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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vážení kolegovia,
ako bolo avizované v minulom (27.) čísle vydania OECD v skratke za obdobie máj – júl 2015 došlo v priebehu
letných mesiacov na Stálej misii SR pri OECD k viacerým personálnym zmenám. K 1. septembru 2015 ukončila
svoje 4 ročné pôsobenie veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD pani Ingrid Brocková, k 15. augustu
jej zástupca pán Peter Spišiak a k 1. augustu pani Adriana Váňová. Až do nástupu nového veľvyslanca a stáleho
predstaviteľa som bol dočasne poverený vedením Stálej misie. Je to pre mňa veľká výzva, ale aj zodpovednosť
a budem sa snažiť nadviazať na všetko pozitívne, čo bolo dosiahnuté vo vzťahu k OECD. Jeseň v OECD už
tradične býva veľmi rušná.
Po dvoch rokoch intenzívnej práce bol ukončený a schválený spoločný projekt OECD a G20 v daňovej oblasti –
BEPS – projekt boja proti narúšaniu základu dane a presunov zisku. O význame tohto projektu svedčí fakt, že
okrem krajín OECD, krajín G20 ho podporili aj mnohé nečlenské krajiny – celkovo 62 krajín. Teraz nastupuje
nemenej dôležitá fáza tohto projektu – fáza implementácie.
Koncom októbra 2015 sa na zasadnutí Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (NEA) volil
nový predseda tohto výboru a s radosťou konštatujem, že na tento post bola konsenzom zvolená predsedníčka
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Ing. Marta Žiaková, CSc., ktorá doteraz zastávala post
podpredsedníčky Riadiaceho výboru. Je to veľký úspech nielen pre Slovensko, ale aj pre celý región V4, lebo je to
po prvýkrát, čo zástupca z krajiny V4 obsadil takýto významný post v NEA.
Slovensko sa v septembri 2015 v OECD pozitívne zviditeľnilo ešte raz. Vo voľbách nového podpredsedu jedného
z troch stálych výborov OECD – Rozpočtového výboru – uspela naša kolegyňa zo Stálej misie – Andrea
Brezanová, zástupkyňa Ministerstva financií SR. Aj jej zvolenie vnímam ako veľký prínos, veď od vstupu SR do
OECD v roku 2000 je to taktiež po prvýkrát, čo SR získala podpredsednícky post v stálom výbore OECD.
V priebehu jesene sa podarilo postúpiť v implementácii Memoranda o porozumení o krátkodobých pobytoch
expertov vlády SR v OECD, ktoré predstavuje systémový rámec vytvorený pre rezortné ministerstvá na zvyšovanie
odborného potenciálu a analytických kapacít. Na základe tohto memoranda uskutočnila Vedúca služobného
úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková v októbri 2015 krátkodobú odbornú stáž na Direktoriáte OECD pre
verejnú správu a teritoriálne rozvojové politiky (GOV). Rozhovor s T. Janečkovou k hodnoteniu jej krátkodobej
stáže v OECD si môžete prečítať v ďalšej časti tohto vydania OECD v skratke.
Vážení kolegovia, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že dobrá spolupráca s OECD, so Stálou misiou SR pri
OECD bude aj v ďalšom období pokračovať.
Juraj Tomáš
Chargé d´affaires a.i.
Stála misia SR pri OECD v Paríži vyjadruje úprimnú sústrasť Francúzsku,
francúzskej vláde a najmä rodinám obetí, ktorí pri bezprecedentnom teroristickom
útoku dňa 13. novembra 2015 v Paríži prišli o členov svojich rodín a priateľov.
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Strategické priority a horizontálne projekty OECD

Výhľad vývoja
svetovej ekonomiky
na 2016-2017

Zdroj: OECD

OECD v novembrovej prognóze mierne znížila (o 0,2 p.b.) odhad rastu svetovej
ekonomiky voči júnovej prognóze na 2,9% v roku 2015. Odhad úrovne globálneho
rastu v roku 2016 organizácia taktiež znížila (o 0,5 p.b.) na 3,3%. V roku 2017
organizácia predpokladá postupné oživenie rastu svetovej ekonomiky na 3,6%.
OECD zrevidovala odhady svetového rastu v kontexte vývoja ekonomiky v
rozvíjajúcich sa ekonomikách (EMEs) a poklesu svetového obchodu. Spomalenie
rastu Číny spojené s poklesom cien komodít zasiahlo aktivitu kľúčových obchodných
partnerov a exportérov komodít a zvýšilo neistotu na finančných trhoch. Celosvetový
rast obchodu značne spomalil, a to najmä v EMEs (objemy dovozu klesli v tomto roku
o viac ako 10% v Brazílii a viac ako 20% v Rusku). Rozvíjajúce sa ekonomiky čelia
poklesu cien komodít, prísnejším úverovým podmienkam a nižšiemu rastu
potenciálneho outputu, navyše s rizikom, že odliv kapitálu a oslabenie meny ich môžu
vystaviť finančnej zraniteľnosti. OECD odhaduje pokračovanie spomaľovania
čínskej ekonomiky na 6,2% v roku 2017. Aktuálnou výzvou je vyváženie ekonomiky
Číny (smerom k službám a privátnej spotrebe) bez zásadného spomalenia ekonomiky a
ohrozenia finančnej stability. OECD predpokladá v Brazílii a Rusku postupné oživenie
až v roku 2017. Organizácia však upozorňuje, že ak čínsky domáci dopyt spomalí viac
ako je predpoklad, mohlo by to mať značné globálne dôsledky. Zníženie rastu
čínskeho domáceho dopytu o 2 p.b. v 2016-2017 by mohli znížiť rast globálneho
HDP o viac ako 0,5 p.b. v oboch rokoch. EMEs sú okrem vývoja čínskeho dopytu
vystavené aj riziku spojenému s normalizáciou menovej politiky USA.
OECD ekonomike USA predpovedá naďalej solídny rast (2,5%), so silným rastom
spotreby domácností a miernym oživením investícií súkromného sektora. Domáci
dopyt bude aj naďalej podporený priaznivými finančnými podmienkami, zlepšujúcim
sa trhom práce a rastom kúpnej sily domácností (nízke ceny energií a silnejší dolár).
Stagnujúci externý dopyt a posilnený dolár však oslabuje vývoz. OECD upozorňuje na
skutočnosť, že napriek pomerne silnému rastu HDP a poklesu nezamestnanosti zatiaľ
nezačali rásť mzdy.
Výhľad pre Japonsko je slabší ako v iných vyspelých ekonomikách (1,0% rast
v 2016 a 0,5% v 2017), a to aj napriek predpokladanému oživeniu rastu reálnych
miezd. Novembrová prognóza reflektuje zníženie zahraničného dopytu, najmä v Ázii, a
ďalšie zvyšovanie spotrebných daní plánované na rok 2017.
Ekonomika eurozóny posilní na 1,9%.
Krátkodobé dopady menového stimulu sa podľa OECD javia v eurozóne (rovnako ako
v Japonsku) slabšími než sa očakávalo. Oživenie v eurozóne nebolo teda podľa
očakávaní OECD napriek nižším cenám ropy, slabšej mene a vysoko stimulačnej
menovej politike. OECD znížila odhad rastu HDP eurozóny na rok 2016 oproti
júnovej prognóze o 0,3 p.b. OECD však vzhľadom na pretrvávajúce menové
uvoľňovanie, neutrálnu fiškálnu politiku a nižšie ceny ropy eurozóne odhaduje
mierne posilnenie rastu v 2016-2017 na takmer 2% (napriek spomaleniu aktivity v
EMEs). Nezamestnanosť by mala pozvoľna klesať (10,4% v 2016, resp. 9,8% v 2017),
s pretrvávajúcimi výraznými rozdielmi medzi jednotlivými krajinami eurozóny. Cenová
hladina bude mierne rásť (na úroveň 1,3% v roku 2017), zostane však pod
strednodobým cieľom. OECD upozorňuje, že mnoho bánk postihnutých krízou má stále
vysoký podiel nesplácaných úverov, ktoré im znižujú profit a navyšujú náklady na
financovanie. Ďalšou príčinou slabého oživenia v eurozóne je stále vysoký podiel
zadĺženia domácností na HDP.
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Nemecká ekonomika zrýchli na 2%.
Podľa OECD bude nemecká ekonomika rásť z úrovne 1,8% v 2016 na 2,0%
v roku 2017 v dôsledku oživenia na trhu práce, nízkych úrokových sadzieb a nízkych
cien ropy, čo podporí súkromnú spotrebu – hlavný motor nemeckej ekonomiky. Slabší
dopyt z rozvíjajúcich sa ekonomík bude postupne kompenzovaný silnejším vývozom do
ostatných ekonomík eurozóny. OECD predpokladá, že tí utečenci, ktorí sa postupne
integrujú na trh práce, môžu pomôcť zmierniť negatívny demografický vývoj v
strednodobom horizonte. Miera nezamestnanosti by mala zostať historicky nízka
(4,6%). Prebytok bežného účtu sa mierne zníži, avšak zostane aj naďalej veľmi vysoký.
Slovenská ekonomika porastie na 3,5%:
Slovenská republika podľa odhadu OECD zrýchli svoj rast v roku 2016 na 3,4% a
v roku 2017 na 3,5%. Oproti júnovej prognóze OECD zvýšila odhad rastu na tento
rok (o 0,4 p.b.) a zachovala rovnaký výhľad rastu pre rok 2016. SR má zároveň na
budúci 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 ďalšie oživenie na trhu práce pokračovať v raste v roku
2016. Rast bude tiež ťahaný exportom, ktorý zrýchli pre oživenie v eurozóne a
posilnenie zahraničného dopytu. OECD s príchodom nového investora
v automobilovom priemysle odhaduje rast investícií v roku 2016, s ďalším
posilnením exportu od roku 2018. Ceny budú od roku 2016 rásť, inflácia by mala
v roku 2017 dosiahnuť úroveň 1,5%.
Podľa OECD bude deficit verejných financií v rokoch 2016 - 2017 postupne klesať
pod 1% HDP a vývoj hrubého verejného dlhu v rovnakom období by nemal
prekročiť úroveň 51,7% HDP. V SR OECD očakáva postupný pokles miery
nezamestnanosti z úrovne 10,7% v roku 2016 na 10,0% v roku 2017.
Prognóza OECD rastu reálneho HDP vybraných ekonomík v %

Globálny rast

2015
2,9

2016
3,3

2017
3,6

Slovensko

3,2

3,4

3,5

USA
Eurozóna
Nemecko
Francúzsko
Taliansko
Španielsko
Japonsko
Veľká
Británia

2,4
1,5
1,5
1,1
0,8
3,2
0,6
2,4

2,5
1,8
1,8
1,3
1,4
2,7
1,0
2,4

2,4
1,9
2,0
1,6
1,4
2,5
0,5
2,3

Čína
India
Rusko
Brazília

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

6,5
7,3
-0,4
-1,2

6,2
7,4
1,7
1,8

Zdroj: Economic Outlook OECD No. 98

Viac k výhľadu na https://www.oecd.org/economy/emerging-market-slowdown-anddrop-in-trade-clouding-global-outlook.htm

3

OECD sa v tohtoročnom vydaní Ako
si žijeme? zamerala na dopady
rastúcej nerovnosti na deti

Iniciatíva OECD
pre lepší život

Ako si žijeme
v roku 2015?

OECD sa v najnovšej edícii publikácie
„Ako si žijeme 2015?“ (How is Life
2015?) po prvýkrát bližšie pozrela na dopady rastúcej nerovnosti na detskú populáciu vo
svete. Pri prezentácii správy na 5. Svetovom fóre OECD o štatistike 13. októbra 2015
v Mexiku generálny tajomník OECD Ángel Gurría uviedol: "Tvorcom politík sa
nepodarí vybudovať lepšiu spoločnosť, ak nebudú brať do úvahy potreby všetkých
svojich členov, najmä veľmi mladých. Boj proti nerovnosti sa začína zabezpečením
toho, že každý má šancu, aby sa mu v živote darilo, a to od útleho veku. "
Organizácia v správe sleduje do akej miery majú niektoré deti stále lepší štart do života
než ostatné. Príjmová chudoba postihuje jedno zo siedmich detí v krajinách OECD,
zatiaľ čo 10% detí žije v domácnostiach s nezamestnanými oboma rodičmi. Od
ekonomickej krízy vzrástla detská chudoba v dvoch tretinách krajín OECD a vo väčšine
krajín OECD je miera chudoby u detí vyššia než u celkovej populácie.
Správa ďalej poukazuje na to, že deti pochádzajúce z bohatšieho prostredia majú
tendenciu k lepšiemu zdraviu a šťastnejší školský život. U detí z menej bohatých rodín
je pravdepodobnejšie, že budú v škole obeťou šikany. Deti z chudobnejšieho prostredia
majú nižšiu spokojnosť so životom, slabšie výsledky v čítaní a riešení problémov,
horšiu komunikáciu s rodičmi a v dospelosti sú menej odhodlaní voliť v národných
voľbách.

Zdroj: OECD

Podľa OECD dobrovoľníctvo významne prispieva k blahobytu, a to ako pre spoločnosť
celkovo, tak aj pre samotných dobrovoľníkov. Organizácia odhaduje, že neplatená,
spoločensky užitočná práca vytvára tovar a služby (nezachytené v konvenčných
ekonomických štatistikách) v hodnote v priemere 2% HDP.
V Slovenskej republike je podiel detí žijúcich v domácnosti bez zamestnanej dospelej
osoby 6,9%, čo je pod priemerom krajín OECD. Avšak 12,1% slovenských detí žije v
domácnosti s aspoň jedným dlhodobo nezamestnaným rodičom, čo je naopak jeden z
najvyšších podielov v OECD. Výsledky zdravia detí v SR sú zmiešané - miera detskej
úmrtnosti sa nachádza nad priemerom krajín OECD, ale iba 1,6% slovenských detí je
obéznych, čo je menej ako je priemer krajín OECD (2,7%).
Slovenskí študenti v čítaní a schopnosti kreatívne riešiť problémy podstatne zaostávajú
za priemernou úrovňou OECD. Iba 63,8% študentom SR sa v škole páči, čo je taktiež
pod priemerom krajín OECD (73,6%).
OECD sa tiež pozrela na regionálne rozdiely v kvalite života v SR. Z hľadiska
vzdelania má 96,2% pracovnej sily aspoň stredoškolské vzdelanie v Bratislavskom
kraji, pričom na Východnom Slovensku je tento podiel 92%. Tento minimálny rozdiel je
zároveň jedným z najmenších regionálnych rozdielov v študijných výsledkoch
v krajinách OECD. Regionálne rozdiely v kvalite ovzdušia sú na Slovensku menšie ako
v Rakúsku alebo v Českej republike, ale väčšie ako v Maďarsku. Podiel domácností so
širokopásmovým pripojením sa pohybuje od 78% v Bratislavskom kraji a na
Východnom Slovensku až po 74% na Strednom Slovensku.
Správa Ako si žijeme? je súčasťou iniciatívy OECD „Better Life Index“ z roku 2011 na
meranie blahobytu nad rámec tradičných ukazovateľov, akým je HDP. Iniciatíva
umožňuje tiež užívateľom prostredníctvom interaktívneho webového nástroja
porovnávať krajiny podľa ich vlastnej predstavy o tom, čo predstavuje blahobyt.
Viac informácií na www.oecd.org/howslife.

4

DAC
Senior Level
Meeting

Jon Lomoy,
predseda DCD

Dňa 19.-20. októbra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc na vyššej úrovni (DAC Senior Level Meeting). Úlohou zasadnutia bolo
prerokovať otázky prípravy rámca nového štatistického opatrenia TOSSD (Total
Official Support for Sustainable Development), modernizovanie štatistických smerníc
ODA o vykazovaní činností v oblasti mieru a bezpečnosti a zefektívnenia rozvojovej
spolupráce využívaním Globálneho partnerstva v súvislosti s prijatím Agendy 2030.
Dôležitou súčasťou bolo stanovenie politického smerovania v sporných otázkach.
Rokovanie naznačilo zbližovanie postojov jednotlivých štátov s výnimkou Švédska,
ktoré zatiaľ nie je ochotné pristúpiť na kompromis najmä v otázkach vykazovania
nákladov na budovanie mieru a bezpečnosti, ktoré sú nad rámec súčasného stavu.
Zasadnutia sa zúčastnili okrem členov OECD a DAC-u zástupcovia Ruskej federácie,
SAE, Kostariky, Brazílie, Litvy, Lotyšska, Južnej Afriky, Indonézie a Kolumbie. Čína
a India boli pozvané, no nezúčastnili sa. Na záver zasadnutia predseda DAC-u oznámil,
že riaditeľ Direktoriátu pre rozvojovú spoluprácu (DCD) Jon Lomoy odchádza
z OECD a stane sa riaditeľom Nórskej rozvojovej agentúry (NORAD). Poďakoval sa
mu za odvedenú prácu a vyjadril presvedčenie, že ho bude zložité nahradiť vzhľadom
na jeho politický nadhľad a skúsenosti v technickej oblasti.
Súčasťou zasadnutia DAC SLM boli pracovné raňajky so špeciálnou predstaviteľkou
generálneho tajomníka OSN na otázky zmeny klímy p. Mary Robinson. M. Robinson
viedla diskusiu s delegátmi o praktických opatreniach, ktoré by mohli stimulovať
rozvojové financovanie zamerané na klimatické zmeny a na podporu malých
rozvojových ostrovných štátov (SIDs) a najmenej rozvinutých krajín (LDCs).
Diskutujúci sa zhodli v názore, že je potrebné zlepšiť financovanie jednotlivých fondov
(Green Climate Fund) a vyhýbať sa poskytovaniu viazaných príspevkov (earmarked
contributions). Zdôraznili, že je nevyhnutné venovať pozornosť obidvom prístupom
t.j. znižovaniu následkov klimatických zmien (mitigaton) a schopnosti prispôsobiť
sa týmto následkom (adaptation). Aj keď adaptácia je dôležitá, nevyhnutné je v rámci
možností zabraňovať zmene klímy a to napr. znižovaním škodlivých emisií do
ovzdušia. V tomto smere musia krajiny začať samy od seba.
Jedným zo spôsobov je reforma dotácií na fosílne palivá. Stredne príjmové krajiny by
mali aj v rámci zoskupenia G77 zmeniť svoju politiku a začať s takouto reformou. Aj
v tomto kontexte v rámci G77 by mali mať SIDs a LDCs väčšie slovo. Ak sa tak
nestane je otázne, či bude dosiahnutá dohoda na medzinárodnej konferencii COP 21 v
Paríži.
Globálne partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu (GPEDC), ktoré podporilo
161 vlád a 56 organizácií, je inkluzívne fórum mnohých zainteresovaných strán, ktoré
prináša jedinečnú hodnotu k implementácii 2030 Agendy pre udržateľný rozvoj.
Delegáti DAC SLM prediskutovali osobitnú pridanú hodnotu, ktorú globálne
partnerstvo prináša pri implementácii Addis Ababa Action Agenda a udržateľných
rozvojových cieľov. Zároveň prediskutovali príčiny a spôsoby nápravy nedokončenej
agendy (unfinished business) efektívnosti rozvojovej pomoci a zaoberali sa možnosťami
účasti na druhom monitorovacom kole.
Ďalšie zasadnutie globálneho partnerstva (GP) na vysokej úrovni sa uskutoční
v novembri 2016 v Keni počas SK PRES. V diskusii delegáti uznali GP ako dôležitú
platformu pre realizovanie udržateľných rozvojových cieľov a pre implementáciu
záväzkov efektívnosti z Busanu. Potrebné je vyhnúť sa vytváraniu nových štruktúr
a prekrývaniu a duplikovaniu prác. Podporili GP ako stredisko znalostí. Zdôraznili
nevyhnutnosť zlepšiť kvalitu výsledkov druhého monitorovacieho kola, ktorého sa
zatiaľ zúčastní asi 70 krajín. Upozornili, že je nevyhnutné sa znovu zaoberať princípmi
efektívnosti ako sú vlastníctvo, zosúladenie a využívanie systémov partnerských krajín
a tým GP využiť na maximalizovanie výhod pre chudobných. Odporúčali, aby GP úzko
spolupracovalo so súkromným sektorom a filantropickými nadáciami.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
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Sektorové politiky
Ekonomika
Dane

Zdroj: OECD

OECD začiatkom októbra (05.10.2015) zverejnila kompletný balík výstupov z akčného
plánu projektu BEPS (13 správ), ktoré boli vypracované na základe Akčného plán
projektu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Narúšanie základu dane
a presuny ziskov). Generálny tajomník OECD Angel Gurría pri zverejnení opatrení
projektu BEPS uviedol: „Projekt BEPS ukázal, že všetky zainteresované strany môžu
prísť spoločne s cieľom dosiahnuť zmenu. Rýchla implementácia vládami zaistí istejšie
a udržateľnejšie medzinárodné daňové prostredie pre dobro všetkých“.
Práce na projekte BEPS od roku 2013 potvrdili závažnosť daňových únikov
a podvodov s odhadovanými ročnými stratami 4-10% z globálnej dane z príjmov
právnických osôb, t.j. 100 až 240 miliárd USD ročne (podľa riaditeľa daňového
direktoriátu OECD je odhad „extrémne konzervatívny“).
Snahou projektu BEPS je boj proti narúšaniu základu dane a presunom ziskov do
iných jurisdikcií za účelom vyhnutia sa plateniu daní zo strany nadnárodných
spoločností. Na projekte pracovali po prvýkrát v histórii všetky krajiny OECD, krajiny
G20, ktoré nie sú členmi OECD, pristupujúce krajiny do OECD Kolumbia a Lotyšsko
a 15 rozvojových krajín s cieľom revidovať základy medzinárodných daňových
pravidiel (62 krajín). Komplexný súbor opatrení projektu BEPS vznikol na základe
dohody všetkých zaangažovaných krajín na technickej úrovni na Výbore pre daňové
záležitosti OECD (viď. spoločná foto). Celkový balík opatrení bol tiež schválený na
politickej úrovni na Rade OECD 01.10.2015. Ďalšie schválenie prebehlo na politickej
úrovni na zasadnutí ministrov financií skupiny G20 08.10.2015 v Lime a následne sa
schválenie balíka očakáva na summite lídrov skupiny G20 v Antályi 15.-16.11.2015.
Slovenská republika bola do projektu aktívne zapojená cez pracovné skupiny a výbory
OECD. Opatrenia predstavujú účinnú pomoc v boji proti daňovým podvodom
a daňovým únikom, ktorý je zároveň prioritou vlády SR.
Opatrenia obsahujú nové minimálne štandardy, revíziu existujúcich štandardov, ktoré
uľahčia aproximácie vnútroštátnych postupov, odporúčania a usmernenia vychádzajúce
z dobrej praxe. Podľa OECD je po zverejnení opatrení projektu najväčšou výzvou ich
implementácia, monitoring a inkluzívnosť (vzhľadom na zapojenie rozvojových krajín).
Monitorovanie realizácie opatrení projektu BEPS by malo spočívať v posúdení súladu
najmä s minimálnymi štandardami, vo forme „peer review“ správ. Celkovú spoluprácu
so skupinou G20 na implementácii a monitoringu opatrení projektu BEPS plánuje
OECD predĺžiť do roku 2020.
Viac na: http://www.oecd.org/tax/beps.htm
___________________________________________________________________
Druhé regionálne stretnutie „Regional Network on BEPS in Eastern Europe and
Central Asia“ v Tbilisi, Gruzínsko
OECD v dňoch 21. - 23. októbra 2015 zorganizovala v poradí druhé regionálne
stretnutie k BEPS (projekt proti narúšaniu základu dane a presunom ziskov) vo
Východnej Európe a Strednej Ázii „Regional Network on BEPS in Eastern Europe and
Central Asia“. Stretnutie hosťovalo Ministerstvo financií v Tbilisi v spolupráci s OECD
a Európskou organizáciou daňových správ (IOTA). Zároveň nadväzovalo na
predchádzajúce prvé regionálne stretnutie k BEPS, ktoré sa konalo 5. - 6.marca 2015
v Multilaterálnom daňovom centre OECD v Turecku, v Ankare.

Zdroj: OECD

Na stretnutí sa zúčastnilo 65 účastníkov z 15 krajín, pričom Slovensko malo podobne
ako na prvom regionálnom stretnutí svoje zastúpenie. Slovenskú republiku aktívne
zastupovala viceprezidentka Finančnej správy Ing. Dana Meager. Účastníci
diskutovali o výstupoch projektu BEPS s cieľom lepšieho začlenenia zainteresovaných
krajín pri realizácii a monitorovaní opatrení prijatých v kontexte balíka BEPS. Ďalšie
diskusie sa venovali vypracovaniu nástrojov zacielených na špecifické potreby
rozvojových krajín, ako aj na existujúce a prípadné nové iniciatívy zamerané na
budovanie kapacít krajín v regióne. Stretnutia sa taktiež zúčastnili zástupcovia Oxfam,
Monitorovacej skupiny BEPS, Poradného výboru podnikateľov (BIAC) a
podnikateľskej sféry z regiónu.
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Zdroj: IEA

Zdroj: IEA

Modernizácia IEA – smelé plány nového výkonného
riaditeľa Dr. Birola
V dňoch 7. – 8. októbra 2015 sa na IEA v Paríži konalo
246. zasadanie Riadiacej rady IEA, ktoré viedol Dr.
Fatih Birol po prvýkrát v novozvolenej funkcii
výkonného riaditeľa (VR) IEA. Dr. Birol predniesol
víziu budúceho smerovania agentúry, ktorá obsahovala početné výzvy pre konkrétne
prioritné oblasti, ktoré majú za cieľ modernizáciu agentúry. Hlavným cieľom nového
VR je, aby sa IEA stala vodcovskou organizáciou v globálnej energetike (medzinárodné
centrum pre energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť). Oblasti, ktorým plánuje
nový VR venovať náležitú pozornosť sú:
 prehĺbenie energetickej bezpečnosti – VR vníma zaangažovanosť
partnerských krajín IEA za kľúčový nástroj v upevnení globálnej energetickej
bezpečnosti, preto posun v procese asociácie dostane významnú podporu pre
krajiny ako sú Čína, India a Indonézia, pre ktoré sa pripravuje deklarácia na
nadchádzajúcom Ministerskom zasadnutí IEA v novembri 2015. VR zároveň
naznačil, že súčasná podoba Medzinárodného programu o energetike (IEP),
ktorý predstavuje zakladajúcu zmluvu IEA a stanovuje záväzky pre členské
krajiny (pravidelné dodávanie dát a štatistík a povinné minimálne núdzové
zásoby ropy) z pred 40tich rokov, by mala byť prehodnotená tak, aby flexibilne
odzrkadľovala súčasnú situáciu na globálnych energetických trhoch;
 čistejšia a udržateľnejšia energetika – VR avízoval re-branding vedeckovýskumných projektov (implementačných dohôd), v ktorých vidí obrovský
skrytý potenciál IEA, ktorý môže agentúru a jej členské krajiny posunúť na
nový stupeň spolupráce, nehovoriac o bližšej interakcii vedecko-výskumnej
komunity partnerských krajín, ktoré v súčasnosti participujú na viacerých
projektoch ako niektoré členské krajiny. Zároveň iniciatíva VR siaha na
dosiahnutie líderstva v oblasti energetickej efektívnosti;
 nová komunikačná stratégia – VR vyzdvihol potrebu synchrónneho a
jednotného reportovania správ IEA, ktoré by mali byť zároveň konzistentné aj
so správami OECD týkajúcimi sa sektora energetiky. Taktiež podotkol, že
agentúra bude znižovať počet tlačených publikácií a zameria sa na podporu
predaja a využívania väčšieho množstva publikácií v elektronickej podobe.
Ďalší zámer súvisí so zvyšovaním počtu publikácií zdarma, čo by malo
agentúru zviditeľniť a zvýšiť záujem o jej výstupy. Tento krok bude mať
samozrejme dopad na výnosy z publikačnej činnosti agentúry, ktorá zohráva
významnú rolu v rozpočtovom príjme IEA;
 riešenie situácie dlhodobej udržateľnosti finančného zdravia agentúry;
 hlbšie upevnenie vzťahov s členskými krajinami (prostredníctvom
pravidelných zasadnutí s energetickými radcami a veľvyslancami pri OECD,
iniciatíva rečníckych sedení na vysokej úrovni „big IdEAs“);
 transparentnejšia spolupráca s OECD a
 nová kultúra práce na sekretariáte IEA.
______________________________________________________________________
Tohtoročné vydanie Strednodobého výhľadu na trhu energetickej efektívnosti prináša
vecné analýzy doteraz prijatých opatrení v tejto oblasti ako aj sledovanie investícií
a potenciálu tohto sektora v plnení klimatického cieľa (znížiť teplotu o 2°C). V roku
2014 sa znížila energetická náročnosť krajín OECD o 2,3%, zvyšovaním
energetickej účinnosti krajiny IEA zaznamenali nielen posilnenie energetickej
bezpečnosti, ale aj kumulatívne zníženie 10,2 mld. ton emisií CO2, čo napomohlo
k realizácii cieľa 2°C. Investície krajín IEA do opatrení energetickej efektívnosti od
roku 1990 ušetrili takmer 2 200 TWh. Spotreba energie v krajinách IEA per capita
klesla na úrovne naposledy zaznamenané pred 80. rokmi minulého storočia, zatiaľ čo
príjem per capita v týchto krajinách rástol. Dôvodom pre túto neúmeru medzi
klesajúcou energetickou spotrebou a hospodárskym rastom sú zvyšujúce sa investície
v oblasti energetickej efektívnosti. Tieto investície sa kumulovali v priebehu
posledných 25 rokov, počas ktorých umožnili spotrebiteľom v krajinách IEA ušetriť 5,7
triliónov USD na energiu a využívať vyššie úrovne energetických služieb. Správa
odhaduje, že opatrenia v sektore energetickej efektívnosti v roku 2014 znížili celkovú
konečnú spotrebu o viac než 520 Mtoe, čo predstavuje 22 EJ. V strednodobom
horizonte sa predpokladá, že trh energetickej efektívnosti prinesie ďalšie strategické
výnosy, a to i napriek súčasným trhovým podmienkam čeliacim nízkym cenám ropy.
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-efficiency-market7
report-2015-.html
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Zdroj: NEA

Medzinárodná energetická agentúra OECD (IEA) a Agentúra OECD pre jadrovú
energiu (NEA) na päťročnej báze spolupracujú pri príprave Štúdie o predpokladaných
nákladoch na výrobu elektriny. Cieľom štúdie je s pravidelnosťou analyzovať meniace
sa náklady na výrobu elektriny v konkrétnych krajinách, pričom tohtoročná analýza
sa sústredila na 21 krajín, vrátane Slovenskej republiky. Analýza sa orientuje na
špecifikovanú podmnožinu technológií. Správa umožňuje konštatovať nasledovné:
väčšina analyzovaných technológií sú buď nízkouhlíkové alebo technológie
s nulovými emisiami, čo naznačuje jasný zámer sledovaných krajín znižovať podiel
fosílnych technológií v ich energetickom mixe. Správa z roku 2010 poukázala na
výrazný nárast nákladov na tzv. baseload technológie, pričom tohtoročná správa
naznačuje, že inflácia nákladov v tomto smere bola pozastavená.
Tento vývoj možno sledovať v prípade jadrových technológií, ktorých náklady sú
zhruba na rovnakej úrovni s úrovňami hlásenými v poslednej štúdii, čím sa oslabuje
šíriaci mýtus, že náklady spojené s jadrom sa celosvetovo postupne zvyšujú;
náklady na obnoviteľné technológie, predovšetkým na solárnu fotovoltaiku, za
posledných päť rokov výrazne klesli. Napriek všeobecnému významu týchto záverov,
príčiny vzniku nákladov rôznych technológií sú naďalej spojené s trhovými a
technologickými špecifikami. Berúc do úvahy všetky okolnosti, nemožno tvrdiť, že v
súčasnosti existuje najlacnejšia technológia.
Systémové náklady, štruktúra trhu, politika životného prostredia a subvenčné
schémy naďalej zohrávajú významnú úlohu pri určovaní výšky konečných
nákladov z akejkoľvek investície. Metodika výpočtu - levelised cost of electricity
(LCOE) – užitočný nástroj pre porovnávanie nákladov rozdielnych technológií počas
ich životnosti. LCOE predstavuje skutočný náklad investície vyrobenej elektriny v
rámci regulovaných monopolných trhoch s elektrinou s regulovanými cenami, preto je
metodológia LCOE vnímaná ako transparentné meradlo výrobných nákladov, ktoré sa
významne využíva na porovnávanie nákladov rôznych technológií vyrábajúcich
elektrinu v rámci modelových a politických diskusiách. Iný pohľad na LCOE môže byť
ako na sadzbu za elektrinu (electricity tariff), na ktorej investor dosiahne “nulu” (už
nedosahuje straty) po vyplatení dlhu spoluinvestorom, započítavajúc mieru návratnosti
spoluinvestorov. Toto je založené na dvoch predpokladoch:
o

skutočná diskontná sadzba pre diskontné náklady a výnosy je
stabilná a nemenná počas životnosti projektu a

o

sadzba za elektrinu je tiež stabilná a nemenná počas životnosti
projektu.

Tohtoročné vydanie využíva 3% diskontnú sadzbu (zodpovedajúcu sociálnym
nákladom kapitálu – social costs of capital), 7% diskontnú sadzbu (zodpovedajúcu
trhovej sadzbe v deregulovaných alebo reštrukturalizovaných trhoch) a 10% diskontnú
sadzbu (zodpovedajúcu investícii vo vysokorizikovom prostredí). Tieto jednotlivé
sadzby by mali byť vnímané ako nástroj na porovnávanie nákladov jednotlivých
technológií naprieč regiónmi. Náklady sú kalkulované na úrovni elektrárne, nezahŕňajú
prenosové a distribučné náklady, ani ostatné systemické náklady či externality mimo
emisií CO2.
http://www.oecd-ilibrary.org/energy/projected-costs-of-generating-electricity2015_cost_electricity-2015-en;jsessionid=1j7aiw32vs85x.x-oecd-live-02
______________________________________________________________________

Zdroj: NEA

S podporou politík zameraných na zlepšenie energetickej bezpečnosti a udržateľnosti, sa
podľa tohtoročnej Správy o strednodobom výhľade na globálnych trhoch s
obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) s výhľadom do r. 2020 (MTRMR 2015) výroba
elektriny z obnoviteľných zdrojov v priebehu roka 2014 rozšírila doteraz
najrýchlejším tempom (130 GW), čo predstavuje viac ako 45% čistého prírastku
svetového výkonu v odvetví produkcie elektrickej energie. V mnohých častiach sveta
náklady na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov pokračovali v klesajúcej
tendencii a ohlásenia o vznikajúcich nových kontraktoch (produkcie elektriny z OZE)
nasvedčujú ďalšiemu rozvoju znížených nákladov v krajinách Stredného východu,
Brazílie, Indie, JAR a USA. Dokonca aj v krajinách, kde prevládajú nízke ceny
fosílnych palív, zaznamenávajú značný rast politík podporujúcich produkciu
elektrickej energie z OZE. Čína a India posilnili výstavbu OZE elektrární do
budúcnosti.
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Na základe týchto impulzov, v strednodobom horizonte by mali OZE byť najväčším
zdrojom čistých prírastkov v inštalovanom výkone. V roku 2013 podiel OZE na výrobe
spomedzi ostatných primárnych zdrojov energie tvoril 22%. Správa MTRMR 2015
uvažuje o 3% navýšení do roku 2020 (26%), čo predstavuje úroveň vyššiu ako je
dnešná kombinovaná výška dopytu Číny, Indie a Brazílie. EÚ a Japonsko
zaznamenajú spomalenie v ročnom tempe, čo bude spôsobené pretrvávajúcimi
politikami a neistotami z trhovej integrácie, pričom v rozvojových krajinách sa pod
medziročné spomalenie podpíšu problémy s financovaním projektov, s prístupom k
energiám a tiež integračným problémom. Preto tohtoročné vydanie MTRMR 2015
nenaznačuje rýchlosť globálneho nárastu rozmiestňovania OZE tak, ako by mohol byť,
čím mierne vynáša smerovanie OZE z trajektórie smerom k naplneniu dlhodobých
klimatických cieľov.
https://www.iea.org/bookshop/708-MediumTerm_Renewable_Energy_Market_Report_2015
______________________________________________________________________

Veda, technológie
a priemysel

Podľa najnovšieho vydania „Porovnania OECD pre vedu, technológie a priemysel“
(OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015) vlády musia zvýšiť
investície zamerané na výskum a vývoj technológií.
OECD zdôrazňuje potrebu zvýšenia investícií v dlhodobých projektoch
zameraných na výskum a vývoj technológií, ktoré zmenia štruktúru priemyslu,
zdravotníctva a komunikácií s cieľom urgentného riešenia globálnych výziev
klimatických zmien. Prudký pokles patentov v USA, Japonsku a Kórei neumožňuje byť
lídrami pri "prevratných" technológiách v pokrokových materiáloch, zdravotníctve a
informačných a komunikačných technológiách, ktoré majú potenciál nahradiť existujúce
procesy.
Príspevky Kórey do verejných dotácií na výskum a vývoj sa od roku 2000 štvornásobili,
dosahujúc 1,2% HDP v roku 2014, ale celkové verejné výdavky na výskum a vývoj v
rozvinutých ekonomikách stagnovali alebo dosahovali značnú fluktuáciu, v krajinách
OECD priemerne dosiahli menej ako 0,7% HDP v roku 2014.
Kľúčoví hráči v technológiách a zmeny v rokoch 2005-07 až 2010-12
(podiel patentov podaných v USA & Európe)

Zdroj: OECD

Správa ukazuje, že USA, Japonsko a Kórea vykazujú 65% z celkového počtu patentov
v pokrokových materiáloch, zdravotníctve a nových technológiách v rokoch 2010-12.
Kórea preukázala najsilnejší relatívny nárast v rokoch 2005-2007 vo vypĺňaní patentov
vo všetkých troch oblastiach, zatiaľ čo krajiny BRIICS tiež rýchlo napredovali, najmä
Čína.
Celkový objem výdavkov na vedu a výskum v krajinách OECD narástol o 2,7%
v reálnych hodnotách v roku 2013 na 1,1 triliónov USD, čo bolo spôsobené
podnikateľskými výdavkami na vedu a výskum. Vládne výdavky na vedu a výskum tiež
rástli s cieľom podporiť podnikanie, ale od roku 2010 výskum a vývoj uskutočňovaný
vládami vo viacerých vyspelých ekonomikách klesá alebo stagnuje. Zníženie týchto
výdavkov ohrozuje systém vedy a výskumu v rozvinutých ekonomikách, varuje OECD.
Viac informácií na webovej stránke http://www.oecd-ilibrary.org/science-andtechnology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2015_sti_scoreboard2015-en.
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Od roku 1963 sa stretávali experti za oblasť štatistík vedy a výskumu s OECD vo Villa
Falconieri, vo Frascati, v Taliansku s cieľom pripraviť Návrh štandardných postupov
v oblasti vedy a výskumu, ktoré sú známe ako „Frascati Manual“. Veda a výskum
sa považuje za vstup do inovácií v kontexte globálnej ekonomiky založenej na
vedomostiach, zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu vo väčšine vládnych politík. Zatiaľ čo
kľúčovým miestom manuálu sú agregované kritériá, táto publikácia rozoznáva
obohatenie makro pohľadu na vedu a výskum s pochopením dynamík a prepojení na
mikro úrovni.
Hoci manuál je technickým dokumentom, predstavuje základný dokument OECD pre
pochopenie úlohy, ktorú zohráva veda, technológie a inovácie pri analyzovaní
národných systémov vedy a inovácií. Zároveň poskytuje medzinárodne uznávané
definície vedy a výskumu a klasifikácie ich čiastkových aktivít a prispieva
k medzivládnym diskusiám k dobrým praktikám v oblasti vedeckých a technologických
politík.
Zdroj: OECD

Táto verzia manuálu je jednou z najviac substantívnych revízií pôvodného manuálu. Na
mnohých úrovniach sa venuje detailom s cieľom poskytnúť praktické princípy
a odporúčania pri zahrnutí komplexných vedeckých a inovačných tém a pri definovaní
charakteristík rôznych sektorov. Okrem iného manuál venuje pozornosť procesu
globalizácie vedy a výskumu a rôznym spôsobom financovania vedy a výskumu v rámci
jednotlivých sektorov.
Viac informácií na webovej stránke http://www.oecd-ilibrary.org/science-andtechnology/frascati-manual-2015_9789264239012-en.

______________________________________________________________________

Inovácie

Zdroj: OECD

Inovácie môžu predstavovať časť riešenia pre inkluzívnejší a trvalejší rast
ekonomík, pretože poskytujú základ pre nové podnikanie, nové pracovné
príležitosti a rast produktivity, čiže sú dôležitým motorom ekonomického rastu
a rozvoja. Inovatívne ekonomiky sú produktívnejšie, odolnejšie a adaptovateľnejšie na
zmeny a lepšie podporujú vysoké životné štandardy.
Vlády zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore stabilného prostredia pre inovácie,
v investovaní do zakladania inovácií, pri prekonávaní prekážok pri inováciách. Tieto
politiky pre inovácie predstavujú oveľa širší rozsah ako sú politiky podporujúce
podnikateľský výskum a vývoj, financovanie rizikového kapitálu a pod. Tieto politiky
musia byť zamerané na zvýšenie fungovania systému ako celku, pretože jeho slabé
stránky ovplyvňujú celkové fungovanie. Publikácia OECD „Nutnosť inovácií –
príspevok k produktivite, rastu a blahobytu“ navrhuje 5 priorít pre rozsiahlejší
a akčnejší prístup k inováciám:
1. posilnenie investovania do inovácií a podpora dynamického podnikania,
2. investovanie do a vytvarovanie efektívneho systému tvorby vedomostí,
3. uchopenie prínosov digitálnej ekonomiky,
4. podpora talentov a skúseností pri ich optimálnom využití,
5. zlepšenie riadenia a implementácia politík pre inovácie.
Implementácia efektívnej vládnej stratégie pre inovácie je zvlášť dôležitá ako kľúčové
trendy – rozvoj globálnych hodnotových reťazcov, nárast dôležitosti kapitálu
založeného na vedomostiach a rýchly technologický pokrok, vrátane nástupu digitálnej
ekonomiky – ide o kľúčové prvky „budúcej revolúcie v produkcii“.
Viac informácií na webovej stránke http://www.oecd-ilibrary.org/science-andtechnology/the-innovation-imperative_9789264239814-en.
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Pôdohospodárstvo

Zdroj: OECD

Dňa 16. septembra 2015 sa v priestoroch OECD uskutočnila spoločná konferencia
„Poľnohospodárstvo a poľnohospodárske pôdy vystavované výzvam zmeny klímy
a potravinovej bezpečnosti: verejné politiky a postupy“, organizovaná OECD
a Francúzskom (FR), ktorej cieľom bolo upozorniť na výzvy kladené zmenou klímy
a potravinovou bezpečnosťou, ktorým musí čeliť poľnohospodárstvo, a najmä
poľnohospodárske pôdy.
Konferencia bola po otvorení rozdelená do troch panelov:
1) (súčasný stav poľnohospodárskeho sektora, ktorý čelí trojitej výzve
produktivity, potravinovej bezpečnosti a zmeny klímy;
2) súčasný stav prepojenia medzi poľnohospodárskymi pôdami, zmenou klímy,
produktivitou a potravinovou bezpečnosťou;
3) hľadanie správnych poľnohospodárskych postupov a politík v záujme efektívne
odpovedať na trojitú výzvu a zadefinovanie úlohy pôdy v tomto kontexte.
Nasledovala panelová diskusia, ktorá hľadala odpoveď na otázku, akým spôsobom je
možné podporiť krajiny, aby používali a dávali prednosť synergii medzi
produktivitou, potravinovou bezpečnosťou a zmenou klímy a nakoniec uzatvorenie
konferencie
príhovorom
francúzskeho
ministra
poľnohospodárstva,
agropotravinárstva a lesného hospodárstva FR p. Stéphana Le Folla, ktorý zároveň
predstavil medzinárodnú iniciatívu „4 pre 1000: pôdy pre potravinovú bezpečnosť
a klímu“.
______________________________________________________________________
Dňa 12. októbra 2015 sa v priestoroch OECD
konal Workshop o ekonomických dopadoch
používania
antimikrobiálnych
látok
a o antimikrobiálnej
rezistencii
v odvetví
živočíšnej výroby. Jeho cieľom bolo stanoviť
dôsledky a hlavné výzvy pre budúcu prácu
v oblasti zdravia, potravinárstva a poľnohospodárstva. Workshop je súčasťou Plánu
práce Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD) OECD pre roky
2015-2016, ktorý na ňom úzko spolupracoval aj s Direktoriátom OECD pre
zamestnanosť, prácu a sociálne veci (ELS), so Svetovou zdravotníckou organizáciou
(WHO), Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) a s Organizáciou pre výživu
a poľnohospodárstvo (WTO).
Vládni úradníci, experti, vedci i tvorcovia politík počas celého dňa diskutovali
a vzájomne zdieľali informácie o súčasných vedomostiach v oblasti používania
antimikrobiálnych látok a o antimikrobiálnej rezistencii a o ich možných vplyvoch na
poľnohospodársku produktivitu, hospodársku súťaž, inovácie a udržateľnosť, ako aj na
zdravotný stav obyvateľov. Napriek dôležitosti a globálnemu charakteru tejto témy sa
zúčastnení zhodli na tom, že k nej chýbajú relevantné, spoľahlivé a porovnateľné
informácie
a
je
potrebné
racionalizovať
užívanie
antibiotík
nielen
v poľnohospodárskom ale aj v zdravotníckom sektore.
Viac informácií o tomto programe je dostupných na stránke http://agriculture.gouv.fr/leplan-daction-ecoantibio-2012-2017.
______________________________________________________________________

Doprava

Medzinárodné dopravné fórum podporilo inteligentnú
mobilitu na Svetovom kongrese Inteligentných dopravných
systémov v Bordeaux
V dňoch 5. – 9. októbra 2015 sa vo francúzskom Bordeaux
konal Svetový kongres pre Inteligentné dopravné systémy
(ITS), na ktorom sa zúčastnilo aj Medzinárodné dopravné fórum
(ITF) s jasným posolstvom: Podiel súkromných motorových vozidiel v mestskej
doprave je naozaj veľký, napriek nemalým investíciám do systémov verejnej dopravy
počas obdobia posledných desaťročí. Z tohto dôvodu sú potrebné ITS, ktoré by
zabezpečili fungovanie verejnej dopravy reagujúcej na potreby prepravy
obyvateľov v reálnom čase, a ktoré by sa mohli stať naozajstným prelomom v tejto
oblasti. Víziou ITF je odstrániť až 9 z 10 áut z mestských ulíc v prípade, že budú
súkromné motorové vozidlá nahradené tými spoločne zdieľanými. Efektívnejší systém
mobility by významným spôsobom znížil nielen emisie, ale aj znečistené ovzdušie,
počet nehôd a mieru hluku. Na Svetovom kongrese sa konal aj Okrúhly stôl Ministrov,
ktorého nosnou témou boli „Inteligentné dopravné systémy ako riešenie pre zmenu
klímy“, a ktorého závery budú v decembri 2015 komunikované Konferencii zmluvných
strán OSN o zmene klímy (COP21) vo forme Manifestu.
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Podnikanie

Publikácia OECD „Pohľad na podnikanie 2015“
obsahuje široký rozsah
medzinárodne porovnateľných opatrení pre informovanie analytikov a tvorcov politík
o podnikateľoch a podnikaní, berúc do úvahy ich dôležitý príspevok k inováciám,
zamestnanosti a rastu.
Start-upy majú rastúci trend v mnohých krajinách, najmä v Austrálii a UK a najnovšie
aj v Dánsku, Portugalsku a Švédsku. Naopak, vo viacerých krajinách poklesli
bankroty, najmä v Kanade, Japonsku a USA. Mladé podniky (podnikajúce maximálne
3 roky) sú zdrojom celkovej zamestnanosti v rozpätí od 4% do 12%.
Vo všetkých krajinách, rýchlo rastúce firmy prevládajú v sektoroch služieb,
s výnimkou Brazílie, Kanady, Lotyšska a Nového Zélandu, kde najvyššie percento
rýchlo rastúcich firiem sa nachádza v stavebníctve. Počet výrobných firiem všetkých
veľkostí poklesol v rokoch 2008-2012 vo väčšine krajín OECD. V tých krajinách, kde
stúpol počet SMEs, to bolo sprevádzané znížením počtu veľkých spoločností. Veľkosť
firmy má význam pre produktivitu. Väčšie spoločnosti sú v priemere produktívnejšie
ako malé firmy, zvlášť vo výrobnom sektore. Ale malé spoločnosti môžu niekedy
prekonať tie veľké, najmä pri intenzívnom využívaní vhodných informačných
a komunikačných technológií.

Zdroj: OECD

Vo všetkých krajinách, mikro a malé spoločnosti sú zodpovedné za limitovaný podiel
na celkových vývozoch a dovozoch, hoci reprezentujú väčšinu z obchodných
spoločností. Pozitívne vnímanie podnikania sa zhoduje so slobodným prístupom
k podnikaniu v danej krajine.
Viac informácií na webovej stránke: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-andservices/entrepreneurship-at-a-glance_22266941
______________________________________________________________________
Bankové úvery patria medzi najrozšírenejšie zdroje externého financovania pre
mnohé malé a stredné podniky (SMEs) a podnikateľov, ktorí sú často značne závislí
od tradičného dlhu pre zabezpečenie vlastných start-upov, cashflowu a investičných
potrieb. Tradičné bankové financovanie predstavuje výzvy pre SMEs, a to najmä
pre nové, inovatívne a rýchlo rastúce spoločnosti s vysokým rizikom návratnosti
kapitálu. Kapitálové rezervy tiež existujú pri spoločnostiach, ktoré postupujú významnú
transformáciu vo svojich aktivitách, ako aj pri SMEs snažiacich sa o zlepšenie
kapitálovej štruktúry. Stále pre väčšinu spoločností existuje málo alternatív pre tradičný
dlh.

Zdroj: OECD

Bankové financovanie naďalej zostáva kľúčovým pre celý sektor SMEs. Hoci banky
uplatňujú striktné pravidlá pre modifikovanie svojho podnikateľského modelu, úverové
obmedzenia pre SMEs budú pravdepodobne naďalej pretrvávať aj v najbližšej
budúcnosti. Z týchto dôvodov publikácia OECD predstavuje kľúčové prvky širokého
rozpätia alternatív vonkajšieho financovania vrátane financovania založeného
kapitálu, alternatívneho dlhu, hybridných nástrojov a kapitálových nástrojov pri
zohľadnení kľúčových faktorov rozvoja SMEs.
Naviac, aktuálne regulačné reformy, ktoré majú za cieľ urobiť bankový sektor
bezpečnejším, sú prehnane náročné pre niektorých investorov, ktorí sú tiež ovplyvnení
pretrvávajúcou neistotou vyplývajúcou z regulačných revízií. Dôkazy o využívaní
alternatívnych nástrojov financovania zo strany SMEs sú nedostatočné, pretože
limitujú kapacity investorov monitorovať trh, ako aj tvoriť implementovať a hodnotiť
aktuálne politiky.
Viac informácií na webovej stránke- http://www.oecd-ilibrary.org/finance-andinvestment/new-approaches-to-sme-and-entrepreneurship-financing_9789264240957en.
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Zdravotníctvo

Zdroj: OECD

Dňa 4. novembra 2015 zverejnila OECD publikáciu „Prehľad o zdraví 2015.
Indikátory OECD“, ktorá poskytuje medzinárodné porovnanie zdravotného stavu,
rizikových faktorov, výdavkov na zdravotníctvo, dostupnosti zdravotnej
starostlivosti a jej kvality medzi jednotlivými krajinami OECD.
Publikácia poukazuje na fakt, že všetky hodnotené krajiny disponujú dostatočným
priestorom na vylepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, či na boj s nezdravým
životným štýlom, obezitou a nadmernou konzumáciou alkoholu, alebo na prevenciu,
včasnú diagnostiku a liečbu rôznych zdravotných problémov. Publikácia podotýka, že je
v ČŠ OECD vysoký počet úmrtí kvôli pomalému zvyšovaniu kvality zdravotnej
starostlivosti, ktorá musí čeliť nielen starnutiu populácie, ale aj narastajúcemu
počtu obyvateľov s chronickými ochoreniami. Súčasťou publikácie je špeciálna
kapitola „Porovnanie zdravotníckeho systému Spojeného kráľovstva s ostatnými
krajinami OECD z hľadiska nákladov, dostupnosti a kvality“.
 Výdavky na zdravotnú starostlivosť sa v jednotlivých ČŠ OECD zvyšujú
podľa miery rastu HDP, a Slovensku pripadá v tejto oblasti 28. miesto
spomedzi 34 ČŠ OECD. V roku 2013 predstavovali výdavky Slovenskej
republiky na zdravotnú starostlivosť podiel vo výške 7,6% HDP. Priemer
OECD je 8,9%. V rozmedzí rokov 2005-2013 sa na Slovensku každý rok
zvýšili výdavky na zdravotnú starostlivosť na osobu v priemere o 6,7%.
Priemer ČŠ OECD sú 2%.
 Výdavky Slovenskej republiky na prevenciu sú, takisto ako priemer v ČŠ
OECD, veľmi nízke, a predstavujú len o niečo viac, než 2% z celkových
výdavkov na zdravotnú starostlivosť.
 Celosvetové výdavky na farmaceutické výrobky dosiahli v roku 2013 800
biliónov USD, čo predstavuje 20% z celkových priemerných výdavkov na
zdravotnú starostlivosť. Slovensko sa v tejto oblasti nachádza na 13.
mieste spomedzi 29 krajín OECD, s výdavkami vo výške 544 USD na osobu.
Priemer OECD je na úrovni 515 USD na osobu.
Úplné znenie správy je možné nájsť na: http://www.oecd.org/els/health-systems/healthat-a-glance-19991312.htm
___________________________________________________________________

Regulačná politika

Zdroj: OECD

Zákony a regulácie riadia každodenný život podnikateľov a občanov. Sú
kľúčovými nástrojmi, spoločne s daňami a výdavkami na dosiahnutie cieľov
hospodárskeho rastu, sociálneho blahobytu, ochrany životného prostredia a globalizácie.
Podľa aktuálneho výhľadu regulačných politík OECD vlády by sa mali viac zamerať
na zlepšenie skladby a tvorby nových zákonov, pretože aj tá najmenšia snaha na
úpravu nedostatkov v legislatíve môže mať značne pozitívny dopad na hospodársku
aktivitu a blahobyt občanov.
Výhľad regulačných politík po prvýkrát analyzuje pokrok pri reguláciách v rámci 34
členských krajín OECD. Na základe prehľadu regulačných indikátorov z roku 2014
preukazuje, že krajiny prešli v ostatných 20 rokoch dlhou cestou v zlepšovaní kvality
regulácií, pričom:
 33 krajín prijalo explicitnú regulačnú politiku,
 29 krajín ustanovilo ministra alebo vysoko postaveného štátneho úradníka
zodpovedného za pokrok v regulačnej politike vlády,
 33 krajín zriadilo stály orgán zodpovedný za dohľad nad reguláciami,
 S výnimkou 1 krajiny, vo všetkých ostatných členských krajinách sa
zhodnotenia dopadov regulácií (Regulatory Impact Assessment – RIA)
stali formálnymi požiadavkami pri príprave nových regulácií.
SR je jednou z 34 krajín zahrnutých do hodnotenia OECD k pokroku v oblasti
regulačných politík. Podľa OECD v SR chýba orgán, ktorý by strategicky riadil
celkovú regulačnú politiku vlády. Na druhej strane je pozitívne vnímané
pripomienkové konanie a verejné konzultácie pri každom predkladanom
legislatívnom návrhu.
Úplné znenie správy je možné nájsť na: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecdregulatory-policy-outlook-2015_9789264238770-en.
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Životné prostredie

V rámci Konferencie o zmene klímy, ktorá sa konala v nemeckom Bonne ako posledná
oficiálna udalosť pred odštartovaním konferencie COP21 v decembri 2015 v Paríži,
zverejnila OECD dňa 20. októbra 2015 novú publikáciu s názvom “Zmiernenie zmeny
klímy: politiky a dosiahnutý pokrok”, ktorá poukazuje na najnovšie trendy a dosiahnutý
pokrok v oblasti zmiernenia zmeny klímy.
V publikácii je preskúmavaných 44 krajín, ktoré stoja za viac než 80%
celosvetových emisií uhlíka, a to nielen z hľadiska ich pokroku v dosahovaní
stanovených cieľov zmiernenia zmeny klímy, ale aj z pohľadu vývoja určovania
ceny uhlíka a tiež politík na zníženie emisií spôsobených sektormi energetiky,
poľnohospodárstva, lesníctva, priemyslu a odpadového hospodárstva.
Publikácia uvádza, že plány rozvinutých a najväčších rozvíjajúcich sa krajín na zníženie
emisií skleníkových plynov nie sú postačujúce pre obmedzenie nárastu globálnej teploty
najviac o 2°C. Vlády jednotlivých krajín by mali podľa OECD zintenzívniť svoje úsilie
a posilniť svoje politiky zamerané na zmenu klímy v záujme vyhnúť sa mimoriadnemu
nárastu nárazových vĺn horúčav, súch, povodní a vyhynutiu jedincov na našej planéte.

Zdroj: OECD

Publikácia uvádza, že počet krajín, ktoré zaviedli finančné mechanizmy pre emisie
CO2, znížili dotácie na fosílne palivá, investovali do výskumu a vývoja zelených
technológií, podieľali sa na ochrane lesov a znížili emisie z tovární, fariem či skládok
odpadu, neustále narastá. Takmer všetky tieto krajiny znížili emisie skleníkových
plynov na jednotku HDP.
EÚ bude podľa publikácie musieť znížiť emisie skleníkových plynov o 2,8% ročne
v záujme splniť svoje post-2020 zamýšľané národne stanovené príspevky (INDCs),
v porovnaní s mierou 1,8% počas obdobia 2005-2012.
Úplné znenie tejto publikácie je možné nájsť na: http://www.oecd.org/env/climatechange-mitigation-9789264238787-en.htm
______________________________________________________________________
OECD vydala publikáciu „Pohľad na životné prostredie 2015, Indikátory OECD“ s
aktualizovanými informáciami o kľúčových indikátoroch pre životné prostredie, ako
aj relevantných socio-ekonomických a sektorových indikátoroch, ktoré slúžia na
sledovanie vývoja v krajinách OECD v oblasti environmentálnych otázok.
„Pohľad na životné prostredie" porovnáva výkonnosť jednotlivých krajín OECD od
spotreby energie na obyvateľa, cez vlastníctvo automobilu, až po mieru recyklácie
od začiatku 90-tych rokov 20. storočia, a tiež skúma environmentálne trendy v
krajinách OECD.
Podľa publikácie sa Slovenská republika nachádza na prvom mieste medzi
krajinami OECD, čo sa týka dostatku vody. Ohrozenie Slovenska je iba na úrovni
1%.

Zdroj: OECD

Hlavné zistenia publikácie sú nasledovné:
 znečistené ovzdušie spôsobuje znepokojenie súvisiace s klímou a ľudským
zdravím;
 dopyt po vode neustále narastá, avšak spotreba vody je stabilná;
 rastie aj podpora pre výskum, vývoj a inovácie;
 zavedenie trhových nástrojov v záujme vyčísliť finančné zaťaženie
vyplývajúce zo znečistenia je problematické.
Úplné znenie publikácie je možné nájsť na: http://www.oecd.org/greengrowth/
environment-at-a-glance-19964064.htm
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Obchod a životné
prostredie

Zdroj: OECD

Štátna podpora výroby a spotreby fosílnych palív v krajinách OECD a kľúčových
rýchlo rastúcich ekonomikách (Brazília, India, Čína, Ruská federácia, Indonézia
a Južná Afrika) zostáva naďalej vysoká, ročne na úrovni 160-200 mld. USD. Táto
podpora bráni globálnym snahám obmedziť emisie a bojovať proti klimatickým
zmenám. Publikácia OECD popisujúca podporné opatrenia na fosílne palivá za rok
2015 sumarizuje takmer 800 výdavkových programov a daňových úľav používaných 34
vládami krajín OECD a 6 rýchlo rastúcimi ekonomikami pre stimulovanie spotreby
alebo výroby fosílnych palív. Ide o opatrenia znižujúce ceny pre spotrebiteľov, ako aj
tie, ktoré znižujú prieskumné a ťažobné náklady spoločností ťažiacich ropu a zemný
plyn.
Vlády vynakladajú takmer dvakrát viac financií na podporu fosílnych palív ako je
potrebné na dodržanie finančných cieľov na zmenu klímy stanovených medzinárodne,
ktoré požadujú mobilizáciu 100 mld. USD do roku 2020. Publikácia OECD ponúka
možnosti na zmenu smerovania škodlivých politík, ktoré sú pozostatkami
predchádzajúcich politík, kedy znečisťovanie bolo tolerované ako vedľajší jav
hospodárskeho rastu. Publikácia ukazuje, že hoci mierny pokrok nastal v uplynulých 3
rokoch, celková podpora fosílnych palív zostáva naďalej vysoká, čo zosilňuje potrebu
trvalého reformného úsilia. Nízke ceny ropy predstavujú jedinečnú príležitosť na
postupné odstránenie podpôr pre výrobu a spotrebu fosílnych palív. V krajinách, ktoré
uchopia túto príležitosť, tvorcovia politík budú musieť konsolidovať prínosy z reforiem
a odolať tlaku na opätovné zavedenie podpôr, ktorými by sa fosílne palivá v budúcnosti
ešte viac predražili.
Viac informácií na webovej stránke - http://www.oecd.org/environment/support-tofossil-fuels-remains-high-and-the-time-is-ripe-for-change.htm.
_______________________________________________________________________

Migrácia

OECD dňa 22.septembra 2015 vydala ďalšiu výročnú správu o migrácii Medzinárodný výhľad migrácie 2015 (OECD International Migration Outlook
2015). Správa vychádza v čase zvýšeného náporu neregulárnej migrácie do krajín
OECD, najmä však do Európy. Preto podľa OECD teraz, viac ako kedykoľvek predtým,
musia byť migračné politiky komplexné a koordinované.
Správa poskytuje široký prehľad o nedávnom vývoji medzinárodných migračných
pohybov a politík, vývoji pracovných trhov a integračných politík, zmene medzinárodnej
migrácie doktorov a zdravotných sestier, pohybe kvalifikovaných pracovníkov a tokoch
dočasnej pracovnej migrácie v krajinách OECD. Väčšina migrácie do Európy a krajín
OECD sa uskutočňuje stále prostredníctvom legálnych tokov.

Zdroj: OECD

Stála legálna migrácia do krajín OECD sa zvýšila v roku 2014 na 4,3 milióna ľudí,
čo je o 6% viac, ako v roku 2013. Tento druh migrácie do krajín EÚ je na takej istej
úrovni ako do Spojených štátov, asi jeden milión migrantov ročne. V roku 2013 získalo
občianstvo 2 mil. ľudí. Najväčší počet migrantov stále pochádza z Číny. V roku 2013 z
Číny odišlo 557 tis. migrantov. Na druhom a treťom mieste sú Rumunsko (300 tis.) a
Poľsko (290 tis.). Zo Slovenska v tom istom roku odišlo do krajín OECD 35 tis. ľudí.
V roku 2013 OECD krajiny udelili povolenie na trvalý pobyt viac ako 300 tis.
humanitárnym utečencom, čo je so 6%-timi percentami najväčší nárast. 50%tný nárast
v porovnaní s rokom 2012 zaznamenali Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko. Od
roku 2010 sa v krajinách OECD pravidelne zvyšuje počet žiadostí o azyl. V roku 2014
dosiahol ich počet 800 tis., čo je druhý najvyšší počet za posledných 35 rokov. Počet
žiadateľov o azyl sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o 46%, najmä
v dôsledku zhoršenia bezpečnostnej situácie v Líbyi a Sýrii.
Migračné toky na Slovensku zostávajú malé. V roku 2013 prišlo 5100 ľudí (v roku
2012 to bolo 5400) a odišlo 2800 ľudí (v roku 2012 to bolo 2000). V roku 2007
pracovalo v zahraničí 180 tis. Slovákov. V roku 2011 sa tento počet znížil na 116 tis.
a v roku 2013 sa počet ustálil na 136 tis. ľudí. Aj napriek ozbrojenému konfliktu na
Ukrajine, nebola v roku 2014 zaznamenaná zvýšená ilegálna migrácia do SR. V roku
2012 bolo zaznamenaných 1500 ilegálnych prechodov cez hranicu, v roku 2013 klesol
počet na 1100 prechodov, zatiaľ čo v prvej polovici roku 2014 bolo zaznamenaných 500
ilegálnych prechodov. Nelegálni migranti pochádzali najmä zo Somálska a Afganistanu.
V roku 2013 iba 400 ľudí požiadalo o azyl, čo je najmenší počet od roku 2000. V prvom
polroku 2014 požiadalo o azyl 200 utečencov.
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Za posledných niekoľko rokov väčšina krajín OECD výrazne zmenila svoje migračné
politiky v súlade s meniacim sa vývojom migrácie a meniacimi sa politickými
podmienkami. Správa uvádza, že Slovensko sa v júni 2013 dohodlo s UNHCR a IOM
na humanitárnom transfere utečencov, najmä matiek s deťmi utekajúcimi pred
ozbrojenými konfliktami a tých, ktorí potrebujú okamžitú evakuáciu cez územie SR.
Táto dohoda im umožňuje využívať vládne ubytovacie kapacity na šesť mesiacov
predtým, ako sú premiestnení do cieľovej krajiny. S prijatím nového azylového zákona
v januári 2014 sa na Slovensku zvýšil počet centier pre podávanie žiadostí o azyl
a vyjasnili sa pravidlá. Osoby, ktorým bola udelená ochrana sú oslobodené od
požiadavky mať pracovné povolenie, čím sa ich právne postavenie dostalo na úroveň
osôb, ktorým bol udelený azyl.
Viac informácií na webovej stránke - http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook2015_migr_outlook-2015
_______________________________________________________________________
Dňa 7. septembra 2015 OECD vydala publikáciu OECD Správa o rozvojovej
spolupráci 2015: Premena partnerstiev na efektívne koalície zamerané na činnosti
Rozvojová
(OECD Development Cooperation Report2015 Making Partnerships Effective
spolupráca
Coalitions for Action). S prijatím udržateľných rozvojových cieľov (SDGs) sa do centra
pozornosti dostáva otázka, ako ich financovať, realizovať a monitorovať.
V súčasnosti sa medzinárodná rozvojová spolupráca uskutočňuje v komplexnom
a komplikovanom prostredí, so zvyšujúcim sa počtom aktérov, politík a nástrojov. Táto
komplexnosť prináša nové výzvy, ale zároveň otvára nové príležitosti. Správa OECD
o rozvojovej spolupráci 2015 skúma potenciál vytvorených a vytváraných sietí a
partnerstiev za účelom navrhovania stimulov pre vykonávanie zodpovedných
a správnych činnosti, ako aj potenciál inovatívnych a vhodných spôsobov koordinácie
činností jednotlivých zainteresovaných strán.
Aj keď vlády zostávajú kľúčovými prvkami implementácie post 2015 rozvojových
cieľov, úloha neštátnych aktérov, ako sú občianska spoločnosť, nadácie
a podnikateľský sektor sa zvyšuje. Vytvárané asociácie prostredníctvom efektívnych
partnerstiev budú kľúčové pre implementáciu post 2015 rozvojovej agendy. SDGs, ktoré
sú univerzálne vo svojej podstate a aplikovateľné na všetky krajiny, sú založené na
rešpektovaní rôznorodosti t.j. napr. kontextu, potrieb, schopností, politík a priorít. Aby
boli partnerstvá zaoberajúce sa týmito globálnymi cieľmi efektívne, musia byť poháňané
Zdroj: OECD
prioritami jednotlivých krajín. V tomto kontexte OECD upozorňuje na tri základné
princípy, ktoré môžu napomôcť pri využívaní úplného potenciálu partnerstiev pre post
2015 agendu:
1. zodpovedné úsilie/činnosti znamená byť zodpovedný za svoju, či niekoho iného
činnosť alebo nečinnosť a v tom druhom prípade prijať potenciálne sankcie za
neplnenie záväzkov,
2. koordinovaná a efektívna činnosť znamená, že s rastúcou rôznorodosťou partnerov
zainteresovaných do rozvojovej spolupráce je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým
sa vyhnúť fragmentácii a opakovaniu sa činností, čo sú problémy, ktoré už dlhý čas
znižujú efektívnosť rozvojovej spolupráce,
3. činnosti založené na skúsenostiach, znamená zmenu správania sa a zmýšľania.
Dialóg a učenie sa zo skúseností, zdieľanie znalostí a skúseností, rozširovanie
a využívanie dobrej praxe sú základom na dosiahnutie týchto zmien.
Správa skúma jednotlivé partnerstvá v rôznych sektoroch, krajinách a oblastiach
s cieľom poučiť sa na príkladoch a poskytnúť desať praktických rád pre post 2015
partnerstvá. Medzi nimi silné vodcovstvo, vlastníctvo krajín, správna veľkosť
partnerstiev a zameranie sa na dosahovanie výsledkov sú v tomto smere kľúčové.
V závere správy OECD sú uvedené profily členov DAC-u s kľúčovými údajmi
o zdrojoch mobilizovaných pre udržateľný rozvoj, vrátane oficiálnej rozvojovej pomoci
a ostatných finančných tokov, súkromných tokov pri trhových cenách a súkromných
grantov mobilizovaných mimovládnym sektorom a súkromnými nadáciami. Správa tiež
poskytuje štatistické údaje o 18 krajinách – nečlenoch DAC-u, ktorí poskytujú údaje
DAC-u, 9 kľúčových partneroch a súkromnej nadácii Bill&Melinda Gates Foundation,
ktorá ako jediná poskytuje štatistické údaje OECD.
Viac
informácií
na
webovej
stránke
http://www.oecdilibrary.org/development/development-co-operation-report_20747721
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vonkajšie vzťahy OECD
Globálne vzťahy
OECD

Zdroj: OECD

Generálny tajomník OECD A. Gurría navštívil Peru v dňoch 7. - 10. 10. 2015 pri
príležitosti zasadnutia Svetovej banky a IMF. Na stretnutí s prezidentom Peru O.
Humalom prezentoval Viacdimenzionálny prehľad Peru (Multidimensional Country
Review of Peru), ktorý bol vypracovaný v úzkej spolupráci OECD s predstaviteľmi
krajiny. Počas návštevy Peru pristúpilo k Deklarácii OECD o zelenom raste.
Súčasťou návštevy bolo aj zhodnotenie doteraz dosiahnutého pokroku krajiny v rámci
Špecifického národného programu OECD - Peru, ktorý bol spustený generálnym
tajomníkom OECD A. Gurríom a prezidentom Peru O. Humalom v decembri 2014
počas Iberoamerického samitu vo Veracruze v Mexiku. Cieľom Špecifického
národného programu OECD je podporiť krajinu v reformnom procese a
sektorových politikách.
V tomto kontexte sa Peru podieľa na substantívnej činnosti viacerých špecializovaných
výborov OECD (napr. Rozvojové centrum, Globálne fórum pre transparenciu
a výmenu informácií pre daňové účely, Pracovná skupina k podplácaniu
v medzinárodných transakciách, Výbor pre finančné trhy).
Súčasťou programu sú nielen tzv. Policy Reviews, ktoré vypracováva OECD pre
sektorové politiky Peru, ale aj dvojstranné projekty a záväzok Peru pristúpiť k 12
legislatívnym nástrojom OECD. Špecifický národný program pre Peru obsahuje päť
kľúčových oblastí: ekonomický rast, verejná správa, boj s korupciou, oblasť ľudských
zdrojov, produktivita a životné prostredie.
______________________________________________________________________
Ministerské zasadnutie k vede, technológiám a inováciám v Daejeone, Kórea

Zasadnutie ministrov
k vede, technológiám Zasadnutie ministrov k problematike vedy, technológií a inovácií sa uskutočnilo
v dňoch 21. – 22. októbra 2015 v Daejeone, v Južnej Kórei. Zasadnutie bolo
a inováciám
venované téme „Tvorba spoločnej budúcnosti prostredníctvom vedy, technológií
a inovácií“. Počas zasadnutia boli prediskutované tieto témy:
1. fungovanie inovačných stratégií – zlepšenie ich implementácie;
2. zvýšenie dopadu investícií do vedy a inovácií;
3. politiky pre vedu v 21. storočí: Otvorená veda a obrovské údaje;
4. veda a inovácie pre zdravie;
5. veda a inovácie pre globálnu inkluzívnosť.

Zdroj: OECD

Za slovenskú stranu sa zasadnutia ministrov zúčastnil veľvyslanec Slovenskej
republiky v Kórejskej republike Milan Lajčiak. Na záver prijali účastníci spoločnú
deklaráciu, ktorá určuje smery práce OECD v oblasti vedeckej a technickej politiky na
ďalších desať rokov. Medzi hlavné odkazy zasadnutia patrí dôraz na politiky, ktoré
budú vytvárať priestor pre investície do inovácií, zvyšovanie inovačných kapacít,
zabezpečenie dlhodobého financovania, vykonanie relevantných regulačných a
inštitucionálnych zmien, dôraz na medzinárodnú spoluprácu, identifikácia spôsobov
rozširovania dobrých praktík, vytváranie akademických partnerstiev a presadzovanie
tzv. otvoreného výskumu a zapojenia verejnosti do rozhodovania o smerovaní
výskumu. Kompletný text deklarácie a viac informácií je možné nájsť na:
http://www.oecd.org/sti/daejeon-declaration-2015.htm
______________________________________________________________________
Ministerské zasadnutie k verejnej správe 28. októbra 2015 v Helsinkách

Zasadnutie ministrov
Ministri a predstavitelia na vysokej úrovni zo 42 krajín sa 28. októbra 2015 stretli
k verejnej správe

Zdroj: OECD

v Helsinkách na stretnutí ministrov na tému "Verejná správa pre inkluzívny rast: nová
vízia pre verejný sektor“. Ministerskej schôdzke predsedala hosťujúca krajina – Fínsko
a podpredsedali Nemecko, Japonsko a Spojené štáty americké. Slovenskú republiku
zastupoval štátny tajomník Ministerstva financií SR I. Lesay.
Zasadnutie poskytlo ministrom príležitosť diskutovať o implementácii inkluzívneho
rastu a o takých politikách, ktoré pomôžu generovať rast a zamestnanosť a zároveň
zabezpečia, že úžitok z hospodárskeho rastu bude zdieľaný naprieč celou spoločnosťou
(z uhla pohľadu verejnej správy). Pri príležitosti ministerského zasadnutia bola
zverejnená publikácia „Výhľad regulačných politík", prvá komparatívna analýza
založená na dôkazoch a porovnávajúca dosiahnutý pokrok v zlepšovaní regulačných
politík. Ministerskej schôdzke predchádzali neformálne diskusie mládeže s ministrami
v rámci Fóra mladých (27. októbra 2015).
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Global Parliamentary Network

Foto: NR SR

Zdroj: OECD

Zasadnutie Globálnej siete zástupcov parlamentov (Global Parliamentary
Network) sa uskutočnilo dňa 1. októbra 2015 v Paríži. Toto zasadnutie nadviazalo
na parlamentné zhromaždenie Rady Európy zo dňa 30. septembra 2015.
Cieľom bolo poskytnúť zástupcom parlamentov krajín OECD možnosť prediskutovať
s generálnym tajomníkom OECD p. A. Gurríom témy týkajúce sa COP21,
finančného a inkluzívneho rastu a Výhľadu OECD k zamestnanosti.
Národnú radu SR na uvedenom zasadnutí reprezentoval Jozef Kollár, vedúci stálej
delegácie NR SR v OECD. V poradí 4. Parlamentné dni OECD sa uskutočnia
v dňoch 4. – 5. februára 2016 v OECD, v Paríži a budú zahŕňať zasadnutie globálnej
siete zástupcov parlamentov a bilaterálne stretnutia s expertmi OECD.
______________________________________________________________________
Návšteva generálneho tajomníka OECD p. A. Gurríu v Brazílii
V dňoch 2. – 5. novembra 2015 generálny tajomník OECD p. A. Gurría
uskutočnil oficiálnu návštevu Brazílie (hlavného mesta Brasília a São Paula). V
hlavnom meste Brasília generálny tajomník prezentoval Ekonomický výhľad Brazílie
2015, spoločne s p. Joaquimom Levym, ministrom financií a Prehľad činností
v politike životného prostredia spoločne s p. Izabellou Teixerou, ministerkou životného
prostredia Brazílie.
Generálny tajomník zároveň podpísal spoločný program práce medzi Brazíliou
a OECD na roky 2016-2017, spoločne s p. Maurom Vierom, ministrom zahraničných
vecí a p. Joaquimom Levym. V rámci návštevy Brazílie uskutočnil generálny tajomník
viacero bilaterálnych rokovaní s vysokými predstaviteľmi odborového zväzu Brazílie
a Národnej agentúry pre vodu.

Zo života OECD
Dňa 1. 10. 2015 Generálny tajomník OECD A. Gurría vymenoval za nového zástupcu
Generálneho tajomníka OECD Douga Frantza, ktorý sa ujal svojej funkcie od
1.11.2015. D. Frantz je občanom USA, ktorý doteraz pôsobil ako štátny podtajomník na
MZV USA so zodpovednosťou za verejné záležitosti. Pred nástupom na MZV pracoval 35
rokov ako novinár a zahraničnopolitický redaktor pre The Washington Post, Los Angeles
Times, The New York Times v spolu 40 krajinách, kde pokrýval najmä konfliktné udalosti
– napr. vojnu v Golfskom zálive alebo v Afganistane.
Generálny tajomník A. Gurría na margo nového zástupcu uviedol, že očakáva, že prinesie
do organizácie skúsenosti z vládnej, ako aj komunikačnej úrovne. Bude podporovať cieľ
OECD stať sa otvorenejšou a inkluzívnejšou organizáciou. Jeho úlohou bude tiež posilniť
spoluprácu OECD s tretími krajinami, najmä s kľúčovými partnermi.
Zdroj: OECD
_______________________________________________________________________________________________
Generálny tajomník (GT) Medzinárodneho dopravného fóra (ITF), José
Viegas, bol vymenovaný generálnym tajomníkom Organizácie spojených
národov (OSN), Ban Ki-moon-om, za nového člena Poradnej skupiny na
vysokej úrovni pre trvalo udržateľnú dopravu. Táto skupina bola založená
v roku 2014 v záujme poskytovať pre GT OSN politické odporúčania v oblasti
trvalo udržateľnej dopravy na národnej, miestnej, aj sektorovej úrovni, a tiež
s cieľom podporiť integráciu trvalo udržateľnej dopravy do rozvojových stratégií
a opatrení v oblasti klimatických zmien. Mandát skupiny je stanovený na tri roky,
a jej najbližšie zasadnutie sa bude konať v rámci decembrovej Konferencie
zmluvných strán Rámcovej dohody OSN o zmene klímy (COP21) v Paríži v decembri 2015.
Zdroj: ITF
________________________________________________________________________________________________
Generálny tajomník OECD A. Gurría navštívil v dňoch 12. - 17. októbra 2015
Mexiko, kde sa zúčastnil v Guadalajare 5. OECD Svetového fóra o štatistike,
vedomostiach a politikách a v Mexico City 6. OECD okrúhleho stola primátorov
a ministrov. Počas pobytu prezentoval dokument „OECD prehľad o mexickom
dôchodkovom systéme“, najnovšie vydanie OECD publikácie „Aký je život“ (How´s
life) a publikáciu „OECD indikátory blahobytu v mexických štátoch“.
Zdroj: OECD
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_____________________________________________________________________________________________
V nadväznosti na podpis Dohody o mieri a zmierení v Mali v máji – júni 2015 sa
v Paríži dňa 22. októbra 2015 pod patronátom OECD a vlády Mali uskutočnila
medzinárodná konferencia o ekonomickej obnove a rozvoji Mali za účasti
francúzskeho prezidenta F. Hollanda, prezidenta Mali I.B. Keitu a generálneho tajomníka
OECD A. Gurríu. Cieľom konferencie bolo za účasti zástupcov vlády Mali,
medzinárodných partnerov, občianskej spoločnosti a súkromného sektora prediskutovať
ako postupovať v procese ekonomickej obnovy a rozvoja krajiny, vrátane
mobilizácie rozvojovej pomoci, súkromných investícií a domácich zdrojov.
Zdroj: OECD

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

Slovensko a OECD
Predsedníčka ÚJD SR sa stala historicky prvou zástupkyňou regiónu V4 predsedajúcou Riadiacemu výboru
Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD
Na zasadnutí Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (NEA)
dňa 30. októbra 2015 v Paríži, bola predsedníčka Úradu jadrového dozoru
Slovenskej republiky (ÚJD SR) Ing. Marta Žiaková, CSc. zvolená za
predsedníčku Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu NEA.
Riadiaci výbor je najvyšší orgán s rozhodovacou právomocou, ktorého členmi sú
zástupcovia všetkých členských štátov NEA.
Novozvolená predsedníčka Riadiaceho výboru NEA p. M. Žiaková je
rešpektovanou odborníčkou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mierového
využívania jadrovej energie, čo prispelo k jej zvoleniu na tento post. V rokoch
2014-2015 predsedala Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu vo Viedni a od roku 2012 pôsobila ako podpredsedníčka Riadiaceho
výboru Agentúry pre jadrovú energiu. Slovenská predsedníčka v spolupráci s
piatimi podpredsedami (zástupcovia z Južnej Kórei, Japonska, USA, Francúzska
a Belgicka) bude koordinovať aktivity Sekretariátu NEA v súlade so Strategickým plánom a záujmami
jednotlivých členských krajín Agentúry. V súčasnosti členskú základňu NEA tvorí 31 krajín, Slovenská republika sa
stala členom v roku 2002. Agentúra prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pomáha jej členom udržiavať a ďalej
rozvíjať vedecký, technologický a právny základ potrebný pre bezpečné, hospodárne a životnému prostrediu priaznivé
využívanie jadrovej energie pre mierové účely. SR má zastúpenie vo všetkých stálych technických výboroch
Agentúry. Slovenskí experti participujú v rôznych pracovných skupinách a spoločných projektoch.
____________________________________________________________________________________________________________

Zvolenie zástupkyne SR za podpredsedníčku Rozpočtového výboru OECD
Historicky po prvý krát od vstupu SR do OECD bola do funkcie podpredsedníčky Rozpočtového výboru OECD
zvolená zástupkyňa SR. Stalo sa tak na rokovaní Rozpočtového výboru OECD dňa 22. septembra 2015.
Podpredsedníčkou sa stala zástupkyňa Ministerstva financií SR na Stálej misii SR pri OECD RNDr. Andrea
Brezanová, MBA. Všetkých 34 členských krajín zvolilo zástupkyňu SR jednohlasne. Práca na podpredsedníckom
poste prispeje k zviditeľneniu Slovenska naprieč medzinárodnou organizáciou a pomôže v presadzovaní národných
záujmov v pláne práce a rozpočtu OECD. Práca podpredsedníčky tiež vyžaduje koordináciu stanovísk tzv. malých čl.
krajín OECD v rozpočtovom výbore (zoskupenie 18 krajín).
Rozpočtový výbor je vedený predsedníčkou – veľvyslankyňou Rakúska pri OECD a dvoma podpredsedmi - zo
stálej misie SR pri OECD a stálej misie UK pri OECD.
____________________________________________________________________________________________________________

Stretnutie generálneho riaditeľa SMOP M. Mlynára s Erikom Solheimom, predsedom
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC)
Na pôde OECD sa dňa 13. októbra 2015 uskutočnilo stretnutie medzi Michalom
Mlynárom, generálnym riaditeľom sekcie medzinárodných organizácií a rozvojovej
a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí s Erikom
Solheimom, predsedom Výboru OECD pre rozvojovú pomoc. M. Mlynár informoval
predsedu DAC-u o činnostiach Slovenska, ktorými SR prispela k formulovaniu a prijatiu
trvalo udržateľných rozvojových cieľov (SDGs), ich prepojenia s reformou
bezpečnostného sektora, angažovanosti SR v oblasti reformy bezpečnostného sektora na
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pôde OSN ako aj o skúsenostiach získaných v rámci INCAF (The International Network on Conflict and Fragility)
v OECD. V závere spomenul spoluorganizovanie workshopu s Holandskom o revidovaní politík EÚ bezpečnostného
sektora. Erik Solheim znovu potvrdil tézu, že svetovému spoločenstvu sa podarilo vyriešiť veľa dlhodobo trvajúcich
problémov. V súčasnosti menej ako 10% obyvateľstva sveta žije pod hranicou extrémnej chudoby, predlžuje sa
priemerný vek života. Napriek tomu, že žijeme v oveľa bezpečnejšom svete ako kedykoľvek predtým, bezpečnosť
musí byť základom rozvojových politík. Medzi hlavné otázky, s ktorými sa DAC musí zaoberať, zaradil súkromné
investície, väčšiu angažovanosť súkromného sektora v rozvoji, dokončenie reformy bezpečnostného sektora a jasných
pravidiel pre vykazovanie činností v tejto oblasti ako rozvojovej pomoci.
____________________________________________________________________________________________
Mid Term Peer Review systému rozvojovej pomoci Slovenska
Dňa 7. októbra 2015 sa uskutočnila na pôde Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR OECD Mid Term Peer Review systému slovenskej
rozvojovej pomoci. Za OECD sa rokovaní zúčastnila Brenda Killen, zástupkyňa
riaditeľa OECD Direktoriátu pre rozvojovú spoluprácu a Elizabeth Thioleron. Za
MZVaEZ SR sa diskusií zúčastnili p. M. Mlynár, generálny riaditeľ sekcie
medzinárodných organizácií a rozvojovej a humanitárnej pomoci, p. J. Chlebo,
riaditeľ odboru rozvojovej pomoci, p. Z. Letková, riaditeľka Slovenskej
agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, pracovníci Odboru rozvojovej
pomoci a zástupca Stálej misie SR pri OECD v Paríži. Okrem rokovaní na MZVaEZ
SR zástupcovia OECD navštívili Ministerstvo financií SR a Platformu MVRO.
Mid Term Review vykonáva OECD v polovici päťročného cyklu pravidelného Peer Review. Rozhovory boli
zamerané na zistenie pokroku, aký SR dosiahla v budovaní systému rozvojovej spolupráce dva roky od vstupu SR
do Výboru pre rozvojovú pomoc (Development Assistance Committeee) OECD v septembri 2013. Základom
rokovania bola Správa o pripravenosti SR na vstup do DAC-u a memorandum pripravené Odborom pre rozvojovú
pomoc. Zástupcovia OECD konštatovali, že SR zlepšila celkový právny a strategický rámec rozvojovej spolupráce,
znížila počet partnerských krajín, poskytuje rozvojovú pomoc partnerským krajinám na základe strategických
dokumentov pre krajinu (country strategy papers), zlepšila verejné povedomie a vzdelávanie o rozvojovej
spolupráci a zlepšuje poskytovanie štatistických údajov. Na druhej strane Slovensko stále nemá definovanú
základnú tézu spájajúcu rozvojovú spoluprácu s národnými záujmami, globálnymi výzvami a bezpečnostným
zameraním jej zahraničnej politiky.
Podľa OECD je potrebné dosiahnuť pokrok v spôsobe, akým SR manažuje svoju rozvojovú pomoc. Medzi hlavné
výzvy aj naďalej patrí:
 posilnenie koordinácie systému rozvojovej pomoci,
 budovanie systému hodnotenia, monitorovania a poskytovanie rozvojovej pomoci na základe
dosahovania výsledkov,
 dosiahnutie finančného cieľa EÚ pre rozvojovú pomoc,
 zlepšenie modelu poskytovania rozvojovej pomoci,
 budovanie tímu rozvojových odborníkov.
____________________________________________________________________________________________
Previerka núdzovej pripravenosti sektora energetiky Slovenskej republiky
V dňoch 30. 9. – 1. 10. 2015 sa v Bratislave uskutočnila hĺbková previerka
núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky v sektore energetiky (ERR
SR 2015). Povinnosť pre SR podstupovať previerku tohto typu vyplýva z
členstva v Medzinárodnej energetickej agentúre IEA. Predstavuje
komplexnú hĺbkovú kontrolu aktuálneho stavu núdzových zásob
strategických energetických zdrojov – ropy, plynu a elektrickej energie,
stav pripravenosti a reakčnej schopnosti krajiny
v núdzových
situáciách. Previerky ERR sa konajú s periodicitou raz za 5 rokov, pričom v
prípade SR sa jedná o druhú previerku núdzovej pripravenosti od vstupu SR
do IEA (prvá previerka SR ako člena IEA sa uskutočnila v roku 2010). SR pomerne úspešne obhájila plnenie
odporúčaní IEA od poslednej previerky, najmä diverzifikačnými projektmi a implementáciou novej legislatívy.
Avšak, stále existujú oblasti, v ktorých previerkový tím IEA naznačil potenciál pre zlepšenia. Prvé znenie hodnotenia
hĺbkovej previerky núdzovej pripravenosti SR bude k dispozícii v novembri 2015. IEA ho následne pošle SR subjektom
na pripomienkovanie a finálna verzia bude uverejnená začiatkom roka 2016. Prezentácia výsledkov hodnotenia,
ktoré odprezentuje vedúci previerkového tímu, a ktorý následne obháji delegácia SR, bude pravdepodobne na zasadaní
Stálej skupiny pre núdzové otázky (SEQ) v marci 2016.
____________________________________________________________________________________________________________
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Odborný seminár k transferovému oceňovaniu s expertom z OECD
Oddelenie
medzinárodného
zdaňovania
Finančného riaditeľstva SR v spolupráci
s Daňovým inštitútom zorganizovalo v dňoch
12. až 15. októbra 2015 odborný seminár
s lektorom Stefaanom De Baetsom, expertom
OECD
na
transferové
oceňovanie.
Špecializovaný seminár bol rozdelený do dvoch
tematických celkov: Finančných transakcií a
Oceňovania nehmotného majetku.
Každá téma pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. V rámci prvej časti lektor
urobil prierez teoretickým základom, ktorý väčšina účastníkov už dobre ovláda. Venoval sa princípu nezávislého
vzťahu, analýze porovnateľnosti a tiež metódam transferového oceňovania obohateným o aktuálne diskutované témy na
pôde OECD v rámci BEPS (projekt na zamedzenie erózie základu dane a presunu ziskov). Praktická časť pozostávala
z riešenia prípadových štúdií, ktoré vychádzali z konkrétnych prípadov z praxe. Pracovalo sa v skupinách a vybraní
zástupcovia riešenie skupiny odprezentovali. Celkovo sa seminára zúčastnilo takmer 60 účastníkov – kontrolórov
z daňových úradov, ktorí sa špecializujú na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania.
Seminár bol finančne podporený z obálky MZVaEZ SR na spoločné projekty SR a OECD.
____________________________________________________________________________________________________________

OECD sa zúčastnilo seminára o hodnotení efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku
Inštitút finančnej politiky (MFSR) zorganizoval 2. novembra 2015 v spolupráci
s Medzinárodným menovým fondom seminár o hodnotení efektívnosti verejných
výdavkov na Slovensku. Cieľom bolo priblížiť koncept a zahraničné skúsenosti s
pravidelnými systematickými revíziami verejných výdavkov („spending reviews“)
ako nástrojom na vyhodnocovanie efektivity alokácie verejných zdrojov a
plánovania výdavkových programov. Na seminári vystúpil aj expert OECD –
Trevor Shaw zo Sekcie pre rozpočtovanie a verejné výdavky z Direktoriátu pre
verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalší účastníci seminára boli z Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť, Národnej banky Slovenska, analytici a zástupcovia
ministerstiev. Viac na: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10423
____________________________________________________________________________________________________________

Návšteva zástupkyne generálneho tajomníka OECD p. Mari Kiviniemi na Slovensku
OECD bola zastúpená na novembrovom Tatra samite v Bratislave. Zástupkyňa
generálneho tajomníka Mari Kiviniemi vystúpila dňa 4. novembra 2015 v paneli
„Migračná kríza – od tragédie k príležitosti na väčšiu zhodu“ a priniesla pohľad
OECD na strednodobé a dlhodobé riešenie migrácie a integráciu migrantov. Pani
M. Kiviniemi využila svoj pobyt v Bratislave aj na ďalšie dve stretnutia - so
štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR M. Saloňom k prediskutovaniu
prezentácie hlavných posolstiev Prehľadu OECD k verejnej správe v SR (Public
Governance Review), ktorá sa uskutoční 24. novembra 2015 v SR za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra R.
Kaliňáka a zástupkyne generálneho tajomníka OECD M. Kiviniemi, a so štátnym tajomníkom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny B. Ondrušom k výstupom a aktivitám OECD pre jednotlivé členské krajiny v podobe
prípravy prehľadov k politike zamestnanosti, cieleného poradenstva pre tvorbu politík pre špecifické sociálne
skupiny, dobrých príkladov v aktivačných politikách a koherentnosti politík pri eliminovaní regionálnych rozdielov
a príjmových nerovností.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
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Viete, že...
-

-

... vďaka spolupráci v rámci OECD ušetria vlády jednotlivých krajín i priemysel viac než 150
miliónov EUR ročne?
...voda je hlavné médium, cez ktoré budú dopady zmeny klímy na prírodné a človekom vytvorené
systémy najviac pociťované?
... vysoko kvalifikovaná migrácia narástla o 63% v rozpätí rokov 2000-01až 2010-11, pričom
niektoré krajiny a regióny boli viac postihnuté ostatné krajiny?
... medzi 31 miliónmi vysoko kvalifikovaných migrantov v krajinách OECD v roku 2010-11 bola
viac ako polovica žien?
...vysoko kvalifikovaní migranti z Ázie a Oceánie predstavujú viac ako štvrtinu všetkých vysoko
kvalifikovaných migrantov v krajinách OECD? Pričom najvyšší nárast počtu vysoko
kvalifikovaných migrantov je zaznamenaných z krajín Sub-saharskej Afriky, čo je región najviac
ovplyvnený rizikom odlivu mozgov...
... Čína je najväčším zdrojom migrácie pre OECD krajiny? V roku 2013 bol jeden z desiatich
migrantov pôvodom z Číny...
...hoci nárast vysoko kvalifikovanej migrácie môže byť výzvou a zároveň aj rizikom pre niektoré
pôvodné krajiny, a to najmä rozvojové, môže tiež predstavovať vysoký potenciál pokiaľ krajiny
využijú ich skúsenosti pre rozvoj...
...až 50% infekcií, ktoré sa vyskytujú v krajinách G7, môže byť odolných voči antibiotikám
I. generácie, čo môže spôsobiť v Európe a v Severnej Amerike až 50 000 úmrtí ročne?
... priemerná očakávaná dĺžka života v členských krajinách OECD prekročila hranicu 80 rokov, čo
je o 10 rokov viac, než v roku 1970?
... Slovenská republika, spoločne so Spojeným kráľovstvom a Austráliou má najvyššiu spotrebu
liekov na znižovanie hladiny cholesterolu na osobu, presahujúcu priemer ČŠ OECD o 40%?
... 24% výdavkov Slovenskej republiky na zdravotnú starostlivosť putovalo na nemocničnú
starostlivosť, 35% na ambulantnú starostlivosť, 36% na zdravotnícky materiál, a 5%
na kolektívne služby?
... v Slovenskej republike považuje takmer 75% Slovákov vo veku nad 65 rokov svoj zdravotný stav
za čiastočne alebo úplne limitujúci pre ich bežné denné aktivity, v porovnaní s 25% v Nórsku
a na Islande?
... druh rakoviny, ktorá má na svedomí najväčší počet úmrtí u mužov i žien, je rakovina hrubého
čreva a že najvyšší počet prípadov je na Slovensku a v Maďarsku?
... priemerný obyvateľ členskej krajiny OECD vyprodukuje 520 kg odpadu za jeden rok, čo je
o 30 kg menej, než v roku 2000, avšak stále o 20 kg viac, než v roku 1990?
... obnoviteľné zdroje energie predstavovali 21% výroby elektrickej energie v krajinách OECD
v roku 2014?
... medzi daňami spojenými so životným prostredím prevládajú dane z energií (69%) a z
motorových vozidiel a dopravy (28%)?
...počet obyvateľov v krajinách OECD neustále rastie? V roku 2013 žilo v krajinách OECD 1,25
mld. ľudí..
...v roku 2013 bol multilaterálnym organizáciám poskytnutý najväčší objem finančných
prostriedkov vo výške takmer 59 mld. USD (41 mld. USD členské príspevky a 18,3 mld. USD
viazané príspevky)?
... v rokoch 2012 až 2013 bolo 45% (19,5 mld. USD) všetkých výdavkov multilaterálnych
organizácií poskytnutých najmenej rozvinutým krajinám?
... súkromný sektor je kľúčovým zdrojom rozvojového financovania? V roku 2013 poskytli donori
rozvojovú pomoc vo výške 134,5 mld. USD, priame zahraničné investície v rozvojových krajinách
však dosiahli 758,2 mld. USD.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------
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Rozhovor s vedúcou služobného úradu
Úradu vlády SR
p.

Tatianou Janečkovou
Na základe Memoranda o porozumení medzi OECD a SR ste
v dňoch 5. – 16. 10. 2015 absolvovali krátkodobú stáž v OECD.
Ako hodnotíte túto stáž, priniesla Vám nový pohľad
na niektoré problematiky a v čom vidíte jej najväčší prínos?

Rada by som sa hneď v úvode vyhla používaniu slova hodnotenie, avšak veľmi
rada sa s Vami podelím o moje pocity, dojmy či novozískané poznatky, ktoré som
nadobudla prostredníctvom rozhovorov na formálnych či neformálnych
stretnutiach s kolegami z OECD. Zároveň som úprimne rada, že som mohla
absolvovať aspoň dvojtýždňovú stáž v tejto medzinárodnej organizácii, ktorá
zastrešuje niekoľko desiatok najrozvinutejších krajín sveta a ktorá spolupracuje aj
s mimovládnym sektorom, a aspoň „nachvíľu“ som mohla byť súčasťou tejto
organizácie a spoznať (relatívne) jej vnútorné fungovanie a organizáciu práce.
Postavenie OECD vnímam ako veľmi významné, a to z toho dôvodu, že vytvára priestor pre odbornú diskusiu
v rôznych oblastiach, ako napríklad zvyšovanie životnej úrovne, hospodársky rast, zamestnanosť, životné prostredie
a nie menej podstatnou oblasťou je aj oblasť etiky v podnikateľskom a štátnom sektore. Toto je mimochodom oblasť,
ktorú ja osobne považujem za jednu z najdôležitejších, a vôbec tak zásadnú, na ktorej by mali byť postavené a
budované ostatné oblasti spoločensko-hospodárskeho priestoru.
Ďalším pozitívnym aspektom aktivít tejto organizácie je poskytovanie iného pohľadu resp. spätnej väzby členským
štátom na spôsob riadenia, lepšieho spravovania štátu, a to aj formou prehľadu Public Governance Review či
nastavenia špecifických odporúčaní pre členské štáty. Pre mňa osobne boli veľmi zaujímavé diskusie na tému Code
of Conduct či Governments and Public Trust. Sú to témy, ktoré spadajú do okruhu , ktoré podporujú princíp integrity
vo verejnej správe, čo znamená, že rozhodnutia štátnych úradníkov sa majú vykonávať len vo verejnom záujme.
A uplatňovanie hodnôt, ako sú spravodlivosť, transparentnosť, zodpovednosť, protikorupčné opatrenia by mali byť
súčasťou denno-dennej činnosti organizácií verejnej správy.
Z tohto dôvodu som sa zúčastnila stretnutia s p. Yukihiko Hamadom a Danielom Gersonom, ktorí sa venujú
problematike implementácie princípu transparentnosti a integrity. Toto stretnutie bolo a je pre mňa veľmi užitočné
a prínosné, nakoľko som získala viacero informácií o rôznych mechanizmoch, ktoré tieto princípy podporujú (napr.:
regulácia lobingu, mechanizmus revolving doors, etický kódex) a cieľom ktorých je zabezpečiť vyššiu
transparentnosť a väčšiu integritu. V rámci tejto diskusie mi boli odporúčané publikácie Lobbyists, Governments and
Public Trust a Government at a Glance 2015.
_______________________________________________________________________________________________________

SR spolu s OECD realizuje spoločný projekt Budovanie kapacít a efektívna verejná správa, do
ktorého je zapojený aj Úrad vlády SR. V súčasnosti finalizuje príprava prehľadu - tzv. Public
Governance Review. Aké sú plánované ďalšie kroky v rámci tohto projektu?
Slovenská strana v spolupráci s OECD bude dňa 24.11.2015 prezentovať definitívne výsledky prehľadu
verejnej správy v SR - tzv. Public Governance Review, ktorého základy vznikli širokou diskusiou viacerých
zainteresovaných rezortov a relevantných zúčastnených subjektov.
Predbežné závery spomínaného prehľadu a z nich vyplývajúce odporúčania už boli Úradom vlády SR využité a
zohľadnené pri rozpracovaní viacerých strategických dokumentov v SR, napr. Stratégie riadenia ľudských
zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020. V stratégii boli zakomponované určité opatrenia najmä v oblasti zberu
a analýzy informácií ako základu riadenia procesov, a to vznikom centrálneho analytického a odborného útvaru na
úrovni Úradu vlády SR, ktorý by zabezpečil systémové predpoklady pre strategické riadenie a plánovanie,
systematický proces odborných konzultácií s ministerstvami, prípadne úradmi, kvalifikované analýzy dopadov
navrhovaných materiálov, ako i súvisiacich zákonov a ostatných právnych noriem.
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Toto opatrenie zároveň prispeje k transparentnému a predvídateľnému procesu koncipovania verejných politík a
stratégií smerom k podnikateľskému sektoru a občanom. Týmto spôsobom bude môcť byť posilnený synergický efekt
ich prínosu vo väzbe na parciálne riešenia problémov v rôznych oblastiach života spoločnosti, ekonomiky
a hospodárstva SR. Ďalšie opatrenia, ktoré súvisia s PGR, sú najmä oblasti strategického manažmentu štátnej služby,
jej koordinácie a líderstva.
Ďalšou úrovňou, na ktorej dochádza k aktívnemu rozpracovaniu odporúčaní PGR, je Rámec národnej stratégie
reformy verejnej správy, ktorého víziou je systémová zmena verejnej správy v prospech občanov na orientovanú,
transparentnú, rýchlo, efektívne a kvalitne poskytujúcu svoje služby v záujme podpory udržateľného rastu či tvorby
pracovných miest a sociálnej inklúzie. Opatrenia sú navrhnuté v segmentoch: tvorba a koordinácia politík,
modernizácia riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe, efektívne súdnictvo, efektívnosť výkonu verejnej správy,
zodpovednosť pri výkone verejnej správy, riadenie verejných financií a spolupráca s partnermi a mimovládnym a
neziskovým sektorom. Aplikácia týchto opatrení je reálnym výstupom výsledkov PGR, ktoré pri vhodnej realizácii
zabezpečia zlepšenie fungovania verejnej správy v SR.
___________________________________________________________________________________________
V ktorých oblastiach bude ÚV SR naďalej spolupracovať s OECD
a v čom vidíte pridanú hodnotu tejto spolupráce?
Je možné získané skúsenosti aplikovať a implementovať v rámci SR?
Úrad vlády SR bude naďalej pokračovať v aktívnej spolupráci s OECD, ktorá okrem prípravy nového zákona o
štátnej službe priamo súvisí s aj členstvom úradu vlády v zriadených pracovných skupinách Public Governance
Committee a Public Employment and Management Network. Škála oblastí, na ktoré upriamujú tieto pracovné
skupiny svoju pozornosť, je rozsiahla (napr. pracovné podmienky, líderstvo, efektívne riadenie ľudských zdrojov,
využiteľnosť a uplatniteľnosť štátneho zamestnanca v súčasných podmienkach štátnej služby, vzdelávanie štátnych
zamestnancov, služobné hodnotenie, motivácia štátnych zamestnancov a pod.).
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výsledkom dlhodobej spolupráce Úradu vlády SR s OECD je získanie
širšieho prehľadu o stave, nastavení a organizácii štátnej služby v podmienkach iných členských krajín OECD.
Pozitívne, príp. aj negatívne skúsenosti iných krajín so zavádzaním rôznych nových mechanizmov alebo politík
riadenia ľudských zdrojov tak umožňujú Úradu vlády SR lepšie a dôslednejšie koncipovať a nastavovať svoje
vlastné politiky v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Systém a organizácia štátnej služby každej členskej krajiny má
však aj svoje vlastné špecifiká, a preto získané poznatky a s tým súvisiace zmeny možno zavádzať vždy až po
zohľadnení stavu a ich realizovateľnosti v podmienkach SR. Doposiaľ sa získané poznatky využívali predovšetkým
pri príprave návrhu nového zákona o štátnej službe a už schválenej Stratégii riadenia ľudských zdrojov v štátnej
službe na roky 2015 – 2020.
_______________________________________________________________________________________________
V súčasnosti sa na Slovensku pripravuje nový zákon o štátnej službe. Pomohla Vám stáž v OECD
na získanie podnetov alebo odporúčaní, ktoré by mal nový zákon obsahovať?
Všetky aktivity OECD (stretnutia, workshopy, výsledná správa ...) v priebehu tohto roka, teda v čase prípravy
profesionalizácie štátnej služby na Slovensku, v značnej miere prispeli k získaniu nových podnetov, poznatkov
a dobrých príkladov z praxe štátnych služieb iných členských krajín. Vďaka workshopom organizovaným OECD na
území SR sa vytvorila platforma na neformálne odkomunikovanie dôvodov a zámerov Úradu vlády SR pri zavádzaní
zmien v štátnej službe prostredníctvom nového zákona zástupcom ústredných orgánov štátnej správy. Úrad vlády SR
získal množstvo podnetov aj odporúčaní, ktoré sa snažil určitým spôsobom skĺbiť s existujúcim stavom štátnej služby
v SR a reálnymi možnosťami ich implementovania prostredníctvom nového zákona, pričom zohľadnil najmä krátky
časový horizont na prípravu nového zákona.
Pridanou hodnotou výslednej správy a hodnotenia OECD k navrhovanému zákonu o štátnej službe, ktoré boli
adresované Úradu vlády SR, bolo predovšetkým poskytnutie pohľadu nezainteresovanej strany na zákon ako celok.
V správe boli vyzdvihnuté silné stránky pripravovaného zákona o štátnej službe, súčasne bola zo strany OECD
upriamená pozornosť aj na problémové oblasti, ktoré bude potrebné prepracovať. Poznatky a názory získané počas
tohto roka/stáže hodnotím ako prínosné. Z časového hľadiska ich možno aplikovať nielen aktuálne, ale aj
v budúcnosti, teda aj po prijatí nového zákona o štátnej službe na prípadné zdokonaľovanie systému štátnej služby na
Slovensku, napr. v súvislosti s vypracovaním Koncepcie odmeňovania štátnych zamestnancov a Koncepcie zavedenia
a rozvoja líderstva, ktoré sa Úrad vlády SR zaviazal vypracovať na základe Stratégie riadenia ľudských zdrojov
v štátnej službe na roky 2015 – 2020 ( schválená vládou dňa 7.10.2015).
Ďakujem za rozhovor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dávame do pozornosti
17. – 18. 11. 2015

Ministerské zasadnutie Medzinárodnej energetickej agentúry IEA
Týždeň Eurázie v OECD

23. – 26. 11. 2015

Prezentácia Prehľadu verejnej správy v SR

24. 11. 2015
30. 11. – 10. 12. 2015

zasadnutie Global Strategy Group - “Megatrends, Multilateralism and OECD’s
Future Role in a Changing World"

2. – 3. 12. 2015
31. 5. – 1. 6. 2016
1. – 2. 6. 2016

COP 21

Fórum OECD
MCM 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Anotácie k publikáciám OECD
Archív s anotáciami 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 Stálej misie SR pri OECD v Paríži
(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.
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Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko
(1961), Estónsko (2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko
(1961), Japonsko (1964), Južná Kórea (1996), Kanada (1961), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko
(1961), Nový Zéland (1973), Nórsko (1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko
(2010), Spojené kráľovstvo (1961), Španielsko (1961), Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA
(1961).
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