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Informačný bulletin
Stálej misie SR pri OECD
v Paríži
Milí čitatelia OECD v skratke,
po letnej prestávke sa naplno rozbehli aktivity v OECD. Vyzdvihol by som najmä dve
z nich – konanie 4. OECD Týždňa Eurázie a následného zasadnutia Zeleného
akčného programu v Almaty v Kazachstane.
Konanie 4. OECD Týždňa Eurázie v Kazachstane v dňoch 23.-25.10.2017 s mottom
„Otvorenosťou k zdieľanej prosperite“ bolo výnimočné tým, že sa po prvýkrát konalo
v krajine Eurázie a zúčastnil sa na ňom aj generálny tajomník OECD A. Gurría, ktorý
vôbec po prvýkrát navštívil aj krajinu regiónu Eurázie. SR sa aktívne angažuje
v Regionálnom programe OECD pre konkurencieschopnosť krajín Eurázie. Chcel by
som zdôrazniť, že iba dve členské krajiny OECD boli zastúpené na podujatí na vyššej
politickej úrovni – a SR bola jednou z nich, reprezentovaná štátnou tajomníčkou
Ministerstva financií SR D. Meager. Krajiny Eurázie preukázali svoj veľký záujem
o spoluprácu s OECD a viaceré z nich využívajú odporúčania a dobrú prax OECD na
presadzovanie ťažkých reforiem vo vlastných krajinách.
Na okraj 4. OECD Týždňa Eurázie sa v Almaty 26.-27.10.2017 konalo aj zasadnutie
Pracovnej skupiny OECD Zelený akčný program (GREEN Action Programme) a jej
Byra, kde SR mala taktiež svoje zastúpenie štátnym tajomníkom Ministerstva
životného prostredia N. Kurillom, ktorý od jesene 2016 je aj podpredsedom Byra tejto
Pracovnej skupiny. N. Kurilla informoval prítomných o Environmentálnom fonde
v pôsobnosti MŽP SR a pozval zástupcov členských krajín Pracovnej skupiny na jej
najbližšie Výročné zasadnutie v roku 2018, ktoré sa bude konať v Bratislave, a to
v dňoch 22.–23.10.2018. Rozhovor so štátnym tajomníkom N. Kurillom k jeho činnosti
vo funkcii podpredsedu Byra Pracovnej skupiny, ako aj o ďalšej plánovanej
spolupráci SR – OECD v oblasti životného prostredia si môžete prečítať v záverečnej
časti tohto vydania OECD v skratke.
Rád by som ešte spomenul tému rozširovania OECD, s ktorou organizácia intenzívne
žije posledných dvanásť mesiacov. Rada OECD sa ešte stále nedohodla na tom,
s ktorými zo šiestich krajín, ktoré prejavili záujem o vstup do OECD (Argentína,
Brazília, Bulharsko, Chorvátsko, Peru, Rumunsko), by mali byť otvorené prístupové
rokovania. USA naďalej podporujú otvorenie prístupových rokovaní iba s jednou
krajinou (s Argentínou), na druhej strane stoja členské krajiny EÚ v OECD, ktoré
požadujú otvorenie prístupových rokovaní so všetkými šiestimi krajinami. Výnimkou
je Maďarsko a Slovinsko, ktoré pokračujú v blokácii Chorvátska. Netrpezlivosť
krajín, ktoré splnili kritériá na otvorenie prístupových rokovaní, narastá. Najhorším
riešením, ktoré by mohlo poškodiť reputáciu OECD by bolo, keby sa členské krajiny
nedokázali zhodnúť na začatí prístupových rokovaní so žiadnou krajinou.
Dovolil by som si Vás informovať o tom, že Vláda SR na svojom zasadnutí 4.10.2017
schválila navýšenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie spoločných
projektov SR a OECD v rokoch 2018 – 2020 zo súčasných 70 tis. na 100 tis. EUR
ročne. Tento krok reaguje na stále sa zvyšujúcu kvalitu predkladaných spoločných
projektov SR – OECD, ktoré sú z daného dobrovoľného príspevku spolufinancované a
zefektívňuje spoluprácu jednotlivých rezortov s OECD.
Dúfam, že Vás aj toto číslo OECD v skratke zaujme.
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

»» SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI ««

Zasadnutie Globálnej parlamentnej siete v OECD

Family photo zástupcov národných parlamentov počas zasadnutia fóra
Zdroj: OECD Flickr

V dňoch 11.-12.10.2017 sa v priestoroch OECD uskutočnilo
pravidelné každoročné zasadnutie OECD Globálneho
parlamentného fóra, ktorého cieľom je prehĺbenie
spolupráce OECD so zástupcami národných parlamentov
členských a partnerských krajín OECD. Za SR sa podujatia
zúčastnila poslankyňa V. Remišová, vedúca Stálej delegácie
NR SR do OECD.
Počas fóra generálny tajomník OECD A. Gurría zverejnil
OECD Výhľad digitálnej ekonomiky (OECD Digital
Economy Outlook) a poslanci diskutovali a vymieňali si
skúsenosti s predstaviteľmi OECD k témam digitalizácia,
Akčný plán k inkluzívnemu starnutiu, spôsoby integrácie
migrantov, inovácie vo verejnom sektore, transparentnosť
rozpočtu a participatívny rozpočet. Na záver Globálneho
parlamentného fóra sa uskutočnilo zasadnutie
Parlamentnej skupiny pre integritu a transparentnosť.
Poslankyňa NR SR V. Remišová a pracovníčka NR SR
S. Gáberová
Zdroj: SM SR pri OECD
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»» REGIONÁLNE PROGRAMY OECD ««

Týždeň Eurázie OECD v kazašskom Almaty
V poradí 4. OECD Týždeň Eurázie s mottom
„Otvorenosťou k zdieľanej prosperite“ sa
konal v Almaty v Kazachstane v dňoch 23. - 25.
10. 2017. Týždeň Eurázie je hlavným podujatím
OECD programu pre konkurencieschopnosť
Eurázie, ktorý bol spustený v roku 2008 a zahŕňa
13 krajín Východnej Európy, Južného
Kaukazu
a Strednej
Ázie
(Afganistan,
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko,
Kazachstan, Kirgizsko, Mongolsko, Moldavsko,
Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajinu a Uzbekistan).
Podujatie sa po prvýkrát konalo v krajine Eurázie
a zúčastnil sa na ňom aj generálny tajomník
OECD, ktorý vôbec po prvýkrát navštívil aj
krajinu regiónu Eurázie. Vytvorilo priestor na
diskusiu k podpore ekonomickej otvorenosti
a posilneniu politického dialógu. Krajiny regiónu
Eurázie boli na podujatí zastúpené na vysokej
politickej úrovni – predseda vlády Kazachstanu
B. Sagintajev, podpredseda vlády Gruzínska D.
Kumsišvili, podpredseda vlády Tadžikistanu A.
Ibrohim, podpredseda vlády Uzbekistanu N.
Otajonov, minister hospodárstva Kazachstanu T.
Suleimenov, minister hospodárstva Afganistanu
M. M. Mastoor, štátny tajomník Ministerstva
hospodárskeho rozvoja Arménska H. Azizyan,
štátny tajomník Ministerstva hospodárskeho
rozvoja a obchodu Tadžikistanu S. Nazrizoda
a vedúca Úradu vlády MD L. Palii.

Vystúpenie ŠTAT MF SR D. Meager počas ministerského
panela v Almaty
Zdroj: SM SR pri OECD

Z krajín OECD boli na politickej úrovni zastúpené iba SR - štátnou tajomníčkou Ministerstva financií
SR D. Meager a Maďarska - štátnym tajomníkom pre bezpečnostnú politiku a medzinárodnú spoluprácu
Ministerstva zahraničných vecí a obchodu I. Mikolom. SR sa aktívne angažuje v Regionálnom programe
OECD pre konkurencieschopnosť krajín Eurázie. V roku 2017 bola SR podpredsedníckou krajinou
Okrúhleho stola pre konkurencieschopnosť Eurázie a v roku 2018 preberie od Švédska predsedníctvo
Okrúhleho stola.
Zasadnutie na úrovni ministrov otvoril generálny tajomník OECD A. Gurría spoločne s predsedom vlády
Kazachstanu B. Sagintajevom.
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GT OECD A. Gurría zhodnotil ekonomický vývoj v krajinách Eurázie a vyzdvihol dôležitosť eurázijského
priestoru. Ocenil, že Kazachstan a Ukrajina pristúpili k Smernici OECD pre nadnárodné spoločnosti
(MNE Guidelines), tri krajiny Eurázie sa pripojili k Multilaterálnemu dohovoru na zavedenie
opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov (BEPS - Base Erosion and Profit
Shifting) a šesť krajín Eurázie je súčasťou Globálneho fóra OECD pre transparentnosť a výmenu
informácií pre daňové účely. Pripomenul však, že od roku 2010, v dôsledku finančnej krízy, krajiny
Eurázie dosahujú ekonomický rast iba na úrovni 3,3%, a preto musia pokračovať v realizácii reforiem.
Musia zlepšiť prepojenie medzi nimi, tak dopravné, ako aj prostredníctvom digitálnej infraštruktúry, čo
prispeje k ich integrácii do GVC (globálnych hodnotových reťazcov). Zvýšenie úsilia v oblasti integrity,
transparentnosti a boja proti korupcii je úlohou pre všetky krajiny regiónu. Zamerať by sa mali aj na
zlepšenie podnikateľského prostredia, inovácie a podporu SMEs. Generálny tajomník pripomenul, že
ekonomiky krajín Eurázie sú vysoko závislé na energetických surovinách, a preto považuje za dôležité, aby
prehlbovali spoluprácu s OECD v oblasti životného prostredia prostredníctvom OECD Green Action
Program-u zameraného na zlučiteľnosť hospodárskych a environmentálnych politík v eurázijských
krajinách.
Predseda vlády KZ B.
Sagintajev uviedol, že
cieľom Kazachstanu je
postúpiť zo súčasného
46. miesta najvyspelejších krajín sveta na 30.
miesto. K tomu je však
potrebné, aby krajina
dosahovala rast HDP
aspoň 5,5 – 6%. Vláda za
tým účelom pripravila
Strategický plán do roku
2025. Všetky odporúčania z 32 prehľadov, ktoré
OECD vypracovala pre
Kazachstan, sa stali súčasťou Národného akčného
plánu,
ktorý
schválila vláda. Kazachstan je pripravený podeliť sa so skúsenosťami zo
Delegácia SR počas Týždňa Eurázie v Almaty (zľava do prava) –
J. Tomáš, I. Brocková, D. Meager, P. Juza
spolupráce
s OECD
Zdroj: SM SR pri OECD
s ostatnými
krajinami
Eurázie.
Podpredseda
vlády Gruzínska D. Kumsišvili privítal doterajšiu spoluprácu krajiny s OECD. Informoval, že v krajine bol
vytvorená Medzirezortná rada pre spoluprácu s OECD. Okrem účasti Gruzínska v Globálnom fóre pre
transparentnosť a výmenu informácií pre daňové účely, podpise multilaterálneho dohovoru BEPS a účasti na
Protikorupčnej sieti (Anticoruption Network), Gruzínsko požiadalo OECD o vypracovanie Prehľadu
investičnej politiky krajiny. Podpredseda vlády Tadžikistanu A. Ibrohim očakáva, že krajina dosiahne v roku
2017 7% rast HDP. S OECD spolupracuje na podpore integrácie vracajúcich sa migrantov. Krajina
realizovala viacero reforiem na odstránenie prekážok pre podnikateľov, diverzifikáciu exportov, pritiahnutie
PZI a zlepšenie investičného prostredia. Podpredseda vlády Uzbekistanu N. Otajonov informoval, že krajina
dosahovala za posledné roky viac ako 8% rast HDP. Vláda prijala Stratégiu ekonomického rozvoja na roky
4

2017 – 2025. Nová investícia PSA Peugeot Citroen v oblasti automobilového priemyslu, ktorá začala
produkciu v októbri 2017, ako aj zriadenie regionálneho centra výrobcu traktorov John Deere prispeje
k výraznému nárastu exportných kapacít krajiny.
V rámci ministerského panelu vystúpili aj dvaja zástupcovia členských krajín OECD. Štátna tajomníčka
MF SR D. Meager uviedla, že napriek tomu, že vzájomná spolupráca a medzinárodný obchod rastie,
ešte sme ďaleko od využitia ich plného potenciálu. Neexistuje však iná cesta ako vzájomne výhodná
spolupráca založená na spoločných pravidlách, ktorá vedie ku globálnej prosperite. Návrh Číny na
obnovenie Hodvábnej cesty nezahŕňa iba vybudovanie dopravných koridorov, ale realizáciu ekonomických
koridorov, v rámci ktorých bude doprava tovarov iba jednou časťou. Informovala, že v blízkej budúcnosti
bude možné dopraviť tovary po železnici z Číny do SR cez Kazachstan, Ruskú federáciu a Ukrajinu za 8
dní. K tomu je však potrebná moderná infraštruktúra. Z tohto dôvodu bude vybudované multimodálne
logistické centrum na východnom Slovensku pri hraniciach s Ukrajinou. Vyzdvihla členstvo SR
v eurozóne, skutočnosť, že najvyšší počet automobilov na obyvateľa na svete je vyrobených v SR
a existenciu trhu s 300 mil. zákazníkov v okruhu 1000 km od SR. Podporu SMEs v porovnaní
s nadnárodnými spoločnosťami nepovažuje za dostačujúcu, a preto sa bude usilovať o zlepšenie ich
postavenia na trhu a ich prístupu k finančným zdrojom. Podčiarkla hrozbu, ktorú predstavujú daňové úniky
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam pre zabezpečenie fungovania štátu a informovala o prebiehajúcej
implementácii BEPS opatrení do národnej legislatívy SR.
V druhý deň podujatia sa uskutočnil Monitoring plnenia odporúčaní OECD k podpore SMEs
v Arménsku, peer review Uzbekistanu k internacionalizácii SMEs a Monitoring plnenia odporúčaní
OECD k prístupu SMEs k financovaniu v Tadžikistane.

Zasadnutie Pracovnej skupiny OECD GREEN Action Task Force počas Týždňa
Eurázie
V dňoch 26. – 27. októbra sa na okraj
4. OECD
Týždňa
Eurázie
konalo
zasadnutie Pracovnej skupiny (PS)
OECD GREEN Action a jej Byra.
Slovenská republika bola zastúpená
štátnym
tajomníkom
Ministerstva
životného prostredia SR N. Kurillom,
ktorý od jesene 2016 pôsobí na poste
podpredsedu Byra PS OECD GREEN
Action.

(zľava): M. Pažinková, tretia tajomníčka SM SR pri OECD, N. Kurilla, štátny tajomník MŽP
SR a podpredseda PS OECD GREEN Action, M. Gergely, Odbor medzinárodných vzťahov
MŽP SR, G. Sadibekov, viceminister pre energetiku (Kazachstan)
a spolupredseda PS OECD GREEN Action
5
Zdroj: SM SR pri OECD

Diskusia bola otvorená informáciou
Sekretariátu OECD o tzv. „uviaznutých
nákladoch“, ktoré sú zaväzované
existujúcou infraštruktúrou založenou na
hospodárstve
podporujúcom
fosílne
palivá, ako aj nespáleným uhlím. Hlavným
cieľom by preto malo byť zjednotenie
politík – nielen environmentálnych, ale
najmä daňových. K. Kitamori, riaditeľka

Divízie OECD pre zelený rast, informovala o investíciách do zelenej infraštruktúry, ktoré vytvárajú dopyt
a pracovné miesta, a zároveň zlepšujú prístup na trh a podporujú hospodársky rast a vývoj. Do roku 2030
bude podľa OECD potrebných na takéto investície do zelenej infraštruktúry 90 miliárd USD. Krajiny
zdôraznili potrebu spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom v oblasti SDGs. Zároveň sa zhodli na
správnosti cieľa EBRD mať 40% financií zelených, a smerovaných tak na projekty znižujúce emisie
a šetriace energiou, ako aj na stratégii limitovania projektov založených na ťažbe uhlia.
Krajiny ďalej diskutovali o mobilizácii
financií
pre
ekologickú
verejnú
mestskú
dopravu.
Jedným
z kľúčových
elementov
práce
v oblasti
verejných
financií sú významné
environmentálne
výsledky
spojené
s nízkymi
nákladmi.
Kvôli vysokej miere
urbanizácie
v posledných rokoch sa
stáva verejná doprava
v mestách
dôležitou
výzvou pre miestne
orgány a obce, keďže
fungujú
na
inom
N. Kurilla, štátny tajomník MŽP SR a podpredseda PS OECD GREEN Action – počas vystúpenia
systéme rozhodovania,
Zdroj: SM SR pri OECD
ako orgány na národnej
úrovni.
Štátny tajomník MŽP SR N. Kurilla informoval o Environmentálnom fonde v pôsobnosti MŽP SR,
ktorý generuje financie na základe zásady „znečisťovateľ platí“. Jeden z projektov zameraných na zlepšenie
kvality ovzdušia je založený na myšlienke elektromobility – poskytuje priamu podporu pre jednotlivcov
kupujúcich elektrické autá (alokovaných 5 miliónov eur). Ďalším krokom MŽP SR bude podpora obcí
a miestnych orgánov pri prechode na elektromobilovú prepravu (celkovo alokované 3 milióny eur pre
80 miest) a pri výstavbe nabíjacích staníc na elektromobily (30 tisíc eur na obec). MŽP SR podporilo aj
zavedenie nových autobusov v Bratislave, ktoré fungujú na báze CNG. Tieto príklady podporujú pozitívne
výsledky pri zlepšovaní kvality ovzdušia.
Čo sa týka iniciatívy „Jeden pás, jedna cesta“, krajiny sa zhodli, že je potrebná podpora nielen
hospodárskej a obchodnej, ale aj environmentálnej spolupráce a jej dopadov na región Eurázie.
S iniciatívou sa spájajú hrozby ako infraštruktúra založená na uhlí, slabšie regulačné politiky, či
zvýšené znečistenie ovzdušia a emisií. Dôležité by preto mali byť investície do obnoviteľných zdrojov
energie, analýza jednotlivých scenárov v tejto oblasti do roku 2050, či zabezpečenie takých dopravných
stratégií a investičných plánov, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií a znečistenia. Krajiny sa jednohlasne
zhodli na potrebe implementácie zeleného ekologického aspektu do všetkých piatich častí iniciatívy
„Jeden pás, jedna cesta“.
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V rámci bodu o vzdelávaní, komunikácii a povedomí verejnosti o zelenom raste informoval štátny tajomník
N. Kurilla o vytvorení Zeleného vzdelávacieho fondu MŽP SR, ktorý ako inovatívny nástroj spája
súkromný sektor, občiansku spoločnosť a štátnu správu. Cieľom iniciatívy je byť systematickým
a dlhodobým riešením pre podporu environmentálneho povedomia a eko-vzdelávacích projektov. Zelený
vzdelávací fond má štyri hlavné oblasti zamerania: boj so zmenou klímy a nízkouhlíkovou mobilitou (1),
obehové hospodárstvo (2), kvalita života a zelená infraštruktúra (3) a eko-inovácie (4). Krajiny sa
zhodli na potrebe implementácie SDGs do bežného edukačného procesu a systému na rôznych
úrovniach výučby, ako aj na dôležitosti edukačného procesu pre médiá a novinárov.
Na záver zasadnutia štátny tajomník N. Kurilla informoval Sekretariát OECD a zástupcov členských krajín
PS, že Výročné zasadnutie PS OECD GREEN Action sa bude v roku 2018 konať v Bratislave, v dňoch
22. – 23. októbra 2018. Na zasadnutie budú prizvané aj členské štáty V4 spoločne s Rumunskom
a Bulharskom.

SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««

OECD priebežný hospodársky výhľad najväčších svetových ekonomík: Rast
svetovej ekonomiky by mal zrýchliť v roku 2017 ako aj v roku 2018
OECD dňa 19. septembra 2017 zverejnila priebežný hospodársky výhľad najväčších svetových ekonomík na
roky 2017 a 2018. OECD predpokladá zrýchlenie rastu svetového HDP z 3% v roku 2016 na 3,5%
v tomto roku (bez zmeny oproti júnovej prognóze) a 3,7% v roku 2018 (zlepšenie z 3,6% oproti júnovej
prognóze). Všetky významné svetové ekonomiky by mali v rokoch 2017 a 2018 zaznamenať pozitívny
rast ekonomiky, pričom vo väčšine ekonomík sa očakáva vyšší rast oproti júnovej prognóze.
Pozitívne je zlepšenie prognózy pre kľúčové ekonomiky eurozóny (Nemecko, Francúzsko, Taliansko)
ako aj eurozóny ako celku oproti júnovej prognóze.
Veľká Británia aj v kontexte neistého výsledku Brexitu spomaľuje rast z 1,8% v roku 2016 na 1% v roku
2018. USA by mali zrýchliť rast z 1,5% v roku 2016 na 2,4% v roku 2018. Čína a India by si mali udržať
rast nad úrovňou 6,6%. Brazília a Rusko by sa roku 2017 mali vrátiť k pozitívnemu rastu po poklese v roku
2016. Rast rozvíjajúcich sa ekonomík sa v poslednom období postupne spomaľuje.
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Zdroj: OECD

Rast v strednodobom horizonte nie je zabezpečený. Na zabezpečenie udržateľnosti globálneho rastu
v strednodobom horizonte je potrebné vykonať dodatočné reformy na podporu rastu produktivity,
zvýšiť investície a podporiť obchod.
Súčasné oživenie investícií je výrazne nižšie v porovnaní s oživením po predchádzajúcich krízach. Vo
všetkých krajinách je úroveň investícií nižšia ako je potrebné z dlhodobého hľadiska. Od vypuknutia krízy
sledujeme výrazný nárast reštrikčných obchodných opatrení, čoho dôsledkom je slabý rast obchodu. Inflácia
a rast miezd zostávajú nízke.
Fiškálna pozícia viacerých krajín sa posúva od reštriktívnej ku expanzívnej.
Rast eurozóny v prvej polovici roka 2017 pozitívne prekvapil, najmä vďaka zvyšujúcej sa zamestnanosti,
monetárnej politike a zníženej politickej neistote. Rast je ťahaný spotrebou, investíciami a exportom.
Eurozóna ako celok by mala tento rok zrýchliť svoj rast na 2,1% z 1,8% v roku 2016. Nezamestnanosť v júli
2017 poklesla na 9,1%, čo je najnižšia úroveň od roku 2009. V Nemecku, vo Francúzsku aj v Taliansku
bol zaznamenaný v prvej polovici roku 2017 vyšší rast ako sa očakávalo. Vo Francúzsku plánovaná
reforma trhu práce a daňová reforma môžu zlepšiť hospodársky rast a tvorbu pracovných miest.
Hospodársky rast Veľkej Británie postupne spomaľuje, neistota naďalej pretrváva ohľadom výsledku
rokovaní o Brexite. Rast USA v roku 2017 a 2018 je podporovaný lepšou spotrebou a investíciami.
V Japonsku bol v prvej polovici roku 2017 rast ťahaný verejnými investíciami a exportom na ázijské trhy.
Hospodársky rast Číny by sa mal spomaliť v roku 2018 na 6,6%. V Indii po zavedení dane na tovary
a služby sa spomalil hospodársky rast, z dlhodobého hľadiska by nová daň mala podporiť investície,
produktivitu a rast.
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Rusko by malo poklese v roku 2016 by malo v rokoch 2017 - 2018 zaznamenať rast okolo 2%. Brazília
v roku 2016 zaznamenala výrazný pokles 3,6%, v roku 2017 by sa mala vrátiť k rastu.
OECD zverejní hospodársky výhľad pre všetkých svojich členov v novembri 2017.

Reformy daňových politík 2017
OECD vydala druhú výročnú správu s prehľadom
vykonaných daňových reforiem vo svojich členských
štátoch a vybraných partnerských krajinách (Argentína, Južná
Afrika) za rok 2016.
Správa poukazuje na trend, že viacero krajín v kontexte
nízkeho rastu a zlepšeného stavu verejných financií pristúpilo
k daňovým reformám podporujúcim rast a investície. Na
jednej strane krajiny znižujú dane z príjmu právnických osôb
(CIT) a dane z príjmu fyzických osôb (PIT), čo má negatívny
vplyv na príjmy, na druhej strane viacero krajín očakáva
nárast príjmov z DPH, spotrebných daní, environmentálnych
daní a dane z nehnuteľností. Vo väčšine členských štátov
OECD v roku 2015 (v čase prípravy správy neboli dostupné
všetky dáta za rok 2016) rástli daňové príjmy k HDP.
Najkomplexnejšie daňové reformy boli vykonané v roku
2016
v Rakúsku,
Belgicku,
Grécku,
Maďarsku,
Luxembursku a Holandsku, pričom všetky reformy (okrem
Grécka, ktoré pripravilo reformu s cieľom konsolidovať verejné financie) boli zamerané na podporu rastu
(zníženie zaťaženia práce a príjmu právnických osôb).
Zdroj: OECD

Hlavné trendy zaznamenané v správe:
 daň z príjmu fyzických osôb pre nízko a stredne príjmové skupiny bola znížená vo viacerých
krajinách, sociálne odvody však naďalej zostávajú vysoké vo viacerých krajinách;
 v oblasti dane z príjmu právnických osôb pokračovala implementácia opatrení BEPS, zároveň sa
zintenzívnila súťaž v sadzbách dane z príjmu právnických osôb;
 zastavil sa trend zvyšovania základnej sadzby DPH (iba Grécko zvýšilo základnú sadzbu DPH v
2016), ktorá je už vo viacerých krajinách vysoká, zintenzívnilo sa zavádzanie DPH v digitálnom
sektore;
 viacero krajín zvýšilo spotrebné dane, najmä na tabak a nealkoholické nápoje;
 v oblasti environmentálnych daní sa zvyšovali najmä dane na pohonné látky používané v doprave,
boli prijaté reformy zdaňovania automobilov – zvyšovanie daní na štandardné vozidlá a daňové
úľavy na vozidlá s alternatívnym pohonom;
 v roku 2016 bolo zaznamenaných viacero reforiem a zvyšovaní dane z nehnuteľnosti;
Hodnotenie Slovenska:
 bol zaznamenaný výrazný nárast daňových príjmov takmer vo všetkých daňových kategóriách;
 zníženie sadzby dane z príjmu právnických osôb od januára 2017 z 22% na 21%;
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odstránenie maximálneho stropu na odvody;
zavedenie zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny;

Tabuľka: Očakávaný dopad daňových reforiem prijatých alebo pripravených v roku 2016

Zdroj: OECD

»» DIGITÁLNA EKONOMIKA ««

„Výhľad

digitálnej ekonomiky 2017“ - Nerovnomerný prístup k digitálnym
nástrojom a ich využitie môžu spomaliť potenciál digitálnej ekonomiky

Digitálne technológie neustále rastú rýchlym tempom. Zlepšuje sa infraštruktúra internetu a rastie
využitie digitálnych nástrojov. Tento pokrok je však nerovnomerne rozdelený medzi krajinami,
podnikateľmi a v rámci spoločnosti. Rozšírenie prístupu k digitálnym príležitostiam pomáha
zaostávajúcim uchopiť prínosy digitálnej transformácie a pomáha ich rozdistribuovať v rámci ekonomík
a medzi ľuďmi.
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Najnovšia publikácia OECD „Výhľad digitálnej
ekonomiky 2017“ upozorňuje, že vládne politiky
zaostávajú za digitálnymi inováciami a transformáciami
ekonomiky a spoločnosti. Vyzýva krajiny, aby zvýšili
úsilie a viac investovali do vzdelávania a zručností
a povzbudili
k väčšiemu
využitiu
moderných
technológií ako analýzy veľkých dát a cloud
computing, a to najmä malými podnikateľmi.

Zdroj: OECD

Rastie prístup na internet, priemerná rýchlosť sa
zvyšuje a ceny klesajú. Ku kľúčovým motorom
digitálnej ekonomiky patrí využívanie mobilných
dát, pretože ľudia stále viac využívajú mobilné
aplikácie na zasielanie správ, cestovanie, mapy
a prezeranie videí. Z pohľadu celkového používania
internetu, v roku 2016 používalo internet 97%
populácie Dánska, Japonska, Luxemburska, Nórska
a Islandu, zatiaľ čo v Mexiku a Turecku to bolo menej
ako 60%, a to najmä mladí ľudia.

Publikácia tiež odporúča vládam preveriť zákonníky práce, obchodné dohody a ďalšiu legislatívu a vziať do
úvahy premiestnenie pracovných miest, nové formy práce a vyvíjajúce sa obchodné prostredie. Vyzýva
vlády na spoluprácu pri riešení digitálnej bezpečnosti a ochrany súkromia pred únikom dát
a bezpečnostnými incidentmi.

Umelá inteligencia: Inteligentné stroje, inteligentné politiky
V dňoch 26. – 27. októbra 2017 sa v Paríži uskutočnila konferencia na tému: „Umelá
inteligencia: Inteligentné stroje, inteligentné politiky“.
Zdroj: OECD

V roku
2016
sa
Stephen Hawking vyslovil, že „umelá
inteligencia bude buď najlepšia alebo
najhoršia vec pre ľudstvo“. Umelá
inteligencia (AI) by na jednej strane mala
prinášať významné prínosy, ale na strane druhej
prináša výzvy a otázky ako budúcnosť práce,
súkromie, hospodárska súťaž, transparentnosť
a zodpovednosť, riadenie a verejný výskum.
Konferencia OECD sa venovala práve týmto
témam za účasti tvorcov politík, zástupcov
občianskej spoločnosti a expertov na umelú
inteligenciu
z podnikateľskej
sféry
a akademickej obce. Táto konferencia bola

Generálny tajomník Medzinárodného dopravného fóra Y. T. Kim počas
vystúpenia na konferencii
Zdroj: OECD
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súčasťou širšieho projektu OECD s názvom “Going
Digital“, ktorý sa sústredí na navrhovanie vládnych
politík, ktoré umožnia progresívny rast ekonomík
a životnej úrovne v dnešnej digitálnej dobe.
Prvý deň konferencie sa venoval súčasnému stavu
výskumu AI, vesmírnym programom s využitím AI
a regulačným podmienkam jej aplikácie. Vlády by mali
zabezpečovať otvorené údaje pre satelity, z ktorých budú
čerpať malé a stredné podniky, ktoré z dát vytvoria
produkty s pridanou hodnotu. Ďalším odporúčaním je
zabezpečiť medzinárodné štandardy a kompatibilitu pri
zbieraní dát. Takisto sa dôraz kládol aj na to, aby sa
začalo s tréningom v oblasti AI expertov, ktorí budú
Zdroj: OECD
schopní pokryť dopyt trhu v budúcnosti.
Druhému dňu konferencie dominovali témy
ochrany súkromia a bezpečnosti, zodpovednosti za konanie AI, etiky a potenciálneho zániku pracovných
miest, ktoré môžu nahradiť stroje. Jednoznačným záverom bolo, že v centre vývoja AI musí byť človek
a AI by nemala byť samoúčelná. Na spôsob regulácie zodpovednosti a bezpečnosti mali rozdielne názory
vlády a priemysel. Zástupcovia technologických gigantov ako Facebook, Google či Microsoft zatiaľ nevidia
priestor na progresívnu reguláciu a zhodli sa, že by regulácia mohla predbehnúť technologický pokrok
a naopak, mohla by ho ešte spomaliť. Na záver konferencie prevládala široká zhoda, že medzinárodná
spolupráca, aj na pôde OECD, je najefektívnejší spôsob ako čeliť výzvam, ktoré sa s AI spájajú a je potrebné
spoločne minimalizovať riziká.

»» PRIEMYSEL ««

Globálne fórum pre riešenie nadmerných
kapacít v oceliarskom priemysle – Paríž, 25. –
27. septembra 2017
V zmysle deklarácie summitu G20 v čínskom Hangzhou
bolo v roku 2016 zriadené Globálne fórum pre riešenie
nadmerných kapacít v oceliarskom priemysle (GFSEC
– Global Forum on Steel Excess Capacity).
V poradí 5. zasadnutie GFSEC sa uskutočnilo v Paríži,
Zdroj: DE PRES G20
v dňoch 25. – 27. septembra 2017 za účasti všetkých
členských krajín fóra (krajiny G20 a niektoré členské krajiny OECD, ktoré mali záujem o členstvo vo fóre)
a Sekretariátu OECD ako facilitátora. SR je členskou krajinou fóra z dôvodu svojich ekonomických
záujmov v oceliarstve. Počas zasadnutia SR zastupovala generálna riaditeľka sekcie zahranično-obchodnej
politiky a európskych záležitostí MH SR A. Krajčíková.

12

Počas fóra boli prerokované viaceré dôležité témy, najmä výsledky
zdieľania údajov o kapacitách surovej ocele, nových, či uzatvorených
oceliarňach na úrovni jednotlivých členských krajín fóra, ako aj na
nižších (lokálnych, regionálnych) úrovniach, výsledky údajov
o jednotlivých vládnych politikách na podporu oceliarskeho priemyslu
a najmä príprava 6 konkrétnych princípov pre nájdenie riešení pri
nadmerných kapacitách v oceliarstve.
Rozsiahla diskusia bola venovaná najmä príprave 6 konkrétnych
princípov pre ďalšie postupy politikov v tejto oblasti. Ide
o konkrétne záväzky v jednotlivých oblastiach (napr. zdržiavať sa
vládnych podpôr, či akýchkoľvek subvencií, posilniť rovnaké
zaobchádzanie pre štátne a súkromné spoločnosti v oceliarskom
priemysle, podporiť úpravy a tým znížiť nadbytočné kapacity a pod.).
Napriek enormnej snahe predsedníckej krajiny (Nemecko) sa však
nepodarilo nájsť kompromis ku všetkým 6 princípom. Počas
zasadnutia bola odsúhlasená štruktúra správy pre ministrov a lídrov
G20, ako aj schválení podpredsedovia fóra na rok 2018. Keďže
Argentína bude predsedníckou krajinou G20, stane sa aj predsedníckou
krajinou fóra a za podpredsedov boli zvolení EÚ a India.
Generálna riaditeľka sekcie ZOP a EZ MH SR
Andrea Krajčíková
Nemecko (predseda GFSEC v roku 2017) pozvalo ministrov
Zdroj: SM OECD
všetkých členských krajín fóra na zasadnutie do Berlína dňa 30. 11.
2017, kedy sa počas summitu lídrov krajín G20 uskutoční aj stretnutie ministrov GFSEC k oceliarskemu
priemyslu.

Pohľad na podnikanie 2017
OECD v publikácii “Pohľad na podnikanie 2017”
zverejnenej dňa 28. septembra 2017 predstavila pohľad na
podnikateľské aktivity a podnikanie. Od krízy v roku
2008 sa podnikateľské aktivity postupne zotavujú,
pričom vo väčšine krajín OECD nastal rast novovzniknutých spoločností. Rovnako počet bankrotov
poklesol vo väčšine krajín na predkrízovú úroveň.
Zo 14 krajín OECD, ktoré poskytli aktuálne údaje za
1. štvrťrok 2017, v deviatich krajinách nastal nárast
novo-vytvorených podnikov (Austrália, Belgicko,
Francúzsko, Maďarsko, Island, Nórsko, Švédsko, USA).

Zdroj: OECD

Podľa publikácie v ostatnom období významne
narástol počet samozámestnávateľov, čo čiastočne
reflektuje nástup tzv. “gig ekonomiky” charakterizovanej
flexibilnými pracovnými časmi, ktoré dopĺňajú alebo
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nahradzujú trvalé zamestnanie. Vzťah medzi touto ekonomikou a podnikateľskými aktivitami však nie je
úplne jednoznačný. Hoci väčšina flexibilných pracovníkov môže patriť do kategórie menších podnikateľov,
niektorí tiež poskytujú služby podľa rovnakých zmluvných podmienok ako u ostatných zamestnancoch.
Údaje OECD preukazujú, že väčšina novo-vytvorených podnikov končí počas prvého roku svojej
existencie, hoci existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Prežitie firmy po 1. roku bolo u 90%
spoločností vo Švédsku, USA, Luxembursku, Litve a Veľkej Británii, medzi 60-70% je to v Českej
republike, Poľsku, ale pod 55% napr. na Slovensku.
Start-upy v roku 2014 (čiže spoločnosti mladšie ako 2 roky) tvoria viac ako 20% všetkých firiem vo väčšine
krajín a viac ako 30% v UK, Maďarsku, Brazílii, Izraeli a Poľsku. Vo väčšine krajín OECD je to však menej
ako 10%.
Publikácia tiež vyzdvihuje rozdiely medzi pohlaviami z pohľadu medzinárodného obchodu. Podniky vedené
mužmi sú častejšie súčasťou medzinárodného obchodu ako podniky vedené ženami, pričom väčšinou
exportujú ďalším spoločnostiam. Firmy vedené ženami sú viac zamerané na individuálnych spotrebiteľov.

Zasadnutie na vysokej
úrovni k cestovnému
ruchu
Pri
príležitosti
100-ého
zasadnutia Výboru pre
cestovný
ruch
OECD
(4. októbra 2017) sa v dňoch
2. – 3. októbra 2017
uskutočnilo stretnutie na
vysokej úrovni k politikám
cestovného ruchu pre trvalo
udržateľný
a inkluzívny
rast.
Cestovný
ruch
zohráva
kľúčovú úlohu a je motorom
trvalo udržateľného rastu,
podporuje
zamestnanosť
a prináša
vyváženejšie
prínosy pre
spoločnosť.
S cieľom dosiahnuť všetky
tieto ciele bolo stretnutie
venované
aktívnym
politikám
podpory
cestovného ruchu, podpore
Účastníci zasadnutia na vysokej úrovni k politikám cestovného ruchu
Zdroj: Flickr OECD
jednotného/
uceleného
vládneho prístupu (wholeof-government approach), analýze aktuálnych megatrendov a využitiu investícií pre dosiahnutie trvalo
udržateľného a inkluzívneho rastu v oblasti cestovného ruchu (ďalej CR).
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Počas zasadnutia ministri zdôraznili, že CR je jedným
z najrozsiahlejších a najrýchlejšie rastúcich sektorov
svetovej ekonomiky s významným ďalším potenciálom rastu.
V krajinách OECD predstavuje 4,1% z HDP, 5,9%
zamestnanosti a 21,3% vývozu služieb. Vlády by mali
premyslieť svoje politiky na podporu CR pre zabezpečenie
väčšej diverzity, zníženia koncentrácie turistov do
najvýznamnejších destinácií a zaviesť dlhodobé stratégie,
ktoré sú ekologicky udržateľné a sociálne vyvážené. CR by
mal prispieť k vyváženejšiemu ekonomickému rastu
spravodlivo rozdelenému v rámci celej spoločnosti.
Viaceré krajiny prezentovali svoje vládne politiky
zamerané na podporu CR, ale na druhej strane napr.
Taliansko, či Japonsko poukázali na skutočnosť, že
v niektorých vybraných lokalitách a historických centrách
(Benátky, Kjóto) je nárast turistov neudržateľný a pre
zachovanie týchto historických lokalít sa budú zamýšľať
o možnostiach obmedzenia počtu turistov.
Radkyňa SM SR pri OECD J. Vanková a zástupkyňa MDRV
SR E. Romanová
Zdroj: SM OECD

CR zohráva dôležitú úlohu aj v SR. V roku 2016 bol
na Slovensku zaznamenaný najvyšší počet návštevníkov
v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu v celej samostatnej histórii SR. Celkový počet turistov
medziročne vzrástol o 16% a podobne príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu SR sa medziročne
zvýšili o viac ako 13%. Prvá polovica roku 2017 ukazuje, že cestovnému ruchu sa na Slovensku
naďalej darí a pokračuje vo svojom rastovom trende. Celkový počet turistov na Slovensku sa za prvých
šesť mesiacov roka 2017 zvýšil takmer o 10% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka 2016.
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Ručne maľovaná mapa atrakcií cestovného ruchu na Slovensku z roku 1948,
ktorá zdobila vstupnú halu OECD pri príležitosti zasadnutia k CR
Zdroj: SM OECD

Zasadnutia sa za SR zúčastnila riaditeľka Odboru medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu
Ministerstva dopravy a výstavby SR E. Romanová.
Pri príležitosti 100-ého zasadnutia Výboru OECD pre cestovný ruch sa konala aj výstava plagátov
členských štátov dokumentujúca vývoj cestovného ruchu v krajinách OECD od vzniku Výboru OECD pre
cestovný ruch. SR sa na výstave prezentovala kreslenou mapou atraktivít cestovného ruchu SR z roku 1948,
ktorá patrila medzi najstaršie plagáty výstavy zdobiace vstupnú halu sídla OECD v Paríži.

»» ENERGETIKA ««

3. Medzinárodný workshop NEA o zodpovednosti za jadrové škody, 18. – 20. október
2017, Bratislava
V dňoch 18. – 20. 10.
2017 sa v Bratislave
uskutočnil v poradí tretí
Medzinárodný Workshop
o
zodpovednosti
za
jadrové škody. Workshop
bol organizovaný Úradom
jadrového dozoru SR
(ÚJD) v spolupráci s
Agentúrou OECD pre
jadrovú
energiu
NEA/OECD,
pričom
v Bratislave sa konal už
druhýkrát.
Workshop
oficiálne
otvoril generálny riaditeľ
NEA/OECD William D.
Magwood IV.

Hlavná plenárna miestnosť workshopu
Zdroj: NEA

Workshop bol zameraný na hodnotenie implementácie platných medzinárodných dohovorov o
zodpovednosti za jadrové škody jednotlivých štátov, vrátane nekonvenčných štátov, za predpokladu, že
nadobudnú účinnosť všetky modernizované medzinárodné nástroje.
Výsledkom hodnotenia bolo posúdenie implementácie nasledovných nástrojov:
 Parížsky dohovor o zodpovednosti tretích strán v oblasti jadrovej energie;
 Dodatkový dohovor z Bruselu;
 Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody a Protokol z roku 1997 o
zmene a doplnení Viedenského dohovoru;
 Spoločný protokol o uplatňovaní Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru;
 Dohovor o doplnkovej kompenzácii za jadrové škody.
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Účastníci workshopu, Bratislava, 19. októbra 2017
Zdroj: NEA

Účastníci workshopu mali okrem iného možnosť diskutovať o právnych aspektoch odškodnenia obetí,
ktoré utrpeli jadrovú škodu v dôsledku jadrovej udalosti na jadrovom zariadení. Workshop poskytol
mimoriadne vhodné podmienky na výmenu skúseností a názorov v uvedenej problematike.
Agentúra pre jadrovú energiu (NEA) je špecializovanou organizáciou v rámci OECD, ktorá pôsobí od
roku 1958. Má 31 členských krajín. Je jedinou medzivládnou organizáciou, ktorá združuje krajiny Európy,
Severnej Ameriky a Ázie v rámci nepolitického fóra určeného na zdieľanie a rozširovanie znalostí a
skúseností v oblasti jadrovej energie. O významne Agentúry pre ČK OECD svedčí fakt, že z 35
členských krajín OECD je 30 krajín členom NEA. Poslaním NEA je pomáhať členským štátom
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v udržiavaní a v ďalšom rozvoji vedeckej, technologickej a
právnej základne, potrebnej pre bezpečné, environmentálne vhodné a hospodárne využívanie jadrovej
energie na mierové účely a prinášať hodnotenia a spoločný výklad základných otázok, ktoré sú podkladom
pre rozhodnutia vlád o jadrovej politike a pre širšiu analýzu politík OECD v oblasti energetiky a
udržateľného rozvoja.
SR disponuje bohatými skúsenosťami v rámci všetkých fáz životného cyklu jadrových zariadení a
širokým odborným potenciálom, ktorý môže poskytnúť aj na medzinárodnej úrovni, čo vytvára
predpoklady pre intenzívne zapojenie expertov SR do medzinárodnej spolupráce. ÚJD SR je gestorom
spolupráce s NEA na základe uznesenia vlády SR č. 245 z roku 2001, koordinuje spoluprácu SR s NEA a
zabezpečuje plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z tohto členstva. Zástupcovia ÚJD SR sa pravidelne
zúčastňujú na rokovaniach Riadiaceho výboru NEA (Steering Committee for Nuclear Energy), ktoré sa
konajú dvakrát ročne. Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková od roku 2015 zastáva funkciu
predsedníčky Riadiaceho výboru NEA.
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Hĺbková previerka energetického sektora SR, 9. - 13. októbra 2017, Bratislava
V dňoch 9. – 13. 10. 2017 sa v Bratislave uskutočnila v poradí tretia hĺbková previerka energetického
sektora (IDR SR 2017), ktorá je realizovaná Medzinárodnou energetickou agentúrou IEA. Tento typ
previerky predstavuje povinnú aktivitu pre všetky členské krajiny IEA (s periodicitou raz za 5 rokov), ktorou
sa vykonáva komplexná hĺbková kontrola sektora energetiky z pohľadu strategických energetických zdrojov
a ich prepojenia na infraštruktúru krajiny – prepojenie na dopravný sektor, sektor budov a životného
prostredia.
Previerky IDR SR 2017 boli
organizované
Ministerstvom
hospodárstva (MH SR), zúčastnili sa
ich členovia previerkového tímu IEA
(11 členný tím pozostávajúci zo
zástupcov Sekretariátu IEA a expertov z
vybraných členských krajín IEA).
Otvorenie previerkového týždňa ako aj
uvítanie 11 členného previerkového
tímu uskutočnil štátny tajomník MH
SR V. Ferencz, ktorý zdôraznil, že
energetická politika SR je jedna z
kľúčových priorít súčasnej vlády,
Previerkový tím IEA so zástupcami z MH SR (zľava doprava): H. Leander, C. Oliveira,
najmä
z hľadiska
energetickej
B. Comey, O. Kvarnstrom, V. Čarná (MH SR), A. van Bohemen, A. Žáková (MH SR),
bezpečnosti
a zachovania
A. Miller, M. Tommila, R. Mačuga (MH SR), P. Pikus, V. Zuberec, J. Petrovič (MH SR),
J. A. Kvalbein, M. Csordás
rovnovážneho energetického mixu.
Zdroj: NEA
Štátny tajomník V. Ferencz informoval
o dôležitosti jadrovej energetiky ako nízkouhlíkového zdroja, vyzdvihol ciele SR v oblasti zapájania
nízkouhlíkových technológií a v oblasti zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na
energetickom mixe SR. Pripomenul dôraz IDR SR 2017 na centrálne vykurovanie.
Zostava 11 členného previerkového tímu IEA: UK - Andrej Miller; NO - Jon Audun Kvalbein; IE - Bernie
Comey; HU - Márton Csordás; SE - Helena Leander; PT - Carlos Oliveira; PL - Paweł Pikus; EK/KOM Vladimír Zuberec; SEKR IEA - Aad van Bohemen; SEKR IEA - Oskar Kvarnström; SEKR IEA - Miika
Tommila, IEA.
Predpokladaný ďalší vývoj:
 na predbežné znenie odporúčaní musí SR zaslať písomné reakcie na Sekretariát IEA najneskôr do
13. novembra 2017;
 Sekretariát IEA pripomienky spracuje a na prelome rokov 2017/2018 bude pre SR distribuovať
predbežnú verziu Hĺbkového prehľadu SR – pripomienkovanie zo strany SR sa očakáva do konca
februára 2018;
 za účasti relevantných expertov z ústredia SR (sekcia energetiky, MH SR) na zasadnutí Stálej
skupiny pre dlhodobú spoluprácu (SLT) v marci 2018 bude Sekretariát prezentovať kľúčové zistenia
z hĺbkového prehľadu SR pred členskými krajinami IEA. Experti SR následne budú prezentovať
súčasné výzvy energetického sektora a oficiálne príjmu odporúčania IEA;
 oficiálne vydanie publikácie predmetného prehľadu (In-depth Review: Slovak Republic 2018) sa
očakáva v máji 2018;
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na pozvanie z ústredia SR (sekcia energetiky – MH SR) by mal kľúčové zistenia Správy o stave
energetického sektora SR následne oficiálne prezentovať výkonný riaditeľ IEA F. Birol v Bratislave.

Slávnostná recepcia pri príležitosti oficiálneho vstupu Argentíny a Rumunska
do NEA a NEA Databanky

Delegácia Argentíny s GR NEA W. D. Magwoodom a predsedníčkou
Riadiaceho výboru NEA M. Žiakovou
Zdroj: SM OECD

V poslednom čísle OECD
v skratke sme informovali o
podpise oficiálnych výmenných
listov o vstupe 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. Proces sa
sfinalizoval v októbri 2017, čím
Argentína a Rumunsko sa
prvýkrát ako členské krajiny
NEA zúčastnili riadneho
zasadania Riadiaceho výboru
NEA, ktorý sa konal v dňoch
24. - 25. októbra 2017.

Pri tejto príležitosti sa dňa 24. októbra 2017
konala v priestoroch Konferenčného centra
OECD slávnostná recepcia, ktorú organizoval
generálny riaditeľ NEA William D.
Magwood, IV. a predsedníčka ÚJD SR
a Riadiaceho výboru NEA M. Žiaková.
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.

Delegácia Rumunska s GR NEA W. D. Magwoodom a predsedníčkou Riadiaceho
výboru NEA M. Žiakovou
Zdroj: SM OECD
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»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««

Hodnotenie reforiem poľnohospodárskej politiky Európskej únie
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je hlavným
poľnohospodárskym politickým nástrojom Európskej únie.
Publikácia, ktorú v lete 2017 vydala OECD, je zameraná na
hodnotenie nových prvkov a inštitucionálneho kontextu
súčasnej SPP 2014-2020, schválenej Európskym parlamentom
a Európskou radou v decembri 2013. Špeciálna pozornosť je
v štúdii
venovaná
nástrojom
riadenia
rizika,
environmentálnym
opatreniam
(napr.
ekologické
poľnohospodárstvo alebo Natura 2000), ako aj novému
adaptačnému procesu a jeho implementačným krokom, či
opatreniam Programu rozvoja vidieka. Cieľom záverov
publikácie je poukázať na pomerne rovnaké prerozdelenie medzi
odvetviami a členskými krajinami pri znížení finančnej obálky
vyčlenenej na priame platby, a tiež informovať o budúcich
reformách SPP.
Podľa publikácie je SPP 2014-2020 napriek novým
charakteristickým
prvkom
akýmsi
pokračovaním
predchádzajúcej
SPP,
bez
významnejších
dopadov
na výroby,
Titulná strana publikácie „Hodnotenie reforiem
poľnohospodárskej politiky Eruópskej únie“
ceny či obchod. Nové povinné opatrenia sú v SPP zavedené
Zdroj: OECD
v rámci celkovo stabilného rozpočtu. Patria medzi ne
ekologické platby, ktoré sú podmienkou pre poľnohospodársku prax s cieľom dosiahnuť špecifické
environmentálne výstupy, ako aj platby na podporu nových mladých farmárov. SPP 2014-2020 je podľa
štúdie flexibilnejšia, ako počas predchádzajúceho obdobia: poľnohospodári majú v súčasnosti možnosť
čiastočne upravovať implementáciu niektorých povinných opatrení podľa vlastných podmienok,
a taktiež si môžu vyberať nepovinné opatrenia spomedzi priamych platieb.
Členské krajiny poňali túto flexibilitu rozličnými spôsobmi, ktorým sa časť publikácie venuje. Rámec
OECD odhadu podpory poľnohospodárskych výrobcov, ktorý kvantifikuje presuny politík, ako aj CAPRI
model sú v štúdii využité v rámci ex ante hodnotenia verejných výdavkov spojených s novými
opatreniami. Detailnejšie sú charakterizované dve politické dimenzie – ustanovenie nástrojov riadenia
rizika, a ich uchopenie členskými krajinami (1) a zoznam environmentálnych opatrení (2). Na základe týchto
elementov vyvodzuje publikácia viaceré závery a odporúčania. Štúdia je včasnou analýzou nových
opatrení hlavného poľnohospodárskeho nástroja EÚ, patrí k dlhodobo publikovanej sérii Hodnotení
reforiem poľnohospodárskych politík, a dopĺňa doterajšiu prácu OECD v oblasti SPP, ktorá bola zverejnená
v roku 2011.
Publikácia je dostupná na webstránke http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/evaluation-ofagricultural-policy-reforms-in-the-european-union_9789264278783-en.
20

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««

V OECD zasadal Výbor pre environmentálnu politiku, počas ktorého bol generálny
riaditeľ Ministerstva životného prostredia SR M. Chrenko zvolený na post
podpredsedu Byra Výboru pre rok 2018
V dňoch 4. – 6. októbra 2017 sa
v priestoroch OECD konalo zasadnutie
Výboru OECD pre environmentálnu
politiku (EPOC), ktorého hlavnými
bodmi boli diskusia týkajúca sa Plánu
práce EPOC-u pre biennium 20192020
a informovanie
národných
delegátov
EPOC-u
o aktuálne
prebiehajúcej
i pripravovanej
práci
Direktoriátu
OECD
pre
životné
prostredie.

(zľava): M. Pažinková, tretia tajomníčka SM SR pri OECD, A. Cox, zastupujúci riaditeľ
Direktoriátu OECD pre ŽP, M. Chrenko, GR MŽP SR, A. Plantin, výkonná riaditeľka OECD
Výboru EPOC
Zdroj: SM SR pri OECD
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Jeden z bodov zasadnutia sa týkal
vymenovania nového zloženia Byra
EPOC-u, počas ktorého bol jednohlasne
schválený
všetkými
členskými
krajinami
OECD
dokument
s
návrhom ustanovujúcim generálneho
riaditeľa Sekcie environmentálnej
politiky,
EÚ
a medzinárodných
vzťahov MŽP SR M. Chrenka za
podpredsedu Výboru EPOC pre rok
2018, s možným obnovením počas troch
nasledujúcich rokov. Novým predsedom
Byra EPOC-u sa v roku 2018 stane N.
Lacasta, prezident portugalskej Agentúry
pre životné prostredie.

Uplynulé
zasadnutie
EPOC-u
bolo
posledným zasadnutím, na ktorom bol
prítomný
S.
Upton
ako
riaditeľ
Direktoriátu OECD pre životné prostredie.
Po vyše 7 rokoch na tomto poste S. Upton
odchádza na Nový Zéland, kde bude pôsobiť
ako Komisár Národnej rady Nového Zélandu
pre životné prostredie. O novom riaditeľovi
Direktoriátu bude Stála misia SR pri OECD
informovať po jeho vymenovaní. Do tej doby
bol na post zastupujúceho riaditeľa
vymenovaný A. Cox, ktorý doteraz zastával
pozíciu zástupcu S. Uptona. Počas
zasadnutia bol delegátom predstavený aj M.
Kono, nový zástupca GT OECD, ktorý
bude, okrem iného, pokrývať v OECD
agendu ŽP.

(zľava) S. Upton, odchádzajúci riaditeľ Direktoriátu OECD pre ŽP
a M. Chrenko, GR MŽP SR
Zdroj: SM SR pri OECD

Reflexia o Pláne práce EPOC-u v rokoch 20192020 budovala na strategických orientáciách zameraných na 4 hlavné oblasti:
- Posilnenie zamerania práce EPOC-u na individuálne výzvy krajín, v rámci ktorého SR uvítala
diskusiu a podporila zachovanie hodnotení environmentálnych výkonností členských krajín do
budúceho, štvrtého cyklu, ich zefektívnenie a koordináciu s preskúmaním vykonávania
environmentálnych právnych predpisov od Európskej komisie, ako aj peer-to-peer learning;
- Nové výzvy v zelenej mobilite a transporte, kde SR zdôraznila dôležitosť ozelenenia dopravy
(znečistenie ovzdušia) a angažovanosti všetkých aktérov;
- Biodiverzita a ekosystémy;
- Pobrežné oblasti.
V nadväznosti na diskusiu členských štátov požiada EPOC jemu podriadené pracovné skupiny, aby ju
zohľadnili v rámci hodnotenia ich aktuálne prebiehajúcej práce, a zároveň im odporučí, aby zabezpečili
silnejšie prepojenie ich práce s Agendou 2030 a cieľmi pre trvalo udržateľný rozvoj (SDGs).
Sekretariát OECD počas zasadnutia informoval delegátov o horizontálnej práci OECD v oblasti zeleného
rastu, inkluzívneho rastu, v oblasti digitalizácie, o vydaní publikácií o vplyve environmentálnych politík na
environmentálnu a ekonomickú výkonnosť a o rozrastaní miest, ako aj o vypracovaní návrhu Odporúčaní
Rady OECD pre Register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok.
Na záver zasadnutia informovala súčasná predsedníčka EPOC-u, W. Smith z USA, o stretnutí
s Hodnotiacim výborom OECD (EC) zameranom na pravidlá hĺbkového hodnotenia (IDE) EPOC-u,
ktorý bude spustený v novembri 2017, a bude trvať jeden rok. Po jeho zavŕšení bude v novembri 2018
odovzdaný so zhrňujúcou správou Rade OECD. S druhým IDE bude zároveň prebiehať aj štúdia
nezávislým hodnotiteľom (pod dohľadom EC OECD), ktorej cieľom bude zhodnotiť vplyvy a dopady
práce a výstupov EPOC-u. Táto štúdia bude použitá ako vstup do IDE.
Najbližšie zasadnutie EPOC-u sa bude konať v dňoch 16. – 18. apríla 2018.
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4. Fórum OECD pre
zelené financie a investície
V dňoch 24. a 25. októbra 2017 sa v
OECD uskutočnilo 4. Fórum OECD
pre zelené financie a investície (OECD
Forum on Green Finance and
Investment,
GIFF),
ktoré
bolo
organizované Centrom OECD pre zelené
financie a investície. Cieľom fóra bolo
podporiť
myšlienku
nákladovo
Zdroj: OECD
účinných
politík,
podporených
dôkladnou analýzou založenou na dôkazoch, a zároveň poukázať na porozumenie perspektív a obmedzení
investorov, ktorí sú hnacím motorom prechodu na zelené a udržateľné hospodárstvo.
Fórum združuje vedúcich aktérov z oblasti zeleného financovania a komunity investorov, a to
v záujme podporiť dostatočnú angažovanosť, spoluprácu a aktivitu v oblasti zelených financií
a investícií. Medzi nich patria inštitucionálni investori, správcovia aktív, ministerstvá financií a centrálne
banky, finanční regulátori, komerčné a investičné banky, medzinárodné klimatické fondy, multilaterálne
rozvojové banky, zelené investičné banky, korporácie, občianska spoločnosť, filantropický sektor a iné.
GIFF, ktoré je v súčasnosti hlavným výročným globálnym podujatím Centra OECD pre zelené financie
a investície, prilákalo aj tvorcov politík na vysokej úrovni, a kľúčových aktérov v oblasti zelených financií
a investícií z celého sveta, aby mohli otvorene diskutovať o opatreniach posúvajúcich globálnu agendu
zeleného financovania vpred.
Tohtoročné GIFF bolo zamerané na štyri hlavné diskusné témy:
- Prechod od krátkodobých opatrení k dlhodobým ambíciám skúmajúc pokrok dosiahnutý od
prijatia Parížskej dohody (opatrenia) a očakávania počas najbližších 5-15 rokov (ambície): NDCs,
SDGs, nízkouhlíkové opatrenia, mobilizácia investícií do zelenej infraštruktúry;
- Príležitosti pre zelené investície s lepším plánovaním a mobilizáciou: návrh a dodanie
prostriedkov zelených projektov v oblasti infraštruktúry, podpora národných nízkouhlíkových
plánov, odklon od projektového k holistickému prístupu, zelené technológie;
- Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo prostredníctvom udržateľného finančného
systému: fungovanie takého finančného systému, ktorý zabezpečí prechod na nízkouhlíkové a zmene
klímy odolné hospodárstvo, t.j. systému prepojeného s makroekonomickými aspektmi finančnej
stability, systémových rizík, účtovných pravidiel, či správcovských povinností. Diskusie budú stavať
na kľúčových iniciatívach, pracovných a expertných skupinách, a tiež na relevantnej práci OECD
v tejto problematike;
- Kanály zelených financií a investícií: kľúčové prístupy pre financovanie zelených projektov
v mestách, úloha zelených dlhopisov, investičné platformy a platformy financovania
inštitucionálnych investícií do zelenej infraštruktúry v rozvíjajúcich sa a novovznikajúcich
ekonomikách (zmiešané financie), financovanie adaptácie.
Účastníci sa zhodli, že dosahovanie cieľov Parížskej dohody, ako aj širší súbor environmentálnych cieľov
prepojených s SDGs budú vyžadovať:
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-

-

-

-

Snahu na úrovni krajín rýchlo
a účinne
podporiť
dekarbonizáciu
a
odolnosť
v rámci všetkých sektorov;
Správne zosúladené politiky
naprieč všetkými úrovňami vlád;
Silnú a koherentnú signalizáciu
správne zacielených politických
intervencií v záujme zaangažovať
a zmobilizovať
priemysel
a súkromné
financovanie
s podporným
investičným
prostredím;
Posilniť globálnu spoluprácu
Y. Koike, guvernérka mesta Tokio počas otváracieho príhovoru GIFF
Zdroj: OECD
medzi štátnymi a neštátnymi
aktérmi, nevynímajúc finančnú
a technickú podporu pre rozvíjajúce sa krajiny;
Monitoring pokroku v oblasti zelených investícií a financií, ako aj environmentálnych výstupov

Úvodným vystúpením otvorili tohtoročné GIFF Y. Koike, guvernérka mesta Tokio, a B. Poirson,
štátna tajomníčka ekologickej a solidárnej transformácie Francúzska.
GIFF sa od roku 2014 koná každoročne, a jeho cieľom je podporiť dialóg a porozumenie medzi širokým
spektrom krajín a inštitúcií, ktoré majú záujem zapojiť sa do mobilizácie súkromných investícií
financujúcich nízko-uhlíkovú a voči zmene klímy odolnú infraštruktúru.
Viac informácií je dostupných na webstránke http://www.oecd.org/cgfi/forum/.

»» REGIONÁLNY ROZVOJ ««

V Čile sa konalo 1. zasadnutie OECD
zamerané na tému banských regiónov
V dňoch 5. – 7. októbra 2017 sa v čilskom meste
Antofagasta konalo 1. zasadnutie OECD
venujúce sa problematike banských regiónov.
Jeho primárnym cieľom bolo vybudovať sieť pre
zdieľanie vedomostí o otázkach regionálneho
rozvoja v regiónoch a mestách špecializovaných
na banský a ťažobný priemysel, a to v záujme
podporiť ich produktivitu a blahobyt. Táto sieť by
mala byť zložená z expertov štátnej správy,
tvorcov politík a odborníkov, ktorí majú poradnú
funkciu v oblasti banského priemyslu. Zámerom

Zdroj: OECD
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podujatia je byť tzv. štartovacím bodom pri vytváraní platformy na zdieľanie skúseností a vyvíjanie
strategického rámca medzi banskými regiónmi a ich mestami.
Vnútroštátne regionálne celky so silným zastúpením banského a ťažobného priemyslu predstavujú
významný prínos pre hospodársky rozvoj v členských i nečlenských krajinách OECD. Banské regióny
majú potenciál prilákať investície a zvýšiť produktivitu, čo je základným faktorom v rámci rastúceho
svetového dopytu po mineráloch. V záujme plne využiť tento potenciál je potrebné implementovať také
národné a medzinárodné politiky, ktoré berú ohľad na diverzifikačné potreby blahobytu, životného
prostredia a hospodárstva banských regiónov a ich miest.
Príležitosti a výzvy spojené so
zameraním na baníctvo majú
tendenciu sa na regionálnej úrovni
ešte znásobovať, a majú rozličné
dopady
v rôznych
vidieckych
regiónoch a mestách. Medzinárodná
skúsenosť poukazuje na fakt, že
v prípade
úspešného
zvládnutia
komplexných a vzájomne prepojených
výziev má banský priemysel
významný potenciál pre podporu
procesu dlhodobého rozvoja.
Zdroj: OECD

Tieto výzvy zahŕňajú:
- Ťažkosti pri diverzifikácii miestnych ekonomík a boj s environmentálnymi externalitami;
- Riadenie spoločenských problémov spojených s pracovnou silou pôsobiacou v banskom priemysle;
- Boj s rastúcimi nerovnosťami.
Zasadnutie bolo otvorené príhovormi A. Williams, čilskou ministerkou pre baníctvo, J. M. Biseta,
viceministra pre banskú politiku Ministerstva energetiky a baníctva Argentíny a M. A. Cantú Suáraza,
viceministra pre banský priemysel Ministerstva hospodárstva Mexika. Zasadnutia sa zúčastnili lídri
a profesionáli z regionálnych a národných vlád, z priemyslu (banské spoločnosti, dodávatelia, priemyselné
združenia), mimovládne organizácie a organizácie s edukačným charakterom, ako aj experti na banský
a ťažobný priemysel z členských i nečlenských krajín OECD.
Na zasadnutí odzneli prezentácie národných i medzinárodných expertov, ako aj politických a priemyselných
lídrov; vytvorili sa príležitosti na nadväzovanie kontaktov; a vymieňali sa informácie o:
- politikách na rozvoj takého banského priemyslu, ktorý podporuje produktivitu a inovácie;
posilnení snáh o diverzifikáciu v rámci aktivít spojených s banským priemyslom; vedení miest
a regiónov k diverzifikovanému a konkurencieschopnému hospodárstvu;
- osvedčených postupoch pre kvalitný život, ktorých cieľom je čeliť výzvam spojeným
s blahobytom, ovplyvňujúcim mestá a regióny s vysokou mierou závislosti na banských aktivitách
a ťažobnom priemysle;
- Regionálnom riadení a osvedčených modeloch, ktoré riešia komplexné vzťahy medzi národnými
vládami, banským priemyslom a miestnymi zainteresovanými stranami, vo vzťahu k otázkam
hospodárskeho rozvoja a blahobytu.
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Hlavným výstupom zasadnutia je strategický rámec na podporu spolupráce medzi jednotlivými
banskými regiónmi a ich mestami vo vyššie spomenutých oblastiach, ako aj stratégia pre najbližšie kroky.
Práca OECD v oblasti regionálneho rozvoja je navrhnutá tak, aby podporovala regióny a národné vlády pri
implementácii politík, ktoré čelia výzvam integrovaným spôsobom, a zároveň sú schopné fungovať ako
platforma pre zdieľanie vedomostí a prijímanie opatrení na medzinárodnej úrovni. OECD presadzuje
prepájanie expertízy v otázke regionálneho a vidieckeho rozvoja s banským sektorom, dopravou
a logistikou, zručnosťami, životným prostredím a inými relevantnými politickými oblasťami.
Viac informácií je dostupných na webstránke http://www.oecd.org/regional/regional-policy/miningregions.htm.

»» DOPRAVA ««

Nemecko potvrdilo, že bude hosťujúcou krajinou Výročného samitu
ministrov dopravy ITF až do roku 2020
Na okraj frankfurtskej Motor
Show podpísali dňa 14. septembra
2017 Y. T. Kim, generálny
tajomník ITF, a A. Dobrindt,
nemecký
minister
dopravy
grantovú dohodu nemeckej vlády
pre Výročný samit ITF. Podľa
dohody prispeje nemecká vláda
sumou 1,2 milióna EUR k
Zdroj: ITF
celkovej sume usporiadania
samitu. Ten sa bude naďalej
konať v nemeckom Lipsku, ktorý bol nedávno opätovne schválený ako dejisko samitu, aj po pravidelne sa
konajúcom a vysoko konkurenčnom tendri. Východonemecké mesto hosťuje samit už od roku 2008, kedy
sa prvýkrát konal. Ruka v ruke s Nemeckom, ITF sa podarilo vybudovať z Výročného samitu ITF
v Lipsku najdôležitejšie podujatie v oblasti dopravnej politiky, ktoré má svetovú značku, je svetovou
jednotkou svojho druhu, a je to „must-attend“ podujatie. Generálny tajomník ITF Y. T. Kim vyjadril
potešenie z pokračujúcej podpory vlády Nemecka počas najbližších troch rokov. Obnova tohto hodnotného
partnerstva podľa neho prispeje k rozvinutiu samitu, podpore podujatia v oblasti inovácií a rastu, a
prilákaniu účastníkov z celého sveta.
V roku 2018 sa tento samit, často prezývaný „Davos dopravy“, bude konať v dňoch 23. – 25. mája
2018, a jeho nosnou témou budú „Bezpečnosť a ochrana v doprave“.
Viac informácií o najbližšom samite je dostupných na webstránke https://2017.itf-oecd.org/2018-summit.
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Bezpečnosť na cestách potrebuje presnejšie údaje
Zvyšovanie
kvality
údajov
o cestnej
bezpečnosti je základom znižovania počtu
úmrtí a zranení na cestách. Táto myšlienka je
hlavným odkazom Marakéšskej deklarácie,
prijatej
medzinárodnými
expertmi
pre
bezpečnosť na cestách z viac ako 40 krajín,
ktorí sa stretli v marockom Marakéši počas
6. konferencie Medzinárodnej skupiny pre
údaje a analýzy dopravnej bezpečnosti
(IRTAD), ktorá sa konala v dňoch 10. – 12.
októbra 2017. Experti pre bezpečnosť na
cestách z celého sveta prijali tzv. „Marakéšsku
deklaráciu pre lepšie údaje o bezpečnosti,
v záujme dosiahnutia lepších výstupov
v oblasti bezpečnosti“.

-

Hlavným cieľom 6. konferencie IRTAD bola
diskusia o zlepšeniach v oblasti kvality
systémov údajov a analýz údajov podporou
prenosu
znalostí
medzi
účastníkmi
Zdroj: IRTAD
konferencie prostredníctvom:
Diskusie o metodologických otázkach v záujme zlepšenia zberu údajov a analýzy o cestnej
bezpečnosti na národnej i miestnej úrovni;
Poukázanie na nedávno vytvorené iniciatívy zlepšujúce kvalitu zberu a analýz údajov o bezpečnosti;
Prezentácia najnovšieho výskumu a analýzy v rámci skupiny IRTAD.

Každý rok zomrie na cestách približne 1,3 milióna osôb, a 20-50 miliónov ľudí sa zraní pri cestných
zrážkach po celom svete. Cieľom OSN je v blízkej budúcnosti znížiť toto hrozivé číslo až o polovicu.
Deklarácia prijatá počas posledného dňa konferencie obsahuje viacero odporúčaní zameraných na
tvorcov politík, ako aj ďalších globálnych lídrov zodpovedných za bezpečnosť na cestách. Medzi tieto
odporúčania patria napríklad:
- jasne identifikovať, ktoré údaje sú potrebné v záujme prijať rozhodnutia týkajúce sa bezpečnosti na
cestách;
- bojovať proti uvádzaniu nepravdivých údajov o cestných zrážkach a dopravných nehodách;
- využívať viacero údajov o zrážkach s následkom zranení – údaje o úmrtí sú nedostatočné na plné
porozumenie problémov bezpečnosti na cestách. Spoločná definícia zranení pomôže pri
porovnávaniach;
- lepšie vedomosti o bezpečnosti na cestách závisia aj od lepšej výkonnosti indikátorov bezpečnosti,
informácií o kontexte a údajov o vystavení;
- povoliť národným agentúram analyzovať a publikovať údaje o bezpečnosti na cestách zozbierané na
miestnej i národnej úrovni;
- monitorovať hlavné rizikové faktory: zverejniť výsledky a využiť ich na adaptáciu stratégií cestnej
bezpečnosti;
- harmonizovať údaje o cestnej bezpečnosti založené na spoločných definíciách a vyvinúť spoločnú
metodológiu pre správne nastavené porovnávanie;
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-

zdieľať údaje o cestnej bezpečnosti medzi jednotlivými krajinami a spolupracovať v rámci
medzinárodných iniciatív. Porovnávanie medzi krajinami, regiónmi, či mestami sa preukázalo ako
účinné napr. v prípade Regionálneho observatória pre cestnú bezpečnosť v Latinskej Amerike.

Podľa Y. T. Kima, generálneho tajomníka ITF, sú správne údaje o bezpečnosti na cestách základom pre
dosiahnutie cieľov cestnej bezpečnosti, stanovených ambicióznymi krajinami, a prispievajú k SDGs.
Y. T. Kim predstavil počas zasadnutia IRTAD-u aj Výročnú správu o bezpečnosti na cestách pre rok 2017
(informácia v aktuálnom vydaní Anotácií), ktorá obsahuje najnovšie údaje o bezpečnosti na cestách.
Spoľahlivé údaje sú podľa F. Wegmana, predsedu skupiny IRTAD základom pre porozumenie,
hodnotenie a monitoring povahy a rozsahu problému bezpečnosti na cestách a s ňou spojených
riešení.
Na programe konferencie bol aj špeciálny panel zameraný na projekt „SaferAfrica“, ktorý je financovaný
Európskou komisiou, a ktorého cieľom je zriadenie platformy pre dialóg medzi Afrikou a Európou,
zameraný na bezpečnosť na cestách a otázku riadenia dopravnej premávky.
Viac informácií o IRTAD-e je dostupných na webstránke https://www.itf-oecd.org/IRTAD.

»» ZDRAVOTNÍCTVO ««

Zdravotnícke systémy duševného zdravia v krajinách OECD

Zdroj: OECD

Duševné poruchy sú jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich kategórií zaťaženia chorobami,
ktorej musia zdravotnícke systémy čeliť, a často predstavujú väčšiu záťaž, než srdcovocievne ochorenia
či rakovina. Vzhľadom na fakt, že sa spoľahlivosť zabezpečenia nemocničnej liečby znižuje – počet
psychiatrických nemocničných lôžok vo väčšine krajín OECD klesá – krajiny často bojujú s poskytnutím
vhodnej liečby pre pacientov. Mnoho ľahkých až stredne náročných duševných ochorení nie je správne
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diagnostikovaných a liečených, čo znamená, že existuje určitá časť obyvateľstva trpiaca istou formou
duševnej choroby bez toho, aby bola odhalená a kategorizovaná.
Duševné ochorenia zároveň tvoria významný podiel (najmä verejných) výdavkov na zdravotnú
starostlivosť. Podľa odhadov OECD sa úroveň výdavkov na duševné poruchy a poruchy správania značne
líšia medzi jednotlivými krajinami. Rozdiely sú markantné aj v rámci vstupov, klinických výsledkov
a ukazovateľov kvality zdravotnej starostlivosti.
Vzhľadom na rozsiahle zaťaženie spôsobené duševnými chorobami, ako aj na rozdiely vo financovaní,
poskytovaní starostlivosti a výsledkoch, existuje značný záujem o posilnenie zdravotníckych systémov
duševného zdravia, ako aj o meranie výkonnosti objektívnym a štandardizovaným spôsobom. Zároveň
jestvuje veľký potenciál výmeny informácií a zdieľaní osvedčených postupov medzi členskými
krajinami OECD. V záujme dosiahnuť vysokokvalitnú liečbu založenú na dôkazoch, vhodné meranie
výstupov a dostatočnú hodnotu za peniaze v zdravotníckych systémoch duševného zdravia v krajinách
OECD, je potrebné odviesť ešte mnoho práce.
Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia zverejnila OECD dňa 10. októbra 2017 dokument
„Porozumenie efektívneho prístupu na podporu duševného zdravia a prevencie duševných ochorení“
(Pracovný dokument OECD v oblasti zdravia č.97), ktorého súčasťou je aj príloha s príkladmi z praxe.
Zdravotné, spoločenské a ekonomické dopady zlého duševného zdravia sú značné, a preto je viac
pozornosti v súčasnosti smerovanej na prijímanie opatrení podporujúcich zlepšenie duševného zdravia
a blahobytu, ako aj na hodnotenie poznatkov o účinnosti a efektívnosti nákladov. V prípade, že budú
správne implementované a účinné, môžu takéto opatrenia potenciálne pomôcť predísť niektorým z týchto
nepriaznivých vplyvov. Podľa dokumentu existuje rozsiahla základňa dôkazov účinných a efektívnych
nákladov, ktoré podporujú duševné zdravie a predchádzajú zlému duševnému zdraviu. Opatrenia a
programy na podporu duševného zdravia a prevencie sú však veľmi nerovnomerné nielen medzi
krajinami, ale aj v rozličných častiach života. Podľa dokumentu by malo byť viac záujmu venovaného na
implementáciu opatrení zameraných na nezamestnané osoby a na staršiu generáciu.

Prehľady verejného zdravotníctva OECD
OECD Prehľady verejného zdravotníctva poskytujú
hĺbkovú analýzu a politické odporúčania v záujme
posilnenia prioritných oblasti systémov verejného
zdravotníctva krajín, kladúc dôraz na príklady
osvedčených postupov, ktoré umožňujú poučiť sa zo
zdieľaných skúseností, ako aj zo šírenia inovatívnych
prístupov. Oblasti pokryté v rámci tejto série
zdravotníckych prehľadov zahŕňajú nezdravé stravovanie
a obezitu,
predchádzanie
nebezpečnej
konzumácii
alkoholu, zdravotné prehliadky a preventívne vyšetrenia,
reakcie na núdzové stavy verejného zdravia a iné. Systémy
zdravotnej starostlivosti sa v krajinách OECD
Zdroj: OECD
nachádzajú pod narastajúcim tlakom spoločenských
zmien a novovznikajúcich zdravotných výziev, ktoré vyžadujú silnú reakciu v oblasti verejného zdravia:
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Demografické zmeny a starnúce obyvateľstvo
- demografické zmeny a starnúce obyvateľstvo majú dopad na národný sociálny a zdravotnícky
systém, a je vyššia pravdepodobnosť, že starší ľudia budú mať viacnásobné komorbidity, a že bude
zdravotná starostlivosť o nich nákladná;
Chronické neprenosné ochorenia
- chronické neprenosné ochorenia (NCDs) predstavujú jednu z najväčších výziev pre zdravotnícke
systémy v krajinách OECD. Zmeny v životnom štýle obyvateľov spojené so spoločenskodemografickými zmenami spôsobili epidemiologický posun, ktorý podporil zaradenie NCDs na
prvé miesto medzi príčinami úmrtia a zaťaženia chorobami. Zatiaľ čo niektoré rizikové faktory,
akými sú napríklad fajčenie, mali tendenciu klesať, iné, ako napríklad nezdravé stravovanie a sedavý
životný štýl sa šíria veľmi rýchlo, a podporujú tak výskyt NCDs;
Duševné zdravie a neurologické poruchy
- duševné zdravie a neurologické poruchy, zahŕňajúc Alzheimerovu chorobu a demenciu u starších
osôb sa značne rozšírili, a to najmä kvôli nárastu očakávanej dĺžky života;
Prenosné choroby
- prenosné choroby sa opätovne začínajú rozširovať a predstavujú nové výzvy. Mnoho zlepšení
zdravotného stavu, ktoré sa podarilo modernej medicíne dosiahnuť v poslednom storočí bolo
založených na schopnosti predísť a liečiť prenosné choroby. V súčasnosti však mnoho infekčných
chorôb, ktorých šírenie bolo pod kontrolou, sa objavuje v omnoho agresívnejších formách, ako
napríklad infekcie odolné voči antibiotikám, či vypuknutia vírusových nákaz, akými sú ebola alebo
prasacia chrípka;
Núdzové stavy verejného zdravia
- núdzové stavy verejného zdravia, zahŕňajúce environmentálne katastrofy, majú škodlivý
a dlhodobý vplyv na spoločnosť – systémy verejného zdravotníctva tak môžu zohrať kľúčovú úlohu
pri podpore odolnosti národných zdravotníckych systémov po katastrofických udalostiach.
Tieto výzvy sú transformatívne a nie je možné im čeliť len prostredníctvom liečby; vyžadujú totiž vhodne
koordinovaný, celosystémový prístup a silný systém verejného zdravotníctva. Silnejšie systémy
verejného zdravotníctva, pripravené čeliť týmto aj ďalším výzvam sú dôležité nielen pre jednotlivcov, ale aj
pre spoločnosť ako celok. Môžu pomôcť znížiť záťaž chorôb a úmrtí, ktorým je možné predísť, a zároveň sú
schopné prispieť k silnejším a udržateľnejším systémom zdravotnej starostlivosti udržiavajúc obyvateľov
v dobrom zdraví a mimo nemocníc, čo podporuje väčší hospodársky rast. Silné systémy verejného
zdravotníctva by mali zahŕňať celé spektrum iniciatív, kompetencií a opatrení na dosiahnutie ich
primárneho cieľa, ktorým je udržanie a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, a podpora silných
a odolných systémov zdravotnej starostlivosti. OECD Prehľady verejného zdravotníctva sú navrhnuté
takým spôsobom, aby pomohli krajinám podporiť ich zdravotnícke systémy pri predvídaní, predchádzaní
a odpovedaní na riziká a výzvy verejného zdravotníctva čo najúčinnejším spôsobom.
V októbri 2017 zverejnila OECD Prehľad verejného zdravotníctva Čile, a v roku 2018 sa očakáva
zverejnenie Prehľadu pre Japonsko a Kóreu.
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»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««

Zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni (DAC HLM)
V dňoch 30. a 31. októbra
2017 sa v OECD uskutočnilo
dvojdňové
zasadnutie
Výboru pre rozvojovú
pomoc (DAC) na vysokej
úrovni (DAC HLM). Takéto
zasadnutia
sa
konajú
približne raz za dva roky a sú
priestorom na to, aby vedúci
predstavitelia
rozvojových
rezortov
prediskutovali
zásadné otázky politického
smerovania medzinárodnej
rozvojovej
spolupráce

Zdroj: OECD

a prijali
rozhodnutia o strategickom zameraní
práce
a výsledkov výboru. Delegáciu SR na zasadnutí viedla Karla
Wursterová, generálna riaditeľka sekcie medzinárodných
organizácií, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na
okraj zasadnutia sa tiež uskutočnilo stretnutie generálnych
riaditeľov z krajín Vyšehradskej štvorky o spoločných záujmoch
v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce.
Kľúčovým výsledkom zasadnutia bolo prijatie nového mandátu
a strategického smerovania DAC. Podľa nového mandátu je
hlavnou rolou výboru „zveľaďovať rozvojovú spoluprácu a ďalšie
relevantné politiky s cieľom prispieť k implementácii Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj, a to vrátane udržateľného
a inkluzívneho hospodárskeho rozvoja, odstraňovania chudoby,
zlepšovania životných štandardov v rozvojových krajinách
s cieľom vytvárať budúcnosť, v ktorej žiadna krajina nebude
odkázaná na rozvojovú pomoc.“ Za priority pre nasledujúcich päť
rokov boli ustanovené: mobilizovanie zdrojov na dosahovanie
účinného rozvoja, učenie sa z osvedčených postupov rozvojových
aktérov, hľadanie príležitostí pre inovovanie postupov, úzka
spolupráca s prijímajúcimi krajinami a ďalšími zaangažovanými
aktérmi, transparentnosť a efektívne metódy práce. Zasadnutie tiež
jasne pripomenulo dôležité funkcie tvorby medzinárodných
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GR SMOP K. Wursterová počas zasadnutia
DAC HLM
Zdroj: SM OECD

štandardov a monitorovania efektívnosti medzinárodnej spolupráce a umožnilo lepšie ukotvenie
prebiehajúcej činnosti výboru v dôležitých medzinárodných dohovoroch v oblasti rozvoja a v oblasti zmeny
klímy.
Na zasadnutí boli zavŕšené rokovania k základným princípom poskytovania tzv. zmiešaného rozvojového
financovania („blended finance“), ktoré upravujú transparentné a efektívne združovanie verejných
a súkromných zdrojov financujúcich medzinárodný rozvoj, ako napríklad prostredníctvom Európskeho
fondu pre udržateľný rozvoj. Ďalej bol schválený spresňujúci výklad smerníc DAC pre oblasť výdavkov
na vnútroštátnu podporu utečencov na území donorských krajín. Ten umožňuje krajinám započítať ako
rozvojovú pomoc náklady na pomoc utečencom na svojom území v priebehu azylového konania v rozsahu
12 mesiacov (napr. na stravovanie, ubytovanie, určité typy vzdelania, základnú zdravotnú, psychologickú a
sociálnu pomoc, dobrovoľnú repatriáciu utečencov a i.). Prediskutované boli tiež otázky prepojenosti
rozvojových, humanitárnych a stabilizačných či mierotvorných aktivít, inovácie v rozvojovej
spolupráce a sledovania finančných a iných tokov rozvojového úsilia nad rámec oficiálnej rozvojovej
pomoci (ODA) prostredníctvom pripravovaného kontinua indikátorov s pracovným názvom TOSSD
(Total official support for sustainable development). Členovia sa tiež dohodli hľadať správny spôsob toho,
ako umožniť krajinám, ktoré z dôvodu svojho rozvoja opustili zoznam oprávnených poberateľov ODA,
vrátiť sa na tento zoznam v prípade, že ich rozvoj bol zvrátený napríklad v dôsledku klimatickej katastrofy.
Závery zo zasadnutia vrátane spoločného komuniké sú dostupné online na http://www.oecd.org/dac/DACHLM-2017-Communique.pdf.

Hodnotenie rozvojovej spolupráce Luxemburska v OECD za účasti hodnotiteľov zo SR
Dňa 27. septembra 2017 bol ukončený proces hodnotenia
systému
rozvojovej
spolupráce
Luxemburska
prostredníctvom partnerských krajín vo Výbore OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC peer review), v ktorom
Slovenská republika spoločne s Dánskom plnili funkciu
hodnotiteľov. Pri hodnotení Luxemburska bola prvýkrát
aplikovaná modernizovaná metodika peer reviews
čerpajúca z Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a
ďalších medzinárodných dohovorov v rozvojovej
a humanitárnej oblasti prijatých po roku 2014.
Luxembursko je vo výslednej správe hodnotené ako
príkladný donor s kvalitnými politickými a operačnými
mechanizmami, vysokou mierou financovania a
efektívnosti rozvojovej spolupráce.
Luxembursko na zasadnutí zhodnotilo prínosnosť
hodnotiaceho procesu a informovalo o hlavných
politických princípoch svojej rozvojovej spolupráce,
Zdroj: OECD
prínosoch svojho predsedníctva v Rade EÚ počas
Európskeho roka rozvoja (2015) v rozvojovej agende,
o svojich nedávnych inováciách v rozvojovej spolupráci a osobitne o dôležitosti, ktorú prikladá k rozvoju
finančného sektora a občianskej spoločnosti. Osobitné tematické body boli venované poskytovaniu
rozvojovej spolupráce v kontextoch bezpečnostnej nestability prijímajúcich krajín, klimatickému
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financovaniu a princípom geografickej a sektorovej koncentrácie rozvojovej spolupráce za účelom
maximalizovania dosahovaného rozvojového účinku v prijímajúcich krajinách. V diskusii boli preberané
i otázky v súvislosti s budovaním luxemburskej burzy s cennými papiermi z oblasti klimatických investícií
(green bonds) a luxemburskej značky kvality pre financovanie rozvoja „LuxFlag“ a tiež história
konsolidácie rozvojovej spolupráce Luxemburska a rôznych stratégií (exit strategies) prechodu z rozvojovej
spolupráce na obchodno-investičnú spoluprácu s dôrazom na klimatické financovanie.
Účasť SR v procese peer review Luxemburska vygenerovala množstvo podnetov a skúseností využiteľných
pri príprave hodnotenia systému rozvojovej spolupráce SR, ktoré prebehne v prvom polroku 2018 a bude
zavŕšené obdobným hodnotiacim stretnutím v septembri 2018. Za osobitnú zmienku stojí prístup ku
koherencii politík pre udržateľný rozvoj, strategický prístup k evaluáciám výsledkov rozvojovej spolupráce,
metodická spolupráca medzi verejnými a mimovládnymi inštitúciami a budovanie globálneho povedomia
zahŕňajúce i rozvojové a inštitucionálne vzdelávanie.
Podrobnejšie informácie a text hodnotiacej správy vo francúzskom a anglickom jazyku sú dostupné online:
http://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-luxembourg2017_9789264284364-en.

»» OECD A SLOVENSKÁ REPUBLIKA ««

Hodnotenie Slovenskej republiky na zasadnutí Pracovnej skupiny proti podplácaniu
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Slovenská delegácia počas hodnotenia SR (zľava do prava)
P. Kovařík, H. Kanková, P. Jenčík a A. Kapišovská
Zdroj: SM OECD
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V dňoch 17. – 20. októbra
2017 sa v OECD v Paríži,
uskutočnilo
zasadnutie
Pracovnej skupiny proti
podplácaniu
zahraničných
verejných
činiteľov
v medzinárodných
obchodných
transakciách
(ďalej WGB), na programe
ktorého boli viaceré témy
týkajúce
sa
uplatňovania
Konvencie
OECD
proti
podplácaniu
zahraničných
činiteľov
v medzinárodných
obchodných transakciách.
Počas uvedeného zasadnutia
sa uskutočnilo hodnotenie
Slovenskej republiky vo

Fáze 1bis. Hodnotenie sa zameriavalo výlučne na legislatívu trestnej zodpovednosti právnických osôb
z pohľadu štandardov OECD. Hodnotenie SR prebehlo úspešne najmä vďaka profesionálnemu prístupu
zástupcov Ministerstva spravodlivosti SR (A. Kapišovská), Ministerstva vnútra SR (H. Kanková), Úradu
vlády SR (P. Kovařík) a Úradu špeciálnej prokuratúry SR (P. Jenčík).
Povinnosť zaviesť Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb vyplynula pre Slovensko
z hodnotenia vo Fáze 2 v roku 2005 a bola potvrdená počas hodnotenia vo Fáze 3 v roku 2012. Keďže
Slovenská republika bude hodnotená vo Fáze 4 (hodnotenie miery implementácie Dohovoru OECD proti
podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách) až v roku
2020/2021, WGB v júni 2016 rozhodla, že SR sa podrobí hodnoteniu vo Fáze 1bis, ktoré bude
zamerané výlučne na otázku zodpovednosti právnických osôb.
Slovenská delegácia počas neformálneho stretnutia so zástupcami Sekretariátu OECD a hlavnými
hodnotiteľmi z Turecka a Nórska prediskutovala otázky, ktoré po zaslaní dotazníka a pripomienok SR
k návrhu hodnotiacej správy zostali ešte otvorené. Pripomienky SR boli akceptované, návrh hodnotiacej
správy prerokovaný v pléne WGB a výsledkom hodnotenia je súhrn otázok, ktoré budú podrobnejšie
analyzované v rámci Fázy 4 hodnotenia, nakoľko si vyžiadajú diskusiu s dotknutými rezortmi, orgánmi
a ďalšími zainteresovanými subjektami počas hodnotiacej návštevy v SR. V tejto súvislosti pripraví
Ministerstvo spravodlivosti SR informačný materiál na rokovanie vlády s konkrétnym návrhom
opatrení.

Seminár Národného kontaktného miesta v Bratislave za účasti expertov OECD
a národných kontaktných miest Nemecka, Holandska a Maďarska
(Bratislava, 23. októbra 2017)
Za účasti štátneho tajomníka
MH SR Vojtecha Ferencza
sa dňa 23. októbra 2017
v priestoroch hotela Bôrik
uskutočnil odborný seminár
s cieľom širšej propagácie
Smerníc Organizácie pre
ekonomickú
spoluprácu
a rozvoj
(OECD)
pre
nadnárodné spoločnosti.
Ministerstvo
hospodárstva
SR,
plniace
funkciu
sekretariátu
Národného
Účastníci seminára k NKM v Bratislave
kontaktného
miesta
pre
Zdroj: MH SR
tieto
smernice
OECD,
využilo
túto
príležitosť
k prezentácii skúseností zahraničných partnerov ako čo najefektívnejšie budovať systém vzájomných
vzťahov a riešiť špecifické prípady súvisiace s nedodržiavaním uvedených smerníc OECD.
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Zástupcovia NKM Maďarska, Holandska, Nemecka, RO Kocák, ŠTAT V. Ferencz,
J. Vanková a B. Bijelič (OECD) – zľava do prava

Smernice,
vytvorené
a schválené členmi OECD,
obsahujú súbor odporúčaní
z
oblasti
spoločenskej
zodpovednosti firiem. Tento
multilaterálny
kódex
napomáha
posilňovať
vzájomnú dôveru medzi
nadnárodnými
podnikmi
a krajinami,
v ktorých
pôsobia. Ak sa spoločnosť k
smerniciam prihlási, činí tak
zo svojej slobodnej vôle. No
napriek
neexistencii
mechanizmu
vynucovania,
strata
dôvery
okolitých
subjektov
je
silným
argumentom.

Zdroj: MH SR

V rámci
seminára
mali
možnosť zástupcovia nadnárodných spoločností etablovaných na Slovensku, zamestnávateľských
organizácií, odborov a tretieho sektora vypočuť si príspevky predstaviteľov OECD i národných kontaktných
miest z Nemecka, Holandska a Maďarska. Predstavenie si skúseností zahraničných partnerov dáva možnosť
učiť sa, ako vytvárať prostredie pre spoluprácu firiem a subjektov, ktoré sú ich činnosťou ovplyvnené.
MH SR, vedomé si potreby rozširovať povedomie o usmerneniach ako štandardu zodpovedného
podnikateľského správania, aktívne participuje na činnosti Národného kontaktného miesta SR. Práve
táto platforma a úzka spolupráca štátu, nadnárodných spoločností, zamestnávateľských organizácií, odborov
a tretieho sektoru môžu prispieť k čo najširšiemu povedomiu o predmetných smerniciach a tým prispievať
ku komplexnejšiemu rozvoju podnikateľského prostredia Slovenska.

3. regionálne stretnutie krajín strednej Európy a strednej Ázie
Inkluzívneho rámca BEPS
V dňoch 18. - 20. októbra 2017 sa uskutočnilo v Bratislave tretie regionálne stretnutie krajín strednej
Európy a strednej Ázia Inkluzívneho rámca BEPS (Boj proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov).
Stretnutia sa zúčastnilo 80 delegátov z 20 krajín a 11 organizácií. Stretnutie otvorila štátna tajomníčka
Ministerstva financií Slovenskej republiky Dana Meager a prezident Finančnej správy Slovenskej republiky
František Imrecze.
Štátna tajomníčka MF SR p. Meager vo svojom príhovore zdôraznila dôležitosť úlohy Inkluzívneho
rámca BEPS pri pomoci krajinám v prijímaní žiaducich riešení a rozšírenia uplatňovania medzinárodných
noriem s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na celom svete. Zdôraznila potrebu podporných iniciatív
a poukázala na výzvy súvisiace s jazykovými a rozpočtovými obmedzeniami.
Prezident Finančnej správy F. Imrecze poukázal na kľúčový úspech v medzinárodnej spolupráci: prvá
automatická výmena informácií o finančných účtoch vykonaná v septembri 2017 medzi EÚ, krajinami
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OECD a USA, na ktorej sa zúčastnila aj Slovenská republika. Zdôraznil, že implementácia BEPS a najmä
štyri minimálne štandardy sú kľúčovou prioritou pre Slovenskú republiku.
Účastníci diskutovali a vymieňali si skúsenosti o implementácii opatrení BEPS v jednotlivých štátoch,
diskutovali o aktuálnom vývoji so zameraním na peer-review mechanizmus ako aj časový
harmonogram pre implementáciu minimálnych štandardov.
Zástupcovia OECD, MMF a OSN predstavili prácu na súboroch nástrojov na podporu krajín s nízkymi
príjmami, o ktorých následne diskutovali účastníci zasadania. Prerokovaný bol aj rozsah iniciatív na
budovanie kapacít na podporu krajín pri implementácii balíka BEPS. Stretnutie ponúklo príležitosť
diskutovať aj o najnovšom vývoji v oblasti transferového oceňovania a o oblasti daňových zmlúv vrátane
oznamovania podľa jednotlivých krajín (country-by-country reporting) a minimálnych štandardov
súvisiacich s daňovou zmluvou. Podujatie sa venovalo aj najnovšiemu vývoju Multilaterálneho nástroja,
vrátane nadchádzajúcich vzdelávacích podujatí zameraných na podporu krajín v procese podpisovania a
ratifikácie nástroja. Delegáti si vymenili svoje skúsenosti s týmto procesom.

Zdroj: MF SR
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»»PREDSTAVUJEME... ««

Vedenia Medzinárodného dopravného fóra sa ujal novozvolený generálny tajomník,
Young Tae Kim
Y. T. Kim sa tak stal prvým generálnym
tajomníkom (GT) stojacim na čele jedinej
medzinárodnej inštitúcie zameranej na
všetky druhy dopravy, ktorý nepochádza
z Európy.
Ako sme uviedli už v predchádzajúcom
vydaní OECD v skratke, počas uzavretého
ministerského rokovania Výročného samitu
ministrov
dopravy
Medzinárodného
dopravného fóra (ITF) prebehla voľba
nového GT ITF, keďže funkčné obdobie
predchádzajúceho GT J. Viegasa skončilo
dňa 12. augusta 2017 po piatich rokoch.
Zdroj: Flickr ITF

Young Tae Kim sa na pozíciu GT uchádzal
z postu zástupcu generálneho riaditeľa
Divízie pre koordináciu dopravnej politiky Ministerstva pozemkov, infraštruktúry a dopravy Kórei, a ako
národný delegát Kórei v Dopravnej riadiacej rade ITF. Y.T. Kim má takmer 35 rokov skúseností
v kórejskej štátnej sfére v oblasti dopravy, miestneho a územného rozvoja, infraštruktúry a politiky
bývania. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú prácu pre prezidenta a premiéra Kórei, ako aj tri roky
pôsobenia na kórejskej ambasáde vo Washingtone. Y. T. Kim má taktiež skúsenosti s organizáciou a
riadením, prípravou rozpočtu a hodnotením zamestnancov, ovláda anglický aj francúzsky jazyk.
Y.T. Kim veľmi pozitívne vyhodnotil úspechy, ktoré dosiahol jeho predchodca, J. Viegas, ktoré tvoria silný
základ, na ktorom môže v budúcnosti stavať. Jeho cieľom je pretransformovať ITF na omnoho
interaktívnejšiu platformu, ktorá bude mať väčšiu pridanú hodnotu pre svoje členské krajiny, a ktorá bude
schopná vyvíjať kľúčové smerovanie budúcnosti dopravy v časoch zmien a rušivých vplyvov. Y. T. Kim by
taktiež rád expandoval členstvo v ITF na globálnu úroveň (v súčasnosti má ITF 59 členských krajín),
a priblížil sa novovznikajúcim regiónom sveta. Rád by presadil ešte väčšiu relevantnosť práce ITF pre
ministrov, a ďalej posilnil globálny vplyv ITF aj silnejším prepojením s medzinárodnými organizáciami,
multilaterálnymi rozvojovými bankami a výskumnými inštitúciami.
Dopravné technológie a služby sa podľa Y. T. Kima menia dramatickým spôsobom, ktorý vyžaduje nové
politické odpovede, a tak bude jeho cieľom premeniť ITF na globálneho priekopníka v moderných
dopravných politikách 21. storočia. Jedným zo zámerov Y. T. Kima je aj systematická spolupráca so
súkromným sektorom v rámci politického dialógu prostredníctvom Korporátnej rady partnerstva ITF
(CPB).
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ITF vzniklo v roku 2006 ako globálna medzivládna dopravná organizácia ako nástupca Európskej
konferencie ministrov dopravy, založenej v roku 1953, a zastáva vedúcu pozíciu pri vedení dialógu v záujme
zlepšiť súčasný stav dopravy. Je jedinou svetovou inštitúciou s mandátom pre všetky druhy dopravy,
a jeho výstupy sa zaraďujú medzi špičku politickej analýzy v oblasti dopravy a dopravného výskumu.
Výročný samit je vedúcou svetovou platformou pre globálny politický dialóg v oblasti dopravy.

OECD zverejnila ponuku pre čerstvých držiteľov bakalárskeho titulu s názvom
The Young Associates Programme

The Young Associates Programme (YAP) je dvojročný program OECD zameraný na čerstvých držiteľov
bakalárskeho titulu, a jeho cieľom je byť tzv. „odrazovým mostíkom“ pre magisterské a postgraduálne
štúdiá na špičkových medzinárodných univerzitách. YAP je ideálnou príležitosťou pre mladých
bakalárov na získanie pracovných skúseností v jednej z najpokrokovejších organizácií, známou nielen
svojimi analýzami a štatistikami, ale aj prínosom pri vytváraní verejných politík.
Hlavnou úlohou YAP je vystaviť mladých talentovaných bakalárov výskumnej a analytickej práci
v rámci aktuálnych spoločenských tém, a pripraviť tak tých najlepších študentov na magisterské alebo
postgraduálne štúdiá, ktoré sa zaviažu absolvovať po úspešnom ukončení programu s nadobudnutými
skúsenosťami z OECD.
Nádejný mladý absolvent, ktorý sa chce prihlásiť na YAP, by mal spĺňať nižšie uvedené podmienky:
- byť úspešným absolventom bakalárskeho štúdia pred nástupom na YAP (t.j. pred 10. septembrom
2018),
- mať národnosť jednej z členských krajín OECD,
- mať značný záujem o akademickú sféru,
- plynule ovládať anglický alebo francúzsky jazyk,
- výhodou je byť absolventom takého študijného programu, ktorý obsahuje predmety súvisiace
s prácou OECD (napr. ekonómia, štatistika, verejná správa), či mať pracovnú skúsenosť v oblastiach
prepojených s prácou OECD (napr. výskumné projekty).
YAP prebieha v sídle OECD v Paríži po dobu dvoch rokov od 10. septembra 2018. Každý študent,
ktorý úspešne absolvuje výberový proces, bude mať počas celého programu prideleného mentora, s ktorým
bude úzko spolupracovať, a ktorý bude plniť funkciu jeho nadriadeného. Práca bude zameraná na
najpálčivejšie sociálne či ekonomické výzvy súčasnosti, a bude zahŕňať výskum, draftovanie dokumentov,
kontakt s internými a externými zainteresovanými stranami, či pomoc pri organizácii podujatí (od
politických fór až po ministerské konferencie). Najdôležitejšou náplňou mladého absolventa však bude
rozvoj pracovných kompetencií a expertízy vo výskume, ktoré niekoľkonásobne zvýšia šance jeho/jej
prijatia na magisterské či postgraduálne štúdium na vynikajúcich univerzitách po celom svete.
Organizačné jednotky OECD, ktoré počas programu YAP 2018-2020 prijmú mladého absolventa:
- Oddelenie OECD pre daňové údaje a štatistické analýzy,
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-

Kancelária riaditeľa Direktoriátu OECD pre obchod a poľnohospodárstvo,
Komunikačné oddelenie Medzinárodného dopravného fóra,
Divízia OECD pre štatistiku a financovanie rozvojovej pomoci,
Kancelária generálneho tajomníka OECD,
Oddelenie OECD pre zodpovedné spravovanie podnikov.

Prihlášky pre dvojročné obdobie 2018-2020 je možné zasielať od 16. októbra 2017 do 10. decembra 2017.
Ponuka nie je otvorená pre absolventov magisterského a doktorandského štúdia.
Viac informácií je dostupných na webstránke http://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/.
Každá z vyššie uvedených organizačných jednotiek zverejnila osobitnú ponuku na YAP na webstránke
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en.

»» ROZHOVOR S ... ««

Rozhovor so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky Norbertom Kurillom

Zdroj: Flickr EU2017EE PRES
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1. Pán štátny tajomník Kurilla, minulý mesiac ste sa zúčastnili Výročného zasadnutia Pracovnej
skupiny OECD GREEN Action, ktorej ste podpredsedom, a ktorá sa tento rok konala na okraj 4.
OECD Týždňa Eurázie v kazašskom Almaty. Mohli by ste nám priblížiť prácu tejto skupiny, ako aj
Vaše pôsobenie na poste jej podpredsedu?
Pracovná skupina OECD GREEN Action bola založená v roku 1993 a jej hlavným cieľom je podporovať
politické reformy v regióne Východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie (tzv. EECCA región) a tiež určiť,
ako čo najlepšie pokračovať v existujúcej spolupráci s vládami a občianskymi spoločnosťami regiónu
EECCA a napomáhať tak v implementácii politiḱ , ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologicky udržateľné a
spoločensky prijateľné. Jej zasadnutia sa venujú najmä témam ako sú podpora zelených a nízko uhlíkových
investícií, integrácia environmentálnych, ekonomických a sektorálnych politiḱ pre podporu zeleného rastu,
inovácie v oblasti vodohospodárskej politiky, či vzdelanie a zvyšovanie povedomia pre udržateľný rozvoj.
Naozaj ma teší, že som bol na Inauguračnom zasadnutí tejto pracovnej skupiny na jeseň 2016 zvolený za
podpredsedu jej Byra. Od roku 1990 podporovala OECD krajiny regiónu EECCA pri zosúlaďovaní svojich
environmentálnych a ekonomických cieľov kvôli mimoriadne ťaživému environmentálnemu dedičstvu po
sovietskom modeli rozvoja. Úlohou OECD GREEN Action Programme je z tohto dôvodu pomáhať správne
nasmerovať pokrok politiḱ v oblasti životného prostredia v transformujúcich sa hospodárstvach regiónu
EECCA podporou začlenenia úvah o dopadoch procesov ekonomických, sociálnych a politických reforiem
na životné prostredie. Pridaná hodnota, ktorú Slovensko v tomto procese partnerom ponúka, sú naše priame
skúsenosti z reformného procesu a procesu integrácie do európskych a euroatlantických štruktúr.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky tak môže v rámci takejto multilaterálnej spolupráce
poskytovať efektívnu podporu pri realizácii reforiem a približovaní sa európskym hodnotám v oblasti
ekologicky udržateľných politiḱ .
V súčasnosti prebieha plnenie Plánu práce a rozpočtu skupiny prijatého pre roky 2017 - 2018, ktorý je
zameraný na tri hlavné oblasti: národné dialógy a stratégie pre zelené hospodárstvo; zelené financovanie a
investície; integrácia environmentálnych, ekonomických a sektorálnych politík pre zelený rast. Byro
Pracovnej skupiny formálne zasadá jedenkrát ročne a jeho členovia majú možnosť sa neformálne stretnúť aj
na okraj každého Výročného zasadnutia. Hlavnou úlohou Byra je poskytnúť Sekretariátu OECD usmernenie
pre implementáciu Plánu práce. Rád by som poznamenal, že s obomi spolupredsedami Byra – J.
Keinhorstom z Nemecka a G. Sadibekom z Kazachstanu – ako aj s ďalšími podpredsedami máme výbornú
spoluprácu a snažíme sa v našich odporúčaniach a návrhoch zlepšujúcich chod skupiny dopĺňať. Zároveň
ako členovia Byra presadzujeme informovanie aj iných ministerstiev o práci tejto skupiny. Najbližšie bude
Byro zasadať v apríli 2018 v OECD v Paríži a budeme počas neho diskutovať o Návrhu plánu práce
Pracovnej skupiny OECD GREEN Action pre biennium 2019-2020, ako aj o programe 25. Výročného
zasadnutia skupiny, ktoré sa bude konať v dňoch 22. – 23. októbra 2018 po prvýkrát v Bratislave a bude
organizované s pomocou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Na zasadnutie budú
prizvané aj ďalšie členské krajiny V4, a tiež Rumunsko a Bulharsko.
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v spolupráci s Organizáciou spojených
národov pre priemyselný rozvoj, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Združením
automobilového priemyslu a s podporou holandského a nórskeho veľvyslanectva na
Slovensku zorganizovalo začiatkom novembra odbornú konferenciu zameranú na podporu
obehového hospodárstva v automobilovom priemysle. OECD je okrem iného aktívna aj v
problematike obehového hospodárstva. Bola využitá expertíza OECD aj počas tejto konferencie?
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V Bratislave sa v dňoch 6. - 7. novembra 2017
uskutočnila konferencia so zameraním na obehovú
ekonomiku v automobilovom priemysle s
príznačným názvom Driving Towards Circularity
(www.t2gE.eu). Hlavným cieľom konferencie bola
diskusia o konkrétnych opatreniach podporujúcich prechod na obehovú ekonomiku v automobilovom priemysle. Slovensko a región strednej
a východnej Európy sú jedným z najväčších centier
automobilového
priemyslu
v Európe.
Práve
v automobilovom priemysle, ktorý je hnacou silou
slovenskej ekonomiky, existuje veľký priestor
pre šetrnejšie zaobchádzanie s obmedzenými prírodnými zdrojmi a pre zavádzanie nových inovatívnych
prístupov pri výrobe áut a komponentov.
Diskusia s automobilovým priemyslom preto
poskytuje jedinečnú príležitosť pre efektívnejšie
využívanie zdrojov a zníženie dopadov na životné
prostredie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si krajiny
uvedomovali svoj podiel zodpovednosti na stave
životného prostredia. Prítomnosť viac ako 180
účastníkov a prednášajúcich z 15 krajín potvrdzuje
Zdroj: MŽP SR
záujem o aktívne hľadanie riešení, ako podporiť
transformáciu smerom k obehovému hospodárstvu. Konferencia bola zameraná aj na vytvorenie platformy
pre budovanie nových partnerstiev medzi podnikmi, na výmenu nápadov a inovatívnych postupov. Bola tak
pokračovaním Bratislavského procesu pre zelené hospodárstvo, ktorý sme iniciovali počas slovenského
predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016.
Expertízu OECD v oblasti obehového hospodárstva, samozrejme, sme využili naplno. OECD sa venuje
témam ako sú ekonomické nástroje pre udržateľné riadenie materiálov, produktivita zdrojov, odpady
obsahujúce nanomateriály, prechádzanie a minimalizácia vzniku odpadu, či cezhraničné pohyby odpadu.
Počas konferencie vystúpil P. Börkey, ktorý prezentoval kľúčové elementy politických usmernení v rámci
efektívneho využívania zdrojov, ktoré OECD vypracovala pre Stretnutie ministrov životného prostredia
skupiny G7 (Toyama, 2016). P. Börkey vysvetlil, akým spôsobom je táto téma relevantná pre Slovenskú
republiku, a zároveň akým spôsobom túto tému zohľadňuje OECD vo svojej súčasnej aj budúcej práci.
3. Stála misia Slovenskej republiky pri OECD sa snaží presadzovať "viac OECD na Slovensku" a
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vystupuje ako jedno z najaktívnejších
ministerstiev v rámci spolupráce s OECD. Akým spôsobom ste dokázali presadiť takýto aktívny
prístup?
OECD vnímame ako organizáciu s dlhoročnou praxou v oblasti (nielen) životného prostredia. Keďže
združuje členské krajiny z rôznych kontinentov sveta, podľa nášho názoru dobre dopĺňa našu, už dobre
zabehnutú prácu na európskej úrovni v Bruseli. Fórum, akým je OECD totiž ponúka priestor na
neformálnejší dialóg a viaceré formy i formáty spolupráce členských krajín, v snahe čeliť aktuálnym
výzvam v oblasti životného prostredia. Vďaka širokému medzinárodnému záberu a hĺbkovej expertíze v
41

jednotlivých krajinách vytvára OECD jedinečnú platformu pre zdieľanie osvedčených postupov a
skúseností.
Myslím si, že je dôležité v prvom rade vytvoriť si okolo seba tím, počnúc od ľudí vo vedúcich pozíciách,
ktorí vnímajú tento potenciál a vedia ho využiť v náš prospech. Dá sa povedať, že k aktívnemu členstvu v
OECD prispelo aj vytvorenie Inštitútu environmentálnej politiky, ako nezávislého analytického útvaru pri
Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Ten od svojho vzniku spolupracuje s OECD pri
vypracovaní viacerých analýz a štúdií.
Ak by som to mal zhrnúť, pridanú hodnotu organizácie vidím najmä v jej analytickom „know-how“, ale tiež
v priestore pre zdieľanie inovatívnych prístupov a partnerstiev, využiteľných pri tvorbe národnej a
regionálnej politiky.
4. Aké sú najbližšie plány spolupráce s OECD, ako aj aktívneho zapojenia ministerstva do agendy
OECD?
V budúcnosti by sme radi nadviazali na aktívnu spoluprácu s OECD, ktorá je, dá sa povedať, zabehnutá.
Úspešne sme dokončili projekt, ktorého výstupom bola spoločná štúdia Inštitútu environmentálnej politiky a
OECD „Making Slovakia a more resource efficient economy“, ktorá je zameraná na identifikáciu možností
a výziev Slovenskej republiky v prechode na ekonomiku efektívne využívajúcu svoje zdroje. Štúdia bola
zverejnená zastupujúcim riaditeľom Direktoriátu OECD pre životné prostredie, A. Coxom, počas tlačovej
konferencie pred začiatkom už spomínanej konferencie v Bratislave, venovanej obehovej ekonomike a
inováciám v automobilovom priemysle.
Spoluprácu s OECD sme zúročili aj pri príprave Revízie výdavkov Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (zverejnená v júli 2017) a Stratégie environmentálnej politiky, ktorá aktuálne
prechádza strategickým posudzovaním, a v najbližšom období sa očakáva jej predloženie do vlády
Slovenskej republiky. Finalizujeme tiež strednodobé hodnotenie environmentálnej výkonnosti Slovenskej
republiky, ktoré budeme prezentovať na februárovom zasadnutí Pracovnej skupiny OECD pre
environmentálnu výkonnosť v Paríži vo februári 2018.
Koncom roka 2017 sa budú navrhovať spoločné projekty s OECD, medzi ktoré by smer radi zahrnuli aj
návrhy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Predbežne by sa jednalo o follow-up
k spoločnej štúdii OECD a IEP, respektíve k Bratislavskému procesu pre zelenú ekonomiku, ktorý bol
odštartovaný v rámci medzinárodných konferencií „Transition to green economy“ (september 2016,
november 2017). Zároveň máme záujem rozvíjať našu spoluprácu s OECD v rámci Vládneho spoločenstva
OECD pre strategické výhľadové plánovanie a scenáre, a to pri posilňovaní kapacít nášho ministerstva
v tejto oblasti.
Taktiež by sme radi využili našu pozíciu podpredsedu v Byre Výboru OECD pre environmentálnu politiku,
ako aj v Byre Pracovnej skupiny OECD GREEN Action, ktoré vnímame ako prínosné pre našu ďalšiu prácu.
Jednou z konkrétnych aktivít plynúcich z tohto pôsobenia bude už spomenuté 25. Výročné zasadnutie
Pracovnej skupiny OECD GREEN Action, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22. - 23. októbra 2018 vo
formáte rozšírenom o krajiny V4, s ohľadom na predsedníctvo Slovenskej republiky vo V4.
Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, pán štátny tajomník.
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VIETE,

ŽE

...

... v Belgicku sa súčasná federálna vláda na základe pozitívnych bezpečnostných previerok rozhodla povoliť
pokračujúcu prevádzku jadrových reaktorov Doel 1 a 2 až do roku 2025? Toto rozhodnutie potvrdil
parlament v júni 2015, obe jednotky obnovili svoju činnosť už v decembri toho istého roku.
... v Ontáriu (Kanada) sa v roku 2016 spustila rekonštrukcia desiatich jadrových reaktorov? Rekonštrukcia
by mala byť sfinalizovaná do roku 2031. Štyri z týchto reaktorov sa nachádzajú v jadrovej elektrárni v
Darlingtone a zvyšných šesť v jadrovej elektrárni Bruce. V dôsledku rekonštrukcií sa zvýši životnosť každej
jednotky o 25 až 30 rokov.
.... priemerná žena pracujúca na plný úväzok zarába o 15% menej, ako muž, ktorý vykonáva rovnakú
prácu?
.... až 19,5% dospelých ľudí je obéznych?
... záťaž znečistenia vo voľnom ovzduší spôsobila v roku 2015 3,2 milióna úmrtí a finančnú záťaž
presahujúcu 5,1 miliárd USD?
... v roku 2016 bola podľa Svetovej meteorologickej organizácie miera zvyšovania hodnoty oxidu uhličitého
v atmosfére o 50% vyššia, než v roku 2006? Hodnota CO2 dosahuje aktuálne 145% nárast v porovnaní s
predindustriálnymi hodnotami (pred rokom 1750), čo je najvyššie číslo za posledných 800 000 rokov.

DÁVAME

DO POZORNOSTI

...

Zdroj: www.edequity.org



20. november 2017 – kick off workshop IEA k príprave nízko-uhlíkovej cestovnej mapy
o technológiách zameraných na železo a oceľ, Paríž
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21. - 22. november 2017 - Fórum OECD pre zelený rast a udržateľný rozvoj, Paríž



28. – 29. november 2017 – zasadnutie Globálnej strategickej skupiny OECD, Paríž



29. november – 1. december 2017 – SET Plan X./CEEC XI. Medzinárodná konferencia o
energetike, Bratislava (potvrdení vystupujúci z IEA a NEA)



30. november 2017 – zasadnutie ministrov členských krajín Globálneho fóra pre riešenie
nadmerných kapacít v oceliarskom priemysle v Berlíne



12. december 2017 - Globálny klimatický samit organizovaný prezidentom Francúzska E.
Macronom, Paríž



12. december 2017 – prvé zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 za účasti zástupkyne generálneho tajomníka OECD M. Kiviniemi



10. - 11. január 2018 – spoločná OECD-BIS-MMF konferencia o slabej produktivite a úlohe
finančných faktorov a politík



15. – 16. január 2018 – Medzinárodné fórum k štatistikám migrantov



22. – 23. február 2018 – Ministerské zasadnutie k SMEs, Mexico City, Mexiko



12. – 13. marec 2018 – prezentácia výsledkov z hĺbkovej previerky energetiky SR pred členmi Stálej
skupiny IEA pre dlhodobú spoluprácu, Paríž



19. – 23. marec 2018 – hodnotiaca misia DAC v SR



17. – 19. máj 2018 – Konferencia GLOBSEC 2018 (výkonný riaditeľ IEA potvrdený ako jeden
z hlavných rečníkov k téme o energetickej bezpečnosti, pozvánka zaslaná aj GT OECD A. Gurríovi),
Bratislava



23. – 25. máj 2018 – samit ITF v Lipsku



30. – 31. máj 2018 – ministerské zasadnutie Rady OECD v Paríži



28. – 29. jún 2018 – OECD samit zručností na ministerskej úrovni



26. september 2018 – hodnotenie SR vo Výbore DAC v Paríži



22. – 23. október 2018 – výročné zasadnutie Pracovnej skupiny Green Action Task Force OECD
v Bratislave
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