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Informačný bulletin
Stálej misie SR pri OECD
v Paríži
Vážení čitatelia OECD v skratke,
obdobie od začiatku mája do polovice júla 2017 bolo mimoriadne intenzívne v relácii SR –
OECD a určite dvoma najvýznamnejšími udalosťami boli Ministerské zasadnutie Rady OECD v
dňoch 7.-8.6.2017 a návšteva generálneho tajomníka OECD v SR 21.6.2017.
Slovensko malo na tohtoročnom Ministerskom zasadnutí Rady OECD silné zastúpenie, pretože
okrem už tradičného účastníka - ministra financií P. Kažimíra, sa ho zúčastnil po prvýkrát aj
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu P. Pellegrini a štátny tajomník Ministerstva
financií R. Kuruc (rozhovor s podpredsedom vlády P. Pellegrinim o jeho účasti na
Ministerskom zasadnutí a o spolupráci ním vedeného Úradu s OECD si môžete prečítať v
ďalšej časti tohto vydania OECD v skratke). Hlavná téma podujatia bola nanajvýš aktuálna
„Globalizácia prospešná pre všetkých: lepší život pre všetkých“. Cieľom bolo prediskutovať,
ako zabezpečiť rovnomerné distribuovanie prínosov globalizácie a nie koncentráciu iba v
rukách malej skupiny ľudí. Dôležitým výstupom zasadnutia bolo aj prijatie Rámca pre
posudzovanie perspektívnych členov OECD, čo sú vlastne kritériá na otvorenie prístupových
rokovaní s krajinou uchádzajúcou sa o vstup do organizácie. V rámci samostatného podujatia
na okraj Ministerského zasadnutia podpísal minister financií P. Kažimír spolu s ministrami
financií a zástupcami viac ako 60 krajín Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na
zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovým zmluvami. Ide o
jeden z konkrétnych výstupov projektu BEPS OECD/G20 a o ďalší významný krok v
medzinárodnom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Slovensko potvrdilo svoju
angažovanosť v OECD aj tým, že oficiálne deklarovalo záujem predsedať Ministerskému
zasadnutiu Rady OECD v roku 2019.
Druhou významnou udalosťou tohto obdobia bola návšteva generálneho tajomníka OECD v
SR, ktorej hlavným cieľom bolo predstavenie Ekonomického prehľadu SR 2017. Ekonomický
prehľad patrí k najvýznamnejším výstupom OECD poskytujúcim objektívny pohľad na aktuálnu
ekonomickú situáciu krajiny, vrátane odporúčaní na najbližšie obdobie. Tohtoročný prehľad
SR sa špeciálne venoval aj dvom sektorovým oblastiam – vysokému školstvu so zameraním na
zručnosti obyvateľstva a oblasti zdravotníctva. K úspešnosti návštevy prispelo aj dohodnutie
pokračovania projektu spolupráce SR s OECD v oblasti boja proti korupcii, pri strategickom
plánovaní a implementácii udržateľných rozvojových cieľov. Generálny tajomník OECD
privítal, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčák, z titulu predsedu 72.
Valného zhromaždenia OSN, vyjadril záujem o možné oblasti spolupráce OECD a 72. VZ OSN
navrhnuté OECD a prisľúbil, že v súlade s tradíciou predchádzajúcich predsedov VZ OSN aj
on navštívi na jeseň tohto roku OECD.
Rád by som ešte spomenul tému rozširovania OECD. Je to téma, ktorá bola intenzívne
diskutovaná členskými krajinami počas posledných deviatich mesiacov. Na zasadnutí Rady
OECD 12.7.2017 bolo posudzovaných šesť krajín, ktoré oficiálne deklarovali záujem o vstup do
OECD (Argentína, Brazília, Bulharsko, Chorvátsko, Peru a Rumunsko), ako plnia kritériá na
otvorenie prístupových rokovaní do OECD. Rada OECD však zatiaľ nedospela k žiadnemu
rozhodnutiu v tomto smere a bude pokračovať v posudzovaní na svojom zasadnutí v septembri
tohto roku.
V súvislosti s pravidelnou rotáciou diplomatov sú letné mesiace zvyčajne spojené s
personálnymi zmenami na Stálej misii SR pri OECD. K 1. septembru 2017 ukončí svoje
pôsobenie p. A. Brezanová, pokrývajúca makroekonomickú, daňovú a finančnú agendu a
nahradí ju p. T. Besedič.
Záverom mi dovoľte Vám poďakovať za doterajšiu spoluprácu s tímom Stálej misie SR pri
OECD a popriať príjemné leto.
Juraj Tomáš
Chargé d´affaires a.i.
a poverený vedením Stálej misie SR pri OECD

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

»» MINISTERSKÉ ZASADNUTIE RADY OECD ««

Family photo ministrov počas prvého dňa Ministerského zasadnutia
Zdroj: OECD Flickr

V dňoch 7. – 8. júna 2017 sa uskutočnilo v Paríži Ministerské zasadnutie Rady OECD (ďalej MCM) na
tému „Globalizácia prospešná pre všetkých: lepší život pre všetkých“. Zasadnutiu predchádzalo Fórum
OECD za účasti zástupcov vlád, priemyselných zväzov, odborov, občianskej spoločnosti a národných
expertov.
Na MCM sa zúčastnili predstavitelia 35 členských krajín OECD, 3 pristupujúcich krajín do OECD
(Kolumbia, Litva a Kostarika), 5 kľúčových partnerov OECD (Brazília, Čína, India, Indonézia a Južná
Afrika), 3 krajín so špecifickým národným programom s OECD (Kazachstan, Maroko a Peru) a vybraných
medzinárodných organizácií (Svetová banka, MMF, ILO, WTO, UNDP). Delegácia SR bola počas MCM
vedená podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu P. Pellegrinim a ministrom financií SR
P. Kažimírom za účasti expertov MZVaEZ SR, MF SR, MH SR a zástupcov Stálej misie SR pri
OECD.
MCM 2017 sa venovalo nielen prínosom globalizácie, ale aj príčinám nespokojnosti s globalizáciou vo
vyspelých krajinách. Zlepšovanie životných podmienok vo väčšine vyspelých ekonomík sa spomaľuje
oproti minulosti. Zároveň vo väčšine krajín OECD neustále rastú náklady na bývanie, vzdelávanie, či
zdravotnú starostlivosť, čo redukuje výdavkové kapacity strednej triedy. Dynamika v príjmoch obyvateľstva
sa zhoršila.
Podiel globálnych obchodných tokov na globálnom HDP vzrástol zo 17% v roku 1990 na 28% v roku 2016.
Ekonomická globalizácia, previazaná s technologickými zmenami a digitálnou revolúciou, má
pozitívny dopad na väčšinu ľudí vo svete. Globalizácia prispela k zníženiu extrémnej chudoby u viac ako
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miliardy ľudí, a to najmä v Číne a Indii. Silný ekonomický rast tiež vytvoril lepšie materiálne podmienky
pre ľudí v rýchlo rastúcich (emerging) a v rozvojových krajinách.
V rámci panelovej diskusie ministri potvrdili, že zvyšovanie otvorenosti a efektívne využívanie
technologického pokroku, hospodárskej geografie a špecializácie zručností na národnej i miestnej úrovni
sú zdrojom oživenia hospodárskej výkonnosti, predstavujúcej základ udržateľného rozvoja.
Prediskutované boli aj nástroje, pomocou ktorých vlády dokážu zmierniť regionálne vnútrospoločenské
rozdiely spôsobené koncentráciou výsledkov globalizácie v centrách hospodárskeho života.
SR v panelovej diskusii zastupoval štátny tajomník MF SR R. Kuruc. Vystúpil k potrebe vyrovnania
rozdielov medzi regiónmi v SR, keďže SR patrí medzi krajiny s významnými regionálnymi rozdielmi,
pričom existuje značná potreba zabezpečenia infraštruktúry nielen fyzickej, ale aj digitálnej a prepojenie
nesie v sebe veľký potenciál.
Ďalej prezentoval program
podpory pre najmenej
rozvinuté regióny SR cez
poskytnutie
finančnej
a
technickej asistencie pre 12
okresov. Spomenul iniciatívy
na ich podporu, ako napr.
školenia
a
vzdelávanie
pracovnej sily, preferenčné
zaobchádzanie z hľadiska
investičnej pomoci. Zdôraznil
tiež
význam
dobrého
spravovania na centrálnej
úrovni, ktoré nemá byť
zamerané len na výstavbu
fyzickej infraštruktúry.
Počas MCM bol zverejnený
aj Ekonomický výhľad
vývoja svetovej ekonomiky
Zľava zhora: V. Ujházi, J. Vanková, D. Keketi, B. Žemberová, T. Besedič, I. Lančarič, pre členské krajiny OECD
T. Balco, J. Herková, Z. Chudá, A. Brezanová, R. Kuruc, P. Kažimír, J. Tomáš
a vybrané nečlenské krajiny
Zdroj: SM SR pri OECD
(BRIICS) na obdobie rokov
2017 – 2018. Súčasťou
zverejneného Ekonomického výhľadu OECD bolo aj aktuálne hodnotenie perspektívy vývoja ekonomickej
situácie v SR. OECD predpovedá rast ekonomiky Slovenska v roku 2017 na úrovni 3,3% a v roku 2018
ekonomika zrýchli na 4,1%.
V oblasti vonkajších vzťahov OECD členské krajiny odsúhlasili Rámec na posudzovanie perspektívnych
členov, ktorý obsahuje kritériá na otvorenie prístupových rokovaní do OECD. Na základe nich začne Rada
OECD v júli 2017 posudzovať krajiny, ktoré oficiálne požiadali o členstvo v OECD (Argentína, Brazília,
Bulharsko, Chorvátsko, Peru a Rumunsko).
SR (R OMEO MZVaEZ Z. Chudá) privítala schválený Rámec na posudzovanie perspektívnych členov.
Zdôraznila, že SR podporuje politiku otvorených dverí OECD a aj z vlastnej skúsenosti je presvedčená
o tom, že prístupový proces pôsobí motivačne pre krajinu, aby uskutočnila potrebné reformy. Krajiny pri
posudzovaní pripravenosti na otvorenie prístupových rokovaní by mali byť posudzované na základe
vlastných zásluh. Pre SR je dôležité, aby krajiny vstupovali do OECD dobre pripravené a pristúpili k čo
najväčšiemu počtu právnych nástrojov a štandardov OECD ešte pred samotným vstupom. Post3

prístupový proces krajín (t.j. možnosť pristúpenia krajiny k zostávajúcim právnym nástrojom a štandardom
až po vstupe) by mal byť obmedzený na minimálnu mieru.
Druhý deň zasadnutia bol venovaný téme prepojenia medzinárodného obchodu a investícií. Ministri
vo svojich vystúpeniach jednoznačne podporili multilaterálny obchodný systém. Ministri sa zhodli na a)
pokračovaní využívania multilaterálneho obchodného systému, b) väčšom rozšírení prínosov
z medzinárodného obchodu, pričom domáce politiky musia byť nastavené týmto spôsobom, c) lepšom
odkomunikovaní prínosov z medzinárodného obchodu d) nepodceňovaní výsledkov dohôd o voľnom
obchode, e) zdôrazňovaní prínosov z medzinárodného investovania.
V rámci troch pracovných skupín ministri diskutovali o prínose medzinárodného obchodu k šíreniu
prospechu globalizácie, o potrebe zlepšenia porozumenia a podpory verejnosti pre medzinárodný
obchod a o úlohe obchodných dohôd pri implementácii sociálnych a environmentálnych štandardov.
Podporili potrebu voľného obchodu, odstránenie protekcionistických opatrení, vrátane subvencií a nutnosť
riešenia výziev, ktorým čelia SMEs.
Zástupca MH SR (GRS ZOPaEZ MH SR I. Lančarič) vo svojom vystúpení podporil potrebu posilnenia
multilaterálneho obchodného systému a pokračovania v rokovaniach v tých oblastiach, kde multilaterálne
riešenia môžu poskytnúť väčšiu pridanú hodnotu. V súčasnosti je potrebné lepšie komunikovať
s jednotlivými zainteresovanými účastníkmi a verejnosťou, snažiť sa o lepšiu reguláciu a pravidlá na
medzinárodnej úrovni a o zlepšenie národných politík. Vyzdvihol tiež potrebu riešenia nespravodlivých
obchodných praktík a podporil fungovanie Globálneho fóra k riešeniu nadmerných kapacít v oceliarstve.
Na okraj MCM sa uskutočnilo
bilaterálne
rokovanie
podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu P.
Pellegriniho
a ministra
financií
P.
Kažimíra
s generálnym tajomníkom
OECD A. Gurríom, ako aj
stretnutie P. Pellegriniho so
zástupcami OECD k ďalšej
spolupráci
v oblasti
digitalizácie a implementácie
strategických
rozvojových
cieľov v SR.
V rámci
samostatného
podujatia bol dňa 7. júna 2017
podpísaný aj „Mnohostranný
dohovor
na
zavedenie
Bilaterálne stretnutie PPVII SR P. Pellegriniho a MiF SR P. Kažimíra s GT OECD
opatrení
na
zamedzenie
A. Gurríom počas prvého dňa Ministerského zasadnutia
narúšania
základov
dane
Zdroj: Flickr OECD
a presunov ziskov súvisiacich
s daňovými zmluvami“ na úrovni ministrov financií a poverených zástupcov viac ako 60 krajín. Za SR
Dohovor podpísal minister financií P. Kažimír.
Na záver MCM prijali predstavitelia zúčastnených krajín Vyhlásenie Ministerského zasadnutia Rady
OECD 2017 a Vyhlásenie dánskeho predsedu MCM z dôvodu nesúhlasu jednej členskej krajiny s textom
ku klimatickým zmenám a k zaradeniu zmienky o medzinárodnom obchode z vyhlásenia skupiny G7.
4

»» NÁVŠTEVA GT OECD A. GURRÍU NA SLOVENSKU ««

Návšteva generálneho tajomníka OECD A. Gurríu
v Bratislave 21.6.2017 sa uskutočnila pri príležitosti
oficiálnej
prezentácie
publikácie
OECD: „Ekonomický prehľad: Slovenská republika
2017". Ekonomické
prehľady
sa
radia
k najvýznamnejším výstupom OECD a poskytujú
objektívny pohľad na aktuálnu ekonomickú situáciu
krajiny, vrátane odporúčaní pre najbližšie obdobie.
Zverejnený
prehľad bol
zameraný na makroekonomický vývoj v SR s
dôrazom na verejné financie a fiškálne pravidlá.
Prehľad detailne zhodnotil okrem ekonomickej
výkonnosti SR aj dve sektorové oblasti - vysoké
školstvo so zameraním na zručnosti obyvateľstva
a oblasť zdravotníctva. OECD v prehľade navrhla aj
konkrétne odporúčania pre tvorbu politík SR.
Generálny tajomník OECD na rokovaní s predsedom
vlády SR R. Ficom skonštatoval, že ekonomika SR
je v dobrom stave, verejný dlh je v porovnaní
GT OECD A. Gurría s predsedom vlády SR R. Ficom
s inými členskými krajinami OECD nízky a stabilný,
počas zverejnenia Ekonomického prehľadu o SR
finančný sektor je zdravý. Nerovnosti príjmov sú
Zdroj: SM SR pri OECD
nízke. Napriek silnému ekonomickému rastu, nie je
prospech plynúci z neho rovnomerne rozdelený medzi obyvateľov, čo sa týka najmä rómskej populácie.
Priemerná doba opätovného začlenenia dlhodobo nezamestnaných na trh práce je 30 mesiacov, čo je značne
nad priemerom krajín OECD. Výsledky vzdelávania v SR, merané prostredníctvom programu PISA, sa za
posledné roky zhoršujú v porovnaní s priemerom krajín OECD. V poslednom hodnotení SR zaostala o 30
bodov za priemerom OECD, čo zodpovedá 9 mesiacom výučby. Bez zahrnutia rómskej populácie do
testovania PISA by boli výsledky SR takmer na úrovni priemeru OECD. Platy učiteľov sú nielen pod
priemerom platov pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním v SR, ale aj pod priemerom platov učiteľov
ostatných krajín OECD. SR sa týka aj fenomén „odlivu mozgov“, pretože kvôli nízkej úrovni vysokých škôl
stráca krajina časť mladej generácie, ktorá odchádza za štúdiom do zahraničia a naspäť sa už nevráti.
Generálny tajomník odporučil, že OECD je pripravená pomôcť SR pri vypracovaní Národnej stratégie
zručností. Podobné stratégie sú pre členské krajiny veľmi užitočné a organizácia ich už vypracovala pre
desiatku krajín.
Generálny tajomník dodal, že zdravotný sektor krajiny potrebuje zlepšenie, čo by mohlo prispieť
k predĺženiu priemerného veku života obyvateľov SR o 6-7 rokov. Vnímanie korupcie v zdravotnom sektore
je vysoké. SR má v porovnaní s ostatnými členskými krajinami OECD vysoký počet lôžok na urgentnom
príjme a naopak nízky počet všeobecných lekárov. Generálny tajomník ponúkol, že OECD môže vypracovať
detailnejší „Prehľad zdravotného sektora SR“ a navrhnúť konkrétne odporúčania na dosiahnutie nápravy.
5

V súvislosti s výsledkami projektu „Audit slovenskej protikorupčnej legislatívy“, ktorý OECD pre SR
realizovala, generálny tajomník uviedol, že legislatíva SR o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti je
na dobrej úrovni. OECD navrhla niektoré odporúčania k úprave nielen zákona č. 307/2014 Z.z.
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ale aj ďalších šiestich
zákonov súvisiacich s bojom proti korupcii. Tieto opatrenia by mali byť implementované. Generálny
tajomník ďalej uviedol, že zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti je dôležitý, je to však iba jedna
časť celkovej oblasti bezúhonnosti (integrity). Ponúkol, že OECD by mohla vypracovať pre SR v roku 2018
Prehľad bezúhonnosti (integrity).
Predseda vlády R. Fico uistil generálneho tajomníka, že SR sa seriózne zaoberá odporúčaniami
z Ekonomického prehľadu, ktorých realizácia môže priblížiť SR k priemeru krajín OECD. Plne súhlasí
s hodnotením ekonomickej situácie SR. S cieľom vyrovnávania regionálnych rozdielov v SR bola prijatá
príslušná legislatíva. Vláda SR v rámci svojich výjazdových zasadnutí navštívila všetky dotknuté regióny
a boli pre ne schválené konkrétne akčné plány.
Predseda vlády poďakoval za predložené odporúčania OECD k slovenskej protikorupčnej legislatíve.
Potvrdil, že SR má záujem pokračovať v spoločnom projekte – v príprave Prehľadu bezúhonnosti (integrity)
SR, ktorý by mohol byť zameraný aj na sektor zdravotníctva, pretože práve v tomto sektore je vnímanie
korupcie najvyššie.
Na predstavení Ekonomického prehľadu pre odbornú verejnosť generálny tajomník označil ekonomiku
SR za silnú, zdôraznil jej rýchly rast, pokles verejného dlhu, lacné vládne úvery. Stav ekonomiky SR
ohodnotil slovami „so far so good, but no room for complacency“. V oblasti vzdelávania však SR za
ostatnými krajinami OECD zaostáva. Pozornosť venoval predovšetkým učiteľom, a to ako sú rozmiestení
v regiónoch, možnosti ich umiestnenia na
miesta s najväčšími výzvami v školstve,
stimulom a odmeňovaniu učiteľov a existencii
adekvátneho systému ich využívania. Rómska
menšina je špecifickou výzvou nielen pre
Slovensko, ale aj pre Českú republiku a
Maďarsko. V budúcnosti bude populácia
rómskej menšiny narastať, pričom je potrebné
využiť jej potenciál. OECD vidí tiež potenciál v
integrácii žien, starších ľudí, mladých
a migrantov. V oblasti zdravotníctva generálny
tajomník informoval o nelichotivých štatistikách
odvrátiteľnej a detskej úmrtnosti v SR
a o existujúcej nerovnosti medzi zdravotnými
výsledkami Rómov a väčšinovou populáciou.
Konkrétnymi oblasťami vyžadujúcimi zlepšenie
je vysoký počet lôžok na urgentnom príjme v
nemocniciach, nedostatok všeobecných lekárov
a ich nerovnomerné rozmiestnenie, alokácia
zdrojov podľa potrieb nemocníc, verejné
obstarávanie
v zdravotníctve,
menovanie
riaditeľov nemocníc, sledovanie miezd lekárov
voči priemernej mzde v hospodárstve.
Slovensko potrebuje ďalej zlepšovať daňový
systém, prepojiť banky, znížiť počet

GT OECD A. Gurría s ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR M. Lajčákom
Zdroj: MZVaEZ SR
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hotovostných transferov a zmeniť mix daňových príjmov. Odporučil preniesť daňovú záťaž z práce na
environmentálne dane, prípadne zaviesť daň na sladené nápoje. Od roku 2012 Slovensko síce urobilo pokrok
v zlepšení verejnej správy, je potrebné však v úsilí naďalej pokračovať.
V reakcii minister zdravotníctva SR T. Drucker uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva SR pracuje na 26
projektoch, ktoré už reagujú na odporúčania OECD. S odporúčaním OECD zredukovať počet lôžok na
urgentnom príjme minister súhlasil a uviedol, že ich plánuje transformovať a posilniť tak dlhodobú
zdravotnú starostlivosť, keďže populácia starne. Vysoká odvrátiteľná a detská úmrtnosť súvisí aj s rómskou
otázkou. Potrebné je zaoberať sa chronickými ochoreniami. Nestačí posúvať vek odchodu do dôchodku,
vzhľadom na fakt, že kvôli ochoreniam starší ľudia nedokážu viac pracovať. Zmienil sa o probléme odchodu
zdravotníckych pracovníkov do zahraničia a o citlivom vnímaní korupcie predovšetkým v zdravotníctve.
Prevenciu je nutné viac využívať, vymenoval opatrenia vykonané napr. na zníženie podielu solí
a nasýtených mastných kyselín v potravinových výrobkoch a v školských jedálňach. K zhoršovaniu
výsledkov študentov meraných OECD testovaním PISA sa vyjadrila štátna tajomníčka Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu O. Nachtmannová. Zhoršenie vývoja školstva je viditeľné porovnaním
výsledkov testovania OECD dospelých (PIAAC) a testovania študentov (PISA). Problémom je príliš vysoký
počet vysokých škôl v SR, neúmerný počtu obyvateľov. Štátny tajomník Ministerstva financií R. Kuruc
uviedol, že predikcie OECD o budúcom vývoji ekonomiky 2017 – 2018 sú takmer rovnaké ako prognóza
Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Informoval o opatreniach na podporu inkluzívneho
rastu akými sú rast minimálnej mzdy, zníženie sociálnych a zdravotných odvodov, ako aj o plánoch v rámci
udržateľných verejných financií – v roku 2019 dosiahnuť vyrovnané hospodárenie a v roku 2020 znížiť dlh
verejnej správy na 46%.
Podpredseda vlády SR pre investície
a informatizáciu P. Pellegrini na
stretnutí s generálnym tajomníkom
konštatoval, že ním vedený Úrad má
záujem o pokračovanie spolupráce
s OECD v druhom polroku 2017 pri
strategickom plánovaní, Agende 2030
a strategickom výhľade (foresight).
Získané skúsenosti budú využité pri
príprave Národného infraštruktúrneho
plánu, ktorý má byť predložený na
rokovanie
vlády
v roku
2018.
Podpredseda vlády predstavil záujem,
aby
implementácia
udržateľných
rozvojových cieľov (SDGs) v SR bola
prepojená s celkovou modernizáciou
GT OECD A. Gurría s podpredsedom vlády SR pre investície
a informatizáciu P. Pellegrinim
krajiny. Generálny tajomník ocenil
Zdroj: ÚPPVII
prístup podpredsedu vlády k významu
a spôsobu formulovania vízií a procesov
dlhodobého riadenia verejných vecí. Ak bude SR v načrtnutých aktivitách úspešná, mohla by sa stať
vzorom pre ostatné členské krajiny. Zručnosti sú v súčasnosti kľúčové pre uplatnenie sa na pracovnom
trhu. SR, podobne ako iné krajiny, zápasí s nesúladom medzi disponibilnými zručnosťami a potrebami
pracovného trhu. V tejto súvislosti generálny tajomník ponúkol, že OECD by mohla pre SR vypracovať
Stratégiu zručností, ktorá by túto problematiku komplexne riešila a navrhla odporúčania pre príslušné
politiky. Podpredseda vlády informoval generálneho tajomníka OECD o zámere SR predsedať
Ministerskému zasadnutiu Rady OECD v roku 2019.
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Na stretnutí generálneho tajomníka s ministrom financií P. Kažimírom boli prediskutované aktuálne
výzvy OECD súvisiace s avizovaným znížením príspevku USA do rozpočtu medzinárodných organizácií
v priemere o 30% (s výnimkou NATO) a s ukončením 10 ročného prechodného obdobia postupnej
implementácie finančnej reformy prijatej v roku 2008. SR ocenila komplexnú prácu OECD týkajúcu sa
dobrej praxe napr. v oblasti financovania a zdaňovania malých a stredných podnikov. Štátna tajomníčka
Ministerstva financií SR D. Meager navrhla, že zavedenie štandardov v oblasti transferového oceňovania a
jeho prepojenia na colnú hodnotu by predstavovalo zaujímavý posun v globálnej agende OECD.
Generálny tajomník OECD na rokovaní s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí M.
Lajčákom uviedol, že nadchádzajúce slovenské predsedníctvo 72. VZ OSN pod jeho vedením
a predsedníctvo ČR v ECOSOC považuje za výbornú príležitosť na zefektívnenie spolupráce oboch
organizácií. OECD vníma svoje aktivity na podporu implementácie kľúčových agend OSN za veľmi
dôležité. Predstavil možné oblasti spolupráce OECD v rámci predsedníctva SR 72. VZ OSN. Minister M.
Lajčák ocenil naozaj jedinečnú zaangažovanosť a podporu OECD v práci OSN. Vyjadril záujem o navrhnuté
možné oblasti spolupráce OECD a 72. VZ OSN a jednoznačnú odhodlanosť túto spoluprácu ďalej
prehlbovať a posilňovať, obzvlášť v prioritných témach: agenda SDGs a migrácia. Prisľúbil, že v súlade
s tradíciou predchádzajúcich predsedov VZ OSN, aj on navštívi na jeseň 2017 OECD a vystúpi pred Radou
OECD k prioritám predsedu 72. VZ OSN.

SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

Ekonomický prehľad OECD o SR 2017
Ekonomický prehľad 2017 je zameraný na makroekonomický vývoj v SR s dôrazom na verejné
financie a fiškálne pravidlá. Tohtoročný prehľad detailne hodnotí okrem ekonomickej výkonnosti SR aj
dve sektorové oblasti – vysoké školstvo a oblasť zdravotníctva. OECD vo svojej správe zároveň
publikuje odporúčania, ktoré nie sú záväzné, no môžu byť inšpiráciou pre tvorbu politík SR.
V rámci príprav ekonomického hodnotenia sa uskutočnila v marci 2016 štrukturálna misia expertov OECD
na technickej úrovni v Bratislave. Príprava Ekonomického prehľadu SR bola následne prerušená z dôvodu
konania SK PRES v Rade EÚ. Vo februári 2017 sa uskutočnila na vybraných rezortoch politická misia
OECD s cieľom prediskutovať obsah prehľadu a návrhy odporúčaní pre SR. Po ukončení politickej misie
OECD sfinalizovala správu k ekonomickému hodnoteniu SR, ktorá bola prerokovaná vo Výbore OECD pre
ekonomické a rozvojové prehľady dňa 6. 4. 2017 za účasti delegácie SR a zástupcov všetkých členských
krajín OECD. Zverejnenie prehľadu sa uskutočnilo 21. júna 2017 za účasti generálneho tajomníka OECD
v Bratislave.
Do prípravy prehľadu sa priamo zapojili analytické útvary MF SR (IFP), MŠVVaŠ (IVP) a MZ SR.
Spolupráca na prehľade sa priamo odráža vo vysokej kvalite a detailnosti správy, ako aj na presnosti
a relevantnosti odporúčaní.
Ekonomický prehľad pozostáva zo štyroch častí. Prvá predstavuje zhrnutie hlavných odporúčaní, druhá je
zameraná na makroekonomický a fiškálny rámec, tretia na vysoké školstvo a zručnosti dospelých a štvrtá na
zdravotnú starostlivosť.
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Hlavné posolstvo Ekonomického prehľadu SR 2017:
Hospodársky rast je silný, pretože krajina je aj naďalej atraktívna pre priame zahraničné investície vďaka
vhodným makroekonomickým politikám. Silný hospodársky rast ponúka príležitosť na posilnenie
inkluzívneho rastu a zvyšovanie životnej úrovne všetkých Slovákov. OECD apeluje predovšetkým na
zlepšenie integrácie znevýhodnených skupín, najmä Rómov, ďalej žien a dlhodobo nezamestnaných.
Zlepšenie integrácie si vyžaduje reformy v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a trhu práce, spolu s
lepšou infraštruktúrou. OECD podporuje úsilie vlády pokračovať v znižovaní dlhu. Rozpočtové zdroje, ktoré
sú potrebné na uskutočnenie ďalších reforiem by vláda mala hľadať predovšetkým v zlepšenom výbere daní,
vyššej efektivite verejnej správy a v prioritizácii verejných výdavkov.

GT OECD A. Gurría s ministrom zdravotníctva SR, T. Druckerom, štátnou tajomníčkou MŠVVŠ SR
O. Nachtmannovou, štátnym tajomníkom MF SR R. Kurucom a GR SHSP MZVaEZ SR I. Brockovou
počas zverejnenia Ekonomického prehľadu SR
Zdroj: SM SR pri OECD

Zhrnutie a hlavné posolstvá Ekonomického prehľadu 2017
Slovenská ekonomika je silná a rastie, ale populácia starne
OECD konštatuje, že Slovenská republika naďalej vykazuje silnú hospodársku výkonnosť. Podľa júnovej
prognózy OECD predpovedá SR silný rast (najrýchlejší v rámci krajín V4). Rast slovenskej ekonomiky sa bude
držať v roku 2017 na úrovni 3,3%, ťahať ho bude najmä silný domáci dopyt. V roku 2018 ekonomika zrýchli na
4,1%. Medzinárodná konkurencieschopnosť Slovenska je silná, fiškálna a finančná politika je obozretná, chudoba a
nerovnosť príjmov sú nízke a environmentálna stopa krajiny sa výrazne zlepšila. Verejný dlh je nízky a stabilný,
finančný sektor je zdravý. Zamestnanosť rastie, ceny sú stabilné a zahraničný účet platobnej bilancie je takmer
vyrovnaný. OECD upozorňuje na starnutie obyvateľstva (patrí medzi najrýchlejšie v krajinách OECD), ktoré bude
predstavovať dlhodobú výzvu pre fiškálnu politiku a vyššiu životnú úroveň obyvateľstva. Silný rast môže preto
v dôsledku nepriaznivého demografického trendu oslabiť.
Integrácia Rómov a mladých matiek je nedostatočná
OECD sa už niekoľko rokov sústreďuje na odporúčania ako v krajinách posilniť inkluzívny rast. Na Slovensku si
preto všíma, ako je prospech plynúci zo silného hospodárskeho rastu rozdelený medzi obyvateľov, a to konkrétne
v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. OECD si zvlášť všíma situáciu Rómov a tvrdí, že Rómovia stále nie
sú integrovaní do spoločnosti. Ich slabá integrácia sa prejavuje v zlom zdravotnom stave, slabom vzdelávaní a zlých
výsledkoch zamestnanosti. Spolu s nízkou pracovnou mobilitou medzi regiónmi (Pozn.: téma Ekonomického
prehľadu OECD o SR 2014) prispieva nezačlenenie Rómov k veľkým rozdielom medzi Bratislavou a východnou
časťou krajiny. Ďalšia sociálna výzva a lepšia integrácia sa týka mladých matiek. Ženy matky zostávajú dlho mimo
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pracovného trhu z dôvodu nedostatku zariadení kvalitnej starostlivosti o deti a nedostatočného využívania otcovskej
dovolenky, čo má negatívny vplyv na rodovú rovnosť v rodinách.
Výsledky študentov sa zhoršujú, zdravotný systém a verejný sektor musia zvýšiť efektívnosť
Výsledky vzdelávania sa zhoršili a vzdelávací systém nepripravuje študentov dostatočne na trh práce. Dlhodobá
nezamestnanosť je aj napriek silnému trhu práce vysoká. Zároveň mnohí mladí talentovaní Slováci študujú a pracujú
v zahraničí. Produktivita je spomaľovaná slabým podnikateľským prostredím v neobchodovateľnom sektore, najmä
v profesijných službách a sieťových odvetviach. Slabý verejný sektor, vrátane jeho nízkej efektívnosti, rozsiahla
korupcia a nedostatočná infraštruktúra bránia inkluzívnemu rastu. Starnutie obyvateľstva bude klásť čoraz väčší tlak
na systém zdravotnej starostlivosti, ktorý je neefektívny a generuje priemerné zdravotné výsledky.
Hlavné odporúčania OECD pre SR
1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiškálna, finančná politika a reforma verejného sektora
Ak sa riziko finančného sektora nezníži, ďalej sprísňovať makroobozretné opatrenia finančnej politiky;
Pokračovať v snahách o dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2019;
Zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov rozšírením a prehĺbením revízie výdavkov (iniciatíva "Hodnota
za peniaze"), ktoré umožnia vyššie výdavky v prioritných oblastiach, akými sú vzdelávanie a integrácia
Rómov;
Doplniť súčasné dlhové stropy o oveľa nižší nezáväzný dlhový cieľ a implementovať výdavkové stropy;
Zlúčiť daňové, colné a sociálne inštitúcie za účelom lepšieho výberu príjmov. Prepojiť informačné
systémy daňovej správy a bánk;
Pokračovať v presune daňového zaťaženia z pracovnej sily na nehnuteľnosti, alkohol a životné
prostredie (napr. znečisťovateľov ovzdušia);
Odstrániť podporu ťažby hnedého uhlia pri výrobe elektrickej energie;
Pokračovať v spolupráci s OECD na audite protikorupčných zákonov. Zabezpečiť riadnu
implementáciu všetkých odporúčaní.

2. Podpora inkluzívnosti a životnej úrovne
• Zvýšiť predškolskú dochádzku chudobných s hotovostnými transfermi podmienenými účasťou
v predškolskom zariadení;
• Podporovať prístup Rómov k zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zvyšovania podpory školiacich
programov pre komunitných mediátorov. Vypracovať štatistiky na monitorovanie účinnosti podpory pre
Rómov;
• Odstrániť finančné stimuly pre vlastníctvo domov;
• Vypracovať dlhodobé nájomné zmluvy, ktoré lepšie ochránia práva prenajímateľov a zároveň
zabezpečia stabilitu a predvídateľné prostredie pre nájomníkov;
• Naďalej zvyšovať počet miest pre študentov lekárskych škôl so zameraním praktický lekár a rozšíriť
kompetencie praktických lekárov v rámci lekárskych predpisov;
• Rozšíriť platby za služby lekárov primárnej starostlivosti;
• Plne implementovať systém financovania nemocníc na základe klasifikácie diagnóz (DRG);
• Pokračovať v centralizácii obstarávania v nemocniciach, profesionalizovať ich riadenie a oddeliť platy
od priemernej mzdy na vnútroštátnej úrovni;
• Vytvoriť regionálne jednotné kontaktné miesta s dobre vyškoleným personálom na koordináciu a
zjednodušenie prístupu k službám dlhodobej starostlivosti o chorých.
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3. Zvyšovanie zručností, zamestnanosti a produktivity
• Ďalej zvyšovať platy učiteľov (najmä začínajúcim učiteľom), avšak s podmienkou zlepšenia kvality
vzdelávania prostredníctvom kvalitného profesionálneho rozvoja učiteľov a zamerania sa učiteľov vo
zvýšenej miere na znevýhodnených žiakov;
• Zvyšovať transparentnosť a nezávislosť zabezpečenia kvality terciárneho vzdelávania podľa
medzinárodných noriem;
• Posilniť financovanie medzinárodne uznávaného výskumu;
• Zaviesť systém sledovania umiestnenia absolventov s cieľom zlepšiť schopnosť terciárneho vzdelávania
reagovať na potreby trhu práce;
• Zjednodušiť pracovné víza a postup pri vybavovaní pobytu pre kvalifikovaných zahraničných
pracovníkov;
• Poskytnúť časť zo súčasnej dlhej rodičovskej dovolenky k dispozícii na čerpanie iba pre otcov;
• Zredukovať účasť verejného sektora v sieťových odvetviach.

Výhľad vývoja svetovej ekonomiky na roky 2017-2018: OECD predpokladá
budúci rok mierne oživenie globálneho rastu na úroveň 3,6%, rast
globálneho obchodu posilní na 4%
Po mnohých rokoch slabého oživenia, keď celosvetový rast v roku
2016 dosiahol najnižšiu mieru od roku 2009, sa podľa OECD
začali objavovať určité známky oživenia svetovej ekonomiky.
OECD konštatuje zlepšenie vo vývoji intenzity investícií
a obchodu, ktorý bol podporený rastom domáceho dopytu v
Ázii a Európe. Rast posilnil hlavne v dôsledku silnejších investícií
do verejnej infraštruktúry v Ázii, najmä v Číne. Zvýšenie dopytu
posilnilo celosvetový obchod prostredníctvom prepojení v
hodnotových reťazcoch. Organizácia kladne hodnotí posilnenie
dôvery súkromného sektora a zlepšenie výsledkov niekoľkých
významných výrobcov komodít. OECD preto odhaduje v roku
2017 mierny rast svetovej ekonomiky na úroveň 3,5%,
s menším posilnením na 3,6% v roku 2018. Organizácia
predpokladá zlepšenie dynamiky rastu v eurozóne a v
Japonsku, menej v USA. Odhaduje tiež silnejší rast vo väčšine
ázijských rozvíjajúcich sa ekonomík a u niektorých výrobcov komodít. Globálny rast zostáva aj naďalej
pod predkrízovou úrovňou a nedosahuje tempo, ktoré by ekonomike umožnilo úplne sa vymaniť z pasce
nízkeho rastu. Politická neistota zostáva vysoká, dôvera vo vlády klesá, rast miezd a produktivity je stále
slabý, pretrváva celková nerovnosť a na finančných trhoch zostáva nerovnováha a zraniteľnosť. Negatívne
riziká výhľadu a zraniteľnosť pretrvávajú (finančné trhy, obchodný protekcionizmus, Brexit). OECD
napr. upozorňuje na fakt, že počet diskriminačných opatrení krajín G20 vo svetovom obchode od krízy
výrazne stúpol (od 300 v roku 2010 až na 1200 v roku 2016). OECD opätovne vyzýva na vynaloženie
ďalšieho kolektívneho úsilia v hospodárskych politikách. Predovšetkým Európe a Japonsku odporúča
efektívne fiškálne iniciatívy a balíčky štrukturálnych reforiem, ktoré katalyzujú súkromný dopyt a
odbúrajú prekážky dlhodobému inkluzívnemu rastu.
OECD predpovedá rast ekonomiky Slovenska v roku 2017 na úrovni 3,3%, ťahať ho bude najmä
silný domáci dopyt. V roku 2018 ekonomika zrýchli na 4,1%. Súkromná spotreba bude pokračovať v
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raste, podporovaná tvorbou nových pracovných miest a rastom disponibilných príjmov. Investície porastú
najmä kvôli novým priamym zahraničným investíciám v automobilovom priemysle. Ceny budú rásť,
až na úroveň 2% v roku 2018.
Tvorba pracovných miest povedie k postupnému poklesu miery nezamestnanosti na úroveň 7,6% v roku
2018 (najnižšia úroveň od vzniku samostatnej SR). V roku 2017 sa zníži deficit na 1,2% a v roku 2018
klesne na 0,6%. Vývoj hrubého verejného dlhu poklesne na úroveň 51,7% v roku 2017 a v 2018 bude
pokračovať v poklese na 50,2%. OECD podporuje úsilie vlády pokračovať v znižovaní dlhu. Zdroje
na realizáciu nevyhnutných reforiem vo vzdelávaní, zdravotníctve a integrácii Rómov by sa mali hľadať
predovšetkým v zlepšenom výbere daní a vyššej efektivite verejnej správy.

Viac ako 60 krajín sveta sa spojilo v boji proti daňovým únikom
Ministri financií a poverení zástupcovia viac ako šesťdesiatich krajín
sveta 7. júna 2017 podpísali v OECD Mnohostranný dohovor o
zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane
a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami. Ide o ďalší krok
v medzinárodnom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
Podpis dohovoru sa konal na okraj výročného Ministerského zasadnutia
Rady OECD. Pri tejto príležitosti generálny tajomník OECD Ángel
Gurría ministrom uviedol „kolektívnym podpisom upravíte 1100 zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia.“
Za Slovenskú republiku dohovor podpísal minister financií Peter
Kažimír. Mnohostranný dohovor je jedným z výstupov projektu
OECD/G20 na riešenie narúšania základov dane a presunov zisku
(„Projekt BEPS”). Tento krok by mal zabrániť tzv. stratégiám daňového
plánovania,
ktoré
využívajú medzery a
nesúlady v daňových
pravidlách jednotlivých
Minister financií SR P. Kažimír pri
krajín
na
umelé
podpise dohovoru
presúvanie ziskov do
Zdroj: Flickr OECD
lokalít s nízkymi alebo
nulovými daňami. V nich realizujú minimálnu, alebo žiadnu
podnikateľskú činnosť, čo vedie k únikom na dani z príjmov
právnických osôb. S cieľom zabrániť takýmto postupom
dohovor implementuje viaceré akcie BEPS, ako napr.
opatrenia v oblasti zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia, mechanizmov riešenia daňových sporov,
neutralizácie zneužívania hybridných schém a vyhýbania sa
situáciám existencie stálej prevádzkarne.
Dohovor nadobudne definitívnu platnosť po tom, čo ho na
vnútroštátnej úrovni schváli minimálne 5 krajín, ktoré sa
podpisu zúčastnili.
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Štátny tajomník MF SR R. Kuruc, druhá
tajomníčka SM SR pri OECD A. Brezanová a
minister financií SR P. Kažimír po podpise
dohovoru
Zdroj: SM SR pri OECD OECD

»» ZODPOVEDNÉ SPRAVOVANIE PODNIKOV ««

Globálne fórum pre zodpovedné spravovanie podnikov, Paríž, 29. – 30. júna 2017
Ministri vo vyhlásení z Ministerského zasadnutia Rady OECD opätovne potvrdili podporu pravidlám
zodpovedného spravovania podnikov (RBC), ako aj podporu funkčným a finančne adekvátne
zabezpečeným Národným kontaktným miestam (NCPs) a požiadali OECD o vypracovanie všeobecných
postupov OECD pre zodpovedné dodávateľské reťazce („Due Dilligence Guidelines“).

GT OECD A. Gurría počas otvorenia Globálneho fóra
Zdroj: Flickr OECD

Generálny tajomník OECD A. Gurría vo svojom
úvodnom vystúpení vyzdvihol dôležitosť práce k RBC
pre spravodlivejšiu globalizáciu v zmysle vyhlásenia
ministrov. Národné kontaktné miesta patria k jedným
z najvýznamnejších inštitúcií vytvorených v ostatnom
období. Pravidlá RBC zvyšujú možnosti fungovania
zodpovedných dodávateľských reťazcov. Napr. EÚ
zavádza uvedené pravidlá vo svojom nariadení
k minerálom z konfliktných oblastí a zároveň sú aj
súčasťou najnovších dohôd o voľnom obchode medzi
EÚ a Kanadou a EÚ a Vietnamom. Viaceré krajiny
OECD prijali svoje Národné akčné plány, v ktorých
NCPs zohrávajú kľúčovú úlohu. Prioritou každej
vlády je však zosúladenie jednotného postupu
v oblasti RBC, pričom pravidlá RBC by sa mali stať

súčasťou vládnej kultúry.
Globálne fórum pre zodpovedné spravovanie
podnikov za účasti zástupcov podnikateľskej sféry,
odborových
zväzov,
občianskej
spoločnosti
a akademických inštitúcií bolo venované diskusii ku
kľúčovým sociálnym a ekonomickým výzvam
spojeným so zodpovedným spravovaním podnikov.
Delegáciu SR zastupovali experti Ministerstva
hospodárstva SR. Počas fóra boli prerokované aj
nasledovné témy:
• Úloha národných kontaktných miest v RBC
– NCPs zohrávajú kľúčovú úlohu pri vysvetľovaní
smernice OECD v kontexte podnikateľských operácií
a zmeny ekonomického prostredia. Niektoré prípady
z nedávneho obdobia si vyžiadali zmenu základného
konceptu NCPs.
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Riaditeľ Odboru akcionárskych práv MH SR P.
Hajdúček a radkyňa SM SR pri OECD J. Vanková
Zdroj: SM SR pri OECD

• Podpora RBC v spoločnostiach – zástupcovia niektorých nadnárodných globálnych spoločností
informovali o vlastných aktivitách k zavádzaniu pravidiel RBC do praxe. Napr. spoločnosť Nestlé
nenakupuje kakaové bôby od farmárov, ktorí zneužívajú detskú prácu.
• Boj s korupciou a prístupy k dodržaniu ľudských práv – spoločnosti riešia problematiku
porušovania ľudských práv a boj s korupciou rozdielne, pričom si neuvedomujú silný potenciál
previazanosti týchto problematík. Uvedený panel sa pokúsil vyzdvihnúť pridanú hodnotu dodržiavania
princípov ľudských práv pri podnikaní, či už prostredníctvom tlaku na akcionárov, alebo na všeobecnú
morálku. Často je oblasť ľudských práv úzko previazaná s korupciou, pretože práve korupcia umožňuje
zneužívanie ľudských práv. Na ich previazanosť poukázali aj pravidlá Due Dilligence v oblasti ťažobného
priemyslu.

»» PRODUKCIA ««

Budúca revolúcia v produkcii – dopady pre vlády a podnikateľov
Budúca revolúcia v produkcii nastane vďaka súhrnu viacerých
technológií. Tieto sa pohybujú od digitálnych technológií (napr.
3D tlač, internet vecí, pokroková robotika) a nových materiálov
(bio- a nano- materiály) až po nové postupy (produkcia riadená
dátami, umelá inteligencia, syntetická biológia). Publikácia OECD
skúma ekonomické a politické rozvetvenie technológií dôležitých
pre produkciu z krátkodobého hľadiska (do roku 2030). Pokiaľ
tieto technológie menia produkciu, majú rozsiahly dopad na
produktivitu, zamestnanosť, zručnosti, distribúciu príjmov,
obchod, životnú úroveň a životné prostredie.
Produktivita a zmeny trhu práce – nové technológie zohrávajú
dôležitú úlohu pri zisťovaní vhodnosti a spôsobu práce.
V porovnaní
s predchádzajúcou
priemyselnou
revolúciou,
spôsobenou parou a elektrifikáciou, veľmi rýchlo vznikajú a šíria
sa vynálezy, ktoré môžu úplne meniť výrobu. Je však potrebný
dostatočný čas od vynálezu nových technológií, cez ich rozšírenie vo výrobe až po plné zrealizovanie ich
vplyvu na produktivitu.
Zatiaľ čo nové technológie vytvárajú pracovné miesta prostredníctvom mnohých kanálov a z technológií
podporujúcich produktivitu benefituje celá spoločnosť, pridružené zmeny môžu byť veľmi rozsiahle.
Tvorcovia politík musia monitorovať a aktívne manažovať tieto úpravy, a to napr. prostredníctvom politík
zameraných na vzdelávanie, pracovnú mobilitu a regionálny rozvoj.
Vedomosti, technológie a rozširovanie zručností – rozširovanie zručností nezahŕňa len hardware, ale tiež
pridružené nehmotné investície a potrebný know-how, pohybujúci sa od zručností až po nové formy
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organizácie podnikania. Rýchle technologické zmeny môžu vyprovokovať adekvátnosť zručností
a vzdelávacích systémov. Niektoré nové výrobné technológie upozorňujú na dôležitosť interdiscipliárneho
vzdelávania a výskumu. Vyžaduje sa väčšia prepojenosť medzi priemyslom, vzdelávaním a vzdelávacími
inštitúciami a táto požiadavka môže narastať pri ďalšom zvyšovaní potreby vedomostí vo výrobe. Preto je
nevyhnutný systém celoživotného vzdelávania a vzdelávania na pracovisku.
Investovanie do dát a vedy – dáta budú v centre výroby 21. storočia. Tvorcovia politík by mali podporovať
investovanie do dát, čo bude mať pozitívny prienik v rámci a medzi priemyselnými sektormi. Potrebné sú
rámce spravovania dát pre zabezpečenie súkromia a digitálnej bezpečnosti. Dôležité sú tiež vhodné vedecké
a výskumné a vývojové politiky. Komplexnosť viacerých rastúcich výrobných technológií prerastá
výskumné kapacity aj tých najväčších súkromných spoločností, čo si vyžaduje spektrum verejnosúkromných partnerstiev. Viaceré výzvy týkajúce sa budúcej revolúcie v produkcii sú tiež
multidisciplinárne.
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en

»» ENERGETIKA ««

Medzinárodná konferencia o energetickej efektívnosti Medzinárodnej
energetickej agentúry IEA
Dňa 29. júna 2017 sa v Paríži pod záštitou
Medzinárodnej energetickej agentúry IEA
uskutočnil druhý ročník medzinárodnej
konferencie zameranej na energetickú
efektívnosť s účasťou na vysokej úrovni.
Nosnou
témou
konferencie
bola
identifikácia
adekvátnych
politických
opatrení, ktorými by mali byť zabezpečené
sociálne, ekonomické a environmentálne
prínosy pre občanov. Konferencia priniesla
širokú účasť z 50 krajín sveta ako aj rečníkov
na vysokej úrovni. Úvodný panel otváral
predseda Valného zhromaždenia OSN
Peter Thomson, po ktorom si zobrali slovo
ministri energetiky zo Spojených Arabských
Emirátov (Suhail Al Mazrouei) a Maroka
Úvodný panel konferencie
(Aziz Rabbah), minister životného prostredia
Zdroj: IEA
Írska (Denis Naughten), výkonná riaditeľka
francúzskej energetickej spoločnosti Engie (Isabelle Kocher) a výkonný riaditeľ energetickej spoločnosti
Total (Patrick Pouyanné). Spoločným menovateľom ich príspevkov bola potreba urýchlenia implementácie
tých politík a politických opatrení, ktoré v spolupráci s priemyslom prinesú najlepšiu možnú pridanú
hodnotu. V samostatnom paneli minister energetiky Argentíny Juan José Aranguren vyzdvihol dôležitú
úlohu energetickej efektívnosti v diskusiách na úrovni G20. Minister plánuje počas predsedníctva Argentíny
v G20 na samite v Buenos Aires v roku 2018 diskutovať o potrebe lepších opatrení v tejto oblasti ako aj
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hlbšieho prepojenia s priemyslom a novými technológiami. Zároveň sa bude jednať o prvý samit G20 v
Južnej Amerike, čo z pohľadu zaangažovanosti IEA s partnerskými krajinami v Južnej Amerike (Brazíla,
Čile, Argentína) posunie opodstatnenosť energetickej efektívnosti ako “nového paliva” podporujúceho
energetickú bezpečnosť na vyššiu úroveň.
Prehľad o aktuálnom stave implementácie politík energetickej
efektívnosti a ich očakávaných výsledkoch a dopadoch v
jednotlivých krajinách a regiónoch odprezentovali zástupcovia z
Indie, Číny, Brazílie, Nemecka, Európskej komisie a
Medzinárodného energetického fóra.
Následne prebiehali dva diskusné panely, prvý sa orientoval
na technologický aspekt, t.j. prepojenia politických opatrení so
zavádzaním novodobých technológií a ich vplyv na zvyšovanie
energetickej účinnosti v energetickom systéme, a druhý
diskusný panel bol zameraný na financovanie projektov a
prilákanie investícií do oblasti energetickej efektívnosti.
Súbežne s diskusnými panelmi prebiehali ankety, ktorých
výsledky boli na záver P. Thomson, predseda valného zhromaždenia
odprezentované.
Anketa
OSN (hlavný rečník za rečníckym pódiom
zameraná na technický
vľavo),
Zdroj: IEA
aspekt sa orientovala na
identifikáciu potrebnej zmeny v oblasti technológií, ktorá by mala
najväčší dopad na zlepšenie energetickej účinnosti. Prevládal názor, že
digitalizácia energetiky a elektrifikácia automobilov a zavádzanie
smart metrov by mali priniesť najväčšie zmeny. Výsledky ankety
zameranej na zvyšovanie investícií do energetickej efektívnosti
poukázali na konkrétne nedostatky, ktoré brzdia investície do tejto
oblasti. Chýbajú predovšetkým adekvátne obchodné modely a neistota
v návratnosť investícií na strane investorov.
Anketa počas diskusného fóra, Zdroj: SM

Energetická efektívnosť je jediným zo zdrojov energie, ktorý majú
všetky krajiny v hojnosti, a väčšie využívanie tohto zdroja prispeje k
čistejším, bezpečnejším a konkurencieschopnejším energetickým systémom. IEA asistuje krajinám
formulovať lepšie politické riešenia v tejto oblasti prostredníctvom zabezpečovania dialógu, analýz a
výmeny osvedčených postupov a spolupráce.
OECD

Rozšírenie členskej základne Agentúry pre jadrovú energiu NEA
o Argentínu a Rumunsko
Dňa 7. júna 2017 sa podpisom oficiálnych výmenných listov o vstupe sformalizoval proces prístupu
Argentíny a Rumunska do Agentúry pre jadrovú energiu NEA a jej Data Banky (ktorých je aj SR členom).
Podpis s každou krajinou v mene OECD realizoval generálny tajomník OECD Angel Gurría. Oficiálny
ceremoniál sa uskutočnil za účasti rumunskej delegácie vedenej premiérom Sorinom Grindeanuom a
ministrom verejných financií Viorelom Štefanom a argentínskej delegácie vedenej ministerkou zahraničných
vecí Susannou Malcorrou a ministrom energetiky a baníctva Juanom José Arangurenom. Generálny riaditeľ
NEA William D. Magwood, IV. Sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniále.
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Vzhľadom na to, že každá krajina má nárok na
výber presného dátumu na spustenie svojích práv
a povinností voči NEA, Argentína označila 1.
september 2017 ako začiatok svojho členstva
v NEA a Rumunsko si vybralo 15. október 2017.
Argentína aj Rumunsko majú silnú štruktúru
jadrovej
technológie
v rámci
národných
energetických systémov, čím významne prispejú
do misie NEA. Tieto pristúpenia vyzdvihujú
záväzok oboch krajín implementovať najvyššie
štandardy zavádzania vo svojich národných
politikách a programoch v oblasti jadrovej energie.

Zdroj: NEA

Kick-off workshop Agentúry pre jadrovú energiu NEA k spusteniu
iniciatívy NEST (Nuclear Education Skills and Technology)
V prvej polovici mája 2017 sa na pôde NEA uskutočnil kick-off workshop k spusteniu iniciatívy NEST,
ktorá sa má orientovať na vzdelávanie mladých odborníkov vo vybranej disciplíne jadrovej energetiky
za účelom nadobudnutia cenných zručností a skúseností.
Od projektu NEST sa očakáva priama interakcia so vzdelávacími inštitúciami na podporu štúdia pre
študentov a mladých profesionálov, ktorí by mali následne nájsť v danom obore (jadrové inžinierstvo)
uplatnenie (vďaka združovaniu sa na tejto medzinárodnej platforme). Hlavným cieľom iniciatívy NEST je
vychovanie novej generácie profesionálov, ktorí budú disponovať potrebnými vedeckými a technickými
poznatkami, ktoré budú môcť využiť v budovaní kariéry v multidisciplinárnej jadrovej energetike. SR
je v štádiu prehodnocovania participácie na tejto iniciatíve.
Očakávaná pridaná hodnota pre jednotlivé zaangažované subjekty
Participujúce krajiny
- vybudovanie novej generácie jadrových vedcov a inžinierov;
- vybudovanie hlbšieho vzťahu s univerzitami, výskumnými organizáciami, dozornými inštitúciami a
priemyslom;
- vytvorenie siete kvalifikovaných odborníkov a budúcich technických lídrov;
- zatraktívnenie jadrovej energetiky pre mladých ľudí.
Študenti a mladí profesionáli
- interakcia s priemyslom;
- možnosť lepšieho/prestížneho zamestnania;
- vybudovanie siete medzinárodných profesionálnych kontaktov.
Univerzity
- zlepšenie univerzitných vzdelávacích programov a udržiavanie univerzitných odborov v oblasti jadrovej
vedy a technológiách;
- získanie spätnej väzby zo strany výskumných inštitúcií, dozorných orgánov a priemyslu pre možnú úpravu
študijných plánov;
- zlepšenie medzinárodných vzťahov v univerzitných výskumných programoch.
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»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Poľnohospodárske politiky by sa podľa OECD mali posunúť od podpory
cien ku kladeniu väčšieho dôrazu na podporu odolného a udržateľného
potravinového sektora
Podľa publikácie OECD Monitoring a hodnotenie
poľnohospodárskych politík, zverejnenej koncom júna 2017
by
mali
krajiny
pokračovať
v preorientovaní
poľnohospodárskej politiky od priamej podpory trhových
cien poľnohospodárskych výrobkov k programom, ktoré
podporujú udržateľný rast produktivity. Zároveň by mali
zvyšovať svoju odolnosť voči zmene klímy a trhovým
šokom.
Publikácia skúma 52 krajín (členské krajiny OECD a EÚ a 11
kľúčových rozvíjajúcich sa ekonomík), ktoré predstavujú dve
tretiny globálnej poľnohospodárskej pridanej hodnoty. Podľa
publikácie poskytli tieto krajiny ročne v priemere 442
miliárd eur na podporu poľnohospodárskych výrobcov
v období 2014-2016. 60% tejto podpory je poskytovanej vo
forme udržiavania vyšších cien na domácich trhoch
v porovnaní s cenami na trhoch medzinárodných. Podpora
trhových cien však škodí spotrebiteľom, najmä tým
najchudobnejším,
a znižuje
konkurencieschopnosť
potravinárskeho priemyslu. Vlády by sa tak mali radšej sústrediť na poľnohospodárske politiky a také
investície, ktoré zodpovedajú ich cieľom v rámci celého hospodárstva. Vládna podpora
poľnohospodárstva ako taká predstavovala 16% príjmov výrobcov, v porovnaní s 21% spred 20
rokov. Zníženie miery podpory zaznamenané v niektorých krajinách OECD je v ostrom kontraste so
zvýšenou mierou podpory v niektorých rozvíjajúcich sa ekonomikách.
Publikácia, ktorú pripravil Direktoriát OECD pre obchod a poľnohospodárstvo v spolupráci s jednotlivými
krajinami, obsahuje dve kapitoly – prvá kapitola poskytuje prehľad vývoja poľnohospodárskych politík
a analyzuje mieru a štruktúru podpory poľnohospodárstva v krajinách obsiahnutých v publikácii;
druhá kapitola obsahuje krátke prehľady jednotlivých krajín so zhrnutiami vývoja ich
poľnohospodárskych politík a podpôr poľnohospodárom (členské krajiny EÚ sú zhrnuté v jednom
prehľade kvôli Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ).
Tohtoročné vydanie Monitoringu a hodnotenia poľnohospodárskych politík je už tridsiate v poradí. OECD
v tejto publikácii využíva zrozumiteľný systém merania a klasifikácie podpory v poľnohospodárstve –
odhadovanú podporu výrobcov (PSE) a odhadovanú podporu spotrebiteľov (CSE), a s nimi spojené
indikátory, ktoré poskytujú prehľad čoraz komplexnejšieho charakteru poľnohospodárskej politiky
a predstavujú základ poľnohospodárskeho monitoringu a hodnotenia OECD.
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Hlavné odporúčania Agromonitoringu 2017:
- Preskúmanie národných súborov poľnohospodárskych politík v záujme zabezpečiť integrovaný
prístup k poľnohospodárskym a potravinárskym politikám, ktoré sú koherentné s ich
ostatnými národnými politikami;
- Podpora všeobecných služieb v agrosektore, napríklad presmerovaním podpory výrobcov na
podporu týchto služieb;
- Zníženie/eliminácia podpory trhových cien v záujme zabezpečiť dobre fungujúci domáci trh
a medzinárodný obchodný systém, ako aj posilniť potravinovú bezpečnosť aj u tých
najchudobnejších obyvateľov;
- Zníženie platieb na výstupy a dotácie na vstupy, keďže často predstavujú neefektívne využívanie
vládneho financovania a nedosahujú želané politické výstupy;
- Zjednodušenie a racionalizácia národných politík v oblasti riadenia rizík definovaním hraníc
medzi rôznymi druhmi rizík.
- Lepšia efektivita priamych platieb a koniec nízkych príjmov poľnohospodárov, lepšie
porozumenie špecifických politických cieľov a s nimi spojených politických nástrojov.

Podľa OECD a FAO bude slabší rast dopytu udržiavať svetové ceny
poľnohospodárskych výrobkov na nízkej úrovni
OECD a FAO zverejnili v prvej polovici júla 2017
v poradí už 13. spoločný strednodobý poľnohospodársky
výhľad obsahujúci trhové prognózy pre najdôležitejšie
poľnohospodárske komodity, biopalivá a ryby pre
nadchádzajúcu dekádu.
Očakáva sa, že počas najbližších 10 rokov budú
poľnohospodárske trhy naďalej stagnovať, rast v Číne
sa spomalí a politiky v oblasti biopalív budú mať menší
dopad na trhy, než v minulosti. Budúci rast bude
v poľnohospodárskej výrobe dosiahnutý najmä vďaka
lepšej úrode, a rast v produkcii mäsa a mliečnych
výrobkov vďaka zvýšeným stavom zvierat a vyšším
výnosom. Obchod s poľnohospodárskymi produktmi
bude rásť pomalšie, avšak bude menej citlivo reagovať
na slabé hospodárske podmienky, než iné sektory.
Výhľad predpokladá, že skutočné ceny ostanú
nezmenené, prípadne pre väčšinu komodít klesnú
v porovnaní s ich predchádzajúcimi vysokými
cenami, keďže sa rast dopytu vo viacerých rozvíjajúcich sa hospodárstvach spomalí.
Potravinársky a poľnohospodársky sektor čelia podľa publikácie kritickej globálnej výzve: zabezpečiť
prístup k bezpečným, zdravým a výživným potravinám pre rastúcu svetovú populáciu pri
udržateľnejšom využívaní prírodných zdrojov a efektívnej podpore adaptácie a mitigácie v oblasti
zmeny klímy. Prostredníctvom svojej každoročnej spolupráce poskytujú OECD a FAO informácie, analýzy
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a rady v záujme pomôcť vládam jednotlivých krajín dosiahnuť tieto stanovené ciele. Dovoz potravín je čím
ďalej, tým dôležitejší pre potravinovú bezpečnosť, najmä v subsaharskej Afrike, severnej Afrike a na
Strednom Východe. Zatiaľ čo v niektorých krajinách to môže odrážať väčší dopyt bez dostatočných
prírodných zdrojov na domáce pestovanie, v iných prípadoch to môže značiť problémy
s poľnohospodárskym rozvojom, ktorý vyžaduje pozornosť.
Každoročne obsahuje Výhľad špeciálnu kapitolu, ktorá je v edícii 2017 zameraná na juhovýchodnú Áziu.
Hospodársky rast bol v tejto oblasti veľmi silný, a poľnohospodársky sektor a sektor rybného
hospodárstva sa v regióne rýchlo rozvinuli. Práve vďaka tomuto rastu sa podarilo v regióne významne
znížiť mieru podvýživy. Na opačnej strane však rast poľnohospodárstva a rybolovu (najmä exportne
orientované sektory rybného hospodárstva a palmového oleja) videli k zvyšovaniu tlakov na prírodné
zdroje. V záujme dosiahnuť udržateľný rast produktivity v poľnohospodárskom sektore potrebuje
juhovýchodná Ázia lepšie riadenie zdrojov a väčšie investície do výskumu a vývoja.
Výhľad je zverejnený v kontexte stále silnejšej Agendy 2030 a jej cieľov pre udržateľný rozvoj, a boja proti
zmene klímy budovaného na základoch Parížskej klimatickej dohody. Poľnohospodársky výhľad podporuje
obe tieto globálne iniciatívy poskytujúc referenčnú hodnotu, na základe ktorej sa posúdia dôsledky
alternatívnych politík, ktorých cieľom je zvyšovanie udržateľnosti dostupnosti potravín pri mitigácii
emisií skleníkových plynov. Tieto politiky zahŕňajú opatrenia na strane ponuky (zvyšovanie udržateľného
rastu produktivity v poľnohospodárstve) i dopytu (podpora znižovania odpadu a nadmernej spotreby).
Hlavné zistenia Výhľadu:
- Svetový dopyt po krmivách porastie pomalšie. Počas výhľadového obdobia by mala spotreba
krmiva narásť na 1,8 miliárd ton do roku 2026, čo predstavuje 18% nárast (1,7% ročne). EÚ,
Čína a USA budú naďalej hlavnými spotrebiteľmi krmiva. Tieto tri krajiny predstavovali 53%
z celkovej spotreby krmiva v rokoch 2014-2016, čo je podiel, ktorý je relatívne stabilný.

-

Rast v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami a rybami sa spomalí približne na polovičnú
úroveň miery rastu predchádzajúcej dekády;
Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami dokázal, že je odolnejší na makroekonomické
fluktuácie, než obchod s inými produktmi;
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-

-

Kľúčoví exportéri v roku 2026 (Brazília pre hovädzie mäso a EÚ pre pšenicu) budú stáť za 20%
globálneho exportu;
Do roku 2026 sa India stane najľudnatejšou krajinou sveta. S vysokou, a stále rastúcou mierou
konzumácie mlieka bude IN stáť za 42% nárastom svetovej produkcie mlieka počas najbližšej
dekády;
Produkcia biopalív vzrastie o 17%, v porovnaní s nárastom 90% počas posledných 10 rokov;
Celková produkcia rýb z akvakultúry predbehne produkciu z rybolovu približne v polovičke
výhľadového obdobia.

Viac informácii je dostupných na webstránke http://www.agri-outlook.org/. Publikácia je dostupná na
webstránke
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-20172026_agr_outlook-2017-en.

Zverejnenie publikácie „Biohospodárstvo na báze dreva: riešenia pre globálne
výzvy“
Stála misia Fínska pri OECD zorganizovala dňa 29.
mája 2017 podujatie, kde predstavila publikáciu,
ktorej cieľom je čeliť aktuálnym svetovým
výzvam pomocou biohospodárstva na báze
dreva. Publikácia je výstupom práce expertov na
najvyššej úrovni zo súkromných spoločností,
výskumných inštitútov a univerzít vo Fínsku
a vysvetľuje, že biohospodárstvo poskytuje
príležitosti
pre
nové
biznis
modely
a hospodársky
rast.
Expertíza
a inovácie
prepojené s aktuálne sa vyvíjajúcou priemyselnou
bio-oblasťou predstavujú radikálne inovácie
výrobkov. Počas podujatia odzneli prezentácie
o biohospodárstve nielen v kontexte Fínska, ale aj
Francúzska a EÚ.
M. Alto, zástupca generálneho riaditeľa
z Ministerstva ekonomických záležitostí a práce
Fínska
prezentoval
informácie
o fínskej
biohospodárskej stratégii, politických opatreniach
Titulka publikácie o biohospodárstve na báze dreva
a plánoch do budúcnosti: Fínsko je predchodcom
Zdroj: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79985
v biohospodárstve v globálnom kontexte. Viac než
80% územia Fínska je pokrytého lesmi (najväčší
podiel v Európe), čo znamená, že lesný priemysel stále hral dôležitú úlohu v národnom hospodárstve Fínska.
Národná biohospodárska stratégia Fínska bola zverejnená v roku 2014, a jej cieľom je dosiahnuť
výstup v oblasti biohospodárstva na úrovni 100 miliárd eur do roku 2025, ako aj vytvoriť 100 tisíc
nových pracovných miest v tejto oblasti. Pred rokom 1900 bolo hospodárstvo založené na prírodných
zdrojoch, do roku 2015 na fosílnych palivách a od roku 2016 sa Fínsko snaží, aby bolo biohospodárstvo
treťou vlnou hospodárstva produkujúceho rast a blahobyt obyvateľstva: biohospodárstvo a čisté
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riešenia sú jednou z piatich strategických priorít fínskej vlády, a mohli by byť aj súčasťou riešenia
dekarbonizácie spracovateľského priemyslu. Tradičné mlyny veľkých spoločností lesného hospodárstva
sa vo Fínsku v súčasnosti menia na biorafinérie. Rozmach start-upov v oblasti informačných
a komunikačných technológií a hier, ktorý vo Fínsku nastal na prelome storočia, už taktiež postupne
prechádza do obdobia, kedy jeho základ tvorí biopriemysel. Práve z tohto dôvodu by malo byť Fínsko
lídrom v oblasti biohospodárstva založenom na báze dreva. M. Alto však zdôraznil, že dôležitá je
súčinnosť čo najväčšieho počtu ďalších krajín.
V nadväznosti na základné informácie z danej oblasti profesor K. Lilja z fínskej Univerzity Aalto oficiálne
zverejnil publikáciu a odprezentoval jej hlavné odkazy:
- Prostredníctvom biohospodárstva na báze dreva je možné dosiahnuť radikálny prelom v rámci
interdisciplinárnych výskumných programov;
- Hlavnú úlohu a slovo by mali mať veľké spoločnosti lesného priemyslu a výskumné inštitúty;
- Do biznis modelov je možné prostredníctvom biohospodárstva založenom na dreve integrovať
udržateľnosť;
- Biohospodárstvo založené na dreve dáva priestor novým možnostiam v oblasti služieb a investícií.
K. Lilja následne uviedol, že vďaka efektívnemu
a udržateľnému
riadeniu
lesného
hospodárstva rastú lesy vo Fínsku rýchlejším
tempom, než sú využívané. Ako obnoviteľný
prírodný zdroj by mohli byť zložky z dreva
zhodnotené
v bioproduktoch
poskytujúcich
riešenia pre problémy spôsobené globálnym
otepľovaním a úbytkom prírodných zdrojov.
Doplnil, že drevné suroviny obsahujú zložky,
ktoré boli len nedávno objavené a vyvinuté pre
nové možnosti využitia. Ako príklad uviedol
biomedicínske riešenia či výrobu bioenergie zo
spracovania odpadu. Textílie na báze dreva by
podľa K. Lilju mohli do budúcna aspoň čiastočne
odľahčiť bavlníkové plantáže, ktoré by boli
nahradené
plantážami
na
produkciu
poľnohospodárskych plodín.

Zverejnenie publikácie na Stálej misii Fínska pri OECD
Zdroj: SM SR pri OECD

Publikácia okrem iného pripomína a zdôrazňuje aj kľúčovú úlohu spotrebiteľov. Environmentálne
aspekty a myšlienka udržateľného rozvoja hrajú čím ďalej, tým dôležitejšiu úlohu, keďže spotrebitelia si
volia svoj vlastný životný štýl, výrobky ktoré kupujú a služby, ktoré si objednávajú. Tento trend môže byť
ešte posilnený prostredníctvom environmentálnej legislatívy a regulácií. Nové výrobky na báze dreva sú
tak možnou odpoveďou na výzvy, či už v oblasti potravín, obalov alebo vlákien v odevnom priemysle.
Zvýšenie využitia dreva sa vo Fínsku očakáva aj v stavebníctve, či pri šírení konceptu „smart cities“.
Publikácia
je
dostupná
na
webstránke
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79985/TEM_oppaat_2_2017_Wood_based_Bioec
onomy_Solving_Global_challange_29052017web.pdf?sequence=1.
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»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

Podľa OECD napredujú krajiny v oblasti zeleného rastu isto, avšak príliš
pomaly
Koncom júna 2017 zverejnila OECD publikáciu OECD
Indikátory zeleného rastu 2017. Podľa publikácie je mnoho
krajín efektívnejších vo využívaní prírodných zdrojov
a služieb súvisiacich so životným prostredím, čo vytvára
väčší objem hospodárskej produkcie na jednotku uhlíka
uvoľneného do ovzdušia a spotreby energie alebo surovín.
Vývoj je však podľa OECD príliš pomalý, a berúc do úvahy aj
emisie obsiahnuté v medzinárodnom obchode, pokroky
v oblasti environmentálnej produktivity sú relatívne
skromné.

ambicióznejšie politiky v záujme
a environmentálnymi cieľmi.

Publikácia stavia na širokej škále indikátorov pokrývajúc
oblasti od využitia pôdy, cez produktivitu CO2 až po inovácie,
a to v záujme poukázať na to, kde sa nachádza 46 krajín
zahrnutých v publikácii v rámci vyváženia hospodárskeho
rastu a environmentálnych tlakov v období od roku 1990 do
roku 2015. Podľa publikácie je potrebné presadzovať
dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym pokrokom

Správa poukazuje aj na fakt, že pokrok jednotlivých krajín je často nedostatočný na ochranu základného
prírodného bohatstva, alebo na odľahčenie tlaku na ekosystémy, čistenie vody, či reguláciu klímy. Mnoho
krajín preukázalo pozitívne výsledky len v jednej alebo dvoch oblastiach, krajiny by však mali vyvíjať
väčšie úsilie na všetkých frontoch.
Vybrané informácie o Slovenskej republike:
-

-

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré dosiahli celkové najväčšie zlepšenie v oblasti zeleného rastu
v porovnaní s rokom 2000, a to najmä v oblasti produktivity uhlíka (Graf č.1);
So siedmymi ďalšími krajinami je Slovensko v skupine, kde sa energetická produktivita za
posledné desaťročia zdvojnásobila;
Národný dôchodok vygenerovaný na jednotku odobranej sladkej vody sa za posledné dve
desaťročia zvýšil. Jeden z najväčších nárastov nastal na Slovensku, kde sa úroveň produktivity viac
než strojnásobila;
Verejné výdavky na RD&D (výskum, vývoj a demonštrácia) v oblasti energií sú čím ďalej, tým
viac zamerané na obnoviteľné zdroje energie. V Slovenskej republike to predstavuje viac než
polovicu týchto výdavkov. Výdavky na RD&D zamerané na energie pochádzajúce z fosílnych palív
predstavujú na Slovensku v súčasnosti menej než 1%.
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Publikácia predstavuje výber aktualizovaných
i nových indikátorov, ktoré znázorňujú pokrok
členských krajín OECD a krajín G20 od roku 1990. Už
28 krajín využilo rámec hodnotenia zeleného rastu
OECD na to, aby vyvinuli svoj vlastný súbor
ukazovateľov (Slovenská republika v roku 2014).
Pri príležitosti vydania publikácie zverejnil štátny
tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky N. Kurilla video o úspechoch i výzvach SR
v oblasti zeleného rastu.
Ďalšia práca OECD v oblasti zeleného rastu je
dostupná
na
webstránke
http://www.oecd.org/greengrowth/.
Graf č.1: Celkový pokrok v oblasti zeleného rastu
Zdroj: OECD

Podľa OECD podporí boj proti zmene klímy hospodársky rast
Koncom mája 2017 zverejnil generálny
tajomník OECD A. Gurría na okraj
Petersberského dialógu o zmene klímy
v Berlíne publikáciu „Investovanie do
klímy, investovanie do rastu“, ktorá je
výstupom spoločného projektu medzi
OECD a nemeckým predsedníctvom G20,
podporujúcim
lepšie
porozumenie
ekonomickým a investičným dopadom
prechodu na nízkouhlíkové a zmene
klímy odolné hospodárstvo. Cieľom
požiadavky nemeckej vlády smerovanej
na OECD
bolo
preskúmať,
akým
spôsobom
môže
byť
dosiahnutý
nízkoemisný a zmene klímy odolný rozvoj
bez toho, aby boli ohrozené ekonomický
Generálny tajomník OECD A. Gurría a nemecká kancelárka A.
Merkelová počas zverejnenia publikácie „Investovanie do klímy,
investovanie do rastu“ na okraj Petersberského dialógu v Berlíne, dňa
23. mája 2017
Zdroj: OECD

rast, konkurencieschopnosť a blahobyt
v krajinách G20. Nemecko taktiež týmto
spôsobom presadzuje väčšie zameranie na
klimatickú agendu v rámci zoskupenia G20.

Podľa A. Gurríu neexistuje žiadne ospravedlnenie na odsúvanie podpory prechodu na nízkouhlíkové
hospodárstvo, keďže integrácia opatrení na boj so zmenou klímy do bežnej hospodárskej politiky bude mať
pozitívny dopad na ekonomický rast zo strednodobého i dlhodobého hľadiska. Dopad investícií na ochranu
24

klímy by pre hospodárstva krajín G20 predstavoval pri priamom prepojení týchto dvoch agend zisk
1% HDP do roku 2021, a do roku 2050 2,8%. Ak by snahy predísť zmene klímy vyústili do zníženia
škôd, akými sú záplavy pobreží, čistý zisk by v roku 2050 predstavoval 5% svetového HDP.
Podľa publikácie by mali krajiny G20 – ktoré predstavujú 85% svetového HDP a 80% emisií CO2 – prijať
kombináciu politík na podporu hospodárskeho rastu a životného prostredia, a to v záujme podpory ich
celkového rastu a rozvojovej stratégie. Ako príklad je možné uviesť kombináciu klimatických politík, ako
napríklad stanovenie ceny uhlíka, s hospodárskymi politikami podporujúcimi rast zameranými na
investície do nízkouhlíkovej a klíme odolnej infraštruktúry. Infraštruktúra tvorí jadro hospodárskeho rastu,
napriek tomu však v tejto oblasti nie sú vynaložené dostatočné investície vo väčšine krajín G20. Ekologická
infraštruktúra je energeticky účinnejšia, a viedla by k ušetreniu 1,7 bilióna USD ročne na fosílnych
palivách. Investície do infraštruktúry však až počas najbližších 10-15 rokov preukážu, či je možné
dosiahnuť cieľ Parížskej dohody z roku 2015 na stabilizáciu globálnej klímy. Prijímanie opatrení až po
roku 2025 by znamenalo priemernú stratu 2% pre hospodárstva G20. Kvôli takémuto oneskoreniu by
bolo zároveň potrebné zaviesť prísnejšie politiky s väčším rizikom narušenia hospodárstva a životného
prostredia.
Publikácia odporúča posilniť snahu na mobilizáciu súkromných investícií, a zároveň podporiť
angažovanosť vlád a zamestnávateľov, a to v záujme poskytnúť pre dotknutých zamestnancov,
aktivity a komunity spravodlivý prechod.
A. Gurría zmienil hlavné odkazy tejto publikácie aj na samite G20, ktorý sa konal začiatkom júla 2017
v nemeckom Hamburgu, a prispel tak k pokroku dosiahnutému počas sporných diskusií o zmene klímy
a energetike.
Viac informácií o projekte je dostupných na webstránke http://www.oecd.org/environment/cc/g20climate.htm.

»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

Týždeň regionálneho a mestského rozvoja v OECD
V dňoch 15. – 19. mája 2017 sa konal v OECD „Týždeň regionálneho a mestského rozvoja“. V rámci tohto
týždňa zasadal Výbor OECD pre politiku regionálneho rozvoja (RDPC), Pracovná skupina OECD pre
územné ukazovatele, Pracovná skupina OECD pre mestskú politiku, a konal sa workshop o viacúrovňovom
riadení a decentralizácii a 2. medzinárodná konferencia o národných mestských politikách, organizovaná
v spolupráci s UN-Habitat-om.
Slovenská republika bola počas OECD týždňa regionálneho rozvoja reprezentovaná A. Marcinčinom,
splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorý je národným
delegátom SR v RDPC OECD. Ďalej bola SR zastúpená E. Zelizňákovou, riaditeľkou Odboru stratégie
a metodiky na Sekcii regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a profesorom M. Finkom z Úradu
splnomocnenca vlády SR pre podporu NRO, expertom pre problematiku mestského a regionálneho rozvoja.
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Hlavnou témou májového zasadnutia RDPC bola
odpoveď politiky regionálneho rozvoja na
dôsledky globalizácie takým spôsobom, aby boli
jej pozitívne aspekty spravodlivejšie distribuované
v rámci jednotlivých regiónov. Téma inkluzívnej
globalizácie realizovanej formou implementácie
lepších politík bola tiež v centre pozornosti
Zasadnutia Rady OECD na úrovni ministrov,
o ktorom sme Vás informovali na začiatku tohto
vydania OECD v skratke, kedy ministri diskutovali aj
o podpore regiónov a miest v otvorenej a
digitalizovanej globálnej ekonomike. Zástupcovia
krajín OECD diskutovali aj o projekte zameranom
na spoluprácu v oblasti decentralizovaného
rozvoja, ktorý aktuálne prebieha v rámci práce
OECD zameranej na regionálny rozvoj. Súčasný
predseda RDPC, P. LeBlanc z Kanady zo svojej
pozície odstúpil vo februári 2017, a tak ho od marca
2017 v tejto pozícii zastupuje podpredsedníčka
Výboru RDPC M.-Ch. Girard. Na nadchádzajúcom
(zľava) A. Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre
podporu najmenej rozvinutých okresov, M. Pažinková,
zasadnutí RDPC, ktoré sa bude konať v týždni 4.
tretia tajomníčka SM SR pri OECD, E. Zelizňáková,
decembra 2017, tak prebehne voľba nového
riaditeľka Odboru stratégie a metodiky na Sekcii
predsedu Výboru RDPC. V treťom štvrťroku 2017
regionálneho rozvoja ÚV SR, prof. M. Finka, Úradu
bude zverejnená výzva na predloženie kandidatúr,
splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej
rozvinutých okresov a expert pre problematiku mestského záujemcovia o túto pozíciu však môžu kontaktovať
a regionálneho rozvoja.
Sekretariát OECD už pred oficiálnym zverejnením
Zdroj: SM SR pri OECD
tejto výzvy.
2. medzinárodná konferencia o národných
mestských
politikách
nadviazala
na
konferenciu Habitat III, ktorá sa konala
v októbri 2016, a počas ktorej vytvorila
OECD
partnerstvo
s UN-Habitat-om,
v záujme preskúmať úlohu národných
mestských politík (NUPs) v globálnej
urbánnej agende. Konferenciu otvoril GT
OECD A. Gurría a J. Clos, výkonný riaditeľ
UN-Habitat-u. Konferencia hodnotila na
národných a miestnych úrovniach to, do akej
miery siaha pokrok v oblasti vyvíjania
a implementácie NUPs na podporu Novej
urbánnej
agendy,
SDGs,
Parížskej
klimatickej dohody a iných globálnych
dohôd. Na konferencii sa aktívne zúčastnil
a prezentáciou prispel profesor M. Finka,
Profesor M. Finka počas prezentácie na 2. Medzinárodnej
ktorý
informoval
zúčastnených
konferencii o národných mestských politikách
o pozitívnych príkladoch podpory NRO
Zdroj : SM SR pri OECD
v SR, ako o súčasti integračnej politiky
mestského a vidieckeho rozvoja, ktorej cieľom je implementácia Agendy 2030. Viac informácií
o konferencii je dostupných na webstránke http://icnup.urbanpolicyplatform.org/.
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Informácie o práci OECD v oblasti regionálneho vidieckeho a mestského rozvoja sú dostupné na webstránke
http://www.oecd.org/regional/, a informácie o aktuálnych i nadchádzajúcich podujatiach zameraných na
politiku regionálneho rozvoja sú k dispozícii na webstránke www.oecd.org/gov/regionalpolicy/conferencesonregionaldevelopment.htm.

»» DOPRAVA ««

V nemeckom Lipsku sa konal Výročný samitu ministrov dopravy Medzinárodného
dopravného fóra, počas ktorého bol zvolený do jeho čela nový generálny tajomník
Na prelome mája a júna 2017 sa
v nemeckom Lipsku konal Výročný
samit
ministrov
dopravy
Medzinárodného dopravného fóra (ITF).
Hlavnou
témou
samitu
bolo
„Spravovanie dopravy“, a zúčastnilo sa
na ňom viac než 1300 účastníkov z vyše
80 krajín z celého sveta, z toho 41
ministrov a štátnych tajomníkov. Samitu
tento rok predsedalo Mexiko, ktorého
delegáciu viedol mexický minister
infraštruktúry a dopravy, G. Ruiz
Esparza. Slovenská republika bola
reprezentovaná oficiálnou delegáciou
vedenou
ministrom
dopravy
a výstavby, Á. Érsekom.

Otvorené ministerské zasadnutie ITF v Lipsku
Zdroj: ITF

Ministri prijali Spoločnú deklaráciu,
v ktorej vyzvali k lepšiemu spravovaniu riadiacich rámcov v oblasti dopravy, a to v záujme podporiť
dosiahnutie cieľov stanovených medzinárodnou komunitou. Ministri uznali potrebu úpravy regulačných
a fiškálnych rámcov, ktorá by podporila inovatívne riešenia v oblasti mobility. Ministri taktiež potvrdili
záväzok rozšíriť opatrenia posilňujúce kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov v oblasti dopravy.
Vzhľadom na stále sa rozširujúcu urbanizáciu ministri podporili spoluprácu na všetkých úrovniach
riadenia, a to v záujme zabezpečiť inkluzívny prístup k službám a udržateľným riešeniam mobility
prostredníctvom dopravných systémov v mestských oblastiach. Obsah deklarácie sa týkal výziev ako
prepojiteľnosť (konektivita) dopravy, dopravná infraštruktúra pre potreby budúceho prístupu a mobility,
či adekvátna regulácia inovácií a inkluzívneho mestského prístupu pre lepšiu mobilitu.
Počas uzavretého ministerského rokovania prebehla voľba nového generálneho tajomníka (GT) ITF,
keďže funkčné obdobie súčasného GT ITF J. Viegasa končí v auguste 2017. Novým GT ITF sa po tajnej
voľbe so 44 hlasmi stal Kórejčan Young Tae KIM, aktuálne zástupca generálneho riaditeľa Divízie pre
koordináciu dopravnej politiky Ministerstva pozemkov, infraštruktúry a dopravy Kórei. Y.T. Kim má
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takmer 35 rokov skúseností v kórejskej štátnej sfére v oblasti dopravy, miestneho
a územného rozvoja, infraštruktúry a politiky bývania. Má taktiež skúsenosti s organizáciou a riadením,
prípravou rozpočtu a hodnotenia zamestnancov, ovláda anglický aj francúzsky jazyk a počas posledných
dvoch rokov figuroval ako aktívny člen Dopravnej riadiacej rady (TMB) ITF. Cieľom nového GT ITF
Y. T. Kima je pretransformovať ITF na omnoho interaktívnejšiu platformu, ktorá bude mať väčšiu
pridanú hodnotu pre svoje členské krajiny.
Po schválení ustanovenia ITF ako Part
II Programu OECD na Samite
ministrov ITF v roku 2016 a po
integrácií JTRC (Spoločná komisia
pre výskum dopravy) plne do aktivít
ITF, prijali ministri na tohtoročnom
Samite
aj dohodu o stabilnom,
spravodlivom a udržateľnom rámci
financovania ITF, ktorý spočíva v
zavedení
systému
príspevkov
členských štátov, vypočítaných na
základe metódy tzv. Case G
Simplified Methodology od 1.
januára 2018. Pre Slovenskú
republiku prijatím novej metodológie
nevyplýva žiadny negatívny vplyv
na jej členský príspevok.
Novozvolený GT ITF, Y. T. Kim, mexický minister infraštruktúry a dopravy
G. Ruiz Esparza, a ešte stále úradujúci GT ITF, J. Viegas
Zdroj: ITF

V rámci tohtoročného samitu ITF privítala organizácia dvoch nových členov – Kazachstan a Spojené
arabské emiráty, ktorých prístup bol jednohlasne schválený členskými krajinami ITF počas uzavretého
ministerského zasadnutia. Stali sa tak v poradí 58. a 59. členom ITF.
Počas Samitu bola zverejnená štúdia ITF s názvom „Prechod na zdieľanú mobilitu: Ako môžu mestá
poskytovať špičkové služby v oblasti inkluzívnej dopravy“. Štúdia uvádza príklady, ako môžu mestá riadiť
výzvy na geografickej úrovni počas prechodu na služby zdieľanej mobility (viac informácií v aktuálnom
vydaní Anotácií OECD).
Počas Samitu podpísalo ITF štyri prelomové dohody so Svetovou bankou, Medzinárodnou
automobilovou federáciou (FIA), Eurocontrolom a Medzinárodným programom pre hodnotenie ciest
(iRAP).
Dohody sú zamerané na: vytvorenie regionálnych sietí monitorovacích stredísk cestnej bezpečnosti,
implementáciu SDGs v oblasti dopravy, posilnenie údajov v oblasti leteckého priemyslu v záujme
dekarbonizácie leteckej dopravy, a na iniciatívu pre podporu otvoreného prístupu k údajom
uľahčujúcim využívanie dopravných údajov zo súkromného sektora pre verejné blaho.
Ocenenia udelené počas Samitu:
- Promising Transport Innovation Award: spoločná platforma Spojeného kráľovstva a Juhoafrickej
republiky pre mobilitu údajov WhereIsMyTransport, vďaka ktorej sa stalo Kapské mesto prvým
mestom na svete so zmapovaným oficiálnym aj neoficiálnym sektorom dopravy;
- Transport Achievement Award: Metrobus de 9 Julio project z Argentíny;
- Young Researcher of the Year 2017: francúzsky ekonóm Dr. Florent Laroche bol ocenený za svoju
prácu porovnávajúcu konkurenciu v železničnom nákladnom sektore.
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Prostredníctvom videosprávy sa GT OSN A. Guttierez poďakoval ITF za prácu, ktorú organizácia
odvádza v oblasti politík zlepšujúcich život. A Guttierez uviedol, že „OSN je pripravená spolupracovať
s ITF pri podpore udržateľnej dopravy a mobility pre všetkých“.

Oficiálna delegácia SR na samite v Lipsku (zľava): O. Záhumenský, vedúci oddelenia
medzinárodných vzťahov MDV SR, M. Pažinková, tretia tajomníčka SM SR pri OECD, A.
Érsek, minister dopravy SR, K. Ducká, riaditeľka odboru komunikácie MDV SR, J. Korček,
druhý tajomník ZÚ Berlín, L. Nižníková, riaditeľka odboru záležitostí EÚ a medzinárodných
vzťahov MDV SR
Zdroj: ITF

MiDV SR Á. Érsek absolvoval na okraj Samitu bilaterálne stretnutia s námestníkom ministra
infraštruktúry a výstavby PL, J. Szmitom a s predsedom skupiny ČŠ Shift2rail, M. Haltufom. Témou
stretnutia s J. Szmitom bol cestný balík (balík mobility), a s M. Haltufom úloha SR v príprave Shift2rail,
zvýšenie podielu účasti slovenských subjektov v Shift2Rail a spolupráca v oblasti interoperability
železničného systému.
Samit poskytol priestor pre bohaté diskusie a ďalšie rozsiahle príležitosti pre zapojenie sa do diskusie
o viacerých aktuálnych témach, či už v panelových diskusiách, alebo v rámci neformálnych
konverzácií.
-

Zhrnutia jednotlivých panelov, videozáznamy, rozhovory, kompletný zoznam rečníkov, fotografie
a prezentácie zo Samitu sú dostupné na webstránke tohtoročného Samitu http://2017.itf-oecd.org/;

-

Fotografie
zo
Samitu
sú
k dispozícii
www.flickr.com/photos/internationaltransportforum;

-

Ďalšie videá je možné zhliadnuť na YouTube kanále ITF www.youtube.com/IntTransportForum.
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»» ZDRAVOTNÍCTVO ««

OECD Obesity Update – aktualizované údaje týkajúce sa obezity
V máji 2017 zverejnila OECD Správu obsahujúcu aktualizované údaje týkajúce sa obezity. Už v roku 2010
upozorňovala OECD na rýchlo rastúcu výzvu v podobe obezity a jej dopadov na zdravie obyvateľov.
O 7 rokov neskôr sa však situácia nezlepšila: v súčasnosti trpí každý druhý dospelý človek a každé šieste
dieťa v krajinách OECD nadváhou alebo obezitou. „Epidémia obezity“ sa šírila aj počas obdobia
posledných piatich rokov, aj keď pomalším tempom, než v skorších obdobiach. Napriek tomuto faktu
poukazujú nové prognózy na ďalšie zvyšovanie miery obezity vo všetkých skúmaných krajinách.
Sociálne nerovnosti v rámci obezity pretrvávajú, a v niektorých krajinách sa zvýšili. Medzi jednotlivými
členskými krajinami OECD sú takmer desaťnásobné rozdiely v miere obezity. V roku 2015 trpelo
v krajinách OECD 19,5% dospelej populácie obezitou a podiel 15 ročných detí trpiacich obezitou sa
pohyboval od 10% v Dánsku po 31% v USA.
Do roku 2030 porastie miera obezity
ešte viac, a Kórea a Švajčiarsko budú
krajinami s najrýchlejším zvyšovaním
počtu obyvateľov trpiacich obezitou.
Podiel obyvateľov trpiacich obezitou
bude najvyšší v USA (47%), Mexiku
(39%) a vo Veľkej Británii (35%).
Francúzsko v roku 2030 „dobehne“
Španielsko s 21% podielom obéznych
obyvateľov.
Existuje mnoho dôvodov, prečo je
potrebné bojovať proti obezite. Obezita
je kľúčovým faktorom pre mnoho
chronických ochorení, akými sú
napríklad
cukrovka
či
kardiovaskulárne ochorenia. Zlyhanie
zdravotníckych systémov v boji proti
obezite vedie k miliónom úmrtí či
nespôsobilosti, čo má negatívny vplyv
na hospodárstvo. Bolo dokázané, že
obézni ľudia majú menšiu šancu byť
zamestnaní, než osoby s váhou
v norme. Sú taktiež menej produktívni
v práci
kvôli
početnejším
neprítomnostiam v práci kvôli chorobe
a nižšiemu počtu odpracovaných hodín.
Okrem toho, zarábajú približne
o 10% menej než osoby, ktoré
obezitou netrpia.
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V posledných rokoch boli aj z týchto dôvodov navrhnuté nové politické stratégie a nástroje na boj proti
obezite a podporu zdravšieho životného štýlu. Táto správa s aktualizovanými údajmi o obezite je
zameraná na výber týchto stratégií, najmä v oblasti komunikačných politík zacielených na boj proti obezite
prostredníctvom viditeľnejších a ľahko zrozumiteľných informácií o výživovom zložení na etiketách
potravín, sociálnych médií a nových technológií na zvyšovanie povedomia o tejto problematike, alebo
pomocou regulácie marketingu potravinových výrobkov – najmä tých, ktoré sú určené pre deti. Lepšia
komunikácia podporuje ľudí pri prijímaní zdravších rozhodnutí. Napriek tomu sú na efektívny boj proti
obezite potrebné ďalšie komplexné balíky opatrení, nezahŕňajúce len komunikačnú stratégiu, ale aj širšie
regulačné a fiškálne politiky, prednášky v školách, či intervencie v prostrediach primárnej starostlivosti.
V posledných rokoch sa niektoré krajiny OECD spoliehali na také fiškálne politiky, ktoré zvýšia cenu
potenciálne nezdravých výrobkov a podporia zdravšiu stravu – najmä Belgicko, Čile, Fínsko, Francúzsko,
Maďarsko a Mexiko. Je však potrebné mať na pamäti, že krajiny OECD alokujú v priemere približne len
3% svojich zdravotníckych rozpočtov na verejné zdravotníctvo a prevenciu. Boj proti obezite však
vyžaduje nemalé investície, silné vedenie, politickú vôľu, ale aj medzirezortný prístup bojujúci proti
sociálnym nerovnostiam, ktoré sú v nadváhe a obezite výrazné, a to najmä medzi ženami. Približne
v polovici z 8 krajín, pre ktoré sú v tejto oblasti dostupné údaje, sú menej vzdelané ženy dva- až trikrát
náchylnejšie byť obézne než tie, ktoré majú vyššiu úroveň vzdelania.
Viac informácií je dostupných na webstránke http://www.oecd.org/health/obesity-update.htm.

Zdravotné štatistiky OECD

Zdroj: OECD

Dňa 30. júna 2017 bola spustená online databáza Zdravotných štatistík
OECD pre rok 2017. Databáza je aktuálne najzrozumiteľnejším zdrojom
porovnateľných štatistík v oblasti zdravia a zdravotníckych systémov
naprieč členskými krajinami OECD. Je dôležitým nástrojom nielen pre
vypracúvanie komparatívnych analýz, ale aj pre poučenie sa z medzinárodných
porovnaní jednotlivých zdravotníckych systémov. Databáza obsahuje
vizualizáciu údajov, najviac vyhľadávané kľúčové indikátory vo forme
excelovskej tabuľky, zdroje a metodológiu, ako aj kompletný zoznam všetkých
ukazovateľov braných v úvahu. Štatistiky týkajúce sa farmaceutického trhu
a ukazovateľov kvality zdravotnej starostlivosti budú aktualizované v novembri
2017. Zdravotné štatistiky OECD sú dostupné na webstránkach
http://www.oecd.org/health/health-data.htm
a
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT.
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»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««

Neformálne zasadnutie rozvojových ministrov Tidewater v Lisabone

Zdroj: Flickr OECD

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek v dňoch 2.–
4. júla 2017 v Lisabone zastupoval Slovenskú republiku na tradičnom neformálnom zasadnutí
ministrov zodpovedných za poskytovanie rozvojovej pomoci. Zasadnutie nesie neformálne označenie
„Tidewater“ a organizuje ho predseda Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) od roku 1968 podľa
pravidla dôvernosti rokovania Chatham House. Zasadnutie viedla predsedníčka DAC Charlotte Petri
Gornitzka a minister zahraničných vecí Portugalska Augusto Santos Silva. Na zasadnutí sa zúčastnilo
niekoľko vedúcich predstaviteľov medzinárodných organizácií a medzinárodných rozvojových inštitúcií,
osobitne generálny tajomník OSN António Guterres a generálny tajomník OECD Angel Gurría. Slovenská
republika sa na takomto zasadnutí zúčastnila po druhýkrát od svojho pristúpenia do výboru DAC v roku
2013.
Účastníci rokovali o rôznych témach spojených s implementáciou cieľov udržateľného rozvoja Agendy
2030, ako aj nastavenia globálnej architektúry rozvojovej spolupráce a reforiem rozvojových inštitúcií.
Diskutujúci poukázali na viacero otvorených problémov, ktoré znižujú efektívnosť rozvojovej spolupráce, a
preto si vyžadujú koordinovaný prístup všetkých jej poskytovateľov. Pozitívne boli zhodnotené príležitosti
pre posilnenie medzinárodného rozvoja vyplývajúce z implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
a Slovenská republika bola partnermi ocenená za svoje snaženie v tejto oblasti, ktoré bude
prezentovať na Politickom fóre EcoSoc-u na vysokej úrovni v júli 2018.
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Zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na vyššej úrovni
Dňa 14. 6. 2017 v Paríži zasadal na vyššej úrovni Výbor OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) so špeciálnym
zameraním na reformu jeho pôsobenia od roku 2018. Vedúcim delegácie SR bol Michal Mlynár,
generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Medzinárodné dohovory v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej spolupráce, udržateľného rozvoja
a klimatických zmien prijaté od roku 2015, osobitne Agenda OSN 2030 pre udržateľný rozvoj, si vyžadujú
posilnenie efektívnosti medzinárodnej spolupráce, podpory rozvojového financovania a ďalších
zásadných oblastí, v ktorých DAC ako výbor najväčších poskytovateľov rozvojovej pomoci plní
tradičnú poprednú funkciu. Členské krajiny sa preto v októbri 2017 na zasadnutí DAC na najvyššej úrovni
musia dohodnúť na novom mandáte výboru, ktorý bude odzrkadľovať túto novú realitu.
Výbor schválil prvý akčný plán postavený na hodnotení činnosti DAC a 6 strategických priorít pre
reformu jeho činnosti pre relevantnosť v novej rozvojovej architektúre. Širokú podporu získalo
rozšírenie zamerania a procesu DAC peer reviews (hodnotenia programov rozvojovej pomoci zo strany
partnerských krajín) a posilnenie komunikačnej funkcie DAC. Členské krajiny tiež potvrdili princíp
konsenzu a príbuznosti názorov donorskej komunity a potrebu presadzovania vysokých štandardov
rozvojovej spolupráce medzi rozvojovými aktérmi, tradičnými i novými. Reforma činnosti DAC je
založená na 6 prioritách: zameranie sa na mobilizovanie zdrojov a podporu vplyvu, poučenie sa
z existujúcich prístupov v oblasti rozvoja, skúmanie nových prístupov v oblasti rozvoja, spolupráca
s partnermi, vykonávanie pravidelného a zodpovedného hodnotenia svojej činnosti a vykonávanie činnosti s
využitím efektívneho riadenia, systémov a štruktúr.
Podľa predsedníčky DAC, CH. P. Gornitzkej sa DAC revitalizovaný na základe týchto princípov stane
jednou z hnacích síl udržateľného rozvoja a zachová si relevantnosť v podobe participatívneho lídra úzko
spolupracujúceho s ostatnými rozvojovými aktérmi, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom.
Generálny riaditeľ M. Mlynár vyslovil hrdosť z príslušnosti SR k DAC, vyzdvihol prácu DAC v oblasti
kvality rozvojovej spolupráce a zdôraznil potrebu strategického dialógu medzi rozvojovými
organizáciami a príležitosti plynúce z multilaterálnej implementácie cieľov udržateľného rozvoja. Na
okraj zasadnutia bol zhodnotený pokrok smerom ku konsenzu v otázkach modernizácie pravidiel DAC pre
nástroje súkromného sektora a pre vnútroštátne výdavky na podporu utečencov.

»» ZAMESTNANOSŤ ««

Politické fórum na vysokej úrovni k revízii Stratégie OECD pre
zamestnanosť v Berlíne
Generálny tajomník OECD Angel Gurría a spolková ministerka práce a sociálnych vecí Nemecka Andrea
Nahles dňa 13. júna 2017 v Berlíne usporiadali politické fórum zamerané na politiku práce a zamestnanosti.
Fórum sa konalo za účasti ministrov a štátnych tajomníkov z rezortov práce a sociálnych vecí a Slovensko
na ňom zastupoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny SR Branislav Ondruš.
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Stredobodom fóra bola v poradí tretia revízia Stratégie OECD pre zamestnanosť (The OECD Jobs
Strategy) a jej príspevok k stabilite pracovných trhov a dobrým pracovným podmienkam zamestnancov v
krajinách OECD.
Štátny tajomník B. Ondruš v rámci diskusií prispel svojimi vystúpeniami najmä v rámci panelov
k témam: „Kvalita práce, zdravie a produktivita“ a „Budúcnosť sveta práce“. Okrem iného spomenul
aj Národnú stratégiu zamestnanosti SR do roku 2020 s návrhmi viacerých legislatívnych a ďalších
opatrení, smerujúcich k odstráneniu bariér rastu zamestnanosti a širšiemu uplatneniu pružných
foriem pracovných vzťahov. Spomenul aj otázku kvality pracovných miest, pracovných podmienok a
ochrany práce v meniacich sa podmienkach trhu práce v dôsledku digitalizácie a zavádzania nových
technológií, a to aj v kontexte expertných podujatí a konferencií organizovaných v rámci predsedníctva SR
v Rade EÚ. Stručne reagoval aj na niektoré nové trendy – napr. na aspekty „zákazkovej ekonomiky“ a nové
platformy služieb, pričom upozornil na potrebu zachovania štandardov zamestnanosti a dôstojných
pracovných podmienok, sociálneho zabezpečenia, či zdravia a ochrany pri práci.“
OECD stratégia pre zamestnanosť predstavuje od roku 1994 hlavný súbor politických štandardov
OECD pre národnú politiku zamestnanosti. Cieľom prebiehajúcej revízie stratégie je modernizovať tieto
štandardy vo vzťahu k modernizácii ekonomík a trhov práce, odolnosti voči ekonomickým krízam
a zvyšovania sociálnej spravodlivosti. Na najbližších dvoch zasadnutiach výboru OECD pre prácu,
zamestnanosť a sociálne veci (ELSAC) budú podnety prerokované na fóre zapracované do revidovanej
stratégie a jej oficiálne schválenie prebehne na zasadnutí ELSAC-u na ministerskej úrovni v máji 2018 v
kanadskom Montreale.
Podrobnejšie
informácie
o konferencii
a krátky
videozáznam
sú
dostupné
<http://www.bmas.de/EN/Services/Press/recent-publications/2017/oecd-jobs-strategy.html>.

Zdroj: Flickr OECD

34

online

na

»» OECD A SLOVENSKÁ REPUBLIKA ««

Seminár o ochrane oznamovateľov korupcie, dňa 30. mája 2017, Bratislava
Dňa 30. mája 2017 sa v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave uskutočnil seminár o ochrane
oznamovateľov korupcie. Organizátorom seminára bol Úrad vlády SR. Na seminári sa za prítomnosti
predsedu vlády SR R. Fica (PVL) a prezidenta policajného zboru SR T. Gašpara (PPZ) zúčastnili
zástupcovia OECD, vedúci služobných úradov, zamestnanci zaoberajúci sa ľudskými zdrojmi a zástupcovia
mimovládnych organizácií – Transparency Iinternational, Aliancia Fair Play, Zastavme korupciu.
Predseda vlády R. Fico, vo svojom
úvodnom príhovore vyhlásil, že
korupcia je rakovinou spoločnosti,
pričom je to beh na dlhú trať.
Pripomenul, že je rozdiel medzi
reálnou mierou korupcie a jej
vnímaním v spoločnosti.
Zdôraznil, že nikto nespochybňuje,
že korupcia v spoločnosti existuje.
Aj keď existuje rozdiel medzi
objektívnym stavom korupcie a jej
vnímaním, musíme sa zaoberať
vnímaním, pretože nemôžeme sa
utešovať, že korupcie je menej, než
ako sa hovorí. Korupcia sa musí riešiť
a eliminovať a nie zneužívať na
politické ciele.

Zdroj: Úrad vlády SR

Premiér vyjadril potešenie, že na seminári sa zúčastňujú aj zástupcovia OECD a poďakoval za doterajšiu
prácu, ktorá sa doteraz vykonala. Uviedol, práve túto organizáciu vláda požiadala o vykonanie auditu
slovenských protikorupčných právnych predpisov, ako aj o podnety na ich zlepšenie. Privítal, že tohto
seminára sa zúčastnili aj zástupcovia mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhé roky venujú téme korupcie.
Pripomenul, že pri nedávnom stretnutí s MVO sa ako jednej z priorít hovorilo o potrebe vytvoriť lepšie
podmienky na ochranu oznamovateľov korupcie. Účasť mimovládneho sektora v boji proti korupcii
považuje za veľmi podstatnú, najmä ak má konštruktívnu formu, napr. ak sa predkladajú návrhy na
zlepšenie legislatívneho prostredia, porovnávanie, analýzy, ako aj informovanie verejnosti o škodlivosti
korupcie.
Okrem toho sa pripravuje novelizácia zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti s
oznamovaním protispoločenskej činnosti. Poznamenal, že táto ochrana je orientovaná predovšetkým do
pracovnoprávneho prostredia. Zamestnanca, ktorý poskytne nejaké informácie, chránia inšpektoráty práce a
prokuratúra a zamestnávateľ môže robiť proti zamestnancovi kroky len vtedy, ak s nimi súhlasí napríklad
prokuratúra. Predseda vlády to však pokladá za nedostatočné. Ukazuje sa, že postavenie oznamovateľa treba
priblížiť k postaveniu svedka. Nie každý oznamovateľ má záujem vystupovať v procese v postavení svedka,
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keďže nechce byť priamo konfrontovaný, napr. na súde. Je možné, že má obavy z krokov, ktoré by možno
boli proti nemu vedené. Naším cieľom je, aby sme hľadali také postavenie ochrany oznamovateľa, ktoré ho
priblíži k ochrane svedka. Mohlo by sa to riešiť aj tak, že sa do zákona začlení trestnoprávna ochrana
oznamovateľa, teda nešlo by len o jeho pracovnoprávnu ochranu.
Predseda vlády vyzval na povzbudzovanie ľudí, aby sa nebáli oznamovať korupčné správanie. Úrady
nemôžu konať, keď nedostanú podnet, pričom oznamovateľ by mal byť ochotný ísť do konfrontácie. Okrem
toho je potrebné sa zamyslieť aj nad dôslednou ochranou právnických osôb, ktoré oznámia
protispoločenskú činnosť. Treba vyriešiť problém, že tieto právnické osoby sa môžu dostať do
znevýhodnenej pozície, keď sa hlásia do konkrétnych transakcií a obchodných operácií. Na záver zdôraznil,
že prevencia bez represie nemôže dosahovať také výsledky, aké sa očakávajú. Popritom je dôležité, aby sa
už od útleho veku deťom vštepovalo, že korupcia je zlá a poškodzuje nielen ekonomiku, ale aj medziľudské
vzťahy, uviedol predseda vlády.
Prezident policajného zboru Tibor Gašpar v úvode svojho vystúpenia uviedol, že je veľmi dôležité
monitorovať korupciu v čase jej páchania. Vtedy má aj polícia výsledky, ale prípady sa väčšinou končia
dohodou o vine a treste. Ak sa korupčné správanie oznámi neskôr, je úspešnosť objasnenosti prípadov malá.
Zdôraznil, že ľudí treba motivovať oznamovať korupciu a oznamovatelia by sa mali cítiť komfortne. Boj s
korupciou však nie je podľa policajného prezidenta čierno-biely a ani výsledky nie sú nulové, ako sa
niekedy prezentuje. Podľa T. Gašpara sa polícia snaží zvyšovať aktivitu v oblasti boja proti korupcii.
Posilňujú sa pracoviská, modernizuje technika a technológie. Poznamenal, že viac verejne prezentovaných
odhalení korupcie môže vytvoriť u účastníkov korupcie atmosféru opatrnosti až strachu. Uviedol však, že na
niektorých ľudí platí len strach a doplnil, že podľa jeho názoru je to podobné so situáciou na cestách, kde
prísnejšie sankcie zvyšujú disciplínu vodičov.
Janos Bertok, vedúci Divízie integrity verejného sektora OECD sa vo svojom vystúpení sústredil na tému
ochrany oznamovateľov korupcie z globálneho pohľadu a rozsahu pôsobnosti súčasného rámca tejto
ochrany v podmienkach Slovenskej republiky.
V úvode poznamenal, že integrita je základným stavebným prvkom dobrej správy vecí verejných a
Slovenská republika vyvíja veľké úsilie na posilnenie verejnej integrity. Napríklad už v roku 2015 OECD
vypracovalo v súčinnosti so slovenskými partnermi správu o stave verejnej správy v SR so zameraním na
lepšiu koordináciu s cieľom skvalitniť jednotlivé politiky, služby a dosiahnuť lepšie výsledky. Okrem toho
popri Memorande o porozumení medzi SR a OECD podpísaného16. januára 2017 je najnovšou iniciatívou
audit protikorupčných právnych predpisov v SR a mapovanie ich ustanovení predstavujúcich riziko
pre integritu. Tento audit bude tvoriť podklad pri vypracovaní zmien a doplnení zákona o oznamovaní
protispoločenskej činnosti (zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti) so zameraním najmä na posilnenie ochrany oznamovateľov korupcie.
Účastníci boli vyzvaní, aby svoje návrhy a na posilnenie ochrany posielali na adresu nového odboru
prevencie korupcie Úradu vlády SR. Podobné podujatia budú pokračovať, najmä v súvislosti s prípravou
nového zákona o ochrane oznamovateľov korupcie.
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»» NOVÝ ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA OECD ««

Začiatkom augusta 2017 nastúpi do funkcie nový zástupca generálneho
tajomníka OECD, Masamichi Kono
Dňa 3. júla 2017 bol Masamichi Kono vymenovaný za nového
zástupcu generálneho tajomníka (GT) OECD. M. Kono prevezme
svoju funkciu 1. augusta 2017 a nahradí tak Rintara Tamakiho, ktorý
pôsobil v tejto funkcii od augusta 2011.
Ako zástupca GT bude podporovať GT pri približovaní
strategického smerovania politík OECD v oblastiach ako finančné
záležitosti, otázky týkajúce sa podnikania, fiškálna politika,
životné prostredie a zelený rast. Zároveň bude jeho cieľom
zvyšovať dopad a relevanciu práce OECD, ako aj posilňovať
podporné činnosti OECD v rozvíjajúcich sa hospodárstvach. M.
Kono bude reprezentovať OECD aj na zasadnutiach Rady pre
finančnú stabilitu (FSB).
M. Kono, nový zástupca GT OECD od
1.augusta 2017

M. Kono je občan Japonska, pôsobil ako viceminister pre
medzinárodné vzťahy v Japonskej agentúre pre finančné služby
(JFSA) a prezident Ázijského centra pre finančné partnerstvá JFSA do 1. júla 2016. Od roku 1978
pôsobil M. Kono v oblasti finančného dohľadu a regulácie finančných služieb, a to nielen v Japonsku, ale aj
na medzinárodnej scéne. Ako zástupca Japonska zastával medzinárodné pozície ako predseda rady
Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (OISCO), predseda monitorovacej rady Nadácie
Medzinárodných noriem pre finančné výkazníctvo (IFRS) a spolupredseda Regionálneho poradného
výboru FSB pre Áziu.
Zdroj: OECD

Na začiatku svojej kariéry pracoval M. Kono na Ekonomickom direktoriáte OECD. Má rozsiahle skúsenosti
a vedomosti týkajúce sa medzinárodných finančných otázok, ako aj preukázateľne dobré výsledky a náležité
skúsenosti ako vysoko postavený štátny úradník vo viacerých pozíciách. V rokoch 1995-1999 pracoval M.
Kono pre Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) ako tajomník Výboru pre obchod s finančnými
službami, a v rámci tejto pozície prispel k úspešnému ukončeniu negociácií WTO o finančných
službách počas Uruguajského kola.
M. Kono má titul bakalára z Právnickej fakulty Univerzity Tokio, a od roku 2005 pôsobí ako hosťujúci
profesor na Fakulte postgraduálneho štúdia sociálnych vied (Finančný program) na Univerzite Hirošima. Od
novembra 2016 do júna 2017 pôsobil M. Kono ako vedecký pracovník na Columbia University v USA.
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»» ROZHOVOR S ... ««

Rozhovor s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Petrom Pellegrinim
Vážený pán podpredseda vlády, v ostatnom
období ste mali možnosť viackrát sa stretnúť s
generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom,
môžete nás stručne informovať o výsledkoch
týchto bilaterálnych rokovaní a ako hodnotíte
Vašu účasť na ostatnom Ministerskom
zasadnutí Rady OECD, ktoré sa uskutočnilo v
dňoch 7. – 8. júna 2017 v Paríži?

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter
Pellegrini
Zdroj: ÚPPVII

Naše rokovania hodnotím veľmi pozitívne. S
pánom generálnym tajomníkom J.A. Gurríom
sme v Paríži i v Bratislave prediskutovali
možnosti spolupráce Slovenska s OECD.
Najmä v oblasti implementácie udržateľných
rozvojových cieľov (SDGs) na národnej úrovni.
V úzkej spolupráci máme záujem pokračovať aj v
druhom polroku 2017 najmä pri strategickom
plánovaní, Agende 2030 a strategickom výhľade
(foresight). Spolupráca bude financovaná z
fondov EÚ. Získané skúsenosti budú využité pri
príprave Národného infraštruktúrneho plánu,
ktorý má byť predložený na rokovanie vlády v
roku 2018. Zároveň som na stretnutiach
zdôraznil, že implementácia SDGs v SR musí byť
prepojená s celkovou modernizáciou krajiny.
Komunikáciu k tejto téme považujem za dôležitú
a preto náš úrad k nej chce vyvolať veľkú verejnú
diskusiu.

V nadväznosti na aktuálne a pripravované spoločné projekty s OECD ako hodnotíte doterajšiu
spoluprácu s OECD v oblasti implementácie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) v podmienkach
SR? Myslíte si, že v niektorých oblastiach má aj SR čo ponúknuť ostatným členom OECD a naopak,
existujú oblasti, v ktorých sa práve SR má čo poučiť?
V roku 2018 bude SR oslavovať 25. výročie svojho založenia, čo je príležitosťou na zhodnotenie doterajšieho
obdobia a načrtnutie výziev na nasledujúce obdobie. Slovensko má v rámci spolupráce s OECD
jednoznačne aj čo ponúknuť. Máme mimoriadne silnú pozíciu v oblasti vody, napríklad čo sa týka
protipovodňovej ochrany. Zároveň, znalosti a skúsenosti partnerských krajín by sme naopak mohli
využiť v oblasti vzdelávania či udržateľnej výroby a spotreby, kde dosahujeme výsledky pod priemerom
OECD.
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Váš úrad (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) je zodpovedný za významné
investičné projekty na Slovensku a zároveň aj za digitalizáciu a informatizáciu spoločnosti. OECD v
uplynulom roku naštartovalo jeden z najrozsiahlejších horizontálnych projektov práve na tému
digitalizácie –„Going Digital“, ktorý bude pokračovať niekoľko rokov a ktorý je zameraný práve na
tému dopadov digitalizácie na spoločnosť a na konkrétnych jednotlivcov. Ako vidíte možnosti účasti
Vášho úradu na tomto projekte?
Ja osobne veľmi podporujem súčasnú prácu OECD v oblasti digitalizácie. Myslím si, že horizontálny
projekt digitalizácie je obzvlášť relevantný a aktuálny za súčasných okolností, keď digitalizácia mení
životy nás všetkých. Spolu s mojimi kolegami na úrade sme pripravení podporiť túto aktivitu
poskytovaním našich národných skúseností a aktívnou účasťou našich expertov na tomto projekte.
Na záver nám, pán podpredseda vlády, dovoľte poďakovať sa za rozhovor a za Váš príspevok
do nášho časopisu.

VIETE, ŽE ...

... námorná doprava, ktorá prepravuje približne 80% objemu svetového obchodu a viac ako 70%
hodnoty svetového obchodu tiež pocíti negatívny dopad zmeny klímy? Zvýšený počet búrok, viac zrážok, či
zvyšovanie hladiny morí môžu stáť za častejšími uzatvoreniami prístavov, ovplyvniť rýchlosť prechodu lodí,
či využívaním alternatívnych dopravných trás a rozšírením bezpečnostných opatrení, alebo aj zvýšením
nákladov na údržbu lodí a prístavov? Podľa polohy umiestnenia môžu fyzické dopady zmeny klímy
v budúcnosti vplývať aj na vnútrozemskú plavbu.
... množstvo vysoko rádioaktívneho odpadu, ktoré by vzniklo pri výrobe celoživotnej spotreby
elektrickej energie priemerného človeka (z jadrovej energie) by sa zmestilo do jednej dlane človeka?
... na zohriatie jedného gramu vody o 0,24°C je potrebný presne jeden joule*?
0.0000002778 kWh

* 1 joule =

...v roku 2015 predstavovali agropotravinárske výrobky 7% všetkých exportov EÚ a 6,6% všetkých
importov EÚ?
... ľudia bežne prichádzajú do styku s (neionizujúcim) elektromagnetickým žiarením? Tento typ
žiarenia sa bežne vyskytuje ako viditeľné svetlo, napríklad v podobe rozhlasových a televíznych signálov,
vychádza z obrazoviek počítača alebo z mikrovlnných rúr pri ohreve jedla. Vzhľadom na ich nízku energiu
sú všetky tieto príklady klasifikované ako neionizujúce žiarenie.
... v 153 krajinách v rokoch 1995-2008 bolo navýšenie vládnych výdavkov na zdravotníctvo úzko
spojené so znížením miery mortality u detí do 5 rokov o 7,9 úmrtí na 1000 detí?
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... automatické nákladné autá môžu znížiť dopyt po profesionálnych šoféroch o 50%-70% v USA a
Európe do roku 2030? Z toho vyplýva, že 4,4 miliónov pracovných miest v oblasti profesionálnej nákladnej
dopravy z plánovaných 6,4 miliónov môže byť nadbytočných?
... v krajinách OECD pokrývajú budovy o 30% viac územia, než v roku 1990?
... rast svetovej populácie sa spomalí na 1% za rok počas najbližších 10 rokov, v porovnaní s 1,2% za
posledné desaťročie? Populácia EÚ bude stabilná, rastúc ročne o 0,07%.

DÁVAME DO POZORNOSTI ...

Zdroj: www.edequity.org

•

25. – 26. september 2017 – 3. Globálny samit vzdelávacieho priemyslu, Luxemburg

•

4. október 2017 – 100. zasadnutie Výboru OECD pre cestovný ruch na úrovni ministrov, Paríž

•

9. – 13. október 2017 – vykonanie hĺbkového prehľadu energetického sektora SR previerkovým
tímom IEA, Bratislava

•

18. – 20. október 2017 – tretí medzinárodný workshop NEA k odškodňovaniu v dôsledku jadrových
havárií, Bratislava

•

23. – 25. október 2017 – OECD týždeň Eurázie, Almaty

•

26. – 27. október 2017 – výročné zasadnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu GREEN Action
Programme, Almaty

•

30. – 31. október 2017 – zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni, Paríž

•

7. – 8. november 2017 – zasadnutie Riadiacej rady IEA na úrovni ministrov, Paríž

•

20. november 2017 – kick off workshop IEA k príprave nízkouhlíkovej cestovnej mapy o
technológiách zameraných na železo a oceľ, Paríž
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ANOTÁCIE K

PUBLIKÁCIÁM

OECD

Dovoľujeme 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 Olisnet alebo O.N.E.
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Nepredajné, distribuované elektronicky
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Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko (1961), Estónsko
(2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko (1961), Japonsko (1964), Južná Kórea
(1996), Kanada (1961), Lotyšsko (2016), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko (1961), Nový Zéland (1973), Nórsko
(1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko (2010), Spojené kráľovstvo (1961), Španielsko (1961),
Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA (1961).
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