne verejné investície“ na právny nástroj OECD. V súlade
s týmto záverom ministerského zasadnutia v Marseille Rada OECD na svojom zasadnutí 12.
Marca 2014 povýšila „Dvanásť princípov“ na odporúčania Rady OECD. Princípy majú
všeobecnú platnosť a sú aplikovateľné aj na celonárodnej, nielen regionálnej úrovni.
Dvanásť princípov je zoskupených do troch pilierov:
Pilier I. Koordinovať verejné investície naprieč všetkými úrovňami riadenia štátu
a politík.
1) Investície realizovať prostredníctvom integrovanej stratégie prispôsobenej
konkrétnym podmienkam.
2) Prijať efektívne nástroje koordinácie medzi vládou, regionálnou a miestnou
úrovňou.
3) Investície koordinovať medzi regiónmi tak, aby bola zachovaná zodpovedajúca
proporcionalita.
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Pilier II. Posilniť kapacity pre verejné investície a podporovať politiku vzdelávania na
všetkých úrovniach správy štátu.
4) Vopred posúdiť dlhodobé výzvy a riziká verejných investícií.
5) Podporovať zapojenie zainteresovaných aktérov do celého investičného cyklu.
6) Mobilizovať súkromných aktérov a finančné inštitúcie k diverzifikovaniu
finančných zdrojov a posilneniu kapacít.
7) Posilniť odbornú spôsobilosť zástupcov verejnej správy a inštitúcií zapojených do
verejných investícií.
8) Zamerať sa na výsledky (results-oriented approach) a podporovať učenie sa zo
získaných skúseností.
Pilier III. Zabezpečiť vhodné rámcové politiky pre verejné investície na všetkých
úrovniach riadenia.
9) Vytvoriť rozpočtový rámec odpovedajúci sledovaným investičným cieľom.
10) Vytvoriť transparentné finančné riadenie na všetkých úrovniach.
11) Podporovať transparentnosť a strategické využívanie verejného obstarávania
naprieč všetkými úrovňami riadenia.
12) Aplikovať koherentnú a kvalitnú regulačnú politiku naprieč všetkými úrovňami
riadenia.
Rámcom pre implementáciu tohto nástroja je celá škála ďalších právnych nástrojov Rady
OECD v oblasti verejnej správy a verejných investícií, ktoré siahajú spätne až do roku 1995.
Okrem toho, OECD disponuje aj právnym rámcom pre riadenie verejno-súkromných
partnerstiev. V roku 2012 prijala Rada OECD všeobecné odporúčania pre princípy
riadenia verejno-súkromných partnerstiev, na jeseň 2013 vydalo Medzinárodné
dopravné fórum (ITF) publikáciu „Lepšia regulácia verejno-súkromných partnerstiev pre
dopravnú infraštruktúru“, ktorá stavia prioritne na odporúčaniach Rady OECD a najlepších
skúsenostiach členských krajín ITF s PPP projektmi pre dopravnú infraštruktúru.
„Dvanásť princípov“ je možné nájsť na: www.oecd.org/regional/regional-policy/principleson-effective-public-investment.pdf.
Posledný aprílový deň schválili členské krajiny v písomnej procedúre zmenu názvu
Výboru OECD pre politiku územného rozvoja (Territorial Development Policy
Committee – TDPC) na Výbor pre politiku regionálneho rozvoja (Regional Development
Policy Committee – RDPC). Podľa diskusie na výbore začiatkom apríla, nový názov lepšie
zohľadňuje pracovnú náplň výboru, ktorou sú politiky pre regionálny rozvoj. Zmena
názvu výboru bude mať vplyv aj na názvy podriadených pracovných skupín, pri ktorých sa
bude takisto reflektovať zmena z územného rozvoja na regionálny. OECD zohľadní zmeny
názvov aj v príslušných mandátoch. Túto zmenu zohľadníme od ďalšieho čísla
dvojmesačníka aj v názve našej sektorovej rubriky.

Vzdelávanie

Na pôde OECD uskutočnila 9. apríla 2014 jednodňová konferencia zameraná na kvalitu
odborného vzdelávania pre zabezpečenie lepšieho štartu mladých ľudí na trhu práce.
Konferencia poskytla príležitosť na vzájomné zdieľanie dobrej praxe jednotlivých krajín pri
podpore lepšej integrácie mladých ľudí na trh práce prostredníctvom rozvoja kvalitného
odborného vzdelávania. Poskytla priestor aj zrevidovanie doterajšieho stavu a dosiahnutého
pokroku a zúčastnené krajiny mohli vyjadriť svoju podporu či záväzok prijať opatrenia na
zlepšenie odborného vzdelávania. Dôležitým bodom bolo prerokovanie opatrení na
zlepšenie uznania a hodnoty odborného vzdelania, ktoré poskytuje možnosti atraktívnej
kariéry pre mladých. Posledná časť konferencie bola preto venovaná otázkam, ako spraviť
odborné vzdelávanie viac zaujímavým pre zamestnávateľov a ako zamestnávateľov viac
zainteresovať do poskytovania tejto formy vzdelávania. Na konferencii SR zastupovalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.
Rámcom pre konferenciu bola komplexná stratégia na zvýšenie zamestnanosti mladých
ľudí, ktorú prijali ministri krajín Skupiny G20 na svojom zasadnutí v Guadalajare v máji
2012 (Stratégia Skupiny G20 k zamestnanosti mladých) a ktorá reflektuje problém vysokej
miery nezamestnanosti mladých a ich slabé uplatnenie na trhu práce. Ministri sa na tomto
zasadnutí uzniesli, že kvalitné odborné vzdelávanie hrá dôležitú úlohu pri prechode
absolventov zo školy do produktívneho zamestnania. Významný prínos odborného
vzdelávania pre lepšiu participáciu mladých na trhu práce bol tiež uznaný v rezolúcii
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Medzinárodnej organizácie práce „Kríza zamestnanosti mladých“ (The Youth Employment
Crisis: a Call for Action), v iniciatíve Európskej únie pre mladých (Youth Guarantee
Initiative), ako aj v „Akčnom pláne OECD pre mladých“ (Action Plan for Youth).
Predstavitelia podnikateľskej sféry pri OECD združení v poradnom výbore BIAC, uznali
význam odborného vzdelávania, a preto sa v júni 2013 rozhodli založiť Globálnu sieť
odborného vzdelávania (Global Apprenticeships Network). Na všetky tieto iniciatívy
reflektovala aprílová konferencia v OECD.

Zamestnanosť

Zdroj: OECD

Zodpovedné
podnikové
správanie

OECD bola zastúpená na veľtrhu práce „Profesia days“ v Bratislave. Pracovníčka
odboru ľudských zdrojov OECD Agathe Lecletová priblížila návštevníkom veľtrhu, ktorý sa
konal 5. – 6. marca 2014 v bratislavskej Inchebe, možnosti nájsť uplatnenie v OECD. Počas
veľtrhu vystúpila s prezentáciou zameranou predovšetkým na program OECD pre mladých
odborníkov „Young Professionals“, ako aj na ďalšie možnosti kariéry v tejto prestížnej
medzinárodnej ekonomickej organizácii (juniorské pozície, možnosti pre štatistikov
a internship programy).
Program „Young Professionals“ spustila OECD v roku 2012. Je určený pre mladých
začínajúcich odborníkov z rôznych oblastí, pričom organizácia má záujem o vysoko
kvalifikovaných a motivovaných mladých ľudí zo svojich členských krajín. Cieľom
programu je prilákať mladé, sľubné talenty do organizácie. Kandidáti prejdú prísnym
výberom, pričom by mali byť zorientovaní v aktivitách a cieľoch organizácie, chápať
medzinárodný kontext práce OECD, mať výborné analytické zručnosti a schopnosti tvorby
dokumentov aspoň v jednom z oficiálnych jazykov organizácie (angličtina, francúzština).
Najbližšie by mala OECD vypísať výzvu na obsadenie približne 15 pracovných pozícií
v rámci programu ku koncu roka 2014. Viac je možné nájsť na www.oecd.org/careers/ypp.
Súčasťou zasadnutia Investičného výboru OECD 17. – 21. marca 2014 boli aj rokovania
Pracovnej skupiny pre zodpovedné podnikové správanie s predstaviteľmi národných
kontaktných miest (National Contact Points). Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh
zlepšovania výkonnosti národných kontaktných miest a porovnateľnosti ich činnosti.
Dokument v prvom rade definuje národné kontaktné miesta ako síce štátny, ale nie právny
nástroj, ktorého úlohou je implementácia nielen usmernenia OECD o zodpovednom
správaní podnikov (OECD Guideline for Multinational Enterprises), ale aj troch pilierov
Riadiacich zásad Organizácie spojených národov pre podnikanie a ľudské práva (UN
Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs), teda povinnosť štátu
chrániť, podnikovú zodpovednosť rešpektovať a právo pracujúcich na nápravu.
Doterajšia činnosť národných kontaktných miest síce znamená určitý pokrok v uplatňovaní
usmernenia, ale zároveň zo správ o ich činnosti vyplýva pretrvávajúca nerovnosť ich
výkonnosti a nedostatok ich funkčnej porovnateľnosti. Tento nedostatok pretrváva aj
napriek tomu, že v roku 2011 bolo schválené procedurálne usmernenie (Procedural
Guidance), ktoré má za cieľ zjednotiť prístup členských krajín k postaveniu a činnosti
národných kontaktných miest.
Dokument OECD navrhuje dôsledne dodržovať procedurálne usmernenia a zaviesť systém
tzv. dobrovoľných hĺbkových kontrol činnosti národných kontaktných miest podľa
vzoru Nórska. Zmyslom kontroly je posúdiť, či dané národné kontaktné miesto vykonáva
svoju činnosť v súlade s usmernením a k nemu schválenými praktickými príručkami.
Dokument ďalej navrhuje, aby sa v koordinácii činnosti národných kontaktných miest na
regionálnej úrovni pokračovalo a vyzdvihuje minuloročnú iniciatívu rakúskeho národného
kontaktného miesta, ktoré zvolalo regionálnu poradu za účasti zástupcov Českej republiky,
Poľska, Maďarska a Nemecka. Najväčšie rezervy sú podľa OECD v krajinách, kde boli
národné kontaktné miesta zriadené len nedávno, a preto navrhuje, aby bol zavedený určitý
spôsob poradenstva zo strany skúsenejších krajín formou „couchingu“, „buddyingu“ alebo
„twinningu“. OECD dôrazne poukazuje na nedostatok finančných prostriedkov
a ľudských zdrojov venovaných zo strany vlád na činnosť národných kontaktných
miest.
OECD zároveň identifikuje nedostatky v činnosti národných kontaktných miest, ktoré
znamenajú nedodržiavanie usmernenia zo strany signatárskych krajín. Niektoré krajiny
doteraz nezriadili národné kontaktné miesto a mnohé, aj keď kontaktné miesto formálne
zriadili, jeho činnosť nie je viditeľná, nevykonáva žiadne propagačné aktivity a
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nekomunikuje s účastníkmi procesu (podnikatelia, odbory, vládne a mimovládne
organizácie). Závažným nedostatkom je neúčasť na výročných zasadnutiach, ktoré sa
doteraz konali raz ročne, zástupcovia národných kontaktných miest však boli prizývaní na
rokovania Pracovnej skupiny OECD pre zodpovedné podnikové správanie štvrťročne.
Mnohé krajiny podávajú správy o svojej činnosti len v minimálnom rozsahu. OECD
v takomto prípade upozorní zriaďujúci vládny orgán na nedostatky v činnosti príslušného
národného kontaktného miesta so žiadosťou o nápravu. Prvým krokom k náprave by malo
byť predloženie podrobnej správy o zriadení a činnosti národného kontaktného miesta
s návrhmi na jeho zefektívnenie. V prípade žiadnej alebo nedostatočnej reakcie sa môže
o ďalšom postupe rozhodnúť až na úrovni Rady OECD.

Životné prostredie

Výbor OECD pre environmentálnu politiku zasadal 23. – 25. apríla 2014 čiastočne
aj na vysokej úrovni. Hlavnou témou zasadnutia bolo predovšetkým pokračovanie
v diskusii o Programe práce a rozpočtu envirovýboru na obdobie biénia 2015 – 2016
a jeho následné schválenie. OECD informovala o aktuálnom stave práce na projekte
CIRCLE a hlavných politických odkazoch vybraných aktivít v oblasti zmeny klímy,
znečistenia
ovzdušia
z cestnej
dopravy
a projekte
hodnotiacom
vplyv
environmentálnych politík na rast produktivity. Prezentované boli výsledky evalvácie
nového formátu série hodnotení environmentálnej výkonnosti krajín (EPRs), ktoré
členské krajiny dlhodobo považujú za jednu z najvýznamnejších a najprínosnejších
aktivít OECD v rámci agendy pre životné prostredie. Hodnotenia environmentálnej
výkonnosti obsahujú ponovom kapitolu k zelenému rastu a posledné hodnotenia
voliteľných tém niektorých krajín sa dostali aj na rokovania iných relevantných výborov
OECD (napríklad kapitola chemikálie v hodnotení Kolumbie). Podľa generálneho
tajomníka OECD Angela Gurríu je potrebné pokračovať v úsilí o lepšie premietnutie
environmentálnych otázok do horizontálnej práce celej organizácie, vrátane
ekonomických hodnotení, ale aj napríklad aj do hodnotenia štrukturálnych reforiem
krajín (Going for Growth).

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

Ako sme už aj v predchádzajúcom čísle informovali
a ako informovali aj svetové médiá, v nadväznosti na
závery zasadnutia Rady OECD z 12. marca 2014 OECD
nateraz pozastavila prístupový proces Ruskej
federácie do organizácie. Generálny tajomník OECD
Angel Gurría o tomto stanovisku členských štátov
informoval relevantných vysokých predstaviteľov Ruskej federácie. Z praktického
hľadiska to pre prácu výborov znamená, že boli pozastavené všetky prebiehajúce
hodnotenia súvisiace s prístupovým procesom a zástupcovia Ruskej federácie sa môžu
zúčastňovať len zasadnutí, ktoré s prístupovým procesom nesúvisia.
O začatí prístupového procesu Ruska do OECD rozhodlo Ministerské zasadnutie Rady
OECD v roku 2007, proces sa zintenzívnil od roku 2012, keď bola Ruská federácia
prijatá za člena Svetovej obchodnej organizácie. Prístupový proces sa nachádzal v prvej,
technickej fáze, spočívajúcej v hodnotení pripravenosti Ruskej federácie vo vybraných
výboroch OECD.
OECD zároveň vyslala pozitívny signál smerom k Ukrajine, členské štáty sa zhodli
na pozitívnej odpovedi na požiadavku Ukrajiny posilniť súčasnú spoluprácu
s organizáciou s cieľom poskytnutia expertízy OECD pri výzvach, ktorým v súčasnosti
čelí ukrajinská verejná politika.
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Globálne vzťahy
OECD

V kontexte udalostí na Ukrajine zrealizovala OECD 14.
– 15. apríla 2014 misiu na pozvanie ministra Ukrajiny
pre hospodársky rozvoj a obchod Pavla Sheremeta.
Cieľom misie bolo prediskutovať užšiu spoluprácu
s Ukrajinou a viedli ju zástupca generálneho tajomníka
OECD William Denvers s riaditeľom sekretariátu
organizácie pre globálne vzťahy Marcosom Bonturim.
Rozhovory sa zamerali na potreby reforiem a možnú pomoc OECD. Predstavitelia
Ukrajiny identifikovali záujem o viaceré oblasti spolupráce s OECD, akými sú 1) boj
proti korupcii v celej administratíve, 2) zlepšenie podnikateľského prostredia so
zameraním na obnoviteľné zdroje energie a rozvoj malých a stredných podnikov, 3)
príprava efektívneho zákona o hospodárskej súťaži, 4) zlepšenie riadenia štátnych
podnikov, 5) zjednodušenie existujúcej regulácie vo vybraných hospodárskych
sektoroch a 6) zefektívnenie činnosti verejnej správy.
Delegácia OECD rokovala s viacerými predstaviteľmi ukrajinskej vlády a stretla sa aj
s predstaviteľmi USA a Európskej únie s cieľom prediskutovať koordináciu s US AID,
Medzinárodným menovým fondom a Európskou komisiou v spoločnom úsilí pomôcť
Ukrajine.
Rada OECD na svojom zasadnutí 18. apríla 2014 rozhodla o spustení špecifických
národných programov ako nového nástroja „Globálnej stratégie OECD“ so štyrmi
krajinami: Kazachstanom, Marokom, Peru a Thajskom. Ich cieľom je posilnenie
spolupráce s OECD a podpora reformného úsilia partnerských krajín.
Ministerské zasadnutie Rady OECD v máji 2013 odsúhlasilo „Rámec pre vytvorenie
špecifických národných programov“ (Country Programmes), ktoré by mali rozšíriť
existujúce politické nástroje „Globálnej stratégie OECD“ a vytvoriť inštrument
štruktúrovanej a strategickej formy prehlbovania spolupráce s nečlenskými krajinami.
Schválený dokument jasnejšie definuje základné princípy národných programov, kritériá
pre výber krajín, hlavné oblasti spolupráce s pilotnými krajinami a detaily schvaľovacej
procedúry, vrátane finančných záväzkov a monitoringu implementácie.
Základné princípy špecifických národných programov:
 Určené sú pre veľmi obmedzený počet krajín na prijatie štandardov
a postupov OECD podporujúcich ich reformné politiky,
 uľahčenie prístupu danej krajiny k pracovným orgánom OECD, jej normám,
pracovným postupom a odborným znalostiam,
 národné programy musia mať nadrezortný (whole-of-government) charakter
a musia ísť nad rámec existujúcich regionálnych programov OECD,
 ich financovanie bude zabezpečené na viacročnej báze prostredníctvom
dobrovoľných príspevkov a dotácií, vrátane finančných záväzkov partnerskej
krajiny, resp. tretej strany,
 vytvorenie národného programu neposkytuje partnerskej krajine žiaden
osobitný štatút, ani vo vzťahu k prístupovému procesu, či potenciálnemu
členstvu v OECD.
Kritériá pre výber partnerskej krajiny:
 vzájomný záujem a prospech, vôľa a schopnosť partnerskej krajiny pre
prijatie dlhodobých záväzkov v oblasti reforiem zohľadňujúcich štandardy
OECD,
 potenciál byť priekopníkom šírenia týchto štandardov v najbližšom regióne,
 úroveň a intenzita doterajšej spolupráce s OECD, vrátane záujmu
pracovných orgánov OECD a kapacitných limitov potenciálnej partnerskej
krajiny,
 jasná deklarácia partnerskej krajiny, že je pripravená prevziať finančné
záväzky vyplývajúce z realizácie špecifického národného programu
v prípade jeho schválenia zo strany OECD.
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Iné aktivity OECD
Ministerka financií Portugalska Maria Luís Albuquerqueová navštívila 12. marca
2014 OECD, kde vystúpila v rámci zasadnutia Rady. Ministerka zdôraznila zlepšujúcu sa
ekonomickú situáciu v Portugalsku: „Portugalsko sa v roku 2014 chystá dokončiť svoj
ekonomický ozdravný program.“ Najnovšie údaje nasvedčujú tomu, že implementácia
ekonomického ozdravného programu bola úspešná. Ekonomika Portugalska sa zotavuje,
makroekonomické nerovnováhy boli napravené, finančné podmienky sa zlepšujú
a štrukturálne reformy začínajú prinášať prvé ovocie. Zdôraznila, že Portugalsko čaká ešte
veľa práce, avšak úsilie prejavené v posledných troch rokoch pripravilo pôdu pre potrebný nový štart ekonomiky. Od
roku 2011 Portugalsko prijalo viaceré reformy, ktoré viedli k hospodárskemu oživeniu, udržateľnému rastu a vytváraniu
nových pracovných miest. Napriek tomu, že neistota zostáva vysoká a úsilie o zmenu musí pokračovať, možno
konštatovať, že obdobie krízového manažmentu na plný úväzok skončilo. Portugalsko si z krízy zobralo dôležité
ponaučenie, fiškálna disciplína však musí byť zachovaná. Účinky fiškálnej disciplíny, resp. nedostatku, na hospodársky
rast sa plne prejavili v rámci dlhovej krízy eurozóny a od toho obdobia boli široko diskutované. Ak verejné financie nie
sú udržiavané v poriadku, má to za následok rast verejného dlhu a rast úrokov. Čím dlhšie tento stav trvá, tým vážnejšie
sú následky: zadlženosť nevyhnutne vedie k vyššiemu dlhu alebo k zvyšovaniu daní ad hoc, pričom obe vytvárajú
neistotu a nestabilitu. „V záujme zachovania súčasného stavu a úspešného prekonania krízy je potrebné, aby európski
lídri mali na pamäti dôležité pravidlo – fiškálna disciplína musí byť vždy zachovaná, jedine tak sa dá predísť neúnosnej
fiškálnej konsolidácii v čase krízy,“ povedala portugalská ministerka. Vo svojom prejave vyzdvihla snahu
o dodržiavanie fiškálnej disciplíny v eurozóne: „Fiškálne pravidlá boli vylepšené a preventívne mechanizmy posilnené.“
Zavedenie európskeho semestra prispelo k lepšej koordinácii národných politík a rozsah európskeho dohľadu bol
rozšírený tak, aby sa do úvahy brali fiškálne, ako i širšie makroekonomické nerovnováhy. Európski lídri teraz môžu
upriamiť svoju pozornosť na podporu rastu, a teda prehodnotiť hospodársku politiku v širšom rozsahu. Ministerka
zdôraznila potrebu európskej bankovej únie slovami: „Je nevyhnutné vytvoriť jednotný kontrolný mechanizmus,
jednotný rezolučný mechanizmus, jednotný mechanizmus na riešenie problémov bánk a spoločnú bezpečnostnú sieť pre
vklady.“

Obe foto: OECD

V Rade OECD vystúpil 28. apríla 2014 aj bývalý hlavný ekonóm OECD, v súčasnosti
minister financií Talianska Pier Carlo Padoan. Domovskú pôdu OECD navštívil po
pomerne krátkom čase, s cieľom konzultovať o spolupráci s organizáciou v realizácii
reformnej agendy vlády Talianska a prezentovať priority svojej krajiny počas
predsedníctva v Rade EÚ (2. polrok 2014), ako aj názory na politiku EÚ. Pier Carlo
Padoan jasne prezentoval svoju vôľu a ambíciu využiť expertízu OECD v konkrétnych
sektorových politikách (verejná správa, daňové otázky, pracovný trh), ako aj ambíciu
pôsobiť do určitej miery ako advokát expertízy OECD na pôde inštitúcií EÚ. Vzhľadom na jeho nedávnu funkciu
hlavného ekonóma OECD sa dá očakávať jeho aktívne angažovanie v rámci euroskupiny a Rady ECOFIN. Hlavným
odkazom vystúpenia talianskeho ministra financií
bolo najmä potvrdenie záverov a odporúčaní OECD,
t.j. 1) potreba štrukturálnych reforiem (go
structural),
2)
sociálnej
a environmentálnej
vyváženosti hospodárskeho rastu (go social and
green) a 3) budovania dôvery v inštitúcie (go
institutional). Taliansko schválením reformnej
agendy potvrdzuje potrebu komprehenzívneho
prístupu: „Na riešenie súčasných problémov je
potrebný ucelený reformný balík (comprehensive
policy package)“. Ak je kredibilný, má šancu
Foto: Stála misia
Foto: OECD
obnoviť dôveru populácie v politiku vlády.
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Taliansko potrebuje multidimenzionálnu vzpruhu v podobe inštitucionálnej reformy (volebný systém), reformy trhu
práce, súdnictva, daňovej oblasti (znižovanie daní financované znižovaním výdavkov). Podľa Padoana Európa
potrebuje inštitucionálne reformy. V boji proti dopadom krízy sa urobili chyby, dnes by mali byť prioritami
predovšetkým fiškálna konsolidácia, posilnenie konkurenčnej schopnosti (úspešné príklady už existujú) a banková
únia. EÚ by mala urgentne prijať Stratégiu rastu a zamestnanosti (Growth and Employment Strategy), t.j.
potvrdenie „go structural“.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Účasť OECD na aktivitách SR
V spolupráci s OECD zorganizovala Národná banka Slovenska
21. marca 2014 v Bratislave seminár s názvom „Ako riskantné sú
fiškálne pravidlá pre rady pre rozpočtovú zodpovednosť?“.
Semináru sa okrem odborníkov zo SR (Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť a Národnej banky Slovenska) zúčastnili aj
zástupcovia rád pre rozpočtovú zodpovednosť Švédska a Rakúska,
zástupca rakúskeho rozpočtového parlamentného
výboru, ako aj z ministerstiev financií Nemecka,
Českej republiky a Švajčiarska a ďalších inštitúcií.
OECD bola na seminári zastúpená expertmi
z direktoriátov pre ekonomiku a riadenie.
Obe foto: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD rozhodol 10. apríla 2014 o dodatočnom pridelení prostriedkov vo
výške 8-tis. eur pre projekt „Podpora rozvoja konkurencieschopnosti reforiem a súkromného sektora so zameraním
na malé a stredné podniky vo východnej Európe a na Južnom Kaukaze“ (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR). Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo, že Ministerstvo financií SR ustúpilo od realizácie projektu
„Prehľad rozpočtových procesov – štúdia“ (schválená čiastka kofinancovania cez mechanizmus spolupráce SR a OECD
bola 25-tis. eur). Zvyšných 17-tis. eur bude poskytnutých v súlade s rozhodnutím Koordinačného výboru na projekt
„Implementácia Akčného plánu k boju proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov – BEPS“ (Ministerstvo financií
SR). Koordinačný výbor schválil aj hodnotiacu správu o spoločných projektoch realizovaných v roku 2013. Členovia
koordinačného výboru boli informovaní aj o zverejnení zoznamu gestorov za jednotlivé rezorty v pracovných
orgánoch OECD na webovej stránke SM SR pri OECD. Zoznam by sa mal aspoň raz ročne aktualizovať. V prípade
potreby dodatočnej modifikácie alebo aktualizácie, je možné požiadavky rezortov zasielať na oecd.paris@mzv.sk.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR v OECD
Výkonná riaditeľka Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) Maria van
der Hoevenová prijala pozvanie SR na obed veľvyslankýň a stálych
predstaviteliek pri OECD. Témami obeda, ktorý sa konal 14. apríla 2014, boli
otázky situácie v Ruskej federácii a na Ukrajine (postoj OECD, IEA a EÚ) a
implikácie pre energetickú bezpečnosť, možné iniciatívy OECD a IEA na
posilnenie dialógu s Ukrajinou, príprava rozpočtu IEA na roky 2015 – 2016 a prieniky spolupráce
OECD a IEA. Maria van der Hoevenová potvrdila návštevu Slovenska na jeseň tohto roka
s cieľom prezentovať hlavné posolstvá „Svetového energetického výhľadu“ na konferencii, ktorá

Foto: IEA
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Sa bude konať počas predsedníctva SR vo V4 v novembri v Bratislave.
Pracovný obec žien veľvyslankýň členských krajín OECD sa koná s mesačnou periodicitou. Zúčastnili sa ho
veľvyslankyne Kanady, USA, Rakúska, Francúzska, EÚ a Nového Zélandu.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Zo života Stálej misie
Schneider Electric Marathon 2014 v Paríži (42,195 km) sa nezaobišiel bez účasti
SR: farby slovenskej trikolóry na ňom reprezentovala veľvyslankyňa a stála
predstaviteľka SR pri OECD Ingrid Brocková. Samozrejme, za povzbudzovania
pracovníkov Stálej misie SR pri OECD a kolegov veľvyslancov z členských štátov
OECD. Historicky prvý maratón sa v Paríži konal v roku 1896, keď ho zabehlo 191
účastníkov. Následne sa jeho tradícia prerušila a opätovne sa začal bežať od roku
1976. Maratón, ktorý tradične štartuje na Elyzejských poliach, tento rok zabehlo
neuveriteľných 40 783 bežcov.

Foto: Stála misia

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

















... priemerný príjem slovenských domácností predstavuje 14-tis. amerických dolárov za rok, pričom priemer
krajín OECD je 23 100 amerických dolárov ročne? Najvyšší priemerný ročný príjem majú domácnosti
v Luxembursku, a to takmer 41-tis. amerických dolárov.
... podiel ľudí, ktorí uvádzajú, že si nemôžu dovoliť kúpiť dostatok potravín, sa zvýšil v 23 krajinách, a to najmä
v Grécku, Maďarsku a USA? K nárastu došlo aj na Slovensku (14,7%), čo je mierne nad priemerom OECD.
... od začiatku krízy naďalej klesá pôrodnosť, čím sa prehĺbili demografické a fiškálne výzvy súvisiace so
starnutím obyvateľstva? Od roku 2000 priemer vzrástol na 1,75 detí na jednu ženu, v roku 2008 však klesol na
1,70. Slovenky majú v priemere 1,45 detí. Najviac detí sa rodí v Izraeli, na jednu ženu pripadajú tri deti.
... nezamestnanosť na Slovensku dosahuje alarmujúce čísla. So 14,1% nezamestnaných sa Slovensko nachádza
na štvrtom mieste v rebríčku nezamestnanosti, pričom najviac nezamestnaných obyvateľov evidujú v Grécku,
a to 27,9%. Najmenej nezamestnaných spomedzi krajín OECD je v Južnej Kórei. Slovensko sa dlhodobo
zaraďuje na popredné priečky aj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii 15 až 24ročných.
... najväčšie rozdiely medzi bohatými a chudobnými, podľa porovnania príjmov 10% najbohatších ľudí s 10%
najchudobnejších, sú v Mexiku? Slovensko sa nachádza hlboko pod priemerom OECD.
... najviac ľudí v relatívnej chudobe, teda s menej ako 50% priemerného príjmu, žije v Izraeli? Priemer OECD
je 11,3%, na Slovensku žije v relatívnej chudobe 7,8% obyvateľov.
... podľa údajov z roku 2012 má 53% dospelých Slovákov dôveru vo finančné inštitúcie? V porovnaní
s obdobím pred krízou (2007) patrí SR medzi krajiny s najmenším poklesom dôvery, o 1,4% pri priemernom
poklese v krajinách OECD o 16,7%.
... za tri roky existencie „Indexu lepšieho života“ ho využilo približne 3,6 milióna užívateľov zo 184 krajín?
Index bol preložený do ruskej a španielskej mutácie a je prístupný aj cez mobilné aplikácie.
... podiel žien poslankýň v NR SR je 19%, pričom priemer OECD je 27% žien v národných parlamentoch?
... V meraní subjektívneho blahobytu sa celková životná spokojnosť na Slovensku zvýšila od roku 2006 do roku
2013 z 26% na 40%?
... návštevnosť webovej stránky OECD (www.oecd.org) dosiahla v roku 2013 16,4 milióna pozretí, pričom
najvyššiu návštevnosť dosiahla počas „Týždňa OECD“ v máji a pri zverejnení výsledkov PISA a PIAAC
(„Výhľad zručností“)? v deň zverejnenia výsledkov hodnotenia PISA v decembri 2013 dosiahla návštevnosť
stránky rekordné čísla, 612-tis. pozretí, čo je desaťnásobok priemernej návštevnosti stránky.
... OECD v minulom roku vydala 245 tlačových správ a v Paríži usporiadala 50 tlačových konferencií?
.... aktuálne má cez iLibrary OECD prístup k publikáciám organizácie viac ako 6-tis. inštitúcií zo 139 krajín?
... najvýraznejší nárast záujmu v roku 2013 zaznamenali vlajkové publikácie OECD „Výhľad medzinárodnej
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migrácie“ a „Pohľad na zdravotníctvo“?
... generálny tajomník OECD Angel Gurría vlani uskutočnil 40 stretnutí s hlavami štátov alebo vlád členských
i nečlenských krajín organizácie, 16 stretnutí so šéfmi medzinárodných organizácií a 238 stretnutí s ministrami
národných vlád? Osobne oficiálne zverejnil 40 vlajkových publikácií a kľúčových výhľadov OECD (v roku
2012 ich bolo 29), predniesol 259 oficiálnych prejavov, absolvoval 168 bilaterálnych stretnutí s veľvyslancami
členských štátov OECD a predsedal 18 zasadnutiam Rady OECD.

Zdroj: OECD a podriadené organizácie

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

podpredsedom vlády a ministrom financií SR
Petrom Kažimírom
Foto: OECD

Ako hodnotíte celkové
prínosy z členstva SR
v OECD a relevantnosť jej
práce a výstupov pre tvorbu
a implementáciu politík SR?

Členstvom v OECD sa Slovenská republika zaradila do klubu ekonomicky
najvyspelejších a najvplyvnejších krajín sveta. OECD sa stala pre Slovensko zdrojom na
získanie skúseností, námetov a odporúčaní pre štrukturálne zmeny. Organizácia
v „Ekonomickom prehľade SR“ poskytuje s dvojročnou periodicitou kredibilné
hodnotenie stavu slovenskej ekonomiky a odporúčania pre štrukturálne reformy. OECD
nastavuje zrkadlo našim politikám prostredníctvom komparatívnych analýz
v jednotlivých sektorových politikách, idúcich nad rámec tradičnej skupiny V4.
Výsledky týchto analýz sú ďalšou inšpiráciou pre tvorbu politík. OECD zároveň svojimi
odporúčaniami podporuje aj naše plnenie záväzkov v EÚ, najmä v oblasti aktívnych
politík trhu práce, verejnej správy a vzdelávania.
OECD je organizácia, ktorá hľadá nové riešenia na známe problémy. Jej inovatívny
prístup, ako aj široký záber spolupráce so Skupinou G20 umožňujú Slovensku podieľať
sa na riešení aktuálnych problémov, s ktorými zápasí celý svet, akým sú napríklad
daňové úniky.

Ako vnímate posledné
aktivity OECD v oblasti
posilnenia boja proti
daňovým únikom?

Aktivity OECD v oblasti boja proti daňovým únikom vnímam ako kľúčové pre
zabezpečenie spoločného koordinovaného postupu v krajinách OECD a partnerských
krajinách. Za obzvlášť dôležité považujem zapojenie do spoločných aktivít aj krajín
označovaných ako daňové raje. OECD posúva dopredu spoločné záujmy v boji proti
tým, ktorí sa vyhýbajú plateniu daní, nielen na európskej, ale aj svetovej úrovni.
Oceňujem prácu OECD na vypracovaní globálneho štandardu na automatickú výmenu
informácií o finančných účtoch. Rovnako vyhlásenie o automatickej výmene informácií
v daňových záležitostiach prijaté na májovom ministerskom zasadnutí Rady OECD je
podľa môjho názoru dôležitým signálom, že Slovensko spolu s ostatnými zastúpenými
krajinami berie boj s daňovými podvodmi vážne. Na premietnutie záväzkov do
konkrétnych opatrení je však potrebné postupovať konzistentne aj na úrovni EÚ
a upraviť príslušné právne predpisy, aby sa dosiahla ekvivalentná úroveň automatickej
výmeny informácií aj medzi členskými štátmi EÚ.

Na ktoré oblasti spolupráce
medzi SR a OECD by ste
odporučili v budúcnosti
klásť väčší dôraz?

Po doterajšej úspešnej konsolidácii verejných financií predstavuje pre Slovenskú
republiku najväčšiu výzvu hospodárskej politiky zamestnanosť. V tejto súvislosti by
som uvítal zamerať sa viac na prácu OECD v horizontálnych aktivitách, akou je
napríklad NAEC, ktoré majú priniesť konkrétne odporúčania pre tvorby pracovných
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miest. S tým súvisia aj odporúčania týkajúce sa začínajúcich a inovatívnych firiem, ako
zdroj nových pracovných miest. Inšpiratívnymi by mohli byť tiež najlepšie skúsenosti
z iných krajín, na ktoré OECD poukáže v rámci ekonomických hodnotení krajín OECD.
Práca OECD v oblasti boja proti daňovým únikom korešponduje s prioritou vlády SR
zlepšiť výber daní. Z tohto dôvodu považujem za dôležité sledovať a informovať
o týchto aktivitách, aj preto, že boj proti daňovým podvodom a únikom je témou
diskutovanou aj na úrovni EÚ.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
Výročný samit ministrov Tohtoročný výročný samit ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra (ITF)
v Lipsku sa bude konať 21. – 23. mája 2014. Témou samitu je „Doprava pre meniaci sa
dopravy ITF v Lipsku
svet“. Počas samitu sa očakáva schválenie nového mandátu ITF, ako aj dlho diskutovaného
rozpočtového rámca fóra. ITF predstaví „Výhľad pre sektor dopravy 2014“, ktorý prinesie
projekcie pre sektor dopravy do roku 2050 a ktorého formát má byť už v plnej miere
zosúladený so sériou vlajkových výhľadov OECD. Medzi témy ministerských okrúhlych
stolov budú patriť železničná, letecká a námorná doprava, témou verejne prístupnej
ministerskej diskusie bude „Transformácia sektoru dopravy – inovácie prispievajúce
k zmene dopravy a potreba ich reflektovania v dopravnej politike“. Samitu tento rok
predsedá Francúzsko. Za SR sa samitu zúčastní štátny tajomník Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.
Aktualizovanú verziu programu a rečníkov je možné nájsť na webovom sídle ITF
www.internationaltransportforum.org.
na mesiace máj, jún a júl 2014:

12. máj
15. – 16. máj
21. – 23. máj
22. máj
20. – 22. máj

-

12. - 13. jún
10. – 11. jún
12. – 13. jún
16. – 17. jún

-

25. – 26. jún

-

25. jún
25. jún

-

26. – 27. jún
1. – 3. júl

-

- Soul, zverejnenie publikácie IEA „Perspektívy energetických technológií“
- Praha, seminár OECD zameraný na využívanie pôdnych zdrojov a územné plánovanie
- Lipsko, výročný samit ministrov dopravy ITF
- Paríž, recepcia v OECD pri príležitosti vstupu 10 členských krajín do EÚ v roku 2004
- Varšava, zasadnutie šéfov národných inšpekčných služieb v rámci Schémy OECD pre
harmonizáciu medzinárodných noriem pre kvalitu ovocia a zeleniny
- Záhreb, výročné zasadnutie Schémy OECD pre odrodovú certifikáciu osív
- Bratislava, politická misia OECD k príprave „Ekonomického prehľadu SR“
- Paríž, Fórum OECD pre zelené investície
- Paríž, zasadnutie Siete pre analýzu potravinového reťazca na tému verejnosúkromných partnerstiev v sektore poľnohospodárstva
- Tokio, neformálne stretnutie ministrov školstva na tému využitia medzinárodných
komparácií pri tvorbe budúcich politík vzdelávania
- Dillí, zverejnenie „Poľnohospodárskeho výhľadu OECD a FAO na roky 2014 – 2023“
- Paríž, Okrúhly stôl ministrov pre trvalo udržateľný rozvoj na tému „Vývoj
podnikového výkazníctva v prospech integrovanej výkonnosti“
- Paríž, Druhé globálne fórum o zodpovednom podnikovom správaní
- Paríž, Rozvojový týždeň OECD

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.
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Anotácie k publikáciám OECD
Archív s anotáciami stálej misie k vybraným, pre Slovensko
relevantným publikáciám OECD 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. Sú tiež
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.

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

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Autorský tím – kolektív stálej misie:
Ingrid Brocková – veľvyslankyňa, Peter Spišiak, Pavol Seko, Adriana Váňová, Matej Dostál,
Andrea Brezanová, Kristína Gendová Ruzsíková, Lenka Hujsiová – stážistka

Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 15.5.2014)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
Tel: 0033 1 56 26 50 90
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko
(1961), Estónsko (2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko
(1961), Japonsko (1964), 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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