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ostatné dvojmesačné obdobie v OECD bolo mimoriadne rušné a len potvrdilo, že táto
organizácia zostáva pre nás inšpiráciou, zdrojom myšlienok, vedomostí a názorov na
formovanie sektorových politík SR. V súčasnosti OECD naplno žije prípravou ministerského
zasadnutia Rady (1.-2.6.2016), ktorého hlavnou témou bude „Zvýšenie produktivity pre
inkluzívny rast“. Zasadnutiu bude predchádzať OECD Fórum (31.5.2016), ktoré poskytne
priestor pre zástupcov podnikateľskej komunity, akademickej obce a širšej odbornej verejnosti
na prediskutovanie tak hlavnej ako aj nadväzujúcich tém.
Hlavnou udalosťou ostatného obdobia vo vzťahoch OECD – SR bola bezpochyby návšteva
generálneho tajomníka OECD A. Gurríu na Slovensku 18.-19.2.2016. Predstavil dve štúdie,
ktoré OECD na žiadosť SR vypracovala: „Prehľad OECD o odbornom školstve v SR“ a
„Prehľad OECD o efektívnom využívaní prostriedkov v školstve SR“. Odporúčania OECD
týkajúce sa napr. odborného vzdelávania v SR, hustoty siete škôl, počtov žiakov v triedach ako
aj systému normatívov na žiaka sa stali na Slovensku predmetom širokej diskusie. To je presne
to, v čom je pridaná hodnota OECD – prichádzať s konkrétnymi odporúčaniami pre krajinu,
šitými na mieru a odskúšanými už v iných členských krajinách. Zostáva potom už na samotnej
krajine, či sa s odporúčaniami stotožní a implementuje ich do praxe. V rámci návštevy si A.
Gurría, ako výraz ocenenia jeho prínosu k rozširovaniu globálneho vplyvu OECD, prevzal
Mierovú cenu od Neformálneho ekonomického fóra - Ekonomického klubu.
Slovensko bolo za posledné dva mesiace dvakrát zastúpené v OECD na ministerskej úrovni.
Dňa 16.3.2016 sa v OECD v Paríži na ministerskej konferencii krajín, ktoré sú stranami
Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných
obchodných operáciách, zúčastnil vtedajší minister spravodlivosti T. Borec, ktorý mal aj
separátne bilaterálne stretnutie s generálnym tajomníkom A. Gurríom. Pozitívne je možné
vnímať, že SR sa zaradila medzi tie krajiny Dohovoru, ktoré majú prijatú legislatívnu úpravu
tak na ochranu oznamovateľov korupcie, ako aj na trestnoprávnu zodpovednosť právnických
osôb. Na konferencii bola oficiálne zahájená 4. fáza hodnotenia krajín, čo sa bude týkať aj SR.
Na ministerskej úrovni bolo Slovensko zastúpené aj na zasadnutí Výboru OECD pre
poľnohospodárstvo 7.-8.4.2016 ministerkou G. Matečnou. Nárast globálnej populácie, dopyt
po zabezpečení dostatku potravín, limitované prírodné zdroje, zmena klímy a jej dopady,
narastajúca urbanizácia, to sú len niektoré z aktuálnych ekonomických, enviromentálnych
a sociálnych výziev v sektore poľnohospodárstva, na ktoré ministri hľadali riešenia na základe
vzájomnej výmeny najlepších praktík. Rozhovor s pani ministerkou k zhodnoteniu konferencie
a k doterajšej spolupráci SR s OECD v oblasti poľnohospodárstva si môžete prečítať v ďalšej
časti tohto vydania OECD v skratke.
Teší ma, že 12.2.2016 Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD schválil 5 spoločných
projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR do OECD pre rok
2016. Ich cieľom je pokračovať v podpore expertného dialógu medzi SR a OECD v záujme
hľadania spoločných riešení a využitia expertíz OECD v aktuálnych socio-ekonomických
otázkach.
Podarilo sa nám postúpiť aj v napĺňaní Memoranda o porozumení o krátkodobých pobytoch
expertov vlády SR v OECD, na základe ktorého uskutočnili v apríli 2016 dve odborné
pracovníčky Úradu vlády SR užitočnú krátkodobú stáž na Direktoriáte OECD pre verejnú
správu a teritoriálne politiky.
Vážení kolegyne a kolegovia, teším sa na dobrú spoluprácu Stálej misie SR pri OECD s Vami
pri príprave a uskutočňovaní ďalších aktivít v OECD.

Juraj Tomáš
Chargé d´affaires a.i.

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90, Email: oecd.paris@mzv.sk

STRATEGICKÉ PRIORITY A HORIZONTÁLNE PROJEKTY OECD

SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««
Štrukturálna misia OECD na Slovensku
V dňoch 14.-18. marca 2016 sa v Bratislave uskutočnila
štrukturálna misia expertov OECD za účelom prípravy
Ekonomického prehľadu OECD o SR. Práce na prehľade
budú ďalej pokračovať misiou na politickej úrovni vo februári
2017, prerokovaním prehľadu vo Výbore pre ekonomické
prehľady v apríli 2017 a predpokladaným zverejnením v máji
2017. Cyklus prác na prehľade je mimoriadne predĺžený z
dôvodu prvého predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici
2016. Špecifické kapitoly prehľadu sú zamerané na oblasť
zdravotníctva a vysokého školstva.
Štrukturálnej misie sa zúčastnili:
Zdroj: SM SR

 Peter Jarrett – riaditeľ divízie pre ekonomické prehľady
z Ekonomického direktoriátu OECD (ECO)
 Claude Giorno – senior ekonóm a vedúci slovenského desku z ECO
 Gabriel Machlica – ekonóm slovenského desku z ECO
 Andrea Brezanová – druhá tajomníčka zo Stálej misie SR pri OECD (vyslaná za rezort financií)

Návšteva riaditeľa Daňového direktoriátu OECD Pascala Saint-Amansa na Ministerstve financií SR
Dňa 3. februára 2016 sa uskutočnila návšteva riaditeľa Daňového direktoriátu OECD Pascala SaintAmansa na Ministerstve financií SR v Bratislave. Počas návštevy sa riaditeľ OECD stretol
s podpredsedom vlády a ministrom financií P. Kažimírom, štátnym tajomníkom MFSR R. Kurucom,
viceprezidentkou Finančného riaditeľstva SR D. Meager, generálnou riaditeľkou Sekcie daňovej a colnej
MFSR D. Kľučkovou, generálnou riaditeľkou Sekcie medzinárodných vzťahov M. Kobilicovou a so
zástupcami MFSR a FRSR na technickej úrovni. V rámci návštevy MFSR zorganizovalo aj stretnutie
s externými daňovými odborníkmi zo Slovenskej komory daňových poradcov, Americkej obchodnej
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komory, Slovensko-rakúskej obchodnej komory, Francúzsko-slovenskej komory, Nemeckej obchodnej
komory, Slovenskej asociácie podnikových finančníkov a spoločností Deloitte, KPMG, PWC a EY.
Bilaterálne rozhovory s podpredsedom vlády a ministrom financií SR, štátnym tajomníkom a zástupcami
MFSR a FRSR boli zamerané na nasledujúce témy:
 Aktuálny stav implementácie projektu OECD/G20 v boji proti
narúšaniu základu dane a presúvaniu ziskov (BEPS) – účelom
diskusie bola výmena informácií a skúseností s implementáciou
jednotlivých 15 aktivít akčného plánu BEPS. Dôraz bol pritom
kladený na súčasné priority OECD a plánované aktivity v roku
2016 (napr. príprava multilaterálneho nástroja na zjednodušenie
zavedenia legislatívnych zmien do bilaterálnych zmlúv o
zamedzení dvojitého zdanenia vyplývajúcich z projektu BEPS,
implementácia 4 minimálnych štandardov OECD, otvorené otázky
implementácie automatickej výmeny daňových informácií tzv.
Country-by-Country Reporting).
 Nepriame dane – Diskusia bola doplnená o súčasný stav a plány
OECD v oblasti nepriamych daní, a to predovšetkým usmernenie
OECD k DPH (s aspektom BEPS v digitálnej ekonomike a
digitálny balík EÚ k DPH) a aktuálny stav v boji proti daňovým
podvodom v oblasti DPH. S FR SR prebehla diskusia o súčasných
výzvach vo výmene dát medzi daňovými správami a interakcie
Zdroj: SM SR
medzi daňovými a colnými správami v rámci problematiky
transferového oceňovania a colnej hodnoty.
 Spolupráca s OECD počas SK PRES – riaditeľ OECD
informoval o spolupráci so súčasným predsedníctvom NL v Rade
EÚ, ich plánoch v rámci otvorených smerníc EÚ o presahoch na
SK PRES. V rámci diskusie prebehla výmena názorov na aktuálne
iniciatívy EÚ v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu
a boji proti daňovým podvodom a odporúčaniam k bilaterálnym
daňovým zmluvám a riešeniu sporov. Prerokovaná bola aj
možnosť zorganizovania spoločných akcií s OECD v priestoroch
OECD počas SK PRES. Spolupráca je tiež možná formou vyslania
experta OECD na MFSR v priebehu predsedníctva. Táto možnosť
si vyžaduje ďalšie posúdenie na oboch stranách. Zástupca OECD
tiež stručne informoval o prioritách spolupráce OECD s čínskym
predsedníctvom G20.
Na stretnutí s externými daňovými expertmi riaditeľ OECD
informoval najmä o akčnom pláne BEPS a aktuálnych výzvach
v jeho implementácii. Účastníci sa zaujímali predovšetkým
o praktické otázky k transferovému oceňovaniu a o implementáciu
pravidiel z akčného plánu BEPS v prípade malých a stredných
podnikov.

Zdroj: SM SR

Návšteva pomohla pokročiť v dialógu OECD s Ministerstvom financií SR a Finančným riaditeľstvom SR
o možnej spolupráci počas SK PRES. Prispela k propagácii agendy OECD v daňovej oblasti medzi
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odbornou verejnosťou na Slovensku a poskytla ďalšiu príležitosť na výmenu názorov medzi daňovými
odborníkmi zo štátnej správy a z privátneho sektora. Návšteva bola zo strany OECD ako aj zo strany MFSR,
FRSR a odbornej verejnosti hodnotená veľmi pozitívne. V závislosti od ďalších konzultácií v rámci MFSR
a FRSR, ako aj interne v OECD, a samozrejme v závislosti od vývoja iniciatív v EÚ bude spolupráca ďalej
konkretizovaná pred začiatkom SK PRES.
Stretnutie zástupcov daňových správ k "Panama Papers" v OECD
V priestoroch OECD sa 13. apríla 2016 uskutočnilo stretnutie
zástupcov daňových správ združených v globálnej sieti pre spoluprácu
a výmenu daňových informácií (JITSIC). Účelom stretnutia bolo
diskutovať o možnostiach získania dát, spolupráce a zdieľania
informácií v súvislosti s kauzou "Panama Papers". Účastníci z
radov členov OECD a G20 si vymenili názory na panamské
dokumenty a preskúmali mechanizmy potrebné na vzájomnú
súčinnosť. Slovenskú republiku zastupovala viceprezidentka Finančnej
správy SR Dana Meager.
Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe kolektívnej akcie a na
spoločnom akčnom pláne. Členovia globálnej siete sa tiež dohodli na
úzkej spolupráci s využitím existujúcich právnych nástrojov na
Zdroj: SM SR
dosiahnutie maximálneho účinku. Na zrýchlenie spolupráce zvažujú
zriadenie task force a menších pracovných skupín. Daňové správy sa
zároveň zhodli na tom, že je potrebné vyzývať daňovníkov, ktorí sa vyhýbajú daňovej povinnosti, aby si túto
povinnosť dobrovoľne splnili.
Jednotlivé daňové správy si zabezpečia svoje následné opatrenia v súlade so svojimi vnútroštátnymi
právnymi predpismi a príslušnými dohodami o zdieľaní informácií. Diskusie sú v súvislosti s panamskými
dokumentmi dôverné a OECD nemá informácie o konkrétnych daňovníkoch.
Ďalšie stretnutie siete JITSIC je plánované na 13. júna 2016.
Februárový priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky
OECD znížila odhady globálneho rastu a vyzýva na kolektívne konanie
Hlavná ekonómka OECD Catherine L. Mann zverejnila 18. februára 2016 priebežný výhľad vývoja svetovej
ekonomiky. Globálny rast ekonomiky by mal podľa OECD byť v roku 2016 na rovnakej úrovni ako v roku
2015 (3,0%), čo predstavuje najnižšie tempo rastu za posledných päť rokov. OECD oproti výhľadu
z novembra 2015 znížila odhady globálneho rastu a rastu väčšiny veľkých ekonomík na rok 2016 ako
aj 2017 - rast v mnohých rozvíjajúcich sa ekonomikách spomaľuje, vyspelé ekonomiky zaznamenávajú
veľmi mierne oživenie a nízke ceny oslabujú exportérov komodít. Obchod a investície sú stále nedostatočné.
Stagnujúci dopyt vedie k nízkej inflácii a nedostatočnému rastu miezd a zamestnanosti. OECD upozorňuje
na riziká finančnej nestability - pokles cien akcií a zvýšenú volatilitu na trhu. Niektoré rozvíjajúce sa
ekonomiky sú obzvlášť citlivé na prudké pohyby výmenných kurzov a dopady vysokého dlhu domácností.
OECD odporúča silnejšie kolektívne politiky za účelom posilnenia dopytu a silnejšieho, trvalého
rastu. Podľa hlavnej ekonómky „Vzhľadom na významné riziká finančného sektora, volatilitu a dlh
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v rozvíjajúcich sa ekonomikách sa žiada urgentná kolektívna akcia s dôrazom na lepšie využívanie
fiškálnych a prorastových politík“.
OECD eurozóne predpovedá iba pomalý rast, so slabými
investíciami a pretrvávajúcou vysokou nezamestnanosťou.
Pomalé oživenie v eurozóne má závažné dopady na oživenie
svetovej ekonomiky a Európu ponecháva zraniteľnú voči
globálnym otrasom. Hlavným problémom je riziko, že eurozóna
zostane na nízkom raste, nízkej inflácii, bez generovania
vyšších investícií, inovácií a realokácií zdrojov, ktoré by
posilnili produktivitu a rast zamestnanosti. OECD
upozorňuje na príliš pomalé štrukturálne reformy v eurozóne
ako celku a potrebu väčších ambícií.
Konštatuje tiež pomalý pokrok pri vytváraní priaznivejších podmienok pre európsku integráciu
prostredníctvom jednotného trhu EÚ, realizácia Junckerovho investičného plánu zatiaľ nepriniesla
cielené zvýšenie investícií, dôležitá je ďalšia harmonizácia a zníženie regulácie v EÚ. OECD opätovne
akcentuje vysoké zadĺženie súkromného sektora, vysokú mieru nesplácaných úverov, ktoré brzdia
úverový kanál transmisie menovej politiky v niekoľkých krajinách eurozóny. OECD preto odporúča
znižovanie dlhu, dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov.

Zdroj: OECD

Riziká finančnej nestability sú podľa OECD značné, neistota a volatilita finančných trhov v globálnom
meradle narástla. Európske finančné podniky boli zasiahnuté obzvlášť tvrdo s výrazným zvýšením spreadov
a poklesom cien akcií bánk o viac ako 20% od začiatku roka 2016. Finančné podmienky sa za posledných
18 mesiacov v EMEs zhoršili, najviac boli postihnuté krajiny s veľkými deficitmi bežného účtu (s výnimkou
Indie) a s vysokou závislosťou od vývozu komodít. Podľa OECD je kľúčovým rizikom v mnohých EMEs
(najmä Číny) rýchly rast dlhu v súkromnom sektore a relatívne vysoká miera zadĺženosti. Čína sa tým
vystavuje riziku zhoršenia finančných podmienok ako aj riziku zlej alokácie kapitálu.

5

Odhady hospodárskeho rastu vo vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomikách:
Vývoj reálneho HDP v %.
Prognóza na rok 2016
Február Rozdiel
2016
oproti
prognóze
z
novembra
2015
Globálny
rast
USA
Eurozóna
Nemecko
Francúzsko
Taliansko
UK
Japonsko
Kanada
Čína
India
Brazília
Zdroj: OECD

Prognóza na rok 2017
Február
Rozdiel
2016
oproti
prognóze
z
novembra
2015

3,0

-0,3

3,3

-0,3

2,0
1,4
1,3
1,2
1,0
2,1
0,8
1,4
6,5
7,4
-4,0

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

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

-0,2
-0,2
-0,3
-0,1
0,0
-0,3
0,1
-0,1
0,0
-0,1
-1,8

Posolstvá priebežného výhľadu OECD pre hospodárske politiky:
 OECD vzhľadom na vývoj inflácie a reakcie kapitálových trhov odporúča uvoľnenú menovú politiku.
Poukazuje však na to, že sa krajiny nemajú spoliehať iba na menovú politiku, ktorá zatiaľ nepodporila
dostatočne globálny dopyt. Potrebné je viac využiť fiškálne a štrukturálne páky.
 OECD vyzýva k silnejšej kolektívnej reakcii fiškálnej politiky na podporu rastu a vytvoreniu
priaznivejšieho prostredia pre štrukturálne politiky zvyšujúce produktivitu. Vlády v mnohých
krajinách sú v súčasnosti schopné požičiavať si na dlhšiu dobu pri veľmi nízkych úrokových sadzbách, čo
v skutočnosti zvyšuje fiškálny priestor. Mnohé krajiny majú priestor pre fiškálnu expanziu na posilnenie
dopytu pri zachovaní fiškálnej udržateľnosti.
 Záväzok ku kolektívnemu zvýšeniu verejných investícií by posilnil dopyt, projekty kvalitnej
infraštruktúry by prispeli k podpore ďalšieho rastu. Na zvýšenie účinkov kolektívneho konania sú
potrebné prorastové štrukturálne reformy, ktoré by súkromnému sektoru umožnili profitovať z
dodatočnej infraštruktúry, najmä v Európskej únii.
 OECD upozorňuje, že pri nezmenených politikách je možné očakávať nízky rast vyznačujúci sa nízkym
dopytom, nízkymi investíciami, nízkou infláciou, neuspokojivými výsledkami trhu práce a slabým rastom
produktivity. Podľa organizácie je na zrýchlenie globálnej ekonomickej aktivity taktiež nevyhnutné
oživenie investícií v privátnom sektore a rast miezd.
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Priebežná správa OECD „Cesta k rastu 2016“
Publikácia OECD „Cesta k rastu 2016“ (Going for Growth 2016) ponúka komplexné posúdenie toho, ako
reformy vládnej politiky ovplyvňujú ekonomickú výkonnosť a životné podmienky občanov. OECD
sústreďuje pozornosť na nové priority oživenia rastu a zdôrazňuje význam synergií medzi politikami pri
navrhovaní reforiem. V tohtoročnom vydaní sa organizácia zamerala predovšetkým na krajiny skupiny G20,
pre ktoré zverejnila aj tzv. country notes. V budúcoročnom vydaní budú publikované country notes pre
všetky krajiny OECD (vrátane SK) s odporúčaniami pre tvorbu politík. Publikácia OECD ponúka vládam
komplexné hodnotenie s cieľom nastavenia vhodných reformných politík na zvýšenie prosperity ich
občanov.
Hlavné posolstvá publikácie Cesta k rastu 2016:
1. Spomalenie tempa reforiem, ktoré bolo viditeľné v rokoch 2013-2014, pokračovalo aj v priebehu roka
2015, a to najmä vo vyspelých ekonomikách, ale aj v niektorých rozvíjajúcich sa ekonomikách.
2. Nové reformy v roku 2015 boli zamerané najmä na zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvyšovanie účasti
žien na trhu práce. OECD konštatuje nedostatočný pokrok v reformách na podporu inovácií a v
zefektívnení regulácie trhu práce a trhu výrobkov - dôležité aspekty zvyšovania produktivity.
3. Juhoeurópske krajiny (Taliansko a Španielsko) dosiahli väčší pokrok v reformnom úsilí v porovnaní so
severom Európy, ktorý bol menej ovplyvnený celosvetovou hospodárskou krízou.
4. Medzi vyspelé mimoeurópske krajiny, ktoré implementovali relatívne vysoký počet opatrení
odporúčaných v predchádzajúcom vydaní Going for Growth patrí Japonsko. Z rozvíjajúcich sa ekonomík
je to Čína, India a Mexiko.
5. Krajinám s vysokou príjmovou nerovnosťou väčšina nedávno prijatých opatrení pravdepodobne pomáha
zužovať distribúciu príjmov. Opatrenia prijaté na zvýšenie rastu však len s malou pravdepodobnosťou
pomôžu krajinám s najvyšším deficitom bežného účtu zúžiť ich vonkajšie nerovnováhy.

Zdroj :OECD

Pri posudzovaní implementácie opatrení navrhovaných OECD, organizácia zaradila SK do jednej skupiny
s GR, IT, IE, PT a ES kvôli spoločnej výzve – extrémne vysokej dlhodobej nezamestnanosti a vysokej
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nezamestnanosti mladých (viď graf nižšie). Spoločnou charakteristikou skupiny sú aj pozitívne vyzdvihnuté
predchádzajúce reformy trhu práce, ktoré zlepšili nákladovú konkurencieschopnosť.

Podiel nezamestnanosti mladých a dlhodobo nezamestnaných v % (r. 2014)

Zdroj :OECD

Najdôležitejšou reformnou agendou pre túto skupinu zostáva podľa OECD implementácia širokej škály
politík na zlepšenie pracovných príležitostí pre nezamestnaných a uľahčenie ich návratu do práce. Okrem
toho OECD odporúča reformy na zvýšenie produktivity na zabezpečenie oživenia outputu a zamestnanosti
v strednodobom a dlhodobom horizonte. Všetky krajiny v tejto skupine majú rozšíriť a zlepšiť účinnosť
aktívnych politík trhu práce (napr. pomoc pri hľadaní zamestnania a školiace programy). OECD tiež
odporúča reformy za účelom zvyšovania kvality povinného a terciárneho vzdelávania, znižovania nesúladu
medzi ponukou a dopytom na trhu práce, znižovanie administratívnej záťaže a prekážok vstupu v
špecifických sektoroch (sieťové odvetvia, maloobchod a profesijné služby).
Implementácia štrukturálnych reforiem
 V priemere bolo vo vyspelých ekonomikách úplne implementovaných asi 14% odporúčaní OECD
publikovaných v Going for Growth 2015 a 36% odporúčaní bolo v procese implementácie. (Úplná
implementácia znamená prijatie príslušnej legislatívy alebo významných opatrení v rozpočte v roku
2015). Rozvíjajúce sa ekonomiky plne implementovali nižší podiel odporúčaní ako vyspelé ekonomiky
(8%), avšak vyšší podiel odporúčaní bol v procese realizácie (47%). V nominálnom vyjadrení reformy v
roku 2015 spomalili tempo ešte viac ako počas 2013-2014.
 OECD upozorňuje, že tempo reforiem v ekonomikách eurozóny s prebytkom bežného účtu zostáva aj
naďalej podstatne nižšie ako u ekonomík eurozóny s deficitom bežného účtu.
Výzvy v oblasti reforiem
 Pri navrhovaní reformných stratégií na udržateľné zvýšenie životnej úrovne občanov musia vlády z
celého sveta riešiť hlboké štrukturálne nedostatky, ktoré sa krízou odhalili, ale v mnohých prípadoch
vznikli dávno pred ňou.
 Spomalenie rastu produktivity na celom svete sa vyznačuje rozširovaním rozptylu rastu produktivity
medzi podnikmi naprieč priemyselnými odvetviami, najmä medzi nadnárodnými podnikmi, ktoré si
udržali stabilný rast produktivity a ostatnými podnikmi. Prioritou pre reformy je podľa OECD
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odstránenie prekážok, ktoré potláčajú podnikanie a obmedzujú schopnosti podnikov, aby čo
najviac využívali vedomosti a šírenie technológií.
 Zníženie nezamestnanosti je naďalej hlavný problém v mnohých krajinách, najmä v krajinách južnej
a strednej Európy, v ktorých je stále mimoriadne vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti. Ďalšie krajiny
čelia pomerne vysokým podielom odchodov z trhu práce (napr. USA), nízkej účasti žien na trhu práce
(KO a JP) alebo vysokým výskytom neformálneho zamestnania (väčšina rozvíjajúcich sa trhových
ekonomík). OECD označila riešenie výziev týkajúcich sa trhu práce ako prioritu s cieľom zvýšiť
inkluzívnosť rastu.
Reformy v kontexte slabého dopytu
OECD vzhľadom na slabé vyhliadky globálneho rastu odporúča uprednostňovať reformy, ktoré sú popri
posilnení zamestnanosti a produktivity najvhodnejšie na podporu ekonomickej aktivity v krátkodobom
horizonte:
 Reformy na znižovanie prekážok pre vstup do sektorov so službami s potlačovaným dopytom,
reformy nárokov na dávky v oblasti zdravotníctva a dôchodkov, ako aj reformy politík bývania a
programov pomoci pri hľadaní zamestnania na uľahčenie geografickej a pracovnej mobility.
 Zvýšenie krátkodobých prínosov zo štrukturálnych reforiem si tiež vyžaduje, aby sa riešili zvyšné
dysfunkcie finančného sektora s cieľom zlepšiť úverový tok do domácností a podnikov s obmedzeným
prístupom na finančné trhy.
 V eurozóne by väčšia synchronizácia reforiem pomohla znížiť náklady na zmenu (transition costs)
poskytnutím väčšieho priestoru menovej politike s cieľom zmierniť možný nárast reálnych úrokových
sadzieb vyplývajúcich z trvalo nízkej inflácie.
 Krajiny s veľmi obmedzeným priestorom v rozpočte budú pravdepodobne musieť uprednostniť vysoké
krátkodobé výnosy alebo nízko-nákladové opatrenia a budú musieť zabezpečiť, že ostatné opatrenia budú
financované z prostriedkov čo najviac priaznivých pre zamestnanosť a rast.

»» ENERGETIKA ««
Zasadnutie na vysokej úrovni - big IdEAs – s podpredsedom EK a komisárom pre Energetickú úniu
Marošom Šefčovičom
V rámci novozavedených zasadnutí IEA série big IdEAs na vysokej úrovni sa
15. februára 2016 konalo v poradí tretie zasadnutie série big IdEAs na vysokej
úrovni, ktorého hlavným rečníkom bol podpredseda EK a komisár pre
Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Ústrednou témou komisárovej prezentácie
boli ciele a priority Energetickej únie v dosahovaní nízkouhlíkového
bezpečného a konkurencieschopného hospodárstva a vytýčenie roka 2016 ako
roka dodania prvých výsledkov práce na budovaní tejto únie.
M. Šefčovič úvodom pripomenul dôvody tvorby prvých európskych spoločenstiev, v ktorých centre bol
práve sektor energetiky (ESUO, EHS, Euroatom), čím poukázal na pokračujúcu potrebu integrácie
európskeho energetického trhu. Vychádzajúc z rozdielnych energetických záujmov a priorít jednotlivých
ČŠ EÚ, tvorba jednotného energetického trhu zaostala. Čo jednotlivé ČŠ majú spoločné, je závislosť od
dodávok primárnych zdrojov energie. Je nesporným faktom, že európsky energetický systém čelí potrebe
zaistiť bezpečnú, udržateľnú, cenovo dostupnú a konkurencieschopnú energiu pre všetkých. Podstatná
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M. Šefčovič, podpredseda EK a komisár pre Energetickú
úniu
Zdroj: IEA

úroveň závislosti od dodávok energií (predovšetkým zemného
plynu) vystavuje ČŠ rôznym rizikám (disruption - prerušenie
dodávok). Energetická únia si kladie za cieľ odstrániť
prekážky (nekoordinované vnútroštátne politiky, absencia
jednotného postoja vo vzťahu k tretím krajinám a pod.)
smerom k skutočnej trhovej integrácii. Nástrojom tohto typu
integrácie má byť koherentnejší súbor opatrení
v energetickej politike na úrovni EÚ a ČŠ založených na
princípoch „5 Ds" – dekarbonizácia hospodárstva,
demokratizácia v energetickej výrobe, digitalizácia procesov,
diverzifikácia dodávok, disrupcia – odolonosť voči prerušeniu
dodávok.

Podľa slov M. Šefčoviča, Parížska klimatická dohoda
z decembra 2015 (COP21) je významným míľnikom
v dekabornizačnom procese hospodárstva EÚ, ktoré sa okrem iného opiera o rámcovú klimatickú politiku
do r. 2030. Adekvátne nastavenú schému obchodovania s emisiami vníma ETS za kľúčovú. Tvorba
Energetickej únie má priniesť bezpečné, udržateľné a cenovo dostupné dodávky energií, formovanie
konkurenčného energetického trhu, posilnenie pozície EÚ ako negociátora na globálnej scéne a to všetko za
plnenia cieľov klimatickej politiky. Prvé ovocie v tomto smerovaní má dozrieť už pred koncom roka 2016
v podobe balíčka bezpečných dodávok energie (SoS – security of supply), ktorého obsahom má byť
upravený legislatívny rámec (revízie niekoľkých smerníc) primárne orientujúci sa na dodávky zemného
plynu, tvorbu štruktúry trhu s elektrinou (electricity market design), dopravný sektor a sektor budov
a stanovenie ceny uhlíka v rámci ETS. V súvislosti s nastavením ETS komisár M. Šefčovič neopomenul
dôležitosť spolupráce s globálnymi partnermi (Čína, India), nakoľko na to, aby ETS plnila dohodnuté
ciele z COP21, je potreba tvorby globálnych noriem pre uhlík. Záverom sa stotožnil s nemeckým
ekonómom K. Schwabom, ktorý súčasnú globálnu situáciu považuje za štvrtú industrializáciu, ktorá čelí
novým výzvam a príležitostiam.
Počas diskusie sa prítomní veľvyslanci obrátili na komisára
s neľahkými otázkami, avšak berúc do úvahy komplexnosť
a závažnosť predostretej témy, neboli prekvapením. Turecko
poukázalo na výhody budovania južného plynového koridoru
a spolu s Írskom sa zaujímali, do akej miery nízke ceny
energií ovplyvnia vývoj obnoviteľných a nízkouhlíkových
energetických zdrojov. Nórsko nadviazalo otázkou, ako
v prípade nízkych cien konvenčných energií udržať investorov
do nekonvenčných a nákladovo náročnejších foriem energií.
Komisár argumentoval technologickým vývojom a vďaka
nemu znižujúcim sa nákladom a rastúcim záujmom investorov. Zľava doprava: M. Šefčovič (podpredseda EK a
Holandsko poukázalo na problematickosť stanovenia ceny komisár pre Energetickú úniu), B. Žemberová (tretia
SM SR pri OECD), J. Tomáš (poverený
uhlíka a ETS, hoci ETS je vnímaná ako kľúčová tajomníčka
vedením SM SR pri OECD)
v dekarbonizácii. Francúzsko veľmi stručne, zato ostro, Zdroj: IEA
upriamilo pozornosť na najvýznamnejšieho energetického
partnera EÚ – Ruskú federáciu. Komisár pripomenul vysokú bonitu EÚ ako významného obchodného
partnera RF, ako aj na fakt, že toto je aj vnímanie RF, preto je nutné adekvátne odkomunikovať
rešpektovanie vzájomných legislatívno – obchodných procesov. M. Šefčovič sa v tejto súvislosti oprel aj o
projekt North Stream II, ktorý je prezentovaný ako komerčný projekt, ale položil otázku, prečo ak sa má
jednať „len" o komerčný projekt, púta najvyššiu politickú pozornosť. Zástupca zo Stálej misie SR pri OECD
J. Tomáš pripomenul blížiace sa predsedníctvo SR v Rade EÚ a výzvy, ktorým bude počas
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nadchádzajúceho obdobia čeliť, predovšetkým tú, kde harmonizovaním rôznorodosti pozícií ČŠ sa bude
usilovať o tvorbu jednotného energetického trhu EÚ.
Zasadnutia na vysokej úrovni série big IdEAs sú novinkou, ktorú zaviedol nový výkonný riaditeľ IEA
F.Birol, a za krátku dobu sa stali obrovským úspechom. Myšlienkotvorcovia, lídri s rozhodovacou
právomocou a iné významné osobnosti sú oslovené a pozvané do diskusného panela, kde preberú funkciu
hlavného rečníka na širokú škálu aktuálnych a relevantných tém prepojených na sektor energetiky.
Zasadnutia big IdEAs na vysokej úrovni sú vysielané naživo prostredníctvom webcast-u IEA, záznam
zo zasadnutia s M. Šefčovičom možno sledovať na:
https://www.iea.org/newsroomandevents/events/bigideas/.

Strednodobý výhľad IEA na trhu s ropou do roku 2021
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v marci 2016 vydala Strednodobý
výhľad na trhu s ropou do roku 2021. Tohtoročné vydanie Strednodobého výhľadu
na trhu s ropou na nasledujúce päťročné obdobie (do roku 2021) je poznačené
významne nízkymi cenami ropy na globálnych trhoch a s nimi spájajúcimi sa
neistotami – či tieto nízke úrovne cien povedú k silnému nárastu dopytu po rope
a/alebo k zániku vysoko nákladovej produkcii ropy a/alebo či prinútia najväčšiu
skupinu krajín produkujúcich ropu znížiť výrobu tak, aby sa ceny ropy mohli
stabilizovať.
Analytici sledujúci vývoj na globálnych ropných trhoch sa snažili odhadnúť, kedy sa ropný trh vráti späť do
rovnováhy. Pred rokom sa odhadoval ako kľúčový koniec roka 2015, ale prvý kvartál roku 2016
vyznačujúci sa len miernym nárastom cien a stále významnými zásobami posúvajú hranicu odhadu až do
roku 2017, v ktorom by sa ako-tak ponuka s dopytom mali vyrovnať, ale tlak na nízku úroveň cien bude
naďalej vyvíjaný významným množstvom naakumulovaných zásob. To, čo by mohlo v krátkodobom období
zamiešať karty v prospech stabilizácie cien ropy, by bol výraznejší než očakávaný prepad v produkcii na
strane krajín mimo OPEC (a to už v roku 2016) a/alebo podstatný nárast v dopyte, na čo vyhliadky v čase
publikovania tejto Správy žiaľ neboli zaznamenané.
Správa jasne konštatuje, že doteraz platiaca teória z pred niekoľkých rokov o tom, že dodávky ropy
dosahujúce najvyšších úrovni budú mať za následok významný rast cien (keďže dodávky by boli
stimulované rastúcim dopytom), bola nesprávna. Dnešná situácia je jasným dôkazom toho ako pri vysokých
dodávkach klesli ceny na 12 ročné minimá, čo sa podarilo dosiahnuť rozsiahlou technologickou
inováciou (ktorá zjednodušila dodanie ropy na trhy), štrukturálnymi hospodárskymi zmenami v
kľúčových rozvíjajúcich sa krajinách, ako aj implementáciou opatrení v energetickej efektívnosti na celom
svete. Správa predpovedá, že do roku 2021 globálny dopyt po rope zaznamená cca 1,2% nárast (z 94,4
mb/d v roku 2015 na 101,6 mb/d v roku 2021), kde hranicu 100 mb/d by mal globálny dopyt prekročiť na
prelome 2019/2020. Významný podiel na náraste dopytu budú mať ázijské krajiny mimo OECD, kde sa po
dosiahnutí úrovne 23,7 mb/d v roku 2015 očakáva zvýšenie na 28,9 mb/d v roku 2021.
Vývoj dodávok ropy do roku 2021 Správa predpovedá taktiež so zvýšením (100,5 mb/d), pričom v
tejto predpovedi sa uvažuje so zvyšujúcim sa podielom produkcie Iránu od roku 2016. Krajiny mimo
OPEC sa na celkových odhadovaných dodávkach majú v roku 2021 podieľať takmer 60%.
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Viac o Správe na: http://www.iea.org/bookshop/718-Medium-Term_Oil_Market_Report_2016.

»» BOJ S KORUPCIOU ««
Ministerská konferencia krajín Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných
činiteľov 16.3.2016
Dňa 16.3.2016 sa v OECD v Paríži konala ministerská konferencia krajín, ktoré sú stranami Dohovoru
OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných
operáciách. Účastníci konferencie vyzdvihli kľúčovú úlohu OECD v globálnom úsilí boja proti korupcii.
Potvrdili svoj záväzok v pokračovaní implementácie tohto Dohovoru a vyzvali na zvýšenie úsilia najmä
v oblasti vynútiteľnosti. 50 krajín pristúpilo k ministerskej deklarácii prijatej
počas konferencie, čím sa zaviazali bojovať so
všetkými formami korupcie a podplácania, zlepšiť
medzinárodnú spoluprácu, podporiť ochranu
oznamovateľov,
posilniť
verejno-súkromnoobčianske partnerstvo v boji proti korupcii
a aktívnejšie využívať zmierovacie konanie pri
prípadoch korupcie.

Zdroj: SM SR

Za SR sa ministerskej konferencie zúčastnil
vtedajší minister spravodlivosti SR Tomáš
Borec. V rámci jeho bilaterálneho stretnutia s
generálnym tajomníkom OECD A.Gurría ocenil
doterajšiu spoluprácu so SR vo viacerých oblastiach
a vyjadril pripravenosť OECD pokračovať v
spoločnom projekte e-learningu pre predchádzanie
korupcie. V súčasnosti sa pre medzinárodné
spoločenstvo javí za kľúčové rozšírenie platnosti
Dohovoru aj na ďalšie krajiny G20 a na nečlenské
krajiny Dohovoru – najmä na Čínu, Indiu, Malajziu,

Zdroj: OECD

Thajsko a Indonéziu.

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««
Zasadnutie Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na úrovni ministrov
V dňoch 7. – 8. apríla 2016 sa v Paríži konalo Zasadnutie Výboru OECD pre poľnohospodárstvo
(CoAG) na úrovni ministrov. Nosnou témou ministerského zasadnutia boli „Lepšie politiky pre
dosiahnutie produktívneho, udržateľného a odolného svetového potravinového systému".
Spolupredsedami zasadnutia boli minister poľnohospodárstva, agropotravinárstva a lesného hospodárstva
FR S. Le Foll a minister poľnohospodárstva USA T. Vilsack, ktorí spoločne s GT OECD A. Gurríom
otvorili Ministerské zasadnutie. SR reprezentovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka G.
Matečná.
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Po šiestich rokoch (posledné ministerské zasadnutie v OECD sa uskutočnilo v roku 2010) mali ministri
možnosť zhodnotiť, či sú politiky ich vlád správne nasmerované na riešenie najdôležitejších
ekonomických, environmentálnych, či sociálnych výziev súčasnosti. Ministri hľadali riešenia pre také
výzvy, akými sú nárast globálnej populácie, zabezpečenie dostatku potravín, limitované prírodné
zdroje, zmena klímy a jej dopady, narastajúca urbanizácia, potreba zvyšovania
konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho sektora a i.
Ministri sa zhodli na tom, že politiky musia vyplývať zo silnej medzinárodnej spolupráce, byť odolné a
majú podporovať produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora i
vidieckych oblastí. V záujme dosiahnutia silných politík sú potrebné: inovácia, správne riadenie rizík,
adaptácia na zmenu klímy, udržateľné využívanie vody, pôdy a lesov, zintenzívnenie obchodu, revitalizácia
vidieckych oblastí s väčším počtom pracovných ponúk, zodpovedné riadenie poľnohospodárskych a
potravinových systémov, konzistentné politické balíčky, angažovanosť zainteresovaných strán,
medzinárodná spolupráca a v neposlednom rade práca OECD v týchto oblastiach.
Ministerské zasadnutie tvorili dve plenárne zasadnutia nasledované diskusnými skupinami, do ktorých boli
ministri rozdelení. Hlavná téma I. Plenárneho zasadnutia
bola „Nová politická paradigma pre poľnohospodárstvo
a výživu“, v rámci ktorej sa ministri zhodli na alarmujúcej
situácii osôb pracujúcich v agrosektore, ktorí majú
veľmi nízku mzdu, a nemajú dostatočné práva, a tak
patria do najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov. Ministri
uznali potrebu zabezpečiť prenos znalostí a priviesť
mladých ľudí k poľnohospodárstvu kvôli neustálemu
zvyšovaniu veku poľnohospodárov. Ministri pripustili, že
neexistuje
rozdiel
medzi
ekonomickou
a
environmentálnou výkonnosťou, je však náročné
hovoriť o udržateľnosti, keď na africkom kontinente žijú
ľudia, ktorí nemajú prístup k potravinám niekedy aj po
dobu troch dní. Ministri postavili do popredia potrebu
investícií do výskumu, vývoja a inovácií, v záujme
dosiahnutia poľnohospodárstva založeného na poznatkoch.
Hlavná téma II. Plenárneho zasadnutia bola “Od
spoločných cieľov ku konkrétnym krokom”, v rámci ktorej
sa ministri zhodli na urgentnej potrebe zníženia dávok
antibiotík u zvierat, na potrebe oživenia vidieckych
oblastí do roku 2020, ktoré čelia rastúcej miere
urbanizácie, a na dôležitosti investícií do ľudského Zdroj: OECD
kapitálu. Ministri súhlasili s názorom, že zvyšovanie
produktivity si protirečí s bojom proti klimatickým cieľom, a preto v záujme predísť poškodeniu
životného prostredia sa zhodli na snahe efektívnejšie využívať vodné zdroje, vybudovať dostatočnú
zavlažovaciu infraštruktúru a zabezpečiť súčinnosť viacerých rezortov a občianskej spoločnosti.
Témou oficiálnej pracovnej večere, ktorú podával GT OECD A. Gurría, bolo „Posilnenie medzinárodnej
spolupráce v oblasti globálneho obchodu, investícií a inovácií“. Témou pracovného obeda, ktorú podávala
zástupkyňa GT OECD M. Kiviniemi bola „Tvorba globálnej potravinovej bezpečnosti“.
Na záver zasadnutia prijali ministri spoločnú Ministerskú deklaráciu o lepších politikách v záujme
dosiahnutia produktívnych, udržateľných a odolných globálnych poľnohospodárskych a
potravinových systémov. OECD sa zaviazala pokračovať vo svojej práci v oblasti vytvárania jasných a
konzistentných politických balíčkov a naďalej priorizovať integrované a inovačné politiky a systémy,
13

ktorých základom bude silné postavenie zdravia ľudí, zvierat a rastlín v potravinovom dodávateľskom
reťazci.
Ministri sa dohodli na opätovnom zorganizovaní ministerského zasadnutia v OECD v horizonte 5-6
rokov, počas ktorého zhodnotia vývoj v oblasti implementácie politík v záujme dosiahnutia
produktívneho, udržateľného a odolného potravinového systému.

Osvojenie si územného prístupu v oblastiach potravinovej bezpečnosti a politík zameraných na výživu
Potravinová neistota a podvýživa patria medzi najdôležitejšie
medzinárodné obavy, a to predovšetkým vo vidieckych oblastiach. Podľa
publikácie je im z globálneho hľadiska venovaná dostatočná pozornosť,
vrátane investícií, hoci dosiahnuté výsledky sú zmiešané a ich účinnosť
otázna. Niektoré krajiny dosiahli pokrok na národnej úrovni, značná
časť ich obyvateľstva (častokrát sústredená v špecifických geografických
oblastiach) je však naďalej zasiahnutá potravinovou neistotou.
Potravinová neistota a chudoba sú výrazne prepojené a sú zároveň
charakterizované silným územným aspektom. V záujme vytvoriť účinné
a dlhodobé riešenia je potrebný prístup zdola nahor (tzv. „bottom-up
approach“) a tiež politické odpovede šité na mieru špecifickým výzvam
každého územia, berúc do úvahy potrebu multidimenzionálneho
charakteru.
V priebehu mesiaca apríl 2016 sa uskutočnilo v priestoroch Konferenčného centra OECD zverejnenie
spoločnej publikácie OECD, Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Fondu OSN pre
rozvoj kapitálu (UNCDF) s názvom „Osvojenie si územného prístupu v oblastiach potravinovej
bezpečnosti a politík zameraných na výživu“. Táto publikácia je jedným z výstupov ich spoločnej
viacročnej a viacfázovej iniciatívy, ktorej cieľom je ohodnotiť politiky zamerané na bezpečnosť
potravín a výživu z územnej perspektívy. Spoločná iniciatíva vznikla práve v záujme vytvorenia,
ohodnotenia a podpory inovatívnych prístupov politík a vládnych mechanizmov, ktoré slúžia na vylepšenie
úrovne potravinovej bezpečnosti a výživy v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách. Prvú fázu iniciatívy
tvoril vývoj koncepčného rámca pre územný prístup k potravinovej bezpečnosti a politike v oblasti
výživy. Táto fáza bola podporená nemeckým Federálnym ministerstvom pre potraviny a poľnohospodárstvo
a jej prvým výstupom bol vývoj metodológie pre analýzu územných politík a vládnych systémov pre
bezpečnosť potravín a výživu, aplikovaný vo vybraných krajinách. Publikácia obsahuje sedem
prípadových štúdií (Kambodža, Kolumbia, Mali, Maroko, Nigéria, Peru a Pobrežie Slonoviny), ako
aj novú vidiecku paradigmu OECD pre riešenie problematiky potravinovej bezpečnosti a podvýživy.
V publikácii sú identifikované štyri hlavné výzvy implementácie efektívneho územného prístupu
k politikám zameraným na bezpečnosť potravín a výživu:
-

-

potreba ísť nad rámec poľnohospodárstva, keďže poľnohospodárske intervencie sú dôležité, ale
nedostatočné pre celoplošné riešenie potravinovej neistoty a podvýživy, spoločne s geografickými
a príjmovými nerovnosťami;
potreba podporiť systém viacúrovňového riadenia posilnením politickej koordinácie na ústrednej
úrovni a posilnenie statusu decentralizovaných vládnych orgánov a zainteresovaných strán;
potreba vylepšiť úroveň územných informačných systémov v záujme dosiahnuť politiky zamerané na
bezpečnosť potravín a výživu založené na dôkazoch;
potreba prepojiť sociálne politiky s agendou konkurencieschopnosti.
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Oficiálne zverejnenie publikácie bolo otvorené príhovorom R. Altera, riaditeľa Direktoriátu OECD pre
verejnú správu a územný rozvoj. Celodenné podujatie tvorili dva panely na vysokej úrovni so zástupcami
krajín prípadových štúdií, ako aj panel zameraný na donorov a partnerov rozvoja.
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/adopting-a-territorial-approach-to-foodsecurity-and-nutrition-policy_9789264257108-en

Zverejnenie výzvy OECD pre individuálne vedecké štipendiá, vedecké konferencie a workshopy
OECD zverejnila 15. apríla 2016 výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých
konferencií a workshopov v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy
a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických
zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).
Výzva je vypísaná na nové témy vedeckých štipendií a konferencií:
1. Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť,
2. Riadenie rizika v prepojenom svete,
3. Transformačné technológie a inovácie.
Posledný dátum podania prihlášky pre obe formy podpory je 10. septembra 2016. Vedecké štipendiá sú
určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného
hospodárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine Programu CRP. Ich cieľom je
posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6
až 26 týždňov.
O sponzorovanie vedeckých konferencií sa môžu uchádzať výskumné ústavy, medzinárodné profesijné
združenia z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva na organizovanie
vedeckých konferencií (seminárov, sympózií, kongresov) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom
Programu CRP. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, zástupcov
súkromného sektora a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch, rozvoji
a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém programu a politických priorít OECD. Z programu
OECD hradí účasť vybraných rečníkov (z členských štátov programu) na podujatí formou úhrady ich
pobytových a cestovných nákladov. O obe formy podpory sa môžu uchádzať aj poľnohospodárske komory,
univerzity a štátne veterinárne a potravinové správy. Hlavnými kritériami sú kvalita, vedecká excelentnosť,
jasnosť témy a čoraz viac sa víta inovačný prístup.
Slovenská republika je členom tohto unikátneho programu OECD. V decembri 2015 bola z tohto
programu sponzorovaná medzinárodná vedecká konferencia „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“,
ktorú, ako prvú konferenciu v SR, organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
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(www.surap.eu). Konferencia mala veľmi dobrý ohlas v OECD.
www.oecd.org/agriculture/crp

OECD spustila webstránku “Platforma pre inovácie v oblasti rybolovu a akvakultúry”
Koncom apríla 2016 OECD oznámila oficiálne spustenie webstránky “Platforma pre inovácie v oblasti
rybolovu a akvakultúry” (FAIP – “Fisheries and aquaculture Innovation Platform”), ktorá sa tak stala
prvou medzinárodnou platformou o inováciách v oblasti rybolovu a akvakultúry. Na webstránke je
možné nájsť jedinečné indikátory poukazujúce na trendy v inováciách.
Táto plataforma je prvým krokom v budovaní komunity pre inovácie v rybolove a na sociálnych sieťach
bude mať svoj zaužívaný hashtag #fisheriesinnovation. Jej cieľom je slúžiť rozličným užívateľom s
rôznymi záujmami. Tvorcovia politík tam nájdu informácie a príklady úspešných prístupov k dizajnu a
implementácii inovačnej politiky, ktorá im pomôže ľahšie prerozdeliť zdroje a stanoviť priority. Vládni
analytici, univerzity, think thanky a konzultačné spoločnosti môžu používať platformu v záujme prispieť k
tvorbe politík cez koncepciu vývoja a štúdií a posilniť tak spoluprácu v oblasti vedy a inovácií. Ďalšie
zainteresované strany, akými sú mimovládne organizácie, či rybárske a spracovateľské spoločnosti sa môžu
taktiež zúčastniť tejto formy dialógu, keďže súkromno-verejné partnerstvá sú považované za dôležité pre
ďalší vývoj inovácií.
http://www.oecd.org/fisheries-innovation/

Zverejnenie postupov OECD a FAO k zodpovedným poľnohospodárskym reťazcom
Dňa 21. marca 2016 sa v priestoroch Konferenčného centra OECD konalo
oficiálne zverejnenie spoločných postupov OECD a Organizácie pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) k zodpovedným poľnohospodárskym reťazcom.
Zverejnenie otvorili príhovormi zástupca GT OECD D. Frantz a líder
Strategického programu FAO J. Morrison. Obaja zdôraznili, že zverejnenie
publikácie je prvým, menej náročným krokom. Dôležitejšou časťou však bude
implementácia samotných postupov, ktorá sa aktuálne nachádza na
štartovacej čiare. Postupy boli D. Frantzom a J. Morrisonom označené za
kľúčové odporúčania v oblasti medzinárodného obchodu, ktoré predstavujú
správny nástroj v rukách podnikov, podporujúci ich implementáciu do praxe
a ktoré by mali okrem iného zvýšiť mieru zodpovedných investícií. Za
najväčšie výzvy boli označené vhodné nastavenie pomoci a opory pre podniky,
ktoré budú tieto postupy využívať, a tiež boj proti hladu a chudobe vo svete.
Zverejnenia postupov sa zúčastnili panelisti na vysokej úrovni zastupujúci vlády, obchodnú sféru, či
občiansku spoločnosť a diskutovali o možných vplyvoch podnikov pôsobiacich v poľnohospodárskych
dodávateľských reťazcoch na ľudské a pracovné práva, práva týkajúce sa vlastníctva pôdy, zdravie
a bezpečnosť, prístup k prírodným zdrojom, dobré životné podmienky zvierat, či inovácie, ako aj o návrhoch
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osvedčených postupov na riešenie týchto vplyvov. Postupy boli vytvárané viac než dva roky na základe
spolupráce medzi OECD a FAO na vysokej úrovni, s podporou Poradnej skupiny tvorenej zástupcami
jednotlivých zúčastnených strán (členovia i nečlenovia OECD, súkromný sektor, občianska spoločnosť),
a pred zverejnením boli dostupné online pre verejnú konzultáciu. OECD a FAO vypracovali tieto postupy
práve z dôvodu pomôcť podnikom dodržiavať štandardy zodpovedného správania sa a to v záujme
obmedziť vyššie uvedené nepriaznivé vplyvy a prispieť k udržateľnému rozvoju.
Postupy OECD a FAO obsahujú:
 prehľad modelových podnikových politík týkajúcich sa štandardov, ktoré majú byť dodržiavané v záujme
vytvoriť zodpovedné poľnohospodárske dodávateľské reťazce,
 rámec pre rizikovú povinnú starostlivosť s postupom piatich krokov, podľa ktorého by sa podniky mali
riadiť v záujme identifikovať, zhodnotiť, zmierniť a zodpovedať za spôsob riešenia negatívnych dopadov
ich aktivít,
 opis a charakteristiku najväčších rizík, ktorým podniky čelia, s opatreniami na ich zmiernenie,
 postupy na budovanie vzťahov s pôvodnými obyvateľmi dotknutých území.
OECD už v minulosti vypracovala postupy pre pomoc podnikom vytvoriť zodpovedné dodávateľské
reťazce aj v iných oblastiach, napríklad pre oblasť ťažobného odvetvia (špecificky pre minerály z oblastí
postihnutých konfliktom a z vysokorizikových oblastí), odevného priemyslu, odvetvie výroby obuvi, či
pre finančnú oblasť.

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««
Zverejnenie publikácie OECD o vodnom hospodárstve v mestách
V rámci konferencie „Mestá a voda“, ktorá sa konala dňa 11. februára 2016
v holandskom Leewardene, bola zverenená publikácia OECD zameraná na
sféru vodného hospodárstva v mestách. Mestské oblasti v súčasnosti
predstavujú domov pre viac než 50% celosvetovej populácie, v roku 2050
dosiahne tento údaj hranicu až 60% a v tedy sa v globálnej miere zvýši dopyt
po vode až o 55%. Mestské, demografické a klimatické trendy v čoraz väčšej
miere vystavujú mestá rizikám, akými sú prebytok, nedostatok, či nadmerné
znešistenie vody. Z tohto dôvodu vyžaduje boj s týmito výzvami rozsiahle
verejné politiky, ako aj vhodné vládne rámce potrebné pre viacúrovňovú
koordináciu orgánov a politckých domén.
Stavajúc na prieskume uskutočnenom v 48 mestách v krajinách OECD, publikácia analyzuje kľúčové
faktory ovplyvňujúce vodné hospodárstvo v mestách, diskutuje o trendoch v oblasti prerozdelenia úloh
a zodpovedností v rámci jednotlivých úrovní správy a v neposlednom rade hodnotí nedostatky
viacúrovňového riadenia v oblasti vodného hospodárstva v mestách. Publikácia zároveň poskytuje rámec
na zmierňovanie územnej a inštitucionálnej fragmentácie, ako aj na vylepšovanie profilu otázky vody
v širšej agende udržateľného rozvoja, zameriavajúc sa na prínos riadenia metropolitných oblastí, vidieckomestských partnerstiev a zapojenia zainteresovaných strán.
Na webstránke OECD je možné porovnať, ako sa vybrané mestá na jednotlivých kontinentoch sveta stavajú
k ústrednej výzve kvalitného vodného hospodárstva:
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/water-governance-in-cities-city-profiles.htm.
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Podľa štúdie OECD prísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia neohrozujú
konkurencieschopnosť exportu
OECD zverejnila v marci 2016 štúdiu analyzujúcu obchod v oblasti výrobných
surovín medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami, podľa ktorej
krajiny, ktoré implementujú prísnejšie predpisy v oblasti životného
prostredia nestratia svoju konkurencieschopnosť vývozu v porovnaní s
krajinami s menej prísnymi predpismi. Organizácia vypracovala štúdiu na
základe nových záväzkov v oblasti zmeny klímy, ktoré vedú vlády krajín
k sprísňovaniu environmentálnych predpisov a vyvrátila tak presvedčenie, že
takéto rozhodnutia budú mať negatívny dopad na obchod. Naopak, prísne
environmentálne pravidlá podnecujú spoločnosti k inovatívnejšiemu správaniu,
čo v konečnom dôsledku vylepší ich ekonomickú a environmentálnu
výkonnosť.
Zo zistení štúdie vyplýva, že rozvíjajúce sa ekonomiky so silnými výrobnými odvetviami (napr. Čína) by
mohli sprísniť národné predpisy v oblasti životného prostredia bez markantnej straty na celkovom
podiele ich exportných trhov. Priemyselné odvetvia s vysokou úrovňou znečistenia, alebo energeticky
náročné odvetvia (výroba chemikálií, plastov, či ocele), tak v krajinách BRIICS ako aj v Európe či Severnej
Amerike, by utrpeli nepatrné škody vyplývajúce z určitého sprísnenia predpisov, tie by však boli
kompenzované nárastom exportu z oblastí s menšou mierou znečistenia.
Štúdia „Aký vplyv majú environmentálne politiky na globálne hodnotové reťazce?“
presvedčenie, že predpisy znižujúce znečistenie a využívanie energií škodia obchodu
nákladov. Podľa tzv. hypotézy ekologického neokolonializmu prísnejšie právne
životného prostredia podnecujú výrobcov jednoducho premiestniť niektoré štádiá
s menej zaväzujúcimi predpismi.

vyvracia všeobecné
vytváraním nových
predpisy v oblasti
výroby do krajín

Hlavná ekonómka OECD, Catherine L. Mann, ktorá prezentovala štúdiu na London School of Economics
uviedla, že „Environmentálne politiky nie sú hlavnou hnacou silou štruktúry medzinárodného obchodu.
Nenašli sme žiaden dôkaz o tom, že veľké rozdiely medzi environmentálnymi politikami dvoch rôznych krajín
výrazne ovplyvňujú objem ich celkového obchodu s tovarom. Vlády jednotlivých krajín by mali upustiť od
predpokladu, že prísnejšie predpisy spôsobia stratu na ich podiele vývozu a mali by sa sústrediť na oblasť
inovácií, z ktorej môžu profitovať.“
Štúdia je založená na údajoch vyplývajúcich z Indikátora OECD pre prísnosť environmentálnych politík
(The OECD Environmental Policy Stringency Indicator). Tento indikátor je zloženým indexom založeným
na explicitných alebo implicitných nákladoch týkajúcich sa najmä zmeny klímy a znečistenia ovzdušia.
Indikátor OECD pre prísnosť environmentálnych politík poukazuje na fakt, že prísnosť politík vo
vyspelých ekonomikách od 90-tych rokov minulého storočia neustále narastá, a že najvyššie poplatky za
znečisťovanie životného prostredia zaznamenali Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švajčiarsko. Spojené
kráľovstvo a Spojené štáty americké majú zavedené v rovnakej oblasti stredne vysoké poplatky a krajiny
BRIICS len mierne vysoké.
Štúdiu „Aký vplyv majú environmentálne politiky na globálne hodnotové reťazce?“ je možné stiahnuť na
webstránke
www.oecd.org/economy/greeneco/do-stricter-environmental-policies-hurt-export18

competitiveness.htm
a brožúru
„Aké
prísne
sú
environmentálne
politiky?“
webstránke www.oecd.org/economy/greeneco/how-stringent-are-environmental-policies.htm.
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Uplatňovanie zásad správnej laboratórnej praxe v počítačových systémoch

Zdroj: www.learnpkpd.com

Zásady Správnej laboratórnej praxe sú riadiacim systémom kontroly kvality, ktorý sa vzťahuje na proces
organizácie a podmienky, za ktorých sa neklinické štúdie plánujú, vykonávajú, overujú, zaznamenávajú,
ukladajú a oznamujú. Kvalita týchto štúdií je veľmi dôležitá, keďže sa štúdie vzťahujú na testovanie
zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti chemických látok obsiahnutých v produktoch
každodenného užívania.
Počítačové systémy hrajú dôležitú úlohu pri testovaní chemikálií, a to od základných zariadení, akými sú
váhy až po tie náročnejšie, pod ktoré patria samostatné počítače kontrolujúce laboratórne nástroje, či
riadiace systémy laboratórnych údajov. V apríli 2016 schválila Pracovná skupina OECD pre Správnu
laboratórnu prax poradný dokument „Uplatňovanie zásad správnej laboratórnej praxe v počítačových
systémoch“, ktorý nahrádza prvý konsenzuálny dokument vydaný OECD v roku 1995. Za viac než dve
desaťročia sa využívanie počítačových systémov pri testovaní výrazne zvýšilo, a stalo sa viac
sofistikovaným, z čoho vyplynula potreba revidovať text v záujme udržania kroku s dobou. Text nového
dokumentu tvorí celá kľúčová časť staršieho dokumentu, obohatená o novú časť reflektujúcu aktuálnu
situáciu v tejto oblasti – prístup životného cyklu validácie a prevádzkovania počítačových systémov.
Dokument kladie dôraz na hodnotenie rizika, ktoré je ústredným prvkom merateľného, ekonomického
a efektívneho procesu validácie, zameraného na integritu údajov. Cieľom dokumentu je poskytovať taký
súbor postupov, ktorý umožní testovacím zariadeniam vyvinúť vhodnú stratégiu pre validáciu
a prevádzkovanie akéhokoľvek druhu počítačového systému v oblasti správnej laboratórnej praxe,
bez ohľadu na jeho komplexnosť.

Databáza zdravie ohrozujúcich chemických látok

Zdroj: eChemPortal
Od apríla 2016 je Databáza zdravie ohrozujúcich chemických látok Európskeho úradu pre bezpečnosť
potravín (EFSA) prepojená na OECD eChemPortal. Databáza umožňuje prepojenie na všetky publikácie
EFSA, zamerané na hodnotenie rizika chemikálií v potravinách a krmivách, ktoré boli vydané od jeho
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založenia v roku 2002. Pod ne spadajú všetky vedecké stanoviská, vyhlásenia a závery EFSA o pesticídoch
vypracované jeho Vedeckými panelmi, Vedeckým výborom a jednotkami. eChemPortal je Globálny portál
informácií o chemických látkach, ktorý poskytuje bezplatný prístup verejnosti k údajom o vlastnostiach
chemických látok (fyzikálno-chemické vlastnosti, toxicita, ekotoxicita, osud a správanie sa. Na
eChemPortal-e je možné vyhľadávať správy a súbory údajov podľa chemického názvu a čísla, chemických
vlastností, či podľa klasifikačného systému GHS.

»» ZDRAVIE ««
Naliehavá potreba rozsiahleho výskumu o rizikách nanomateriálov v odpadoch z domácností
Podľa publikácie OECD „Nanomateriály v odpadových tokoch: aktuálne
poznatky o ich rizikách a dopadoch, ktorá bola zverejnená vo februári 2016,
je potrebné bezodkladne uskutočniť rozsiahly výskum v tejto oblasti a
vyhodnotiť ich možné riziká pre zdravie ľudí a ekosystémy. Táto
informácia vyplýva z neustále narastajúceho množstva umelých
nanomateriálov nachádzajúcich sa v odpade z domácností a končiacich na
skládkach odpadu, spaľovniach a v zariadeniach na spracovanie odpadových
vôd, ktoré nie sú schopné filtrovať častice o veľkosti jednej milióntiny
milimetra. Nanotechnológia je rýchlo sa rozvíjajúca a sľubná oblasť pre
vyspelé aplikácie v priemyselnom, komerčnom i zdravotníckom sektore,
keďže nanomateriály sa v súčasnosti nachádzajú, okrem iného, aj v
kozmetických prípravkoch na opaľovanie, v deodorantoch, či v textile.
Vďaka ich špecifickým vlastnostiam sú schopné ľahko preniknúť cez kožu a bunky človeka a môžu tak
spôsobiť zdravotné a environmentálne škody, akými sú napríklad rakovina pľúc, priamy toxický účinok
na nervový systém, či ohrozenie ekosystémov. Napriek týmto hrozbám je odpad obsahujúci upravované
nanomateriály likvidovaný spoločne s bežným odpadom, a to bez akýchkoľvek preventínych opatrení.
Podľa riaditeľa Direktoriátu OECD pre životné prostredie, S. Uptona “Nanomateriály sú revolúciou pre
produkty každodenného využitia a prínosom pre spoločnosť, je za nimi však mnoho nezodpovedaných otázok
ohľadom rizík, ktoré môžu spôsobovať. Čo najskôr potrebujeme hlbší prehľad o týchto rizikách v záujme
vyhodnotenia, či naše systémy čistenia odpadov potrebujú špeciálnu úpravu pre nanomateriály.”
Počet výrobkov obsahujúcich nanomateriály vzrástol počas obdobia 2006-2011 päťnásobne. Najviac
znepokojujúci je výskyt nanomateriálov v suchých a kompostovaných kaloch z čističiek odpadových
vôd, ktoré sú v mnohých prípadoch vypúšťané na poľnohospodárske plochy vo forme hnojív. Možná
transformácia umelých nanomateriálov v pôde, ich spojenie s rastlinami a baktériami, či ich výskyt
v povrchových vodách ešte nikdy neboli hĺbkovo preskúmané. Publikácia vyzýva na výskum typov
a množstva nanomateriálov v odpadoch, čo sa s nimi deje v zariadeniach na spracovanie odpadu, ako aj na
výskum možných rizík spôsobených zvyškovými odpadmi obsahujúcimi nanomateriály.
Publikácia je založená na štyroch prípadových štúdiách z Kanady, Francúzska, Nemecka a Švajčiarska,
poskytuje prehľad literatúry pre štyri špecifické procesy spracovania odpadu (recyklácia, spaľovanie,
skládkovanie a spracúvanie odpadových vôd). Hlavným odporúčaním publikácie je zavedenie lepších
bezpečnostných opatrení pre zamestnancov recyklačných zariadení.
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»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««
Zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni
V dňoch 18.-19. februára 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru OECD
pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni (DAC HLM). Zasadnutie
otvoril generálny tajomník OECD A. Gurría. Zasadnutia sa tiež zúčastnil
zástupca generálneho tajomníka OSN Jan Eliasson, Kristalina Georgieva,
podpredsedníčka Európskej komisie a predstavitelia vybraných
medzinárodných organizácií. Cieľom rokovania bolo navrhnúť strategické
smerovanie pre prispôsobenie a využívanie nástrojov DAC-u, ktoré by
mali lepšie reagovať na globálne rozvojové výzvy, vrátane kríz
a konfliktov, a ktoré by mali prispieť k dosiahnutiu Agendy 2030.
Osobitne sa zameralo na vyriešenie štatistického vykazovania nákladov
na bezpečnosť a mier, nástrojov súkromného sektora, využívanie
zmiešaného financovania a definovanie oblastí, ktoré by mohli posilniť
Globálne partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu (Global
Partnership for Effective Development Cooperation) a jeho úlohu pri
napĺňaní udržateľných rozvojových cieľoch (SDGs). Súčasťou diskusie
bolo hľadanie spôsobov, akými DAC a rozvojová pomoc môžu prispieť
k riešeniu obrovského nárastu vnútorne
vysídleného obyvateľstva a utečencov, a z
toho vyplývajúcej migračnej krízy. DAC
a OECD by mali prostredníctvom svojich
politík, znalostí a dobrej praxe v oblasti
Zdroj: SM SR
investícií, budovania mieru, vzdelávania,
odolných spoločností a dobrého spravovania
podporovať hospodársky rozvoj partnerských krajín, prispievať k vytváraniu
inkluzívnych a spravodlivých spoločností, k zabraňovaniu migračných vĺn a k
úspešnej integrácii migrantov. SR zastupoval na zasadnutí M.Mlynár,
generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej
a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR. Vo svojom vystúpení zdôraznil nevyhnutnosť používať
rozvojovú pomoc na odstraňovanie základných príčin vzniku vynútenej
migrácie, potrebu zamerať sa na ukončenie pašovania ľudí a harmonizáciu
štatistického vykazovania nákladov na migrantov. Zároveň informoval o
návšteve generálneho tajomníka OECD A. Gurríu na Slovensku 18.19.februára 2016, kde otázka migrácie bola predmetom diskusie. Na záver
delegáti prijali komuniké, v ktorom sa zaviazali revidovať prijaté závery na Zdroj: SM SR
ďalšom zasadnutí DAC na vysokej úrovni, ak si to vývoj situácie vyžiada.

Globálne Rozvojové fórum a implementácia udržateľných rozvojových cieľov
Na pôde OECD sa v dňoch 30.-31. marca 2016 uskutočnilo Globálne rozvojové fórum (Global Development
Forum) na tému: Od záväzkov k skutočnej implementácii udržateľných rozvojových cieľov: politiky,
údaje a financovanie (From Commitment to Actual Implementation of the Sustainable Development Goals
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(SDGs): Policies, data and financing). Fórum otvoril generálny tajomník OECD A. Gurría, ktorý vo svojom
príhovore zdôraznil: „Rok 2015 bol významný pre multilaterálnu spoluprácu. Zatiaľ čo bol dôležitý pre
schválenie Agendy 2030, rok 2016 musí byť prvým rokom jej implementácie. OECD poskytne všetky svoje
politiky a nástroje medzinárodnej komunite, aby spoločne dosiahli udržateľné rozvojové ciele.“
V jednotlivých paneloch predstavitelia štátnej správy, medzinárodných finančných inštitúcií, súkromného
sektora, mimovládnych organizácií a filantropie
prediskutovali témy týkajúce sa globálneho rozvoja,
najmä spôsobov, akými globálne trendy ovplyvnia
pokrok pri dosahovaní udržateľných rozvojových cieľov
(SDGs). Zdôraznili tiež potrebu rozvoja vidieka, ktorú
vidia ako nevyhnutnú podmienku na dosiahnutie SDGs.
Podčiarkli dôležitosť zlepšenia kvality štatistických
údajov na globálnej, regionálnej, národnej a miestnej
úrovni. Len pomocou kvalitných údajov a ich
prístupnosti je možné merať pokrok v dosahovaní
SDGs. Predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc
E. Solheim v paneli o implementácii Akčnej agendy
z Addis Abeby a financovaní rozvoja podčiarkol
nevyhnutnosť
prepojenia
rozvojovej
pomoci, Zdroj: OECD
súkromného sektora a efektívneho daňového
systému. Splniť finančné požiadavky na financovanie SDGs je možné len vzájomným dopĺňaním sa
všetkých finančných zdrojov. Pri príležitosti usporiadania Globálneho fóra, OECD Rozvojové centrum
uverejnilo publikáciu Nové spôsoby rozvoja vidieka rozvojových krajín v 21. storočí (A new Rural
Development Paradigm for Developing Countries in the 21 st Century).

»» VZDELÁVANIE ««
Správne zručnosti: Hodnotenie a predpovedanie potrieb meniacich sa zručností
Digitalizácia, globalizácia, demografické zmeny a ďalšie zmeny v organizácii
práce neustále menia požiadavky na zručnosti. To môže viesť k pretrvávajúcemu
nedostatku zručností a ich nezosúladeniu, čo môže byť nákladné pre jednotlivcov,
ako aj pre firmy a spoločnosti vo forme nižších zárobkov, nižšej produktivity a rastu.
Tieto náklady môžu byť znížené prostredníctvom lepšieho hodnotenia
a predpovedania meniacich sa požiadaviek na zručnosti a zlepšením odozvy
zručností na takéto zmeny. Táto správa identifikuje efektívne stratégie, ktoré majú
pomôcť pracovným trhom prostredníctvom informácií lepšie reagovať na potreby
zručností a zabezpečiť, aby takéto informácie boli efektívne využívané na rozvoj
správnych zručností. Poskytuje porovnanie dobrej praxe 29 krajín v nasledujúcich
oblastiach: i) zhromažďovanie informácií o súčasných a budúcich požiadavkách na zručnosti, ii) použitie
týchto informácií na vytváranie politík rozvoja zručností v oblasti práce, vzdelávania a migrácie a iii)
riadiace systémy, ktoré zabezpečenia dobrú koordináciu medzi hlavnými aktérmi v zbere a využívaní
informácií o potrebných zručnostiach.
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skillneeds_9789264252073-en
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»» CESTOVNÝ RUCH ««
Trendy a politiky v cestovnom ruchu 2016
Cestovný ruch dokazuje svoju kľúčovú úlohu v hospodárskych aktivitách, zamestnanosti
a exportných príjmoch v krajinách OECD, keďže priamo prispieva v priemere 4,1% na HDP, 5,9% na
zamestnanosti a 21,3% na vývozných službách. Cestovný ruch ponúka silný potenciál na podporu rastu
a generuje vysokú domácu pridanú hodnotu. Medzinárodné príchody
turistov prekonali 1,1 mld. osôb v roku 2014 (podľa Svetovej
organizácie cestovného ruchu).
Rýchly rast medzinárodných tokov v cestovnom ruchu, nové
spotrebiteľské trendy, digitalizácia ekonomiky, otázky bezpečnosti
a adaptácia na klimatické zmeny patria ku kľúčovým výzvam
v sektore cestovného ruchu. Tieto témy si vyžadujú aktívne,
inovatívne a integrované odpovede tvorcov politík s cieľom dosiahnuť,
aby cestovný ruch zostával naďalej konkurencieschopným sektorom
a prispel k ekonomickému a trvalo udržateľnému rastu.
Súčasné stratégie
pre zvýšenie atraktívnosti destinácií sa
zameriavajú na diverzifikáciu, rozvoj produktu (vidiecky turizmus,
spotrebný turizmus, kľúčové podujatia) a konkurencieschopnosť
(vytvorenie produktu s vysokou pridanou hodnotou za nízkej ceny ponuky). Dopravný systém je
integrálnou súčasťou cestovného ruchu a je potrebné dosiahnuť synergiu v rámci viacerých možností
dopravy, vrátane ľudskej mobility ako pešia turistika a bicyklovanie. Vhodné riadenie na všetkých vládnych
úrovniach a spolupráca so súkromným sektorom sú nevyhnutné pre zlepšenie rozhodovania a vytvára
podnety pre investovanie do prepojení.
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-2016_tour-2016-en

»» DOPRAVA ««

Medzinárodné dopravné fórum spustilo nový projekt “Bezuhlíková doprava”
V roku 2013 bola globálna doprava zodpovedná za 23% svetových emisií CO2, spôsobených spaľovaním
palív. Tento podiel má tendenciu rásť z dôvodu očakávaného nárastu dopytu po doprave a preprave, a práve
preto je potrebné nájsť pre sektor dopravy cestu k mobilite s neutrálnou
uhlíkovou bilanciou. Na jednej strane je pokrok v oblasti technológií
mimoriadny, nie je však postačujúci na dosiahnutie cieľa stanoveného v
Parížskej dohode prijatej na Klimatickej konferencii COP21v decembri
2015. V záujme podporiť túto cestu spustilo Medzinárodné dopravné fórum
(ITF) nový projekt s názvom “Bezuhlíková doprava”, v rámci ktorého sa
prepoja kompetencie ITF a vonkajších partnerov vytvárať nové modely
v záujme vypracovať svetový model výsledkov takejto politiky, založený na
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údajoch. Výsledky budú následne predstavovať pevný základ pre dialóg, spoluprácu a vzájomnú výmenu
znalostí medzi všetkými zúčastnenými stranami, v záujme dosiahnuť spoločne akceptovateľný plán
dopravy s nulovým obsahom uhlíka. Očakáva sa, že táto ambiciózna iniciatíva prinesie rôzne výsledky v
rámci jednotlivých odvetví dopravy a regiónov vo svete, každý jeden z nich však bude založený na
spoločnom cieli dosiahnuť bezuhlíkovú dopravu v najbližších 35-50 rokoch. Projekt “Bezuhlíková doprava”
bude oficiálne inaugurovaný dňa 19. mája 2016 na nadchádzajúcom Výročnom summite ministrov
dopravy Medzinárodného dopravného fóra, ktorý sa bude konať v nemeckom Lipsku.

SLOVENSKO A OECD

Návšteva GT OECD A. Gurríu v SR 18.-19.2.2016
Generálny tajomník OECD A. Gurría uskutočnil v
dňoch 18. - 19. 2. 2016 pracovnú návštevu
Slovenskej republiky. Cieľom návštevy bola
prezentácia odborných štúdií OECD v oblasti
vzdelávania, ktoré má v kontexte spolupráce SR OECD osobitné postavenie. Predstavené boli
nasledovné štúdie: Prehľad OECD o odbornom
školstve v SR a Prehľad OECD o efektívnom
využívaní prostriedkov v školstve SR.
V rámci návštevy sa A. Gurría stretol s
podpredsedom vlády a ministrom zahraničných
Zdroj: SM SR
vecí a európskych záležitostí M. Lajčákom, za účasti podpredsedu vlády
a ministra financií P. Kažimíra a vtedajšieho ministra školstva, vedy, výskumu
a športu J. Draxlera. Počas stretnutia boli prerokované priority spolupráce SR s OECD v agende daní,
školstva, regionálneho rozvoja, ako aj aktuálne zahraničnopolitické témy. Pozornosť bola zameraná aj na
situáciu na Ukrajine, kde Slovensko v roku 2015 iniciovalo v OECD aktívnejšiu spoluprácu a pomoc
organizácie pri reformách a modernizácii krajiny. Témami rozhovorov bola aj otázka prípravy SR na
predsedníctvo v Rade EÚ v 2. polroku 2016 a migračná kríza.
Bilaterálne rokovania pokračovali dňa 19. 2. 2016 na obede podávanom v mene predsedu vlády R. Fica
podpredsedom vlády a ministrom financií P. Kažimírom za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu
J. Draxlera. Prediskutované boli témy aktuálnej daňovej prognózy, regionálneho rozvoja a školstva SR.
Generálny tajomník OECD A. Gurría si v rámci návštevy prevzal Mierovú cenu od Neformálneho
ekonomického fóra - Ekonomického klubu. Na záver svojho pobytu navštívil Vysokú školu výtvarných
umení. Na Katedre dizajnu v Ateliéri dopravného dizajnu mu predstavili slovenský projekt „lietajúceho
auta“.
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Koncert V4 jazzového kvarteta v OECD
Pri
príležitosti
25.
výročia
založenia
Vyšehradskej skupiny sa dňa 5.4.2016 uskutočnil
v priestoroch OECD koncert V4 jazzového
kvarteta v zložení T. Baroš (ČR) – kontrabas, J.
Stankiewicz (Poľsko) – klavír, K. Fekete-Kovacs
(Maďarsko) – trúbka a M. Jakabčic (SR) – gitara.
Na organizácii koncertu sa podieľali Stále misie
pri OECD všetkých štyroch vyšehradských krajín.
Na podujatí sa zúčastnilo približne 100 hostí –
medzi nimi zástupca generálneho tajomníka
OECD D. Frantz, zástupca kabinetu generálneho
tajomníka J. Yermo, veľvyslanci ČK OECD,
riaditelia direktoriátov OECD a niektorí občania
vyšehradských krajín pracujúci v OECD.
Zdroj: SM SR

V príhovore veľvyslanec ČR pri OECD P. Rozsypal, zastupujúci
Predsedníctvo ČR vo V4, informoval prítomných o vzniku V4, o jednotlivých fázach jej vývoja, ako aj
o súčasných aktivitách zoskupenia. Vyzdvihol význam koordinácie pozícií, najmä k európskym témam.
Predstavil spoločné aktivity Vyšehradskej skupiny voči tretím krajinám v rámci modelu V4+, ako aj aktivity
Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) v Bratislave. Spomenul, že po vzore MVF a za výdatnej
asistencie krajín V4 bol vytvorený Západobalkánsky fond so sídlom v Tirane s podobným poslaním ako
MVF.
V priestoroch foyer bola predstavená výstava na 6 paneloch venovaná 25. výročiu založenia V4.
Uskutočnenie koncertu V4 jazzového kvarteta bolo dôstojným pripomenutím si 25. výročia založenia
Vyšehradskej skupiny a vhodnou možnosťou prezentácie V4 spolupráce aj na pôde OECD.

Konferencia Digital Hospital v Bratislave s účasťou experta OECD
Dňa 12. apríla 2016 sa v Bratislave uskutočnila Konferencia Digital
Hospital, ktorá bola organizovaná týždenníkom TREND a žilinským
technologickým inštitútom CEIT. Takmer 130 účastníkov potvrdilo
veľký záujem o digitalizáciu v oblasti zdravotníctva aj na
Slovensku.
Digitalizácia ponúka aj slovenským nemocniciam šancu výrazne
zlepšiť starostlivosť o pacienta a zvýšiť ich produktivitu. Je to
nevyhnutnosť vzhľadom na fakt, že v súlade s celosvetovým trendom
Zdroj: TREND
bude potrebné poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj pri
stále prísnejšej kontrole nákladov. Bez výkonných informačných
a komunikačných systémov a digitálnych riešení to však bude ťažko zvládnuteľná úloha. Na rozbehnutý
vlak digitalizácie naskakujú na Slovensku najmä súkromné firmy, pôsobiace v zdravotníctve. K inováciám
v IT dochádza v zdravotníckych zariadeniach zatiaľ skôr vďaka financovaniu z eurofondov, či súkromného
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kapitálu. O zmeny sa snažia aj informatici v štátnych nemocniciach, no kým štátne zariadenia vykladajú na
IT 0,1-0,4% z príjmov, súkromné 0,5-1,5%.
Účastníci mali možnosť sa zoznámiť s riešeniami, ktoré na Slovensku uplatňujú lídri digitalizácie – sieť
laboratórií MedirexGroup, sieť regionálnych nemocníc Svet zdravia a zdravotná poisťovňa Dôvera. Nový
minister zdravotníctva Tomáš Drucker potvrdil záujem štátu výrazne posilniť elektronizáciu
a digitalizáciu. Konferencia sa môže pochváliť aj inšpiratívnymi vystúpeniami zahraničných rečníkov,
pretože ukázali komplexný prístup k digitalizácii v špičkových nemocniciach. André Neu z Cerner Corp
predstavil kroky vedúce k digitálnej nemocnici a Mike Denis priblížil IT stratégiu v Oxford Academic
Health Science Network, ktorá bola vlani ocenená ako britská Digitálna nemocnica roka. Expert z Divízie
OECD pre zdravie L. Slawomirski (na fotografii) prednášal o využití dát, ktoré produkujú digitálne
technológie a sú k dispozícii lekárom i manažmentu zdravotníckych zariadení. Ich využitie ponúka široké
možnosti pre zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta, ako aj jej efektívnosti.
Autor textu: ĽJ

Prezentácia skúseností Slovenska počas konferencie k hospodárskemu rastu v juhovýchodnej Európe
Dňa 26. februára 2016 sa v OECD, v Paríži uskutočnila Konferencia
k hospodárskemu rastu v juhovýchodnej Európe, počas ktorej bol
prezentovaný Výhľad
politík
2016 – Konkurencieschopnosť
v juhovýchodnej Európe, pripravovaný s cieľom zhodnotiť pokrok
v reformách v 15 kľúčových ekonomických oblastiach v Albánsku, Bosne
a Hercegovine, FYROMe, Kosove, Čiernej Hore a Srbsku. Výhľad politík tiež
obsahuje odporúčania v každej z 15 kľúčových oblastí, ako napr. v oblasti
Investičnej politiky, v ktorej je potrebná rozsiahlejšia implementácia stratégií
na podporu investícií, vrátane rozsiahlejších služieb poskytovaných
agentúrami na podporu investovania. V oblasti Obchodnej politiky sa
upozorňuje na netarifné prekážky v obchode (zvlášť ide o uplatňovanie
sanitárnych a fytosanitárnych opatrení), ktoré by mali byť postupne
odstránené, vrátane prekážok v obchode so
službami v prioritných sektoroch.
SR bola zastúpená na úrovni generálnej
riaditeľky sekcie inovácií a podnikateľského
prostredia Ministerstva hospodárstva p. Z.
Nehajovej, ktorá vo svojom vystúpení poukázala
na doterajšie skúsenosti SR pri prechode na
trhovú ekonomiku. V súčasnosti sa SR snaží
o zlepšenie
podnikateľského
prostredia
so zameraním sa na inovácie, vedu a výskum, čo
prináša pozitívne výsledky nielen v oblasti
makroekonomických ukazovateľov, ale najmä
v príleve zahraničných investícií a náraste
zamestnanosti na Slovensku.

Zdroj: SM SR
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Zasadnutie Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD
Dňa 12.2.2016 v priestoroch MZVaEZ SR konalo v poradí 25. projektové zasadnutie Koordinačného výboru
pre pôsobenie SR v OECD. Koordinačný výbor prerozdelil finančné prostriedky pre vybrané projekty podľa
stanovených priorít na rok 2016, ktoré berú do úvahy aj jednotlivé
oblasti záujmu, tak ako sú zadefinované v Programe práce a rozpočtu
OECD.
Bolo schválených 5 spoločných projektov SR a OECD
spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR do OECD pre rok
2016. Ich cieľom je pokračovať v podpore expertného dialógu medzi
SR a OECD v záujme hľadania spoločných riešení a využitia expertíz
OECD v aktuálnych socio-ekonomických otázkach. Konkrétne ide
o tieto projekty:
1. Projekt MŠVVaŠ SR : „Hodnotenie schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť“, celkové náklady na
projekt predstavujú 35 469,-EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 25 000,EUR.
2. Projekt MV SR/NAKA Prezídia Policajného zboru SR: „Protikorupčný e-learning program“, celkové
náklady na projekt predstavujú 16 000,-EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje
čiastku 12 000,-EUR.
3. Projekt MF SR: „Príprava Ekonomického prehľadu SR (OECD Economic Survey: The Slovak
Republic)“, celkové náklady na projekt predstavujú 16 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ
SR predstavuje čiastku 12 000,-EUR.
4. Projekt MZ SR: „Zvyšovanie dostupnosti služieb verejného zdravotníctva v SR“, celkové náklady na
projekt predstavujú 30 000,-EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 10 000,EUR.
5. Projekt MF SR: „Tréning expertov v rámci prípravy štúdie OECD s cieľom znižovať regionálne rozdiely
v SR“, celkové náklady na projekt predstavujú 15 000,-EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ
predstavuje čiastku 11 000,-EUR.

Využitie plného potenciálu verejných investícií na východnom Slovensku
Ako vyťažiť maximum z verejných investícií naprieč úrovňami štátnej
správy? Verejné investície majú celospoločenský význam a charakter
spoločnej zodpovednosti na všetkých úrovniach správy, čo robí správu
a vládnutie mimoriadne zložitými vzhľadom na ich komplexnosť.
Zmeny v sociálno-ekonomickej a riadiacej oblasti na Slovensku za
ostatných 20 rokov sú naozaj pôsobivé. Zatiaľ čo celkový rast
Slovenska je oveľa vyšší oproti ostatným krajinám OECD, prínosy nie
sú rovnomerne rozložené. Regionálne rozdiely sú vysoké a východná
časť Slovenska značne zaostáva za západnou časťou a najmä za
Bratislavou.
Táto prípadová štúdia sa zameriava práve na zaostávanie regiónu
východné Slovensko s cieľom určiť, ako boli a v súčasnosti sú v regióne
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riadené verejné investície, aké plány sú pripravené pre budúcnosť, aké zlepšenia by mohli byť vykonané pre
lepšie zladenie postupov s princípmi OECD na zefektívnenie verejných investícií medzi jednotlivými
úrovňami verejnej správy a ako prispieť k zníženiu rozdielov, pokiaľ ide o hospodársku výkonnosť a životnú
úroveň medzi týmto regiónom a susednými regiónmi na západe. Opierajúc sa o podrobný súbor
ukazovateľov, publikácia uvádza odporúčania, ktoré by pomohli vyťažiť maximum z verejných investícií na
východnom Slovensku:





vyvážiť postup zhora nadol pri plánovaní verejných investícií regionálnym prvkom (zdola nahor),
posilniť regionálne kapacity pre manažovanie efektívneho verejného investovania,
posilniť regionálne kapacity pre verejno-súkromné partnerstvo,
pokračovať v posilňovaní prostredia pre regionálne verejné investície.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/makingthe-most-of-public-investment-in-the-eastern-slovak-republic

ROZHOVOR S ...

Ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou
1) Pani ministerka, začiatkom apríla 2016 smerovali jedny z Vašich prvých krokov vo funkcii
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do Paríža, kde ste
reprezentovali Slovenskú republiku na Zasadnutí Výboru OECD pre poľnohospodárstvo na úrovni
ministrov. Ako by ste ohodnotili formát Ministerského zasadnutia a možnosť stretnúť sa s ministrami
z takého širokého spektra krajín, akými sú členské a partnerské krajiny OECD či so zástupcami
medzinárodných organizácií a inštitúcií na vysokej úrovni?
Ministerské zasadnutie Výboru OECD pre poľnohospodárstvo bolo mojou prvou
zahraničnou pracovnou cestou od menovania do funkcie ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vôbec. Bola to pre mňa prvá možnosť
osobne sa stretnúť so svojimi partnermi, predovšetkým z krajín EÚ, čo je niekoľko
týždňov pred začatím Predsedníctva SR v Rade EÚ, pochopiteľne, mimoriadne
dôležité. OECD je predovšetkým fórum pre diskusiu, výmenu názorov o dobrých
skúsenostiach, ktoré nás môžu inšpirovať v tvorbe našich národných politík
(samozrejme, rešpektujúc spoločné európske politiky, ktoré sú pre náš rezort
kľúčové), ale aj o zlých skúsenostiach, ktorým je lepšie sa vyhnúť a neduplikovať
to, čo sa inde neosvedčilo. V každom prípade, ide o odlišný formát, aký je väčšine
známy z európskych inštitúcií. Vzhľadom na to, že zasadnutia Výboru OECD pre
poľnohospodárstvo sa na ministerskej úrovni konajú raz za 5-6 rokov, ich cieľom
je predovšetkým priniesť nové impulzy pre prácu OECD na ďalšie obdobie.
S ministrami sme diskutovali o globálnych témach, ktoré v roku 2015 rezonovali aj
na významných vrcholných stretnutiach, počnúc samitom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja v New
Yorku, cez decembrový klimatický samit v Paríži a 10. ministerskú konferenciu WTO v Nairobi, až po
globálne fórum v Berlíne vo februári tohto roka.
Zdroj: OECD
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2) Na záver Ministerského zasadnutia prijali ministri Deklaráciu o lepších politikách v záujme
dosiahnutia produktívnych, udržateľných a odolných globálnych poľnohospodárskych a
potravinových systémov. Čo pre Slovensko takáto Deklarácia predstavuje a aký je jej prínos pre
oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka?
Ako som už spomenula aj v odpovedi na predchádzajúcu otázku, ministerské zasadnutie sa venovalo témam
a výzvam, ktorým v súčasnosti čelí sektor poľnohospodárstva v globálnom meradle. Na rovnaké témy,
akými sú napríklad zvyšovanie svetovej populácie a dopytu po zabezpečení dostatku potravín na jednej
strane, limitované prírodné zdroje, zmena klímy a jej dopady, narastajúca urbanizácia na strane druhej,
hľadá spoločné riešenia aj prijatá deklarácia ministrov. Globálne poľnohospodárstvo čelí nielen
ekonomickým a environmentálnym, ale aj sociálnym výzvam, potrebe zvyšovania svojej
konkurencieschopnosti, avšak udržateľným spôsobom, pričom vysoký podiel nezamestnanosti sa dotýka aj
sektoru poľnohospodárstva a má výrazný dopad na ekonomiku vidieckych oblastí. Toto bola zároveň asi
najčastejšie akcentovaná premisa diskusie ministrov. V deklarácii sme udelili mandát OECD, aby hľadala
riešenia na tieto globálne výzvy a svoju analytickú činnosť zamerala hlavne na aktivity v záujme dosiahnutia
produktívnych, udržateľných a odolných globálnych poľnohospodárskych a potravinových systémov, ako sa
uvádza aj v jej názve. Osobitne ma teší, že sa s podporou SR v negociačných rokovaniach o znení deklarácie
podarilo do nej zahrnúť aj poverenie, aby OECD pracovala na analýzach o neprimeraných obchodných
praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci, keďže táto téma bude predstavovať jednu z našich
sektorových priorít v rámci SK PRES. Do deklarácie sa nakoniec dostalo síce kompromisné znenie,
akceptovateľné pre všetky krajiny, ale aj to je to, čím sa OECD líši od rokovaní, na ktoré sme zvyknutí
v inštitúciách EÚ. Musíme mať na pamäti fakt, že sedíme za jedným stolom aj s krajinami s odlišnými
poľnohospodárskymi politikami a geopolitickými reáliami.
3) Ako by ste zhodnotili doterajšiu spoluprácu Slovenskej republiky s OECD v oblasti
poľnohospodárstva? Zastávate názor, že je členstvo Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii
nielen znakom prestíže, ale aj pridanou hodnotou v oblasti analýz, databáz a štúdií či neobmedzenej
škály možností, ktoré OECD ponúka?
Rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zabezpečuje vo vzťahu k členstvu SR v OECD úlohy
a zastupovanie približne v 14 pravidelných formátoch pracovných orgánov OECD. V rámci bežných
povinností poskytujeme každoročne podklady a údajovú bázu do vlajkových štatistických a analytických
publikácií OECD. Napríklad o dotačnej politike SR do „Monitoringu a hodnotenia poľnohospodárskych
politík OECD“ či do množstva dotazníkov v agende rybného hospodárstva a mohla by som pokračovať
ďalej. Do práce OECD v oblasti poľnohospodárstva sa zapájame od vstupu SR do tejto medzinárodnej
organizácie v roku 2000. Do poľnohospodárskych schém OECD sme boli dokonca prijatí skôr, než sa
Slovensko stalo členom OECD. V minulosti boli niekoľkí zástupcovia nášho rezortu zvolení do byra
niektorých pracovných orgánov OECD. Na SM SR pri OECD máme od jej založenia svojho diplomata,
k dnešnému dňu sa v Paríži vystriedali štyria zástupcovia rezortu. Členstvo v OECD, jednej
z najprestížnejších ekonomických medzinárodných organizácií, znamená pre nás prísun aktuálnych
informácií, na základe ktorých sa môžeme porovnať nielen s európskymi krajinami, s ktorými sa dôverne
poznáme z Bruselu, ale aj s ďalšími krajinami, prevažne globálnymi hráčmi na agrárnych trhoch. OECD
poskytuje analýzy aj o tom, ako je nastavená Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, máme prístup
k informáciám o poľnohospodárstve v susednej Ukrajine či Rusku, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Ak by
som spomenula len výstupy, ktoré využívajú naši experti pri ich každodennej práci, tak samozrejme, okrem
základných ekonomických ukazovateľov, ktoré sa dostávajú do našej rezortnej „Zelenej správy“, čerpáme
napríklad v rámci aktivít OECD pre Skupinu G20 aj z informačného systému AMIS o situácii na agrárnych
trhoch alebo z výsledkov spolupráce colných správ, certifikačných orgánov a medzinárodných policajných
orgánov zameranej na boj proti ilegálnemu obchodovaniu s pesticídmi atď. Teší ma, že v decembri minulého
roku Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala ako vôbec prvá v SR finančnú podporu OECD
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na zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie o udržateľnosti vidieckych oblastí. Verím, že
z unikátneho programu OECD pre agrárnu vedu budeme v budúcnosti čerpať ešte viac. Informácie z OECD
však využívajú napríklad aj študenti SPU v Nitre a sú pre nich prístupné aj vďaka našej podriadenej
inštitúcii Agroinštitút v Nitre. Zapojili sme sa takisto do aktivít OECD pod hlavičkou Stratégie zeleného
rastu, výsledkom čoho je napríklad spoluautorstvo publikácie OECD „Manažment poľnohospodárskych
postupov pre podporu zeleného rastu“. Teší ma však, že sme rovnako tak schopní podeliť sa s inými
členskými štátmi o naše dlhoročné skúsenosti získané predovšetkým v transformačnom a prístupovom
procese do EÚ. SR je rešpektovanou krajinou v poľnohospodárskych schémach OECD, v ktorých sa delíme
o svoje skúsenosti nielen s členmi OECD, ale odovzdávame ich aj smerom k balkánskym či africkým
krajinám. Viaceré z nich sa stali členmi niektorej z poľnohospodárskych schém OECD práve na základe
aktívnej „advokácie“ a odovzdávania skúseností našimi expertmi. Môžeme sa pochváliť 18 ročníkmi
úspešného medzinárodného školiaceho kurzu pre harmonizáciu noriem kvality pre ovocie a zeleninu
v Mojmírovciach, ktorý má súčasne záštitu OECD a EHK OSN. Svojimi aktivitami v OECD tak
prispievame k plneniu cieľov nielen poľnohospodárskej, ale aj zahraničnej politiky SR. Čo sa týka
budúcnosti, mojou ambíciou je, aby informácie prúdiace z OECD boli súčasťou analytickej bázy rezortu.
4) S blížiacim sa Predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ narastajú povinnosti našej krajiny
na medzinárodnej scéne, ako aj očakávania iných krajín, ako sa Slovensko s touto úlohou popasuje.
Plánuje rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uskutočniť nejaké aktivity súvisiace so
slovenským predsedníctvom aj na pôde OECD?
Priamo v sídle OECD v Paríži nie. Som však rada, že v rámci SK PRES bude naše ministerstvo organizovať
výročné zasadnutie Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu
v Bratislave. Zasadnutie, ktoré sa bude skladať z technickej pracovnej skupiny a plenárnej časti, plánujeme
v rámci neformálnych aktivít SK PRES uskutočniť 5.-7. decembra 2016. Poľnohospodárska politika patrí
v EÚ k spoločným politikám a na multilaterálnej scéne je vždy vysoko koordinovaná. Naši experti budú
preto zabezpečovať koordináciu členských štátov EÚ v OECD, čo bude pre nás takisto novinkou. Počas SK
PRES máme v OECD síce menšie, ale primerané a reálne naplniteľné ambície. Naším cieľom bude zaviesť
koordináciu členských štátov EÚ v Schéme OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie
a zeleninu a zefektívniť koordináciu v Schéme pre lesný reprodukčný materiál. Aj keď sme si vedomí toho,
že v OECD je SR suverénnym členským štátom, je v záujme EÚ, aby v medzinárodných organizáciách
vystupovala jednotným koordinovaným hlasom, hlavne tam, kde majú rozhodnutia priamy dopad na
legislatívu EÚ. Medzi také patria aj poľnohospodárske schémy OECD, ktorých základným cieľom je
podpora medzinárodného obchodu. Ak sa nám to podarí, myslím, že budeme môcť na naše predsednícke
povinnosti v OECD spätne hľadieť so vztýčenou hlavou.
Pani ministerka, ďakujeme za rozhovor.

VIETE, ŽE ...

 napriek rastúcim moderným energetickým službám a technologickému pokroku vo svete je vyše 1,2
miliardy ľudí bez prístupu k elektrickej energii, čo predstavuje 17% svetovej populácie...
 viac ako 2,7 miliardy (t.j. viac ako 38% svetovej populácie) ľudí nemá k dispozícii čisté zariadenia na
varenie...
 sektor verejného zdravotníctva EÚ môže podľa scenára IEA ročne ušetriť 190 mld. USD v opatreniach
energetickej efektívnosti do r. 2020...
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 za rok 2013 bola vyčíslená v krajinách IEA kumulatívna strata z plytvania elektrickej energie v hodnote
80 mld. USD v dôsledku používania zastaraných zariadení napájaných zo siete...
 v EÚ viac ako 40% pracovníkov si myslí, že ich zručnosti nespĺňajú požiadavky na voľné pracovné
miesto, čo znamená, že majú problém nájsť si vhodné zamestnanie...
 Írsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko a Švédsko sú krajiny, ktoré majú vysokú úroveň
nezosúladenia zručností medzi ponukou a dopytom, ale na druhej strane nepatria medzi krajiny
s nedostatkom zručných zamestnancov...
 systémy a nástroje hodnotenia a predpovedania zručností existujú vo všetkých krajinách OECD, líšia sa
však v spôsobe a metódach hodnotenia ako aj v spôsobe predpovedania podľa časového hľadiska...
 SR od svojho vstupu do EÚ získala väčšinu verejných investícií z prostriedkov Štrukturálneho
a kohézneho fondu EÚ (teraz Štrukturálny a investičný fond EÚ), celkovo išlo o sumu 13,3 mld. EUR
v období 2007-13 a ďalších 14 mld. EUR očakáva v rokoch 2014-20...
 v roku 2014 v slovenskej ekonomike dominovali malé a stredné podniky (SMEs), ktoré tvorili 99,6%
z celkového počtu podnikateľských spoločností...
 väčšina SMEs na Slovensku sú mikro-spoločnosti, ktoré zamestnávajú do 9 zamestnancov...
 na Slovensku existujú špeciálne finančné nástroje poskytujúce úvery a záruky pre SMEs zo strany
špecializovaných bánk a Slovenskej podnikateľskej agentúry (SBA)...
 v roku 2014 príjmy SR z medzinárodného cestovného ruchu dosiahli 1 941 mil. EUR, čo predstavuje
zvýšenie o 0,8% oproti roku 2013. Táto suma predstavuje 2,9% HDP a 31,8% z vývozu služieb...
 výdavky slovenských občanov cestujúcich do zahraničia v roku 2014 predstavovali 1 860 mil. EUR, čo je
4%-né navýšenie oproti roku 2013. Prebytok v platobnej bilancii v medzinárodnom cestovaní sa znížil,
ale zostal mierne pozitívny na úrovni 80,8 mil. EUR v roku 2014...
 celkový počet domácich a zahraničných turistov poklesol v roku 2014 o 7,9% na 3,7 mil., z čoho viac ako
1,4 mil. prišlo zo zahraničia. Celkovo Slovensko zaznamenalo 11 mil. prenocovaní v roku 2014, pričom
najviac turistov prišlo z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Rakúska a Maďarska...

DÁVAME DO POZORNOSTI ...

10. – 12. 5. 2016
19. 5. 2016
31. 5. 2016
31. 5. 2016
1. – 2. 6. 2016
8. – 9. 6. 2016
13. 6. 2016
22. – 23. 6. 2016
29. – 30. 6. 2016

10. Fórum o zodpovedných dodávateľských reťazcoch pre minerály
Výročný Samit ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra v
nemeckom Lipsku
Návšteva výkonného riaditeľa Agentúry pre jadrovú energiu (NEA)
W.Magwooda v SR
Fórum OECD
Ministerské zasadnutie Rady OECD
Globálne fórum o zodpovednej správe a riadení spoločností
Stretnutie daňových správ siete JITSIC v OECD
Ministerské zasadnutie o digitálnej ekonomike v Cancúne, Mexiko
Samit zručností 2016: Stratégie zručností pre produktivitu, inovácie a inklúziu
na úrovni ministrov v nórskom Bergene
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ANOTÁCIE K

PUBLIKÁCIÁM
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Anotácie k publikáciám OECD č. 22
Dovoľujme si informovať o vydaní ďalšieho čísla Anotácií k publikáciám.
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.

Autorský tím – kolektív Stálej misie:
Juraj Tomáš – zástupca veľvyslanca, Judita Vanková, Bronislava Žemberová, Andrea Brezanová, Mariana
Pažinková, Matej Dostál
Edičné spracovanie: Matej Dostál
Nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čisla: 15.4. 2016)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90, Email:
oecd.paris@mzv.sk
www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
www.iea.org
www.oecd-nea.org
www.internationaltransportforum.org

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

