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Informačný bulletin Stálej misie
Slovenskej republiky pri OECD v Paríži

Vážení čitatelia OECD v skratke, milí priaznivci OECD,
jesenné obdobie v OECD už tradične býva rušné, o to viac, že je spojené aj s viacerými
aktivitami vo vzťahu SR – OECD v nadväznosti na prebiehajúce predsedníctvo SR v Rade EÚ.
V tomto smere bola bezpochyby najvýznamnejšou udalosťou návšteva generálneho tajomníka
OECD A. Gurríu na Slovensku 9.-10.9.2016, kde ako čestný hosť vystúpil v paneli venovanom
boju proti daňovým únikom, podvodom a financovaniu terorizmu na neformálnom zasadnutí
ECOFIN. Na okraj zasadnutia absolvoval aj bilaterálne stretnutie s predsedom vlády R.
Ficom, ktoré bolo venované prediskutovaniu otázok aktuálnej ekonomickej a politickej situácie
v EÚ a oblastiam možnej ďalšej spolupráce medzi SR a OECD. Bola to už jeho druhá návšteva
v SR v tomto roku a nie je vôbec bežné, aby generálny tajomník navštevoval ostatné členské
krajiny OECD tak často, čo len svedčí o existujúcich výborných vzťahoch medzi SR a OECD.
Členská krajina OECD, ktorá súčasne predsedá aj Rade EÚ, zvyčajne na úvod predsedníctva
predstaví jeho priority a body jeho programu, ktoré majú presah na agendu OECD. Stalo sa
tak aj v prípade Slovenska na stretnutí veľvyslancov krajín EÚ pri OECD zorganizovanom
Stálou misiou SR pri OECD 16.9.2016, na ktorom sa zúčastnil aj generálny tajomník A.
Gurría.
Som rád, že SR, ako predsednícka krajina EÚ, mala svoje zastúpenie na ministerskom
zasadnutí Výboru OECD pre environmentálnu politiku, ktoré sa uskutočnilo v Paríži 28.29.9.2016. Zastupoval ju štátny tajomník Ministerstva životného prostredia N. Kurilla, ktorý
predstavil výstupy konferencie SK PRES „Prechod k zelenej ekonomike“, konanej v Bratislave
6.-7.9.2016, a aktívne vystupoval v diskusiách ministrov zameraných na hľadanie riešení pre
kľúčové výzvy v oblasti zmeny klímy, efektívnosti využívania prírodných zdrojov a prechodu na
obehové hospodárstvo. Rozhovor so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia N.
Kurillom k samotnému ministerskému zasadnutiu, ako aj k ďalšej spolupráci SR s OECD v
oblasti životného prostredia si môžete prečítať v ďalšej časti tohto vydania OECD v skratke.
Ako predsednícka krajina EÚ sa SR zviditeľnila aj počas otvorenia Fóra OECD pre
obstarávanie v inováciách konanom v Paríži 5.10.2016, na ktorom na pozvanie generálneho
tajomníka OECD A. Gurríu vystúpil minister hospodárstva P. Žiga spolu s komisárkou
Európskej komisie pre priemysel, malé a stredné podniky a podnikanie E. Bienkowskou.
V otváracom vystúpení minister P. Žiga vyzdvihol aktivity SR v oblasti verejného obstarávania
a inovácií v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. SR na podujatí zastupovala aj predsedníčka
Úradu pre verejné obstarávanie Z. Táborská.
Záverom mi dovoľte poďakovať Vám za doterajšiu spoluprácu s tímom Stálej misie SR pri
OECD.
Juraj Tomáš
Chargé d´affaires a.i.

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

STÁLA MISIA SR A OECD

Pracovný obed generálneho tajomníka
OECD A. Gurríu s veľvyslancami členských
krajín EÚ
V rámci pravidelnej rotácie medzi ČK EÚ
zorganizovala Stála misia SR pri OECD v súvislosti
s predsedníctvom SR v Rade EÚ pracovný obed
veľvyslancov členských krajín EÚ za účasti generálneho tajomníka OECD A. Gurríu.
Chargé d´ Affaires J. Tomáš oboznámil prítomných
s programom predsedníctva SR v Rade EÚ, s jeho
štyrmi prioritami a s bodmi programu, ktoré majú
presah na agendu OECD – Európa založená na
Zdroj: SM SR pri OECD
investíciách, ktoré prispievajú k ekonomickému rastu
a tvorbe pracovných miest, vytváranie jednotného digitálneho trhu, budovanie Energetickej únie, migrácia,
predstavenie OECD Výhľadu medzinárodnej migrácie 2016 na zasadnutí Pracovnej skupiny EÚ na vysokej
úrovni pre migráciu a azyl a rokovania o TTIP a CETA. V súvislosti s Brexitom a zverejnenou štúdiou
OECD pred referendom o ekonomických dôsledkoch vystúpenia UK z EÚ boli prítomní informovaní, že SK
PRES sa bude usilovať, aby dohoda upravujúca vzťahy medzi EÚ a UK ako tretej krajiny bola vyvážená čo
sa týka práv a povinností. Prístup UK na jednotný trh si vyžaduje akceptáciu všetkých štyroch slobôd. SK
PRES sa bude usilovať, aby budúce UK – EÚ vzťahy zostali čo najlepšie.
Prítomní boli tiež informovaní o doterajších aktivitách SK PRES, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia
OECD – o účasti zástupcu generálneho tajomníka R. Tamakiho na konferencii SK PRES „Prechod k zelenej
ekonomike“ 6.-7.9.2016 v Bratislave, ktorej výsledky boli následne predstavené aj na ministerskom stretnutí
Výboru OECD pre životné prostredie v Paríži 28.-29.9.2016, ako aj účasti generálneho tajomníka na
neformálnom zasadnutí ECOFIN 9.-10.9.2016 v Bratislave v paneli venovanom boju proti daňovým
únikom, podvodom a financovaniu terorizmu a o jeho bilaterálnom stretnutí s predsedom vlády SR R.
Ficom. Bolo vyzdvihnuté, že júlový ECOFIN prijal Smernicu o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam (Anti
Tax Avoidance Directive), založenej na odporúčaniach OECD v oblasti narúšania základu a presunu ziskov
(BEPS).
Generálny tajomník OECD A. Gurría ocenil svoju návštevu v SR 9.-10.9.2016 a uviedol, že na bilaterálnom
stretnutí s predsedom vlády SR odovzdal partnerovi dokument, ako môže OECD pomôcť SK EÚ PRES. Na
samotnom neformálnom zasadnutí ECOFIN vyjadril obavy z ekonomickej situácie vo svete. Ekonomiky
krajín EÚ rastú, ale nie dostatočným tempom. Otvoril otázku „platenia“ daní spoločnosťou Apple v IE
a vyhlásil, že takýto prípad v budúcnosti už nebude môcť nastať, pretože kroky vykonané na základe
odporúčaní BEPS tomu zabránia. Junckerov investičný balík svojim objemom nie je veľký, ale považuje ho
za vhodný nástroj na oživenie ekonomiky najmä v oblastiach, kde súkromný sektor nemá záujem
investovať. Podporuje jeho predĺženie. Informoval aj o zverejnení OECD Výhľadu svetovej migrácie 2016
v New Yorku aj za účasti komisára EK pre migráciu D. Avramopolousa.
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Globálna parlamentná sieť
Dňa 12.10.2016 sa v priestoroch OECD uskutočnilo každoročné zasadnutie OECD
Globálnej parlamentnej siete, ktoré slúži na prehĺbenie spolupráce OECD so
zástupcami národných parlamentov členských a partnerských krajín OECD. Za SR
sa podujatia zúčastnila poslankyňa V. Remišová, vedúca Stálej delegácie NR SR do
OECD a poslanec M. Klus, náhradný člen Stálej delegácie NR SR do OECD.
Predmetom zasadnutia Globálnej parlamentnej siete bola diskusia a výmena
skúseností k témam digitalizácia, zodpovedné spravovanie podnikov, migrácia
a integrácia, antiglobalizačné a populistické hnutia v demokracii a citlivé politiky
rodovej rovnosti.
Zdroj: SM SR pri OECD

_________________________________________________________________________
Návšteva ministra hospodárstva SR Petra Žigu
a predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie SR Zity Táborskej v OECD v rámci Fóra
pre obstarávanie v inováciách
Dňa 5. októbra 2016 sa v Paríži uskutočnilo zasadnutie
„Fóra pre obstarávanie v inováciách“, ktoré otvoril
generálny tajomník OECD A. Gurría, minister
hospodárstva SR P. Žiga a komisárka EÚ pre vnútorný trh,
priemysel, podnikanie a SMEs E. Bienkowska. Fóra sa tiež
zúčastnila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
SR Zita Táborská. Verejné obstarávanie predstavuje veľkú
Zdroj: MH SR
časť ekonomiky každého štátu a ponúka enormný priestor
inovatívnym produktom a službám. Inovácie predstavujú dôležitú hnaciu silu pre produktivitu a rast
ekonomík, zatiaľ čo verejné obstarávanie je jedným z najväčších zdrojov dopytu tovarov a služieb v
krajinách.
Minister hospodárstva SR P. Žiga vo svojom vystúpení
zdôraznil, že inovácie sú jednou z dôležitých prierezových
tém naprieč prioritami slovenského predsedníctva v Rade
EÚ. Modernizácia európskeho priemyslu prostredníctvom
inovácií a zavádzania inteligentných a čistých technológií
bola aj ústrednou témou neformálneho zasadnutia Rady
COMPET, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave v dňoch 17. –
18.7.2016. Na túto tému nadväzuje aj „Koncepcia Inteligentného priemyslu pre Slovensko“.
Zdroj: MH SR
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Slovensko predsedalo Rozpočtovému výboru v OECD
Slovenská republika má od septembra 2015 podpredsedníctvo
v Rozpočtovom výbore OECD. Je to od vstupu SR do OECD (od r.
2000) historicky prvýkrát, čo sa Slovensku podarilo získať prestížne
miesto v Standing Committee Bureau. Rozpočtový výbor patrí medzi
tzv. standing committees, ktorý v rámci vnútornej štruktúry riadenia
OECD stojí hierarchicky nad substantívnymi výbormi. Rozpočtový
výbor (RV) je vedený predsedníčkou, ktorou je veľvyslankyňa
Rakúska pri OECD a druhým podpredsedom je zástupca stálej misie
UK pri OECD. V prípade neprítomnosti predsedníčky, predsedá RV
jeden z podpredsedov, na princípe striedania.
Zdroj: Stála misia SR pri OECD

Slovenská republika tak mala možnosť predsedať RV OECD v septembri - októbri dvakrát. Miesto
podpredsedníčky zastáva Andrea Brezanová, zástupkyňa MFSR na Stálej misii SR pri OECD.
Funkcia podpredsedníčky okrem prípravy rozpočtového výboru v podobe účasti na Bureau zahŕňa aj
prípravu a vedenie koordinačných stretnutí skupiny tzv. malých štátov (18 členských krajín OECD)
Cieľom SK bolo tieto stretnutia zefektívniť, t.j. snažiť sa nielen o výmenu názorov a vzájomné
informovanie sa pred každým RV, ale aj o koordináciu pozícií tak, aby malé štáty mali pri presadzovaní,
prípadne podpore vzájomne výhodných pozícií v RV silný hlas. Koordinácia vznikla aj ako reakcia na
silnejúce hlasy veľkých prispievateľov do rozpočtu OECD – krajiny G7 v RV.
Po každom stretnutí v Bureau, ktoré slúži na prediskutovanie programu najbližšieho RV so sekretariátom
OECD, sa koná tzv. debriefing, kde sú všetky krajiny informované o výstupoch z Bureau, aby sa tak mohli
lepšie pripraviť na diskusie vo výbore, vopred naznačili svoju pozíciu a uľahčili tým priebeh samotných
rokovaní. Debriefingy tiež vedú podpredsedovia RV – čo sa stáva pomerne často z dôvodu
neprítomnosti predsedníčky. Okrem týchto stretnutí sa na podpredsedov obracajú delegáti RV, ktorí cez
členov Bureau konzultujú so sekretariátom OECD technické a procesné otázky k agende RV.
Vzhľadom na to, že na väčšinu rozhodnutí v RV je potrebný konsenzus, všetky prípravné
a neformálne stretnutia s malými a veľkými prispievateľmi sú pre dosiahnutie rozhodnutí kľúčové.
Súčasťou práce podpredsedov je aj príprava tzv. retreatu, čiže neformálneho celodenného stretnutia
delegátov RV, ktorý sa koná raz ročne (naposledy 19. septembra). Podstatou retreatu bola príprava na
náročné jesenné rokovania k rozpočtu a k bodom, ktoré predpokladajú dlhšie diskusie pred dohodnutím
konsenzu. Okrem vyššie menovaných stretnutí sa Slovensko z pozície podpredsedu zúčastňuje aj
pravidelných stretnutí podpredsedov ostatných standing committees z TR, US, CAN, AUS na
vzájomnú výmenu informácií a koordináciu medzi výbormi podľa potreby. Podpredsedovia RV tiež
zastupujú predsedníčku RV (v prípade jej neprítomnosti) na prípravných stretnutiach predsedov
standing committees s generálnym tajomníkom OECD pred konaním Rady veľvyslancov OECD.
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SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

Priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky OECD
OECD v septembrovom priebežnom výhľade ekonomiky mierne
zrevidovala výhľad vývoja ekonomiky eurozóny pre 2016 (0,1%) a pre 2017 (-0,3%) z dôvodu Brexit-u a neistoty ohľadne
vývoja spotreby, investícií a obchodu. Nemeckej ekonomike
OECD upravila prognózu na rok 2016 smerom nahor (+0,2%)
kvôli posilneniu stavebníctva z dôvodu prílevu migrantov, avšak
pre 2017 organizácia výhľad upravila smerom nadol (-0,2%)
kvôli slabému globálnemu exportu a šoku z Brexitu.
Referendum o Brexite spôsobil neistotu a volatilitu na
finančných trhoch, pokles britskej libry o 10%. OECD
predpokladá ekonomike UK rast HDP v roku 2016 o 1,8%, vzhľadom na to, že rast HDP bol podporený
silným výkonom ekonomiky pred referendom, a napriek obmedzeniu investícií. Rast HDP má však podľa
OECD v roku 2017 spomaliť na 1%, čo je výrazne pod vývojom v posledných rokoch a prognózou pred
referendom. Neistota ohľadom budúceho vývoja politiky a reakcie ekonomiky zostáva veľmi vysoká s
negatívnymi rizikami. Presahy do globálnej ekonomiky, najmä v eurozóne, boli doteraz mierne
prostredníctvom finančných trhov a cez dôveru investorov. Ďalšie negatívne dopady na eurozónu sa
pravdepodobne prejavia v roku 2017.
Zdroj: OECD

Slabý rast obchodu a narúšania finančného systému prehlbujú pomalý globálny hospodársky rast.
OECD predpokladá globálnej ekonomike rast pomalším tempom v tomto roku ako v roku 2015, len
s miernym očakávaným nárastom v roku 2017. Prognóza OECD ohľadne rastu globálnej ekonomiky –
rast o 2,9% tento rok a 3,2 % v roku 2017, je výrazne pod dlhodobými priemermi okolo 3,7% („No
sustained global recovery“).OECD vo výhľade varuje, že slabý rast je už „zakorenený“, keďže očakávania
slabého rastu stláčajú obchod, investície, produktivitu a mzdy. Mierna úprava v odhade globálneho rastu
smerom nadol oproti „Economic Outlook“ z júna 2016 je odrazom poklesu v hlavných vyspelých
ekonomikách, najmä v UK v 2017, kompenzovaný postupným zlepšovaním u producentov komodít na
veľkých rozvíjajúcich sa trhoch.
Počas niekoľkých posledných rokov sa tempo rastu celosvetového obchodu znížilo o polovicu v porovnaní s
obdobím pred krízou, a rast ďalej klesol v posledných štvrťrokoch, najmä v Ázii. Vyváženie ekonomiky v
Číne a obrat vo vývoji globálnych hodnotových reťazcov by mohol signalizovať trvalo nižší rast obchodu,
čo vedie k slabšiemu rastu produktivity. Nedostatočný pokrok v otvorení svetových trhov obchodu prispel
k jeho spomaleniu. Mimoriadne nízke a v niektorých prípadoch negatívne úrokové sadzby narúšajú
finančné trhy a zvyšujú riziká v celom finančnom systéme. Rozpor medzi rastúcimi cenami dlhopisov a
akcií a poklesom zisku a očakávaní rastu v kombinácii s prehrievaním realitných trhoch v mnohých
krajinách, zvyšuje zraniteľnosť investorov voči prudkej korekcii cien aktív. Priebežný výhľad svetovej
ekonomiky opätovne vyzýva na posilnenie kolektívneho konania pomocou fiškálnej, štrukturálnej a
obchodnej politiky na podporu rastu. Nízke úrokové sadzby ponúkajú vládam dodatočný fiškálny priestor
5

pre investície do ľudského kapitálu a fyzickú infraštruktúru na podporu krátkodobého dopytu, dlhodobého
outputu a inkluzívnosti.
Zo štrukturálneho hľadiska sú potrebné ambicióznejšie politiky, najmä také, ktoré podporia obchod,
vrátane zastavenia nových protekcionistických opatrení. Potrebné je tiež naliehavo riešiť ďalšie prekážky
pre obchod a investície.
Odhady hospodárskeho rastu vo vyspelých a rozvíjajúcich sa ekonomikách:
Prognóza na rok 2016
September
2016

Globálny
rast
USA
Eurozóna
Nemecko
Francúzsko
Taliansko
UK
Japonsko
Kanada
Čína
India
Brazília

Prognóza na rok 2017

Rozdiel
September
Rozdiel
oproti
2016
oproti
prognóze z
prognóze z
júna 2016
júna 2016

2,9

-0,1

3,2

-0,1

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

-0,4
-0,1
0,2
-0,1
-0,2
0,1
-0,1
-0,5
0,0
0,0
1,0

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

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

Zdroj: OECD

Prvé vydanie prehľadu o daňových politikách OECD
OECD zverejnila prvé vydanie sumarizujúce prehľad reforiem daňovej politiky
v krajinách OECD „Tax Policy Reforms in the OECD 2016“. Prehľad
o daňových reformách bude OECD vydávať každoročne, pričom tohtoročné
vydanie informuje o najvýznamnejších reformách daňovej politiky, ktoré
boli implementované, uzákonené alebo ohlásené v roku 2015, ako aj
o trendoch daňovej politiky spoločných pre skupiny krajín.

Zdroj: OECD

Daňové politiky majú priamy vplyv na hospodársky rast a na to, ako sú výhody
plynúce z rastu zdieľané naprieč populáciou. Daňové politiky hrajú tiež
významnú nepriamu úlohu pri podpore inkluzívneho rastu prostredníctvom ich
schopnosti financovať prorastové verejné výdavky, ako sú investície do
vzdelania a infraštruktúry.
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OECD v správe konštatuje, že daňové reformy sa posunuli smerom k podpore hospodárskeho rastu.
V predošlom období boli daňové reformy do značnej miery pod tlakom fiškálnej konsolidácie vyplývajúcej
z pokrízového stavu. V roku 2015 je však už možné pozorovať podporu rastu ako hlavného cieľa daňových
reforiem vo všetkých krajinách OECD. Mnoho reforiem bolo zameraných na zníženie dane z príjmu
fyzických a právnických osôb, s čiastočným nárastom príjmov, resp. posunom smerom ku
spotrebným daniam a daniam súvisiacim so životným prostredím. Okrem toho pokrízový trend
neustáleho zvyšovanie zdanenia práce a sadzieb DPH sa zastavuje a môže sa aj zvrátiť. Trend
znižovania dane z príjmu právnických osôb (DPPO) sa všeobecne po kríze spomalil, ale zdá sa, že sa
opäť zrýchli.
Hlavný medzinárodný vývoj v oblasti daní ovplyvnil v roku 2015 aj reformy daňovej politiky v krajinách
OECD. Mnohé z reforiem v oblasti korporátnych daní a DPH reflektujú prijatie odporúčaní
dohodnutých v rámci projektu OECD/G20 v boji proti narúšaniu základu dane a presunom ziskov
(BEPS) a schválenie medzinárodných smerníc OECD o DPH.
Najkomplexnejšie daňové reformy implementovalo, uzákonilo alebo oznámilo v roku 2015 Rakúsko,
Belgicko, Grécko, Japonsko, Holandsko, Nórsko a Španielsko. V Rakúsku, Belgicku a Holandsku bolo
hlavným cieľom reformy znížiť daň z práce. V Nórsku a Japonsku bola kľúčovým hľadiskom podpora
investícií prostredníctvom zníženia daní právnickým osobám. Daňová reforma Španielska obsahovala
obidva prvky – zníženie dane z práce ako aj zníženie korporátnych daní na podporu ekonomiky. Grécko
zaviedlo významné reformy, najmä v oblasti DPH a korporátnych daní, ako súčasť balíka záchranného
programu.
Slovensko sa v publikácii spomína medzi krajinami, ktoré zaviedli opatrenia proti podvodom v oblasti DPH.
Mnoho európskych krajín predĺžilo domáci mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti (t.j. presun
povinnosti priznať a zaplatiť DPH od dodávateľa ku kupujúcemu – tzv. reverse charge mechanism) v
odvetviach, ktoré podliehajú vysokému riziku podvodu (napr. výstavby v Slovenskej republike,
poľnohospodárskych plodín v Českej republike, veľkoobchodu s plynom a elektrickou energiou v Írsku).
Slovenská republika je spolu s Maďarskom uvádzaná v skupine krajín, ktoré znížili sadzby DPH, a to
v prvom rade na pomoc chudobným (nižšie sadzby DPH pri vybraných potravinách). Maďarsko zaviedlo aj
nižšie sadzby DPH na podporu rodín (na novopostavený dom).
Niektoré krajiny zaviedli reformy s cieľom zjednodušiť plnenie DPH, najmä na zníženie administratívnej
záťaže pre malé a stredné podniky. V Grécku, Belgicku a Fínsku, boli zvýšené prahy registrácie pre DPH.
Slovenská republika zaviedla zjednodušené podmienky pre rýchlejšie vrátenie DPH a systém hotovostného
účtovníctva pre podniky s ročným obratom menej ako 100 000 EUR, ktorá odkladá povinnosť úhrady DPH
až po prijatí platby od odberateľa.

Slovensko hodnotilo ekonomiku Portugalska v OECD

Zdroj: SM SR pri OECD

Výbor pre ekonomické prehľady OECD prerokoval dňa 24. októbra 2016
ekonomické hodnotenie Portugalska. Hodnotiteľmi bola Slovenská
republika a Poľsko. Hodnotenie bolo zamerané na makroekonomický
a fiškálny vývoj, posilnenie investícií a zvyšovanie zručností.
Hodnotiteľom portugalskej ekonomiky bol zástupca Inštitútu
finančnej politiky (MFSR) Peter Wittemann spolu so zástupkyňou
MFSR na SMSR pri OECD Andreou Brezanovou. Hodnotitelia sa
zamerali na výzvy fiškálnej politiky PT, finančnej stability, podporu
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udržateľného rastu a zvlášť na kapitolu zlepšovania zručností. Vo svojom vystúpení poukázali na
potrebu zefektívnenia výberu DPH zredukovaním výnimiek a zlepšením boja proti daňovým podvodom,
pričom uviedli dobrú prax SK. Podporili odporúčanie OECD znižovať objem nesplácaných úverov (NPLs) v
PT a navrhli, aby sekretariát analyzoval opatrenia, ktoré by umožnili predaj NPLs na sekundárnom trhu. K
zvyšovaniu zručností SK podporilo odporúčania OECD, ktoré sú tiež v súlade so správou OECD Skill
Strategy Diagnostic Report of Portugal.
Hodnotitelia spomenuli opatrenia zavedené na Slovensku v boji proti falošnej samostatne zárobkovej
činnosti, ktorá sa vyskytuje aj v PT. Podporili odporúčanie OECD sústrediť sa na duálne odborné
vzdelávanie (VET), ktoré predpokladá úzku spoluprácu medzi podnikmi a školami. Zároveň uviedli
doterajšiu prax a výzvy VET na SK. V súvislosti s odporúčaním OECD revidovať výdavky na portugalské
školstvo s cieľom zvýšiť jeho efektivitu SK uviedlo vlastnú prax revízií verejných výdavkov na základe tzv.
spending reviews, ktoré sú súčasťou rozpočtového procesu. Taktiež odporučilo PT spolupracovať s
globálnou organizáciou Teach for All v snahe znižovať nerovnosti vo vzdelávaní.

»» ENERGETIKA ««

Účasť generálneho riaditeľa Agentúry pre jadrovú energiu OECD
(NEA) Williama D. Magwooda na 11. zasadnutí Európskeho
jadrového fóra v Bratislave
V dňoch 3. - 4. októbra 2016 sa konalo v Bratislave jedenáste zasadnutie Európskeho
jadrového fóra (ENEF). Rokovania ENEF patria medzi prioritné podujatia
organizované Európskou komisiou. Vysielajú jasný politický signál, že záujmom
Európskej komisie (EK) a členských štátov EÚ vrátane Slovenska je s veľkou
zodpovednosťou pristupovať k problémom jadrovej bezpečnosti, transparentnosti,
využívaniu jadrovej energetiky a jej miestu v rámci energetickej politiky Únie.
Generálnemu riaditeľovi NEA/OECD W. D. Magwoodovi, ktorý tento rok navštívil
Bratislavu už druhýkrát, bol pridelený samostatný rečnícky panel, v ktorom sa sústredil na pozíciu jadrovej
energetiky v kontexte nového dizajnu energetického trhu v Európe z hľadiska bezpečnostných štandardov,
ochrany verejnosti a cezhraničnej spolupráce a aktivity
NEA/OECD v tejto oblasti.
Zdroj: NEA/OECD

NEA/OECD je jedinou medzivládnou organizáciou, ktorá
združuje krajiny Európy, Severnej Ameriky a Ázie v rámci
nepolitickej sféry určenej na zdieľanie a rozširovanie
znalostí a skúseností v oblasti jadrovej energie. Na
rokovaniach formácie ENEF, ktoré striedavo spoluorganizujú v Bratislave a v Prahe Slovenská republika a
Česká republika, spoločne s EK, sa zúčastnili aj predsedovia vlád SR a ČR Robert Fico a Bohuslav Sobotka,
podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu
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Zdroj: http://topsy.one/hashtag.php?q=%23EnEF

Maroš Šefčovič, minister hospodárstva SR Peter Žiga a minister priemyslu a obchodu ČR Jan Mládek.
Nechýbali predstavitelia Európskeho parlamentu, zástupcovia rôznych politických skupín a ďalších približne
200 účastníkov - významných medzinárodných hostí z oblasti energetického priemyslu, financií, štátnej a
verejnej správy. „Jadrová energetika patrí medzi piliere energetického mixu na Slovensku, neprodukuje
emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Treba sa k nej správať racionálne.“
zdôraznil minister Peter Žiga.
Ústredná téma programu tohtoročného zasadnutia fóra bol dokument EK „Jadrový ilustratívny program“
(PINC) a miesto jadrovej energetiky v novom dizajne trhu s elektrinou. V tomto paneli diskutujúci venovali
pozornosť najmä problematike investícií do jadrovej energetiky. Zaznelo, že je potrebné dosiahnuť dôveru
investorov cez cenové signály, ktoré odrážajú dlhodobé potreby a politické ciele. Je zrejmé, že na to, aby sa
opätovne dosiahla táto dôvera, treba jasne definovať príčiny súčasného zlyhania trhu, posilniť existujúce
finančné nástroje a umožniť vznik nových opatrení, ktoré budú stimulovať záujem investorov o energetiku.
Samostatný panel sa venoval havarijnej pripravenosti a odozve. Táto téma má mimoriadny význam z
hľadiska tzv. pofukušimských opatrení a vyžaduje si koordináciu činností v rámci medzinárodnej spolupráce
zameranej na riadenie opatrení po havárii a zabezpečenie pripravenosti členských krajín EÚ.
Ďalšie, v poradí už dvanáste zasadnutie Európskeho jadrového fóra, bude v roku 2017 v Prahe.
Zdroj textu: MH SR

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.

Konferencia o energetickej efektívnosti na vysokej
úrovni

Zdroj: SM SR pri OECD

Pri príležitosti vydania tohtoročnej edície Strednodobého
výhľadu IEA k energetickej efektívnosti (Energy Efficiency
Market Report 2016) sa na pôde IEA v Paríži konala dňa 14.
októbra 2016 Konferencia o energetickej efektívnosti na vysokej úrovni, ktorej sa zo SM SR pri OECD zúčastnili J. Tomáš,
vedúci SM SR pri OECD a B. Žemberová, zodpovedná za
problematiku energetiky.

Prítomní boli informovaní o pokroku v rozvoji energetickej efektívnosti vo svete za uplynulý rok a diskusie
sa niesli v duchu úlohy energetickej efektívnosti v globálnej energetickej transformácii. Správa IEA
o energetickej efektívnosti hodnotí nedávny vývoj v Číne a ďalších rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomikách.
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Podľa IEA je energetická efektívnosť jediným energetickým zdrojom, ktorý môžu využívať všetky štáty, a
zároveň základným prostriedkom v procese dekarbonizácie energetického sektora. Jedným z hlavných
prínosov energetickej efektívnosti v uplynulom období bolo obmedzenie globálneho dopytu po energiách,
na čo mali významný vplyv politické nástroje a opatrenia (v súčasnosti sa štandardy a regulačné opatrenia na
podporu energetickej efektívnosti vzťahujú na 30% celosvetovej spotreby energie, čo je o 11% viac ako v
roku 2000). K najväčšiemu pokroku došlo v opatreniach týkajúcich sa budov, naopak najväčší priestor na
zlepšenie je v prípade nákladnej dopravy a priemyselného sektora.

Zdroj: IEA/OECD

Pre sledovanie ďalšieho pokroku v energetickej efektívnosti na základe
záväzných nástrojov politiky a opatrení bol v rámci tohtoročného vydania
Správy vytvorený nový ukazovateľ, tzv. index vývoja politík v oblasti
energetickej efektívnosti (Efficiency Policy Progress Index). Prínosom
energetickej účinnosti je zároveň obmedzenie produkcie emisií CO2 a pre
splnenie všetkých klimatických cieľov do roku 2040 by podľa IEA mala byť
prostredníctvom energetickej účinnosti obmedzená 1/3 všetkých emisií CO2.
Zo Správy tiež vyplýva, že v roku 2015 došlo k zvýšeniu investícií do
energetickej účinnosti o 6% (najviac v sektore budov). Samostatnou kapitolou
Správy je analýza energetickej účinnosti v Číne, ktorá sa začala zvyšovať od
roku 2006 a prispela k významnej úspore spotreby uhlia (350 mil. ton v roku
2014). Hoci energetická účinnosť významne prispela k zníženiu energetickej
náročnosti (o 1,8%, čo predstavuje trojnásobný pokles za posledných 10
rokov), podľa IEA nie je tento vývoj dostatočný na dosiahnutie klimatických
cieľov (zníženie energetickej náročnosti by malo byť aspoň o 2,6%).

»» PODNIKANIE, OBCHOD A INVESTÍCIE ««

Pohľad na podnikanie 2016
Pokrízové zotavenie podnikateľských aktivít zostáva rôznorodé v rámci
jednotlivých krajín, ale nové údaje preukazujú pozitívny posun, najmä
v oblasti tvorby nových podnikov. Pohľad na podnikanie 2016 uvádza, že
oživenie podnikateľských aktivít umožní zlepšiť hospodársky rast
a poskytne dôležitý dlhotrvajúci rast produktivity, podľa vzťahu medzi
mierou start-upov a rastom produktivity.

Zdroj: OECD

Správa uvádza, že oproti USA pokrízový rast v Európe je viac závislý
od malých a stredných podnikov (SMEs) ako nástrojov hospodárskeho
rastu. Správa OECD tiež potvrdzuje, že vo väčšine krajín existujú
nedostatky v podnikaní žien, hoci aktuálne zistenia potvrdzujú väčšiu
dôveru pri podnikaní žien než mužov.
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„Žiaden jednoduchý ukazovateľ nemôže adekvátne pokryť tak komplexnú tému ako je podnikanie“,
hovorí jeden z tvorcov tejto správy. Pri podnikaní je treba vziať do úvahy viaceré faktory – od podmienok na
trhu až po regulačný rámec, kultúru spoločností a prístup k financiám.
Viac informácií na: http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance2016_entrepreneur_aag-2016-en

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Zdroj: OECD

Konferencia „Boj proti daňovej a inej
kriminalite v sektore rybolovu”

V dňoch 13. – 14. októbra 2016 sa v OECD konala konferencia k problematike boja proti daňovej
kriminalite v sektore rybolovu. Nelegálny, neohlásený a neregulovaný (NNN) rybolov a s ním spojené
aktivity predstavujú veľký globálny problém. Nie je to len o rybách – jedná sa o miliardy eur, ktoré sa
točia v tomto biznise. Konferencie zameranej na boj proti daňovej a inej kriminalite v sektore rybolovu sa
zúčastnilo okrem členských krajín OECD viacero medzinárodných organizácií, daňových úradov,
rybárskych úradov, zástupcovia Interpolu, finančného sektora, orgány vymáhania práva, mimovládne organizácie a ľudia z praxe s cieľom diskutovať o tom, ako lepšie bojovať s kriminalitou v sektore
rybolovu.
Počas dvojdňovej konferencie odznelo viacero kľúčových správ a dôležitých odkazov do budúcnosti vo
vzťahu k zlepšeniu boja proti nelegálnym aktivitám v sektore rybolovu. Zúčastnené strany sa zhodli na
potrebe lepšej medzinárodnej spolupráce a tiež poukázali na potrebu lepšej výmeny informácií a
údajov medzi agentúrami a krajinami vo vzťahu k NNN rybolovu a s tým spojenou kriminalitou, čo
znamená vytvorenie siete pre výmenu údajov (najmä finančných) a informácií.
Kriminalita v sektore rybolovu je nadnárodná a bez vzájomnej spolupráce organizácií ako sú OECD, FAO,
UNODC, ILO, Interpol, či Svetová banka a podpory vládnych orgánov sa stáva boj proti tomuto druhu
kriminality málo efektívny. Vzájomná spolupráca a koordinácia je preto nevyhnutná. Zúčastnené strany
sa zhodli na potrebe posilnenia súčasne platnej legislatívy, ktorá by mala jasne vymedziť zodpovednosť
vlajkového štátu, pobrežného štátu, trhu a prístavného štátu. Je tiež potrebné lepšie monitorovať reťazec
dodávateľov hlavne daňovými úradmi. Všetky tieto kroky si budú vyžadovať lepšiu transparentnosť
zúčastnených strán, ako aj lepšie identifikovanie rizík, ktorým čelí sektor rybolovu. Dôležitú úlohu
zohráva aj súkromný sektor, napr. spracovatelia a finančný sektor, ktorí by mali byť viac zodpovední a uistiť
sa, že ich aktivity nie sú súčasťou kriminality v rybolove. Na konferencii tiež odznela potreba budovania
väčšej kapacity v boji proti daňovej kriminalite, s čím súvisí zvýšenie ľudských zdrojov, lepší tréning
a školenia, čo si vyžaduje vyššie finančné nároky.
Ohlasy na konferenciu boli veľmi pozitívne a delegácie ocenili jej konanie a tematické zameranie. Slovenská republika bola na konferencii zastúpená J. Sukovským zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
v Bruseli.
Autor textu: J.S., SZ SR pri EÚ
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Nová spolupráca medzi Svetovou organizáciou pre zdravie
zvierat a OECD
Zástupkyňa generálneho tajomníka OECD M. Kiviniemi a generálna
riaditeľka Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) M. Éloit podpísali
dňa 7. septembra 2016 Memorandum o porozumení v ústredí OIE v Paríži, v
záujme podporiť už existujúcu spoluprácu medzi týmito dvomi
organizáciami.
Táto dohoda tak slúži ako formálna základňa pre posilnenú spoluprácu
v oblasti kľúčových výziev, ktorým čelia jednotlivé krajiny pri
zabezpečovaní hospodárskej prosperity, ako aj sociálneho a environmentálneho blaha pre svojich
obyvateľov. Spolupráca medzi organizáciami sa bude týkať najmä výmeny informácií a technickej
spolupráce v oblasti overených postupov, politík a ekonomických analýz zameraných na zdravie
zvierat a dobré životné podmienky zvierat, veterinárne liečivá a antimikrobiálnu rezistenciu, vplyv
poľnohospodárskych zvierat na životné prostredie, ako aj ďalšie súvisiace oblasti spoločného záujmu.
Zdroj: OIE

Rozvíjajúce sa poľnohospodárske politiky a trhy –
Dôsledky pre reformu multilaterálneho obchodu
Najnovšia publikácia z dielne OECD v oblasti poľnohospodárstva je
zameraná na vývoj svetových poľnohospodárskych a obchodných
trhov a politiky najväčších poľnohospodárskych producentov od
začiatku posledného kola rokovaní WTO v roku 2001.
Za posledných pätnásť rokov sa výroba, ceny a obchodné toky
zmenili, a krajiny podstatne zmenili politiky poľnohospodárskeho
obchodu, ako aj domáce podporné politiky. Svetové
poľnohospodárske trhy sú tak často vystavené výraznému narušeniu
zásahmi vlád v tomto sektore. Dopady vládnych politík na globálnu
výrobu, obchod a blahobyt (odvodené od spotreby domácností) sú
v publikácii hodnotené spoločne s dopadmi možných scenárov reformy
multilaterálneho obchodu. Hodnotenia sú vypracúvané pomocou
aplikácie vypočítateľného modelu všeobecnej rovnováhy OECD – METRO – spolu s výhľadovým modelom
AGLINK-COSIMO.
Zdroj: OECD

Výsledky štúdie poukazujú na to, že aktuálny súbor poľnohospodárskych politík má značne negatívny
dopad na agropotravinársky obchod, ktorý by mohol byť väčší pre všetky komodity v prípade zrušenia
týchto politík. Politiky obmedzujú obchod medziproduktov a tovaru určeného na konečnú spotrebu,
z čoho vyplýva, že vývoj globálnych hodnotových reťazcov v agropotravinárskom sektore, ktoré
disponujú potenciálom zvýšiť poľnohospodárske príjmy a produktivitu v sektore, je brzdený súčasnou
úpravou politického rámca.
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Dôležitým zistením publikácie je, že zatiaľ čo sú viaceré obchodné a domáce podporné politiky
zamerané na zvyšovanie výroby potravín, z globálnej perspektívy to tak nie je. V prípade, že by takéto
politiky neexistovali, miera svetovej poľnohospodárskej výroby by prakticky nebola zmenená. V skutočnosti
majú súčasné politiky celkovo negatívny dopad – podporujú základné plodiny ako ryža a pšenica na
úkor iných výrobkov, ako napríklad mäso a mliečne výrobky. V budúcnosti však bude podľa
predpokladov rásť dopyt práve po mäsových a mliečnych výrobkoch, a tak v prípade žiadnej alebo
minimálnej zmeny budú náklady vyplývajúce z týchto deformácií ďalej narastať. Čo sa týka
poľnohospodárskych výrobkov, súčasné politiky majú tendenciu znižovať medzinárodné ceny, dôsledky sú
však relatívne nevýrazné. Okrem toho, pre niektoré výrobky – ako napríklad pšenica a olejniny – môžu ceny
klesnúť ešte nižšie, ak by tieto politiky neexistovali.
Publikácia taktiež uvádza, že politiky majú negatívny vplyv na blahobyt z globálneho pohľadu. Tento fakt sa
prejavuje napríklad tým, že rozvinuté regióny znížili a zmenili ich spôsoby podpory, Európska únia už
prestala využívať exportné dotácie a rozvíjajúce sa krajiny obchodujú v oveľa vyššej miere s ďalšími
rozvíjajúcimi sa krajinami.
Odstránenie všetkých agropotravinárskych bariér a všetkých domácich poľnohospodárskych podpôr
je veľmi ambicióznym cieľom a očakáva sa, že to bude postupný a iteratívny proces vo WTO. Z toho
vyplýva, že informácie o aktuálnych dopadoch politík budú nielen dôležitým vstupom do rozhovorov
o obchodnej politike, ale svedčia aj o nutnej potrebe ďalšieho úsilia v tejto oblasti.
Výsledky však poukazujú na to, že celková poľnohospodárska výroba klesá, ako aj príjmy z nej. Tento
fakt bude hrať proti upevňovaniu potravinovej bezpečnosti v domácnostiach, najmä v tých, ktoré sa
nachádzajú vo vidieckych oblastiach. Čo však v tejto publikácii nie je uvedené, je rozsah necolných
prekážok a prekážok, ktoré sa objavujú až za hranicami, ktoré môžu taktiež vplývať na obchodné zvyklosti,
a tým pádom aj na výrobu a cenu. Táto oblasť tak ostáva otvorená na ďalší výskum v budúcnosti.

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

Ministri životného prostredia a zmeny klímy
OECD diskutovali o najaktuálnejších
globálnych výzvach

Zdroj: OECD

V dňoch 28. – 29. septembra 2016 sa v Paríži stretli
ministri životného prostredia a zmeny klímy členských
a partnerských krajín OECD, aby diskutovali o
„Životnom prostredí a ekonomike vo svete po roku
2015“, ktoré boli nosnou témou zasadnutia Výboru
OECD pre environmentálnu politiku na ministerskej
úrovni v sídle OECD. Slovensko na zasadnutí zastupoval
štátny tajomník I Ministerstva životného prostredia
SR, Norbert Kurilla.
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Zasadnutie otvorili príhovory predsedu Ministerského zasadnutia – ministra životného prostredia
Nového Zélandu, Nicka Smitha, a generálneho tajomníka OECD, Angela Gurríu. Diskusie ministrov
boli zamerané na hľadanie riešení pre kľúčové výzvy v oblasti zmeny klímy, efektívnosti využívania
prírodných zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo.
Zasadnutie sa konalo v príhodný čas po tom, ako boli v
roku 2015 dosiahnuté dôležité globálne dohody v
oblasti zmeny klímy, cieľov udržateľného rozvoja a
financovania rozvoja. Implementácia týchto dôležitých
dohôd má aktuálne obrovský význam na medzinárodnej,
regionálnej a národnej politickej agende, a úloha OECD
ako platformy na podporu dôrazných politických
opatrení a výmenu skúseností je v súčasnosti
dôležitejšia, než kedykoľvek predtým. Program tvorili
dve plenárne zasadnutia a štyri menšie diskusné skupiny.
Plenárne zasadnutia boli zamerané na problematiku
zmeny klímy a obehového hospodárstva a diskusné
skupiny na otázky súvisiace so znečistením ovzdušia
spôsobeným dopravou, biodiverzitou, vodou a dusíkom.
Slovenská republika bola zastúpená v skupine zameranej
na problematiku vôd, keďže voda predstavuje národný
prínos k prioritám slovenského predsedníctva v Rade
Európskej únie. Štátny tajomník N. Kurilla v rámci svojich vystúpení vyzdvihol vynikajúce umiestnenie
Slovenskej republiky v oblasti vodného hospodárstva, v rámci ktorého sa medzi krajinami OECD
nachádzame na prvom mieste v množstve zásob pitnej vody dostupných na našom území. Poznamenal,
že napriek tomu, že Slovensko nikdy netrpelo nedostatkom vody, je v národnom záujme zachovať si
takéto prvenstvo aj vďaka správnemu prístupu, tvoreného dlhodobou víziou a stratégiou, ako aj
kombináciou krátkodobých a dlhodobých opatrení v oblasti vodného hospodárstva, ktoré zabezpečia trvalo
udržateľné vodné zdroje a ich ochranu.

Zdroj: SM SR pri OECD

Štátny tajomník N. Kurilla upriamil pozornosť aj na potrebu zabezpečenia súladu medzi obehovým
hospodárstvom a elementom udržateľnosti, ktorý môže byť podporený zeleným verejným obstarávaním,
daňovým systémom priaznivým pre obehové hospodárstvo, širokým trhom pre recykláciu, či vzdelávaním a
zvyšovaním povedomia v tejto veci. Čo sa týka vytvárania platforiem pre výmenu osvedčených postupov,
N. Kurilla informoval ministrov a OECD o vlajkovom podujatí Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (6.-7. september 2016) počas slovenského predsedníctva na vysokej úrovni, Prechod
na zelené hospodárstvo - Transition to Green Economy, kedy v Bratislave viac ako 500 účastníkov na
vysokej úrovni z 32 krajín diskutovalo o efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov vo všetkých
oblastiach hospodárstva.
Ministri na záver ministerského zasadnutia identifikovali oblasti, v rámci ktorých by ocenili ďalšiu
spoluprácu a podporu OECD:
 pokračovať v poskytovaní analytickej podpory v záujme porozumieť ekonomickým nákladom a
výhodám pri činnosti i nečinnosti v boji proti zmene klímy;
 pokračovať v poskytovaní platformy pre zdieľanie skúseností o politických opatreniach v oblasti
zmeny klímy, ako aj pre hodnotenie osvedčených postupov (aj pre stanovenie ceny CO2);
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spracúvať detailný prehľad o emisiách skleníkových plynov v budúcich vydaniach prehľadov OECD
o environmentálnej výkonnosti (EPRs);
vypracúvať analýzy nákladov vyplývajúcich z nečinnosti alebo citlivosti globálnych obchodných
tokov, vplývajúcich na zmenu klímy;
analyzovať opatrenia na zvýšenie mobilizácie financií pochádzajúcich zo súkromného sektora a
využívaných na adaptáciu (aj na nástroje akými sú zelené dlhopisy), ako aj opatrenia na zahrnutie
netradičných aktérov (NGOs alebo sociálnych podnikov).

Výbor OECD pre environmentálnu politiku zasadá na úrovni ministrov približne každé štyri roky, pričom
posledné zasadnutie takého druhu bolo v roku 2012 zamerané na zelený rast a jeho prínos pre spoločnosť.

Tretie Fórum OECD o financovaní zelených
investícií a inaugurácia Centra OECD pre zelené
financovanie a investície
V dňoch 13. a 14. októbra 2016 sa v japonskom Tokiu
uskutočnilo 3. Fórum OECD o financovaní tzv. zelených
investícií (OECD Green Investment Financing Forum,
GIFF), ktoré zorganizovala OECD v spolupráci s Inštitútom
Zdroj: OECD
Ázijskej investičnej banky (ADBI) a s podporou japonskej
vlády. Medzi účastníkmi tohtoročného fóra boli najmä zástupcovia medzinárodných organizácií (OECD,
UNEP) a finančných a environmenálnych rezortov vlád (ázijských krajín), medzinárodných a
národných finančných, investičných inštitúcií a bánk, štátnych a lokálnych klimatických iniciatív,
akademického sektora z oblasti výskumu zeleného financovania, kreditných agentúr, think-tankov ako aj
súkromného priemyselného sektora a sektora výskumu a vývoja zameraného na technológie na nízkouhlíkové odvetvia a mitigáciu klimatických zmien. Slovenská republika bola reprezentovaná veľvyslancom SR v Tokiu, M. Kottmanom.
Úvodným vystúpením otvorili GIFF zástupca generálneho tajomníka OECD R. Tamaki, zástupca
vedúceho ADBI B. YU a štátny minister Ministerstva životného prostredia Japonska Y. Seki.
Globálna dohoda o klíme dosiahnutá v Paríži,
resp. dohodnuté ciele v oblasti mitigácie
klimatických zmien, si budú vyžadovať
zásadné zmeny vo finančných tokoch. Z tohto
pohľadu je dôležité priniesť nové spôsoby,
ktorými môžu politické opatrenia pomôcť
investorom chopiť sa príležitostí, ktoré
ponúka
prechod
na
nízko-uhlíkovú
ekonomiku, a zároveň zdolať finančné
prekážky. Preto sa stávajú tzv. „zelené financie
a investície“ v celosvetovej miere jednou
z hlavných tém pre investorov a tvorcov
politík. Zabezpečenie prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku si podľa odhadov bude
vyžadovať v najbližších 15 rokoch investície
vo výške okolo 93 biliónov USD. Odhaduje sa,

Zdroj: ZÚ Tokio
15

že inštitucionálni investori by mohli poskytnúť investície v objeme 1-1,5 bilióna USD ročne, čo by mohlo
pokryť až takmer polovicu odhadovaného chýbajúceho investičného kapitálu.
OECD vypracovala odporúčania v oblasti stratégií a politík na mobilizáciu zelených investícií, ako
napr. napomáhanie investičného dopytu a predpovedateľnosti systémového prostredia, podpora vytváraniu
trhov pre (zelené) finančné inštrumenty, ako napríklad zelené dlhopisy, podpora trhovej transparentnosti
a štandardizácie, alebo inovatívne a efektívne riadenie verejných financií. Hodnota emitovaných zelených
dlhopisov už v auguste 2016 prevýšila vlaňajšiu hodnotu vydaných zelených dlhopisov o 42 miliárd USD a
odhaduje sa, že trh zelených dlhopisov môže v najbližších 20 rokoch narásť desaťnásobne, ak bude mať
svet snahu naplniť 2°C klimatický cieľ. V rámci programu GIFF bolo dňa 13. októbra 2016 inaugurované
Centrum OECD pre zelené financovanie a investície (t.j. stály inštitucionálny mechanizmus doplnením k
GIFF), založené práve vďaka narastajúcej dôležitosti prepojenia boja so zmenou klímy a mobilizácie
financií.
Centrum sa bude špecializovať na spracovanie analýz a odporúčaní pre prijímanie politík v tejto
oblasti, v záujme urýchliť a podporiť prechod na zelené, nízko uhlíkové a klíme odolné hospodárstvo. Jeho
ambíciou je vytvoriť platformu pre diskusiu, zdieľanie overených postupov a vypracovanie odporúčaní
pre financovanie politík (klimatickej transformácie) a projektov s cieľom dosiahnutia klimatických
cieľov. Centrum poskytne priestor na výmenu názorov medzi lídrami súkromného sektora, vlád jednotlivých
krajín, regulačných inštitúcií, akademických kruhov a občianskej spoločnosti.
GIFF sa od roku 2014 koná každoročne, a jeho cieľom je
podporiť dialóg a porozumenie medzi širokým
spektrom krajín a inštitúcií, ktoré majú záujem
zapojiť sa do mobilizácie súkromných investícií
financujúcich nízko-uhlíkovú a voči zmene klímy
odolnú infraštruktúru. Tohtoročné GIFF bolo
prioritne zamerané na región Ázie (resp. ázijskopacifický región) vzhľadom na jeho rastúce ekonomiky,
dynamicky sa rozvíjajúce finančné trhy a tiež masívne
potreby v oblasti tzv. zelených investícií. Podľa
analýzy vypracovanej OECD o ekonomických dopadoch
klimatických zmien CIRCLE, bude juhovýchodná Ázia,
popri subsaharskej Afrike, jeden z regiónov sveta,
ktorý bude najsilnejšie vystavený dopadom
klimatických zmien. „Zelené financovanie" sa tak
začína presadzovať aj v ázijskom regióne, čo bolo
demonštrované aj vytvorením Green Finance Study
Group počas čínskeho predsedníctva G20.

Zdroj: OECD

Autor textu: M. Kottman, ZÚ Tokio.

Aj menší nárast ceny uhlíka by spôsobil veľký pokrok v boji proti zmene klímy
Dňa 26. septembra 2016 bola v OECD zverejnená publikácia “Efektívne uhlíkové sadzby: Stanovenie ceny
CO2 pomocou daní a emisných obchodných schém”, ktorá je prvou úplnou analýzou využívania
uhlíkových sadzieb v energetike v 35 členských krajinách OECD a 7 partnerských krajinách
(Argentína, Brazília, Čína, India, Indonézia, Rusko a Juhoafrická republika), zodpovedných za 80%
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všetkých emisií v roku 2012. Publikáciu predstavili S. Upton, riaditeľ
Direktoriátu OECD pre životné prostredie, a K. van Dender, expert
OECD pre politiky v oblasti environmentálnych daní. Počas zverejnenia
diskutovali s prítomnými o tom, akým spôsobom krajiny využívajú dane a
systém obchodovania s emisiami (ETS) v záujme stanoviť cenu CO2, ako
aj rozdiely pri určovaní ceny uhlíka, ktoré poukazujú na rozsah
zaostávania politík na stanovenie cien emisií pri dolnej hranici odhadu
skutočnej ceny CO2. Efektívna uhlíková sadzba (ECR) zodpovedá súčtu
špecifických daní pre využívanie energie, dane z CO2 a ceny
obchodovateľných povolení z emisií. Jednotlivé dane sú zahrnuté skôr
na základe ich hospodárskych vplyvov, než na ich politických zámeroch,
z čoho vyplýva, že spotrebné dane sú súčasťou efektívnych uhlíkových
sadzieb. Určovanie ceny uhlíka prostredníctvom daní a systémov
obchodovania s emisiami je jedným z najúčinnejších nástrojov na
znižovanie emisií CO2 a boj so zmenou klímy. Ceny sú spúšťačom
znižovania využívania energie, zlepšenia v oblasti energetickej
efektívnosti a posunu smerom k čistejším formám energie. Výzvou súčasnosti je tak nastaviť správne ceny
vo všetkých odvetviach. Hlavným odkazom publikácie je, že súčasná cena uhlíka nedosahuje potrebnú
úroveň na zníženie emisií skleníkových plynov negatívne vplývajúcich na zmenu klímy, a aj mierne
navýšenie cien malo značný dopad v tejto oblasti. Medzi súčasnými a želanými cenami je podľa
publikácie výrazná priepasť. Analýza poskytuje komplexný prehľad cien uhlíka a čitateľom ponúka
informácie o celom distribučnom reťazci efektívnych uhlíkových sadzieb, ako aj o ich štruktúre pre každú
krajinu, znázornenú v rámci 6 hospodárskych odvetví. Priemerná efektívna uhlíková sadzba v rámci
všetkých odvetví a krajín je na úrovni 14,4 EUR na tonu CO2, z čoho 93,1% sú spotrebné dane, 1,3% sú
uhlíkové dane, a 5,6% sú systémy obchodovania s emisiami. Publikácia uvádza nový druh indikátora –
rozdiel v spoplatnení uhlíka – ktorý meria rozsah zaostávania ECR na jednotku emisií za určovaním cien
emisií pri spodnej hranici ceny uhlíka. Rozdiel v spoplatnení CO2 sa aktuálne nachádza na úrovni 80,1%.
V prípade, že by sa ceny uhlíka a sektorové pokrytie zjednotili na jednu priemernú úroveň a boli pomerne
prerozdelené medzi jednotlivé odvetvia hornej polovice sledovaných krajín, znížil by sa rozdiel v
spoplatnení uhlíka z 80,1% na 53,1%. Publikácia obsahuje aj špeciálnu analýzu pre jednotlivé krajiny. Čo
sa týka Slovenska, efektívne uhlíkové sadzby pozostávajú najmä zo špecifických daní v oblasti využívania
energie, a v malej miere z cien obchodovateľných povolení emisií z ETS Európskej únie. Na Slovensku
neexistuje jednotná daň z uhlíka: 80% emisií uhlíka má stanovenú cenu na základe využívania energie a
pre 35% z nich presahovala cena 30 EUR za tonu CO2; väčšina týchto emisií pochádza z cestnej
dopravy. Dane a ceny CO2 pochádzajúce z obchodovateľných povolení pokryli väčšiu časť emisnej
základne, len čo sa týka odvetvia priemyslu. Ceny obchodovateľných emisií zohrali dôležitú úlohu pre
efektívne uhlíkové sadzby aj v sektore elektrickej energetiky. Emisie bez udania ceny pochádzali najmä z
priemyselného odvetvia (tabuľka č. 6.68).
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Zdroj: OECD

Ďalšie zistenia publikácie:
-

-

V rámci všetkých sektorov sú efektívne uhlíkové sadzby na nulovej úrovni pre viac ako 60%
emisií z využívania energie. Ceny nad 30 EUR za tonu CO2 – sa vzťahujú len na 10% emisií.
Efektívne uhlíkové sadzby pre emisie uhlíka z využívanie energie mimo sektoru dopravy sú nulové
pre 70% emisií. Ceny nad 30 EUR za tonu CO2 sa vzťahujú len na 4% emisií.
Ceny sú vyššie v dopravnom sektore, kde 46% emisií CO2 v 41 analyzovaných krajinách čelí
sadzbe vyššej než 30 EUR za tonu emisií CO2.
V rámci jednotlivých krajín ceny silno kolíšu. Top 10 krajín s najvyššími efektívnymi uhlíkovými
sadzbami predstavujú len 5% zo všetkých emisií CO2 v 41 krajinách, zatiaľ čo 10 krajín s najnižšími
uhlíkovými sadzbami (kde patrí niekoľko veľkých krajín) zodpovedá za 77% emisií.
Spotrebné dane sú zatiaľ najväčšou zložkou efektívnych uhlíkových sadzieb vo všetkých
sektoroch. ETS zvyšujú priemerné ceny v oblasti priemyslu a elektrickej energie, avšak nie v
doprave.

»» ZDRAVOTNÍCTVO ««

Zverejnenie spoločnej publikácie WHOOECD-ILO podporujúcej vytvorenie
nových pracovných miest v oblasti
zdravotníctva a zabezpečujúcej
ekonomický rast
V marci 2016 zriadil generálny tajomník OSN
Ban Ki-moon Komisiu pre zamestnanosť
v zdravotníctve a ekonomický rast na vysokej
Zdroj: OECD
úrovni. Komisii spolupredsedajú francúzsky
prezident F. Hollande, prezident Juhoafrickej republiky J. Zuma, a spolupodpredsedami sú generálna
riaditeľka WHO M. Chan, generálny riaditeľ ILO G. Ryder a generálny tajomník OECD A. Gurría.
Dňa 20. septembra 2016 predstavila táto komisia na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New
Yorku záverečnú správu a odporúčania v záujme vytvoriť nové príležitosti pre zamestnanie
v zdravotníckom a sociálnom sektore na globálnej úrovni, a najmä v najmenej rozvinutých krajinách,
z dôvodu zlepšenia zdravotnej starostlivosti a vytvorenia inkluzívneho ekonomického rastu, ktoré by
boli prínosné najmä pre ženy a mladých. Cieľom publikácie „Working for Health and Growth: Investing
in the Health Workforce“ je predísť očakávanému nedostatku 18 miliónov zdravotníckych pracovníkov
v krajinách s primárne nízkymi a strednými príjmami, ako aj pomôcť krajinám maximalizovať sociálne
a ekonomické výhody zvýšenej zamestnanosti v zdravotníckom sektore.
Komisia odovzdala správu generálnemu tajomníkovi OSN Ban Ki-moonovi a dospela k názoru, že
investície do zdravotníckych pracovných síl sú potrebné pre progres v oblasti cieľov udržateľného
rozvoja (SDGs).
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Komisia upriamila pozornosť na 10 odporúčaní v publikácii, ktoré podporujú ekonomiky, dosiahnutie
všeobecného zdravotného poistenia, či bojujú proti vypuknutiam epidémií, napríklad eboly.
Starnúce obyvateľstvo a neprenosné choroby podľa predpokladov vytvoria dopyt po 40 miliónoch
zdravotníckych pracovníkoch po celom svete do roku 2030, čo je dvojnásobok súčasného počtu všetkých
zdravotníckych pracovníkov. Najviac týchto pracovných miest však vznikne v tých najbohatších krajinách.
Jednoznačné dôkazy potvrdzujú, že investície do zdravotníckeho sektora budú vysoko rentabilné,
a budú z nich vyplácané niekoľkonásobné dividendy, s návratnosťou investícií v miere 9 ku 1. Podľa
správy stoja za jednou štvrtinou hospodárskeho rastu v rokoch 2000-2011 v krajinách s nízkymi a strednými
príjmami zlepšenia v oblasti zdravotníctva. Zdravotníctvo je najväčším rastúcim zdrojom pracovných
miest v krajinách OECD. Zamestnanosť v zdravotníckom a sociálnom sektore narástla o 48% v rokoch
2000-2014, zatiaľ čo počet pracovných miest v priemysle a poľnohospodárstve v rovnakom období klesal.
Komisia vyzvala k urýchlenému konaniu do marca 2018, v záujme zabezpečiť nové záväzky a prebratie
zodpovednosti pre urýchlené investície do zdravotníckych pracovných síl. Predsedovia a podpredsedovia
komisie sa zhodli na zvolaní všetkých zainteresovaných strán do konca roku 2016, v záujme vyvinúť
päťročný implementačný plán pre desať odporúčaní z ich záverečnej správy.

Deväťnásobný rozdiel v zdravotníckych výdavkoch na obyvateľa v krajinách OECD
Zdroj: OECD

Výška zdravotníckych výdavkov krajiny môže byť výsledkom širokého spektra sociálnych a ekonomických
faktorov, ako aj finančnej a organizačnej štruktúry zdravotníckeho systému danej krajiny. Zároveň však
existuje silné prepojenie medzi mierou celkových príjmov krajiny a sumou, ktorá je vynaložená na
zdravie jej obyvateľov.
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V roku 2015 predbehli USA všetky ostatné krajiny OECD s výrazným predstihom, a to so sumou 9451
USD vynaložených na každého obyvateľa USA. Táto suma predstavuje dva a pol násobok priemeru
krajín OECD (3814 USD), a približne dvojnásobok niektorých ďalších krajín G7, nevynímajúc Nemecko,
Kanadu, či Francúzsko. Krajiny strednej Európy – Slovensko (28. miesto z 35 členských krajín OECD),
Česká republika, Maďarsko a Poľsko – patria do skupiny míňajúcej menej než polovičnú sumu
z priemeru OECD v tejto oblasti. Na posledných priečkach sa umiestnili Mexiko a Turecko s výdavkami
nižšími než tretina priemeru OECD.
Celkovo boli v roku 2015 takmer tri štvrtiny zdravotníckych výdavkov financované prostredníctvom
vládnych programov financovania a povinného zdravotného poistenia, len v USA tvorili takmer
polovicu týchto výdavkov financie pochádzajúce zo súkromného či dobrovoľného zdravotného poistenia.

»» MIGRÁCIA ««

Stretnutie veľvyslanca I. Slobodníka
so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD
M. Kiviniemi a riaditeľom S. Scarpettom
k otázke migrácie
Dňa 15. septembra 2016 sa v Paríži uskutočnilo rokovanie
veľvyslanca Slovenskej republiky s osobitným poslaním pre
migráciu Igora Slobodníka so zástupkyňou generálneho
tajomníka OECD Mari Kiviniemi a riaditeľom Direktoriátu
OECD zamestnanosti, práce a sociálnych vecí Stefanom
Scarpettom. Hlavným cieľom stretnutia bolo prerokovať
konkrétnu pomoc OECD pre európske krajiny pri riešení utečeneckej krízy. Veľvyslanec I. Slobodník pri tej
príležitosti ocenil výsledky medziinštitucionálnej spolupráce OECD so štruktúrami Európskej únie
a osobitný prínos zástupkyne generálneho tajomníka OECD pri prezentácii Pohľadu politiky SR pre oblasť
verejnej správy v novembri 2015 v Bratislave.
Zdroj: OECD

OECD v septembri 2016 zverejnila vlajkovú publikáciu Výhľad medzinárodnej migrácie 2016, ktorý
obsahuje predbežné informácie o dopade utečeneckej krízy na členské krajiny OECD so všetkými
sociálnymi a vzdelávacími účinkami. Predmetom skúmania OECD je aj oblasť zručností imigrantov a ich
smerovanie do tých regiónov v rámci OECD, v ktorých je po týchto zručnostiach nedostatok. Pred
migračnou vlnou roku 2015 boli legálni pracovní migranti zodpovední za podstatný kvantitatívny nárast
ponuky na trhu práce a za udržiavanie jej produktivity v mnohých krajinách Európskej únie. OECD
predpokladá, že súčasné ponímanie migrantov, ako dlhovej záťaže pre štátne rozpočty, by malo byť
postupne vyvážené rastom produktivity. Aktuálne OECD rozvíja štúdiu o migrácii v mestách, ktorá bude
informovať o výsledkoch prieskumu politiky, praxe, sociálnej infraštruktúry a ďalších aspektoch migrácie v
konkrétnych európskych mestách, a tiež vedie dialóg s podnikateľskými asociáciami prostredníctvom
Obchodno-priemyselného poradného výboru OECD (BIAC) o vplyvoch imigrácie na podnikanie.
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Jedným z bodov rokovania I. Slobodníka bola výmena dobrej praxe pri vytváraní podmienok pre
reintegráciu osôb, ktorým azyl nebude udelený, v krajinách ich pôvodu. Diskutujúci sa zhodli na potrebe
medzinárodne koordinovaných rozvojových a humanitárnych intervencií v krajinách ako Libanon,
Jordánsko, Líbya, ktoré bezprostredne hraničia s krajinami, ktoré sú najväčším zdrojom utečencov. OECD
už v tejto súvislosti analyzuje možnosti zdokonalenia systémov vzdelávania a zdravotníctva v týchto
„nárazníkových“ krajinách a možnosť angažovať samotných utečencov pri humanitárnej alebo inej sociálnej
činnosti vo vzťahu ku komunitám utečencov. Partneri zdôraznili osobitné postavenie Nigérie v kontexte
migrácie, pretože zmena jej nasmerovania na cestu udržateľného rozvoja môže prispieť k dlhodobému
riešeniu ekonomickej migrácie.

»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««

Zasadnutie Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc na vyššej úrovni
Dňa 10.-11. októbra 2016 sa uskutočnilo
zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú
pomoc (DAC) na vyššej úrovni. Hlavnou
činnosťou
výboru
je
monitorovanie
a regulovanie pravidiel oficiálnej rozvojovej
pomoci (ODA) štátov ktoré sú tradičnými
poskytovateľmi rozvojovej pomoci. V približne
dvojročných cykloch sa vo výbore schádzajú
ministri zahraničných vecí a rozvojovej
Zdroj: SM SR pri OECD
spolupráce (naposledy tomu tak bolo vo
februári 2016). Medzitým sa uskutočňujú pravidelné zasadnutia na expertnej úrovni a jedno politické
zasadnutie na vyššej úrovni určené na monitorovanie hlavných politických záväzkov členov DAC. Výboru
predsedala novozvolená predsedníčka Charlotte Petri Gornitzka, ktorá v septembri 2016 opustila funkciu
generálnej riaditeľky švédskej rozvojovej agentúry SIDA. Hlavným cieľom zasadnutia bol ďalší postup
implementácie záväzkov Akčnej agendy z Addis Abeba do smerníc regulujúcich oficiálnu rozvojovú
pomoc, a niekoľko súvisiacich tém ako využívanie rozvojovej pomoci na ochranu pred klimatickými
zmenami či zmierňovanie utečeneckej krízy. Akčná agenda z Addis Abeba predstavuje záväzok
rozvojových aktérov posilniť ODA do najmenej rozvinutých krajín a zabezpečiť financovanie
medzinárodného rozvoja na úrovni 100 miliárd USD ročne najneskôr do roku 2020. Hlavným zdrojom tohto
nárastu by mal byť súkromný sektor v podobe investícií do infraštruktúry, urbanizácie, sociálneho
podnikania a iných čiastočne alebo úplne obchodovateľných odvetví.
Členské štáty DAC pripravujú spôsob, akým by v spolupráci s pôvodcami súkromného kapitálu mohli
prinášať dlhodobo udržateľné investície aj do regiónov s málo rozvinutými trhmi a vysokou politickou
nestabilitou prostredníctvom takzvaných rozvojových finančných inštitúcií (DFI). Na zasadnutí bol
prerokovaný aj ďalší postup ohľadom prípravy nového rozvojového indikátora s pracovným názvom TOSSD
- Celkové oficiálne úsilie donorov pre udržateľný rozvoj, ktorý bude zachytávať aj netradičné formy
rozvojovej spolupráce, vzájomnú spoluprácu rozvojových krajín a tvorbu globálnych verejných statkov ako
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mier či technologický pokrok. K indikátoru prebieha medzinárodná verejná diskusia a OECD v tejto oblasti
spolupracuje s príslušnými agentúrami Organizácie spojených národov. Členské štáty tiež rokovali
o obnovení mandátu a pracovného usporiadania Globálneho partnerstva pre efektívnu rozvojovú
spoluprácu (GPEDC), ktoré je medzinárodným fórom rozvojových aktérov vrátane neziskového,
filantropického a súkromného sektora a jeho poslaním je monitorovanie efektívnosti rozvojovej
spolupráce na úrovni krajín prijímajúcich pomoc. GPEDC zasadne na najvyššej politickej úrovni
v dňoch 28. novembra až 1. decembra 2016 v Nairobi a okrem iného na ňom bude predstavená
podstatná monitorovacia správa o efektívnosti rozvojovej spolupráce.

»» VEDA A TECHNOLÓGIE ««

Konferencia OECD Blue Sky 2016
o budúcnosti dát pre vedecko-technologický
pokrok
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
(OECD) organizuje každých 10 rokov fórum s názvom
Blue Sky (predchádzajúce sa konali v roku 1996 v
Paríži a v roku 2006 v Ottawe), ktoré prináša otvorený
dialóg
politickej
komunity,
používateľov
a
poskytovateľov vedeckých dát, za účelom hodnotenia
a dlhodobého rozvoja v agende vedy, techniky a
inovácií. Tohtoročné fórum sa konalo v dňoch 19. až
Zdroj: OECD
21. septembra v belgickom meste Gent. Fóra sa
zúčastnilo viac než 400 expertov zo 48 krajín. Organizátori si dali za cieľ preskúmať a diskutovať o
koncepcii súčasných rámcov pre ukazovatele v oblasti vedy, techniky a inovácií („VTaI“) a o iniciatíve v
oblasti dátovej infraštruktúry, skúmať úlohu digitálnych infraštruktúr pri tvorbe nových možností pre
meranie a analýzu a tiež problémy existujúcich štandardov zberu a kvality ukazovateľov VTaI. Účastníci
hľadali nové možnosti pre spoluprácu a posilnenie dialógu medzi tvorcami politík, používateľmi dát
a poskytovateľmi dát; identifikovali národné a celosvetové postupy v oblasti ukazovateľov VTaI
a verejných dátových zdrojov pre oficiálne štatistiky, ako aj plány pre ich politické vyhodnocovanie. V
rámci fóra bolo odprezentovaných viac než 200 návrhov v rámci súčasne prebiehajúcich sekcií. Hlavné
otázky možného spoločného záujmu pokrývali plenárne panely, ktorých sa zúčastnili aj poprední experti.
Kľúčové prednášky a panely sa zameriavali na užívateľský rozmer a možnosti podpory verejnej dostupnosti
dát a štatistických ukazovateľov VTaI.
Experti nadviazali na závery a odporúčania predchádzajúcich dvoch fór a diskutovali o využívaní
a prieskumoch mikroúdajov a administratívnych štatistík, o dátovej revolúcii v technologickom vývoji
a o kľúčových politických nástrojoch pre inovácie. Politická komunita zdôraznila nevyhnutnosť zvýšenia
účasti občianskej spoločnosti na vede a na verejnej podpore vedy a na potrebu umiestnenia jednotlivca
a komunít do stredobodu pozornosti pri hľadaní objektívnych dôkazov potrebných pre nastavenie sociálnych
a finančných parametrov angažovania samotných výskumníkov. Účastníci tiež upozornili na potrebu
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celostného posudzovania ukazovateľov VTaI, nakoľko ukazovatele vyňaté z kontextu môžu byť základom
nesprávnych rozhodnutí v oblasti riadenia vedy a výskumu. Dlhodobými prioritami ostávajú bezpečnosť
a dostupnosť dátových systémov pre VTaI. Netradičnou myšlienkou predostretou na podujatí bolo
využívanie distribuovaných decentralizovaných dátových infraštruktúr typu bitcoin blockchain na
prevádzkovanie systémov výmeny a spracovania dát pre výskumníkov. Podrobné informácie o jednotlivých
bodoch programu ako aj množstvo tematických odborných článkov k problematike vedy, technológií
a inovácií sú dostupné online na www.oecd.org/sti/blue-sky-2016-agenda.htm.

»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

Podľa OECD sa prehlbujú rozdiely v produktivite medzi
najproduktívnejšími regiónmi a zvyškom územia
V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest bola v Bruseli dňa 11.
októbra 2016 zverejnená publikácia „Regionálny výhľad OECD 2016“,
ktorá sa zaoberá politikami zameranými na rozvoj regiónov, miest
a vidieka, a to najmä z pohľadu usmerňovania verejných investícií.
Najalarmujúcejšou správou publikácie je, že rozdiely v produktivite
medzi najproduktívnejšími regiónmi
a ostatnými regiónmi
v členských krajinách OECD narástli v priebehu posledných dvoch
desaťročí o takmer 60%. Fakt, že väčšina regiónov výrazne zaostáva za
tými poprednými, zaťažuje najmä mieru a úroveň národnej
Zdroj: OECD
produktivity. Od polovice 90-tych rokov 20. storočia sa priemerná
hodnota rastu produktivity ustálila na úrovni 1,6% v najproduktívnejších regiónoch, a na úrovni 1,3% v tých
najmenej produktívnych, z čoho vyplýva existencia nevyužitého potenciálu rastu.
Regionálny výhľad poukazuje aj na fakt, že podľa meraní priemerného HDP na pracujúcu osobu
narástol rozdiel v produktivite práce (kľúčový hnací motor produktivity v budúcnosti) medzi top 10%
najproduktívnejšími regiónmi a 75% najmenej produktívnymi regiónmi z 13 720 eur na 21 663 eur.
Zohľadňujúc takýto trend, najviac zaostávajúce regióny, v ktorých býva každý štvrtý obyvateľ členských
štátov OECD, by mali zoštvornásobiť svoju mieru rastu produktivity, v záujme vyrovnať sa tým
produktívnejším regiónom aspoň do roku 2050. Spoločným faktorom regiónov (najmä vidieckych), ktoré sa
snažia dosiahnuť vyššiu mieru produktivity, je významný podiel ich ekonomiky v sektoroch, ktoré sú
vystavené globálnej hospodárskej súťaži, napríklad priemyselný tovar, ťažba, či služby, s ktorými je možné
medzinárodne obchodovať.
Špeciálna časť výhľadu je venovaná vidieku ako takému a rôznym druhom vidieckych oblastí,
a sústredí sa na trendy v ich produktivite. Rozvoj vidieka by mal podľa publikácie zahŕňať omnoho viac,
než len poľnohospodárstvo, a mal by byť adresnejší a lepšie propagovaný. V opačnom prípade obmedzí
trend starnutia populácie vidiecke oblasti na aktivity nízkej produktivity, ako napríklad starostlivosť
o seniorov.
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Publikácia obsahuje aj individuálne zhrnutia pre jednotlivé krajiny, ktoré poskytujú prehľad politík pre
regionálny, mestský a vidiecky rozvoj, ako aj výkonnosti, čo sa týka produktivity
a blahobytu medzi rozličnými regiónmi. HDP na obyvateľa je v Slovenskej republike o 30% nižší, než je
priemer
OECD
(27.
miesto). Rozdiely medzi
HDP na obyvateľa medzi
malými regiónmi sú vysoké, umiestňujúc tak Slovensko do skupiny krajín s najväčšími nerovnosťami.
V oblasti produktivity práce drží s bratislavským regiónom krok len región východného Slovenska, vo
všetkých ostatných oblastiach je však región hlavného mesta výrazne popredu.
Regionálny výhľad OECD je publikovaný každé dva roky a informácie v ňom vychádzajú z údajov na
regionálnej úrovni dostupných v Regionálnej databáze OECD.

Podľa OECD môžu kvalitnejšie bývanie či politiky
v oblasti dopravy pomôcť mestám bojovať s nerovnosťami
Podľa publikácie OECD „Funkčné Mestá pre všetkých: údaje
a opatrenia pre inkluzívny rast“ by mali vlády jednotlivých krajín
prehodnotiť svoje politiky v oblasti mestského bývania, dopravy,
vzdelávania a stratégie zamestnanosti v záujme vyhnúť sa nárastu
nerovností. V prípade, že sú takéto politiky slabo a nesprávne
koordinované, môžu zvýšiť mieru segregácie a obmedziť zvyšovanie
mobility obyvateľov miest.
Publikácia, ktorá je súčasťou iniciatívy OECD pre inkluzívny rast,
poukazuje na fakt, že 9 z 10 miest vykazuje vyššie úrovne nerovnosti
Zdroj: OECD
v príjmoch domácností, než je ich príslušný národný priemer. Pri
použití Giniho koeficientu, ktorý hodnotí nerovnosť na stupnici od 0 po
1, 63% skúmaných miest vykazovalo vyššie hodnoty, než národný priemer. Mestá s najvyššími mierami
nerovností sú Bari (Taliansko), Brusel (Belgicko), Calgary (Kanada), Miami (USA) a Santiago (Čile).
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Slovenská republika
sa nachádza na 1.
mieste medzi ČŠ
OECD
v
oblasti
regionálnych nerovností týkajúcich sa
rozdielu medzi životným štandardom a
disponibilným príjmom
domácností.
Bratislava (ako jediné
hodnotené metropolitné územie na Slovensku pre počet obyvateľov nad 500 000) sa
umiestnila na 9. mieste
v priemernom náraste miery nezamestnanosti od vypuknutia krízy, najviac postihnutými sú v tejto oblasti
Grécko a Španielsko. V Bratislave žije v priemere takmer dvojnásobný počet obyvateľov so vzdelaním
tretieho stupňa, v porovnaní so zvyškom krajiny, v hlavnom meste však prevláda slabší pocit bezpečia,
než mimo neho.
Podľa generálneho tajomníka OECD A. Gurríu, ktorý uviedol publikáciu na Svetovom samite miestnych
a regionálnych lídrov v Bogote (Kolumbia) sú „mestá úžasné zdroje pre rast a blahobyt, avšak zlé
plánovanie ich môže ľahko premeniť na hniezda nerovností. Ak chceme zvrátiť celosvetový trend rastúcich
nerovností, musíme sústrediť všetky naše snahy na mestá a zabezpečiť, aby fungovali v prospech všetkých
občanov.“
Rýchly rast v mestách, spôsobený nepredvídanou mierou migrácie z vidieckych oblastí v rozvojových
a rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách, predpokladá, že v roku 2050 bude takmer 70% svetovej populácie žiť
v mestách, v porovnaní s 50% v súčasnosti. Podľa dostupných údajov majú rastúce mestá tendenciu
stávať sa viac nerovné, a môžu sa z nich stať hnacie motory nerovností na národnej úrovni. Lepšie
plánovanie politík a verejných služieb však môže výrazne napomôcť domácnostiam s nižšími príjmami
prežiť v mestách dotknutých rýchlym rastom cien nehnuteľností.
Vo vyspelých ekonomikách vytvorili mestá viac než 60% pracovných miest a ekonomického rastu za
posledných 15 rokov, a príjmy v domácnostiach sú v priemere o 18% vyššie v mestách, než inde.
Publikácia odporúča lepší prístup k vzdelávaniu so zameraním na znevýhodnené skupiny, vyššie investície
do vzdelávania v ranom detstve, investície do tréningu zručností dospelých, posilnenie vytvárania
pracovných miest v odvetviach relevantných pre každé mesto, lepšie nasmerovanie príspevkov na bývanie,
koordináciu národných a miestnych politík, ako aj lepší prístup k verejným službám ako zdravotná
starostlivosť a obnova miest.
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»» DOPRAVA ««

Zdieľaná mobilita: Inovácia a nové riešenia pre mestá
vhodné pre život
Dňa 28. septembra 2016 uviedol J. Viegas, generálny tajomník
ITF, výsledky štúdie o najnovších výsledkoch dopadov zdieľanej
mestskej mobility na Svetovom Fóre pre líderstvo v oblasti
mobility v americkom Detroite. Podľa J. Viegasa je inteligentné
zdieľanie kľúčovou zložkou mestskej mobility budúcnosti.
Zdroj: ITF

Mestské orgány čelia početným výzvam pri riadení prístupu a potrieb svojich občanov v oblasti
mobility. Niektoré z týchto výziev sú prepojené s neistotou v tom, akým spôsobom ovplyvňujú nové
služby, technológie a vznikajúce sociálne trendy rozhodnutia obyvateľov pri výbere možnosti
mestskej mobility. Najnovšia štúdia ITF tak sleduje kombinovaný dopad dvoch najdôležitejších vývojov
v tejto oblasti: všadeprítomných počítačových systémov a zdieľané služby mobility.
Inteligentné metódy zdieľania vozidiel sú kľúčom k riešeniam problémov mestskej mobility, počínajúc
dopravnými zápchami, cez kvalitu ovzdušia, končiac lepšou dostupnosťou zamestnania a vzdelania.
Najnegatívnejší dopad súčasných mestských politík v oblasti mobility vyplýva z extrémne neefektívneho
využívania súkromných vozidiel. Zatiaľ čo je auto jednou z najviac finančne náročných investícií
domácností, je v priemere využívané 50 minút denne, a vozí približne 1,2 až 1,6 pasažierov.
Tradičná verejná doprava však nie je dostatočne lákavá na to, aby potlačila rast automobilovej dopravy
v mestách: len málokto je ochotný akceptovať dva a viac prestupov a preplnené autobusy či električky
vedia taktiež odradiť značný počet potenciálnych užívateľov mestskej hromadnej dopravy. Zdieľanie auta
však tiež nie je všeliekom, keďže nepomáha pri znižovaní celkového počtu najazdených kilometrov.
Otázkou teda ostáva, akým spôsobom by mohla byť dopravná kapacita prerozdelená efektívnejšie,
v záujme znížiť negatívne dopady bez obmedzenia mobility obyvateľov miest? Na základe skutočných
údajov z portugalského Lisabonu nahradili analytici ITF všetky autobusy a súkromné vozidlá so
zdieľanými taxíkmi a minibusmi s ôsmymi a šestnástimi sedadlami na požiadanie. Zdieľané taxíky
ponúkali odvoz od dverí k dverám a minibusy z ulice na ulicu (s maximálnou vzdialenosťou chôdze k cieľu
do 400 metrov, bez prestupu, s garantovaným sedením). Tieto služby boli doplnené už fungujúcim metrom
v meste.
Táto simulácia preukázala výrazné zlepšenie mestskej mobility, ako aj znesiteľnejšie mestá:
- Len 3% zo súčasného počtu vozidiel museli vykonať rovnakú cestu;
- 95% aktuálne dostupných miest na parkovanie nie je potrebných a môže byť využívaných pre
iné potreby;
- Dopravné zápchy už nie sú, a vozidlá najazdili v priemere o 23-37% kilometrov menej, než
obyčajne;
- Emisie CO2 z dopravy klesli o 34%, a to bez akejkoľvek novej použitej technológie.
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Pri týchto situáciách sa očakávajú aj ďalšie domino efekty:
- Ďalšie zníženie najazdených kilometrov áut pri výraznom zlepšení podmienok na chôdzu
a bicyklovanie;
- Ďalšie zníženie emisií CO2 vďaka rýchlejšiemu prijatiu čistých technológií, ktoré by nastalo po
rýchlejšej výmene intenzívne využívaných vozidiel;
- Prístup k zamestnaniu, zdravotným zariadeniam a službám, ako aj vzdelávacím inštitúciám by
bol lepší a rýchlejší.
Výzvou ostáva správne riadenie takéhoto prechodu. Jednou z možností by mohlo byť obmedzenie
prístupu súkromných vozidiel do centra mesta dva dni v týždni, čo by preukázalo hmatateľné zlepšenie
s o 15% menšími dopravnými zápchami a emisiami CO2.
Pre ďalšie testovanie uvedeného modelu pripravuje ITF podobné simulácie aj v ďalších mestách (napr.
Auckland, Dublin a Helsinki).

Seminár ITF a OECD o nulovom počte úmrtí a
vážnych zranení na cestách
Dňa 3. októbra 2016 sa konal spojený seminár OECD
a Medzinárodného dopravného fóra (ITF) zameraný na
dosiahnutie nulového počtu úmrtí na cestách. Dopravné
nehody sú hlavnou príčinou úmrtia mladých ľudí od 15
do 29 rokov v celosvetovej mierke, a deviatou najčastejšou
príčinou smrti vo všeobecnosti, zanechávajúc väčší počet
mŕtvych, než malária či tuberkulóza, a to 1,25 milióna ľudí.
Viac než 50 miliónov ľudí ročne je na cestách vážne
zranených, a to všetko stojí 2-5% HDP mnohých krajín.
Zdroj: OECD
Rýchla motorizácia krajín s nízkymi príjmami tak
predpovedá rastúci počet úmrtí na cestách v budúcnosti, zatiaľ čo krajiny s vyššími príjmami zaznamenali
spomalenie znižovania mortality na cestách. Svetoví lídri sa preto čím ďalej, tým viac sústredia na
celosvetovo vysoké čísla označujúce počet úmrtí na cestách, z čoho vyplýva potreba vykonať hĺbkový
prehľad politík pre bezpečnosť na cestách, v záujme dosiahnuť ambiciózny cieľ OSN pre udržateľný
rozvoj, a to znížiť počet úmrtí a zranení o polovicu do roku 2020, v porovnaní s číslami z roku 2010.
Skupina priekopníckych krajín (napríklad Švédsko, Holandsko, či USA) adoptovala „Víziu Nula“ –
odvážny záväzok k tomu, aby bol počet úmrtí na cestách nulový, ako základ pre politiky v tejto oblasti.
Podporujú to novým prístupom a transformáciou cestnej premávky na „bezpečný systém“, t.j. dopravný
ekosystém, ktorého základy sú navrhnuté a riadené spoločne, v záujme predísť haváriám a zrážkam, ktoré
môžu mať fatálne následky. Bezpečný systém stavia na tom, že dopravné nehody sú predpovedateľné a je
možné im predísť, ako aj dostať sa na nulovú úroveň v počte úmrtí na cestách. Dosiahnutie takéhoto cieľa
však nutne vyžaduje prehodnotenie riadenia a implementácie politiky bezpečnosti na cestách.
Svetoví lídri v oblasti cestnej bezpečnosti spoločne so Sekretariátom OECD a ITF tak zverejnili najnovšiu
publikáciu z dielne ITF, „Zero Road Deaths and Serious Injuries“ ktorá poskytuje prehľad o pokroku,
ktorý dosiahli tieto krajiny, ako aj usmernenie a overené postupy pre vlády, biznis, akademickú obec či
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lídrov, v ktorých záujme je výrazne znížiť počet úmrtí na cestách v ich komunitách. Medzi odporúčania
publikácie patrí: byť ambiciózny, rozhodný, inkluzívny, konkrétny a odhodlaný budovať kapacity. Aj
tí najostrieľanejší účastníci cestnej premávky totiž nie sú neomylní, a „bezpečný systém“ vytvára prostredie,
v ktorom nejestvuje priestor na chyby s fatálnymi následkami. Publikácia poukazuje aj na spôsoby,
ktorými je možné zlepšiť cestnú bezpečnosť pre najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky –
chodcov, cyklistov, motocyklistov, či seniorov v mestskej premávke. ITF spustilo na konferencii OSN
Habitat III v ekvádorskom Quite aj novú platformu pre mestá, ktoré by chceli zlepšiť bezpečnosť na svojich
cestách (viď článok ďalej).
Seminára sa zúčastnili ministri dopravy/infraštruktúry Švédska, Luxemburska, Jamajky, ako aj ďalší vysokí
úradníci z celého sveta zo súkromného i verejného sektora. Na seminári rezonovali najmä diskusie
o skúsenostiach pri prechode na „bezpečný systém“, jeho zásady a potrebné zmýšľanie, o úlohe líderstva
a o riadení bezpečnosti na cestách.

Bezpečnejšie cesty v mestách – nová sieť pre mestá,
ktoré chcú zlepšiť bezpečnosť svojich ciest
Na 3. medzinárodnej konferencii OSN o bývaní a udržateľnom
rozvoji miest – UN HABITAT III, ktorá sa konala
v ekvádorskom hlavnom meste Quito, bola dňa 18. októbra 2016
spustená globálna sieť ITF a FIA pre cestnú bezpečnosť
v mestách vhodných pre život.

Podiel zraniteľných účastníkov cestnej premávky
je najvyšší v husto obývaných mestách, kde sa
mobilita viac opiera o verejnú dopravu, pešiu
chôdzu, bicyklovanie a riadenie dvojkolesových
motorových vozidiel.
Zdroj: ITF

Bezpečnosť na cestách je čím ďalej, tým dôležitejšou prioritou
pre primátorov a manažérov v mestách, keďže rýchla
motorizácia a rast mestskej populácie spoločne prispievajú
k smrteľnej a nákladnej dynamike: každú minútu zomrie jeden
človek v mestskej doprave; osem z desiatich obetí sú chodci,
cyklisti a šoféri dvojkolesových motorových vozidiel; úmrtia
a zranenia na cestách sa odhadujú na približne 3% HDP.

Zrážky v mestských komunikáciách končiace smrťou a vážnymi zraneniami stoja za obrovským ľudským
utrpením a pestujú pocit nebezpečenstva – a tam, kde sú cesty považované za nebezpečné, je ťažké
podporovať pešiu chôdzu a bicyklovanie.
Znižovanie rizík mestskej dopravy tak nielen zachraňuje životy, ale aj podporuje udržateľné spôsoby
mobility, znižuje mieru znečistenia a emisií, bojuje proti dopravným zápcham a robí obyvateľov mesta
zdravšími. V skratke: bezpečnejšie ulice a cesty stoja za kvalitnejšie obývateľnými mestami.
Mestá riešia mnoho problémov spoluprácou s inými mestami a učením sa z príkladov partnerských miest,
zatiaľ však tomu tak nie je v oblasti údajov o bezpečnosti na cestách. Bezpečnejšie cesty v mestách sa tak
snažia vyplniť túto medzeru prepájaním miest, ktoré sa snažia ochrániť svojich obyvateľov v rámci
dopravy vylepšovaním empirických dôkazov použitých pri politických rozhodnutiach.
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Mestá poskytujú údaje do databázy bezpečnejších ciest
v mestách prostredníctvom vyplneného formulára, za čo
disponujú voľným prístupom k údajom, vedomostiam
a skúsenostiam ostatných zúčastnených miest, a môžu sa
tak s nimi porovnať. ITF je zodpovedné za zber, kontrolu
a analýzu údajov, ako aj za správu siete. Databáza
obsahuje údaje o: počte úmrtí na cestách a vážnych
zranení (podľa spôsobu prepravy), mieru využívania
bezpečnostných pásov, počet obyvateľov rozdelených
podľa pohlavia a veku, počet obyvateľov nachádzajúcich
sa v meste cez deň (definovaný ako súčet obyvateľov
a čistého prílevu denných komutátorov), počet
najazdených kilometrov, počet jázd, počet kilometrov na
obyvateľa, či vozový park. Bezpečnejšie cesty v mestách
sú však oveľa viac než len databáza – vytvárajú sieť
V porovnaní s inými účastníkmi mestskej dopravy, počet expertov, ktorých cieľom je výmena informácií medzi
úmrtí na cestách medzi zraniteľnými účastníkmi cestnej sebou, ako aj učenie sa jeden od druhého a od ich miest.
dopravy neklesá až tak rýchlo. Ich podiel na celkovom
počte úmrtí sa, naopak, zvyšuje.
Zdroj: ITF

Projekt je založený na pilotnom návrhu z roku 2013,
ktorý
zoskupil
údaje
deviatich
európskych
a severoamerických miest týkajúcich sa dopravných nehôd, obyvateľov, mobility a premávky. V súčasnosti
je do projektu zapojených 17 miest: Amsterdam, Auckland, Barcelona, Berlín, Bogota, Brusel, Buenos
Aires, Kodaň, Dublin, Londýn, Melbourne, New York City, Paríž, Rím, São Paulo, Štokholm a Varšava.
Účasť v projekte je v rokoch 2016 a 2017 bezplatná vďaka grantovému programu pre bezpečnosť na
cestách FIA, podporovanému Nadáciou FIA. V záujme pokryť prevádzkové náklady a udržať rast siete bude
v roku 2018 členstvo spoplatnené sumou 5000 EUR ročne. ITF vyzýva mesta z celého sveta, aby sa tejto
iniciatívy zúčastnili.
V novembri 2016 bude zhotovená operačná verzia databázy s prístupom pre členské mestá, v zime
2016/2017 prebehne prvé zasadnutie členských miest siete, v apríli 2017 bude mestám odovzdaná analytická
správa a v máji 2018 bude tento projekt jedným z najdôležitejších bodov ministerského samitu ITF.
Viac informácií o projekte Bezpečnejšie cesty v mestách je možné nájsť na webstránke www.itfoecd.org/safer-city-streets.

J. Viegas uvítal správu Poradnej skupiny OSN na vysokej úrovni
„Mobilizácia udržateľnej dopravy pre rozvoj“
Dňa 28. októbra 2016 odovzdala Poradná skupina generálneho tajomníka OSN na
vysokej úrovni pre udržateľnú dopravu generálnemu tajomníkovi ITF J. Viegasovi
najnovšiu správu v oblasti mobilizácie, ktorá poukazuje na väčší posun pri
poskytovaní prístupu k doprave, než pri znižovaní času prepravy.

Zdroj: OSN

Podľa J. Viegasa podporuje udržateľná doprava udržateľný rozvoj a tvorí
základ plnenia potrieb ľudí v ich súkromných a hospodárskych životoch, zároveň
však zachováva schopnosť plnenia potrieb budúcich generácií.
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Dobrou správou je najmä posun od konceptu mobility zameranej na motorizovanú dopravu, ako aj
zvýšenie rýchlosti dopravy na pojem dopravy ako základný predpoklad a kľúčový faktor prístupu
a priorizácii kvality života.
Doprava sama o sebe nie je výsledkom, ale prostriedkom prístupu k zamestnaniu, trhom, vzdelaniu,
zdravotným službám, kultúrnej interakcii a k ďalšej škále iných služieb a zariadení, ktoré prispievajú
k zdravým a plnohodnotným životom.
Správa uznáva prístup „zamedziť-posunúť-zlepšiť“, a to v zmysle zamedzenia zbytočnej mobility,
posunu k energeticky efektívnejším formám mobility a zlepšeniu udržateľnosti už existujúcich foriem
mobility, ako rámec potrebný na vyhodnotenie jednotlivých druhov dopravy a pre prijatie opatrení
podporujúcich udržateľnú dopravu. Publikácia taktiež zdôrazňuje dôležitosť integrovaného a holistického
prístupu k politickým a investičným rozhodnutiam, ako aj prínosy zainteresovania širokej škály
zúčastnených strán a zdrojov financovania.
Poradná skupina generálneho tajomníka OSN Ban Ki-moona pre udržateľnú dopravu bola vytvorená v roku
2014 v záujme vyvinúť politické odporúčania pre udržateľnú dopravu na národnej, miestnej
a sektorovej úrovni, a tiež pre podporu integrácie udržateľnej dopravy v rozvojových stratégiách
a opatreniach proti zmene klímy.

OECD VO SVETE

Summit lídrov krajín G20 v čínskom Hangzhou
Lídri krajín G20, ktorí sa v dňoch 4. – 5. septembra 2016 stretli
na summite v Hangzhou v Číne, vyzvali OECD na vytvorenie
agendy pre silnejšiu, inovatívnejšiu a inkluzívnejšiu svetovú
ekonomiku.

Vytvorenie Globálneho fóra pre riešenie nadmerných kapacít
Zdroj: OECD
v oceliarskom priemysle
Oceliarsky priemysel čelí v súčasnosti mnohým problémom, od nízkeho domáceho dopytu a nízkeho rastu
produktivity, až po pokles rastu v rýchlo rastúcich ekonomikách (EMEs). Na základe ostatného
ekonomického výhľadu OECD z 1. júna 2016 rast HDP vo svete zostáva slabý, napriek určitému zlepšeniu
z 3% v roku 2016 na 3,3% v roku 2017. Situácia na trhu s oceľou sa od začiatku roku zlepšila len
minimálne. Z týchto dôvodov najvyšší predstavitelia krajín G20 začlenili do záverečného vyhlásenia článok
31, ktorý vyzýva k vytvoreniu Globálneho fóra pre riešenie nadmerných kapacít v oceliarstve – GF
(„Global Forum on Steel Excess Capacity“). V zmysle tejto výzvy v súčasnosti na úrovni OECD a G20
prebieha diskusia k praktickým otázkam súvisiacim s vytvorením fóra, s jeho členstvom, úlohou OECD, ako
aj s finančnou podporou zo strany členských krajín.
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SLOVENSKO A OECD

Stretnutie generálneho tajomníka OECD
A. Gurríu s predsedom vlády SR R. Ficom
Dňa 9.9.2016 sa na okraj účasti generálneho tajomníka
OECD A. Gurríu na neformálnom zasadnutí ECOFIN
v Bratislave uskutočnilo jeho stretnutie s predsedom vlády
SR R. Ficom. Počas stretnutia ho predseda vlády informoval
o priebehu predsedníctva SR v Rade EÚ. Predmetom
diskusie boli aj otázky aktuálnej ekonomickej a politickej
situácie v EÚ – najmä Brexit a migračná kríza. Generálny
tajomník OECD označil za veľký problém súčasnej
Európy/EÚ obrovskú fragmentáciu na politických scénach jednotlivých krajín, ktorá môže vyústiť do
značnej nestability.
Zdroj: OECD

Obe strany označili spoluprácu SR - OECD za vynikajúcu. Boli prerokované aj témy ako nezamestnanosť,
regionálne rozdiely, školstvo - duálne vzdelávanie, dane - BEPS, a boj s korupciou. A. Gurría deklaroval
pripravenosť ešte intenzívnejšie spolupracovať vo vybraných témach (nezamestnanosť, boj s korupciou), na
ktoré upriamil pozornosť predsedu vlády.
_______________________________________________________________________________

Účasť generálneho tajomníka OECD na
neformálnom zasadnutí ECOFIN v Bratislave

Zdroj: oficiálna

stránka SK PRES

Generálny tajomník OECD José Ángel Gurria sa dňa 10.
septembra 2016 zúčastnil Neformálneho zasadnutia
ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti v Bratislave.
Vystupoval ako hlavný rečník v časti „Zdaňovanie –
zlepšovanie daňovej istoty a boj proti narúšaniu základu
dane a presunu ziskov, daňovej trestnej činnosti
a terorizmu“.

Zasadnutie bolo zamerané na daňové otázky s cieľom nájsť rovnováhu medzi účinným bojom proti
daňovým únikom, podvodom a kriminalite vrátane financovania terorizmu a potrebou zabezpečiť stabilné,
predvídateľné daňové prostredie.
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Návšteva splnomocnenca vlády SR pre
podporu najmenej rozvinutých okresov
v OECD
Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej
rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívil dňa 5.
októbra 2016 OECD za účelom prediskutovania
spolupráce s Direktoriátom OECD pre verejnú správu
a územný rozvoj. Návšteva sa uskutočnila v nadväznosti
na návrh OECD predložený ministrovi financií SR pri
príležitosti bilaterálneho rokovania s generálnym
tajomníkom OECD. Návrh bol vypracovaný s cieľom
ponúknuť SR spoluprácu na znižovaní regionálnych
Zdroj: SMSR pri OECD
rozdielov na Slovensku. Zámer OECD korešponduje so
závermi ostatného Ekonomického prehľadu OECD o SR vydaného v roku 2014 a napomáha
v implementácii odporúčaní pre SR v oblasti regionálneho rozvoja.
Splnomocnenec vlády SR bol sprevádzaný riaditeľkou odboru spolupráce v regionálnom rozvoji MDVRR
SR Evou Zelizňakovou. OECD bola zastúpená riaditeľom sekcie politík regionálneho rozvoja J.O.
Martinsom a jeho tímom. OECD ponúklo SR vypracovanie tzv. Multi-level governance Review so
zameraním na politiky znižujúce regionálne rozdiely a rozvoj zaostávajúcich regiónov. Počas návštevy
zástupcovia OECD predstavili svoju prácu na obdobných prehľadoch vypracovaných pre iné krajiny,
prístupy a metódy vrátane dostupných dát, hlavné ciele pri príprave štúdie a možné spôsoby spolupráce.
Splnomocnenec vlády SR predstavil zákon na podporu najmenej rozvinutých regiónov, prípravu akčných
plánov vo vybraných okresoch a aktuálnu situáciu a plány s ich implementáciou. Diskusia bola vedená
smerom k veľmi praktickej spolupráci s OECD, ktorá by začala školeniami tímu odborníkov
a zainteresovaných na akčných plánoch na Slovensku. Spolupráca bola zahájená s podporou Stálej misie SR
pri OECD a MZVaEZ SR z obálky spoločných projektov SR s OECD pre rok 2016.

Konferencia Komunálny manažment 2016 – Celé
mesto musí byť smart v Bratislave s účasťou
experta OECD

Rudiger Ahrend, OECD
Zdroj fotky: TREND/sk

Pojem smart city sa začína udomácňovať aj na Slovensku.
O tom, ako najlepšie využiť tento koncept pre ďalší rozvoj,
diskutovali primátori na konferencii Komunálny manažment
2016, ktorú začiatkom októbra 2016 pripravil týždenník
TREND. Ako upozornili primátori Košíc, Nitry a Hlohovca,
koncept smart city nemožno zužovať len na nové
technológie. Mesto by malo byť „chytré“ ako celok: šetriť
zdroje, energie a predovšetkým zlepšovať kvalitu života
všetkých obyvateľov. Jednoducho – mesto je systém,
organizmus, ktorý má vonkajšie a vnútorné orgány, a ideálne
je, ak sú všetky zdravé.
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Príklad Bratislavy alebo Košíc potvrdzuje, že prekážkou pre ďalší rozvoj miest a mestských regiónov sa
stáva aj ich administratívne členenie. V oboch metropolách so sedemnástimi a dvadsiatimi dvomi
miestnymi časťami je takmer nemožné koordinovať riešenia prospešné pre celé mesto.
Podľa Rudigera Ahrenda, experta OECD pre mestský rozvoj, ktorý sa konferencie zúčastnil ako rečník,
jestvujú takéto problémy prakticky vo všetkých významnejších metropolách. Ako uviedol, v 75 percentách
metropolitných oblastí pôsobí viac ako desať lokálnych vlád a v 22 percentách je ich viac ako sto. Čím je
metropola väčšia, tým viac dochádza ku fragmentácii, pričom bohatší ľudia žijú v jednej oblasti,
chudobní v iných. Nespôsobuje to len sociálne problémy – mesto je aj menej produktívne.
Podľa prepočtov OECD sa zdvojnásobením počtu lokálnych municipalít ročne stratí šesť percent
produktivity. Rastú náklady na správu, znižuje sa dopravná dostupnosť k pracovným príležitostiam a mesto
prichádza o ďalšie synergie.
Riešením je zmena administratívneho usporiadania mesta, čo je však v mnohých krajinách
nepriechodné. Ďalšou možnosťou je vytvorenie silnej metropolitnej autority, no lokálne samosprávy sa
neradi vzdávajú právomocí. V každom prípade je podľa R. Ahrenda zmena nevyhnutná, pretože hranice
miest sa vytvárali pred stáročiami, v lepšom prípade pred desaťročiami, a dnes sú jednou z prekážok pre ich
rozvoj.
Autor textu: Ľ.J.(magazín TREND)

Účasť riaditeľky direktoriátu OECD pre obchod a investície Anny Novik na
neformálnom zasadnutí Výboru EÚ pre obchodnú politiku pre služby a investície
v Bratislave
Dňa 30. 9. 2016 sa v Bratislave uskutočnilo neformálne zasadnutie Výboru obchodnej politiky Služby
a Investície. Na investičnej časti sa diskutovala téma odstraňovania administratívnych prekážok
investovania („investment facilitation“).

Zdroj: MF SR

V prvej časti zasadnutia prezentovali zástupcovia UNCTAD
(James Zhan) a OECD (Ana Novik) úvod do problematiky
investment facilitation. OECD prezentovalo svoje skúsenosti
s investment facilitation (OECD Framework for Investment,
OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Freedom of
Investment Roundtable), definovalo a vysvetlilo pojem
investment facilitation a prezentovalo medzinárodný rámec pre
investment facilitation (globálne nezáväzné princípy, WTO
dohody). UNCTAD sa okrem iného zameral na prezentáciu
akčného plánu pre podporu investícií a investment facilitation
(A Global Action Menu: Investment facilitation and
promotion).

Po prezentáciách UNCTAD a OECD kládli členské štáty EÚ a Európska komisia doplňujúce otázky.
Zasadnutie pokračovalo druhou uzavretou časťou, kde otázku investment facilitation diskutovali členské
štáty EÚ a Európska komisia.
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ROZHOVOR S ...

Rozhovor so štátnym tajomníkom Ministerstva životného
prostredia SR, Norbertom Kurillom
1. Pán štátny tajomník, koncom septembra 2016 ste sa zúčastnili
Zasadnutia Výboru OECD pre environmentálnu politiku na úrovni
ministrov ako vedúci delegácie Slovenskej republiky. Ako vnímate
priebeh zasadnutia a témy, o ktorých ste s kolegami z iných krajín mali
možnosť diskutovať? Mali ste priestor aj na informovanie partnerov
o aktivitách Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ?
V prvom rade je dôležité spomenúť, že zasadnutie Výboru OECD pre
environmentálnu politiku na úrovni ministrov, jednak z časového ale aj
tematického pohľadu, spadalo do centra diania slovenského predsedníctva
v Rade Európskej únie. Témy plenárnych zasadnutí ako zmena klímy a obehové hospodárstvo ale aj
diskusné skupiny zamerané na oblasť vodného hospodárstva a biodiverzitu korešpondovali s prioritami
slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti envirorezortu.
Zdroj: MŽP SR

Ako to už tradične platí pre podujatia pod hlavičkou OECD, zasadnutie bolo veľmi kvalitne zorganizované,
čo dokumentuje aj účasť vysokého počtu zástupcov členských krajín na ministerskej úrovni a expertov zo
spomenutých oblastí. Jednotlivé problematiky boli uvedené prezentáciami renomovaných expertov či už z
akademického, alebo súkromného sektora, čím sa vhodne pripravil priestor pre následnú diskusiu
a vystúpenia samotných delegátov členských štátov na vysokej úrovni. Pozitívne tiež hodnotím interaktívny
formát stretnutia, ktorý vytvoril možnosť zapojenia sa do diskusie pre všetkých zúčastnených a podporil
„živú“ diskusiu.
V rámci svojich vystúpení som spomenul viaceré aktivity predsedníctva SR v Rade EÚ. Počas plenárnej
skupiny na tému zmena klímy som informoval ministrov o zavŕšení ratifikačného procesu Parížskej
dohody v Slovenskej republike (bližšie sa tejto téme venujem v ďalšej otázke). V rámci diskusie počas
plenárnej skupiny zameranej na zdrojovú efektívnosť a prechod na obehové hospodárstvo som OECD
a ministrov informoval o výsledkoch vlajkového podujatia MŽP SR počas predsedníctva SR v Rade
EÚ, ktoré sa konalo v dňoch 6. - 7. septembra 2016 v Bratislave – Prechod na zelené hospodárstvo
(Transition to the Green Economy), na ktorom diskutovalo viac ako 500 účastníkov na vysokej úrovni z 32
krajín o efektívnejšom využívaní prírodných zdrojov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Konferencie sa
zúčastnil aj zástupca generálneho tajomníka OECD R. Tamaki, ako jeden z panelistov v plenárnej
skupine „Financovanie a investície pre zelenú ekonomiku“. Na konferencii bol vytvorený tzv.
„Bratislavský proces pre zelenú ekonomiku - Bratislava Green Economy Process", ktorého cieľom je
vytvorenie stabilnej platformy pre výmenu najlepších skúseností, riešení a zhodnotení pokroku smerom k
obnoviteľnému hospodárstvu. V neposlednom rade, počas diskusnej skupiny na tému „Voda“, som
upriamil pozornosť aj na závery Rady EÚ o trvalo udržateľnom hospodárení s vodou, ktorých
schválenie prebehlo v rámci SK PRES počas októbra 2016.
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2. Počas spomínaného ministerského zasadnutia rezonovala aj téma príprav na nadchádzajúcu
klimatickú konferenciu COP22, ktorá sa bude konať v marockom Marrákeši. Ako vnímate prácu OECD
v oblasti zmeny klímy?
Na ministerskom zasadnutí skutočne rezonovala téma príprav na blížiacu sa konferenciu zmluvných strán
k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy v marockom Marrákeši (COP22). K rozprúdeniu diskusie
o spomenutej konferencii určite prispela aj samotná účasť prezidentky poslednej COP21 a zároveň
ministerky ŽP Francúzska Ségolène Royal a ministerky ŽP Maroka Hakimy El Haité. Posledná
menovaná vo svojom úvodnom príhovore zdôraznila dôležitosť a význam Parížskej dohody, ktorá ako
vieme bola prednedávnom ratifikovaná, pod vedením Slovenského predsedníctva v Rade na úrovni EÚ.
Tento významný míľnik možno považovať za veľký úspech slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Keďže
v čase ministerského zasadnutia bol proces ratifikácie na úrovni EÚ ešte v priebehu, zdôraznil som
zúčastneným ministrom, že SR centralizuje svoje úsilie na urýchlenie tohto procesu v rámci EÚ, čo sa
napokon o pár dní zúročilo.
V rámci plenárneho zasadnutia venovaného zmene klímy, a v nadväznosti
na úvodnú prezentáciu profesora D.
Shindella o dôležitosti včasne cielených opatrení zameraných na emisie
látok znečisťujúcich klímu s krátkou
životnosťou, som mal možnosť zdôrazniť potrebu dlhodobej vízie a stratégie,
ako aj kombináciu dlhodobých a
krátkodobých opatrení s holistickým
prístupom.
Ako pozitívny príklad zlepšenia SR v
tejto oblasti som spomenul podporu
nízkouhlíkových palív a palív s
nízkymi
emisiami.
Čo sa
týka
adaptácie na zmenu klímy bolo Vystúpenie štátneho tajomníka MŽP SR N. Kurillu počas diskusnej
spomenuté,
že
SR
disponuje skupiny na Zasadnutí ministrov ŽP OECD
Zdroj: IEP (MŽP SR)
strategickými materiálmi, na ich
implementáciu však potrebuje doplniť
finančné prostriedky (najmä zelené dlhopisy či PPP). Napriek markantnému pokroku v tejto oblasti nimi
stále nedisponuje v takej miere ako v oblasti mitigácie zmeny klímy.
Prácu OECD v oblasti zmeny klímy považujem za významnú a to hneď z viacerých hľadísk. V prvom rade
je potrebné zdôrazniť, že OECD pripravuje analýzy a návrhy na zlepšenie implementácie rozhodnutí
a procesov prijatých pod hlavičkou Rámcového dohovoru OSN pre zmenu klímy (UNFCCC) napríklad v oblasti nahlasovania a monitorovania emisií skleníkových plynov, prípravy správ o emisiách, ich
analýz a vydávania odporúčaní.
OECD zároveň vydáva metodiky týkajúce sa sledovania jednotlivých indikátorov spojených so zmenou
klímy a v neposlednom rade aj metodiky na sledovanie klimatických financií. Prácu OECD preto
vnímam celkovo veľmi pozitívne – ako orgánu, ktorý má dostatočné skúsenosti a zdroje na zabezpečovanie
analýz, metodík a odporúčaní v oblasti zmeny klímy, a ktorého výstupy sú cenené aj v rámci celkového
procesu spadajúceho pod UNFCCC.
35

3. Slovenská republika spolupracuje s OECD aj v rámci spoločných projektov, ktoré sú schvaľované na
ročnej báze Koordinačným výborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je tiež zapojené do jedného z týchto
projektov. Viete nám o ňom povedať niečo viac a priblížiť ho tak našim čitateľom? Aký bude jeho prínos
pre našu krajinu?
Áno, môžem potvrdiť že Ministerstvo životného prostredia SR v rámci priorít spolupráce s OECD, ktoré
schvaľuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vytvorilo návrh projektu, ktorý
konzultuje aj s relevantným útvarom OECD. Tento projekt je v súlade s odporúčaním v publikácii OECD:
Hodnotenie environmentálnej výkonnosti (OECD Environmental Performance Review, 2011, kapitola 2
Greening growth: „Build capacity for economic analysis to support environment-related policy development
and implementation....“).
Prioritou spomínaného projektu je budovanie analytických kapacít v rezorte životného prostredia.
Analytické kapacity predstavuje novovytvorený Inštitút environmentálnej politiky (IEP), ktorý vznikol
na MŽP SR v júni 2016 a je potrebné ho kvantitatívne a tiež kvalitatívne posilniť. Ideálnu možnosť pre
takéto budovanie kapacít vidíme práve v spoločných projektoch SR a OECD, ktoré by zabezpečili
vysielanie, či už pracovníkov IEP alebo iných expertov envirorezortu, na krátkodobé stáže do OECD.
Prvým výsledkom spolupráce IEP a
OECD bude štúdia, ktorá bude
publikovaná v máji 2017 a bude sa
zameriavať na hodnotenie zdrojovej
efektívnosti slovenskej ekonomiky.
Štúdia zhodnotí prínosy aplikácie tohto
prístupu v konkrétnych podmienkach SR,
na základe porovnania s ostatnými
krajinami určí sektory, ktoré najviac
zaostávajú a následne stanoví odporúčané
politiky, ktoré napomôžu realizovať
koncept materiálovej efektívnosti na
Slovensku tak, aby boli dosiahnuté
stanovené environmentálne a ekonomické
ciele.
Zástupca GT OECD R. Tamaki na konferencii „Prechod na zelené

V roku 2017 by sme chceli tieto stáže hospodárstvo“ v Bratislave
zamerať na prípravu strednodobého Zdroj: MŽP SR
hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR (Environmental performance mid-term review), na ktorom by aktívne participovali pracovníci IEP.
Pre informáciu uvádzam, že strednodobé hodnotenie vykonávajú členské krajiny v spolupráci s
Environmentálnym direktoriátom OECD za účelom priebežného hodnotenia plnenia odporúčaní OECD pre
oblasť environmentálnej politiky. Keďže najbližšie hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR (The OECD
Environmental Performance Review) je plánované až na rok 2021, resp. 2022, považujeme za účelné
pripraviť v medziobdobí odpočet doterajšieho plnenia odporúčaní OECD.
Ďakujeme za rozhovor, pán štátny tajomník Kurilla.
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VIETE, ŽE ...

... platové rozdiely medzi lekármi-špecialistami a všeobecnými lekármi v krajinách OECD za posledné
desaťročie narástli? Od roku 2005 sa plat špecializovaných lekárov zvyšoval nepomerne rýchlejšie, a znížil
tak finančnú atraktivitu všeobecného lekárstva.
... ilegálny a neohlásený rybolov ukrátia svetové hospodárstvo ročne o 23 miliárd USD? Taktiež je potrebné
k tomu prirátať dopad straty oprávnených rybárov, ktorých výlov poklesol, a tiež daňové straty.
... krajiny OECD míňajú v priemere 1% HDP na cestnú a železničnú infraštruktúru? Zatiaľ čo v roku 2009
boli dosiahnuté rekordné investície v tejto oblasti v krajinách strednej a východnej Európy, v roku 2010
nastal prvýkrát pokles investícií o 11%.
... dievčatá a ženy sú neúmerne viac ovplyvňované dopadmi zmeny klímy? V mnohých rozvíjajúcich sa
krajinách je živobytie žien vo väčšine prípadov závislé na odvetviach, ktoré sú veľmi senzitívne na zmenu
klímy, ako napríklad poľnohospodárstvo, lesníctvo, či vodohospodárstvo. Práve preto je dôležité, aby bola
rozvojová pomoc zameraná na zmenu klímy sústredená aj na rovnosť pohlaví.
.... počet mestských obyvateľov rastie nepredvídanou rýchlosťou, a že už v súčasnosti žije polovica všetkých
obyvateľov Zeme v mestách? Zelený rast preto nie je potrebný len pre zabezpečenie súladu medzi
udržateľným hospodárskym rastom a bojom so zmenou klímy, ale je zároveň aj nevyhnutnosťou pre
prípravu na ďalšie tri miliardy ľudí, ktorí budú obývať mestá do roku 2030.
... vo všetkých krajinách je podiel malých a stredných podnikov (SMEs) zo všetkých podnikov okolo 70%95%, ide o podniky s menej ako 10 zamestnancami.
... aktuálne trendy v zakladaní nových podnikov (start-up) sú stále značne nízke, naďalej zostávajú stále pod
úrovňou pred krízou a podobný trend je aj pri zakladaní živností.
... vo všetkých krajinách, väčšina mikro a malých firiem nevyváža svoje produkty, len okolo 10%-40% sú
priamymi exportérmi. V prípade, že exportujú, tak je to väčšinou len to susediacich krajín.
... vo väčšine krajín, produktivita práce po kríze rástla vo výrobnom sektore podobne v SMEs ako vo
veľkých podnikoch, s výnimkou Dánska, ČR, Slovenska a Slovinska, kde veľké spoločnosti predbehli
SMEs.
... väčšinou viac ako polovica novo-vytvorených spoločností skončí počas prvých piatich rokov. V roku
2013 viac spoločností prežilo v službách, než v priemysle a celkovo pozitívny vývoj životného cyklu nových
spoločností nad 1% z celkovej zamestnanosti nastal len v niektorých krajinách ako v Dánsku, Nórsku a na
Slovensku.
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DÁVAME DO POZORNOSTI ...

Zdroj: www.edequity.org



24. – 25. november 2016

1. zasadnutie Zeleného akčného plánu OECD (Paríž)



28. – 29. november 2016

4. zasadnutie Globálnej strategickej skupiny (Paríž)



5. december 2016

koncert slovenskej gitaristky Miriam Rodriguez Brüllovej
pri príležitosti ukončenia slovenského predsedníctva (Paríž)



7. december 2016

seminár k daňovým otázkam v OECD za účasti ministra financií SR
P. Kažimíra



5. – 7. december 2016

zasadnutie pracovnej skupiny a 75. plenárne zasadnutie Schémy
OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu
(Bratislava)



16. – 17. január 2017

zasadnutie Výboru OECD pre zdravotníctvo na úrovni ministrov
a Politické fórum OECD na vysokej úrovni o budúcnosti zdravotníctva
(Paríž)

Postupný prechod platformy OLIS na
» OECD O.N.E. App «
Internetová platforma OLIS, ktorú využíva viac než 18 000
úradníkov z celého sveta, stále misie pri OECD, ale aj samotní
zamestnanci OECD, a poskytuje im prístup k jednotlivým
zasadnutiam, archívu oficiálnych dokumentov, publikáciám, štatistikám, či podrobnostiam
o nadchádzajúcich udalostiach, bude od 1. januára 2017 migrovať na novú platformu s novým názvom
OECD O.N.E. App. Platforma bude disponovať novým, modernejším dizajnom, ktorý bude možné
upravovať a personalizovať podľa každého vlastných pracovných potrieb. OECD O.N.E. App zlúči do
jednej tri platformy: OLIS, EMS (systém zameraný na zasadnutia a ďalšie podujatia prebiehajúce
v OECD) a OECD Community (stránka komunít OECD rozdelená podľa výborov a pracovných skupín).
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ANOTÁCIE K

PUBLIKÁCIÁM
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Anotácie k publikáciám OECD č. 24
Dovoľujme si informovať o vydaní ďalšieho čísla Anotácií k publikáciám.
Archív s anotáciami je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (www.mzv.sk) v časti SR
v OECD a na anotácie sa preklikáte aj cez stránku Stálej misie SR pri OECD
v Paríži (www.mzv.sk/oecdparis).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo
stránky OECD. Sú tiež dostupné v Depozitnej knižnici OECD na Slovensku
(Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).
Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci verejnej správy stiahnuť aj z interného komunikačného
systému OECD nazývaného Olis alebo Olisnet.

Autorský tím – kolektív Stálej misie:
Juraj Tomáš – zástupca veľvyslanca, Judita Vanková, Bronislava Žemberová, Andrea Brezanová,
Mariana Pažinková, Vladislav Ujházi
Edičné spracovanie: Bronislava Žemberová
Nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla: 15.11. 2016)
Kontakt: Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Tel: +33 1 56 26 50 90, Email:
oecd.paris@mzv.sk
www.mzv.sk/oecdparis
www.oecd.org
www.iea.org
www.oecd-nea.org
www.internationaltransportforum.org
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(1996), Kanada (1961), Lotyšsko (2016), Luxembursko (1961), Maďarsko
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