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Vážení spolupracovníci,
medzi kľúčové výstupy a aktivity dialógu OECD so Slovenskou republikou za ostatné obdobie patrí
Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM) 2015 a jemu predchádzajúce Fórum OECD. Obe opätovne potvrdili
svoju relevanciu a vytvorili priestor pre predstaviteľov vládnej, mimovládnej – akademickej, súkromnej sféry na
diskusiu o otázkach aktuálneho vývoja svetovej ekonomiky. Delegáciu SR na MCM aj tento rok viedol
podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, jedným z členov delegácie bol aj minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR Juraj Draxler. Ústrednou témou bolo “Odblokovanie investícií pre udržateľný hospodársky
rast a zamestnanosť“. Predsedajúca krajina, Holandsko, poňala agendu inovatívnym a interaktívnejším
prístupom, ktorý sa všeobecne osvedčil. Ku konkrétnym výstupom nájdete viac informácií v tomto čísle.
Jún sa niesol aj v znamení slovenskej iniciatívy – Dňa Ukrajiny v OECD, ktorú inicioval počas svojej
návštevy vo februári t.r. podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Miroslav
Lajčák. Deň Ukrajiny bol príležitosťou reflektovať napĺňanie Akčného plánu, ktorý bol podpísaný medzi OECD a
vládou Ukrajiny. Slovenská republika, aj ako predsednícka krajina V4 zoskupenia, bola hovorcom angažovanosti
všetkých týchto krajín pri reformnom úsilí vlády Ukrajiny.
OECD bola prostredníctvom svojich vysokých predstaviteľov prítomná aj na tohtoročnej konferencii
GLOBSEC. Generálny tajomník Angel Gurria vystúpil spolu s predsedami vlád krajín V4 na tému „Energia, rast
a konkurencieschopnosť“, okrem toho rokoval s podpredsedom vlády a ministrom financií SR o spolupráci v
daňovej oblasti. Na konferencii GLOBSEC aktívne vystúpil aj Fatih Birol, hlavný ekonóm Medzinárodnej
energetickej agentúry a od 1.9.2015 jej výkonný riaditeľ.
Spolupráca OECD a Slovenska bola intenzívna aj v rozvojovej agende – podpredseda vlády a minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa zúčastnil ako prvý vysoký predstaviteľ nových
členov Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) na neformálnom stretnutí rozvojových ministrov Tidewater, a
neskôr na medzinárodnej konferencii k financovaniu rozvoja, v organizácii ktorej OECD zohrala významnú úlohu.
Za ostatné obdobie OECD publikovala svoje vlajkové publikácie, ako je Výhľad zamestnanosti 2015,
Spoločný strednodobý poľnohospodársky výhľad OECD a FAO na roky 2015-2024, Porovnanie verejnej správy
2015 (Government at a Glance), Výhľad digitalizácie, ai. Všetky predstavujú reflexiu ako aj porovnanie vývoja v
SR v porovnaní s vývojom sektorových politík v krajinách OECD. Konali sa mnohé podujatia v rámci OECD ako
aj na Slovensku, ako boli prvá historická návšteva predsedu vlády Číny v OECD, prezidentky Čile, summit
ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra, a iné. Teší nás, že všade bola Slovenská republika aktívne
zastúpená, podobne ako OECD svojimi predstaviteľmi na podujatiach organizovaných na Slovensku.
Na záver mi dovoľte oznámiť Vám, že sa počas leta zmení kolektív stálej misie. K 1. augustu odchádza
pani Adriana Váňová a k 15. augustu pán Peter Spišiak, k 1. septembru odchádzam ja. V tomto čísle sa teda s
Vami chcem podeliť o reflexiu štyroch rokov pôsobenia pri OECD.
Vážené kolegyne, kolegovia, prajem Vám pokojné a oddychové leto.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
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Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM 2015)
V dňoch 3. a 4. júna 2015 sa v sídle OECD v Paríži uskutočnilo pravidelné
Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM), ktorému predsedalo Holandsko
(podpredsedníckymi štátmi boli: Česká republika, Francúzsko a Kórea). Jeho
hlavnou témou bolo Odblokovanie investícií podporujúcich udržateľný rast
a zamestnanosť (Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs). Na
MCM sa zúčastnili ministri 34 členských štátov OECD, pristupujúcich
(Lotyšsko, Litva, Kolumbia, Kostarika) a partnerských krajín (Brazília, Čína,
India, Indonézia, Južná Afrika), predstavitelia medzinárodných organizácií, a na
časti rokovania týkajúceho sa obchodu aj ďalšie prizvané štáty (Mjanmarsko,
Senegal, Maroko, Peru, Kazachstan). Slovensko bolo na podujatí reprezentované podpredsedom vlády a ministrom
financií SR P. Kažimírom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR J. Draxlerom a ďalšími predstaviteľmi MF
SR, MH SR a MZVaEZ SR.
Účastníci MCM vyzdvihli kľúčovú úlohu investícií pri ekonomickom raste a tvorbe pracovných miest, čo je navzájom
prepojené s potrebou inovácií a vzdelávania. Pre odstránenie prekážok v oblasti investovania krajiny uzatvárajú
bilaterálne investičné dohody (BIT), ktorých je v súčasnosti takmer 3000 a tieto dohody obsahujú takmer 1000 rôznych
prístupov k urovnávaniu sporov. V súčasnosti sa vysoký dôraz kladie na ľudský kapitál, zručnosti a skúsenosti, preto je
potrebné podporovať investície do znalostného kapitálu (KBC). Viaceré krajiny tiež upozornili na potrebu aktívnejšieho
uplatňovania pravidiel OECD k zodpovednému správaniu podnikov (RBC - Responsible Business Conduct) a smernice
OECD k nadnárodným podnikom, za implementáciu ktorých sú zodpovedné národné kontaktné miesta (NCP). V
súčasnosti globálny obchod, podobne ako HDP, rastie miernym tempom. V tejto súvislosti bola ocenená doterajšia
práca OECD v oblasti investícií a obchodu, a to najmä pri globálnych hodnotových reťazcoch (GVCs), ako aj pri indexe
reštriktívnosti obchodu so službami (STRI), či snahe o sprístupnenie investičného politického rámca (PFI) pre ostatné
nečlenské krajiny OECD. V rámci vystúpení viacerí ministri vyzdvihli dôležitosť vzájomnej spolupráce OECD a WTO,
vrátane potreby skorej ratifikácie Dohody o uľahčovaní obchodu WTO (TFA), ktorá by mala viesť k znižovaniu
obchodných nákladov, najmä pre rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny. Vo viacerých vystúpeniach bol zdôraznený
význam služieb pre rozvoj ekonomiky, ako aj podpora aktuálnych plurilaterálnych rokovaní v obchode so službami
(TiSA). Ministri podporili snahy o dosiahnutie globálnej klimatickej dohody na parížskej konferencii COP21 a prechod
na nízkouhlíkovú ekonomiku.
Odblokovanie rastu: Úloha investícií, inovácií a podnikateľskej klímy
Slovensko v diskusii vo forme tzv. breakout groups, ktorých cieľom bola
interaktívnejšia výmena skúseností z realizácie krokov v sektorových politikách
na národnej úrovni, zastupoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR J.
Draxler, ktorý bol zároveň aj hlavným rečníkom. Svoje vystúpenie zameral na
investície do inovácií, na podporu podnikateľského prostredia a investície do
zručností. Zmienil sa v tomto kontexte o úspešnej konsolidácii v SR avšak s
obmedzujúcimi vplyvmi na výšku verejných investícií, význame štrukturálnych
fondov vo vzťahu k verejným investíciám, slovenskej účasti na európskej
iniciatíve na zvýšenie investícií (Junckerov investičný plán) prostredníctvom
Slovak Investment Holding-u. Poukázal na úspešné opatrenia SR v boji proti
daňovým podvodom. Informoval tiež o zavádzaní duálneho vzdelávania, opatreniach na znižovanie nesúladu medzi
kvalifikáciou absolventov s vyšším vzdelaním a reálnou potrebou zamestnávateľov, význame tripartitného dialógu pri
implementácii odborného vzdelávania a dôležitosti sociálnej a politickej podpory pre vedu a výskum.
Investovanie do nízko-uhlíkovej ekonomiky
Diskusia o prepojení politík pre uľahčenie prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike sa zamerala na identifikáciu
prístupov k riešeniu výziev zmeny klímy, predovšetkým význam dosiahnutia cieľa 2°C, ako aj kľúčovú úlohu OECD v
hodnotení koherencie národných a medzinárodných klimatických politík. Ministri ocenili kvalitu a výsledky prvého
spoločného projektu OECD, IEA, NEA a ITF (APT - Aligning Policies for the Transition to a Low-Carbon Economy),
ktorý predstavuje významný príspevok OECD k rokovaniu COP 21 (Konferencia zmluvných strán Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy) a k diskusii o zásadnom význame zavedenia ceny uhlíka pre dosiahnutia klimatického
cieľa 2°C. Pre dosiahnutie zmeny vysokej závislosti modernej spoločnosti na energii z fosílnych palív ako hlavného
zdroja emisií skleníkových plynov sú potrebné silné politiky, ktoré musia byť podporené komplexnými opatreniami aj v
ďalších oblastiach: dane, inovácie, rozvoj zručnosti, medzinárodný obchod, doprava.
Ministri sa zhodli na potrebe mobilizácie dlhodobých investícií (finančné trhy podporujú krátkodobé
investície). Za účelom vytvorenia stabilného prostredia pre investorov vyzvali OECD vypracovať princípy a zásady pre
dlhodobé investície do čistej energie. Dôležité je tiež riešiť sociálnu dimenziu a posilňovanie dôvery pri presadzovaní
nových politík, zosúladiť opatrenia na odstraňovanie energetickej chudoby a znižovanie emisií, ekonomický rast
(decoupling) a riešiť finančné výzvy rozvojových krajín. Ministri poukázali na význam stabilnej ceny uhlíka pre
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získanie dlhodobých investícií do nízkouhlíkových riešení vo výrobe elektriny, nakoľko súčasne (deregulované)
energetické trhy neposkytujú pre to dostatočné dlhodobé cenové signály.
Ministri diskutovali aj o financovaní klímy a význame prepojenia vody, potravín a energetiky. Diskusie sa
týkali najmä zelených investícií, ako aj výziev spojených s mobilizáciou a správnym adresovaním zdrojov financovania
klímy. Od COP 21 sa očakáva nielen dosiahnutie novej medzinárodnej dohody, ale najmä stanovenie objemu financií,
ktorý bude vyčlenený pre rozvojové krajiny na zabezpečenie ich prechodu na nízko-uhlíkovú ekonomiku. Hospodárenie
s vodou je špecifickou oblasťou, ktorá citlivo reaguje na zmenu klímy. OECD vypracovala dôležité usmernenie o
bezpečnosti vody a o hospodárení s ňou (Principles on Water Governance). SR zdôraznila nutnosť konať na úrovni
všetkých emitentov, pripraviť presný postup pre zabezpečenie financií a aktívnymi komunikačnými politikami rozšíriť
„zelené“ myslenie v celej spoločnosti. SR ocenila prijatie dokumentu o hospodárení s vodou.
Vnútorné otázky riadenia OECD a globálne vzťahy
Počas pracovných raňajok v zúženom formáte (iba predstavitelia
členských štátov) boli prediskutované aktuálne otázky spolupráce OECD s
nečlenskými štátmi a perspektívy rozširovania OECD. Väčšina vystupujúcich
privítala predĺženie mandátu generálneho tajomníka A. Gurriu na 3. funkčné
obdobie. Spolupráca s nečlenskými štátmi bola hodnotená pozitívne. SR ocenila
pokrok v prístupových rokovaniach s Lotyšskom a Kolumbiou, ako aj ich
otvorenie s Litvou a Kostarikou. Osobitnú pozornosť venovala rozvoju
spolupráce s Ukrajinou, predovšetkým implementácii Akčného plánu.
Vzťah obchodu a investícií
Generálny riaditeľ WTO R. Azevedo vo svojom vystúpení pozitívne zhodnotil vzájomnú spoluprácu OECD a
WTO, a to najmä v oblasti GVCs (Global Value Chains). Predtým boli investičné a obchodné politiky oddelené, v
súčasnosti sa kladie dôraz na ich synergiu, čo je kľúčové najmä pre rozvojový svet, ktorý je investične
poddimenzovaný. V prípade dohody TFA (Dohoda o uľahčovaní obchodu WTO) je potrebná ratifikácia dvojtretinovou
väčšinou a ďalšia práca v tejto oblasti len začína. Tiež je potrebné ukončiť DDA (Rozvojová agenda z Doha), kde stále
zostáva veľa oblastí otvorených. SR ocenila prácu OECD v oblasti GVCs a STRI (index reštriktívnosti obchodu so
službami), pričom podporila jej pokračovanie a prehlbovanie. SR podporuje ďalšiu spoluprácu medzi OECD a WTO pri
ukončení DDA, ako aj pri dohode TFA a ďalších plurilaterálnych iniciatívach. V súčasnosti je v platnosti takmer 3000
bilaterálnych investičných dohôd s takmer 1000 rôznych prístupov k urovnávaniu sporov. V tejto súvislosti SR
vyjadrila presvedčenie, že OECD môže poskytnúť určité nasmerovanie v otázkach súčasných výziev v oblasti ochrany
investícií a mechanizmu riešenia sporov investor verzus štát (ISDS). Generálny tajomník OECD A. Gurría v
záverečnom vystúpení k téme vzťahu obchodu a investícií doplnil, že OECD bude pokračovať v práci na GVCs, pri
téme pridanej hodnoty a revidovaní databázy k STRI. Služby tvoria 70-90% ekonomík, sú kritické pre úspech
hospodárskeho rastu, pretože všetky podporujúce činnosti výroby tvoria služby. Previazanosť obchodu a investícií je
kľúčová a v súčasnosti je potrebné sa viac zamerať na investičné nástroje a viaceré prístupy k mechanizmu urovnávania
sporov tak, ako bolo odporučené SR.
Post-2015 rozvojová agenda: ciele, financovanie a príspevok OECD
Rok 2015 je kľúčový pre formovanie nového rámca rozvojovej spolupráce. OECD disponuje nástrojmi, ktoré
môžu významne prispieť pri implementácii udržateľných rozvojových cieľov (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS,
Policy Coherence for Development – PCD, Policy Framework for Investment -PFI), ale je ich potrebné zmysluplne a
dôsledne využívať v praxi. Predseda DAC (Výbor pre rozvojovú pomoc) E. Solheim upriamil pozornosť na potrebu
dosiahnutia pokroku v odstraňovaní chudoby správnymi politickými rozhodnutiami a politikami ako sa to podarilo
napríklad J. Kórei alebo Číne. Afrika by mala nasledovať tento príklad. Na ďalší rozvoj je potrebné efektívnejšie
vyžívať rozvojovú pomoc, lepšiu mobilizáciu domácich zdrojov prostredníctvom daní a lepšie investície.
V diskusii ministri privítali významný príspevok OECD k riešeniu globálnych problémov spojených s
udržateľným rozvojom a pripomenuli potrebu dokončiť revíziu PFI a rámca pre boj s protiprávnymi finančnými tokmi.
Zdôraznili, že mobilizácia domácich finančných zdrojov je kľúčová pre ďalší rozvoj, čo môže byť dosiahnuté len
prostredníctvom zlepšenia výberu daní a spoluprácou v daňovej oblasti. Podporili široké používanie projektu BEPS.
Politiku koherencie rozvoja chápu ako základ dosiahnutia SDGs. Obchod a investície sú motorom rozvoja. S cieľom
plne využiť tento potenciál, je však potrebné odstraňovať protekcionizmus a bojovať proti korupcii, venovať zvýšenú
pozornosť pomoci pre obchod (Aid for Trade) a tým pomáhať partnerským krajinám zapájať sa do globálnych
hodnotových reťazcov (GVCs). Privítali modernizáciu definície ODA a dokončenie rámca pre meranie oficiálnych
tokov (Total Official Support for Sustainable Development - TOSSD) po odsúhlasení SDGs. Pre rozvoj podnikania je
nevyhnutné podporovať právo a spravodlivosť a bojovať proti korupcii.
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Deň Ukrajiny v OECD
Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR M. Lajčák sa 16. 6. 2015 zúčastnil na Dni Ukrajiny v
OECD. Cieľom podujatia iniciovaného počas jeho februárovej návštevy
v OECD bolo upriamiť pozornosť na potrebu posilnenia spolupráce s
Ukrajinou, aj v nadväznosti na podpísané Memorandum o porozumení a
Akčný plán, ako aj na potrebu väčšej synergie pri podpore reformného
úsilia ukrajinskej vlády, aktívnejšieho a cielenejšieho zapojenia ďalších
medzinárodných aktérov a lepšiu koordináciu aktivít v tejto oblasti.
Generálny tajomník OECD A. Gurría konštatoval, že snaha Ukrajiny o
zabezpečenie stability je chvályhodná, ale Ukrajina stále čelí veľkým
výzvam. Aj kvôli vojenskému konfliktu sa recesia prehlbuje. Reálny
HDP sa znížil o 6,8%, v roku 2014, a očakáva sa ďalší pokles o 7,5% v
tomto roku. Inflačné tlaky sú vysoké: miera medziročnej inflácie dosiahla v marci 2015 45,8%. Verejný dlh v pomere k
HDP vzrástol zo 40,6% v roku 2013 na 70,6% v roku 2014. Podľa analýz OECD by sa makroekonomické ukazovatele
mali zlepšiť v roku 2016, čo však bude závisieť od ďalšieho priebehu vojenského konfliktu a od reformného úsilia
ukrajinskej vlády. Ukrajinská vláda prijala sériu opatrení na zlepšenie situácie vo viacerých oblastiach, predovšetkým v
regulačnej, pri reštrukturalizáciu štátnych podnikov, boji proti korupcii, reforme verejnej služby alebo modernizácii
finančného systému. A. Gurría podčiarkol, že Ukrajina disponuje množstvom strategických aktív, ako je vysoká miera
gramotnosti, priemyselný potenciál, silný poľnohospodársky potenciál a perspektívu stať sa energetickou križovatkou
širšieho regiónu. Tieto aktíva môže Ukrajina plne využiť iba ak zlepší podmienky hospodárskej súťaže, zmodernizuje
finančný sektor, uľahčí priame zahraničné investície, zvýši energetickú efektivitu a bude pokračovať v boji s korupciou.
V závere svojho vystúpenia zdôraznil, že OECD dôveruje reformnému úsiliu Ukrajiny. OECD má dlhoročné skúsenosti
v podpore krajín strednej a východnej Európy v ich politickej transformácii a prechode na trhové hospodárstvo. Získané
skúsenosti je potrebné využiť na podporu a pomoc Ukrajine.
M. Lajčák ocenil, že sa podarilo zrealizovať toto podujatie, ktoré prispeje k posilneniu spolupráce medzi OECD a
Ukrajinou a umožní sústrediť sa na konkrétne priority. Zdôraznil, že SR ako spoľahlivý a predvídateľný sused bude
pokračovať v podpore reformných a stabilizačných snáh Ukrajiny na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni. M. Lajčák
poukázal na skutočnosť, že podľa najnovších prieskumov verejnej mienky iba 31% Ukrajincov považuje doterajšie
snahy na stabilizáciu krajiny za efektívne, ale až vyše 50% je nespokojných. Ekonomická recesia, rastúce sociálne
napätie a vojnový konflikt neprospievajú reformnému úsiliu ukrajinskej vlády. Osud Ukrajiny závisí od nej samotnej a
od Ukrajincov. Ale podobné to bolo v prípade vyšehradského regiónu na začiatku našej transformácie, dlho predtým
ako sme sa stali neoddeliteľnou súčasťou Európy. Dnes sa to týka západného Balkánu i Východného partnerstva. Pred
mnohými rokmi sme však neboli osamotení. Naša politická vôľa, odhodlanie a verejná podpora by však nepostačovali
bez pomoci našich priateľov a spojencov. Mali sme šťastie, lebo sme nemuseli čeliť takým výzvam ako vojenský
konflikt, ohrozenie územnej celistvosti alebo štátny kolaps. Ukrajina dnes potrebuje ešte väčšiu podporu. Ani nie
finančnú, ale strategickú pomoc pri implementácii reforiem, jasnú víziu smerovania a efektívnu internú koordináciu.
Kľúčovým faktorom je zapojenie multilaterálnych partnerov – EÚ, OBSE, OECD. Realizácia nedávno podpísaného
Akčného plánu môže výrazne prispieť k ekonomickej a politickej transformácii Ukrajiny, aj napriek existujúcim
bezpečnostným hrozbám. Reformné opatrenia nebudú bezbolestné.
Tak ako sme si dokázali rozdeliť prácu v rámci V4, mali by sme to urobiť
aj na multilaterálnej úrovni. Ukrajina nepotrebuje duplicitné projekty. Na
projekty OECD v oblasti boja proti korupcii SR prispela dobrovoľným
príspevkom vo výške 25000€. V závere svojho vystúpenia poukázal na
aspekt, ktorý rezonoval aj v nasledujúcich panelových diskusiách.
Reformy sú bolestivé, nielen pre politikov, ale najmä pre občanov. Práve
im treba vysvetliť, že sú nevyhnutné. Reformy nie sú pre zahraničie, ale
pre vlastných občanov. Ich výsledky sa prejavia v dlhšom horizonte. Z
vlastnej skúsenosti vieme, čo reformy znamenajú a aká dôležitá je
podpora priateľov, ktorí sú ochotní pomôcť. Delegáciu Ukrajiny viedol
minister ekonomického rozvoja a obchodu A. Abromavicius, ktorý
informoval o najnovších aktivitách ukrajinskej vlády a ocenil slovenskú
iniciatívu, vďaka ktorej bolo možné na pôde OECD zorganizovať
diskusiu zameranú na Ukrajinu. Na záver Dňa Ukrajiny v OECD sa uskutočnila recepcia spoluorganizovaná členskými
krajinami V4.
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD
Ekonomický výhľad na
roky 2015-2016

Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD (MCM) generálny tajomník OECD A.
Gurría a hlavná ekonómka C. L. Mann predstavili aktuálny ekonomický výhľad
(OECD Economic Outlook 2015) členských štátov a vybraných nečlenských krajín
(BRIICS). Podľa OECD je hospodársky rast viac vyvážený, pracovné trhy sa vo
vyspelých ekonomikách zotavujú a riziká deflácie ustúpili. Napriek tomu však hlavná
ekonómka OECD Catherine L. Mann „dáva svetovej ekonomike iba známku 2-“.
Globálna ekonomika oživuje, ale oživenie je krehké, pretrváva slabý agregátny dopyt,
nízka produktivita, nedostatočné investície (ekonomický výhľad obsahuje novú kapitolu
o investíciách) a vysoké nerovnosti. OECD v júnovej prognóze znížila odhad rastu
svetovej ekonomiky voči novembrovej prognóze na 3,1% v roku 2015 (najmä v
dôsledku nepriaznivého vývoja v 1Q 2015). Odhad úrovne globálneho rastu v roku
2016 organizácia taktiež mierne znížila na 3,8%. Globálne oživenie by malo byť
podporené uvoľnenými menovými politikami, pomalším tempom fiškálnej
konsolidácie a nižšími cenami ropy. Svetový rast obchodu by mal zrýchliť na 5,3% v
roku 2016. Výhľad však predpokladá stále iba krehké oživenie, pričom hospodársky
rast bude v USA silnejší ako v Japonsku a eurozóne. OECD v Číne odhaduje v
dôsledku reštrukturalizácie ekonomiky (presunutím ťažiska z investícií a nehnuteľností
do služieb) spomalenie rastu. Naopak, v Rusku a Brazílii očakáva po recesii v roku
2015 opätovný (aj keď nízky) hospodársky rast v roku 2016. Rast v Indii by mal byť v
obidvoch rokoch stabilný. OECD však upozorňuje, že rast v niektorých EMEs spomalil
a mohol by byť aj naďalej slabý v prípade absencie štrukturálnych reforiem. Podľa
OECD by mala ekonomika eurozóny rásť na úroveň 1,4% v roku 2015 a 2,1% v roku
2016. Rast eurozóny bude závisieť predovšetkým od vývoja výmenného kurzu eura a
svetových cien energií.
OECD predpovedá slovenskej ekonomike zrýchlenie
Slovenská republika podľa odhadu OECD zrýchli svoj rast v roku 2015 na 3%, ťahať
ho bude najmä domáci dopyt, no prispeje aj oživenie čistého exportu. V roku 2016 rast
zrýchli na 3,4%. Oproti novembrovej prognóze OECD mierne zvýšila odhad rastu na
tento rok (o 0,2%.) a zachovala rovnaký výhľad rastu pre rok 2016. SR má zároveň na
tento rok prognózovaný druhý najvyšší rast v rámci krajín OECD, ktoré sú súčasťou
eurozóny (po Írsku). K rastu ekonomiky prispeje súkromná spotreba, ktorá bude
vzhľadom na tvorbu nových pracovných miest pokračovať v raste. Rast bude tiež
ťahaný exportom, ktorý zrýchli pre oslabenie eura a oživenie rastu obchodných
partnerov. OECD odhaduje rast investícií v roku 2015, a to zvýšením pôžičiek
korporátnemu sektoru v dôsledku kvantitatívneho uvoľňovania, zvýšením agregátneho
dopytu a čerpaním eurofondov. Ceny budú v roku 2015 pokračovať v poklese, rásť
začnú až od roku 2016. Podľa OECD sa deficit verejných financií v rokoch 2015 2016 podarí udržať pod 3% HDP a vývoj hrubého verejného dlhu v rovnakom období
by nemal prekročiť úroveň 53,5% HDP. V SR OECD očakáva postupný pokles miery
nezamestnanosti z úrovne 12,4% v roku 2015 na 11,6% v roku 2016. OECD odporúča
SR predovšetkým zavedenie viacročných záväzných výdavkových stropov, podporu
politiky na zlepšenie podnikateľského prostredia, infraštruktúry, inovácií a zručností na
zvýšenie priamych zahraničných investícií. Naďalej upozorňuje na nevyhnutnosť
posilnenia administratívnych kapacít a zjednodušenie postupov pri čerpaní fondov EÚ.
Hlavné odkazy ekonomického výhľadu OECD pre eurozónu:
Vďaka nízkym cenám ropy, oslabovaniu eura, zlepšeným finančným podmienkam,
dodatočným menovým stimulom a zmiernení fiškálnej konsolidácie, OECD upravila
odhad rastu eurozóny oproti novembrovej prognóze smerom nahor (o 0,3 p.b.). Podľa
OECD ekonomika eurozóny zrýchli na úroveň 1,4% v roku 2015 a 2,1% v roku 2016
(pozn.: iba nízke ceny ropy môžu ročne zvýšiť HDP o 0,2%). Hospodársky rast
eurozóny bude závisieť od vývoja výmenného kurzu eura a svetových cien energií.
Rastu by pomohol rýchlejší pokrok v štrukturálnych reformách a akcelerácia
súkromných a verejných investícií. Naopak zintenzívnenie geopolitických rizík alebo
nedostatočný pokrok v oblasti štrukturálnych reforiem by mohol narušiť dôveru a
oslabiť ekonomickú aktivitu. Podľa OECD bude v krajinách eurozóny pokračovať
štrukturálna konsolidácia pozvoľnejším tempom. Hoci značná fiškálna konsolidácia už
bola vykonaná, je potrebná ďalšia snaha o riešenie vysokého verejného dlhu, avšak s
prihliadnutím na problém starnutia, a s tým spojenými výdavkami. OECD odporúča na
úrovni jednotlivých krajín kredibilné strednodobé fiškálne plány a na európskej úrovni
posilniť dôveryhodnosť fiškálneho rámca EÚ a zjednodušiť fiškálne pravidlá.
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OECD v súvislosti s nízkym rastom cenovej úrovne a pretrvávajúcim slabým rastom
odporúča ECB pokračovať v uvoľnenej menovej politike. Upozorňuje však, že
expanzívna menová politika predstavuje riziko pre finančnú stabilitu a odporúča
posilniť makroprudenčné opatrenia. Vo vzťahu k Junckerovmu investičnému plánu
odporúča vyberať projekty s vysokou sociálnou návratnosťou a také, ktoré by bez
poskytnutia verejných záruk neboli realizované. Príkladom je posilnenie cezhraničnej
železničnej infraštruktúry a cezhraničnej infraštruktúry sieťových odvetví. Potrebné sú
tiež komplementárne štrukturálne reformy podporujúce podnikanie a plnú integráciu
európskych kapitálových trhov. OECD tiež opätovne upozorňuje na potrebu pokročiť v
reforme jednotného trhu EÚ.
Prognóza OECD rastu reálneho HDP vybraných ekonomík v %
Globálny rast
Slovensko
USA
Eurozóna
Nemecko
Japonsko
Čína
India
Brazília
Rusko

Rozvojová
spolupráca

2014
2015
3,3
3,1
2,4
3,0
2,4
2,0
0,9
1,4
1,6
1,6
-0,1
0,7
7,4
6,8
7,2
6,9
0,2
-0,8
0,6
-3,1
Zdroj: Economic Outlook OECD No. 97

2016
3,8
3,4
2,8
2,1
2,3
1,4
6,7
7,6
1,1
0,8

V dňoch 28.- 30. 6. 2015 sa podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR M. Lajčák zúčastnil zasadnutia tzv. Tidewater. Tidewater
je pravidelné neformálne stretnutie ministrov pre rozvojovú spoluprácu, vedúcich
rozvojových agentúr a vysokých predstaviteľov medzinárodných rozvojových
organizácií, ktoré sa organizuje od roku 1968. Cieľom zasadnutia je neoficiálne
diskutovať o aktuálnych otázkach rozvojovej politiky. Tohto roku sa stretnutie
uskutočnilo v Holandsku. Účastníci prediskutovali rozvojové financovanie, zapájanie
súkromného sektora, otázky extrémizmu v Afrike a situáciu v južnom Sudáne a
Jemene. M. Lajčák vystúpil ako úvodný rečník v druhom paneli Private Sector
Engagement for Development. Vo svojom vystúpení sa zameral na zdôraznenie
nevyhnutnosti podpory súkromnému sektoru ako jednému z hlavných motorov
udržateľného a inkluzívneho rozvoja spoločností. Svoje tvrdenia podložil príkladom z
Kene na projekte sociálneho podniku Ten Senses, ktorý miestnym pestovateľom plodín
umožnil zvýšiť ich produkciu a predaj s pomocou rozvojovej pomoci SR. Ten Senses
dnes zamestnáva viac ako 330 pracovníkov a funguje už bez akejkoľvek vonkajšej
finančnej pomoci. M. Lajčák zdôraznil, že rozvíjajúci sa súkromný sektor je zdroj
prosperity. Vytvára pracovné miesta a pomáha ľuďom dostať sa z chudoby. Dary sú
nenahraditeľné pre školy, nemocnice, humanitárnu pomoc alebo pomoc utečencom, ale
dosiahnuť udržateľný ekonomický rozvoj v chudobných krajinách je možné jedine
podporou miestnych podnikateľov.

V dňoch 13.-16. júla 2015 sa v Addis Abebe uskutočnila Tretia medzinárodná
konferencia o financovaní rozvoja. Podľa OECD predstavuje záverečný dokument
zásadný posun v porovnaní s deklaráciou z Monterey o financovaní rozvoja z roku
2002, poskytovaním oveľa širšieho a komplexnejšieho prístupu pre financovanie
rozvoja na základe troch pilierov: prostredníctvom daní, podporou investícií a
medzinárodnými verejnými financiami.
Vo svojom prejave podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR M. Lajčák konštatoval, že skúsenosti Slovenska z reforiem v oblasti
verejných financií a daní môžu pomôcť aj rozvojovým krajinám. Slovensko plne vníma
svoj diel zodpovednosti voči rozvojovému svetu. Preto sa aktívne zapájame do
medzinárodných diskusií o tom, ako financovať rozvoj vo svete. Jedným z nástrojov je
podľa neho okrem štandardnej rozvojovej pomoci aj podpora SR zrušeniu ciel a
prirážok na dovoz tovarov z najmenej rozvinutých krajín, keďže medzinárodný obchod
je jeden z motorov rozvoja. M. Lajčák však poukázal aj na zodpovednosť samotných
krajín za ich ekonomický a sociálny rozvoj a podčiarkol, že mobilizácia vlastných,
domácich zdrojov je dôležitým predpokladom na vyriešenie rozvojových výziev v
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národnom kontexte. Slovensko pri tom rozvojovým krajinám ponúka špecifický
príspevok postavený na vlastných skúsenostiach ako bývalý príjemca a súčasný
poskytovateľ rozvojovej pomoci. Rovnako môžeme poskytnúť naše skúsenosti z
fiškálnej konsolidácie a z boja proti daňovým únikom.
Pri riešení otázok financovania udržateľného rozvoja musí medzinárodné spoločenstvo
podľa neho prichádzať s inovatívnymi spôsobmi na zabezpečenie zdrojov, vrátane
zapojenia viacerých aktérov: Oficiálnu rozvojovú pomoc musíme využiť na získavanie
prostriedkov z viacerých zdrojov: medzinárodných i domácich, súkromných i
verejných, uviedol M. Lajčák. Pripomenul tiež, že významným stimulom rozvoja i
získavania financií na rozvoj – najmä zo súkromného sektora – je aj demokracia,
právny štát, fungujúce inštitúcie, bezpečnosť a činorodá občianska spoločnosť.
Počas konferencie M. Lajčák spolupredsedal medzinárodnému okrúhlemu stolu o
globálnom partnerstve pri poskytovaní rozvojovej pomoci za účasti predstaviteľov
niekoľkých desiatok krajín.

Verejná správa

V poradí štvrté vydanie komparatívnej štúdie OECD Government at a Glance 2015
prináša kvantitatívne i kvalitatívne údaje o fungovaní vlád jednotlivých krajín s cieľom
poskytnúť im merateľné nástroje pre efektívnejšie nastavovanie rozhodovacieho
procesu, ako aj formulovanie plánov do budúcnosti. Prostredníctvom cca 50
indikátorov porovnáva verejné výdavky, redukciu zamestnancov vládnej sféry, ich
systém odmeňovania a motivácie, ako aj úroveň zverejňovania príjmov vládnych
predstaviteľov, spokojnosť s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, kvalitou
vzdelávacieho systému a systému spravodlivosti. Tento rok publikácia zahŕňa okrem
členských krajín OECD aj niektoré nečlenské krajiny (Brazíliu, Čínu, Egypt, Indiu,
Rusko, J. Afriku a Ukrajinu).
Dôsledky krízy si vyžiadali realizáciu ambicióznej reformnej agendy a fiškálnej
konsolidácie smerujúcej k ozdraveniu ekonomík a stavu verejných financií. Podľa
zistení OECD by mali vlády jednotlivých krajín v záujme obnovy dôvery urobiť viac v
procese identifikácie a redukcie konfliktu záujmov a iných aspektov narúšajúcich
integritu systému. Dôvera zostáva stále nižšia ako bola jej predkrízová úroveň.
OECD je priamo zaangažovaná do procesu reformy verejnej správy v Slovenskej
republike. Prílohou je porovnanie Slovenskej republiky v rámci OECD krajín. Hlavné
zistenia:
• Zamestnanosť vo verejnom sektore je vyššia ako priemer OECD.
• SR zaviedla legislatívu o konflikte záujmov vedúcich predstaviteľov vládnej sféry,
vrátane sudcov a poslancov, ale nie pre nižších úradníkov verejnej správy.
• Verejné výdavky (% HDP) boli vo výške 41.8% (2014) a 41.0% (2013). Priemer
OECD vo výške 41.9% (2013).
• Verejné investície (ako % celkových verejných výdavkov) 8.5% (2014) a 7.5%
(2013). Priemer OECD bol 7.8% (2013).
• Podiel zamestnanosti vo verejnom sektore (ako % celkovej zamestnanosti) v roku
2013: SR – 27.2%, priemer OECD vo výške 21.3%.
• Podiel zamestnanosti žien vo verejnom sektore (2013) vo výške 59.5%, priemer
OECD 58.0%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Sektorové a prierezové politiky
Ekonomika

Z novej databázy OECD o distribúcii bohatstva zverejnenej v júni 2015 vychádza,
že nadmerné zadĺženie postihuje viac mladých a strednú triedu ako iné sociálne
vrstvy. Dve z piatich domácností s dlhom vyšším ako 75% vlastných aktív vedie
osoba mladšia ako 34 rokov, a najväčší podiel zadlžených domácností sa nachádza
medzi strednou triedou. Asi 12% všetkých domácností v 18 krajinách, zahrnutých do
analýzy, je nadmerne zadlžených, a to v rozpätí od 2% všetkých domácností vo V.
Británii a v Taliansku až po 24% v USA a Nórsku. Dve tretiny dlhov domácností sú
hypotéky. Z databázy tiež vyplýva, že bohatstvo (to, čo vlastníme) je oveľa
nerovnomernejšie rozdelené ako príjmy (to, čo zarobíme). V priemere 10%
najbohatších domácností vlastní polovicu celkového bohatstva v skúmaných krajinách
a 40% najmenej majetných vlastní niečo vyše 3%. Databáza zahŕňa údaje
nasledovných krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Fínsko, Francúzsko,
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Nemecko, Grécko, Taliansko, Kórea, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko,
SR, Španielsko, V. Británia a USA.
Štúdia OECD Financie a inkluzívny rast vychádza z údajov za posledných 50 rokov
o vplyve finančného sektora na hospodársky rast a na nerovnosti príjmov. Za dané
obdobie úvery poskytované bankami a inými sprostredkovateľmi domácnostiam a
podnikom enormne vzrástli. Z hľadiska vplyvu na rast je dôležité najmä zloženie
financií. OECD poukazuje na to, že nárast úverov súkromnému sektoru spomaľuje
hospodársky rast vo väčšine krajín OECD, ale viac financií do akciových trhov rast
podporuje. Úvery domácnostiam brzdia rast výraznejšie než úvery podnikom. Okrem
toho úverová expanzia podnecuje vyššiu príjmovú nerovnosť, pretože ľudia s vyššími
príjmami môžu viac profitovať z väčšej dostupnosti úverov. Ľudia s vyššími príjmami
si môžu a aj požičiavajú viac, a tým v porovnaní s ostatnými profitujú viac z
investičných príležitostí, ktoré sa im naskytnú. Finančný sektor vypláca svojim
zamestnancom vyššie mzdy ako zarábajú zamestnanci s podobným profilom vo
zvyšku ekonomiky (rozdiel je významný hlavne pri špičkových príjmoch mužov).
Finančný sektor by mal podľa OECD prispievať k inkluzívnemu rastu. OECD preto
odporúča budovať silné kapitálové rezervy, prijímať opatrenia na zníženie
explicitných a implicitných dotácií finančným inštitúciám „príliš veľkým na bankrot"
a daňové reformy, ktoré podporia neutralitu medzi dlhovým financovaním a
financovaním vlastného kapitálu.
Hlavná ekonómka OECD C. L. Mann prezentovala na výročnom stretnutí ekonómov v
Aix-en-Provence 3. 7. 2015 publikáciu Obozretné dlhové ciele a fiškálne rámce. Jej
hlavným posolstvom je, že vlády by si mali stanoviť obozretné dlhové ciele na
zabezpečenie toho, aby verejné financie slúžili na podporu hospodárskeho rastu a
stability. OECD upozorňuje, že hrubý dlh nad 80% HDP má škodlivé dôsledky na
hospodársky rast. Vládne dlhy počas nedávnej krízy prudko vzrástli predovšetkým z
dôvodu pomalého rastu, čo v roku 2013 v krajinách OECD predstavovalo v priemere
úroveň 111% HDP, čo je najvyšší podiel od druhej svetovej vojny.
Správa ponúka analytický rámec pre stanovenie dlhových cieľov v strednodobom až
dlhodobom horizonte a analyzuje fiškálne pravidlá, ktoré môžu pomôcť vládam tieto
ciele splniť. Fiškálne pravidlá by mali mať dva ciele: ukotviť očakávania fiškálnej
politiky stanovením obozretnej úrovne dlhu a umožniť makroekonomickú stabilizáciu
zvyšujúcu ekonomický rast. Preto je podľa OECD vhodné prijať pravidlá o
vyrovnanom rozpočte doplnené o výdavkové pravidlo. V prípade SR môže výdavkové
pravidlo zabezpečiť udržateľnosť plnenia dlhového cieľa.
OECD definuje nebezpečnú zónu, v ktorej má výška dlhu negatívne dopady na
ekonomiku. V prípade krajín eurozóny je prah nebezpečnej zóny nižší, pretože
jednotlivé krajiny eurozóny nemajú kontrolu menovej politiky a chýba mechanizmus
rezolúcie dlhu. OECD v ich prípade za nebezpečný považuje dlh od 50 do 70% HDP.
Podľa OECD obozretné dlhové ciele sú v priemere o 15 % nižšie ako prahové hodnoty
dlhov, avšak s prihliadnutím na makroekonomické premenné sú špecifické pre každú
krajinu. Správa obsahuje odporúčania pre politiky nastavenia fiškálneho rámca, ktorý
podporí fiškálnu disciplínu a stabilizačné politiky za účelom zníženia
pravdepodobnosti recesie.
V júni 2015 OECD po prvýkrát zverejnila Výhľad pre podnikanie a financie, ktorý
sa zameriava na to, ako sa podniky, banky, inštitucionálni investori, ale aj
sprostredkovatelia šedého bankovníctva snažia vysporiadať s prostredím veľmi
nízkych úrokových sadzieb a štrukturálnymi zmenami v globálnej ekonomike.
Súčasné nízke úrokové sadzby predstavujú významné riziko pre dlhodobú finančnú
životaschopnosť dôchodkových fondov a poisťovní, čo môže viesť až k platobnej
neschopnosti. Ďalším reálnym rizikom je podľa OECD súčasný trend podnikov vracať
hotovosť akcionárom prostredníctvom dividend a spätného odkupu, s cieľom podporiť
krátkodobé výnosy. Kapitál sa neinvestuje do inovácií a rastu produktivity.
Nahradenie vysoko výnosných dlhopisov nízko výnosnými dlhopismi môže spôsobiť
dôchodkovým fondom a poisťovniam problémy v ich portfóliách. OECD tvrdí, že na
zníženie rizika insolvencie budú musieť poisťovne ponúknuť nižšie garantované
výnosy v nových zmluvách. Regulačné úrady a tvorcovia politík budú musieť byť aj
naďalej ostražití, aby sa zabránilo nadmerného výnosu. Správa tiež analyzuje vzostup
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šedého bankovníctva a reformy finančného sektora od čias krízy. OECD v tomto
kontexte upozorňuje, že zostáva veľa práce na posilnení schopnosti systému
absorbovať budúce šoky. Potrebné je zabezpečiť silnú kapitálovú základňu a oddeliť
šedé, rizikovejšie bankovníctvo od tradičného bankovníctva. Podľa generálneho
tajomníka OECD A. Gurríu je však v súčasnej dobe bankový sektor stabilnejší a
bezpečnejší, a to aj vďaka pokroku budovania bankovej únie.
Vo svojej májovej analýze OECD konštatuje, že doznievajúca kríza a dlhotrvajúci
trend zvyšovania príjmovej nerovnosti prebudili nový záujem o minimálnu
mzdu. V súčasnosti sa minimálna mzda používa v dvoch tretinách krajín OECD,
pričom vo zvyšných krajinách stanovujú sektorové kolektívne dohody mzdové
minimá. Podľa OECD môže byť minimálna mzda efektívnym nástrojom znižovania
chudoby len v prípade koordinácie s ostatnými politikami. Vysoké daňovo-odvodové
zaťaženie často neguje potenciálne pozitívne dopady minimálnej mzdy. Kompenzovať
to možno zavedením operatívnych daňových úľav pre zamestnávateľov a dávok na
podporu príjmov poberateľov. Zvyšovanie minimálnej mzdy bez prispôsobenia režimu
daní a odvodov neprispeje k zlepšeniu situácie nízkopríjmových osôb. Pri zvýšení
minimálnej mzdy pohltia vyššie dane a odvody v niektorých krajinách OECD až vyše
80% jej nárastu. V takomto prípade je úspešnosť minimálnej mzdy v zmierňovaní
chudoby nedostatočná. V súčasnosti sa konečný čistý príjem poberateľa minimálnej
mzdy, aj pri plnom úväzku, často pohybuje pod hranicou chudoby. Vo väčšine krajín
OECD poberateľ minimálnej mzdy nedokáže sám uživiť rodinu (partner+2 deti).
Skupiny populácie nadmerne zastúpené medzi poberateľmi minimálnej mzdy
(zamestnanci s nízkou produktivitou práce, nízkym vzdelaním, mladí, ženy a
pracovníci na dobu určitú) si podľa OECD zaslúžia zvýšenú pozornosť. Väčšina
krajín OECD zaviedla diferencovanú nižšiu minimálnu mzdu, napr. pre mladých,
učňov a nových účastníkov trhu práce. V iných krajinách v snahe zlepšiť adresnosť
opatrení, uplatňujú rozdielne sadzby minimálnej mzdy v závislosti od regiónu, sektora
priemyslu, atď. Ideálne je podľa OECD vytvoriť nezávislú expertnú komisiu pre
posudzovanie optimálneho nastavenia minimálnej mzdy v závislosti od vývoja
ekonomiky a sociálnej situácie poberateľov.
V rámci krajín OECD patrí slovenská minimálna mzda na úrovni 45% platového
mediánu k tým najnižším. V porovnaní s krajinami strednej a východnej Európy má
nižšiu úroveň minimálnej mzdy už len CZ a EE (40%), vyššia je v PL, LV (50%) a
HU (55%) ako aj v DE (50%). Zatiaľ čo práve v tejto skupine krajín došlo v
pokrízovom období k najvýraznejšiemu zvyšovaniu minimálnej mzdy (LV + 15%, PL
+ 10%, EE a CZ 5%, DE zavedenie minimálnej mzdy), slovenská minimálna mzda
stúpla len marginálne. OECD varuje pred vysokými nemzdovými nákladmi
zvyšujúcimi náklady na zamestnanie poberateľa minimálnej mzdy. Pritom SK patrí ku
krajinám OECD (spolu s CZ, DE, PL, LV, HU) s najvyššou mierou celkového daňovoodvodového zaťaženia minimálnej mzdy, až na úrovni 50%: príčinou je vysoké
zaťaženie zamestnávateľov, druhé najvyššie v rámci OECD (až 35%, po Mexiku).
Efektivita pokrytia minimálnej mzdy ovplyvňuje jej reálny prínos. Na SK poberá
minimálnu mzdu len pod 5% zamestnancov, čo môže byť dôsledkom nedostatočného
pokrytia. Adekvátna daňová politika je preto kľúčová. OECD odporúča zaviesť
cielené úľavy v dani zo mzdy pre firmy zamestnávajúce poberateľov minimálnej
mzdy a zvýšiť čistý príjem poberateľa zavedením dávok na podporu príjmov či
daňovými úľavami. Zásadná je celková koordinácia daní a sociálnych dávok tak, aby
nedochádzalo k negatívnym dopadom na minimálnu mzdu.
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Energetika

V dňoch 11. - 12. 6. 2015 sa konalo 245. zasadanie Riadiacej rady IEA (IEA/GB),
ktorého hlavným bodom bolo prijatie rozhodnutia o výbere budúceho sídla IEA.
Členské štáty (ČK) dospeli k dohode o výbere ponuky Austrálie (AUS) na renováciu
súčasného sídla IEA v Paríži. SR ocenila transparentnosť vedenia náročného procesu
riešenia budúceho sídla IEA a poďakovala trom ČK (AUS, FR, HU) za predloženie
ponúk. V svojom stanovisku vyzdvihla význam udržania sídla IEA v blízkosti OECD
v Paríži. Po posúdení finančných podmienok a nefinančných aspektov predložených
ponúk najvýhodnejšou alternatívou pre SR bola ponuka AUS, ktorej vyslovila
podporu. Viaceré ČK upozornili na spojitosť medzi financovaním nákladov budúceho
sídla IEA a dosiahnutím dlhodobého finančného zdravia IEA. IEA/GB prerokovala
správu rozpočtového výboru o výsledkoch diskusie o hlavných elementoch
dosiahnutia
udržateľnosti rozpočtu IEA. Dosiahnutie konsenzu o definícii
udržateľného rozpočtu, ktorý predstavuje kompromis akceptovaný všetkými ČK po
viacerých rokoch diskusii o riešení rozpočtovej situácie IEA predstavuje významný
posun v procese, ktorý má byť zavŕšený prijatím rozhodnutia v decembri 2015.
Výkonná riaditeľka IEA (VR) M. van der Hoeven v súvislosti s ukončením svojho
pôsobenia vo funkcii prezentovala odpočet výsledkov jej štvorročného pôsobenia
(2011- 2015). Poukázala na výsledky uskutočnených zmien zameraných na
zefektívnenie fungovania agentúry, ktorá už viacero rokov pôsobí v podmienkach
poklesu príjmov riadneho rozpočtu. Prioritou pôsobenia VR bolo rozširovanie
posolstiev a poznatkov IEA po svete (množstvo misií do všetkých regiónov sveta,
účasť na ministerských zasadaniach EÚ, G7, ASEAN, APEC, CEM, V4) a prezentácie
nových publikácií IEA. IEA sa pod jej vedením sústredila na riešenie nových
aktuálnych tém (energetická efektívnosť, nízkouhlíkové energetické technológie) a na
najvýznamnejšiu výzvu - zmenu klímy. Prijatie Globálnej stratégie zaangažovania a
Spoločnej deklarácie o asociácii na ministerskom zasadaní v roku 2013 vytvorili pôdu
pre pragmatické posilňovanie zaangažovania s partnerskými krajinami, ktorých
kľúčový význam sa ukázal počas rastúceho politického napätia a hrozieb energetickej
bezpečnosti na Blízkom východe a vo východnej Európe. VR vyzdvihla príspevok
IEA k riešeniu otázok bezpečnosti dodávok zemného plynu s G7 a EÚ počas krízy na
UA v roku 2014. Globálne zaangažovanie v 21. storočí spočíva v strategickej
spolupráci a budovaní silných vzťahov s Čínou.
IEA/GB sa znovu venovala riešeniu dlhodobého stavu porušovania záväzku
udržiavania 90-denných povinných núdzových zásob ropy AUS. Celkové núdzové
zásoby IEA k 15.2.2015 dosiahli 223 dní čistého dovozu, núdzové zásoby SR 162 dní
čistého dovozu. IEA/GB vzala na vedomie aj výročnú správu o globálnom
zaangažovaní IEA za rok 2014 (Global Engagement Strategy - GES). Energetické
štatistiky a údaje, energetické trhy a bezpečnosť, energetické technológie a
energetická efektívnosť a globálna energetická ekonomika sú prioritnými oblasťami
pokračovania spolupráce s nečlenskými krajinami.
Počas zasadnutia Riadiacej rady IEA boli zverejnené dve špeciálne správy: Energy
and Climate Change (ECC) a Energy Technology Perspectives 2015 (ETP), ktoré
poukázali na význam energetiky ako hlavného faktora úspešného riešenia zmeny
klímy. IEA chce prispieť k úspechu rokovaní COP21 väčším zosúladením potrieb
energetiky a klímy. ECC prináša prvé zhodnotenie vplyvu doteraz predložených
národne stanovených príspevkov na COP21, ktoré považuje za nedostatočné. IEA
navrhuje stratégiu premostenia pre skoré dosiahnutie vrcholu globálnych emisií
skleníkových plynov z energetiky na základe realizácie piatich pragmatických
opatrení, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov bez obmedzenia
ekonomického rastu krajín a regiónov. Zároveň upozorňuje na rozhodujúci význam
inovácie v čistých energetických technológiách pre dosiahnutie klimatických cieľov.
V správe ETP sa uvádza, že súčasné tempo týchto akcií zaostáva za úrovňou, ktorá je
potrebná pre obmedzenie zvýšenia globálnej teploty o viac ako 2°C. Analýza IEA
poukazuje na potrebu silnej podpory inovácií pre naplnenie cieľov znižovania emisií
CO2. IEA odporúča trojnásobné zvýšenie úrovne výdavkov na výskum a rozvoj
nových nízkouhlíkových technológií oproti súčasnému stavu a vyzýva vlády a
súkromný sektor na vystupňovanie úsilia na podporu rozvoja a rozširovania
prelomových energetických technológií. Podpora inovácií nízkouhlíkových produktov
a procesov v priemysle má pre dosiahnutie globálnych cieľov dekarbonizácie zásadný
význam. Budovanie a podpora silných inovačných kapacít v novovznikajúcich
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ekonomikách, hlavne v Číne, je kľúčová pre úspešné rozširovanie udržateľných
energetických technológií, ktoré v nich môžu mať najväčší prínos. Opatrenia
navrhované v správe IEA môžu zásadným spôsobom ovplyvniť globálny energetický
mix tým, že zabrzdia rast spotreby ropy a uhlia a ďalej posilnenia obnoviteľné zdroje
energie. V Číne dôjde k oddeleniu rastu ekonomiky od zvyšovania emisií (decoupling)
oveľa skôr než sa očakávalo (do roku 2020), hlavne zvýšením energetickej
efektívnosti. V krajinách, ktoré už v minulých rokoch dosiahli oddelenie
ekonomického rastu od emisií (EÚ, USA) sa tento trend výrazne urýchli.

Priemysel a
inovácie

Doprava

Podnikanie

OECD vo svojej publikácii Inovačné politiky pre inkluzívny rast konštatuje, že
inovácie sú motorom rastu príjmov a môžu riešiť problém chudoby. Za určitých
podmienok môže z inovácií benefitovať celá spoločnosť, na druhej strane však môžu
zvýšiť sociálnu nerovnováhu. Projekty „inkluzívnych inovácií“ priamo slúžia
zlepšeniu životnej úrovne pre nízko-príjmové skupiny občanov a pre skupiny
vylúčené zo spoločnosti. Inkluzívne inovácie často upravujú existujúce technológie,
výrobky alebo služby pre lepšie zabezpečenie potrieb týchto skupín. Príklady zahŕňajú
Tata Nano, nízko nákladový automobil vyrobený v Indii založený na stratégii úplnej
jednoduchosti a strohosti, ako aj Narayana Hrudayalaya - Centrum starostlivosti o
choroby srdca, ktoré poskytuje operácie srdca za oveľa nižšie ceny vďaka inovačným
postupom.
Inkluzívne inovácie môžu byť úspešné len vtedy, ak zasiahnu široký segment
chudobných alebo vylúčených skupín populácie. Dosiahnutie týchto cieľov je výzvou.
V mnohých krajinách, široká časť populácie má nízke príjmy, čo jej bráni v prístupe k
inováciám a novým technológiám. Rast dôležitosti rýchlo rastúcich ekonomík, vrátane
Číny a Indie, tiež prispieva k zameraniu podnikateľských záujmov na inovácie
slúžiace nízko príjmovým trhom. Inkluzívne inovácie vo vzdelávaní môžu byť zvlášť
hodnotné, pretože umožňujú deťom a dospelým z nevýhodného sociálnoekonomického prostredia získať vedomosti a zručnosti potrebné pre plnohodnotnú
účasť v ekonomike danej krajiny.
V Lipsku sa v dňoch 27. – 28. mája 2015 konal Výročný summit ministrov dopravy
Medzinárodného dopravného fóra (ITF). Témou summitu bola Doprava, obchod a
cestovný ruch. Diskusie ministrov boli smerované najmä na úlohu dopravy vo svete
rastúceho obchodu a rýchlo sa rozvíjajúceho turizmu. Počas summitu ministri prijali
deklaráciu reflektujúcu aktuálne výzvy: turizmus ako hnací motor ekonomického rastu
a tvorby pracovných miest; globálny nárast dopytu po medzinárodnej i vnútroštátnej
doprave; význam udržateľnejších, dostupnejších a cenovo prístupnejších služieb pre
cestujúcich; dopyt po nákladnej doprave prevyšujúci dopyt po osobnej preprave, ktorý
je hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov v pozemnej doprave a digitalizácia v
prepravných službách. ITF na summite privítalo troch nových členov – Argentínu,
Izrael a Maroko. Účastníci summitu podporili aj publikáciu ITF Transport Outlook,
ktorá upriamuje pozornosť na dôležitosť politík podporujúcich rozvoj obchodu a
turizmu. Z pohľadu blížiacej sa decembrovej Konferencie zmluvných strán Rámcovej
dohody OSN o zmene klímy (COP21) bola v popredí aj téma vplyvu a možného
príspevku sektoru dopravy na životné prostredie. V rámci programu bol jeden blok
venovaný otázke, akým spôsobom môže sektor dopravy prispieť k úspechu
konferencie. V tejto súvislosti generálny tajomník OSN Pan Ki-mun uviedol, že nastal
čas pretvoriť svetové dopravné systémy pre čistejšiu, bezpečnejšiu a udržateľnejšiu
budúcnosť a hľadať nové zelené riešenia. Účastníci ITF schválili Chartu kvality pre
medzinárodné operácie cestnej nákladnej dopravy, ktorá nadobudne platnosť od 1. 1.
2016, stanovuje kvalifikačné štandardy pre spoločnosti, ich manažérov, ako aj
vodičov. Generálny tajomník ITF J. Viegas informoval, že podľa najnovších údajov o
bezpečnosti na cestách počet úmrtí na cestách poklesol od roku 2000 do roku 2013 o
42%. SR na konferencii zastupoval štátny tajomník MDVaRR SR F. Palko. ITF je
pridruženou organizáciou OECD.
V dňoch 18. – 19. júna 2015 sa v OECD uskutočnilo 3. Globálne fórum k
uplatňovaniu princípov zodpovedného správania podnikov (RBC – Responsible
Business Conduct), za účasti významných medzinárodných inštitúcií, podnikateľských
subjektov, mimovládnych organizácií a odborových združení. Fórum bolo zamerané
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na podporu uplatňovania pravidiel RBC v praxi, najmä v sektore poľnohospodárstva,
textilnom a odevnom sektore, v sektore ťažby minerálov a vo finančnom sektore.
Generálny tajomník OECD A. Gurría vyzdvihol dôležitosť zodpovedných
podnikateľských praktík pre zvyšovanie produktivity a sociálnej inkluzívnosti. RBC
sú nástrojom na opätovné obnovenie dôvery v podnikanie. Z tohto dôvodu bola
uskutočnená revízia Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti.
Národné kontaktné miesta v členských krajinách OECD boli vytvorené pre
implementáciu, ako aj rozšírenie pristúpenia nečlenských krajín OECD k tejto
smernici. V tejto súvislosti generálny tajomník vyzdvihol ostatné vyhlásenie krajín
G7, ktoré sa zaviazali k podpore týchto pravidiel a poukázali na význam národných
kontaktných miest.

Zamestnanosť

Výhľad zamestnanosti 2015 monitoruje vývoj pracovných trhov v krajinách OECD a
v rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách so zameraním sa na vývoj minimálnej mzdy,
zručnosti a nerovnosti príjmov, aktivačné politiky pre inkluzívnejšie pracovné trhy,
kvalitu pracovného života a kvalitu práce, zárobkovú mobilitu, riziká pracovného trhu
a dlhotrvajúce nerovnosti.
Aj keď je miera nezamestnanosti v krajinách OECD na ústupe, v máji 2015 bolo v
krajinách OECD viac ako 43 miliónov ľudí nezamestnaných, čo je o 11 miliónov viac
ako bolo pred krízou. SR patrí medzi krajiny s najvyššou mierou nezamestnanosti, ale
s perspektívou na jej zníženie. V decembri 2014 dosiahla podľa OECD úroveň 12,6%.
Do konca roka 2015 by mala klesnúť na 12,3% a do konca roka 2016 na 11,0%.
Dlhodobá nezamestnanosť už dosiahla svoj vrchol, zostáva však hlavným zdrojom
obáv, keďže vedie k atrofii zručností, k strate motivácie a v konečnom dôsledku k
vylúčeniu z pracovného trhu. Nezamestnanosť mladých dosiahla v niektorých
krajinách alarmujúcu výšku. V Španielsku 51,8%, v Grécku 50,1%, v Taliansku
42,3%, v Portugalsku 33,4% a na Slovensku 28,8%. Mladí takto prichádzajú o
možnosť budovať si svoju kariéru. Podľa OECD je práve prvých desať rokov
pracovného života z tohto pohľadu najdôležitejších.
Príjmová nerovnosť tiež úzko súvisí s rozložením zručností. Podľa OECD je najnižšia
nerovnosť zručností v SR a najvyššia v USA. Veľké príjmové rozdiely v závislosti od
pohlavia sú najmä v Japonsku, Estónsku a Kórei a výrazné príjmové rozdiely
pracovníkov migrantov v porovnaní s domácimi pracovníkmi sú v Kórei, Taliansku a
Španielsku. V závislosti od vzdelania rodičov sú príjmové rozdiely najväčšie v SR, v
ČR, Estónsku a Poľsku.
Toto vydanie výhľadu sa tiež zameralo na meranie a hodnotenie kvality pracovného
života berúc do úvahy trajektórie zamestnanosti a príjmov pracovníkov v dlhšom
časovom období. Na meranie využíva zárobkovú mobilitu (earnings mobility) a
dlhodobú distribúciu príjmov (long term earnings distribution).
Dňa 27. 5. 2015 v Berlíne prezentoval generálny tajomník OECD Angel Gurría
vlajkovú publikáciu OECD: Výhľad zručnosti 2015. Publikácia sa zaoberá
stratégiami a politikami, ktoré majú pomôcť zlepšiť zručnosti mladých a zvýšiť ich
zamestnateľnosť, trendmi v zlepšovaní vzdelávania mladých, či pri integrácii mladých
na pracovné trhy. Publikácia obsahuje odporúčania, podľa ktorých na zlepšenie
situácie je nevyhnutné, aby vzdelávacie inštitúcie a súkromný sektor spolupracovali na
vytváraní kvalifikačných rámcov definujúcich potrebné zručnosti a integrovali
získavanie pracovných návykov do odborného vzdelávania a vzdelávacích programov
po ukončení sekundárneho vzdelávania.
Podľa OECD bolo v roku 2013 vo všetkých krajinách OECD vo veku 16-29 rokov
15% nezamestnaných, ktorí sa ani nevzdelávali alebo nenavštevovali odbornú
prípravu (NEET). Celkovo je to 39 miliónov mladých ľudí, čo je o 5 miliónov viac
ako pred krízou v roku 2008. Odhady pre rok 2014 vykazujú len malé zlepšenie. Čísla
sú obzvlášť vysoké v juhoeurópskych krajinách, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou.
Znepokojujúcejšie je, že stále zhruba polovica všetkých NEET si prácu vôbec
nehľadá. Na druhej strane aj tí čo študujú, dosahujú horšie výsledky. Asi 10%
všetkých nových absolventov dosahuje slabú čitateľskú gramotnosť a 14% slabú
matematickú gramotnosť. Viac ako 40% žiakov, ktorí opustili vzdelávanie pred
ukončením vyššieho sekundárneho vzdelania, má zlú matematickú a čitateľskú
gramotnosť. Mladí vstupujú na pracovný trh na základe zmluvy na dobu určitú.
Takmer vo všetkých krajinách OECD 25% zo zamestnaných vo veku medzi 15 až 24
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rokov mali v roku 2013 zmluvu na dobu určitú.
Medzi dôležité zručnosti, ktoré sú potrebné pre zamestnanie sa, podľa OECD patria
zručnosti potrebné pre používanie informačných a komunikačných technológií (ICT).
Ak mladí nemajú zodpovedajúce digitálne zručnosti, ich hladký prechod zo školy do
pracovného pomeru môže byť sťažený. Správa zároveň poukazuje na skutočnosť, že
mladí ľudia, ktorí nadobudli zručnosti, majú problém zamestnať sa. Dôvodom sú
vysoké náklady firiem zamestnať mladých ľudí bez pracovných skúseností a návykov,
preto by vzdelávacie systémy mali rozvíjať všestranné zručnosti a poskytovať priestor
pre celoživotné vzdelávanie.

Poľnohospodárstvo

Dňa 1. júla 2015 bola v sídle OECD v Paríži, za účasti generálneho tajomníka OECD
A. Gurríu a generálneho riaditeľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
J. Graziana da Silva, zverejnená publikácia Poľnohospodársky výhľad OECD-FAO
na roky 2015-2024.
Výhľad analyzuje poľnohospodársku výrobu, reakciu svetových trhov na volatilitu
cien na potravinovom i komoditnom trhu, a zaoberá sa trendmi v poľnohospodárskom
sektore na nadchádzajúcich desať rokov. Podľa výhľadu dobrá úroda plodín, vyššia
produktivita a pomalší rast v globálnom dopyte prispejú k postupnému poklesu
reálnych cien poľnohospodárskych výrobkov. Nižšie ceny potravín budú dôsledkom
poklesu ceny ropy, ktorý povedie aj k zníženiu cien energií a hnojív, a zároveň
odstráni prekážky pre výrobu biopalív prvej generácie. Najväčšie zmeny sú očakávané
v rozvojových krajinách, kde nárast populácie, zvýšenie príjmov na osobu a
urbanizácia zvýšia dopyt po potravinách. Vyšší príjem zmení stravovacie návyky u
spotrebiteľov, najmä čo sa týka zvýšenia podielu konzumácie živočíšnych bielkovín.
Z tohto dôvodu je očakávaný nárast cien mäsa a mliečnych výrobkov, v porovnaní s
cenami iných plodín. J. Graziano da Silva presne pomenoval dva problémy, ktorým
musí spoločnosť čeliť: najmenej rozvinuté krajiny výrazne zaostávajú za vyspelými
ekonomikami, čo znamená, že hlad v týchto krajinách môže pretrvávať a nesprávna
výživa predstavuje problém: rozvojové krajiny musia v súčasnosti čeliť nepriaznivým
účinkom nadváhy, obezity a iným neprenosným chorobám súvisiacich s výživou.
Podľa A.Gurríu je výhľad miernejší, než zvykol byť v posledných rokoch, to však ešte
neznamená, že je postačujúce sa so súčasnou situáciou uspokojiť. Nie je možné
vylúčiť riziko prudkého rastu cien v nadchádzajúcich rokoch. Vlády jednotlivých
krajín by mali využiť aktuálnu situáciu a sústrediť sa na tvorbu politík, ktoré by
zvýšili produktivitu, podporili inováciu a zabezpečili, aby mali z obrovských
poľnohospodárskych systémov rovnaký prospech spotrebitelia i poľnohospodári.
Tohtoročný výhľad sa špeciálne zameral na Brazíliu, druhú najväčšiu dodávateľskú
krajinu potravín a poľnohospodárskych výrobkov. Spoločná poľnohospodárska
politika EÚ je hodnotená iba okrajovo.

Digitálna
ekonomika

Podľa Výhľadu digitálnej ekonomiky v súčasnosti digitálna ekonomika preniká do
všetkých oblastí svetovej ekonomiky a ovplyvňuje sektory ako bankovníctvo,
maloobchod, energetiku, dopravu, vzdelávanie, médiá alebo zdravotníctvo. Krajiny
venovali značné úsilie rozvoju svojich digitálnych ekonomík s cieľom maximalizovať
sociálne a ekonomické prínosy, ale mali by sa zamerať na rušivé riziká v oblastiach
ako súkromie a zamestnanosť, uvádza OECD vo svojej správe k digitálnej ekonomike.
Podľa Výhľadu sa väčšina krajín od pôvodného zamerania na komunikačné
technológie posunula smerom k širšiemu digitálnemu prístupu, ktorý integruje
sociálne a ekonomické priority. Doteraz žiadna krajina OECD nemá národnú stratégiu
k online ochrane súkromia, hoci sú uskutočňované viaceré výskumy v tejto oblasti.
Správa zahŕňa oblasti od prieniku širokopásmového vysielania a konsolidácie
priemyslu až po neutralitu sietí a cloud computing v krajinách OECD a partnerských
krajinách ako Brazília, Kolumbia a Egypt. Tiež sa zameriava na ďalšiu prácu v oblasti
získavania zručností v informačných a komunikačných technológiách (ICT), ktoré
pomôžu ľuďom sa rekvalifikovať na nové typy pracovných miest v digitálnej
ekonomike.
Kľúčové zistenia:
• 27 krajín OECD z aktuálnych 34 má národnú digitálnu stratégiu, väčšina z nich bola
prijatá v rokoch 2013 a 2014.
• 7 členských krajín OECD počíta viac ako s jedným širokopásmovým predplatným na
jedného obyvateľa. ¾ smartphonóv v krajinách OECD má súkromný prístup na WiFi
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prostredníctvom fixných sietí.
• Všetky členské krajiny OECD majú minimálne troch mobilných operátorov a
väčšina má štyroch. V rokoch 2012-2014 najväčšie zníženie cien zaznamenali
Taliansko, Nový Zéland a Turecko, zvýšenie zaznamenala Austrália a Grécko.
• Sektor zamestnával viac ako 14 mil. ľudí v krajinách OECD v roku 2013, čo tvorilo
asi 3% z celkových pracovných miest.
• Čína je vedúcim čistým exportérom tovarov a služieb ICT, pričom USA sú
kľúčovým vývozcom z pohľadu kalkulácie pridanej hodnoty z dôvodu vysokej účasti
amerických ICT služieb vo finálnych produktoch.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Vonkajšie vzťahy OECD
Globálne vzťahy

Dňa 1. júla 2015 uskutočnil čínsky premiér Li Kche-čchiang (Li Keqiang)
pracovnú návštevu OECD. Išlo o historicky prvú návštevu na takejto úrovni, ktorá sa
uskutočnila pri príležitosti 20. výročia spolupráce OECD s Čínou. V sídle OECD Li
Kche-čchiang rokoval s generálnym tajomníkom A. Gurríom a mal verejné vystúpenie
na tému vzájomnej spolupráce. Zároveň boli s členmi jeho delegácie podpísané dve
memorandá: o pracovnom programe na roky 2015 a 2016 a o spolupráci v súvislosti s
prípravou čínskeho predsedníctva v G20. Pracovný program na roky 2015 – 2016, ako
aj deklarácia o spoločnej strednodobej vízii, definuje 20 prioritných oblastí a konkrétne
projekty od obchodu, investícií a finančných trhov po vzdelávanie, inovácie a
inkluzívny rast. Program umožní OECD podporiť čínsku ekonomiku a ambície čínskej
vlády udržať stabilný rast HDP na úrovni okolo 7%.
Pristúpenie Číny do Rozvojového centra OECD (Development Centre) má kľúčový
význam pre posilňovanie spolupráce. Čína prispeje vlastnými skúsenosťami k hľadaniu
správnych riešení na zlepšenie životných podmienok v rozvíjajúcich sa i v rozvojových
štátoch. V súvislosti s prípravou čínskeho predsedníctva v G20 (od konca tohto roku)
je OECD pripravená poskytnúť svoje znalosti a skúsenosti pri príprave programových
priorít v oblasti podpory hospodárskeho rastu, investícií, inovácií, zamestnanosti a
inkluzivity. Do sekretariátu OECD Čína už vyslala viacero expertov na odborné stáže.
Premiér ČĽR Li Kche-čchiang vyhlásil, že spolupráca medzi oboma stranami posilní
globálnu ekonomiku. Osobitný význam má aj pre samotnú Čínu a pre napĺňanie jej
plánov na modernizáciu krajiny, kde sú odporúčania, rady a skúsenosti OECD
neoceniteľné. Zdôraznil tiež význam rozvoja reálnej ekonomiky pre globálne oživenie
a pre urýchlenie štrukturálnych reforiem. Reformy by mali inšpirovať väčšiu
interaktivitu a tvorivosť ľudí. V tejto súvislosti vyzval na väčšiu medzinárodnú
spoluprácu v oblasti priamych výrobných kapacít, ktorá by umožnila prenášanie
technológií a odborných znalostí medzi jednotlivými krajinami. Čína je pripravená na
trojstrannú spoluprácu s využitím čínskeho výrobného potenciálu a jeho prepojeniu s
pokročilými technológiami rozvinutých krajín a potrebami rozvojových krajín. To
bude prínosom pre všetky tri strany, povedal čínsky premiér.
Vďaka ekonomickému a sociálnemu rozvoja Číny v posledných desaťročiach sa
podarilo vytiahnuť 600 miliónov ľudí nad hranicu chudoby, čo bolo jedným z
impulzov hospodárskeho rastu. Hoci je Čína druhou najväčšou ekonomikou na svete
stále zostáva aj najväčšou rozvojovou krajinou. Je presvedčený, že Čína sa v polovici
tohto storočia zaradí medzi stredno-rozvinuté štáty.
Li Kche-čchiang pripomenul 70. výročie založenia OSN a 70. výročie víťazstva nad
fašizmom. Zdôraznil, že základným predpokladom hospodárskeho rozvoja je mier a
stabilita. Čína bude pevne chrániť svoju suverenitu a základné záujmy a bude
podporovať politiku mieru na celom svete. V súvislosti s prípravou medzinárodnej
konferencie o klimatickej zmene (COP21), ktorá sa uskutoční v Paríži v decembri
tohto roku, vyhlásil, že Čína je pripravená na dosiahnutie globálnej dohody. Čínska
vláda začala implementáciu národného programu na znižovanie emisií a stanovila
vlastné ciele s výhľadom do roku 2030.
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Na svojom júlovom zasadnutí Výbor pre vonkajšie vzťahy (ERC) rozhodol o
predĺžení mandátu pre Iniciatívu OECD – MENA a pre Program OECD pre
konkurencieschopnosť Eurázie.
Regionálna iniciatíva OECD – MENA (Middle East and North Africa) bola spustená v
roku 2005. Pôvodne bol jej mandát obnovovaný v trojročných intervaloch. Súčasný 3.
mandát platí do konca roka. Sekretariát predložil návrh na predĺženie mandátu do
konca roku 2020 pod horeuvedeným názvom. Iniciatíva pozostáva z dvoch programov
(Governance a Investment). ERC vyzval členské štáty a partnerov, aby
prostredníctvom dobrovoľných príspevkov podporili aktivity tejto regionálnej
iniciatívy. Program Governance bol v rokoch 2011-2015 podporený dobrovoľnými
príspevkami v celkovej výške 12,7 mil. € a program Investment 18 mil. €.
Úvodné vystúpenie pri prerokovaní predĺženia mandátu Programu OECD pre
konkurencieschopnosť Eurázie do konca roka 2020 predniesla stála predstaviteľka SR,
veľvyslankyňa, I. Brocková, ktorá podporila navrhované štyri piliere Programu
(Supporting policy reforms to stimulate competitiveness and alignment with OECD
legal instruments and policy standards; Leveraging OECD know-how via peer review
and monitoring in the Roundtable; Synergies between the Programme and other work
priorities in the region; Reinforcing capacity building at the country level), ako aj tri
politické priority (Institutions; Interconnectedness; Inclusiveness). I. Brocková
konštatovala, že je potrebné zohľadňovať rozdiely vo vývoji medzi jednotlivými
krajinami. OECD by mala byť flexibilná a spolu s regionálnym prístupom rozvíjať aj
country-by-country prístup. Kľúčovým faktorom rozvoja aktivít v tomto regióne je
úzka spolupráca a synergia s EÚ. Od roku 2008 bol Program podporený dobrovoľnými
príspevkami vo výške 33 mil. €.
Počas návštevy marockého premiéra Abdelilaha Benkiraneho v OECD 15. 6. 2015
bolo podpísané memorandum o porozumení a zriadení špecifického národného
programu vzájomnej spolupráce (Country programme). Marocký premiér vystúpil aj
na mimoriadnom zasadnutí Rady OECD. V úvodnom vystúpení generálny tajomník
OECD A. Gurría konštatoval, že spolupráca s Marokom má dlhú históriu a jeho
skúsenosti v posledných rokoch sú pre OECD inšpiratívne. Maroko pristúpilo k
viacerým právnym nástrojom OECD a aktívne sa podieľa na činnosti viacerých
výboroch OECD. Od roku 2009 je spolupredsedníckou krajinou (so Španielskom a
Švédskom) regionálnej iniciatívy MENA. Podpis národného programu je zvýraznením
snáh o užšiu spoluprácu s OECD, zdieľanie skúseností a realizáciu reforiem
potrebných pre rozvoj Maroka. Hospodársky rast v Maroku by sa v roku 2015 mal
pohybovať okolo 5%, čo poukazuje na dobrú odolnosť a odhodlanosť marockej vlády
čeliť výzvam v obzvlášť nestabilnom medzinárodnom a regionálnom prostredí.
Maroko však musí naďalej diverzifikovať svoju ekonomiku a sústrediť sa na podporu
rozvoja malých a stredných podnikov, tvorbu pracovných miest a znižovanie
nerovností. Zamestnanosť a vzdelávanie sú kľúčové faktory budúcnosti Maroka.
Nevyhnutná je integrácia mladých ľudí a žien na pracovný trh. Ich zapojenie môže
prispieť k posilneniu potenciálu marockého hospodárstva. Country programme
predpokladá realizáciu 17 hodnotení (peer-review) národných politík, pristúpenie k 9
právnym nástrojom OECD a aktívnu participáciu Maroka na činnosti výborov OECD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Zo života OECD
Dňa 8. 7. 2015 vystúpil na rokovaní Rady OECD predseda vlády Slovinska
M. Cerar s prejavom: OECD - dôležitý partner pre zodpovedné reformy.
Generálny tajomník OECD A. Gurría konštatoval, že reformy, ktoré Slovinsko
v súčasnosti realizuje sú inšpiratívne. Podľa najnovšieho Economic Outlook by
HDP Slovinska malo rásť v najbližších dvoch rokov okolo úrovne 2%. Od
mája 2015, kedy GT OECD prezentoval v Ľubľane Economic Survey
Slovinska, vláda pokračuje vo svojom reformnom úsilí: druhá najväčšia banka,
ktorá bola v štátnom vlastníctve, bola privatizovaná. Ďalší krok bol urobený v
reforme štátnych podnikov (Asset Management Strategy), vláda pridelila
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dodatočné prostriedky na aktiváciu pracovného trhu a zrušila 50% daňový strop pre príjmy fyzických osôb. Všetky tieto
kroky boli odporúčané OECD. A. Gurría ocenil, že slovinská vláda si stanovila dlhodobý strategický cieľ - Vízia 2050
pre udržateľný rozvoj Slovinska, ktorý obsahuje priebežné ciele na päťročné obdobia. OECD vytvorilo špeciálny tím
(task force), ktorý podporuje toto úsilie, ako aj vzájomnú spoluprácu. Slovinský premiér M. Cerar informoval o
aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácii v krajine, ako aj o najdôležitejších aspektoch prebiehajúcich reforiem.
Osobitnú pozornosť venoval reforme štátnych podnikov, pracovného trhu a verejnej správy. V súvislosti s globálnou
krízou konštatoval, že jej skutočnou príčinou je hodnotová kríza, ktorá sa prejavila politickou nestabilitou, korupciou a
spochybňovaním základov právneho štátu. M. Cerar ocenil aktivity OECD v oblasti projektov BEPS a NAEC.
Zdôraznil, že pre Slovinsko sú dôležité aj snahy OECD zamerané na posilňovanie dôvery.
Dňa 9. júna 2015 vystúpila v OECD prezidentka Čile M. Bachelet. Čile sa
stalo členským štátom OECD pred piatimi rokmi. Generálny tajomník OECD
A. Gurría konštatoval, že členstvo Čile v OECD je vzájomne prospešné. Čile
sa aktívne zapája do činnosti organizácie a podporuje jej aktivity v latinskoamerickom regióne ako člen Pacifickej aliancie. Dlhodobý hospodársky rast a
zvyšovanie životnej úrovne je v porovnaní s ostatnými členskými štátmi
OECD obdivuhodné. Na druhej strane krajina čelí výzvam v oblasti
vzdelávania, bývania a zdravotníctva, ako aj sociálnej nerovnosti. Realizované
reformy prebiehajú v úzkej súčinnosti s OECD. Vyjadrením príspevku Čile je
aj ambícia byť predsedníckou krajinou Ministerského zasadnutia Rady OECD v roku 2016 (MCM 2016).
Čílska prezidentka konštatovala, že motiváciou Čile je vytváranie lepších príležitostí pre celú spoločnosť. Poukázala na
skutočnosť, že existujúca kríza dôvery si vyžaduje komplexný reformný program na vykoreniť zlých postupov v
politike a podnikaní. OECD disponuje potenciálom pre formovanie prosperujúcej, demokratickej, udržateľnej a
inkluzívnej spoločnosti. Za posledných 25 rokov sa v Čile strojnásobil príjem na obyvateľa a miera chudoby sa znížila
zo 40% na 13%, ale to nestačí. Latinská Amerika, vrátane Čile, patrí medzi regióny s najvyššou mierou sociálnej
nerovnosti. Samotný hospodársky rast nedokáže eliminovať túto nerovnosť. Nevyhnutné sú účinné sociálne politiky
podporujúce spravodlivú distribúciu rastových výhod a garantujúce rovnaké príležitosti pre všetkých členov
spoločnosti. Čile sa preto zameriava na reformu vzdelávania, pracovného trhu a nastavenia spravodlivých fiškálnych
pravidiel, ktoré sa budú opierať o demokratický konsenzus.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovensko a OECD
Generálny tajomník OECD A. Gurría sa 19. júna 2015 zúčastnil v
Bratislave na medzinárodnej konferencii GLOBSEC 2015.
Vystúpil v paneli s predsedami vlád krajín V4 na tému: Energia, rast
a konkurencieschopnosť regiónu. Okrem toho absolvoval bilaterálne
rokovanie s podpredsedom vlády a ministrom financií SR P.
Kažimírom, počas ktorého sa venoval riešeniu aktuálnej situácie v
Grécku, posilňovaniu spolupráce medzi SR a OECD v daňovej
oblasti, aj v kontexte prípravy SR na predsedníctvo v Rade EÚ.
Počas spoločnej tlačovej konferencie zhodnotili realizované, ako aj
plánované opatrenia v daňovej oblasti v SR, či v širšom medzinárodnom kontexte.
Na prestížnej medzinárodnej konferencii sa zúčastnil aj hlavný ekonóm Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) a
jej zvolený výkonný riaditeľ (od 1. 9. 2015) Fatih Birol, ktorý vystúpil v paneli na tému: Energy: A Perfect (Dis)
Union? o.i. aj spolu s podpredsedom Európskej komisie pre energetickú úniu M. Šefčovičom.
Pracovnú návštevu OECD uskutočnil 17. Júla 2015 štátny
tajomník MZVaEZ SR Igor Slobodník. V sídle organizácie sa stretol
so zástupcom generálneho tajomníka OECD S. Kapfererom,
riaditeľom Direktoriátu OECD pre verejnú správu a územný rozvoj R.
Alterom a so zástupcom riaditeľa Sekretariátu pre globálne vzťahy A.
O´Sullivanom a nadviazal tak na júnové stretnutia predstaviteľov SR a
OECD na najvyššej politickej úrovni .
Počas rokovaní s vysokými predstaviteľmi OECD I. Slobodník
podčiarkol význam vzájomnej spolupráce, ktorá sa intenzívne rozvíja
nielen na expertnej úrovni, ale aj na najvyššej politickej úrovni.
Pozornosť bola venovaná spoločným projektom v oblasti školstva a
vzdelávania a využitiu expertného potenciálu OECD pri reforme
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verejnej správy v SR, znižovaní regionálnych nerovností a efektívnejšom využívaní fondov Európskej únie aj v období
rokov 2014-2020. V súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí na Slovensku a ich nedostatočnými v
praktickými zručnosťami pre potreby trhu práce I. Slobodník ocenil prípravu Prehľadu OECD o odbornom vzdelávaní
(OECD Review of Vocational Education and Training), ako aj participáciu Európskej komisie na jeho financovaní.
Prijatím nového zákona o odbornom vzdelávaní, a vytvorením priaznivejších podmienok pre jeho rozvoj sa zvýši
záujem zamestnávateľov o tento typ vzdelávania. Ocenil, že prehľad odborného vzdelávania sa zaoberá aj menšinami a
znevýhodnenými skupinami, ako sú Rómovia, ktorí predstavujú na Slovensku cca 10% populácie, čo je takmer 300 tis.
potenciálne pracujúcich ľudí, ktorých je potrebné umiestniť pracovnom trhu. Táto pracovná sila, predstavujúca veľký
potenciál, nie je takmer využívaná. Odborné vzdelávanie môže byť jedným zo spôsobov ako zlepšiť vzdelanie Rómov a
umožniť im zamestnať sa a zlepšiť ich život.
R. Alter informoval štátneho tajomníka, že OECD v spolupráci s MV SR v súčasnosti pripravuje Public Governance
Review (PGR): Efektívna verejná správa v SR. PGR bude prejednávaný na zasadnutí príslušného výboru OECD v
novembri 2015. OECD je presvedčená, že zlepšenie výkonu verejnej správy pomôže zvýšiť schopnosť SR financovať a
realizovať opatrenia na podporu rastu a zároveň realizovať nevyhnutnú fiškálnu konsolidáciu. SR ako malá krajina, má
veľmi nevyvážený hospodársky rast. Efektívna verejná správa je práve nástrojom ako zabezpečiť spravodlivejšiu a
vyváženejšiu distribúciu hospodárskych výsledkov v celej krajine prostredníctvom kvalitných služieb vo vzdelávaní,
vytváraní pracovných príležitostí, prístupu k zdravotnej starostlivosti, v politike bývania a iných službách. Partneri
spolu hovorili aj o výmenných stážach expertov SR v OECD.
Štátny tajomník prediskutoval aj aktuálny stav realizácie Globálnej stratégie OECD so zameraním na Program OECD
pre konkurencieschopnosť Eurázie a spoluprácu s Ukrajinou. V tejto súvislosti ocenil potenciál OECD na nestranné
vyhodnocovanie a monitoring reformného úsilia vlády Ukrajiny. V tomto smere totiž, podľa I. Slobodníka, pretrvávajú
v komunikácii reformnej agendy negatívne stereotypy. Aktuálna situácia na Ukrajine je často vykresľovaná v horšom
svetle ako v skutočnosti je. Pre samotnú vládu Ukrajiny ako aj medzinárodnú komunitu je nevyhnutné disponovať
nestranným a objektívnym hodnotením legislatívnych zmien, ako aj ich realizácie.
Podľa A. O´Sullivana je za ostatné obdobie na Ukrajine evidentný pokrok v prístupe k realizácii reforiem. OECD,
vychádzajúc z porovnania spolupráce s predchádzajúcimi vládami, vníma oveľa väčšiu politickú vôľu a administratíva
sa zdá byť viac kompetentnejšia. Reformnú energiu je však potrebné šíriť do celej administratívy. Stále pretrváva
problém s korupciou. Vláda sa nachádza pod silným tlakom, očakávania sú vysoké, ale krajina potrebuje viac času aj
preto, lebo Ukrajina je stále vo vojnovom stave. Program OECD pre konkurencieschopnosť Eurázie disponuje
viacerými nástrojmi, ktoré umožňujú hodnotiť pokrok Ukrajiny. Počas diskusie o zameraní Programu, I. Slobodník
poukázal na potrebu väčšej diferenciácie medzi jednotlivými krajinami, čo vyplynulo aj zo záverov summitu EÚ –
Východné partnerstvo (Riga, 2015). Je potrebné posilňovať synergiu medzi prioritami EÚ a OECD. Nadchádzajúci
Týždeň Eurázie v novembri 2015 bude vhodnou príležitosťou na vyhodnotenie pokroku napĺňania Akčného plánu
spolupráce OECD s Ukrajinou.
Ministerstvo vnútra SR pod záštitou OECD v priebehu posledných
mesiacov zorganizovalo sériu interaktívnych seminárov ako súčasť
národného projektu Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej
správy, ako bolo napríklad riadenie ľudských zdrojov v štátnej správe,
posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, zlepšenie kapacity vlády
riadiť proces formulovania a realizácie politík, digitalizácia verejnej správy,
zvýšenie transparentnosti a integrity verejnej správy. Všetky semináre boli
vedené OECD, za prítomnosti expertov aj z iných OECD krajín, ako
napríklad Holandska, Belgicka, Veľkej Británie, Slovinska, Českej
republiky, Fínska, Estónska, Rakúska a Poľska. Hlavnou ambíciou bolo
diskutovať o najlepších praktikách a zdieľať skúsenosti z podobných reformných procesov.
V súčasnosti experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenskými ústrednými orgánmi štátnej správy hodnotiacu
správu pod názvom Public Governance Review. Ide o materiál o stave verejnej správy s cieľom analyzovať a
vybudovať kapacity na rozvoj a implementáciu rozsiahlej reformy verejnej správy, ktorá zabezpečí občanom Slovenska
jednoduchšiu komunikáciu so štátom. Správa by mala byť predmetom rokovania Výboru OECD pre správu vecí
verejných v novembri 2015.
MV SR plánuje v najbližších rokoch podporiť moderné a efektívne služby, ktoré majú nahradiť tradičný model verejnej
správy, a to s pomocou operačného programu Efektívna verejná správa. Jeho monitorovací výbor schválil prvý balík
projektových zámerov, ďalší je na rade v septembri. Slovensko má jedinečnú príležitosť čerpať na skvalitňovanie
služieb verejnej správy vyše 335 miliónov Eur s podporou Európskej únie. „Chceme, aby služby, ktoré poskytuje štát,
efektívne odpovedali na potreby občanov v 21. storočí. Znamená to, že vybavenie bežných úkonov bude pre občana
rýchlejšie a jednoduchšie a že základné služby budú dostupné napríklad aj z pohodia vlastnej obývačky“, vysvetlil
minister vnútra R. Kaliňák.
Monitorovací výbor pre operačný program schválil prvú sadu 25-tich zámerov národných projektov, ktoré majú
reflektovať aktuálne výzvy verejnej správy. „Medzi jej hlavné nedostatky dnes patrí zbytočná byrokracia, chýbajúce
vzájomné prepojenie verejných politík, a tiež ich nízka dostupnosť a kvalita,“ tvrdí Samuel Arbe, riaditeľ odboru
operačného programu Efektívna verejná správa. Rezortu vnútra sa do procesu prípravy reformy podarilo zapojiť
expertov na verejnú správu z OECD. „Ich cenné skúsenosti z podobných reforiem v Estónsku, Fínsku, Francúzsku,
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Poľsku či Slovinsku využijeme pri zefektívňovaní verejných služieb a úradov na Slovensku“, povedala Rut Erdélyiová,
generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR.
Vo Veľkom Mederi sa 14. – 15. 5. 2015 uskutočnila medzinárodná
vedecká konferencia Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh
práce 2015, ktorá sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Jána Richtera a rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave
prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. Konferencia bola organizovaná v rámci
dlhoročnej spolupráce medzi Katedrou sociálneho rozvoja a práce
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a
výskumno-štatistickou spoločnosťou TREXIMA Bratislava. Na
rokovaniach sa zúčastnil vysoký počet odborníkov, ktorí sa aktívne venujú
výskumu, návrhu a aplikácii nových opatrení rozvoja ľudských zdrojov,
ako aj vzdelávaniu nových odborníkov v tejto oblasti. Na konferencii sa
aktívne zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v osobnom zastúpení štátneho tajomníka
B. Ondruša, sociálnych partnerov, ďalších ministerstiev a rezortných organizácií, Štatistického úradu Slovenskej
republiky, akademickej obce, vedecko-výskumnej sféry, významní odborníci zo zahraničných inštitúcií z Českej
republiky, Maďarska, Rumunska, Francúzska. Veľvyslankyňa SR pri OECD I. Brocková vystúpila na konferencii s
prezentáciou trendov hospodárskeho vývoja krajín OECD ako aj aktivít OECD.
Spoluautor spoločnej prehľadovej daňovej štúdie OECD a IFP MF SR
J. Remeta prezentoval 9.6.2015 výsledky štúdie na pracovnej skupine
OECD, ktorá sa venuje analýzam daňovej politiky. V prezentácii štúdie
„Moving Beyond the Flat Tax -Tax Policy Reform in the Slovak
Republic“ (OECD Taxation Working Papers No. 22), sa zameral na
motivácie vzniku spoločnej štúdie a spoluprácu s OECD, na analýzu
daňového prostredia SR 10 rokov po zavedení rovnej dane a s tým spojené
výzvy a hlavné odporúčania pre SR, ktoré vzišli zo štúdie. Sekretariát
OECD zdôraznil, že spoločný výstup SR a OECD je príkladom efektívnej
spolupráce a obsahuje konkrétne odporúčania pre tvorcov politík. Štúdia
bola financovaná z mechanizmu MZVaEZ SR pre spoločné projekty SR
s OECD.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Reflexia môjho pôsobenia pri OECD
Vážení spolupracovníci,
pred štyrmi rokmi som predkladala Zameranie činnosti Stálej misie SR pri OECD pre moje
pôsobenie vo funkcii stálej predstaviteľky a veľvyslankyne SR pri OECD vo vedení MZVaEZ
SR a v NR SR. Ukončenie môjho dočasného vyslania je vhodným časom na reflexiu
dosiahnutého, príležitosťou obzrieť sa za profesionálne inšpirujúcimi a obohacujúcimi štyrmi
rokmi. Nedá sa obsiahnuť všetko v celej šírke, inštitucionálnou pamäťou zostáva spravodajstvo,
webová stránka, OECD v skratke, anotácie k publikáciám relevantným pre potreby Slovenska,
flashky stálej misie adresované širšej odbornej komunite.
Kľúčovou prioritou môjho zamerania bolo dosiahnuť relevantnosť príspevku činnosti stálej misie k prioritám SR.
Teší ma, že v spleti mnohých výborov OECD sme dokázali ako kolektív v spolupráci s OECD prispievať k
formulácii a realizácii sektorových politík SR dôležitých pre konsolidáciu verejných financií, dosahovanie
udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti slovenského
hospodárstva. Najkonkrétnejším dôkazom sú dva, generálnym tajomníkom OECD A.Gurriom v Bratislave,
prezentované Ekonomické prehľady SR 2012 a 2014. Ich prezentácie, vzhľadom na relevantný výber sektorových
tém, sa stretli s pozornosťou najvyšších ústavných činiteľov SR. Okrem tradičného pohľadu OECD na
makroekonomický rámec hospodárstva SR, boli zamerané na akútne problémy Slovenska ako je politika
vzdelávania, aktívne politiky trhu práce, efektívnosť verejnej správy a regionálne (ne)vyvážený hospodársky rast.
Za mimoriadne dôležité považujem dosiahnutie prepojenia politík Európskej únie a OECD, inými slovami –
zaangažovanosť OECD a využitie jej expertízy pri napĺňaní záväzkov SR v Európskej únii. Prvým príkladom je
spolupráca v procese reformy verejnej správy financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, ďalším
príkladom je spolupráca SR-OECD-EÚ v oblasti politiky vzdelávania. A potenciál je prakticky vo všetkých
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sektorových politikách. V tejto súvislosti ma teší, že OECD a MZVaEZ SR podpísali Memorandum o porozumení o
krátkodobých pobytoch expertov vlády SR v OECD. Je to systémový rámec, ktorý MZVaEZ SR vytvorilo pre
rezortné ministerstvá na zvyšovanie odborného potenciálu a analytických kapacít. Inšpiráciou bolo podobné
memorandum podpísané s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktoré využívajú efektívne jej doktorandi.
V roku 2013 sme úspešne dosiahli plné členstvo v OECD vstupom do Výboru OECD pre rozvojovú spoluprácu. V
čase nášho vstupu do OECD v roku 2000 Slovenská republika neposkytovala rozvojovú pomoc. Členstvo vo
výbore len potvrdzuje fakt, že rozvojová agenda je jedna z tých politík, v ktorých vieme byť príspevkom a vieme
ponúknuť naše autentické skúsenosti z procesu ekonomickej transformácie a integrácie do transatlantických
bezpečnostných a ekonomických zoskupení. Vhodným príkladom, i morálneho záväzku, bola naša angažovanosť
na pôde OECD v procese naštartovania pomoci organizácie reformnému procesu na Ukrajine, jednak vystúpením
podpredsedu vlády a ministra zahraničných a európskych záležitostí, M. Lajčáka v Rade OECD na tému Ukrajina
ako aj iniciatívou Deň Ukrajiny v OECD. Je to príklad toho, že členstvo v organizácii nie je len o vzťahu SR a
OECD, ale aj o agendách presahujúcich náš bilaterálny vzťah.
Vážení spolupracovníci, po štyroch rokoch verím ešte viac v potrebu a prínos dialógu s OECD, verím v
opodstatnenosť motta OECD – prinášať lepšie politiky pre lepší život. Často krát nemilosrdné komparatívne
štúdie v jednotlivých sektorových politikách sú nám zrkadlom, reflexiou, inšpiráciou, usmernením, potrebou
udržiavania dynamiky systémových zmien. Tým, že sme si ako krajina prešli nie ľahkú cestu, vieme ponúknuť už aj
my nejaké „best practices“. Stále je však náš dialóg s členskými krajinami OECD viac o inšpirovaní sa ich
skúsenosťami. OECD sa za posledné roky, najmä v dôsledku hľadania odpovedí na riešenie dopadov globálnej
finančnej a hospodárskej krízy, stala jedným z relevantných kľúčových aktérov globálnej ekonomickej architektúry.
Jej úloha v G20, v súčasnosti hlavnej platforme riešenia globálnych výziev, je dnes už nezastupiteľná. Stala sa
určujúcou pri nastavovaní medzinárodných štandardov a noriem, ako je za ostatné obdobie príklad v daňovej
oblasti (projekt boja proti narúšaniu základu dane a presunov zisku - BEPS, medzinárodný štandard automatickej
výmeny daňových informácií), v obchodnej oblasti (meranie pridanej hodnoty v globálnych obchodných
reťazcoch), nová filozofia a prístupy k ekonomickému mysleniu smerujúca za rámec tradičného merania
hospodárskeho rastu, upriamenie pozornosti medzinárodnej komunity na odstraňovanie nerovností, stratégiu
zručností pri znižovaní nezamestnanosti, zelený rast, rodovú vyváženosť, a i. Odrazom zvyšovania relevantnosti je
konštruktívna spolupráca OECD s predsedníctvami G20, ako aj intenzívnejšia komunikácia s rýchlo rozvíjajúcimi
sa ekonomikami, tzv. kľúčovými partnermi OECD – Čínou, Indiou, Indonéziou, Brazíliou a Južnou Afrikou.
Vážení spolupracovníci, teší ma, že sme za tie roky zachovali systém Mechanizmu spoločných projektov SR –
OECD zastrešovaný MZVaEZ SR a pokračujeme v každoročnom procese realizovania projektov vzájomne
výhodných pre rezorty slovenskej administratívy ako aj OECD. Tak ako v procese schvaľovania spoločných
projektov na kalendárny rok, úlohu Koordinačného výboru SR pre spoluprácu SR s OECD vnímam ako platformu
vytvárania synergie a „whole-of-government“ prístupu v definovaní priorít komunikácie s OECD.
Dovoľte mi v závere poďakovať sa všetkým Vám, zaangažovaným pracovníkom, na Stálej misii SR pri OECD, v
ústredí MZVaEZ SR ako aj iných rezortných ministerstiev. Bez vzájomného porozumenia a ústretovosti by nebol
možný „výtlak“ v dialógu SR a OECD. Za posledné štyri roky, okrem účasti na zasadnutiach a živote organizácie,
účasti OECD predstaviteľov na početných odborných konferenciách v SR, aj spoločnými invenčnými aktivitami, z
ktorých spomeniem len niektoré ako Rómsky deň v OECD, odborný seminár a výstava k 20.výročiu samostatnosti
NBS a ČNB, fotografické výstavy k vstupu SR do Výboru OECD pre rozvojovú spoluprácu o rozvojových
aktivitách SR, Deň Ukrajiny v OECD, výstavy slovenského umenia, sme spoločne posunuli vzťah SR a OECD do
inej roviny. Je zainvestované a chcem Vám touto cestou za spoluprácu poďakovať.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Viete, že...












národné kontaktné miesta sú špeciálnymi inštitúciami pre riešenie problémov pri implementácii pravidiel o
zodpovednom správaní podnikov, ako aj pre riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní smernice OECD
pre nadnárodné spoločnosti?
krajiny OECD vynakladajú na zamestnávateľské služby a na administráciu od 0,02%-0,4% HDP a ďalších 0,1%-1,7%
HDP na aktivačné programy pracovných trhov?
v 22 krajinách OECD sú v priemere mzdy mužov o 18,4% vyššie ako žien a domáci pracovníci zarábajú v priemere o
15,1% viac ako legálni migranti?
10% najbohatšej populácie v krajinách OECD zarobí každý rok 9,5 krát viac ako najchudobnejších 10%?
v roku 2013 bolo v krajinách OECD 39 miliónov mladých ľudí vo veku 16-20 rokov, čo bolo o 5 mil. viac ako pred
krízou v roku 2008, ktorí ani nepracovali ani sa nevzdelávali?
poľnohospodárstvo využíva v priemere 36% dostupných pôdnych zdrojov a 44% vodných zdrojov?
dotácie cien fosílnych palív v roku 2012 dosiahli 544 mld. USD a podpora obnoviteľných zdrojov energie 101 mld.
USD ?
1,3 mld. obyvateľov našej planéty nemalo v roku 2011 prístup k elektrine?
viac ako 2,6 mld. obyvateľov používa na varenie tradičný spôsob spaľovania biomasy, 95% z nich žije vo
vidieckych oblastiach Ázie a v Subsaharskej Afriky?
na globálnej úrovni sa na spotrebe ropy v rastúcej miere podieľajú najviac doprava a petrochemický priemysel?

Dávame do pozornosti
18. 9. 2015

23.-26. 11. 2015
2.-3.12.2015
31. 5. – 1. 6. 2016
1. – 2. 6. 2016

OECD v júli spustila dotazník strategického plánovania – Medium-Term Orientations Survey
(MTO), ktorým zisťuje u členských krajín priority pre ďalšie rozpočtové biennium (2017-2018).
SR má povinnosť sa vyjadriť, z pohľadu jednotlivých rezortov, k relevantnosti 38 položiek
rozpočtu OECD/Part I. Dotazník bol zo Stálej misie SR pri OECD postúpený za účelom
skoordinovania odpovede za SR na MZVaEZ SR – Odbor medzinárodných organizácií
(OMEO).
Týždeň Eurázie v OECD
zasadnutie Global Strategy Group - “Megatrends, Multilateralism and OECD’s Future Role in a
Changing World"
Fórum OECD
MCM 2016

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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