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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vážení spolupracovníci,
Nový rok 2015 sa nezačal v meste, v ktorom sídli OECD, najšťastnejšie. OECD ostro odsúdila brutálne útoky
v Paríži, ktoré sa udiali 7. januára. Generálny tajomník OECD Angel Gurría sa následne pripojil k štátnikom
účastným 11. januára na parížskej mierovej manifestácii proti terorizmu.
V tomto čísle Vám prezentujeme predovšetkým výsledky návštevy podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v OECD. Jeho vystúpením na mimoriadnom zasadnutí Rady OECD 17.
februára sa Slovenská republika prihlásila k vlastníctvu témy „Ukrajina“ aj na pôde OECD. Jeho prejav zameraný na
úsilie medzinárodného spoločenstva, Európskej únie, krajín V4 a Slovenska konkrétne, prispel k akcelerácii diskusie
o pomoci aj OECD reformnému úsiliu vlády Ukrajiny. Teší ma, že minister ohlásil dve konkrétne iniciatívy – jednak
dobrovoľný príspevok Slovenskej republiky na podporu programu boja proti korupcii na Ukrajine (25-tis. eur), ako
aj zorganizovanie „Dňa Ukrajiny“ na pôde OECD. Ten by mal byť reflexiou úsilia medzinárodného spoločenstva
v realizácii reformných krokov na Ukrajine. Prejav ministra na zasadnutí Rady je súčasťou tohto čísla. Návšteva
ministra nadväzovala na misiu OECD na Ukrajine, počas ktorej sa na Zastupiteľskom úrade SR v Kyjeve uskutočnilo
aj informačné stretnutie o jej cieľoch pre predstaviteľov členských krajín OECD pôsobiacich na Ukrajine.
So vstupom do nového roka sme vstúpili aj do procesu voľby generálneho tajomníka OECD na roky 2016-2021.
Všetky členské krajiny majú záujem na otvorenom a transparentnom procese výberu a boli oslovené do 31. marca
predložiť prípadných kandidátov na tento post. Zároveň súčasný generálny tajomník OECD Angel Gurría prezentoval
svoju ambíciu pokračovať na tomto poste vo svojom treťom funkčnom období. Pre Vašu informáciu, Medzinárodná
energetická agentúra má nového výkonného riaditeľa. Do tejto funkcie si členské krajiny, vrátane Slovenska, zvolili jej
hlavného ekonóma Fatiha Birola. Do funkcie nastúpi 31. augusta tohto roka.
Ako zvyčajne, OECD za toto obdobie prezentovala rad komparatívnych štúdií a výhľadov, akými sú „Cesta
k rastu 2015“, „Výhľad OECD pre politiky vzdelávania 2015 – uskutočňovanie reforiem“, „Výhľad Medzinárodného
dopravného fóra pre sektor dopravy 2015“, „Strednodobý výhľad trhu s ropou – analýza trhu a výhľad do roku 2020“
ai. Prinášame Vám aj nové vydanie anotácií k publikáciám relevantným pre potreby Slovenskej republiky.
Osobne ma teší, že Slovensko bolo účastné aj na Parlamentných dňoch OECD, ako aj to, že sa po piatich rokoch
vrátilo do Kódov OECD pre skúšanie traktorov. Pokračujeme v realizácii stáží expertov štátnej správy a doktorandov
Ekonomickej univerzity v Bratislave v OECD. Koordinačný výbor pre spoluprácu medzi SR a OECD na svojom
zasadnutí 6. februára schválil spoločné projekty na rok 2015.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
kolektív Stálej misie SR pri OECD začal pracovať na príprave agendy zasadnutia Rady OECD na ministerskej
úrovni (MCM), ktoré tento rok bude zamerané na investície a podporu zamestnanosti. Uskutoční sa 3. – 4. júna 2015.
Príležitosťou k uchopeniu tejto témy zo strany predstaviteľov podnikateľskej komunity, akademickej obce a širšej
odbornej komunity bude Fórum OECD, ktoré sa bude konať 2. – 3. júna 2015. Pri ich príprave, ako aj pri rozvíjaní a
realizácii iných aktivít na pôde OECD sa teším na našu spoluprácu.

Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
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Návšteva podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslava Lajčáka v OECD
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Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslav Lajčák uskutočnil 17. februára 2015 pracovnú návštevu OECD, počas
ktorej vystúpil na mimoriadnom zasadnutí Rady OECD, a to ako prvý minister
rezortu diplomacie od vstupu SR do organizácie v roku 2000. Cieľom jeho návštevy
bolo povzbudiť diskusiu o Ukrajine na pôde OECD, zamerať ju na realizáciu
konkrétnych krokov podporujúcich reformné snahy ukrajinskej vlády, priblížiť postoj
SR k situácii na Ukrajine, ako aj prezentovať aktívnu angažovanosť krajín V4 a ich
pripravenosť odovzdávať svoje transformačné skúsenosti.
Minister vo svojom prejave skonštatoval, že Slovensko si koncom tohto roka
pripomenie 15. výročie členstva v OECD. Po roku 1993 mala SR tri hlavné priority
zahraničnej politiky – členstvo v EÚ, NATO a OECD, ktoré sme vnímali ako záruku
stability, bezpečnosti a prosperity. EÚ a NATO sú pre SR základným rámcom
a OECD predstavuje súbor praktických nástrojov. „Reformy, ktoré sme uskutočnili,
boli veľmi bolestivé, ale nerobili sme ich ani pre OECD, ani pre niekoho iného.
Robili sme ich pre seba. Aj vďaka tomu sme sa stali jednou z najrýchlejšie rastúcich
ekonomík v Európe a dokázali sme sa pomerne rýchlo zotaviť aj po globálnej
finančnej kríze.“ Smerom k Ukrajine konštatoval, že čo platilo pre SR, môže platiť
rovnako aj pre Ukrajinu, hoci jej pozícia je oveľa ťažšia ako pozícia SR pred 15 – 20
rokmi. Pokračujúce boje zhoršujú ekonomickú perspektívu, avšak korupcia,
nefunkčné a neefektívne štátne inštitúcie a šedá ekonomika sú, žiaľ, súčasťou
ukrajinskej spoločnosti po celé desaťročia. Celé medzinárodné spoločenstvo čelí
otázke, ako pomôcť Ukrajine. Ukrajina musí mať vlastníctvo reformného procesu vo
svojich rukách, žiadna zahraničná pomoc inak nebude efektívna. Ukrajina čelí
zásadnej výzve pre svoju budúcnosť zo strany svojho východného suseda, a zároveň
je plná očakávaní pomoci zo strany medzinárodnej komunity. „Môj pohľad je
kritický, ale to neznamená, že Slovensko nechce Ukrajine pomáhať, práve naopak“,
uviedol. Prioritou SR voči Ukrajine je zníženie jej energetickej závislosti, pričom
v septembri 2014 sme spustili reverzný tok, prostredníctvom ktorého v súčasnosti
zabezpečujeme Ukrajine 73% z celkového dovozu zemného plynu a 30% z jeho
celkovej spotreby. Aj vďaka tomu sa podarilo Ukrajine znížiť dovoz plynu z Ruska
o 56%. Minister Lajčák prezentoval výšku slovenskej humanitárnej pomoci
a podpory projektov zdieľania skúseností pre Ukrajinu, ktorá v roku 2014 presiahla
800-tis. eur. Členov Rady OECD informoval aj o aktivitách V4 počas slovenského
predsedníctva vo vzťahu k Ukrajine a našim východným partnerom, ako aj o činnosti
Medzinárodného vyšehradského fondu v tomto regióne. Poukázal na potrebu
a nevyhnutnosť riadenia vonkajšej pomoci pre Ukrajinu. Informoval, že SR ako
predsednícka krajina V4 adresovala Európskej komisii požiadavku, aby poskytovanie
pomoci medzinárodnej komunity Ukrajine riadila a koordinovala EÚ. Takýto rámec
by vytvoril priestor aj pre angažovanie OECD. Minister Lajčák privítal podpis
Memoranda o porozumení medzi OECD a Ukrajinou, ako aj iniciatívu, aby sa ešte
v prvej polovici tohto roka v OECD uskutočnil „Deň Ukrajiny“, s cieľom napomôcť
posilneniu dialógu s Kyjevom. Projekty OECD v oblastiach, akými sú boj proti
korupcii, verejná správa, daňová správa či reforma štátnych podnikov môžu výrazne
prispieť k prekonaniu sovietskeho dedičstva. Stálych predstaviteľov pri OECD v tejto
súvislosti informoval o poskytnutí dobrovoľného príspevku SR do programu OECD
na boj proti korupcii na Ukrajine (25-tis. eur). Pokrok na Ukrajine však nie je možný
bez dobrej vôle Ruska, pričom sankcie nemôžu nahradiť politiku. Pripomenul, že na
pôde OECD patrí SR medzi tie krajiny, ktoré uprednostňujú udržiavanie dialógu
s Moskvou na zodpovedajúcej úrovni, čo umožní zachovať schopnosť OECD
monitorovať vývoj hospodárstva Ruskej federácie.
Počas svojej návštevy sa minister Lajčák stretol aj s generálnym tajomníkom OECD
Angelom Gurríom, s ktorým prediskutoval priority spolupráce SR s OECD a ich
prepojenie s aktuálnou agendou EÚ – aj v kontexte prekonávania následkov krízy
a opätovného naštartovania hospodárskeho rastu.
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Rozvojová
spolupráca

OECD zorganizovala 26. – 27. januára 2015 zasadnutie Dialógu arabských krajín
s Výborom OECD pre rozvojovú pomoc (Arab–DAC Dialóg) o rozvojovej pomoci.
Toto zasadnutie nadväzuje na zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo 20. januára 2014
v Kuvajte. Predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) Erik Solheim
považuje stretnutia s arabskými donormi za tak isto dôležité, ako sú rokovania s Čínou.
Podporil myšlienku pravidelných stretnutí, na ktorých sa budú vymieňať názory na
rozvojovú spoluprácu. Zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia rozvojových fondov,
rozvojových bánk a konzultačnej spoločnosti. Cieľom zasadnutia na vyššej úrovni (26.
januára) bolo prerokovať zabezpečenia udržateľnej energie pre všetkých, zníženie
nákladov na obchod a investície s cieľom podporiť zapojenie súkromného sektora do
rozvoja a posilnenie prostriedkov implementácie na dosiahnutie udržateľných
rozvojových cieľov. Zástupcovia arabských fondov pripomenuli, že rozvojová agenda
post-2015 uznáva energiu ako základný prvok, ktorý je potrebný pre zlepšenie
blahobytu ľudí, hospodársky rast a prosperitu. Skupina arabských inštitúcií hrá v tejto
oblasti významnú úlohu. V roku 2012 Ministerská rada Fondu pre medzinárodný rozvoj
OPEC (OPEC Fund for International Development - OFID) prijala Deklaráciu
o energetickej chudobe, ktorá potvrdzuje záväzok OFID odstrániť takúto chudobu.
Arabská koordinačná skupina (Arab Coordination Group ACG) sa zaviazala poskytovať
ročne 2 miliardy amerických dolárov rozvojovým krajinám na budovanie energetického
sektora. Táto pomoc umožnila partnerským krajinám navrhnúť si energetické stratégie,
dlhodobé financovanie za podmienok, ktoré si komerčné banky nemôžu dovoliť,
a vytvárať verojno-súkromné partnerstvá na podporu súkromných investícií do energií.
Podľa odhadu OFID je do roku 2030 potrebné investovať len v oblasti subsaharskej
Afriky 48 miliárd amerických dolárov na zabezpečenie prístupu k moderným energiám.
Zástupkyňa Rozvojového programu Organizácie spojených národov UNDP upozornila
na otázku energií v súvislosti s utečencami, najmä v krajinách Somálsko a Afganistan.
Energia je potrebná nielen na splnenie každodenných potrieb utečencov, ale aj pre školy
alebo poľné nemocnice ako aj na zabezpečenie chodu odsoľovacích zariadení.
Pripomenula existujúce dotácie na fosílne palivá a uviedla, že v súčasnej situácii, keď
na trhu prevládajú nízke ceny, je tento čas potrebný využiť na cenovú reformu. Na
základe partnerstva DAC a ACG, navrhol generálny riaditeľ Fondu pre medzinárodný
rozvoj OPEC (OPEC Fund for International Development - OFID) vytvoriť spoločnú
Pracovnú skupinu o obnoviteľnej energii (Task Force on Renewable Energy), ktorej
hlavnou úlohou bude zrýchliť prístup chudobných k zdrojom energie. Výstupom práce
by mala byť štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude k dispozícii do 31. marca 2015.
Všetky krajiny zúčastňujúce sa zasadnutí DAC-u sa môžu zúčastňovať na práci tejto
skupiny. Druhý deň zasadnutia sa uskutočnili prezentácie, ktoré boli zamerané na
poskytnutie informácií o jednotlivých arabských rozvojových fondoch a práci OECD
v krajinách Blízkeho Východu a severnej Afriky (MENA). Súčasťou prezentácie OECD
boli závery zo Zasadnutia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni
(DAC HLM 2014) o meraní rozvojovej pomoci, schválení pravidiel o vykazovaní
zvýhodnených pôžičiek a vytvorení nového opatrenia na meranie celkovej oficiálnej
podpory TOSD (Total Official support for Sustainable Development). Sekretariát
vyzval prítomné arabské krajiny, aby sa zapojili do pilotného vykazovania poskytnutej
rozvojovej spolupráce podľa TOSD. V diskusii zástupcovia arabských fondov ocenili
tieto informácie a potvrdili správnosť zjednotenia pravidiel pre vykazovanie
zvýhodnených pôžičiek, čím sa zjednoduší ich poskytovanie, a najmä štatistické
vykazovanie.
Stretnutia získavajú formát pravidelných zasadnutí. Ďalšie zasadnutie sa bude konať
v januári 2016 na pozvanie zástupcu Rozvojového fondu OPEC vo Viedni.

Zelený rast a
trvalo udržateľný
rozvoj

Zlepšenie produktivity a zabezpečenie udržateľného riadenia zdrojov a materiálov
založeného na princípoch troch „R“ (reduce, reuse, recycle) je kľúčovým prvkom
politík zeleného rastu. Hovorí o tom najnovšia publikácia OECD zo série štúdií
k zelenému rastu „Materiálové zdroje, produktivita a životné prostredie“. Napomáha
tolepšeniu životného prostredia redukovaním objemu zdrojov potrebných pre
ekonomiku a znížením súvisiacich dopadov na životné prostredie, vrátane trvalo
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udržateľného hospodárskeho rastu pri zabezpečení dostatočných dodávok
materiálových zdrojov. Pre úspešnosť týchto politík je potrebné pochopiť ako pohyb
minerálov, kovov, dreva a ďalších materiálov prechádza ekonomikou v jej životnom
cykle a ako ovplyvňuje produktivitu ekonomiky a kvalitu životného prostredia. Správa
prispieva k tomuto pochopeniu. Zároveň popisuje výzvy a možnosti súvisiace
s vybranými materiálmi a produktmi z ekonomického pohľadu a z pohľadu životného
prostredia (hliník, meď, železo a oceľ, papier a vzácne kovy).
Publikáciu je možné nájsť na www.oecd.org/greengrowth/material-resourcesproductivity-and-the-environmenet-9789264190504-en.htm.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Sektorové a prierezové politiky
Doprava

Výhľad Medzinárodného dopravného fóra (ITF) pre sektor dopravy 2015 zverejnený
27. januára 2015 hovorí o štvornásobnom náraste medzinárodnej nákladnej dopravy
do roku 2050. S takýmto nárastom je spojený aj nárast emisií CO2 z nákladnej
dopravy, ktorých zvýšenie do roku 2050 ITF predpokladá o 290%. Emisie z nákladnej
dopravy tak prekonajú emisie z osobnej dopravy. Najvyťaženejším svetovým obchodným
koridorom čo do množstva prepraveného nákladu sa stane severopacifická cesta.
Mimoriadne silný nárast prepraveného nákladu ITF predpokladá vo vnútri afrického
(+715%) a ázijského kontinentu (+403%), ktorým bude pre nedostatok iných druhov
dopravy dominovať cestná doprava.
Predpokladaný nárast globálnej nákladnej dopravy predstavuje bezprecedentnú výzvu
pre globálne dopravné systémy. Rastúce kapacitné obmedzenia v doprave môžu mať
dopad na ekonomický rast a štvornásobný nárast emisií z nákladnej dopravy môže
vážne ohroziť mitigáciu zmeny klímy. Takémuto scenáru sa je podľa ITF možné
vyvarovať:
 zlepšením manažmentu dopravných kapacít (mnoho dopravných nákladných
zariadení nie je dostatočne využitých),
 investovaním do chýbajúcich prepojení (viac alternatívnych a multimodálnych
prepojení zvyšuje efektivitu),
 pripravením sa na megaplavidlá (prispôsobenie infraštruktúry na viac a väčších
plavidiel, vrátane prepojení medzi prístavmi a vnútrozemím),
 zefektívnením využívania vozidiel (zlepšenie nákladných faktorov
a zredukovanie strateného času naprieč dodávateľským reťazcom).
V globálnom meradle sa bude rast cestnej a železničnej osobnej dopravy pohybovať
medzi 120 až 230% v závislosti od vývinu cien pohonných hmôt a prijatých mestských
dopravných politík. Rast bude pritom ťahaný predovšetkým nečlenskými krajinami
OECD, kde sa predpokladá nárast medzi 240 – 450%. Emisie CO2 z pozemnej osobnej
dopravy budú v globálnom meradle narastať v rozmedzí medzi 30 – 110%. V globálnom
meradle bude predstavovať nárast množstva nákladu prepraveného cestnou a železničnou
dopravou do roku 2050 230 až 420%. Zníženie intenzity pomeru medzi dopravou a HDP
vyplýva čiastočne z dematerializácie výroby, predovšetkým však z nárastu významu
sektoru služieb na tvorbe HDP.
Narastajúca koncentrácia populácie a ekonomickej aktivity v mestských oblastiach si
vyžaduje zvýšenú pozornosť pre politiky mestskej dopravy v rozvíjajúcich sa
ekonomikách. Výhľad prináša posledné projekcie emisií CO 2 a dopadov na zdravie
obyvateľstva pre scenáre mobility osobnej automobilovej a verejnej dopravy pre veľké
mestá v Číne, Indii a Latinskej Amerike. Podľa týchto predpokladov budú mestá
v uvedených regiónoch po roku 2050 generovať viac ako tretinu (38%) nárastu z emisií
z prepravy cestujúcich. Takto odhadovaný nárast môžu o 30-40% zmierniť politiky
motivujúce na prechod z individuálnej dopravy na verejnú dopravu. Je však pritom
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potrebné brať do úvahy dopady na zmenu klímy i zdravie ľudí, keďže niektoré z takýchto
opatrení môžu síce prispieť k redukcii CO2, ale na druhej strane zvýšiť výskyt iných
znečisťujúcich látok. Preto bude potrebné zaviesť prísnejšie opatrenia na kontrolu emisií
produkovaných osobnými vozidlami, predovšetkým autobusmi. Dvojkolesové motocykle
môžu zohrávať pozitívnu úlohu, či už na výšku emisií, plynulosť premávky, alebo na
dostupnosť mobility, napriek tomu je dôležité efektívne regulovať emisie vyprodukované
týmito dopravnými prostriedkami za účelom limitovania ich škodlivých vplyvov na
zdravie obyvateľstva.
Publikáciu je možné nájsť na www.internationaltransportforum.org.

Ekonomika

OECD v správe „Cesta k rastu 2015“ (Going for Growth) poskytuje vládam svojich
členských krajín a partnerským krajinám (BRIICS) komplexné posúdenie vplyvu
reforiem na životnú úroveň ich obyvateľov. Zameriava sa na priority, ktoré podporia
reálne príjmy a zamestnanosť, a to s dôrazom na reguláciu trhu práce a trhu výrobkov,
vzdelávanie a odbornú prípravu, daňové a sociálne systémy, pravidlá pre obchod a
investície a inovačné politiky. Organizácia v publikácii analyzuje vplyv prorastových
štrukturálnych reforiem na distribúciu príjmov, príjmovú nerovnosť domácností a
reformné politiky, ktoré od začiatku roku 2000 prispeli k zvýšeniu nerovností. OECD tiež
analyzuje dopady hospodárskeho rastu na životné prostredie. V tejto súvislosti rozoberá
úlohy štrukturálnych reforiem a adekvátnych environmentálnych politík, ako aj ich vplyv
na rast produktivity práce. „Cesta k rastu 2015“ obsahuje novú kapitolu o posúdení
všeobecných trendov v oblasti štrukturálnych reforiem od začiatku nového milénia.
Hlavné závery OECD:
 Vývoj od roku 2013 – V priebehu posledných dvoch rokov sa vo väčšine
vyspelých krajín tempo štrukturálnych reforiem spomalilo. Reformné aktivity
poklesli v Grécku, Írsku, Portugalsku a Španielsku. Podľa OECD sú reformné
aktivity relatívne slabé taktiež v jadre eurozóny a škandinávskych krajinách.
Naopak, reformné úsilie sa zvýšilo v Japonsku a hlavných rozvíjajúcich sa
ekonomikách (najmä Číne a Mexiku). Krajiny dali prioritu reforme vzdelávania
a aktívnym politikám trhu práce v súlade s potrebami rozvoja vedomostného
kapitálu a zručností v kontexte pretrvávajúcej nezamestnanosti.
 Nové priority – Produktivita práce je aj naďalej zdrojom dlhodobého rastu.
OECD sa preto odporúča zamerať na reformy, ktoré podporia rozvoj zručností,
vedomostného kapitálu, kvalitu vzdelávacieho systému (vrátane jeho
inkluzívnosti). Trh práce potrebuje také politiky, ktoré pomôžu zvýšiť
participáciu žien, mladých, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou
kvalifikáciou. Na zvýšenie rastu je potrebná realokácia zdrojov do
najproduktívnejších sektorov a podnikov, zlepšenie regulačných nastavení a
inovačného rámca na podporu vstupu nových podnikov na trhy.
 Prorastové reformy a distribúcia príjmov – V mnohých krajinách je nutné
riešiť rastúce príjmové nerovnosti, pričom niektoré politiky môžu prispieť k
nerovnostiam v distribúcii príjmov. Vlády by preto mali uprednostniť také
balíčky prorastových politík, ktoré pomáhajú podporovať rovnosť a inkluzívnosť
(zvýšenie potenciálu vyššieho zárobku pre nízkopríjmové skupiny a zvýšenie
účasti žien na trhu práce).
 Prorastové reformy a environmentálne politiky – Reformy na podporu rastu,
akými sú zvýšenie environmentálnych daní, spoplatňovanie ciest alebo
odstraňovanie niektorých dotácií môžu mať pozitívne dopady na životné
prostredie. Environmentálne politiky, ktoré sú flexibilné a neutrálne vo vzťahu k
použitiu technológií a tie, ktoré minimalizujú bariéry hospodárskej súťaže, môžu
účinne chrániť životné prostredie bez negatívneho vplyvu na produktivitu celej
ekonomiky.
 10 rokov reforiem – OECD zhodnotila vývoj reformných opatrení od prvej
publikácie „Cesta k rastu“ v roku 2005. Regulácie na trhu výrobkov,
dôchodkových systémov a programov na podporu príjmov v nezamestnanosti
OECD označila za oblasti s najvýznamnejšími reformami. Ďalšie reformné úsilie
by mohlo zvýšiť dlhodobú úroveň rastu HDP na obyvateľa v priemere až o 10%
vo všetkých krajinách OECD.
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Vývoj na Slovensku hodnotí OECD nasledovne:
 Výškou HDP na obyvateľa sa Slovensko približuje k úrovni vyššej polovice
krajín OECD vďaka výraznému rastu produktivity práce. Slovensko však stále
zaostáva vo využití potenciálu pracovnej sily.
 Pokrok bol dosiahnutý v oblasti vzdelávania, zvýšením miezd učiteľov a
zlepšením kvality predškolského vzdelávania, v oblasti regulácie trhu výrobkov,
znížením regulačných prekážok v podnikaní. Podľa OECD je potrebné zamerať
sa na zvyšovanie efektivity verejných služieb zamestnanosti, aktívnych politík
trhu práce a školiacich programov.
 OECD opätovne upozorňuje na potrebu posilnenia politiky zameranej na
aktiváciu ľudí hľadajúcich si zamestnanie. Zníženie prekážok v pracovnej
mobilite a zvýšenie účasti žien na trhu práce by zvýšili celkové využitie
potenciálu pracovných síl. K zvýšeniu produktivity práce by prispelo odstránenie
prekážok v hospodárskej súťaži (predovšetkým v nevýrobnom sektore),
posilnenie inovácií a zlepšenie výsledkov vzdelávania.
 Aktivačné programy a inkluzívnejšia politika vzdelávania by zredukovali
príjmovú nerovnosť vytváraním podmienok zamestnanosti pre sociálne slabé
skupiny obyvateľstva a povzbudzovaním integrácie najzraniteľnejších skupín
obyvateľstva, najmä Rómov a mladých ľudí. Tieto politiky by zároveň prispeli k
znižovaniu relatívne vysokých regionálnych príjmových nerovností.
Publikácia OECD prináša identifikáciu nasledovných priorít pre SR:
1) Zlepšiť financovanie, rovnosť a efektívnosť vzdelávacieho systému.
Výsledky PISA sú pod priemerom OECD a na Slovensku je slabý prechod zo
vzdelávacieho systému na pracovný trh. Nízka kvalita vzdelávania súvisí s nedostatočnou
rovnosťou príležitostí (najmä pre rómske deti), čo bráni využitiu potenciálu pracovnej
sily, produktivite práce a rovnosti (vzdelávacieho systému). OECD odporúča zameranie
na odborné vzdelávanie na druhom stupni a rozvoj profesionálnych programov na treťom
stupni. Podľa OECD je potrebné pravidelne zverejňovať informácie o výsledkoch
absolventov na trhu práce, rozšíriť poplatky za vzdelávanie tretieho stupňa (podporené
pôžičkovým systémom) a zvýšiť podiel rómskych detí v predškolských zariadeniach, a
zároveň znížiť ich podiel v špeciálnych školách.
2) Posilniť politiky na podporu aktivácie, celoživotného vzdelávania a pracovnej
mobility. Nízka mobilita pracovnej sily a vysoká dlhodobá nezamestnanosť znižujú
využitie potenciálu pracovnej sily a produktivitu. OECD odporúča posilniť financovanie
úradov práce, rozvíjať poskytovanie individuálnej pomoci pri hľadaní zamestnania, zúžiť
programy verejných prác, zacieliť dotácie na mzdy pre mladých na tých
najzraniteľnejších, podporovať účasť pracovníkov na celoživotnom vzdelávaní, odstrániť
prekážky na trhu nehnuteľností (mobilita) a ukončiť finančnú podporu (zvýhodnené
pôžičky) vlastného bývania.
3) Zredukovať prekážky na zvýšenie participácie žien na trhu práce.
Ženy s malými deťmi majú nízky stupeň zamestnanosti. OECD odporúča rozšíriť
zariadenia starostlivosti o deti (kvalitu a dostupnosť), zvážiť skrátenie podpory počas
rodičovskej dovolenky a odstrániť fiškálne demotivačné prvky práce pre druhých
zárobkovo činných členov rodiny krátením daňových úľav pre nepracujúcich partnerov.
4) Zlepšiť podnikateľské prostredie a znížiť regulačné prekážky hospodárskej
súťaže. Rastu produktivity bránia prekážky v hospodárskej súťaži, administratívna záťaž
a neefektívnosť súdneho systému. OECD odporúča dokončiť privatizáciu sieťových
odvetví, posilniť hospodársku súťaž v maloobchode, odstrániť povinné členstvo
v obchodných komorách pre profesionálne služby pri zachovaní štandardov
profesionálnej kvalifikácie, zjednodušiť dodržiavanie daňových predpisov a postupov pre
podniky zapojené do projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, pokračovať
v boji proti korupcii a zlepšiť efektívnosť súdneho systému.
5) Zlepšiť podporu pre inovačný rámec. Nízke výdavky na vedu, výskum a inovačné
aktivity v podnikateľskom sektore sú prekážkou v prijímaní nových technológií a v raste
produktivity. OECD odporúča podporovať spoluprácu medzi verejnými a súkromnými
inštitúciami zameranými na vedu a výskum najmä prostredníctvom klastrov, podporovať
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výskum a vývoj zavedením daňových úľav v oblasti výskumu a vývoja, pokračovať
v podpore vstupu rizikového kapitálu, uľahčiť zavádzanie nových technológií v
podnikoch v zaostávajúcich regiónoch (poskytovaním inovačných kupónov a podporou
klastrov) a pokračovať v rozvoji digitálnej gramotnosti.
Viac k správe na www.oecd.org/economy/goingforgrowth.htm.
Rada OECD na svojom februárovom zasadnutí schválila odporúčania ohľadne riadenia
rozpočtov členských a nečlenských krajín OECD. Odporúčania majú poslúžiť
vládam pri vypracovaní takých rozpočtových rámcov, ktoré im umožnia účinne
reagovať na potreby a priority občanov a iných zainteresovaných strán, a tým
podporiť dôveru vláde. OECD koncipovala odporúčania tak, aby poskytovali stručný
prehľad osvedčených postupov v celom spektre rozpočtovej činnosti, najmä s ohľadom na
nedávnu hospodársku krízu a s cieľom poskytnúť usmernenie k navrhovaniu
a implementácii lepších rozpočtových procesov v kontexte budúcich výziev. Zámerom
OECD je poskytnúť tvorcom politík a odborníkom zapojeným do rozpočtového
procesu užitočný referenčný nástroj na zabezpečenie toho, aby boli verejné
prostriedky plánované, spravované a využívané efektívne, s pozitívnym vplyvom na
život občanov. Odporúčania nadväzujú na doterajšiu prácu OECD na osvedčených
postupoch v oblasti rozpočtovania vydanú vo viacerých publikáciách.
OECD návrh odporúčaní konzultovala s medzinárodnou ekonomickou komunitou,
s Medzinárodným menovým fondom a Svetovou bankou, s cieľom zabezpečiť vysokú
úroveň konzistencie s prácou týchto organizácií, ktoré v posledných rokoch aktualizovali
svoje vlastné štandardy riadenia verejných financií.
OECD v rámci riadenia rozpočtov odporúča nasledovné:
1) Spravovať rozpočty v rámci jasných, dôveryhodných a predvídateľných limitov
pre fiškálnu politiku,
2) zjednotiť rozpočty so strednodobými strategickými prioritami vlády,
3) navrhnúť rámec kapitálových rozpočtov za účelom uspokojenia potrieb
národného rozvoja nákladovo efektívnym a koherentným spôsobom,
4) zabezpečiť, aby dokumenty a údaje k rozpočtu boli transparentné a sprístupnené,
5) zabezpečiť inkluzívnu, aktívnu a realistickú diskusiu o rozpočtových
možnostiach,
6) predkladať komplexné, presné a spoľahlivé účtovanie o verejných financiách,
7) aktívne plánovať, riadiť a kontrolovať plnenie rozpočtu,
8) zabezpečiť integrovanie aspektu výkonnosti, hodnotenia a „value for money“ do
rozpočtového procesu,
9) identifikovať, hodnotiť a obozretne riadiť dlhodobú udržateľnosť a ďalšie
fiškálne riziká,
10) podporovať integritu a kvalitu rozpočtových prognóz, fiškálnych plánov a
plnenia rozpočtu prostredníctvom dôkladného zabezpečovania kvality, vrátane
nezávislého auditu.

Energetika

Riadiaca rada Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) vymenovala počas svojho
zasadnutia 11. – 12. februára 2015 Dr. Fatiha Birola za budúceho výkonného riaditeľa
agentúry na roky 2015 – 2019. Bude nástupcom Marie van der Hoevenovej, ktorej
štvorročné funkčné obdobie sa skončí 31. augusta 2015.
Fatih Birol požíva vysoké profesionálne renomé v medzinárodnej energetickej komunite.
Počas svojho pôsobenia v IEA od roku 1995 zastáva funkciu hlavného ekonóma
a riaditeľa Direktoriátu pre energetickú ekonomiku IEA, ktorý je autorom vlajkovej
publikácie „Svetový energetický výhľad“. Je zakladateľom a predsedom „Energy
Business Council“, ktorý je platformou pre spoluprácu predstaviteľov energetických
spoločností a tvorcov energetickej politiky členských krajín IEA. Je členom skupiny
generálneho tajomníka Organizácie spojených národov na vysokej úrovni pre trvalo
udržateľnú energetiku a časopis Forbes ho označil za jednu z najvplyvnejších osobností
svetovej energetickej scény. Fatih Birol je občanom Tureckej republiky narodeným
v Ankare v roku 1958. Napriek faktu, že už dlhé roky žije mimo vlasti (v rokoch 1990 –

Foto: IEA
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1995 pôsobil v OPEC-u vo Viedni), vláda Turecka intenzívne podporovala jeho
kandidatúru. Je nositeľom radu medzinárodných vyznamenaní a ocenení. Slovenská
republika podporila jeho kandidatúru.
Riadiaca rada IEA na svojom 244. zasadnutí 11. – 12. februára 2015 okrem nového
výkonného riaditeľa prijala aj rozhodnutie týkajúce sa budúceho sídla agentúry.
Rozhodla o znížení počtu ponúk na tri. Väčšina členských krajín podporila alternatívu
ponechania sídla IEA v jednom z hlavných miest (Paríž alebo Budapešť). SR podporila
ponechanie sídla IEA v Paríži. Riadiaca rada udelila sekretariátu mandát na pokračovanie
rokovaní s predkladateľmi troch vybraných ponúk s cieľom dosiahnuť do júna 2015 čo
najvýhodnejšie podmienky prenájmu. Ponuky boli posúdené na báze prenájmu na 12
rokov. Zabezpečenie rozpočtovej neutrality projektu, nezvyšovanie členských príspevkov
v súvislosti s novým sídlom, výber ponuky zohľadňujúcej záujmy a budúcnosť IEA,
vyjasnenie rôznych druhov nákladov projektov a ukončenie rokovania o výbere do júna
2015 tvorili jadro pripomienok členských krajín.
Pokračovanie asociačného procesu a príprava Ministerskej schôdzky IEA boli
ďalšími bodmi, ku ktorým boil prijaté rozhodnutia. Riadiaca rada venovala značnú
pozornosť aktuálnemu vývoju na energetických trhoch s dôrazom na posúdenie
dopadov dramatického poklesu cien ropy a ich vplyvu na situáciu na trhoch so zemným
plynom („plyn vo svete lacnej ropy“).
Výkonná riaditeľka IEA v pravidelnej správe o činnosti agentúry zhodnotila výsledky
práce za uplynulý rok a poukázala na priority a výzvy, riešenie ktorých čaká IEA v tomto
a budúcom roku. Sekretariát vypracoval dva dokumenty: „Výročnú správ za rok 2014“ a
„Strategický dokument na roky 2015 – 2016“. V uplynulom roku aktivity IEA reagovali
na vysokú mieru neistôt, vyvolaných ekonomickými a geopolitickými zmenami (konflikt
Ukrajina – Rusko, zavedenie sankcií voči Rusku, dramatický pád cien ropy a vplyv na
ceny plynu).
Agentúra si pripomenula 40. výročie svojho založenia, pričom pokračuje v úsilí
o rozšírenie svojho globálneho dosahu (v súčasnosti spolupracuje so 130 krajinami sveta,
ktoré pravidelne zasielajú údaje do energetických štatistík IEA a/alebo sú partnermi
v medzinárodnej energetickej technologickej spolupráci). Rok 2015 bude pre IEA
rovnako dynamický: dôjde k zmene vedenia agentúry, prijatiu dôležitého rozhodnutia
o novom sídle a riešeniu výziev, akými sú vývoj asociačnej iniciatívy a uskutoční sa
ministerská schôdzka Riadiacej rady. Presazovanie silných stránok IEA, prehodnotenie
prístupu k asociácii a posilnenie dynamiky práce v oblasti energie a zmeny klímy
s cieľom účinne prispieť svojimi výstupmi k úsiliu o dosiahnutie globálnej dohody
o zmene klímy na Konferencii strán Rámcového dohovoru o zmene klímy (COP21), ktorá
sa uskutoční v decembri 2015 v Paríži, predstavujú hlavné strategické smery práce IEA
v tomto i budúcom roku.
Riadiaca rada posúdila návrh na pokračovanie prípravy Ministerskej schôdzky Rady
IEA, ktorá sa uskutoční v sídle OECD v Paríži 17. – 18. novembra 2015. Schválila
nomináciu amerického ministra pre energetiku Ernesta Moniza za predsedu schôdzky
a návrh agendy, ku ktorej môžu členské krajiny predložiť pripomienky do júna 2015.
Riadiaca rada súhlasila s návrhom pozvať na ministerské zasadnutie vybrané partnerské
a nečlenské krajiny (Brazília, Čile, Čína, Indonézia, Mexiko, Juhoafrická republika
a Thajsko), ako aj členov „Energy Business Council“. Bude potrebné venovať pozornosť
posolstvu ministrov IEA smerom k 21. konferencii o zmene klímy (COP21) a rozvojovej
agende po roku 2015. Rovnako je dôležité, aby program ministerskej schôdzky
reflektoval priority energetickej politiky (hlavná téma ceny energie/ropy a ich vplyv na
ekonomiku) a globálnu perspektívu roly IEA (ciele v rozvoji globálnej energetickej
architektúry, prístup k energii, globálne zaangažovanie). Viaceré krajiny navrhli posunúť
analýzu energetiky regiónu subsaharskej Afriky do centra pozornosti ministerskej
schôdzky.
IEA vypracovala správu o asociácii, ktorá informuje o doterajšom priebehu
konzultačného procesu s partnerskými krajinami na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni
od začatia asociačného procesu v roku 2012 po súčasnosť a predkladá alternatívy pre
pokračovanie procesu. Geopolitická situácia na Ukrajine, ktorá počas uplynulého roku
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zabránila konaniu multilaterálnych rokovaní so siedmimi partnerskými krajinami (vrátane
Ruskej federácie), pokračuje. V júni 2014 Riadiaca rada schválila flexibilný prístup
k asociácii, ktorý by mal byť nástrojom na prekonanie prekážok v pokračovaní procesu.
Hoci tento prístup prispel k prehĺbeniu dialógu s niektorými partnerskými krajinami
(hlavne s Čínou), nie je postačujúci k prehĺbeniu potrebného pokroku v procese do
konania ministerskej schôdzky v novembri tohto roka. Sekretariát navrhol viaceré
alternatívy pre nájdenie východiska zo slepej uličky, v ktorej proces uviazol. Členské
krajiny v diskusii podporili platnosť doterajšieho asociačného rámca, ale zdôraznili
potrebu prebudovať koncept asociácie na otvorenejší a flexibilnejší v tom, že proces
nebude pokračovať súčasne so všetkými kľúčovými partnerskými krajinami,
s ponechaním „otvorených dverí“ pre tých, ktorí sú dočasne neprítomní. Viaceré členské
krajiny poukázali na význam silnejšej bilaterálnej orientácie (nepokračovať
v multilaterálnom formáte) a na potrebu definovania minimálnych spoločných
štandardov asociácie, ktoré by platili pre všetky asociované krajiny. Konzultácie odhalili
veľkú rozmanitosť očakávaní a stavu naplnenia požiadaviek asociácie, čo vytvára
príležitosť pre bilaterálnu spoluprácu na odstraňovaní nedostatkov v zbere, kvalite
a spoľahlivosti energetických štatistík, v ktorých spočíva jedinečnosť IEA. Na júnové
zasadnutie Riadiacej rady pripraví sekretariát návrh na pokračovanie procesu do
ministerskej schôdzky IEA.
Publikácia IEA „Strednodobý výhľad trhu s ropou 2015 – Analýza trhu a výhľad do
roku 2020“ hovorí o dramatických zmenách na trhu ropy, ku ktorým došlo od posledného
vydania strednodobého výhľadu pred ôsmimi mesiacmi. Výpredaje ropy vyvolané
hlbokými nerovnováhami trhu po rokoch rekordne vysokých cien sa pravdepodobne
zapíšu ako míľnik do histórie ropného trhu. Publikácia prináša projekcie globálneho
dopytu a ponuky ropy, obchodných tokov a kapacít rafinérií do roku 2020. Silnejúci
dolár, vytrvalé zvyšovanie ponuky sprevádzané súčasným poklesom dopytu, meniace sa
očakávania trhu ohľadom reakcií OPEC-u a cenová pružnosť dodávok ropy v dôsledku
bridlicovej revolúcie v Severnej Amerike boli hlavnými faktormi, ktoré viedli
k súčasnému kolapsu cien ropy. IEA v publikácii poukazuje na skutočnosť, že globálna
ekonomika prešla do menej na ropu intenzívnej fázy rozvoja, znásobenej klesajúcou
úlohou ropy v palivovom mixe, čo bude i naďalej utlmovať vplyv dopytu na cenu ropy.
Preorientovanie čínskej ekonomiky na viac spotrebne orientovanú a na riešenie
problémov znečisťovania ovzdušia, rastúca cenová konkurencieschopnosť obnoviteľných
zdrojov energie a zemného plynu voči rope a uhliu ovplyvnia spotrebu ropy do roku
2020.
Viac nájdete na www.iea.org/bookshop/702-Medium-Term_Oil_Market_Report_2015.

Pôdohospodárstvo Slovensko sa po piatich rokoch vrátilo do Kódov OECD pre skúšanie traktorov.
Opätovný vstup SR do Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných
traktorov schválili členské krajiny na svojom výročnom zasadnutí v Paríži 26. februára
2015.

Foto: OECD

SR bola členom Kódov OECD od roku 1993, pričom odborným gestorom členstva bolo
Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Vzhľadom na klesajúcu výrobu traktorov Slovensko
v roku 2010 z Kódov OECD vystúpilo. V roku 2014 prejavilo záujem o opätovný vstup
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré je zodpovedné za
schvaľovanie vozidiel a ich prevádzku v cestnej premávke a v nasledujúcom období bude
odborným gestorom tejto problematiky.
Štandardné kódy OECD pre oficiálne skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov
sú súborom testovacích noriem za účelom uľahčovania medzinárodného obchodu.
Implementácia kódov umožňuje porovnateľnosť ochranných štruktúr a kritérií pre
výkonnosť traktorov.

Foto: Stála misia

Hlavné výhody Kódov OECD pre skúšanie poľnohospodárskych a lesných traktorov:
 celosvetový certifikát (schvaľovacie čísla OECD sú uznávané vo viac ako 30
krajinách),
 celosvetová sieť skúšobní OECD (OECD má v súčasnosti 30 skúšobní
umiestnených v Európe, Ázii a Amerike, ktoré zabezpečujú zhodné skúšky a
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Foto: Stála misia

postupy OECD),
rýchle vybavenie (priemerná doba pre schválenie je kratšia ako 5 dní),
rovnocennosť so smernicami EÚ,
vysoká dôveryhodnosť a vzájomne výhodný obchod (skúšky vykonané
v členskej krajine sú vždy overené Koordinačným centrom OECD, čo zvyšuje
u užívateľov dôveryhodnosť skúšok a zaručuje súlad výrobcov s pravidlami
a predpismi, ktoré podporujú poctivý obchod),
bezpečnosť obsluhy (certifikácia viacerých konštrukcií prispela k zníženiu počtu
smrteľných nehôd),
trvalý rozvoj (pravidelná aktualizácia kódov s ohľadom na zlepšenie technického
prevedenia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia),
nové trhy (rozširovanie členskej základne Kódov prináša nové obchodné
príležitosti),
rast exportu (členské krajiny uvádzajú v priemere 30-percentný nárast vývozu
traktorov).

Traktory sa v SR schvaľujú podľa európskej legislatívy transponovanej do nášho
národného právneho systému. Nové nariadenie EÚ prinesie jednoduchšie postupy pri
schvaľovaní, a tiež možnosť použiť Kódy OECD pri schválení traktorov
a poľnohospodárskych vozidiel. Na Slovensku je v súčasnosti 12 malých testovacích
centier, z čoho tri sa zaoberajú poľnohospodárskou technikou. Výroba sa v SR orientuje
viac na lesné kolesové traktory, pričom ich výrobca pôsobí na slovenskom trhu už od
roku 1971. V poslednom období však pribudli ďalší výrobcovia.
Viac o Kódoch OECD na www.oecd.org/agriculture/code/tractors.htm.

Verejné
obstarávanie

Rada OECD schválila na svojom februárovom zasadnutí „Odporúčania Rady OECD
pre verejné obstarávanie“. Odporúčania boli vypracované Výborom pre verejnú správu
(PGC) v nadväznosti na výzvu Rady z roku 2012 na revíziu odporúčaní pre zvýšenie
integrity v oblasti verejného obstarávania z roku 2008. Ich hlavným cieľom je podporiť
verejné obstarávanie ako kľúčový pilier strategického riadenia, podpora realizácie
reforiem zameraných na transparentný prístup k verejnému obstarávaniu a podpora
inkluzívneho rastu.
Odporúčania OECD pre verejné obstarávanie sú kľúčovým nástrojom pre zabezpečenie
verejných zákaziek a tendrov občanom, ako aj pre dosiahnutie sekundárnych politických
cieľov, akými sú tvorba pracovných miest, rozvoj malých a stredných podnikov,
dosiahnutie rozvoja životného prostredia či nárast inovácií. Verejné obstarávanie patrí
k dôležitým hospodárskym a vládnym aktivitám. Zároveň je to však aj vysoko riziková
oblasť z dôvodu úzkej spolupráce medzi súkromnou a vládnou sférou. Podvod, korupcia
a plytvanie v obstarávaní podpokávajú schopnosť vlády poskytnúť svoje služby občanom
správnym spôsobom. Efektívny systém verejného obstarávania slúži pre potreby
verejnosti, poskytuje uspokojenie spotrebiteľom a vhodne využíva zdroje spravodlivým,
otvoreným, hospodárnym a transparentným spôsobom.
Odporúčania Rady OECD:
 Podporujú spravodlivé a rovné zaobchádzanie s potenciálnymi dodávateľmi
prostredníctvom vhodnej a nadčasovej transparentnosti v každej fáze cyklu
verejného obstarávania. Berú do úvahy legitímne potreby ochrany obchodných
tajomstiev a informácií o vlastníctve, ako aj potreby zabrániť zneužitiu
informácií pre narušenie hospodárskej súťaže v postupoch verejného
obstarávania.
 Prostredníctvom online portálu poskytujú voľný prístup pre všetky
zainteresované strany, vrátane potenciálnych domácich a zahraničných
dodávateľov, občiansku spoločnosť a celkovú verejnosť k informáciám
o verejnom obstarávaní, vrátane informácií o systéme verejného obstarávania
(inšitucionálny rámec), špecifického obstarávania (výzvy pri tendroch,
oznámenie víťaza) a fungovaní celého systému verejného obstarávania (kritériá,
výsledky monitoringu).
 Zabezpečujú viditeľnosť toku verejných zdrojov, od začiatku rozpočtového
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procesu cez celý cyklus verejného obstarávania pre umožnenie
zainteresovaným stranám pochopiť vládne priority a výdavky a pre tvorcov
politík strategicky organizovať verejné obstarávanie.
Odporúčania nie je možné vnímať osamotene – dopĺňajú a poskytujú špecifický kontext
pre uplatňovanie ostatných politických odporúčaní OECD v oblastiach verejného
riadenia, hospodárskej súťaže a proti korupcii.
Graf: Verejné obstarávanie ako podiel na HDP a celkových vládnych výdavkoch
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Podľa OECD investovanie do lepších politík prostredníctvom nových odporúčaní pre
verejné obstarávanie:
 podporí poskytnutie verejných zdrojov pre zabezpečenie zvýšenej náročnosti
strategického verejného obstarávania,
 výnosy návratné ako investície do vhodného verejného obstarávania prinášajú
kľúčové výsledky – 1%-ná úspora predstavuje 43 miliárd eur ročne v krajinách
OECD,
 dôležité je dosiahnutie politických cieľov, akými sú tvorba pracovných miest,
inovácie, ochrana životného prostredia alebo rozvoj malých a stredných
podnikov,
 podporí zníženie rizík.
Odporúčania je možné nájsť na www.oecd.org/gov/ethics/draft-recommendation-onpublic-procurement.pdf.

Vzdelávanie

OECD vydala 19. januára 2015 svoju vlajkovú publikáciu „Výhľad OECD pre politiky
vzdelávania 2015 – uskutočňovanie reforiem“ (OECD Education Policy Outlook 2015:
Making Reforms Happen), ktorá začala vychádzať v roku 2012. Správa je určená pre
tvorcov politík, analytikov a odborníkov z praxe, ktorí hľadajú informácie a analýzy
vzdelávacích politík. Poskytuje nové poznatky pre budúce reformy politík vzdelávania
tým, že kombinuje informácie o reformách v jednotlivých krajinách (sumarizuje takmer
450 vzdelávacích reforiem, ktoré sa uskutočnili v krajinách OECD v rokoch 2008 – 2014)
s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi informáciami a vedomosťami OECD. Do úvahy
pritom berie dôležitosť národného kontextu a ukazovatele programov OECD, akými sú
„Program pre medzinárodné hodnotenie študentov – PISA“, „Medzinárodný prieskum
o výučbe a učení – TALIS“, „Program pre medzinárodné hodnotenie zručností dospelých
– PIAAC“, každoročne vydávané publikácie „Pohľad na vzdelávanie“, ako aj tematické
štúdie a prehľady OECD. V jedenástich kapitolách sa publikácia zameriava na
predškolské vzdelávanie a starostlivosť, učiteľov, riadenie škôl, hodnotenie
a posudzovanie vzdelávacích systémov, kvalitu vzdelávavia, riadenie komplexných
vzdelávacích systémov, odborné a vysokoškolské vzdelávanie.
Súčasťou správy sú profily jednotlivých krajín OECD. Slovensko patrí medzi krajiny,
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ktorých žiaci dosahujú menej ako priemerné výsledky OECD v matematickej
a čitateľskej gramotnosti a gramotnosti v prírodovedných disciplínach na základe
výsledkov PISA 2012. V porovnaní s predchádzajúcimi cyklami PISA sa tieto výsledky
zhoršili v matematike a prírodovedných disciplínach, pričom v čítaní zostali nezmenené.
V porovnaní s ostatnými krajinami, podiel zapísaných detí do predškolských zariadení na
Slovensku je na úrovni priemeru krajín OECD. SR patrí medzi tie krajiny, ktoré majú
nízku vekovú hranicu (SR – 11 rokov), od ktorej sa sleduje výkonnosť žiakov a v ktorej je
potrebné rozhodnúť sa pre výber školy pre ďalšie vzdelávanie. OECD tvrdí, že ak je tento
princíp nesprávne využívaný, môže zapríčiniť zvyšovanie nerovností. Na druhej strane,
SR patrí medzi tie krajiny, v ktorých je najvyšší počet žiakov zapísaných na vyššie
sekundárne a odborné vzdelávanie. V SR neexistuje koherentný systém hodnotenia
a posudzovania vzdelávacieho systému napriek tomu, že v minulých rokoch bola uznaná
dôležitosť takéhoto prvku vo vzdelávacom systéme a bola mu venovaná zvýšená
pozornosť. V rokoch 2005 – 2011 SR zaznamenala jeden z najvyšších nárastov výdavkov
na vzdelávanie na všetkých úrovniach. Napriek tomu SR stále patrí medzi krajiny OECD,
ktoré vynakladajú menej ako 1% HDP na vzdelávanie.
Viac na www.oecd.org/edu/policyoutlook.htm.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vonkajšie vzťahy OECD
Globálne vzťahy
OECD

Podľa najnovšieho prehľadu o odhadovaných výdavkoch substantívnych výborov OECD by
malo byť v rámci Programu práce a rozpočtu (PWB) 2015 – 2016 na oblasť vonkajších
vzťahov vyčlenených 180,4 miliónov eur. V porovnaní s PWB 2013 – 2014 by výdavky mali
vzrásť o 25,7 miliónov eur (+ 17%, z toho Part I – povinné členské príspevky, narastú o 5,5
milióna eur, t.j. o 13,3%). Predpokladá sa tiež nárast dobrovoľných príspevkov (VCs) o 20,8
milióna eur (+ 18%). Pokiaľ ide o regionálny segment vonkajších vzťahov, tak v rokoch
2015 – 2016 sa predpokladá nárast najmä pre región Eurázie, juhovýchodnej Ázie
a juhovýchodnej Európy. Pokles sa bude týkať regiónov Afriky, Latinskej Ameriky a štátov
MENA. Prehľad nie je vyčerpávajúci a presný, pretože v činnosti výborov, ktorých členmi sú
aj nečlenské štáty OECD, nie je možné jednoznačne oddeliť aktivity zamerané iba na ne.

Zdroj: OECD

Turecká šerpa pre Skupinu G20, štátna podtajomníčka
Ministerstva zahraničných vecí Turecka Ayse Sinirlioğluová
na mimoriadnom zasadnutí Rady OECD 13. februára 2015
predstavila priority tureckého predsedníctva G20. Svoje
vystúpenie sústredila na hľadanie styčných plôch a synergie
medzi činnosťou OECD a zameraním G20. Stálych
predstaviteľov členských štátov pri OECD oboznámila
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s pracovným programom tureckého predsedníctva, ktorý bude vrcholiť samitom G20
v Antalyi 15. – 16. novembra 2015. Pozornosť venovala aj aktivitám v oblasti vonkajších
vzťahov G20 s nečlenskými štátmi a medzinárodnými organizáciami. Medzi hlavné priority
tureckého predsedníctva patria „3xI“ – inkluzivita, implementácia a investície. Turecko sa
chce sústrediť aj na problematiku najmenej rozvinutých krajín (LIDCs) a malého a stredného
podnikania. Bližšie informácie o tureckom predsedníctve v Skupine G20 je možné nájsť na
https://g20.org. Aktuálne oblasti spolupráce OECD s G20 sú pravidelne zverejňované na
www.oecd.org/g20.
Pri príležitosti zasadnutia Koordinačnej rady OECD –
Ukrajina veľvyslanec SR v Kyjeve Juraj Siváček
zorganizoval 12. februára 2015 špeciálny brífing pre
veľvyslancov členských štátov OECD v Kyjeve. Počas
brífingu, na ktorom sa zúčastnila delegácia OECD na čele so
zástupcom generálneho tajomníka Williamom Danversom,
sa uskutočnila výmena názorov na možnosti prehĺbenia
spolupráce OECD s Ukrajinou. Koordinačná rada OECD –
Ukrajina rokovala 13. februára 2015 v priestoroch Ministerstva hospodárskeho rozvoja
a obchodu Ukrajiny. Jej pravidelné zasadnutie sa venovalo aktuálnemu stavu implementácie
spoločných programov a projektov. Zároveň boli posúdené perspektívne oblasti ďalšej
spolupráce. Minister hospodárskeho rozvoja a obchodu Ukrajiny Aivaras Ambromavicius
zdôraznil vo svojom úvodnom prejave nutnosť sústrediť sa na realizáciu existujúcich
projektov v časovom horizonte dvoch rokov. Zástupca generálneho tajomníka OECD
William Danvers konštatoval, že sekretariát OECD pripravil návrh akčného plánu na
vykonávanie memoranda o spolupráci, ktoré bolo podpísané v októbri 2014. Ďalšie
zasadnutie Koordinačnej rady sa uskutoční 10. júna 2015.

Rozširovanie OECD

Na februárovom zasadnutí Výboru OECD pre vonkajšie
vzťahy Sekretariát informoval o realizácii akčných plánov
Kostariky a Litvy. Na základe kompromisného rozhodnutia
počas Ministerského zasadnutia Rady OECD 2013, podľa
ktorého bude v roku 2015 posúdená možnosť začatia
prístupových rokovaní s oboma krajinami, Kostarika a Litva
predložili na jeseň 2013 z vlastnej iniciatívy akčné plány pre
zintenzívnenie spolupráce s OECD. Na Výbore pre
vonkajšie vzťahy sa uskutočnila úvodná diskusia. Krajiny
vyzvali Sekretariát, aby predložil písomnú informáciu
o aktuálnom stave realizácie unilaterálnych záväzkov oboch
krajín. Predložený materiál by mal byť východiskom pre
prijatie rozhodnutia o začatí prístupových rokovaní. Rozhodnutie by mala prijať Rada OECD
v roku 2015. Väčšina členských krajín zastáva názor, že rozhodnutie by malo byť prijaté ešte
pred Ministerským zasadnutím Rady OECD 2015 (začiatok júna).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity OECD
Portugalský minister životného prostredia, územného plánovania a energetiky Jorge
Moreira da Silva prezentoval 3. februára 2015 v OECD nové iniciatívy svojej krajiny
v oblasti životného prostredia a environmentálnych daní. Portugalsko, ako jedna z členských
krajín OECD najviac postihnutých krízou, dokázalo vo svojom reformnom úsilí
skombinovať ochranu životného prostredia s ekonomickým rastom a pozerať sa na životné
prostredie ako príležitosť, nie prekážku pre ekonomický rast. Svedčia o tom nová reforma
environmentálnych daní a stratégia zeleného rastu. „Portugalsko sa nikdy nevyhováralo
na ekonomickú krízu,“ povedal minister. V roku 2014 dosiahla krajina 62-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie na
výrobe elektriny. Cieľom je dosiahnutie celkového pomeru obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 na úrovni 40%, čo
znamená približne 80-percentný podiel na výrobe elektriny. Energetická závislosť krajiny klesla z 90% na aktuálnych 71%, čo
je najmenej za posledných 20 rokov. Jediným sektorom, kde došlo k nárastu zamestnanosti, bol sektor zeleného rastu.
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V oblasti redukcie CO2 má Portugalsko do roku 2030 ambície dosiahnuť 30 až 40-percentné zníženie. Čo sa týka zdrojovej
produktivity, ambíciou je jej zvýšenie o 30% v tomto istom horizonte. Reforma environmentálnych daní má za základný cieľ
fiškálnu neutralitu a v žiadnom prípade nepodkopať ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. Vďaka tejto reforme
Portugalsko už v januári tohto roka zaznamenalo nárast sektora elektromobilov a hybridov, keďže príjmy z reformy boli
alokované práve do tohto sektoru. Plánuje sa zvýhodnené zdanenie osobných vozidiel využívaných viacčlennými rodinami.
Kým v roku 2014 a 2015 bol dôraz v Portugalsku kladený na korporátnu daň, v ďalšom období bude pozornosť venovaná
pozitívnemu dopadu na domácnosti. Ambíciou je vybalancovať environmentálne dane, zdanenie práce a korporátne dane.
Z pohľadu využívania environmentálnych daní patrí Portugalsku stredná priečka spomedzi členských krajín OECD.
Environmentálne dane sú pritom v členských krajinách stále nedostatočne využívané, na čo OECD upozorňuje, pričom
väčšina zavedených environmentálnych daní sa sústreďuje na sektor energetiky. Portugalsko bude patriť medzi krajiny
najviac postihnuté zmenou klímy.

Všetky foto: OECD

V prípade záujmu je dokumenty k reforme environmentálnych daní, ako aj k stratégii zeleného rastu Portugalska možné nájsť
na www.crescimentoverde.gov.pt/pagina-inicial/downloads (na spodku stránky, v časti „Documento“ je možné nájsť aj
anglické znenie materiálov).
Počas Špeciálneho stretnutia vysokých predstaviteľov úradov vlád (Special Meeting of Centres of Government), ktoré sa
uskutočnilo 16. – 17. februára 2015 v Paríži, vysokí predstavitelia úradov vlád a osobitní poradcovia diskutovali o formovaní
politík týkajúcich sa prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku (projekt „Aligning Policies for the Transition to Low-carbon
Economy“). SR na podujatí reprezentoval poradca predsedu vlády SR pre energetiku, podpredseda Úradu jadrového dozoru
SR Eduard Metke. Ďalšie stretnutie vysokých predstaviteľov úradov vlád sa uskutoční 29. októbra 2015 v Helsinkách.
Prehľad o činnosti siete vysokých predstaviteľov úradov vlád je možné nájsť na www.oecd.org/gov/cog.htm.
Tretie parlamentné dni sa v OECD konali 25. – 27. februára 2015. Tohtoročné podujatie, aj za
účasti Parlamentného zhromaždenia NATO, bolo venované aktuálnemu vývoju v najdôležitejších
oblastiach činnosti OECD. Jeho účastníci diskutovali o nových prístupoch k hospodárskemu rastu,
formulovaní politík pre zabezpečenie prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike, novom spôsobe
financovania rozvojovej pomoci a daňových záležitostiach. Okrem iného, boli oboznámení aj
s najdôležitejšími vlajkovými publikáciami OECD v oblasti energetiky, digitalizácie a medzinárodnej
migrácie. Národnú radu SR na stretnutí reprezentoval Jozef Kollár, vedúci Stálej delegácie NR SR
v OECD. Cieľom podujatia je posilňovať spoluprácu OECD s poslancami najvyšších zákonodárnych
orgánov členských krajín. Bližšie informácie o spolupráci organizácie s parlamentmi členských štátov
je možné nájsť na www.oecd.org/parlamentarians.

Foto: NR SR

OECD vydala krátke tlačové komuniké, v ktorom ústami generálneho tajomníka Angela Gurríu reagovala na brutálne útoky,
ktoré sa v Paríži uskutočnili začiatkom januára. OECD ostro odsúdila tieto útoky slovami: „This attack is an affront to the
values that we collectively share. We categorically condemn this odious and inhuman act against our liberties and we support
the government in its response to it.“ Generálny tajomník sa následne pripojil k tým štátnikom, ktorí sa 11. januára 2015
zúčastnili parížškej mierovej manifestácie proti terorizmu.

Všetky foto: OECD
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Aj keď sa život v Paríži vrátil do bežných koľají (na čo sa nás v tomto období často pýtate pri vašich návštevách OECD), vo
francúzskom regióne Ile-de-France (okolie Paríža) platí až do odvolania najvyšší stupeň protiteroristického režimu.
Dovoľujeme si touto cestou pripomenúť delegátom SR, ktorí navštevujú OECD, dôležitosť zachovávania ostražitosti pri
pobyte v Paríži (predovšetkým v hromadných dopravných prostriedkoch) a rešpektovania bezpečnostných pokynov
OECD. Dávame do pozornosti roamingovú sms-kovú službu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
v ktorej pri prekročení hraníc dostávate kontaktné údaje na konzulárnu pohotovosť v krajine.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR pod hlavičkou OECD
Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom zasadnutí 6. februára 2015 v Bratislave schválil
z predložených deviatich návrhov projektov nasledovných päť projektov, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných
príspevkov SR pre OECD v roku 2015:







„Príležitosti udržateľného ekonomického rastu Slovenska – ekonomika efektívne využívajúca zdroje a jej
pozitívna implikácia na zamestnanosť“ – Ministerstvo životného prostredia SR
„Podpora projektu OECD v boji proti korupcii na Ukrajine“ – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR
„Vyhodnotenie prínosov prijatia eura pre slovenskú ekonomiku“ – Ministerstvo financií SR
Odborné semináre na témy „Neutralizovanie vplyvov štruktúr hybridných konfliktov – posilnenie pozície SR
v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu“, „Oceňovanie nehmotného majetku a finančných
transakcií v súvislosti s princípom nezávislého vzťahu“ – oba semináre sú príspevkom do Akčného plánu
OECD k rozkladu základu dane a presunu ziskov (BEPS) – Finančné riaditeľstvo SR
„Hodnotnie schopnosti žiakov kriticky a kreatívne myslieť“ – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Iné aktivity SR v OECD

Foto: Stála misia

Veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD Ingrid Brocková hostila 10. februára
2015 pracovný obed žien veľvyslankýň pri OECD (Rakúsko, EÚ, Švédsko, Nórsko,
Kanada, Austrália), ktorý je zaužívanou praxou fungujúcou na rotačnom princípe.
Prizvaným hosťom bola poradkyňa generálneho tajomníka OECD Angela
Wilkinsonová, zaoberajúca sa identifikáciou megatrendov a ich reflexiou v činnosti
OECD (strategické plánovanie a smerovanie OECD). Veľvyslankyne ďalej
prediskutovali aj situáciu v Ruskej federácii a na Ukrajine a postoj OECD k nej, ako aj
situáciu v Grécku a možné iniciatívy OECD. Venovali sa aj procesu voľby výkonného
riaditeľa a sídla IEA a generálneho tajomníka OECD (na volebné obdobie 2016 – 2021).

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler
obedoval 19. februára 2015 so zástupcom generálneho
tajomníka OECD Stefanom Kapfererom. Cieľom bolo
prediskutovať aktuálne otázky spolupráce SR s Direktoriátom
OECD pre vzdelávanie a zručnosti. Konkrétne prediskutovali
realizáciu odporúčaní ekonomických prehľadov SR
z rokov 2012 a 2014 v oblasti politiky vzdelávania, a najmä
stav prípravy „Prehľadu OECD o systéme odborného
Foto: OECD
vzdelávania SR“, ktorý by mal byť dokončený v priebehu
Foto: MŠVVŠ SR
roku 2015. Stefan Kapferer sa v tejto súvislosti zaujímal o
stav prípravy nového zákona o duálnom vzdelávaní v SR, ako aj o kroky ministra od jeho nástupu do funkcie. Juraj
Draxler a Stefan Kapferer sa od nastúpenia do svojich funkcií stretli už niekoľkokrát. Minister školstva využil obed na
informovanie zástupcu generálneho tajomníka OECD o svojej plánovanej ceste do Nemecka a požiadal o pomoc pri
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oslovovaní relevantných inštitúcií. Stefan Kapferer pôsobil do októbra 2014 vo funkcii štátneho tajomníka federálneho
ministerstva hospodárstva Nemecka.

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






... v krajinách OECD v priemere 12,4% študentov opakovalo ročník na základnom a sekundárnom stupni
vzdelávania?
... v roku 2012 v krajinách OECD v priemere 82% ľudí vo veku 25 – 34 rokov dosiahlo vyššie sekundárne
vzdelanie v porovnaní so 64% ľudí vo veku 55 – 64 rokov?
... v krajinách OECD v priemere 10% dospelých nemá základné zručnosti potrebné na prácu s počítačmi?
... Spojené arabské emiráty poskytli v roku 2014 rozvojovú pomoc vo výške 1,3% hrubého národného
dôchodku? Napriek významným príspevkom však považujú za potrebné spraviť viac pre udržateľný mier na
Blízkom Východe.
... grantový element zvýhodnených pôžičiek Saudského fondu pre rozvoj (Saudi Fund for Development)
dosahuje až 60%?
Zdroj: OECD a pridružené organizácie

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

Vystúpenie podpredsedu vlády
a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Miroslava Lajčáka
v OECD
Foto: MZVaEZ SR

Excellencies, Ladies and Gentlemen,
Thank you for inviting me to speak here and discuss with you the topic of Ukraine which is close to us geographically
and also emotionally. It is an honor and a privilege.
Later this year, Slovakia will be commemorating the 15th anniversary of its accession to the OECD that has marked the
beginning of our useful partnership. After 1993, Slovakia had 3 key foreign policy priorities - membership in the EU,
NATO and the OECD. The reason was plain simple - guarantee of stability, security and prosperous future with the
underlying notion that we just returned to where we've always belonged. While the EU and NATO are the essential
frameworks, the OECD has always been the practical toolbox for us. Implementation of overarching and then, I'm not
afraid to say, very painful reforms (both socially & politically) has made us part of the OECD, but that wasn't the aim of
it all. We haven't done it for the OECD. We did it for ourselves in the first place. The massive effort allowed us to
become one of the fastest growing economies in Europe. The fact that the reform roots have been grounded deeply and
soundly was recently confirmed by the obvious as the Slovak economy has recovered quite quickly after the global
financial crisis.
Our growth still belongs to the strongest in the OECD area. Nonetheless, as our economy evolves and is subject to
permanent transformation facing new realities and challenges, being a member of the OECD ‘club', we can still reach
out for expertise and rely on the robust experience accumulated over the years. It gives our stability a very practical and
concrete shape. What worked for Slovakia, can work for Ukraine as well. The situation is, of course, much more serious
than what we faced 15-20 years ago. The country suffered a blow to its sovereignty, breach of international law,
annexation of territory, the ceasfire is still very fragile, yet Ukraine can go well, …
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… If and only, if Ukrainians choose to do so themselves as we Central Europeans once did. Ukraine is our direct
neighbor and friend and I prefer to be sincere with friends. The ongoing fighting has pretty worsened the grim economic
outlook but it's never been the only reason. If you want to see the bigger picture, you can't turn a blind eye on the
corruption, dysfunctional and ineffective state institutions and growing grey economy. These things have unfortunately
been part of the Ukrainian society for decades. Most of us usually ask how we can help Ukraine, the answer being
forthcoming and manifold. Nevertheless, this is not the question we should primarily ask. We need to ask instead.
Does Ukraine want to help itself at all? I fully agree with what US Ambassador to Kyiv Geoffrey Pyatt recently said:
"Substantial reforms are an issue of national survival for Ukraine. The Ukrainian government has a world-class potential
but they have to offer more than just words." Unless our Ukrainian partners stop talking idly on reforms instead of
genuinely embracing them, no aid of ours will be ever effective. It's the local ownership and commitment that will be
decisive; not who of us, how much or by what means will contribute.
The success of Ukraine reforms depends on local ownership and decisive commitment not on the outside help.
I admit that Ukrainian leaders find themselves in a very complicated situation - facing fundamental challenges to the
country's future from its Eastern neighbor and at the same time expectations from their friends. This is rough and harsh.
But this is also exactly how groundbreaking reforms feel. They are hard and painful. They may undermine politically
those who launch them within a single election cycle but they pay off and once they've settled in, the people will
steadily start to become better off. Speaking of our Ukrainian friends, I'm talking about people - the nation - becoming
better off, not selected individuals. EuroMaidan may have produced some new faces and boosted some ‘old-new' ones
but until the old schemes are in place (and they are), the country won't change. On one hand, President Poroshenko and
Prime Minister Yatsenyuk did a great job in regaining democratic legitimacy both at home and abroad (including in
Russia) which many deeply doubted. On the other hand, they may sound nice but they've still done very little to really
transform Ukraine. All institutions crucial to systemic reforms, including tax or financial authorities, work exactly the
same way as they did during Yanukovich's heyday. And let's not fool ourselves; this is not without the political elites'
consent. The anti-corruption legislation aimed at reducing the country's growing ‘oligarchization' and laws introducing
lower percentage of shares that needs to be represented at joint-stock company's shareholder meetings before a quorum
is reached still haven't made it through the Parliament. They keep hitting head-on against the oligarchs' interests who
can now block reform in strategic companies partially owned by the state simply by not turning up at shareholder
meetings. Moreover, drafting reform legislation is highly encouraging unless you take Kyiv's weaker record in law
implementation into consideration which is a huge stumbling stone of progress. And this is what any reform effort in
Ukraine is really up to. Don't let yourselves get confused by my strict words. Slovakia is more than serious about
helping Ukraine. Since the crisis started, I've been to Ukraine 8 times (I travel more often only to Brussels). I haven't
been just to Kyiv but also to regions including Donetsk.
As a priority, we've been helping Kyiv to get rid of its main issue - the energy dependency on Russia. We've walked the
same path by significantly reducing ours as well. The so called gas reverse supplying gas designated for the EU markets
that we started in September 2014 is growing ever bigger and amounts (as of now) to 73% of total Ukrainian gas import
and 30% of its total gas consumption which is very solid. All in all, Ukraine in 2014 was, with much of our help, able to
decrease its gas imports from Russia by 56%; Slovakia covering 70% of the total reverse supply (the other 30% by
Poland and Hungary). Recently Ukraine has – for the first time in history – received more gas from the West than from
Gazprom. This little endeavor doesn't go without Russia's attention and ‘reward', of course. Referring to ‘technical'
problems and necessity to fill its own gas storages Gazprom since last September continually decreases gas supplies to
Slovakia by the average of 43%. Thanks to the ‘interconnectors' that we've fixed or built since the first gas crisis in
2009, we are able to handle the outage quite smoothly. Moreover, Russia already announced end of the gas transit
through Ukraine (and Slovakia logically) by 2018. We suspect it might come even sooner.
No matter what, we will stay firm and consistent when it comes to the gas reverse and our determination to help Ukraine
as less energy dependency on Moscow is the inevitable prerequisite without which the country won't be able to move
ahead whatsoever. Seizing this opportunity and speaking to our US friends as a fellow OECD member state, I'd like to
stress that the LNG export liberalization on your part would help a lot as well; particularly to Ukraine (but also to the
entire region of Central and Eastern Europe). Except for the energy, the overall Slovak humanitarian aid and experiencesharing projects for Ukraine in 2014 exceeded € 800.000. We’re not even 2 months into this year and we’re already at
almost twice the amount (€ 1.5 million) of our total aid in 2014, speaking in numbers. We will keep this pace both in
capacity building and humanitarian assistance (if needed). There’s no doubt that we will hit € 2 million this year. In this
respect, I am glad I could announce a pledge of € 25.000 to the OECD anticorruption project in Ukraine. We also highly
appreciate the substantial work already done by the OECD through its Euroasia Competitiveness Regional Programme.
We are well aware that the help to Ukraine cannot rely solely on bilateral aid and during the current Slovak Presidency
of the Visegrad Group (or the V4 as we usually refer to it), we intensified our joint support to Ukraine. Throughout its
almost 25 years of existence, V4 has contributed to the culture of cultivating good neighborly relations and regional
cooperation in Central Europe. The V4 countries have always been advocating for and supporting Ukraine; be it at the
international level or bilaterally. V4 is well suited to exploit the potential of Central European aid to Ukraine. In order to
provide our help and support as effectively as possible, the priority was to coordinate it. Our joint efforts will be
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undertaken under the umbrella of - and a major part of it also financed by - the International Visegrad Fund. Experience
sharing. During my last year's visit to Kyiv along with my V4 colleagues, we offered the Ukrainian leadership to share
our transition experience. This is where we feel strong and genuine drawing lessons from our own (and quite recent)
transition performance.
We agreed on the following ‘division of labor' among the four of us:
- Slovakia will focus on energy sector and Security Sector Reform projects;
- The Czech Republic on education, media and civil society support;
- Hungary will concentrate on support of SMEs and implementation of the EU-UA DCFTA;
- and Poland will assist with decentralization and public administration reform.
The International Visegrad Fund as the only formal institution of the Visegrad cooperation is a crucial instrument for
development and exchange between the V4 region and other countries (especially the Western Balkans and the Eastern
Partnership area). Having a fine track record of project implementation, the IVF funded mainly by the V4 governments
succeeded in acquiring third non-V4 contributors particularly for its EaP Program (Netherlands, Sweden, Canada and
Switzerland). The annual commitments exceed € 1.3 million centered heavily on the transfer of V4 experience to
Ukraine. The main target areas are democratization, rule of law, socio-economic transition, European integration, media
and civil society capacity building as well as regional cooperation. Moreover, the Fund is running a special program
facilitating the implementation of the Association Agreement between the EU and Ukraine by offering regular training
to Ukrainian civil servants. Ukraine is also the largest recipient of the Fund's scholarship grants and support program for
institutes of higher education among non-V4 countries with an annual disbursement of about € 400.000. In 2014, the
IVF supported 428 Ukrainian scholars and financed almost 100 projects in Ukraine. Once the Ukrainian leadership
candidly embraces the reform track keeping in mind that the window of opportunity getting worryingly narrower, the
external assistance that we provide to Ukraine should be orchestrated on the broadest possible level.
Somebody has to ‘steer' and coordinate the process.It is not the case today when we assist bilaterally, regionally or via
international organisations, but there is no clear leadership and coordination of these efforts. Slovakia in its current V4
Presidency capacity has addressed the European Commission and HighRep Mogherini in order for the EU to be at the
helm of reform assistance to Ukraine. The logic is to create a synergy and closely coordinate with other international
organizations with their own niche and specific capacities where they can perform much better having abundant
expertise and field experience; OECD being a very handy example.
As the former Permanent Representative of the Republic of Korea to the OECD Ambassador Lee Kyung-Tae put it
rightly: "Reform is more difficult than revolution … because it needs consensus." The implementation of the recently
signed Memorandum of Understanding between OECD and Ukraine creates expectations and at the same time
momentum for timely, addressed and coordinated assistance. I´d like to encourage the OECD to hold a ‘Day of Ukraine'
in the first half of this year as the opportunity to strengthen this dialogue. We need to focus more on putting more
concrete projects into practice with Kyiv. The OECD engagement in areas such as anti-corruption, public and corporate
governance, tax administration and reform of the state-owned enterprises has a serious potential to bring some order into
the Ukrainian institutional muddle along with what many of us already do bilaterally. I consider the system of public
finances and tax collection particularly as the second most important area after energy security that needs an urgent
attention in order to kick-start the country's public governance and to take it beyond its Soviet legacy.I would gladly
hear your views on this in the following discussion.
While supporting Ukraine, we need political dialogue with Russia. The current situation does not help anyone. We
inevitably need Russia constructively engaged in many important international issues. You can hardly isolate a country
such as Russia. Although Russia explicitly consented to the Minsk arrangement brokered by Chancellor Merkel and
President Hollande last week, only a complete ceasefire on the ground will tell how genuine the will to stop the violence
and proceed to stabilization on both sides really is. Sadly but truly, Ukraine won't get any better without Russia's good
will. Let me say a couple of words on the sanctions. I've been repeating this over and over again and I still consider it
valid. Sanctions are tools, not a policy substitute. They do work, no doubt. Yet, they will work only unless they become
a goal in itself. Our debates often suggest the opposite. They need to be flexible. They have to have an ‘on-off button', if
we don't want to end up with the ‘Belarus paradox'. Belarus is the only EaP country without a conflict on its territory.
Moreover, Lukashenka's current public narrative is much bolder and pro-Ukrainian than of any other EaP leader and
we're still unable to lift at least a part of the heavy sanctions or write some Belarusian representatives off the ban list.
At the same time, most of the Russian heavy weights directly responsible for what the sanctions were imposed for are on
none of our ban lists. The bottom line, however, is that we should definitely spend more time, energy and discussion on
how to help Ukraine instead of how to hurt Russia. Ever since Russia's accession process to the OECD has been
postponed in March 2014, Slovakia belongs to those who prefer maintaining dialogue with Moscow on appropriate
level. This would preserve the OECD's capacity to monitor the Russian economy more closely. Last year, we spent too
much time discussing the level of Russian participation in the OECD meetings. We do need some kind of dialogue.
Having none brings no good to anyone including Ukraine. This is not about taking sides or being ‘pro' or ‘anti'. We
actually took side once we started to reverse the gas in order to help our biggest neighbor to get through the winter and
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far beyond. This is rather about how a pragmatic and sustainable solution can be achieved. There's no alternative to
dialogue. I will repeat this over and over again: we seem to have lost the ability to carefully listen to each other. Not to
hear but to truly listen; the kind of listening when you understand even if you might disagree.
To conclude: Ladies and Gentlemen, What we and subsequently Ukraine need the most is to be frank to ourselves, to
each other and get to the reform business as quick as possible and as robust as it gets. Many argue that we need unity
above all. Fair enough, if we speak about unity at the end after we have delivered, but many confuse this notion of unity
with the absence of plurality along the way - in opinions, ways, methods, solutions.
But this is exactly where we're strong. It's the diversity and the permanent critical discussion that makes our experience
so valuable. And this goes for the OECD by definition.
Thank you for your attention.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Dávame do pozornosti
Koordinačný výbor
oficiálnej rozvojovej
pomoci SR

V Bratislave sa bude 24. marca 2015 konať zasadnutie Koordinačného výboru
oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Na zasadnutí, ktoré sa uskutoční na Ministerstve
zahraničnýc vecí a európskych záležitostí SR, sa za OECD zúčastní Jon Lomoy, riaditeľ
Rozvojového direktoriátu. Bude diskutovať o príprave udržateľných rozvojových cieľov
a úlohe nástrojov súkromného sektora v rozvoji partnerských krajín.

Komunikačné
politiky
OECD

Počas roku 2014 sa komunikačné aktivity sústredili na posilňovanie vnímania OECD
a jej globálnej relevantnosti predovšetkým v oblastiach, akými sú vzdelávanie (PISA),
makroekonomické analýzy, porovnávacie štatistiky, dane a nerovnosť. Intenzívne pri
tom spolupracovala s ďalšími medzinárodnými organizáciami a zoskupeniami, akými sú
napríklad Skupina G20, Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PACE), Parlamentné
zhromaždenie NATO atď. V minulom roku sa podarilo zvýšiť webovú prezentáciu
OECD, či už prostredníctvom kont na Facebooku a Twitteri, alebo vďaka rozšíreniu
možností zdieľania dátových platforiem (napríklad Index lepšieho života) a pod.
Publikácie OECD si udržujú svoju popularitu a v roku 2014 bol zaznamenaný ďalší
nárast ich sťahovania z iLibrary OECD.
Prehľad kvantitatívnych ukazovateľov komunikačnej stratégie OECD v roku
2014:











Web oecd.org – 16,7 miliónov návštev (+ 2% oproti roku 2013),
iLibrary – 11 miliónov stiahnutí (+ 24% oproti roku 2013),
média – viac ako 35-tis. článkov písaných o OECD (- 10% oproti roku 2013,
ale + 42% oproti roku 2012),
Twitter – viac ako 272-tis. sledovaní (+ 10% viac ako v roku 2013),
Facebook – 83-tis. lajkov (+ 77% oproti roku 2013),
Vizualizácia dát – 3,7 milióna vzhliadnutí/strana (+ 75% oproti 2013),
Video – vyše 343-tis. vzhliadnutí (+ 0,5 % viac ako 2013),
Index lepšieho života (BLI) – viac než 32-tis. indexov (+ 2 % viac ako 2013),
Fórum OECD – 1 900 účastníkov (+ 17% oproti 2013),
OECD Newsletter – 48-tis. odberateľov (+ 10% oproti 2013).

V roku 2015 sa komunikácia OECD bude sústrediť na päť kľúčových tém:


Inkluzívny rast – Komunikačné aktivity sa budú sústrediť na analýzy OECD
v rámci iniciatívy „Nové prístupy k ekonomickým výzvam – NAEC“, podľa
ktorých rastúca nerovnosť v príjmoch a ďalších aspektoch života, akými sú
napríklad prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a čistému životnému
prostrediu, sťažuje jednotlivcom a sociálnym skupinám (mládež, nízko
kvalifikovaná pracovná sila, prisťahovalci) zaradenie do ekonomických aktivít.
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Nerovnosti zaťažujú ekonomiku, spomaľujú jej rast a podkopávajú sociálnu
mobilitu. Hlavná správa o inkluzívnom raste bude prezentovaná na
Ministerskom zasadnutí Rady OECD 2016.


Dane – Rok 2015 bude kľúčový z pohľadu pokračovania reformy
medzinárodného daňového systému. Médiá pravidelne poukazujú na to, že
nadnárodné spoločnosti nie sú zdaňované spravodlivo a transparentne a väčšiu
daňovú záťaž musia znášať občania. Pozornosť sa bude sústrediť na spoločné
úsilie OECD a Skupiny G20 v oblasti rozkladu základu dane a presunu ziskov
(BEPS), predovšetkým na príprave Akčného plánu o automatickej výmene
informácií (AEoI).



Investície – Investície, vnútroštátne alebo zahraničné, sú jedným z ťahúňov
rastu a blahobytu, ako aj nevyhnutnou podmienkou pre vytváranie národného
dôchodku, zabezpečovanie infraštruktúry, podporu inovácií a rozvoj ľudského
kapitálu. Aktivity OECD sa budú sústrediť na rastúci význam nehmotných
aktív, najmä vedomostného kapitálu, ako aj na dôležitosť prepojenia investícií
a zodpovedného podnikového správania.



Nízkouhlíková ekonomika – Rok 2015 poskytne dve príležitosti pre
zintenzívnenie komunikácie a prezentáciu príspevku OECD na riešenie
globálnej klimatickej výzvy. V júni sa uskutoční stretnutie na vysokej úrovni
Organizácie spojených národov o boji proti zmene klímy a v závere roka
Konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie spojených
národov o zmene klímy (COP21) v Paríži. Hoci sa produktivita energie
zlepšuje, až 80% z nej pochádza z fosílnych palív. Nedávny pokles
medzinárodných cien ropy vyvolal pochybnosti, či sa podarí naplniť
ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií a pri tvorbe národných
energetických cieľov.



Rozvoj – Rozvoj je v súčasnosti ovplyvňovaný najmä presunom ekonomického
ťažiska na východ a juh a rastom rozvíjajúcich sa ekonomík. Séria podujatí
zatrešených Organizáciou spojených národov vyvrcholí v júli v Addis Abebe
na medzinárodnej konferencii o financovaní rozvoja a septembrovým samitom
o trvalo udržateľnom rozvoji. Unikátne postavenie OECD v tomto procese
spočíva najmä vo všestranných analýzach a zdieľaní vzájomných skúseností.
Komunikačné aktivity by mali zvýrazniť úlohu OECD pri implementácii
rozvojovej agendy po roku 2015.

Graf: Najviac vizualizované dáta – 2014

Zdroj: OECD/PAC
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Graf: Návštevnosť webu OECD (www.oecd.org) – 2014

Zdroj: OECD/PAC

na mesiace marec a apríl 2015:

4. marec

-

10. – 11. marec 19. marec

-

1. apríl

-

27. apríl

-

- Haag, Fórum na vysokej úrovni na tému „Duševné zdravie a výzvy pre pracovné
politiky v krajinách OECD“
- Paríž, seminár o indikátoroch zeleného rastu pre krajiny Východného partnerstva EÚ,
prezentácia národného súboru indikátorov zeleného rastu SR
- Peking, stretnutie na vysokej úrovni pri príležitosti 20. výročia nadviazania spolupráce
OECD s Čínou, podpis Akčného plánu spolupráce na roky 2015 – 2016
- Paríž, Globálne fórum pre rozvoj na tému „Financovanie trvalo udržateľného rozvoja
po roku 2015“
- Nitra, Lužianky, prezentácia programu OECD pre agrárnu vedu (CRP) na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre a Národnom poľnohospodárskom
a potravinárskom centre v Lužiankach

Vyhodnotenie činnosti Stálej misie za rok 2014 a priority na rok 2015
Začiatok roka prináša so sebou aj rôzne vyhodnotenia a stanovenie priorít na ďalší rok. Vyhodnotenie činnosti stálej
misie za predchádzajúci rok môžete, ako obvykle, nájsť zverejnené na našom webovom sídle. Tu rovnako
informujeme aj o prioritných oblastiach zamerania našej stálej misie na rok 2015.
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
Pripravili sme pre vás 18. vydanie našich anotácií. Ich archív je možné nájsť na
webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
(www.mzv.sk) v časti SR v OECD a na anotácie sa preklikáte aj cez stránku našej
stálej misie (www.mzv.sk/oecdparis). 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, Adriana Váňová, Judita Vanková, Matej Dostál,
Andrea Brezanová, Kristína Gendová Ruzsíková

Edičné spracovanie: Kristína Gendová Ruzsíková
nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla – 9.3.2015)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD
Tel: 0033 1 56 26 50 90
oecd.paris@mzv.sk

www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko
(1961), Estónsko (2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko
(1961), Japonsko (1964), Južná Kórea (1996), Kanada (1961), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko
(1961), Nový Zéland (1973), Nórsko (1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko (2010),
Spojené kráľovstvo (1961), Španielsko (1961), Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA (1961).
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