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bezpochyby najvýznamnejšou udalosťou, prípravou ktorej OECD intenzívne žila v ostatnom
období, bolo Ministerské zasadnutie Rady OECD 2016 (MCM) a jemu predchádzajúce Fórum
OECD, ktoré sa konali v čase od 31.5.-2.6.2016. Obe podujatia opätovne potvrdili svoju
relevanciu a vytvorili priestor pre predstaviteľov vládnej, akademickej a súkromnej sféry na
diskusiu o otázkach aktuálneho vývoja svetovej ekonomiky. Ich nosnou témou bolo „Zvyšovanie
produktivity pre inkluzívny rast“. Na tohtoročnom ministerskom zasadnutí bola SR silne
zastúpená – už tradične vedúcim delegácie bol minister financií P. Kažimír a jej členmi štátna
tajomníčka Ministerstva financií D. Meager a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva R.
Chovanec. Ich vystúpeniam bola venovaná zvýšená pozornosť aj z titulu predsedníctva SR
v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Viac informácií k MCM 2016, ako aj rozhovor so štátnou
tajomníčkou D. Meager nájdete na ďalších stránkach tohto čísla.
Ďalšou dôležitou udalosťou, počas ktorej sa Slovensko pozitívne zviditeľnilo, bola návšteva
generálneho riaditeľa Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) – pridruženej agentúry OECD,
W.D. Magwooda v SR, ktorá sa konala 30.-31.5.2016 na pozvanie predsedníčky Úradu pre
jadrový dozor SR M. Žiakovej. Generálny riaditeľ NEA bol počas návštevy prijatý zástupcami
MZVaEZ SR, MH SR a ÚJD SR na vysokej úrovni, ktorí ho oboznámili s jadrovým programom
a jadrovými zariadeniami SR. S veľkým záujmom si prezrel jadrovú elektráreň v Mochovciach,
vrátane rozostavaných blokov 3 a 4.
Prebratie vôbec prvého predsedníctva SR v Rade EÚ od 1.7.2016 má svoje implikácie aj
v OECD. Okrem predstavenia priorít SK PRES na stretnutí veľvyslancov ČK EÚ v OECD
s generálnym tajomníkom OECD a na stretnutí zástupcov veľvyslancov ČK EÚ v OECD bude
Slovensku prislúchať spolupodieľať sa na realizácii EÚ koordinačných stretnutí pred
vybranými zasadnutiami Výborov a pracovných skupín OECD, Riadiacej rady Medzinárodnej
energetickej agentúry (IEA) a Riadiaceho výboru Agentúry pre jadrovú energiu (NEA). Navyše,
nakoľko Malta, ako nasledujúca predsednícka krajina EÚ, nie je členskou krajinou OECD,
Slovensko bude vykonávať povinnosti predsedníckej krajiny EÚ v OECD aj v prvom polroku
2017. Stála misia SR pri OECD zároveň spolupracuje so Stálym zastúpením SR pri EÚ v
Bruseli s cieľom prispieť vzájomnou výmenou informácií k úspešnej implementácii opatrení z
dielne OECD v daňovej oblasti.
OECD má od 1. júla 2016 už 35 členských krajín, kedy Lotyšsko, po troch rokoch od otvorenia
prístupových rokovaní s OECD a po ich úspešnom ukončení, uložilo u francúzskej vlády,
depozitára Konvencie OECD, listinu o pristúpení krajiny do OECD.
S potešením konštatujem, že zástupcovia Sekretariátu OECD vysoko ocenili finančný príspevok
SR k pripravovanému projektu k hodnoteniu uplatňovania odporúčaní OECD v oblasti
hospodárskej súťaže na Ukrajine poskytnutom v decembri 2015, pretože práve vďaka nemu sa
podarilo získať ďalších významných donorov a pristúpiť k spusteniu celého projektu.
Realizácia projektu začala 1.6.2016 a bude trvať do konca roku 2016.
Ekonomický direktoriát OECD publikoval v júli 2016 výstup spoločného projektu Ministerstva
financií SR (IFP) a OECD, ktorý bol podporený z finančnej obálky MZVaEZ SR pre spoločné
projekty SR s OECD.
V rámci pravidelnej rotácie došlo k 30.6.2016 k personálnej zmene na Stálej misii SR pri
OECD a pána M. Dostála, ktorý pokrýval rozvojovú, migračnú, školskú agendu a agendu
práce a sociálnych vecí nahradil pán V. Ujházi.
Záverom mi dovoľte Vám opätovne poďakovať za doterajšiu spoluprácu s tímom Stálej misie
SR pri OECD a popriať príjemné leto.

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

Ministerské zasadnutie Rady OECD (MCM)
V dňoch 1. - 2. júna 2016 sa v Paríži
uskutočnilo Ministerské zasadnutie
Rady OECD (MCM) za účasti
ministrov 34 členských krajín
OECD, krajín pristupujúcich do
OECD (Lotyšsko Kolumbia, Litva
a Kostarika),
kľúčových
partnerských krajín OECD (Brazília,
Čína, India, Indonézia a Južná
Afrika)
a vybraných
medzinárodných organizácií.
Slovenská republika bola na
ministerskom
zasadnutí
reprezentovaná ministrom financií
Zdroj: SM SR pri OECD
SR
P.
Kažimírom,
štátnou
tajomníčkou Ministerstva financií SR D. Meager a štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR R.
Chovancom. Nosná téma zasadnutia bola „Zvyšovanie produktivity pre inkluzívny rast“. V diskusii sa
účastníci venovali úlohe vlád pri zvyšovaní produktivity pre inkluzívny rast, ako aj multidimenzionálnym
otázkam.
Počas Ministerského zasadnutia bol zverejnený Ekonomický výhľad OECD, súčasťou ktorého bola aj tzv.
country page s aktuálnym hodnotením perspektívy vývoja ekonomickej situácie v SR. Okrem toho predseda
vlády Lotyšska podpísal s OECD prístupovú zmluvu, oficiálne bol spustený regionálny program OECD pre
Latinskú Ameriku a krajiny Karibiku a Japonsko oznámilo svoj opätovný návrat po 16 rokoch do
Rozvojového centra OECD. Na záver zasadnutia ministri odsúhlasili Vyhlásenie Ministerského zasadnutia
Rady OECD 2016, ako aj Deklaráciu k zvýšeniu produktivity pre inkluzívny rast.
Zvyšovanie produktivity pre inkluzívny rast
Ministri sa zhodli, že existujú viaceré politiky, ktoré musia byť skoordinované pre zvýšenie produktivity na
vládnej úrovni, na úrovni sektorov a v súkromnom sektore. Štrukturálne reformy uskutočňované pre
zvyšovanie produktivity sú kľúčovou záležitosťou najmä z pohľadu dlhodobého rastu. Prepojenie
produktivity s celkovým (inkluzívnym) hospodárskym rastom si vyžaduje aktívnejšie vládne politiky
v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšie možnosti získavania zručností pre lepšie zapojenie
znevýhodnených skupín do pracovného procesu. Ministri tiež diskutovali o hľadaní rovnováhy medzi
verejným financovaním zvyšovania produktivity pracovných síl v národných ekonomikách a vyrovnaným
štátnym rozpočtom, o udržiavaní sociálnej rovnováhy prostredníctvom efektívnej daňovej politiky a o
účinnom systéme vyhľadávania a integrovania potenciálnych zamestnancov prostredníctvom úradov práce.
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Diskusnej skupiny „Vytváranie vhodného prostredia
v záujme
dosiahnuť
dynamické
podnikanie
a inkluzívne hospodárstvo“ sa za SR zúčastnila štátna
tajomníčka MF SR Dana Meager. Vo vystúpení
informovala o ekonomickom raste SR s úvahou nad
tým, ako sa vláda SR zamýšľa nad prenesením silného
ekonomického rastu do životnej úrovne občanov.
Poukázala na aktuálne výzvy slovenskej ekonomiky na stále vysokú nezamestnanosť a regionálne rozdiely
a na potrebu zamerania sa na domáce SMEs, nielen na
priame zahraničné investície. SR potrebuje
kvalitnejšie služby pre občanov, vyvážený daňový
systém, zníženie korporátnej dane a dane z príjmu
Zdroj: SM SR pri OECD
fyzických osôb, ako aj nové mechanizmy zdaňovania
SMEs. Zároveň informovala o zavedených reformách pre podnikateľov v daňovej oblasti: o zmenách
v úhrade DPH (cash accounting system, reverse charge mechanism) a o daňovej úľave na výdavky
realizované na výskum a vývoj.
Vnútorné otázky riadenia OECD a globálne vzťahy
Počas pracovných raňajok (iba za účasti predstaviteľov členských krajín) boli prediskutované dve témy – 1.
príspevok OECD ku globálnym štandardom a 2. spolupráca OECD s nečlenskými krajinami a rozširovanie
OECD. Členské krajiny sa zhodli, že OECD prostredníctvom svojich štandardov s medzinárodnou
akceptáciou si udržuje svoju relevanciu. Privítali rozhodnutie generálneho tajomníka OECD, aby všetky
Výbory OECD posúdili, ktoré štandardy OECD sú naďalej aktuálne, ktoré stratili svoju relevanciu a ktoré je
potrebné novelizovať. Viaceré členské krajiny zdôraznili, že organizácia pred ďalším kolom rozširovania
potrebuje strategickú reflexiu, v rámci ktorej by boli prediskutované predstavy o budúcej veľkosti a profile
OECD a kritériá na vstup. Latka pre pristupujúce krajiny by sa nemala znižovať. Generálny tajomník OECD
informoval, že v ostatnom období viaceré krajiny deklarovali svoj záujem o vstup do OECD – Rumunsko,
Chorvátsko, Vietnam a Peru. Počas pracovných raňajok bola distribuovaná kópia spoločného listu
ministerky zahraničných vecí a ministra hospodárstva a verejných financií Argentíny s požiadavkou na
začatie prístupového procesu do organizácie.
Agenda 2030 – univerzálna agenda o inkluzívnom a udržateľnom raste
Zástupca generálneho tajomníka OECD D. Frantz pripomenul návštevu generálneho tajomníka OSN Ban
Ki-Moona v OECD a jeho výzvu OECD na podporu Agendy 2030, najmä v oblasti rozvojového
financovania, úlohy OECD vo vytváraní rámca prostriedkov implementácie (Means of Implementation) a pri
aplikovaní politík koherencie pre rozvoj.
V diskusných skupinách ministri zdôraznili hlavnú úlohu OSN v implementácii Agendy 2030, ktorá je
univerzálna a ktorá poskytuje rámec na odstránenie chudoby na svete. Znovu upozornili na záväznosť
udržateľných rozvojových cieľov (SDGs) nielen pre rozvojové krajiny, ale aj pre rozvinuté krajiny. Podľa
ministrov je potrebné zabezpečiť úzku spoluprácu a koordináciu OECD s inými medzinárodnými
organizáciami, najmä so Svetovou bankou, so Štatistickou komisiou OSN a Eurostat-om. Dôležité je
vyvarovať sa zdvojovaniu a prekrývaniu činností. Ministri uviedli, že OECD má silné analytické kapacity,
ktoré je potrebné využívať na identifikovanie a zdieľanie politík rastu a tým napomáhať rozvoju
hospodárstva, podpore mladých, riešeniu prierezových otázok (rovnosť pohlaví, životné prostredie) a
riešeniu migrácie, v súčasnej dobe najmä humanitárnej migrácie. OECD má pomáhať nielen členským
krajinám OECD, ale aj partnerským krajinám a ostatným krajinám, ktoré o to požiadajú. Má rozširovať
príklady najlepšej praxe a využívať nástroje ako sú Peer Review a Multidimensional Country Review.
Dôležité tiež bude monitorovať a merať výsledky Agendy 2030 na všetkých úrovniach (miestnej, národnej,
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regionálnej, globálnej) a zabezpečiť vytvorenie adekvátnej databázy. Ministri ďalej odporúčali využívať na
meranie indikátory, ktorými OECD meria blahobyt obyvateľstva a ktoré idú za hranicu merania HDP.
Zdôraznili finančné nároky Agendy 2030, ktoré nie je možné zabezpečiť prostredníctvom oficiálnej
rozvojovej pomoci. Preto je nevyhnutné úzko spolupracovať so súkromným sektorom, mobilizovať domáce
finančné zdroje a bojovať s korupciu a protiprávnymi finančnými tokmi, ktoré ochudobňujú partnerské
krajiny o významné finančné zdroje mnohonásobne presahujúce rozvojovú pomoc.
Obchod a investície
Ministri prediskutovali otázku spolupráce OECD a WTO v politikách zameraných na podporu obchodu
a investícií. Upozornili na dôležitosť ďalšej liberalizácie investícií a obchodu, pričom všetci ministri
jednoznačne podporili multilateralizmus, ktorý je zárukou rastu medzinárodného obchodu. Ministri tiež
vyzdvihli potrebu odstránenia protekcionistických opatrení v medzinárodnom obchode, ktoré bránia
obchodným tokom a ďalšiemu rastu globálneho obchodu. Ministri v tejto súvislosti spomenuli dôležitosť
obchodu pre rozvoj krajiny a stimuláciu hospodárskeho rastu. Privítali prácu OECD v oblasti určovania
pridanej hodnoty (TiVA), či globálnych hodnotových reťazcov (GVCs). OECD je tiež dôležitým
medzinárodným orgánom pre stanovenie štandardov a identifikovanie riešení pre aktuálne problémy.
Komisárka Európskej komisie pre obchod C.
Malströmová pripomenula aktuálnu stratégiu EÚ
„Trade for All“. Podľa nej multilateralizmus nie je len
o spolupráci. Aktuálne bilaterálne, či regionálne
dohody vhodne dopĺňajú multilateralizmus. EÚ
naďalej verí multilaterálnej agende a niektoré
výsledky z Ministerskej konferencie WTO v Nairobi
predstihli
očakávania
–
v oblasti
vývoznej
hospodárskej
súťaže
v poľnohospodárstve
a v informačných technológiách, čím dávajú šancu po
15 rokoch upraviť WTO negociačnú agendu a dostať
WTO naspäť do centra obchodných negociácií.
Generálny riaditeľ WTO R. Azevedo uviedol, že
aktuálny nízky rast svetového obchodu je značne pod
úrovňou priemeru v ostatných rokoch, pričom viaceré
obmedzenia, či protekcionistické opatrenia, bránia
voľnému
toku
multilaterálneho
obchodu.
Multilateralizmus je záruka medzinárodného obchodu
a je potrebné ho naďalej podporovať.
Zdroj: SM SR pri OECD

Ch. Freelandová, kanadská ministerka pre medzinárodný obchod, označila obchod za jeden z
najdôležitejších hnacích motorov rastu. Problémom podľa nej je na jednej strane globálne pozitívny pohľad
na multilateralizmus, avšak na strane druhej takmer nulový pokrok v tejto oblasti. V záujme získať lepšie
pracovné pozície je potrebná lepšia komunikácia, dôraz na úlohu SMEs, ale aj viac diskusie o obchodnej
politike ako takej. Ch. Freelandová označila za nutnosť integrovať environmentálne ciele do obchodnej
politiky.
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»» PRÍSTUPOVÉ PROCESY KRAJÍN DO OECD ««
Lotyšsko sa stalo 35. členskou krajinou OECD
Lotyšsko sa 1. júla 2016 oficiálne stalo 35. členskou krajinou OECD, keď uložilo
u francúzskej vlády, depozitára Konvencie OECD, listinu o pristúpení krajiny do
OECD.
Zdroj: www.statnevlajky.sk

Kľúčové kroky v prístupovom procese Lotyška do OECD boli nasledovné:
• 29. mája 2013 Rada OECD na ministerskej úrovni rozhodla o otvorení prístupových rokovaní s Lotyšskom
(a s Kolumbiou).
• 15. októbra 2013 Rada OECD schválila plán pristúpenia Lotyšska ku Konvencii OECD.
• 14. februára 2014 Lotyšsko predložilo úvodné Memorandum s pozíciou krajiny k približne 250 právnym
nástrojom OECD.
• 5. mája 2014 Lotyšsko podpísalo Dohodu o privilégiách a imunitách OECD.
• 11. mája 2016 organizácia oficiálne prizvala Lotyšsko k členstvu v OECD.
• 2. júna 2016 na slávnostnej ceremónii podpísali premiér Lotyšska a generálny tajomník OECD Zmluvu o
pristúpení Lotyšskej republiky ku Konvencii OECD (Zakladajúca listina OECD).
V období medzi marcom 2014 a aprílom 2016 posudzovalo 21 Výborov OECD technickú pripravenosť
Lotyšska. Cieľom bolo zhodnotiť tak ochotu a schopnosť krajiny implementovať právne nástroje OECD,
ako aj politiky krajiny pri porovnaní s najlepšou praxou OECD. Na záver každý Výbor OECD vypracoval
formálne stanovisko. 11. mája 2016 Rada OECD na základe formálnych stanovísk Výborov OECD
jednohlasne schválila pristúpenie Lotyšska do OECD. 2. júna 2016 počas Rady OECD na ministerskej
úrovni podpísal generálny tajomník OECD A. Gurría a predseda vlády Lotyšska M. Kučinskis Zmluvu
o pristúpení Lotyšska ku Konvencii OECD.

Zdroj: OECD
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SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««
Schválenie rozpočtovej obálky OECD na roky 2017-2018
Rada OECD na svojom rokovaní 13. júla 2016 schválila
rozpočtovú obálku pre časť I rozpočtu OECD na rok 2017
a rozpočtovú obálku predbežného rozpočtu časti I na rok 2018
(formálne sa rozpočet na rok 2018 schvaľuje až v decembri
2017). Rozpočtová obálka časti I rozpočtu na rok 2017 je vo
výške 200 050 000 eur, čo predstavuje navýšenie rozpočtu v
porovnaní s rokom 2016 o 0,4%. Rozpočtová obálka
predbežného rozpočtu časti I na rok 2018 je vo výške 201 650
000 eur, čo predstavuje navýšenie rozpočtu v porovnaní s
rokom 2016 o 0,8%. Navýšenie rozpočtu sa vypočítava v
zmysle finančnej reformy z roku 2008, podľa ktorej sa
Zdroj: www.israelvalley.com
rozpočet OECD navyšuje podľa pravidla tzv. Zero Real
Growth, čiže o infláciu a ďalšie príjmy (napr. príspevky od krajín so štatútom tzv. Participant a úroky).
Vzhľadom na pristúpenie Lotyšska do OECD k 1.7.2016 bol príspevok nového člena pripočítaný k
rozpočtovej obálke OECD na roky 2017 a 2018 v súlade s závermi Rady OECD z mája 2016 o výške
príspevku Lotyšska do OECD. Rozpočtová obálka na nadchádzajúce biennium sa zároveň historicky
navyšuje najmenej od počiatočného roka uplatňovania finančnej reformy, od roku 2009.
Schválenie rozpočtovej obálky znamená schválenie stropu, resp. celkovej sumy rozpočtu na rok 2017
a predbežného rozpočtu na rok 2018 pre časť I, na základe ktorej sa vypočítavajú príspevky členských
krajín. Výška povinných príspevkov členských krajín, rozpočet OECD pre časť II a vnútorné realokácie
v rámci rozpočtu podľa priorít členov OECD budú prerokované v mesiacoch september – december 2016.
Predloženiu navrhovanej obálky predchádzali intenzívne rokovania a diskusie v Rozpočtovom výbore
OECD (RV) – 10 oficiálnych rokovaní, ktoré spočívali najmä v diskusiách s jednotlivými riaditeľmi
všetkých direktoriátov OECD o návrhu plánu práce a rozpočtu ich direktoriátu. Rokovania v RV boli
sprevádzané neformálnymi stretnutiami a diskusiami s členmi RV a sekretariátom OECD – 15 neformálnych
rokovaní v priebehu mesiacov jún – júl 2016.
Slovensko zohráva pri rokovaniach kľúčovú úlohu, keďže je členom Byra RV OECD a vedie aj
neformálne stretnutia, niekedy za účasti všetkých 35 krajín OECD. Naviac organizuje a vedie aj neformálne
brífingy 18 malých krajín pred RV. Neformálne stretnutia sú už neodmysliteľnou súčasťou prípravy
zasadnutí RV a výrazne napomáhajú hladkému priebehu diskusií na RV. Zástupkyňa SR je preto ako
podpredsedníčka RV jednou z hlavných kontaktných osôb pre komunikácie členov RV so sekretariátom
OECD.
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Výhľad vývoja svetovej ekonomiky na roky 2016-2017

OECD zverejnila 1. júna 2016 výhľad vývoja svetovej ekonomiky pre členské
krajiny OECD a vybrané nečlenské krajiny (BRIICS) na obdobie 2016–2017.
OECD v júnovej prognóze opätovne znížila odhad rastu svetovej
ekonomiky na rok 2016 na 3,0%, čo predstavuje pokles oproti
predchádzajúcej prognóze (z novembra 2015) o 0,3 p.b. Odhad úrovne
globálneho rastu na rok 2017 organizácia, v porovnaní s novembrom,
rovnako znížila o 0,3 p.b. na 3,3%. Rast prudko spomalil v mnohých
rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä u producentov komodít. Oživenie vo
vyspelých ekonomikách zostáva kvôli nedostatočnému rastu miezd
a zamestnanosti, ako aj spomaleniu investícií iba mierne. Investície sú stále
slabšie, než by sa dalo, vzhľadom na veľmi nízke úrokové sadzby, očakávať.
Zdroj: OECD
Rast celkovej produktivity spomalil, rovnako štrukturálne reformy. Stagnujúci
rast dopytu sa odráža v slabom globálnom obchode, nízkych cenách komodít a inflácii pod úrovňou
inflačného cieľa vo väčšine veľkých ekonomík. OECD oproti novembru 2015 zrevidovala smerom nadol
aj odhadovaný rast svetového obchodu v roku 2017 na úroveň 3,2%. OECD v júnovej prognóze
upozorňuje na negatívne riziká: Brexit, vývoj v Číne a finančná zraniteľnosť EMEs.
OECD opätovne vyzýva na kolektívne konanie – kombináciu makroekonomických a štrukturálnych
opatrení. Súčasný vývoj globálnej ekonomiky naznačuje, že samotná menová politika nezabezpečí
uspokojivý rast. OECD odporúča väčšie využitie fiškálnych a štrukturálnych nástrojov, ktoré doplnia
pokračujúcu uvoľnenú menovú politiku.
Hlavné odkazy ekonomického výhľadu OECD pre SR:
 Rast HDP sa bude držať v roku 2016 na úrovni 3,1%, ťahať ho bude najmä domáci dopyt. V
roku 2017 rast mierne zrýchli na 3,2%.
 Súkromná spotreba bude pokračovať v raste, podporovaná tvorbou nových pracovných miest,
nízkou infláciou a rastom disponibilných príjmov.
 Pokles vo verejných investíciách bude kompenzovaný novými priamymi zahraničnými
investíciami v automobilovom priemysle.
 Ceny budú v roku 2016 pokračovať v poklese, rásť začnú až od roku 2017.
 Tvorba pracovných miest povedie k postupnému poklesu miery nezamestnanosti.
 V roku 2016 sa zníži deficit na 2,3% a v roku 2017 klesne na 1,6%.
 Vývoj hrubého verejného dlhu neprekročí úroveň 55% HDP. Úroveň dlhu verejnej správy v roku
2016 dosiahne 53,3% a 2017 klesne na 53%.
 OECD opätovne odporúča zaviesť viacročné záväzné výdavkové stropy a reformovať
vzdelávací systém na zvýšenie rovnosti šancí a zlepšenie zručností pracovníkov s cieľom
prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce. OECD ďalej odporúča pokračovať vo fiškálnej
konsolidácii vzhľadom na stále vysoký ekonomický rast ako aj vzhľadom na strednodobé fiškálne
výzvy spojené so starnutím populácie. V tejto súvislosti odporúča OECD zvýšiť efektivitu
verejného sektora, okrem iného prostredníctvom implementácie súčasnej iniciatívy "Value for
Money".
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Eurozóna
OECD eurozóne predpovedá pokračujúce mierne oživenie s rastom 1,6% v roku 2016 a s miernym
nárastom na úroveň 1,7% na konci roka 2017. Pretrvávajúce menové stimuly a nižšie ceny ropy budú aj
naďalej podporovať domáci dopyt a investície. Ďalšie spomalenie v rozvíjajúcich sa ekonomikách môže
spôsobiť pokles exportu, v dôsledku čoho sa veľký prebytok bežného účtu zníži. Pokles nezamestnanosti by
mal pokračovať miernym tempom, s pretrvávajúcimi rozdielmi medzi jednotlivými krajinami eurozóny.
OECD očakáva vývoj inflácie pod 2% cieľom ECB.
OECD odporúča pokračovať v uvoľnenej menovej politike, dokým inflácia nedosiahne úroveň
inflačného cieľa. Opätovne odporúča dokončenie bankovej únie, ktoré by zlepšilo transmisiu menovej
politiky a posilnilo dôveru. Krajiny s fiškálnym priestorom by mali použiť fiškálne stimuly na podporu
agregátneho dopytu, a to najmä prostredníctvom investícií do infraštruktúry. Reformy daňových a
výdavkových politík majú zahŕňať zníženie zdanenia práce a prorastové výdavky na zvýšenie
zamestnanosti a životnej úrovne. Rast produktivity bol v eurozóne veľmi pomalý s rozličným tempom medzi
podnikmi, čo odráža nedostatočný rozptyl inovácií. OECD preto odporúča zvýšiť verejnú podporu
výskumu a vývoju, efektívnejšie vzdelávať dospelých a zlepšiť podmienky pre financovanie podnikov
s cieľom zvýšiť investície. Podľa OECD je dokončenie jednotného trhu základom pre zvýšenie rastu
produktivity. Na podporu investícií je nutné urýchliť realizáciu plánu predsedu Európskej komisie J.
C. Junckera.
Nemecko
Podľa OECD porastie nemecká ekonomika na úroveň 1,6%
v roku 2016 a 1,7% v roku 2017. Hospodársky rast by mal
podľa OECD zostať pevný v očakávaní robustného trhu práce a
nízkych cien ropy, ktoré podporia súkromnú spotrebu, pričom nízke
úrokové sadzby a bytové potreby utečencov zvýšia investície do
nehnuteľností. Robustný rast domáceho dopytu zníži prebytok
bežného účtu, ktorý však zostane aj naďalej veľmi veľký. Dopyt po
nemeckom exporte v rozvíjajúcich sa ekonomikách a v krajinách
eurozóny by mal postupne oživovať. OECD odhaduje, že utečenci
sa v druhej polovici roku 2016 postupne začnú zapájať na trh
práce po tom, ako budú spracované ich žiadosti o azyl. Vzhľadom k
tomu, že neovládajú nemčinu a chýba im formálna kvalifikácia,
mnohí nebudú schopní si nájsť prácu rýchlo. OECD odporúča
urýchliť prístup na trh práce pre utečencov, ktorí majú vysokú
pravdepodobnosť, že dostanú v Nemecku azyl. Zároveň odporúča
opatrenia na zlepšenie ich zručností. Rozpočtová politika je
mierne expanzívna, v čom OECD vidí vhodný priestor na
výdavky na zlepšenie integrácie prisťahovalcov a posilnenie
aktívnej politiky trhu práce pre nezamestnaných. OECD
Nemecku opätovne odporúča zlepšiť poskytovanie predškolského
vzdelávania, celodennej základnej školskej dochádzky a zlepšenie
dopravnej infraštruktúry. OECD tiež zdôrazňuje potrebu poskytovať
väčšiu podporu v rámci vzdelávacieho systému pre mládež so
slabým sociálno-ekonomickým zázemím.
Brexit
Potenciálne vystúpenie UK z Európskej únie je hlavným negatívnym
rizikom prognózy OECD. Pred referendom finančné trhy zareagovali
na možné riziko Brexitu poklesom libry a zvýšením rizkových
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Prognóza OECD rastu reálneho HDP
vybraných ekonomík v %
Zdroj: Economic Outlook OECD No. 99

prémií naprieč rôznymi typmi aktív. Dôvera podnikov sa znížila, neistota politík sa zvýšila a rast investícií
spomalil. OECD v prognóze vychádzala z predpokladu, že UK zostane v EÚ, s odhadovaným zrýchlením
rastu v druhej polovici roku 2016. Rozhodnutie však opustiť EÚ bude mať za následok značné
dodatočné volatility na finančných trhoch a dlhé obdobie neistoty ohľadom budúceho vývoja politík s
negatívnymi dôsledkami pre UK, EÚ a zvyšok sveta.
Hlavné posolstvá prognózy OECD pre tvorcov politík:
- Využiť vo väčšej miere fiškálnu politiku vzhľadom na prostredie, ktoré vytvára menová
politika. Vlády môžu účinne využiť otvorený fiškálny priestor s využitím veľmi nízkych úrokových
sadzieb s veľmi dlhou dobou splatnosti. OECD upozorňuje na podporu takých projektov, ktoré
majú multiplikačný efekt - „hard infrastructure“ (napríklad digitálne, energetické a dopravné
projekty) a „soft infrastructure“ (vrátane vzdelávania v ranom veku a inovácií). Správna voľba
projektov urýchli podnikateľské investície, ktoré pomôžu dostať ekonomiku z pasce nízkeho rastu na
cestu zrýchleného rastu.
- OECD zdôrazňuje kolektívne konanie zamerané na kvalitu verejných investícií a rast výdavkov
štrukturálnych politík. Zrýchlenie rastu nemožno dosiahnuť bez štrukturálnych politík, ktoré
zvyšujú hospodársku súťaž, inovácie a dynamickosť, zlepšujú zručnosti na trhu práce a
mobilitu a posilňujú fungovanie finančného trhu.
- OECD odporúča balíčky štrukturálnych reforiem zamerané na zvýšenie produktivity, miezd
a rovnosti, a to predovšetkým:
a) Zloženie verejných výdavkov realokovať na prorastové investície
b) Zlepšiť vstup firiem a investícií do sektoru služieb
c) Znížiť prekážky v mobilite pracovnej sily
d) Reformovať súčasne trh práce aj trh výrobkov
e) Zlepšiť funkčnosť finančného systému a prístup k úverom

OECD pred referendom kvantifikovala dopady Brexit-u na ekonomiku UK
OECD pred uskutočnením referenda o vystúpení Veľkej Británie z EÚ (v apríli
2016) kvantifikovala možné dopady Brexitu na ekonomiku UK. Podľa správy
OECD „The Economic Consequences of Brexit: A Taxing Decision“ neistota
ohľadom výsledku referenda oslabila rast britskej ekonomiky ešte pred konaním
referenda. Brexit OECD označila za hlavný negatívny šok pre ekonomiku
Veľkej Británie, s ekonomickými dôsledkami pre ostatné krajiny OECD,
najmä európske ekonomiky. Brexit organizácia prirovnáva k dani z HDP s
rastúcimi nákladmi na ekonomiku. Podľa generálneho tajomníka OECD by
„Vystúpenie UK z EÚ uvalilo daň na budúce generácie. Daň by bola čistou
stratou, so žiadnym ekonomickým prínosom." Negatívny šok by bol prenášaný
prostredníctvom niekoľkých kanálov, ktoré by sa menili v závislosti na časovom
horizonte. V blízkej budúcnosti by podľa odhadov OECD bola ekonomika
Zdroj: OECD
UK postihnutá prísnejšími finančnými podmienkami, oslabením dôvery,
zvýšením obchodných bariér a obmedzením mobility pracovnej sily. Do roku 2020 organizácia
predpokladá pokles HDP britskej ekonomiky o 3% (v porovnaní s tým, keby UK zostala členom EÚ),
čo predstavuje náklady na jednu domácnosť vo výške 2200 GBP (v dnešných cenách). V dlhšom časovom
horizonte, by poklesla produktivita práce z dôvodu zníženia priamych zahraničných investícií
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a redukcie imigrácie (od roku 2005 je približne 80% novo vytvorených pracovných miest vo Veľkej
Británii obsadených migrantmi). Do roku 2030 by rast britskej ekonomiky mohol poklesnúť až o 5%, čo
by zodpovedalo 3200 GBP na domácnosť (v dnešných cenách). Brexit by v dôsledku zvýšenej neistoty
v krátkodobom horizonte brzdil rast aj v ďalších európskych ekonomikách. Naopak, zotrvaním UK v EÚ (za
predpokladu ďalších reforiem jednotného trhu EÚ) by sa zlepšila životná úroveň na oboch stranách kanála
La Manche.
Finančný šok do roku 2018:
 Prísnejšie podmienky úverovania vo Veľkej Británii;
 Pokles dôvery spotrebiteľov a dočasné zvýšenie miery úspor;
 10%-ná depreciácia efektívneho kurzu libry (dlhotrvajúci pokles reálneho výmenného kurzu);
 Finančné šoky v EHP by predstavovali 1/4 až 1/3 zo šokov vo Veľkej Británii;
 Predpokladaný vrchol finančných šokov v UK: 2Q 2016- 2017 s veľmi pomalým ustupovaním.
Vplyv finančných šokov na reálny HDP do roku 2018
(Rozdiel oproti východiskovému stavu v %)

Zdroj: OECD

Obchodný a migračný šok po odchode UK z EÚ od roku 2019:
 OECD predpokladá, že UK vystúpi z EÚ na konci roka 2018 a uzavrie novú dohodu s EÚ o voľnom
obchode (FTA) do roku 2023;
 Vývozcovia z UK budú mať vyššie náklady pri získavaní prístupu na trh EÚ (uncertain passporting
rights in financial services);
 Vývozcovia z UK budú mať taktiež vyššie náklady v 53 krajinách, s ktorými má EÚ uzatvorené
obchodné dohody;
 Objemy vývozu UK poklesnú o 8% (1Q 2019 - 4Q 2022) a po uzatvorení novej FTA s EÚ bude
vývoz nižší o 6,5% (2023);
 Strata exportne orientovaných priamych zahraničných investícií (výrobný a finančný sektor) by
zhoršila podmienky pre vývoz UK;
 Pokles prílivu priamych zahraničných investícií o 10-45% (inward FDI stock);
 OECD odhaduje celkový pokles obchodu UK o 10-20%;
 Pokles čistej imigrácie o 84 tis. ročne od roku 2019.
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Vplyv finančného, obchodného a migračného šoku z Brexitu na reálny HDP UK a EÚ do roku 2023
(Rozdiel oproti východiskovému stavu v %)

Zdroj: OECD

Pokles produktivity:
 Brexit by mal za následok nižšiu otvorenosť ekonomiky a pokles inovácie a oslabenie technického
pokroku v UK;
 Zníženie otvorenosti ekonomiky negatívne ovplyvní produktivitu poklesom ekonomickej dynamiky
a hospodárskej súťaže;
 Následkom poklesu priamych zahraničných investícií sa proporcionálne zníži aj výskum a vývoj,
ktorý prinášajú zahraničné spoločnosti do UK;
 OECD predpokladá možný pokles v kvalite riadenia vzhľadom na fakt, že vyššia kvalita riadenia sa
spája s firmami s vyššou zahraničnou majetkovou účasťou a znížená kvalita riadenia negatívne
ovplyvňuje zosúladenie miest s vhodnými pracovnými silami, čo môže znížiť produktivitu.

Vplyv Brexitu na reálny HDP a HDP na obyv. UK v 2030
(Rozdiel oproti východiskovému stavu v %)

Zdroj: OECD

OECD pred referendom odhadovala, že ak by UK zostala v EÚ, vplyv na rast britskej ekonomiky z ďalších
reforiem jednotného trhu EÚ by bol býval pozitívny, vzhľadom na očakávané zvýšenie obchodu a priamych
zahraničných investícií do všetkých členských štátov EÚ, vrátane UK.
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Analytický dokument Inštitútu finančnej politiky MFSR a Ekonomického direktoriátu OECD (WP
n° 1317): „Päť rokov v balóne: Odhad účinku vstupu Slovenska do eurozóny pomocou metódy
syntetických kontrolných skupín”.
Experti Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR - B. Žúdel a
L. Melioris spracovali v spolupráci s Ekonomickým direktoriátom OECD
analýzu, v ktorej skúmali účinok vstupu Slovenska do eurozóny pomocou
metódy syntetických kontrolných skupín. Táto metóda porovnáva výkon
slovenskej ekonomiky s kombináciou krajín, ktoré do eurozóny nevstúpili.
Výsledky ukazujú, že zavedením eura si Slovensko do roku 2011 polepšilo
približne o 10% reálneho HDP na obyvateľa. Viac než polovica tohto
efektu bola však pozorovaná už v roku 2008. V krízovom roku 2009
naopak absencia plávajúceho kurzu zhoršila výkon ekonomiky asi o 2%.
Spoločná štúdia IFP a OECD bola finančne podporená z obálky spoločných
projektov SR a OECD v rámci prostriedkov MZVaEZ SR. Jej hlavný iniciátor
Martin Filko sa jej vydania, žiaľ, nedožil.
Zdroj: OECD

Zdroj: OECD Working papers, komentár IFP z júla 2016

»» ENERGETIKA ««
Generálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu OECD (NEA) William D. Magwood
na Slovensku
V dňoch 30. - 31. mája 2016 generálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu OECD
(NEA) W. D. Magwood na pozvanie predsedníčky Úradu pre jadrový dozor
(ÚJD) SR M. Žiakovej navštívil Slovenskú republiku. Bola to prvá návšteva W. D.
Magwooda na Slovensku od vstupu SR do NEA. Počas návštevy bol oboznámený s
jadrovým programom a jadrovými zariadeniami Slovenskej republiky. V rámci
stretnutia sa prerokovali aktuálne otázky týkajúce sa agendy hlavného
rozhodovacieho orgánu NEA, Riadiaceho výboru, ktorému v súčasnosti M. Žiaková
predsedá. Generálny riaditeľ NEA rokoval nielen so zástupcami ÚJD SR, ale aj s
predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.
Zdroj: NEA

V rámci programu W. D. Magwood navštívil jadrovú elektráreň Mochovce 1 a 2 a rozostavanú časť –
bloky 3 a 4. Delegácia tiež navštívila Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovciach a
absolvala stretnutie so zástupcami Slovenských elektrární a Jadrovej vyraďovacej spoločnosti. Podľa W. D.
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Magwooda súčasný jadrový priemysel trápi nedostatok
odborníkov a slabo rozvinutý jadrový priemysel v
niektorých krajinách, čo je podľa jeho slov dôsledkom
nedostatku skúseností pri výstavbe atómových elektrární. Stojí
nemálo úsilia a času dať dokopy tím odborníkov,
kvalifikovaných firiem, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí sú
schopní postaviť jadrovú elektráreň nákladovo efektívne. V
niektorých prípadoch to môže vyústiť až do výrazného
prekročenia rozpočtu (ako to bolo v prípade jadrovej elektrárne
Núdzová dozorňa EMO 1. Zdroj: ÚJD SR
Olkiluoto 3 vo Fínsku). Napriek tomu však cesta pre zlepšenie
existuje a podstatnú rolu má tvorba politík. Pokiaľ jadrové elektrárne nebudú v niektorých krajinách
podporované podobne ako obnoviteľné zdroje energie, investovať do tohto druhu energie bude veľmi
náročné. Ceny silovej elektrickej energie sú v niektorých častiach dňa dokonca záporné. V súčasnom stave
na liberalizovaných trhoch je takmer nepredstaviteľné investovať do novej jadrovej elektrárne. Na margo
bezpečnosti jadrových prevádzok po Fukušime alebo
v Európe po nedávnych teroristických útokoch sa
generálny riaditeľ NEA vyjadril, že v oblasti
bezpečnosti neexistuje strop a vždy je možné
spraviť viac. Faktom je, že v oblasti fyzickej ochrany
infraštruktúry majú niektoré krajiny medzery. Niekde
sú jadrové elektrárne chránené ozbrojenými zložkami,
inde nie. Každá krajina si zvolí prístup, ktorý je z jej
pohľadu ten najlepší. No ide tiež o oblasť, ktorá si
vyžaduje spoluprácu. V ochrane bezpečnosti neexistuje
nič, čo by špeciálne prekvapilo regulačné orgány.
Jadrové dozory dlhodobo vedia o potenciálnych
Bloková dozorňa EMO 3. Zdroj: ÚJD SR
hrozbách a náležite v týchto veciach konajú.
Špecifickým prípadom je kyberbezpečnosť, ktorá sa
neustále mení a vyvíja.
William D. Magwood je generálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu (NEA)
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) od 1.septembra 2014. Má bohaté
skúsenosti s regulačnými a rozvojovými aspektmi jadrovej energie, a to aj na medzinárodnej
úrovni. V období rokov 2010-2014 pôsobil ako jeden z piatich Komisárov menovaných Prezidentom USA a
potvrdených Senátom USA do US Nuclear Regulatory Commission (NRC). Počas svojho pôsobenia vo
funkcii komisára obhajoval význam nezávislosti jadrového dozoru a nevyhnutnosť udržiavať silnú,
dôveryhodnú a odborne dobrú jadrovú reguláciu v USA a vo všetkých krajinách, ktoré využívajú jadrovú
energiu.

Zasadnutia IEA na vysokej úrovni big IdEAs
Ako sme informovali v posledných dvoch vydaniach OECD v skratke, zasadnutia
Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) big IdEAs sú novinkou, ktorú
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zaviedol nový výkonný riaditeľ IEA F. Birol. Za krátku dobu od ich zavedenia 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. Od posledného vydania OECD v skratke sa
uskutočnili 2 tieto zasadnutia. Zasadnutia big IdEAs na vysokej úrovni sú vysielané naživo prostredníctvom
webcast-u IEA.
V polovici apríla 2016 sme na pôde IEA privítali výkonného riaditeľa talianskej
energetickej spoločnosti Eni Claudia Descalziho zaoberajúcej sa výskumom,
produkciou, dopravou a predajom ropy a zemného plynu. C. Desczalzi
informoval o investičných aktivitách spoločnosti Eni v afrických krajinách,
predovšetkým z hľadiska zavádzania energetických technológií v jednotlivých
Claudio Descalzi
afrických regiónoch, ako aj z hľadiska zabezpečovania základného prístupu
Zdroj: Eni
k energiám v najmenej rozvinutých regiónoch Afriky. Kompletný záznam zo
zasadnutia možno sledovať tu: https://www.youtube.com/watch?v=nKo-huJOep8.
Začiatkom júna 2016 sme na v poradí šiestom zasadnutí big IdEAs privítali
singapurského ministra pre obchod a priemysel S. Iswarana, ktorý svojim
rozsiahlym odborným zameraním vysvetlil strategickú pozíciu Singapúru v rámci
regionálneho (juhovýchodná Ázia) a globálneho energetického systému. Vo svojej
zaujímavej prezentácii vysvetlil pozíciu a ambície Singapúru vo veci boja
s klimatickými zmenami, ich prepojenie na formovanie národných politík –
predovšetkým energetickej politiky, ktorej je venovaná značná pozornosť. Singapúr je
momentálne horúcim kandidátom na vstup do kruhu asociačných krajín IEA a ako
sa vyjadril S. Iswarana, IEA je prestížny a odborný klub, z ktorého by energetický sektor
Singapúru vedel jednoznačne čerpať. Záznam zo zasadnutia možno sledovať
prostredníctvom: https://www.youtube.com/watch?v=8sWVQ0yGdTw.

S. Iswaran
Zdroj: MOP SG

Letná online škola IEA
Centrum IEA pre energetické dáta (Energy Data Centre)
spúšťa sériu náučných webinárov za účelom priblíženia
a zaškolenia širokej či odbornej verejnosti na témy
z oblasti zberu údajov v energetike, ich validáciu
a využívanie. Webináre sa konajú v priebehu mesiaca júl
2016 a predstavujú 4-týždňový školiaci program o zbere
energetických údajov a štatistík. Účastníci si môžu vybrať,
Zdroj: IEA
či sa chcú zúčastniť všetkých štyroch zasadnutí alebo
cielene vybrať len jednotlivé školenia. Registrácia prebieha online prostredníctvom linku poskytnutého
nižšie a účasť na kurzoch je bezplatná. Účastníci, ktorí absolvujú všetky štyri webináre obdržia certifikát
o absolvovaní kurzu.
Informácie o registrácii na vyššie spomínané online kurzy a doplňujúce informácie nájdete na:
http://www.iea.org/training/ieaonlinesummerschool2016/.
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»» PRIEMYSEL, PODNIKANIE a INOVÁCIE ««
Globálne fórum k zodpovednému spravovaniu podnikov, 8. – 9. júna 2016
Pri príležitosti 40. výročia od schválenia pravidiel OECD
k zodpovednému spravovaniu podnikov (Responsible Business
Conduct – RBC) sa v dňoch 8. - 9. júna 2016 uskutočnilo Globálne
fórum k RBC. Fórum zasadá jedenkrát za rok a venuje sa najmä téme
aktívnejšieho zahrnutia pravidiel RBC do domácich legislatívnych
noriem, ako aj väčšej podpore národných kontaktných miest (NCPs),
ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie a vynútiteľnosť pravidiel OECD
k RBC.
Zdroj: OECD

Po 40 rokoch od schválenia OECD pravidiel pre zodpovedné spravovanie podnikov je možné skonštatovať,
že v tejto oblasti ešte stále zostáva veľa nedokončenej práce. Problémom je, že vládne orgány stále
nedávajú dostatočnú váhu NCPs, ktoré majú za cieľ implementáciu týchto pravidiel OECD. Naviac aj
v súčasnosti existujú moderné spôsoby otroctva, ktorým je potrebné zabrániť. Tieto pravidlá by mali
byť súčasťou moderných dohôd o voľnom obchode, ako je to v prípade dohôd EÚ, napríklad
v pripravovanej dohode s Vietnamom, či v dohode TTIP.

Implementácia Smernice OECD k nadnárodným spoločnostiam prostredníctvom
Národných kontaktných miest za ostatných 15 rokov (2000-2015)
Zodpovedné spravovanie podnikov (Responsible business conduct - RBC) je dôležitou
časťou medzinárodného investovania a tvorby zodpovedného podnikateľského
prostredia. Od prijatia Smernice OECD pre nadnárodné podniky v roku 1976 ako časti
Deklarácie OECD k medzinárodnému investovaniu a nadnárodným spoločnostiam
(Investičná deklarácia) boli stanovené pravidlá pre zodpovedné spravovanie podnikov,
ktoré podnikajú v medzinárodnom prostredí. Ostatná revízia týchto pravidiel sa
uskutočnila v roku 2011. Dnes smernica predstavuje globálny rámec pre zodpovedné
spravovanie podnikov zahŕňajúc všetky oblasti podnikania vrátane ľudských práv,
zamestnanosti a priemyselných vzťahov, životného prostredia, boja s korupciou,
Zdroj: OECD
hospodárskej súťaže a zdaňovania. Pri revízii smernice v roku 2011 bola pridaná
kapitola o ľudských právach v zmysle znenia Princípov OSN pre podnikanie a ľudské práva (UNGPs).
Smernica je jediným medzinárodným nástrojom pre zodpovedné spravovanie podnikov so zabudovaným
implementačným mechanizmom – Národnými kontaktnými miestami (NCPs). Všetky vlády, ktoré pristúpili
k Investičnej deklarácii, majú právne záväznú povinnosť zriadiť NCP a zabezpečiť finančné a ľudské
zdroje pre plnenie funkcií NCPs.
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Národné kontaktné miesta (NCPs) sú unikátnym implementačným mechanizmom pre podporu
zodpovedného spravovania podnikov. Sekretariát OECD pripravil zhodnotenie ich 15-ročného fungovania
(v rokoch 2000-2015), ktoré sa týka hodnotenia práce NCPs ako platformy na riešenie sporov, dodržiavania
základných kritérií práce NCPs, hodnotenia aktivít NCPs v oblasti propagácie Smernice OECD pre
nadnárodné spoločnosti a podobne.

Prehľad indikátorov produktivity 2016 (Compendium of Productivity Indicators 2016)
Rast produktivity patrí k motorom dlhodobého hospodárskeho rastu ako aj
rastu životnej úrovne, avšak v mnohých vyspelých a rýchlo rastúcich
ekonomikách sa spomaľuje. Podpora rastu produktivity a zdieľanie prínosov
z produktivity prostredníctvom využívania a vytvárania nových technológií,
investovania do ľudského kapitálu a podpory inovácií, najmä u mladých firiem,
je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Meranie produktivity je zložitý
proces. Existujú výzvy v meraní výrobných faktorov, faktorov práce a kapitálu,
ako aj výstupov.
Publikácia OECD „Prehľad indikátorov produktivity 2016“ poskytuje široký
prehľad aktuálnych a dlhodobých trendov produktivity a rastu v krajinách
OECD a kľúčových partnerských ekonomikách. Vyzdvihuje kľúčové merania konfrontované
s porovnateľnými cezhraničnými indikátormi produktivity a preveruje úlohu produktivity ako kľúčového
faktora hospodárskeho rastu, s prispením práce, kapitálu a multifaktorovej produktivity. Tiež preveruje
vzťah medzi produktivitou, obchodom a medzinárodnou konkurencieschopnosťou a analyzuje trendy.
Zdroj: OECD

Kľúčové dlhodobé trendy v produktivite:
 rast produktivity zostáva pod predkrízovou úrovňou v mnohých krajinách, ale znižovanie rastu
produktivity nastalo už pred krízou, v roku 2000 v Kanade, UK a USA ešte dokonca skôr;
 za ostatných 15 rokov rozdiely v HDP medzi krajinami narastali a najmä boli prepojené s rozdielmi
v raste produktivity;
 najväčšia časť rastu produktivity práce odráža rast v multifaktorovej produktivite a kapitálových
vstupov;
 zdĺhavý dynamizmus v podnikaní tiež môže ohroziť pokrízový rast produktivity;
 vo väčšine krajín produktivita práce je rozdielna medzi malými firmami (SMEs) a veľkými
spoločnosťami;
 zvýšenie účasti v globálnych hodnotových reťazcoch je prepojené s rastom produktivity vo viacerých
krajinách, najmä v krajinách strednej a východnej Európy.
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-compendium-of-productivity-indicators_22252126.

16

Inkluzívne zakladanie podnikov: prehľad osvedčených postupov (Inclusive Business
Creation: Good Practice Compendium)
Po desiatich rokoch od hospodárskej krízy v roku 2007 zostáva tvorba
pracovných miest politickou prioritou v rámci celej Európskej únie. S takmer
23 mil. nezamestnaných ľudí v druhom štvrťroku 2015 a ďalšími 91 mil.
neaktívnych ľudí na pracovnom trhu je potrebné sa pýtať „Ako môžeme
vytvoriť nové pracovné miesta“?
Neexistuje jednoduché riešenie tejto otázky. Je potrebný kombinovaný
prístup, zahŕňajúci opatrenia na posilnenie makroekonomického
prostredia, ako aj politické aktivity na trhu práce. Politiky pre
zabezpečenie inkluzívneho podnikania môžu byť súčasťou týchto aktivít. Tieto
politiky zabezpečujú, aby všetky skupiny ľudí, bez ohľadu na ich zázemie
a osobné vlastnosti, mali možnosť založiť podnik a pracovať ako samoZdroj: OECD
zamestnávateľ. Ide o podporu znevýhodnených ľudí na pracovnom trhu ako sú
mladí, ženy, príslušníci národnostných menšín, imigranti, ľudia so zdravotným postihnutím a nezamestnaní.
Podnikanie môže byť odpoveďou na vysokú mieru nezamestnanosti a nízku úroveň účasti trhu práce často
koncentrovanej v niektorých spoločenských oblastiach s cieľom umožniť ľuďom vytvoriť vlastné pracovné
miesta a miesta pre druhých. Existujú však viaceré prekážky v podnikaní, ktoré zahŕňajú prístup
k financiám, nedostatok vhodných zručností a nedostatok podnikateľských sietí.
Tento prehľad je súčasťou spolupráce medzi OECD a Generálnym riaditeľstvom EK pre
zamestnanosť, sociálne otázky a inklúziu. Kľúčovým cieľom tejto spolupráce je podpora rozvoja kapacít
pre tvorcov politík prostredníctvom poskytnutia dôkazov a možností, ktoré už fungujú.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/inclusive-businesscreation-good-practice-compendium

Prepojenie medzi produktivitou a inkluzívnosťou (The Productivity-Inclusiveness
Nexus)
Osem rokov od začatia hospodárskej a finančnej krízy, medzinárodná
hospodárska situácia zostáva aj naďalej výzvou so stále skromným rastom
vo vyspelých ekonomikách a pokračujúcim spomaľovaním v kľúčových
rastúcich ekonomikách (emerging economies - EMEs). Kým tento
nedostatok je čiastočne cyklického charakteru, vyplýva tiež zo
znepokojujúceho spomalenia rastu produktivity, ktoré predchádzalo kríze.
Z mnohých problémov, ktorým čelia naše ekonomiky, je len málo takých,
ktoré predstavujú väčšie prekážky pre zlepšenie ekonomických výsledkov, než
spomalenie produktivity a rast nerovností.
Zdroj: OECD
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Publikácia OECD „Prepojenie medzi produktivitou a inkluzívnosťou“ zhromažďuje najnovšie empirické
dôkazy o hlavných faktoroch spomalenia rastu produktivity a rastúcich nerovností; naznačuje možné
spoločné základy a väzby medzi týmito dvoma trendmi; navrhuje predbežné závery pre tvorcov politík a tiež
navrhuje špecifické oblasti, kde je potrebný ďalší výskum. Hlavným posolstvom tejto správy je výzva pre
politikov pre prijatie širšieho, otvorenejšieho prístupu k rastu produktivity, ktorý zvažuje, ako
v hospodárstve rozšíriť prínosy z produkcie prostredníctvom investovania do zručností obyvateľov a ako
pripraviť prostredie, v ktorom všetky podniky majú reálnu šancu na úspech, a to aj v menej rozvinutých
regiónoch.
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/the-productivity-inclusivenessnexus_9789264258303.

»» BOJ PROTI KORUPCII ««

Medzinárodná protikorupčná konferencia - Posilnenie medzinárodnej spolupráce k
vynutiteľnosti právnych noriem
Konferencia sa uskutočnila dňa 14. júna 2016 a bola zameraná na
posilnenie medzinárodnej spolupráce orgánov činných v trestnom konaní.
Obsahovo aj organizačne ju zabezpečovalo Ministerstvo spravodlivosti
Francúzskej republiky s podporou Svetovej banky a Veľkej Británie. Za
SR sa konferencie zúčastnili zástupkyne Ministerstva spravodlivosti
SR (A. Kapišovská) a Ministerstva vnútra SR (H. Kanková).
V úvode vystúpil so svojim prejavom prezident Francúzskej republiky
F. Hollande, ktorý poukázal na hrozbu teroristických útokov a jej
Zdroj: OECD
prepojenosť s medzinárodnou korupciou a s ďalšími trestnými činmi,
akými sú legalizácia príjmov z trestnej činnosti, pašovanie drog, pašovanie zbraní, obchodovanie s ľuďmi,
nelegálna migrácia a iné. V tomto kontexte zdôraznil prehĺbenie medzinárodnej spolupráce a posilnenie
vzájomných vzťahov policajných útvarov, armády aj spravodajských služieb, podieľajúcich sa na
zabezpečení prevencie a ochrany obyvateľov pred škodlivými následkami terorizmu. V súvislosti
s aktuálnymi udalosťami, poznačenými teroristickými útokmi, poukázal na potrebu reagovať na tieto výzvy
vyžadujúce posilnenie medzinárodnej spolupráce, vytvorenie medzinárodných štandardov na zaistenie
finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti a zabezpečenie medzinárodných aspektov
ochrany pred financovaním terorizmu. Zdôraznil, že prevenciu korupcie je potrebné rozvíjať na všetkých
úrovniach spoločnosti, v rámci verejnej správy aj súkromného sektora, pričom je nevyhnutné vytvárať
podmienky pre oznamovanie korupcie a ochranu informátorov.
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V Paríži sa rokovalo o dôvere vo verejnom sektore

Zdroj: OECD

V Paríži sa v dňoch 19. – 20. apríla 2016 uskutočnilo 53. zasadnutie Výboru pre
verejnú správu pri OECD. Hlavnou témou rokovania bolo „Budovanie integrity vo
verejnej správe: výzvy, možnosti a implikácie pre zlepšenie dôvery vo verejnom
sektore“. Zasadnutie sa konalo v rámci týždňa integrity OECD a v kontexte tzv.
„OECD Integrity Forum“, ktoré je jedným z popredných integrity fór v oblasti boja
proti korupcii na celom svete, spájajúcim politické spoločenstvo so súkromným
sektorom, občianskou platformou ako aj akademickou obcou.

Na podujatí sa zúčastnila zástupkyňa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR M. Filipová,
ktorá predniesla skúsenosti Slovenska v oblasti dodržiavania a vynucovania pravidiel pri boji proti
korupcii za účelom dosahovania lepšej integrity vo verejnej správe. Vo svojej prezentácii sa zamerala na
súčasné vnímanie v oblasti korupcie, pričom uviedla stručný opis inštitucionálneho pozadia pre boj proti
korupcii. Zdôraznila, akým výzvam v súčasnosti Slovensko čelí v danej oblasti, pričom uviedla dôležitosť
vzdelávania ľudí v tejto oblasti a zvyšovania povedomia o korupcii. Tiež zdôraznila význam spolupráce
medzi štátnymi inštitúciami, mimovládnym a súkromným sektorom. Za výzvu označila aj potrebu
dostatočných personálnych kapacít s profesionálnym prístupom k problematike.
Na zasadnutí boli predstavené aj kroky, ktoré Slovensko za posledné roky uskutočnilo za účelom
posilniť boj proti korupcii. Patrí medzi ne prijatie niektorých dôležitých právnych aktov (volebné
kampane, ochrana oznamovateľov, trestná zodpovednosť právnických osôb), založenie zmiešanej expertnej
skupiny na boj proti korupcii, v ktorej sú účastníkmi aj mimovládny aj súkromný sektor, prijatie Akčného
plánu na posilnenie právneho štátu, ako aj zavedenie Elektronického kontraktačného systému na zvýšenie
efektivity a transparentnosti v oblasti verejného obstarávania.

Nezákonný obchod – syntéza kriminálnych sietí (Illicit Trade – Converging Criminal
Networks)
Globálna ekonomika je stále viac a viac prepojená, čo predstavuje nielen
väčšie príležitosti pre občanov a podnikateľov, ale tiež pre množstvo
protizákonných sietí, ktoré podporujú kriminálne aktivity. Nezákonný
obchod nepredstavuje len obrovský odliv kapitálu z formálnej ekonomiky
a stratu príjmov pre vlády a priemysel, ale tiež ohrozuje verejné zdravie
a bezpečnosť.

Zdroj: OECD

Publikácia poskytuje prehľad v 7 sektoroch nezákonného obchodu,
vrátane obchodovania s ľuďmi, divými zvieratami a narkotikami, či
falšovania liekov, tabaku a alkoholu. Popisuje ich negatívne dopady na
hospodárstvo, spoločnosť a životné prostredie a mapuje obchodné cesty, ktoré
sú vo svete využívané pre dopravu nezákonných tovarov. Tento prehľad
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môže vládam napomôcť zistiť, ktoré politiky fungujú pre zníženie alebo odstránenie nezákonného
obchodovania a hlavne, kde zostáva priestor na ďalšiu prácu v tejto oblasti.
V súčasnosti je dôležité jasne definovať a merať nezákonný obchod a pochopiť kontext, ktorý umožňuje
jeho prekvitanie. Kriminálne siete ťažia z rozdielov v regulačných a daňových režimoch pri pohybe tovarov
a služieb cez hranice. Hoci presné merania sú zložité, jeden odhad predpokladá zisky z medzinárodného
organizovaného zločinu vo výške 870 miliárd USD, čo predstavuje 1,5% svetového HDP. Kalkulovanie
a mapovanie peňazí z týchto aktivít je dôležité, pretože môže poskytnúť kľúčovú informáciu pre
vynútiteľnosť práva. Viac údajov a zdieľanie informácií je potrebných pre boj s nezákonným obchodom.
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/charting-illicit-trade_9789264251847-en.

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««
Zverejnenie Spoločného poľnohospodárskeho výhľadu OECD a FAO pre roky 20162025
Generálny tajomník OECD A. Gurría a generálny riaditeľ FAO J.
Graziano da Silva zverejnili začiatkom júla 2016 na spoločnej tlačovej
konferencii, ktorá sa konala v sídle FAO v Ríme, Spoločný strednodobý
poľnohospodársky výhľad obsahujúci trhové prognózy pre
najdôležitejšie poľnohospodárske komodity, biopalivá a ryby pre
najbližších desať rokov. Podľa OECD a FAO obdobie vysokých cien
poľnohospodárskych komodít už nepotrvá dlho, avšak obe
organizácie upozorňujú na stále vysokú pravdepodobnosť výrazného
kolísania cien. Výnimkou budú ceny hospodárskych zvierat, ktoré
budú v porovnaní s poľnohospodárskymi plodinami ďalej rásť.
Vzhľadom na vyššie príjmy obyvateľov v rozvíjajúcich sa krajinách
budeme svedkami výrazne zvýšeného dopytu po mäse, rybách
a hydine, z ktorého jednoznačne vyplynie nárast dopytu po krmive,
Zdroj: OECD
najmä čo sa týka hrubozrnných obilnín a bielkovinových produktov,
ktorých cena narastie v porovnaní so základnými komoditami, akými sú pšenica a ryža. Poľnohospodársky
výhľad predpovedá, že prevažná časť vývozu komodít bude naďalej podchádzať len z malého počtu krajín.
Dovoz však bude oveľa menej koncentrovaný medzi jednotlivými krajinami, aj keď sa očakáva, že Čína
bude opäť najdôležitejším trhom pre niektoré komodity, konkrétne pre sójové bôby.
Spoločný poľnohospodársky výhľad OECD a FAO obsahuje každý rok špeciálnu kapitolu, ktorá je v roku
2016 zameraná na subsaharskú Afriku, a na jej vyhliadky a výzvy, ktorým musí tamojší sektor
poľnohospodárstva čeliť. Vzhľadom na fakt, že oblasť subsaharskej Afriky čelí rýchlemu rastu populácie,
poľnohospodárstvo bude naďalej jediným najväčším zdrojom práce pre mladých ľudí. Analýza
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uvádza, že v subsaharskej Afrike sa zníži percento podvýživy u obyvateľov z 23 na 19%, ak však
nebudú prijaté rozhodujúce kroky na posun od scenára nezmeneného prístupu, hlad vo svetovej miere
nebude eliminovaný ani do roku 2030, čo je jedným z globálnych rozvojových cieľov schválených v roku
2015 medzinárodnou komunitou.
Viac informácií o Výhľade sa nachádza na webstránke venovanej špeciálne tejto publikácii:
http://www.agri-outlook.org/

Zdroj: OECD

Zverejnenie Monitoringu a hodnotenia poľnohospodárskych politík pre rok 2016
V júni 2016 zverejnila OECD v Bruseli najnovšie vydanie
Monitoringu a hodnotenia poľnohospodárskych politík pre rok 2016,
podľa ktorého je potrebné implementovať ambicióznejšie politiky v
záujme
odpovedať
na
výzvy,
ktorým
čelí
sektor
poľnohospodárstva, najmä čo sa týka odklonu od priamych podpôr
pre poľnohospodárov k väčšej asistencii pri inovačných systémoch
zlepšujúcich produktivitu a udržateľnosť.

Zdroj: OECD

Celková hodnota podpory poľnohospodárskych výrobcov v 50
krajinách pokrytých v tohtoročnom Agromonitoringu sa v období
2013-2015 vyšplhala do výšky 469 miliárd eur, ktorá je doplnená
sumou 69 miliárd eur vyčlenených na všeobecné služby
podporujúce poľnohospodársky sektor. Podľa publikácie poklesla
v členských štátoch OECD podpora farmárov za posledných 30
rokov takmer o polovicu, čo dnes predstavuje približne 17% hrubých
príjmov poľnohospodárskych podnikov. V rozvíjajúcich sa krajinách
narástla úroveň podpory z veľmi nízkej, či dokonca zápornej úrovne,
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na priemernú úroveň podpory v členských štátoch OECD. OECD odporúča, aby krajiny vyvinuli väčšie
úsilie na prehodnotenie poľnohospodárskych politík v záujme čeliť dlhodobým potrebám zvýšenia
produktivity a udržateľnosti efektivity poľnohospodárskeho sektora. Brazília, Čína, Európska únia,
Indonézia a Spojené štáty americké sú najdôležitejšími obchodníkmi agropotravinárskeho odvetvia, či už pre
vývoz, dovoz, alebo v rámci oboch kategórií. V Európskej únii a v USA má podpora poľnohospodárov
klesajúci trend, v Brazílii, Číne a Indonézii naopak, stúpajúci.
OECD zdôrazňuje potrebu presmerovania súčasných
potravinárskych a poľnohospodárskych politík, s
osobitným posunom zamerania poľnohospodárskych politík
na novovznikajúce príležitosti a výzvy, ktorým musí tento
sektor čeliť. Agromonitoring pripomína, že sú nevyhnutné
investície vynaložené do ľudí – do vzdelania, zručností, a
v niektorých prípadoch aj do zdravotníckych služieb –
ako aj investície do strategických fyzických inovačných
systémov v oblasti infraštruktúry a poľnohospodárstva,
ktoré reagujú na potreby výrobcov i spotrebiteľov.
Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík OECD
2016 predstavuje kľúčový výstup OECD pre sektor
poľnohospodárstva, keďže každoročne prináša prehľad
Zdroj: OECD
aktuálneho stavu a štruktúry podpôr v tomto sektore. SR
je od roku 2004 zahrnutá v spoločnej kapitole o EÚ, ktorá sa venuje (okrem iného) Spoločnej
poľnohospodárskej politike EÚ. V publikácii je možné nájsť všeobecnú diskusiu o vývoji v oblasti
poľnohospodárskych politík, ako aj dvojstranové individuálne zhrnutia pre jednotlivé krajiny (tzv.
„country snapshots"). Online sú dostupné celkové profily krajín so štatistickými tabuľkami.
Viac informácií na stránke: http://www.oecd.org/agriculture/more-ambitious-policies-needed-to-addresschanges-facing-agriculture.htm.

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««
Workshop o ekologizácii regionálnych obchodných dohôd

Dňa 10. júna 2016 sa v priestoroch OECD konal pod záštitou Spoločnej pracovnej skupiny OECD pre
obchod a životné prostredie (JWPTE) Workshop o ekologizácii regionálnych obchodných dohôd, ktorého
cieľom bolo prezentovať príležitosti a názory z pohľadu medzinárodných skúseností. Medzinárodný
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obchod a ochrana životného prostredia sú základnými elementmi udržateľného hospodárskeho rastu
v globálnom meradle. Ako paralela k multilaterálnym snahám Svetovej obchodnej organizácie (WTO),
počet regionálnych obchodných dohôd (RTAs) prudko narástol až počas poslednej dekády, dosahujúc vo
februári 2016 celosvetový počet 625 dohôd. RTAs obsahujú čím ďalej, tým viac ustanovení týkajúcich sa
životného prostredia, ktoré podnecujú krajiny k posilneniu svojich environmentálnych politík, ako aj
k poskytnutiu významnejších príležitostí na ďalšie zabezpečenie vzájomnej podpory obchodných
a environmentálnych politík.
Už od roku 2007 sa JWPTE snaží skúmať trendy ustanovení RTAs týkajúcich sa životného prostredia, ako
aj ich dopady na životné prostredie. V rámci svojho plánu práce vypracovala a zverejnila táto Pracovná
skupina viacero publikácií zameraných na tému „životné prostredie a RTAs“, a to v záujme prehĺbiť
vedomosti v tejto novovznikajúcej oblasti. Existuje tak značný záujem o poznatky o tom, akým
spôsobom by mohli RTAs napomôcť udržateľnému rozvoju životného prostredia, a to nielen
v kapitolách o životnom prostredí, ale aj v kapitolách o investíciách, prístupe na trh či vládnom obstarávaní.
Workshop poskytol nové príležitosti pre spojenie skúseností a názorov globálnej komunity, v záujme
informovať o aktuálnom stave poznatkov o ekologizácii RTAs, ako aj vytvoriť základ pre budúce
rokovania. Cieľom Workshopu bolo zdôrazniť príležitosti a výzvy ekologizácie RTAs, zhodnotiť súčasné
skúsenosti a pohľady na ekologizáciu RTAs z rôznych regiónov a zúčastnených strán, ako aj identifikovať
hlavné nedostatky znalostí a možný posun vpred v tejto oblasti.

Zverejnenie publikácie OECD o efektívnom využívaní zdrojov počas summitu
ministrov životného prostredia krajín G7
Na zasadnutí ministrov životného prostredia krajín G7 v japonskej
Tojame predstavila OECD dňa 15. mája 2016 publikáciu s názvom
"Politické postupy pre efektívne využívanie zdrojov". Publikácia
uvádza, že vyspelé ekonomiky síce znížili mieru spotreby surovín a
zlepšili úroveň odpadového hospodárstva, avšak stále jestvuje priestor
na navrhovanie a výrobu tovaru spôsobom, ktorý by využíval menej
prírodných zdrojov a produkoval menšie množstvo odpadu. Hlavným
odkazom postupov je potreba zamerania politík pre efektívne
využívanie zdrojov na celý životný cyklus produktov, ako aj väčší
dôraz národných politík na zosúladenie sektorálnych politík v
oblastiach ako inovácie, investície, obchod, vzdelávanie a rozvoj
odborných znalostí. Publikácia je odpoveďou na požiadavky lídrov
skupiny G7 na zverejnenie politických postupov o efektívnom
využívaní zdrojov počas 42. summitu krajín G7 v nemeckom Schloss
Elmau v júni 2015, a jej základom sú tri zásady Akčného plánu Kobe
z roku 2008 – znížiť, znovu použiť, recyklovať (známa ako „zásada 3R" – „reduce, reuse, recycle").
Spotreba zdrojov krajín G7 síce od roku 1980 poklesla, avšak spotreba na jedného obyvateľa sa stále
nachádza v úrovni o 60% vyššej, než je svetový priemer. Rastúci dopyt rozvojových a rýchlo sa
rozvíjajúcich krajín s rýchlym rastom populácie naznačujú možnosť dvojnásobnej celosvetovej spotreby
zdrojov v roku 2050, kladúc tak silný tlak na životné prostredie.
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Publikácia bola zverejnená spoločne so štúdiou Medzinárodného panelu pre zdroje (IRP), ktorý funguje pri
Programe OSN pre životné prostredie (UNEP). Štúdia s názvom „Efektívne využívanie zdrojov:
potenciálne a ekonomické implikácie" uvádza, že politiky zamerané na efektívne využívanie zdrojov
by mohli výrazne znížiť očakávaný nárast
spotreby materiálov v roku 2050, a
zároveň by mohli podporiť ekonomický
rast a zamestnanosť. Politické postupy
dopĺňajú správu IRP a obsahujú aktuálne
trendy a výhľady spojené s efektívnym
využívaním zdrojov, zamerané na štyri
kľúčové oblasti: výber a návrh politických
nástrojov; možnosti spojenia jednotlivých
nástrojov do efektívnych súborov politík;
integrácia efektívneho využitia zdrojov do
prierezových a sektorových politík; a
posilnenie údajov a analýz v záujme
podporenia politického vývoja a hodnotenia.
Zdroj: OECD
Publikácia poskytuje rady vzťahujúce sa na
celý životný cyklus výrobkov a uvádza, že viac opatrení bolo doteraz aplikovaných na druhú fázu
životného cyklu produktov, než na tú prvú. Napríklad, vyššie dane zo skládkovania odpadu účinne
presmerovali tok odpadu k recyklácii a energetickému zhodnoteniu, ale existuje príliš málo stimulov na
podporu ekologickejších dizajnov produktov, či ekologickejšie správanie sa spotrebiteľov.

Viac informácií je možné nájsť na webstránke http://www.oecd.org/environment/air-pollution-to-cause-6-9million-premature-deaths-and-cost-1-gdp-by-2060.htm.

Ekonomické dopady znečistenia vonkajšieho ovzdušia
Publikácia poskytuje prvé komplexné a hodnoverné posúdenie
rozsahu ekonomických dopadov znečistenia vonkajšieho
ovzdušia v nadchádzajúcich desaťročiach, a to bez prijatia
akýchkoľvek nových politických opatrení, dopĺňajúcich tie už
existujúce. Publikácia je tak zameraná na prognózy týkajúce sa
nákladov vyplývajúcich z nečinnosti v oblasti znečistenia
vonkajšieho ovzdušia a zameriava sa najmä na vplyvy na mortalitu,
morbiditu, ale aj na zmeny výnosov plodín spôsobené vysokou
koncentráciou znečisťujúcich látok. Prostredníctvom detailných
ekonomických modelovacích rámcov prepája publikácia vonkajšie
znečistenie ovzdušia s ekonomickým rastom a blahobytom.
V prípade, že nebudú prijaté prísnejšie politiky, výrazne narastie
množstvo globálnych emisií a koncentrácie látok znečisťujúcich
ovzdušie, čo bude mať vážne dopady na ľudské
Zdroj: OECD
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zdravie a na životné prostredie, a to najmä z dôvodu zvýšenej koncentrácie tuhých častíc (PM2,5)
a prízemného ozónu. Napríklad, predčasné úmrtia spôsobené znečistením vonkajšieho ovzdušia sa v roku
2010 vyšplhali na úroveň 3 miliónov ľudí, v roku 2060 sa však ráta s predčasnou smrťou 6-9 miliónov
ľudí. Najviac exponované a zraniteľné majú byť deti a seniori, a spomedzi krajín to budú India, Čína, Kórea
a Uzbekistan. Miera úmrtí sa v západnej Európe javí ako klesajúca, a to vďaka snahám o prechod na
čistejšiu energiu a dopravu.
Publikácia predpovedá negatívne trhové dopady znečistenia ovzdušia, vedúce k vážnym hospodárskym
nákladom – znázornené na regionálnych i sektorálnych úrovniach predstavujúce až 1% globálneho HDP –
ako aj k značným globálnym sociálnym nákladom. Tieto náklady sú vyčíslené na 2,6 biliónov USD ročne,
ako dôsledok dní neprítomnosti z dôvodu chorôb, faktúr za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, či zníženej
produktivity poľnohospodárstva. Do roku
2060 by sa tak mal znížený hospodársky
výkon rovnať sume 330 USD na osobu,
vzhľadom na rastúce ročné náklady na
zdravotnú starostlivosť vyplývajúce zo
zhoršeného znečistenia ovzdušia z 21
miliárd USD v roku 2015, na 176 miliárd
USD v roku 2060. Publikácia sa zaoberá aj
negatívnym dopadom vonkajšieho znečistenia
ovzdušia na cenu, ktorú budú musieť
obyvatelia zaplatiť v záujme vyhnúť sa
zhoršenému zdravotnému stavu alebo
kratšiemu životu. V roku 2015 sa táto
hypotetická suma rovnala 500 USD na osobu,
v roku 2060 sa očakáva, že sa vyšplhá na
Zdroj: OECD
sumu 2800 USD na osobu.
Publikácia bola zverejnená počas 8. Environmentálnej ministerskej konferencie v rámci procesu
Životné prostredie pre Európu v gruzínskom Batumi a viac informácii o nej je možné nájsť na stránke
http://www.oecd.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution-9789264257474en.htm.

Podľa OECD Prehľadu environmentálnej výkonnosti Francúzska potrebuje krajina
ďalšie úsilie na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ktoré si stanovila
Dňa 11. júla 2016 sa v Paríži uskutočnilo zverejnenie najnovšieho Prehľadu environmentálnej výkonnosti
OECD (EPR), už tretieho v poradí pre Francúzsko. Publikácia hodnotí pokrok v oblasti udržateľného
rozvoja a zeleného rastu, so špeciálnym zameraním na prechod na obnoviteľné zdroje energie (OZE)
a biodiverzitu, a obsahuje 33 odporúčaní. Francúzsko si za posledných 10 rokov vylepšilo svoju
environmentálnu výkonnosť, a to vďaka zníženiu emisií skleníkových plynov, látok znečisťujúcich
ovzdušie a spotreby vody. Napriek týmto pozitívnym výsledkom by však krajina mala znížiť znečistenie
nitrátmi a pesticídmi a dosiahnuť tak svoje ambiciózne ciele v oblasti OZE. EPR oceňuje Francúzsko za
rolu sprostredkovateľa pri vyjednávaní historickej Parížskej dohody o klíme (COP21),
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ako aj pre prijatie zákona o prechode na OZE v roku 2015, ktorý má
vysoké ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, lepšej
energetickej efektívnosti, rastu OZE a diverzifikovanej výroby
elektrickej energie.

Zdroj: OECD

Francúzska ekonomika je jednou z tých, ktorá najmenej využíva uhlie
spomedzi členských krajín OECD, a to vďaka prevahe jadrovej
energetiky, predstavujúcej 46% celkových dodávok prvotnej
energie v roku 2014. Francúzsko však zaostáva vo vývoji nových OZE
kvôli starnutiu svojich jadrových elektrární. Prehľad uvádza, že krajina
iba s ťažkosťami dosiahne svoj cieľ zvýšiť podiel obnoviteľnej energie
na 23% hrubej konečnej spotreby energie v roku 2020, zo súčasných
14,6%. EPR Francúzsku odporúča, aby krajina čo najskôr zaviedla
Viacročný energetický program (PPE), ktorý by mal priniesť viac
investícií do oblasti OZE.

Prehľad upozorňuje aj na fakt,
že Francúzsko je jedným
z najväčších
užívateľov
pesticídov, ktoré sú škodlivé
pre
zdravie,
životné
prostredie,
biodiverzitu
a ekosystémy.
Využívanie
pesticídov narástlo v období
2008-2014 o 29%, kvôli čomu
by mala krajina vyvinúť
väčšie
úsilie
v oblasti
výskumu
a financovania
prechodu na ekologickejšie
poľnohospodárstvo.

Zdroj: OECD

Biodiverzita je zároveň ohrozovaná aj zlým územným plánovaním a využívaním pôdy, ako aj
fragmentáciou prirodzených biotopov. Prehľad víta návrh Zákona o biodiverzite, ktorý obsahuje
opatrenia pre lepšiu integráciu problematiky biodiverzity do plánovania a politík.
OECD Prehľady environmentálnej výkonnosti sú nezávislé hodnotenia dosiahnutého pokroku krajinami,
ktoré si stanovili určité ciele v oblasti životného prostredia. Cieľom týchto prehľadov je podporiť výmenu
osvedčených postupov, pomôcť vládam jednotlivých krajín informovať o národných politikách
a zlepšiť environmentálnu výkonnosť, individuálnu i kolektívnu v rámci krajiny. Analýzy sa opierajú
o širokú škálu ekonomických a environmentálnych údajov. Počas každého cyklu environmentálnych
prehľadov vypracuje OECD obdobnú publikáciu pre každú členskú krajinu organizácie, ako aj pre niektoré
partnerské krajiny. Poslednými hodnotenými krajinami boli Brazília, Holandsko a Čile.
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/examens-environnementaux-de-l-ocde-france2016_9789264252592-fr.
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»» ZDRAVIE ««
Zdravotné štatistiky OECD
Dňa 30. júna 2016 bola spustená online databáza Zdravotných štatistík OECD.
Databáza je aktuálne najzrozumiteľnejším zdrojom porovnateľných štatistík
v oblasti zdravia a zdravotníckych systémov naprieč členskými krajinami
OECD. Je dôležitým nástrojom nielen pre vypracúvanie komparatívnych analýz, ale
aj pre poučenie sa z medzinárodných porovnaní jednotlivých zdravotníckych
systémov. Databáza obsahuje vizualizáciu údajov, najviac vyhľadávané kľúčové
indikátory vo forme excelovskej tabuľky, zdroje a metodológiu, ako aj kompletný
zoznam všetkých ukazovateľov braných v úvahu. Zdravotné štatistiky OECD sú
dostupné na webstránkach http://www.oecd.org/health/health-data.htm
a
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT.
Zdroj: OECD

Zdravotná politika v krajinách OECD
OECD vytvorilo novú databázu pre lepšie porozumenie
systémov zdravotnej starostlivosti v rámci členských krajín
OECD. Cieľom tejto databázy je upriamiť pozornosť na
najaktuálnejšie údaje vo vybraných krajinách, vysvetliť
fungovanie ich systémov zdravotnej starostlivosti a poskytnúť
jasné a stručné kľúčové informácie na dvojstranových
prehľadoch krajín (tzv. country snapshots). Prehľad každej
krajiny je zameraný na problémy, otázky či sporné záležitosti,
ktoré sú relevantné pre vybranú krajinu, ako napríklad
fajčenie, obezita, chirurgické zákroky, spotreba antibiotík,
hustota lekárov, opierajúc sa o kľúčové štatistiky
a doplnené o stručné politické odporúčania.
Databázu
zdravotných
politík
v krajinách
OECD
http://www.oecd.org/health/health-policy-in-your-country.htm.
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Zdroj: OECD
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možné

nájsť
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stránke

Graf mesiaca
OECD zverejňuje každý mesiac graf
týkajúci sa oblasti zdravotníctva. Graf
z mája 2016 bol zameraný na spomalený rast
farmaceutických výdavkov približne od
roku 2005, ktorý však bude prekonaný
rýchlym šírením finančné nákladných
špecializovaných liekov, podporujúc tak rast
výdavkov
na
zdravotnú
starostlivosť
v nadchádzajúcich
rokoch.
V krajinách
OECD dosiahli v roku 2013 farmaceutické
výdavky sumu 800 miliárd USD, čo
predstavuje
približne
20%
celkových
výdavkov na zdravotnú starostlivosť.
Priemerný ročný nárast výdavkov na zdravie a farmaceutiká
v krajinách OECD v rokoch 1990-2013.
Zdroj: OECD

Všetky doterajšie grafy mesiaca je možné
nájsť
na
stránke
http://www.oecd.org/health/graph-of-themonth.htm.

»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««

Zasadnutie Riadiacej rady OECD Rozvojového centra na vysokej úrovni
Dňa 2. júna 2016 sa v Paríži uskutočnilo zasadnutie
Riadiacej rady OECD Rozvojového centra na
vysokej úrovni (High Level Meeting of the
Development Centre Governing Board), ktorého sa
zúčastnili ministri a štátni tajomníci viacerých
členských krajín OECD. Generálny tajomník OECD
A. Gurría pri tejto príležitosti oficiálne predstavil
15. vydanie African Economic Outlook, ktoré
prináša inovatívne politiky pre Afriku. Predseda
Riadiacej rady Rozvojového centra a francúzsky
veľvyslanec P. Duquesne privítal na zasadnutí
Japonsko, ktoré sa po 16 rokoch opätovne stalo
členom Rozvojového centra.
Zdroj: OECD
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Na zasadnutí sa ministri najprv venovali pálčivej otázke migrácie, ktorá bola vždy súčasťou dejín ľudstva.
Podľa ministrov je to však v súčasnosti masívny chaotický pohyb, a preto je potrebné analyzovať
príčiny a trendy migrácie, rozumieť im a podporovať krajiny, z ktorých pochádza najväčší počet
migrantov. To však ani zďaleka nie sú len najmenej rozvinuté krajiny. Podľa štatistických údajov sa počet
migrantov zvyšuje z krajín so zvyšujúcim sa nárastom HDP. Ministri zdôraznili, že vnútorne vysídlení
ľudia a migranti patria medzi najviac zraniteľnú skupinu ľudí. Preto je nevyhnutné zabezpečiť im
primeranú ochranu, zaobchádzať s nimi
ako s ľuďmi a uznávať ich práva.
Ministri sa zhodli v názore, že rozvoj
Afriky zaostáva najmä kvôli slabo
vyvinutej infraštruktúre a zlému
prístupu k energiám. Na vývoj však
majú vplyv aj ľudské kapacity, preto je
potrebné investovať do vzdelávania,
najmä vzdelávania mladých a do vedy
a výskumu. Nevyhnutné je zaoberať sa
následkami klimatickej zmeny, keďže
táto spolu s periodickým otepľovaním
povrchových vôd južnej časti Tichého
oceánu (El Niňo) má za následok, že viac
ako 70% pracovníkov pracuje
v zamestnaniach, ktoré sú ohrozené.
Zdroj: OECD
Podľa ministrov je možné ambiciózne udržateľné rozvojové ciele (SDGs) dosiahnuť len zabezpečením
potrebného dlhodobého financovania, vrátane mobilizácie domácich zdrojov prostredníctvom
spolupráce v daňovej oblasti, zabezpečením prístupu k moderným technológiám a úzkou spoluprácou
so súkromným sektorom.
Medzi prominentných hostí zasadnutia patril prezident Senegalu Macky Sall. Vo svojom prejave
zdôraznil, že do roku 2030 sa Senegal chce stať rýchlo sa rozvíjajúcou ekonomikou. Medzi základné
úlohy na najbližšie obdobie zaradil boj so sociálnou exklúziou, nelegálnymi finančnými tokmi a
klimatickou zmenou. Chce zabezpečiť, aby výsledky hospodárskeho rastu pocítili všetci obyvatelia krajiny
a profitovali z neho aj susedné krajiny. Tiež sa chce zamerať na koordináciu donorov a znižovanie
roztrieštenosti rozvojovej pomoci (Senegalu v súčasnosti poskytuje rozvojovú pomoc 460 donorov). Ako
člen Rozvojového centra by uvítal užšiu spoluprácu s OECD.
Na záver rokovania prijali ministri komuniké, v ktorom zaviazali OECD Rozvojové centrum podieľať
sa na dosiahnutí vízie Agendy 2030 a udržateľných rozvojových cieľov a aktualizovať Stratégiu
členstva Rozvojového centra.
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»» ZAMESTNANOSŤ ««

Výhľad OECD pre oblasť zamestnanosti - vydanie 2016
OECD zverejnila 7. júla 2016 jednu zo svojich významných
sektorových publikácií „Výhľad OECD v oblasti zamestnanosti 2016“
(OECD Employment Outlook 2015). Generálny tajomník OECD A.
Gurría pri tejto príležitosti na tlačovej konferencii vyhlásil, že účinky
hospodárskej krízy na trh práce sa aj vďaka správnym politickým
rozhodnutiam minimalizujú a v roku 2017 zamestnanosť prekoná
predkrízovú úroveň. V roku 2015 bolo v 35 členských krajinách
OECD spoločne o 5,6 milióna menej pracovných miest ako v roku
2007, pričom tieto chýbajúce pracovné miesta budú do roku 2017
vytvorené v oživených sektoroch, najmä v oblasti služieb.

Zdroj: OECD

Podľa medzinárodných štatistík dosahovali rôzne krajiny odlišné
výsledky v tvorbe pracovných miest, pričom najúspešnejšími
v tejto oblasti bolo Nemecko, Čile a Turecko a najväčšiu krízu na
trhu práce zaznamenávajú Grécko, Írsko a Španielsko.

Nezamestnanosť v SR sa podľa prognózy zlepší z 10,9% v roku 2015 na 10,2% v roku 2016 a 9,2% v roku
2017 a bude klesať tempom vyšším než priemer v členských krajinách OECD. Slovenský trh práce si
mierne polepšil v oblasti miezd a kvality pracovného prostredia, prevláda však pocit neistoty
pracovného miesta. Rast miezd na Slovensku v roku 2015 dosiahol úroveň 3,2% a presiahol tak
priemer OECD ako aj všetky susedné krajiny s výnimkou Poľska. V mnohých ostatných krajinách,
ktorým sa podarilo nezamestnanosť znižovať, sa to však dialo na úkor stagnácie reálnych miezd.
Nerovnosť v zamestnanosti mladých osôb ako aj žien v produktívnom veku sa na slovenskom trhu
práce zmierňuje pomaly a zatiaľ ostáva nad úrovňou priemeru krajín OECD, nerovnosti mzdových
pomerov sú však menej výrazné. SR má potenciál zvýšiť využívanie podnikovej praxe zvyšujúcej
výkonnosť práce (tzv. „HPWP“, napr. práca v efektívnych tímoch, obmena náplne práce a vzdelávanie,
odmeňovanie výsledkov a flexibilný pracovný čas), ktoré preukázateľne zvyšujú príjmy firiem,
zamestnancov ako aj kvalitu pracovného prostredia. Odborné vzdelanie a zručnosti, najmä v oblasti
spracovania informácií, ostávajú silným faktorom predpovedajúcim úroveň ohodnotenia, ako aj
udržateľnosť zamestnania a vysvetľujú aj veľkú časť nerovností v prístupe k vyššie plateným
zamestnaniam. Na úrovni podnikov je na druhej strane dôležitým faktorom efektívne využívanie zručností
a talentov, ktorými sú pracovníci vybavení.
Osobitná pozornosť v správe OECD sa venuje postaveniu zraniteľnej skupiny mladých ľudí a úlohe
vzdelania a zručností pri hľadaní a udržaní si pracovného miesta. Podiel mladých ľudí vo veku 15-29
rokov v krajinách OECD, ktorí nie sú ani zamestnaní ani v procese vzdelávania alebo odbornej
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prípravy na povolanie (NEET) sa zvýšil o 1,5 percentuálneho bodu oproti predkrízovým hodnotám.
Táto zraniteľná skupina výrazne prispieva k dlhodobej nezamestnanosti a navyše jedna tretina z nej žije
v domácnostiach bez zaručeného príjmu. Preto si táto skupina osôb vyžaduje špeciálne aktivačné schémy,
ktoré zabránia jej vyčleňovaniu z pracovných síl. Miera účasti dlhodobo nezamestnaných na pracovnom
trhu sa začína vo väčšine krajín zvyšovať, pričom hlavnou motiváciou sú ekonomické dôvody na úrovni
domácností. Frekventovanosť pracovných pomerov na dobu určitú ako aj kratších pracovných úväzkov
vrátane osôb schopných pracovať na plný úväzok sa v Slovenskej republike postupne zvyšuje, ale ich výskyt
zostáva nižší než v ostatných krajinách OECD.
Súčasťou správy je aj skúmanie stratégií reforiem trhov práce za účelom podpory zamestnanosti
a konkurencieschopnosti hospodárstva. Na prípade nedávnych reforiem trhu práce v Estónsku, Slovinsku,
Španielsku a Taliansku sa ilustruje, že s každou reformou sú spojené krátkodobé náklady ako aj
dočasný pokles zamestnanosti, a preto je dôležité uskutočňovať takéto opatrenia vo fáze rastu
hospodárstva a nachádzať správne spojenie účinných mechanizmov, ako flexibilný pracovný trh, kolektívne
vyjednávanie, efektívny systém sociálneho zabezpečenia a adaptabilita firemných procesov.
Publikácia je dostupná v elektronickej podobe na stránke http://www.oecd.org/els/oecd-employmentoutlook-19991266.htm.
Porovnanie vybraných štatistických ukazovateľov zamestnanosti vo vybraných krajinách
Ukazovateľ (Employment Outlook 2016)
Nezamestnanosť, 2015
[% evidovaných pracovných síl]
Nezamestnanosť,
2017
prognóza
[% evidovaných pracovných síl]
Dlhodobá
miera
nezamestnanosti,
% nezamestnaného obyvateľstva, 2015
Harmoniz.
miera
nezamestnanosti
vo vekovej skupine 15-24 r., rok 2015
Harmoniz.
miera
nezamestnanosti,
obyvateľstvo bez vysokoškolského vzdelania,
rok 2014
Zamestnanosť na pracovný pomer na dobu
určitú, % pracovných síl, 2015
Zamestnanosť na kratší ako plný úväzok, %
pracovných síl, 2015
Rast reálnych miezd, %,
medziročný nárast v parite kúpnej sily
Nerovnosť miezd, 2014, % rozdiel, medián u
osôb
ženského
pohlavia
oproti osobám mužského pohlavia,
Nerovnosť miezd, 2014, % rozdiel,
veková
skupina
15-24
r.
oproti
vekovej skupine 25-54 r.
Verejné výdavky na podporu zamestnanosti,
% HDP, 2014

Slovenská
republika

Česká
republika

Maďarsko

Poľsko

OECD
(priemer)

10,9

4,5

6,4

7,1

6,5

9,2

4,1

5,3

6,3

6,1

63,9

48,8

48,1

39,7

34,1

26,4

12,6

17,3

20,8

14,0

11,3

5,4

6,5

8,6

7,7

10,6

10,5

11,4

28,0

11,4

5,7

4,7

4,4

6,4

16,8

3,2

2,0

3,0

3,6

1,2

-14

-16

-4

-11

-15

-33

-36

-30

-35

-39

0,59

1,12

0,84

1,34

0,55

Zdroj: OECD
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»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««
Prehľad regiónov OECD 2016
V júni 2016 zverejnila zástupkyňa GT OECD M. Kiviniemi správu o
regionálnych nerovnostiach v oblasti príjmov a blahobytu počas
118. plenárneho zasadnutia Výboru regiónov Európskeho parlamentu.
Publikácia nesie názov „Prehľad regiónov OECD 2016" („OECD
Regions at a Glance 2016") a porovnávajú sa v nej významné
regionálne modely a trendy v členských krajín OECD. Jej hlavným
odkazom sú varovania, že regionálne nerovnosti sa v mnohých
krajinách zhoršujú, a že nerovnosti v rámci jednej krajiny môžu byť
oveľa väčšieho charakteru, než medzi jednotlivými krajinami.

Zdroj: OECD

Cieľom analýzy je posúdenie pokroku v inkluzívnom a udržateľnom
rozvoji v regiónoch a mestských oblastiach, a lepšie pochopenie
regionálnych rozdielov, ktoré môže byť nápomocné pri zvyšovaní
blahobytu a prosperity na lokálnej, národnej, či globálnej úrovni, v
súlade s cieľmi udržateľného rozvoja (SDGs).

Najväčšie rozdiely sa prejavili v rámci disponibilných príjmov, ako aj bytovej politiky, bezpečnosti,
kvality ovzdušia a HDP na obyvateľa. Naopak, rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú v oblasti vzdelania
a prístupu k internetovému pripojeniu. Rozdiel v disponibilnom príjme na obyvateľa medzi najbohatšími a
najchudobnejšími regiónmi členských krajín OECD rástol v rokoch 2000-2013 v priemere o 1,5% ročne, s
najväčším nárastom rozdielov v SR (1. miesto) a so zníženým rozdielom v Taliansku a Maďarsku.
Prehľad tvoria štyri hlavné kapitoly: Prosperita v regiónoch (1), Regióny ako hnacia sila
konkurencieschopnosti v celoštátnom meradle (2), Financovanie na nižšej ako celoštátnej úrovni a investície
do regionálneho rozvoja (3), Sociálne začlenenie a environmentálna udržateľnosť v regiónoch (4). V každej
kapitole je možné nájsť grafy a tabuľky s umiestnením viac ako 40 členských a partnerských krajín
OECD podľa viac ako 40 ukazovateľov. Ukazovatele kvality života, počínajúc od úrovne vzdelania a
končiac pri znečistení ovzdušia a bezpečnosti, skúmajú rozdiely medzi regiónmi, ako aj ich prínos pre
národný ekonomický rast a prosperitu spoločnosti.

Zdroj: OECD
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Publikácia sa sústredí aj na metropolitné oblasti, v ktorých býva viac než polovica populácie členských
krajín OECD, a ktoré prispievajú k 62% rastu HDP krajín OECD. Príjmy domácností v metropolitných
oblastiach boli v roku 2013 o 17% vyššie, než v iných častiach a regiónoch, avšak 53% obyvateľov
veľkých miest bolo vystavených vyšším úrovniam znečisteného vzduchu, než odporúča Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO). Prehľad regiónov OECD 2016 je tak hodnotným prínosom pre
budovanie priestoru pre dosahovanie globálnych cieľov z miestnej úrovne.
Správa obsahuje individuálne zhrnutia pre jednotlivé
krajiny a opiera sa aj o nedávno aktualizovanú webstránku
OECD o regionálnej prosperite a blahobyte, s interaktívnymi
vizualizáciami stavu 395 regiónov na desaťbodovej stupnici
v jedenástich oblastiach, a to príjem, zamestnanie, vzdelanie,
zdravie, bezpečnosť, životné prostredie, bytová politika,
životná spokojnosť, občianska angažovanosť, život v
komunitách
a
prístup
k
službám
(www.oecdregionalwellbeing.org). Pre SR je možné vybrať si
na porovnanie jeden zo štyroch regiónov: Bratislava, Západné
Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko.
Celé znenie publikácie je možné nájsť na webstránkach
http://www.oecd.org/gov/oecd-regions-at-a-glance19990057.htm
a
http://www.oecdbookshop.org/browse.asp?pid=titledetail&lang=en&ds=&ISB=9789264252097.

Interkatívna vizualizácia regiónu Bratislava
Zdroj: OECD

Povodne vo Francúzsku a v Paríži poukázali na lokálnu katastrofu, avšak globálnu
výzvu

Zdroj: SM SR pri OECD

Prelom mája a júna 2016 bol vo Francúzsku
poznačený rozsiahlymi záplavami vyvolanými
silnými dažďami naprieč krajinou, a to celkovo v až 13
departmentoch so stratou štyroch ľudských životov.
Mimoriadne napätá situácia bola najmä v Paríži, kde
presiahla stúpajúca hladina Seiny obávanú hladinu
6 metrov, a predčila tak aj tie najpesimistickejšie
scenáre. Výška zdvihnutej hladiny dosiahla druhú
najvyššiu úroveň od roku 1910, keď počas vtedajších
povodní bolo nameraných takmer 9 metrov. Boli
zaplavené nábrežné ulice a uzavreté viaceré stanice
metra, múzeá (vrátane múzea Louvre s nutnosťou
evakuácie niektorých umeleckých pamiatok), Národná
knižnica a niektoré linky RER boli odstavené.
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OECD sa téme záplav na povodí Seiny venovala už v roku 2014 v publikácii „Povodie Seiny, Île de
France: Odolnosť voči rozsiahlym záplavám“, v ktorej boli hospodárske škody veľkej záplavy
v parížskom regióne vyčíslené na minimálnu sumu 3 miliárd EUR a maximálnu sumu 30 miliárd EUR.
V takýchto prípadoch je potrebné vziať do úvahy aj makroekonomický dopad z hľadiska HDP a straty
zamestnania a verejných financií. Jednou z hlavných zodpovedností vlády je zabezpečiť odolnosť veľkých
metropolitných oblastí voči najdôležitejším rizikám, zabezpečiť bezpečnosť a blahobyt obyvateľov,
a udržať si dôveru verejnosti, čo je obrovská výzva pre správu a riadenie. Riadenie rizík zahŕňa
potrebu vyvinúť dlhodobú stratégiu povodňového manažmentu, posilniť kultúru rizika, napomôcť
mestskej odolnosti, najmä čo sa týka rizikovej infraštruktúry a vypracovať dlhodobú finančnú stratégiu. Táto
výzva nie je aktuálna len pre Paríž a jeho okolie, ale aj pre iné krajiny a metropolitné oblasti vystavené
zmene klímy a jej dopadom.
V decembri 2015 sa vo Washingtone zišli členské krajiny OECD na 5. Fóre OECD pre vysoké riziko
(HLRF), na ktorom diskutovali a vymieňali si skúsenosti v oblasti budovania odolnosti miest a podpore
adaptácie na zmenu klímy. Nielen parížske povodne, ale aj veľké zemetrasenie na východe Japonska či
hurikán Sandy v New Yorku sú dôkazom toho, že vlády, miestne autority ale aj občianska spoločnosť
musia rátať s krehkosťou a ohrozením mestských centier. Z tohto dôvodu je potrebné ohodnotiť
kapacitu miest adaptovať sa na extrémne výkyvy počasia, vody či klímy a nájsť inovatívne riešenia na
vybudovanie odolnosti. Predídenie takýmto šokom a limitovanie ich dopadov by mali byť prioritou
verejnej politiky a parížske povodne sú len ďalšou výzvou k činom pre medzinárodnú komunitu.
Viac informácií o publikácii „Povodie Seiny, Île de France: Odolnosť voči rozsiahlym záplavám“ je možné
nájsť na stránke http://www.oecd.org/gov/seine-basin-ile-de-france-2014-resilience-to-major-floods9789264208728-en.htm.

»» DOPRAVA ««
Výročný samit ministrov dopravy Medzinárodného dopravného fóra (ITF)
V dňoch 18. – 20. mája 2016 sa konal v nemeckom
Lipsku
Výročný
samit
ministrov
dopravy
Medzinárodného dopravného fóra (ITF). Témou samitu
bola „Zelená a inkluzívna doprava“ a zúčastnilo sa na
ňom takmer 40 ministrov dopravy a viac než 1100
účastníkov zo 70 krajín z celého sveta. Na samite,
ktorému tento roku predsedalo Dánsko, zastupoval
Slovenskú republiku minister dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, R. Brecely. Diskusie
ministrov boli smerované najmä na tému dopravy ako
ústrednej oblasti spoločností hľadajúcich ekonomicky
Zdroj: ITF
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a environmentálne udržateľnú prosperitu a snažiac sa prerozdeliť z nej vyplývajúce výhody rovnomernejšie
medzi občanov. Samit jednoznačne posunul nízkouhlíkovú dopravu do polohy základného predpokladu pri
prechode na ekonomiku zeleného rastu.
Na samite bol slávnostne spustený projekt „Dekarbonizácia dopravy“, ktorého cieľom je vytvoriť základy
smerovania k bezuhlíkovej mobilite. Projekt vyvolal veľkú diskusiu, najmä zo strany Maroka, ktoré bude
hosťovať nadchádzajúcu klimatickú konferenciu COP22.
Projekt bol následne prezentovaný aj na prvom
Technickom expertnom zasadnutí o doprave, ktorý
organizovala UNFCCC vo svojom sídle v nemeckom
Bonne dňa 23. mája 2016.
Program samitu bol veľmi bohatý a zahŕňal politické
diskusie s ministrami vo viacerých formátoch, rečnícke
príspevky, možnosti pre nadväzovanie nových
kontaktov, prezentácie a ukážky, technické návštevy,
výstavy, večerné recepcie, gala večeru a kultúrne
prehliadky. Hlavné partnerské organizácie ITF hosťovali
početné sprievodné podujatia.
Zdroj: ITF

Ďalšie informácie je možné nájsť na webstránke ITF www.internationaltransportforum.org a na webstránke
tohtoročného samitu http://2016.itf-oecd.org/.

SLOVENSKO A OECD

Ministerské zasadnutie k digitálnej ekonomike, Kankún, Mexiko, 21. – 23. jún 2016
V dňoch 21. – 23. júna 2016 sa v Kankúne (Mexiko), uskutočnilo Ministerské
zasadnutie k digitálnej ekonomike pod názvom „Inovácie, rast a sociálna
prosperita“ za účasti podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, odborových
zväzov a internetovej komunity. Za SR sa na podujatí zúčastnila generálna
riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva
hospodárstva SR Z. Nehajová.

Zdroj: OECD

Zasadnutie bolo dôležitou príležitosťou na spropagovanie agendy digitálnej
politiky s cieľom pomôcť tvorcom politík a ďalším kľúčovým hráčom, aby
stanovili základy pre uchopenie prínosov z digitálnej ekonomiky. Podľa
ministrov vlády musia aktívnejšie konať pre lepšie využitie internetu a odstránenie
regulačných prekážok pri digitálnych inováciách a ďalších rizikách, ktoré ohrozujú
obrovské hospodárske a sociálne prínosy z digitálnej ekonomiky.
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Počas otváracieho ceremoniálu GT OECD A. Gurría
uviedol, že národné legislatívy a politiky od vzdelávania
až po investovanie neudržali krok s digitálnymi
inováciami. Krajiny by mali riešiť spomalenie
investovania
do
internetových
a komunikačných
technológií
(ICT),
rozšíriť
vysokorýchlostnú
infraštruktúru a zlepšiť digitálne zručnosti. Na záver
zasadnutia ministri prijali Deklaráciu ministrov
k digitálnej ekonomike z Kankúnu.
Zdroj: OECD

ROZHOVOR SO ...

Štátnou tajomníčkou Ministerstva financií Slovenskej republiky Danou Meager
1) Pani štátna tajomníčka, v júni ste sa zúčastnili Ministerského zasadnutia Rady OECD v Paríži, kde
ste reprezentovali Slovenskú republiku. Ako by ste ohodnotili formát Ministerského zasadnutia
v podobe tzv. break-out skupín a tohtoročnú ústrednú tému, ktorou bolo prepojenie produktivity
a inkluzívneho rastu?
Počas Ministerského zasadnutia Rady OECD som sa zúčastnila diskusnej skupiny „Vytváranie vhodného
prostredia v záujme dosiahnuť dynamické podnikanie a inkluzívne hospodárstvo“. Vo svojom vystúpení
som informovala o ekonomickom raste SR s úvahou, či sa vôbec vlády krajín resp. do akej miery zamýšľajú
primárne nad potrebou našich občanov, ktorí sú základným stavebným materiálom každej ekonomiky.
Rovnako i nad prenesením silného ekonomického rastu do životnej úrovne samotných občanov. Zároveň
som poukázala na aktuálne výzvy slovenskej ekonomiky – na stále vysokú nezamestnanosť a regionálne
rozdiely a na potrebu zamerania sa na domáce
malé a stredné podniky (SMEs), nielen na
nadnárodné spoločnosti, pri ktorých vlády
často čelia kritike z prílišnej ústretovosti, ale
najmä poskytovania daňových úľav a iných
nefiškálnych benefitov, o ktorých zväčša
môže segment SMEs len snívať. V prípade
Slovenska,
krajina
potrebuje
pre
znovuzískanie dôvery občana k štátu
kvalitnejšie služby občanom, vyvážený
daňový
systém
reflektujúci
potreby
jednotlivých segmentov - Micro, SMEs
a Multinationals a nové mechanizmy
zdaňovania SMEs. Zároveň som mala
Zdroj: OECD
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možnosť informovať o už zavedených opatreniach v prospech podnikateľov v daňovej oblasti: o zmenách
v úhrade DPH na znižovanie rizika druhotnej insolvencie, daňovej úľave na výdavky realizované na
výskum a vývoj, zavedení inštitútu predbežného ukončenia daňovej kontroly s efektom skoršieho vrátenia
DPH z preverených transakcií a o ďalších.
Nový formát Ministerského zasadnutia hodnotím pozitívne, pretože umožňuje interaktívnu diskusiu na
konkrétne otázky a témy, ktoré členské krajiny OECD zaujímajú. OECD prináša vysoko aktuálne témy,
a rovnako tomu zodpovedá aj ústredná téma zameraná na prepojenie produktivity a inkluzívneho rastu.
V diskusii sme mali možnosť vypočuť si od ostatných krajín súčasné problémy, ktoré riešia v rámci svojich
ekonomík, ktoré brzdia rast produktivity napr. prekážky v prístupe k SMEs k financovaniu, regionálne
rozdiely a národné opatrenia. Hlavným výstupom tejto diskusie bolo Vyhlásenie Ministerského zasadnutia
Rady OECD 2016 k ústrednej téme a Deklarácia k zvýšeniu produktivity pre inkluzívny rast.
2) Ako by ste zhodnotili doterajšiu spoluprácu Slovenskej republiky s OECD v daňovej oblasti? Aký
význam má podľa Vás pre Slovensko rozvíjanie tejto spolupráce?
Z pohľadu MF SR, ako aj môjho osobného, považujem doterajšiu spoluprácu s OECD jednoznačne za
prínosnú. Zároveň si dovolím povedať, že úloha OECD sa v oblasti daní a daňovej legislatívy stáva ešte
významnejšou ako kedykoľvek predtým. Veľmi oceňujem iniciatívu prvého zmiešaného projektu "Transfer
pricing a colná hodnota", kde OECD ako aj WCO ukázali svetu ako je možné využívať znalosti pre
spoločné úspešné riešenia. Bez váhania, vnímam OECD ako významnú organizáciu udávajúcu globálne
trendy v oblasti medzinárodného zdaňovania (v poslednom období najmä projekt BEPS (Base erosion and
profit shifting) a iniciatívy v oblasti daňovej transparentnosti, ale aj ako výbornú platformu na odbornú
spoluprácu tak v oblasti podpory tvorby legislatívy na základe minimálnych štandardov, ako aj uplatňovania
práva (napr. spolupráca na úrovni daňových orgánov na úrovni platformy JITSIC - Joint International Tax
Shelter Information Center a Globálne fórum pre daňovú administratívu).
Aj z uvedených dôvodov je ďalšie rozvíjanie spolupráce nevyhnutným krokom pre udržanie SR v líniách
globálnych daňových trendov a pozície SR ako kredibilného partnera v otázkach medzinárodnej spolupráce
na daňové účely.
3) V čom vidíte potenciál pre ďalšiu spoluprácu, a ako môže OECD napomôcť Slovensku úspešne
predsedať Rade Európskej únie najbližších šesť mesiacov?
Potenciál vidím najmä v možnostiach využitia širokej technickej expertízy OECD pri podpore tvorby
dokumentov pre účely SK PRES v obdobných témach, napr. pri zostávajúcich otázkach iniciatívy BEPS. Na
druhej strane informačný tok nesmieme vnímať len jednostranne. Členské štáty EÚ, ktoré sú zároveň
členskými krajinami OECD majú potenciál pozitívne „európsky“ ovplyvňovať aj dianie na úrovni OECD,
najmä v prípadoch, keď sa v EÚ podarí dosiahnuť koordinovanejšie a cielenejšie riešenia.
Z hľadiska administratívnej spolupráce členstvo v OECD vytvára globálnejší priestor na
spoluprácu, napomáha rozvíjaniu dialógu s tretími štátmi a vnáša tým významné synergie aj do obdobnej
práce na úrovni EÚ.
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VIETE, ŽE ...



... v krajinách OECD a BRIC boli za posledné desaťročia spôsobené prírodnými katastrofami či
ľudským zavinením škody vo výške 1,5 biliónov eur? Finančný dopad je však len jednou časťou
celkových dopadov.



... v období 2000 – 2012 sa uhlie podieľalo až 46% na dodatočných celosvetových dodávkach
primárnej energie?



... v rokoch 2010 – 2014 bola zaznamenaná celková nová výrobná kapacita uhlia až 200 MW/deň?
Uhoľné elektrárne patria medzi najväčších emitentov CO2 v procese výroby energie (predovšetkým
elektrickej). Uhoľná elektráreň SR v Novákoch má inštalovanú kapacitu 266 MW a vo Vojanoch 220
MW. Ak bolo počas rokov 2010 – 2014 zaznamenaných nových 200 MW inštalovaného výkonu
denne (celosvetovo), predstavte si, že každý deň niekde „narástla“ nová uhoľná elektráreň podobná
tým, aké máme v Novákoch či Vojanoch.



... len 1/6 zachytávania a uskladňovania uhlíka prispieva až 1/6 do celkového znižovania emisií CO2
do r. 2050?



... ku kľúčovým zisteniam z 15-ročného fungovania Národných kontaktných miest (NCPs) patrí, že
NCPs sa snažia spropagovať smernicu OECD k nadnárodným spoločnostiam, ale táto snaha zostáva
nevyvážená a nedostatok zdrojov je jednou z prioritných výziev pre väčšinu NCPs?



... vo väčšine krajín OECD rast produktivity práce je oveľa pomalší v období po kríze, než ako to
bolo v predkrízovom období. Tento pokles nastal vo všetkých sektoroch služieb, najmä to bolo v
informačných a komunikačných službách, finančných a poisťovacích službách a v profesionálnych
službách?



... zvýšená účasť v globálnych hodnotových reťazcoch je silne prepojená s rastom produktivity v
mnohých krajinách, a to najmä v krajinách strednej a východnej Európy?

DÁVAME DO POZORNOSTI ...

júl 2016
10. – 12. júl 2016
27. – 28. september 2016
28. – 29. september 2016
5. október 2016
5. – 7. október 2016
11. – 12. október 2016
17. – 20. október 2016
20. - 22. november 2016

Letná škola Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)
48. Neformálne zasadnutie rozvojovej komunity Tidewater (Abú Zabí)
Okrúhly stôl pre kooper. systémy a automatizované šoférovanie (Toronto)
Zasadnutie ministrov životného prostredia členských krajín OECD
Fórum k strategickému inovačnému obstarávaniu
15. Svetová konferencia „Crossovers“ o mestách a prístavoch (Rotterdam)
Stretnutie OECD globálnej parlamentnej siete
Konferencia Habitat III (Quito)
Týždeň Eurázie v OECD
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