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S potešením sa Vám prihováram opäť zo Stálej misie SR pri OECD z Paríža, kde som
nastúpila na post veľvyslankyne a stálej predstaviteľky začiatkom januára. Priority môjho
zamerania Vám predstavujem v závere tohto čísla. Dovoľte mi, aj v nadväznosti na náš dialóg
na Slovensku, vyjadriť nádej v pokračovanie vzájomnej úspešnej spolupráce.
Pre našu spoluprácu bude okrem priorít pôsobenia SR na pôde OECD usmernením
predstavenie priorít činnosti organizácie generálnym tajomníkom 19.januára 2018. Hlavnou
témou je multilateralizmus a medzinárodná spolupráca (téma aj tohtoročného zasadnutia Rady
OECD na ministerskej úrovni, ktorej predsedá Francúzsko). Tú OECD plánuje potvrdzovať
prienikom OSN Agendy a udržateľných rozvojových cieľov (SDGs) do všetkých výstupov OECD,
t.j. premietať do všetkých sektorových politík. Predsedníctvo Slovenska na poste Valného
zhromaždenia OSN a predsedníctvo Českej republiky v Rade OSN pre sociálny a ekonomický
rozvoj (ECOSOC) organizácia považuje sa výbornú príležitosť (obe členské krajiny OECD)
angažovať sa pri napĺňaní OSN Agendy 2030. OECD naďalej chce pokračovať v angažovanosti
v G20, v ktorej sa tradične angažuje v analytickej podpore G20 prakticky vo všetkých
sektorových politikách, je tomu tak aj počas predsedníctva Argentíny. Najviditeľnejšie výstupy
sú v oblasti daňovej (BEPS, automatická výmena daňových informácií), investičnej politike,
politike rodovej rovnosti a z posledných rokov v oblasti nadmerných kapacít ocele. Treťou
prioritou zostáva stanovovanie medzinárodných štandardov. OECD chce byť naďalej vnímaná
ako organizácia prichádzajúca s novými štandardami a mäkkým právom pre členské krajiny, ale
aj krajiny mimo OECD. Vo vnútornom živote OECD budú dominovať tri témy, a to: i) proces
možného rozširovania organizácie, ii) prvé externé hodnotenie činnosti organizácie a iii)
prirodzene rozpočtové otázky.
Pre Slovensko je rok 2018 rokom viacerých výročí, na pôde OECD sme oslávili
25.výročie vzniku SR slávnostnou recepciou za účasti ministra financií SR, P.Kažimíra. Bola to
príležitosť na reflexiu našej transformačnej a integračnej cesty, na ktorej OECD zohrávala
významnú úlohu. Príbeh nášho členstva by sme chceli pretaviť do ambície predsedať po prvýkrát
zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni v roku 2019.
Teší ma, že vláda SR schválila minulý rok navýšenie zdrojov pre mechanizmus
spoločných projektov pre spoluprácu SR a OECD na výšku 100 000 Eur ročne. Záujem
o spoluprácu s OECD bol evidentný na zasadnutí Koordinačného výboru SR-OECD dňa
6.februára, na ktorom boli schválené projekty na rok 2018.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
predstavujeme Vám ďalšie číslo dvojmesačníka Stálej misie OECD v skratke.
Teším sa na spoluprácu.
Ingrid Brocková
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD

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

NÁVŠTEVA MINISTRA FINANCIÍ SR PETRA KAŽIMÍRA V OECD

Dňa 14.2.2018 minister financií SR P. Kažimír
navštívil OECD, kde rokoval s generálnym
tajomníkom OECD A. Gurríom k aktuálnym témam
vzájomnej spolupráce. Následne spoločne otvorili na pôde OECD recepciu pri príležitosti 25. výročia vzniku
samostatnej Slovenskej republiky za účasti zástupkyne generálneho tajomníka OECD M. Kiviniemi,
zástupcov členských krajín OECD, Sekretariátu OECD, Slovákov pracujúcich v OECD a ďalších pozvaných
hostí.
Recepcia pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej SR, zľava: P.
Kažimír, I. Brocková, A. Gurría, Zdroj: SM OECD

Minister P. Kažimír vo svojom vystúpení na recepcii zdôraznil, že OECD má zvláštne miesto v modernej
histórii SR, pretože OECD bola prvou medzinárodnou organizáciou, do ktorej SR vstúpila po úspešnom
absolvovaní náročného prístupového procesu. Ocenil pozitívny prínos OECD v transformačnom
a integračnom procese SR. Vyzdvihol ekonomické úspechy, ktoré SR dosiahla za ostatných 25 rokov.
Predstavil SR ako stabilnú, modernú, dynamickú krajinu. Ako uviedol: „Ekonomike sa darí, SR vykazuje jeden
z najvyšších rastov HDP spomedzi krajín OECD. Miera nezamestnanosti sa z pôvodnej dvojcifernej hodnoty
postupne znižuje až k 6 percentnej hranici. SR vysoko oceňuje expertízu OECD“. Minister ocenil
konštruktívnu a intenzívnu spoluprácu s OECD v daňovej oblasti počas Predsedníctva SR v Rade EÚ v 2.
polroku 2016. Zároveň zdôraznil, že nás teší, že „z krajiny, ktorá bola donedávna len prijímateľom pomoci sa
postupne stávame krajinou poskytujúcou pomoc“.
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Generálny tajomník A. Gurría pochválil SR za jej solídne ekonomické výsledky. Vyzdvihol, že: „až 92%
pracovnej sily v SR má aspoň vyššie stredné vzdelanie, čo je najvyšší podiel zo všetkých krajín OECD“.
Pozitívne hodnotil znižujúcu sa nezamestnanosť. Výzvu však naďalej predstavujú dlhodobo nezamestnaní –
najmä ženy a príslušníci národnostných menšín. OECD oceňuje, že ju Slovensko prizýva k spolupráci ako je
napríklad spoločný projekt zameraný na implementáciu udržateľných rozvojových cieľov v SR a na prípravu
Národného infraštruktúrneho plánu. Ako uviedol, realizácia tohto projektu môže slúžiť príkladom aj pre iné
členské krajiny.
Návšteva ministra P. Kažimíra v OECD a jeho účasť spolu s generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom na
recepcii pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky prispela k dôstojnému
pripomenutiu si tejto významnej udalosti a k reprezentácii krajiny.

STRATEGICKÉ PRIORITY OECD

Medzinárodné organizácie a multilateralizmus: pohľad strednej Európy
Dňa 19.02.2018 stáli predstavitelia Rakúska, Česka,
Maďarska, Slovinska, Slovenska a Poľska pri OECD
diskutovali k otázkam multilateralizmu a relevancii
medzinárodných organizácii pre krajiny Strednej
Európy na konferencii organizovanej na pôde
Vedeckého centra Poľskej Akadémie vied.
Multilateralizmus a medzinárodné organizácie sú
úzko prepojené témy. Od svojho počiatku bol
prechodný proces vo všetkých krajinách stredoeurópskeho regiónu ovplyvnený veľkým počtom
štátnych aj neštátnych hráčov. Európska únia,
Medzinárodný menový fond, Svetová obchodná
organizácia a Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj, každý svojou vlastnou cestou
a svojou vlastnou oblasťou angažovanosti zohrali
signifikantnú úlohu v procesoch systémovej
transformácie v strednej Európe.

Skupinová fotografia účastníkov diskusie
Zdroj: SM SR pri OECD

Vzhľadom na to, že politická a ekonomická situácia krajín strednej a východnej Európy sa v posledných dvoch
desaťročiach dynamicky vyvíjala, zmenila sa aj ich úloha a vnímanie medzinárodných organizácií. Tento
kvalitatívny posun sprevádzala zmena kontextu, v ktorom tieto krajiny a tieto organizácie pôsobia. Je jasné,
že v medzinárodnom systéme vznikol nový súbor faktorov a síl, ktoré prinášajú novú dynamiku, vzájomné
závislosti a príčinné vzťahy. To vyvoláva niekoľko otázok o vnímaní krajín o globálnych spoločenstvách a
ich postojoch k medzinárodným organizáciám ako nástroj na rozvoj a udržanie medzinárodnej spolupráce.
Za týmto účelom diskutovali stály predstavitelia OECD, veľvyslanci Rakúska, Českej republiky, Maďarska,
Poľska, Slovenska a Slovinska najmä na tému pridanej hodnoty medzinárodných organizácií pri identifikácii
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globálnych problémov. Taktiež bola prediskutovaná otázka efektivity a legitimity zavedených
medzinárodných organizácií ako multilaterálnych fór; ako zabezpečiť, aby fungovali spôsobom, ktorý napriek
tomu, že je účinný, spĺňa kľúčové požiadavky týkajúce sa zodpovednosti a zastúpenia. Diskutujúci sa zhodli
na tom, že medzinárodné organizácie zohrali významnú úlohu pri zavádzaní systémových zmien v regióne
strednej Európy. Taktiež sa zhodli na tom, že existuje nepomer v efektívnosti a fungovaní konkrétnych
medzinárodných organizácií. Napríklad diskusie o reforme OSN sa vedú už niekoľko dekád a tak isto
v súčasnosti badáme nemožnosť prijať konkrétne rozhodnutia v rámci WTO. Je veľmi dôležité aby činnosť
jednotlivých medzinárodných organizácii bola dopytovo orientovaná, t.j. aby výsledky ich práce boli
použiteľné pre čo možno najširší okruh užívateľov. Rozhodujúcim kritériom pri hodnotení jednotlivých
medzinárodných organizácií musí byť ich pridaná hodnota pre jednotlivé zúčastnené strany.

SEKTOROVÉ POLITIKY

»» EKONOMIKA ««
Ministerská konferencia OECD k malým a stredným podnikom
22.– 23.2.2018, Mexiko

Family foto ministrov
Zdroj: OECD

Ministri a zástupcovia štátov na vysokej úrovni z 55 členských a nečlenských krajín OECD, zástupcovia
Európskej únie a 12 medzinárodných organizácií a združení sa zišli 22. až 23. februára 2018 v Mexico City v
Mexiku na Ministerskej konferencii OECD k malým a stredným podnikom (MSP) pod názvom
"Posilnenie MSP a podnikanie zamerané na produktivitu a inkluzívny rast".
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Ministri sa zhodli, že MSP sú životne dôležité pre zabezpečenie inovácií, konkurenčnej schopnosti, ako
aj zabezpečenie inkluzívneho rastu. MSP v OECD krajinách zabezpečujú 70% pracovných miest a až
60 % pridanej hodnoty. Generálny tajomník OECD Ángel Gurría konštatoval, že „výzvy naďalej
pretrvávajú v prístupe MSP k financovaniu, ale viditeľný rast alternatívnych spôsobov financovania je veľmi
pozitívnou správou.“
Slovenskú delegáciu viedol minister financií SR Peter Kažimír, ktorý bol jedným z hlavných rečníkov
prvého plenárneho zasadnutia, ktoré bolo venované téme podpory rastu (scale-up) MSP. Vo svojom
vystúpení poznamenal, že MSP, vzhľadom na svoju veľkosť čelia špecifickým prekážkam rastu. Tieto môžu
byť interné (nedostatočné zručnosti), administratívne a regulačné (napríklad zdaňovanie) alebo finančné
(ťažšie prístupné finančné zdroje). Taktiež poznamenal, že pre zabezpečenie inkluzívneho rastu MSP v EÚ je
potrebné najmä vytvoriť efektívne fungujúci jednotný vnútorný trh, zmobilizovať všetky formy kapitálu,
zvýšiť inovačný potenciál MSP, prehodnotiť vzdelávacie systémy a v neposlednom rade dôkladne
monitorovať, merať a hodnotiť účinnosť prijatých opatrení.
Elżbieta Bieńkowska, komisárka Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP vo
svojom vystúpení zdôraznila, že prosperujúci sektor MSP je pre budúci rast Európy nevyhnutný. MSP sú v EÚ
najväčším zamestnávateľom, keď dve tretiny pracovných miest v súkromnom sektore je vytvorených
v podnikoch s menej ako 250 zamestnancami.
Druhé plenárne zasadnutie bolo zamerané na zlepšenie prístupu MSP k diverzifikovaným nástrojom
financovania. Vystupujúci sa zaoberali najmä potrebou prístupu MSP k príslušným zdrojom financovania vo
všetkých fázach svojho životného cyklu. Napriek tomu, že po finančnej kríze sa prístup MSP k financiám do
značnej miery obnovil, je potrebné rozšíriť rozsah finančných nástrojov dostupných pre MSP a podnikateľov.
OECD predstavila publikáciu Financovanie malých a stredných podnikov a podnikateľov 2018.
Tretie plenárne zasadnutie bolo zamerané na potrebu podpory širšej účasti MSP v globálne integrovanom
hospodárstve. Aktívna účasť MSP na globálnych trhoch vytvára príležitosti na ich rast, urýchľuje prenikanie
nových technológií a know-how a v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu produktivity. Veľkou výzvou
pre MSP je taktiež možnosť zapájania sa do globálnych hodnotových reťazcov.
Ministri na záver schválili Deklaráciu o posilnení MSP a podnikania pre produktivitu a inkluzívny rast,
v ktorej zdôraznili významnú úlohu MSP pri zabezpečovaní hospodárskeho rastu, ako aj pri tvorbe
pracovných miest.
Počas konferencie sa uskutočnil sprievodný workshop o podnikaní žien, ktorý skúmal výzvy, ktorým čelia
ženy podnikateľky, najmä v oblasti digitalizácie a prístupu k financiám. Na workshope o podpore rastu
produktivity MSP boli prerokované hlavné politické nástroje na zvýšenie produktivity MSP. Na tomto
podujatí vystúpila zástupkyňa Ministerstva hospodárstva SR Veronika Michálková s prezentáciou na tému
Analýza údajov v relevantných politikách MSP.
Viac na: http://www.oecd.org/cfe/smes/ministerial/

Diskusia o prehlbovaní Hospodárskej a menovej únie aj na pôde OECD – prezentácia
DE-FR návrhu
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Dňa 6.2.2018 sa konal na pôde OECD prvý zo série seminárov venovaných dobudovaniu Hospodárskej a
menovej únie (EMU). Cieľom prezentovaného návrhu je navrhnúť opatrenia, ktoré by zosúladili nemecký
(najprv znižovanie rizika, väčšia národná zodpovednosť, dodržiavanie fiškálnych pravidiel a trhová disciplína)
a francúzsky (vytvorenie mechanizmu na zdieľanie rizika, silnejšie riadenie a zodpovednosť na úrovni
eurozóny) pohľad na dobudovanie EMÚ. Prvým predpokladom na prípravu návrhu bolo nestanoviť si
žiadne red lines na strane DE ako aj FR, preto správa zahŕňa všetky dôležité návrhy oboch krajín.
Opatrenia na zdieľanie rizika a zníženie rizika je možné prijať súčasne. Autori návrhu sú presvedčení, že
menová únia potrebuje finančnú integráciu a stabilizačné nástroje, zachovanie status quo nie je riešením.
Naďalej pretrvávajú problémy ako vysoký dlh, vysoká úroveň NPLs, vysoká expozícia bánk voči štátnemu
dlhu danej krajiny, slabé makro nástroje na zabránenie ďalších šokov. Pravidlá SGP nefungujú, sú
komplikované, procyklické a ťažko vynútiteľné a nepomáhajú znižovať dlh. Podľa autorov návrhu správne
nadizajnované zdieľanie rizika zlepší disciplínu krajín, čo by malo uľahčiť uplatňovanie no-bail-out
pravidla. Zároveň sú autori toho názoru, že eurozóna je z politického a sociálneho pohľadu v súčasnosti
zraniteľnejšia ako pred začiatkom krízy, eurozóna sa spolieha na opatrenia ECB, pričom existujú riziká,
že v prípade nedobudovania EMÚ by eurozóna ďalšiu krízu nemusela zvládnuť.
Návrhy sú zamerané na reformu finančného sektora a reformu vo fiškálnej a makro oblasti.
Viac a lepšie zdieľanie rizika:
 Reforma finančného sektora (poistenie vkladov - EDIS, obmedzenie nadmernej držby štátnych
dlhopisov bankami pôsobiacimi v danej krajine, dobudovania CMU);
 Vytvoriť Zaisťovací fond v nezamestnanosti – fond by sa aktivoval v prípade výrazného nárastu
nezamestnanosti alebo prudkého poklesu zamestnanosti, prostriedky by sa použili na dávky v
nezamestnanosti alebo verejné investície;
 Rozšíriť podmienky prístupu krajín k pomoci z ESM;
 Vytvoriť “Safe Asset” (ESBies)
Reforma fiškálnych pravidiel (vrátane vynútiteľnosti):
 Zamerať sa na výdavkové pravidlo – väčšia úloha pre národné fiškálne rady, ktoré by zadefinovali
strednodobý cieľ zníženia dlhu k HDP na základe výšky dlhu, zároveň by fiškálne rady pripravovali
strednodobé projekcie nominálneho rastu. Na tomto základe by sa stanovili stropy pre rast výdavkov.
V prípade prekročenia týchto stropov by museli byť tieto výdavky financované podriadenými
dlhopismi; pokuty by sa zrušili.
Dôležitejšie postavenie inštitúcií a trhovej disciplíny:
 Viac právomocí národným fiškálnym radám, reforma ESM;
Kredibilnejšie no-bail-out pravidlá (v prípade neudržateľného dlhu ako posledná možnosť reštrukturalizácie
dlhu).

Vývoj štátnych pôžičiek krajín OECD v období 2008-2018: dlh krajín OECD k HDP
začal mierne klesať, nominálny dlh naďalej rastie, aj keď miernejším tempom
OECD zverejnila hlavnú kapitolu pripravovanej publikácie vývoja štátnych pôžičiek krajín OECD v období
2008-2018, v ktorej je zhodnotený vývoj čistého a hrubého zadlženia jednotlivých krajín OECD, finančné
potreby štátov a súčasne trendy vývoja.
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Rast zadlženosti krajín OECD pokračuje aj po finančnej kríze, aj keď v poslednom období pomalšie ako v
období krízy 2008-2012. Medziročne by mal dlh krajín v roku 2018 kumulatívne vzrásť vďaka pokračujúcej
deficitnej pozícii väčšiny krajín OECD zo 43,6 bil. USD na 45 bil. USD. OECD očakáva, že krajiny OECD
si v roku 2018 celkovo požičajú (refinancovanie a nové dlhy) na trhu okolo 10,5 bil. USD (z toho 1,4 bil. USD
nové dlhy), rovnako ako v roku 2017.

Zdroj: OECD

Pomer zadlženosti k HDP v období 2007-2016 narástol zo 49,5% na 74%, v roku 2018 medziročne mierne
klesne na úroveň 73%, najmä vďaka dobrému rastu ekonomiky.

Zdroj: OECD

Vývoj v jednotlivých krajinách OECD je však výrazne odlišný. V období 2007 – 2012 dlh narástol takmer vo
všetkých krajinách OECD (okrem Švédska a Švajčiarska). V období 2012 – 2017 sa viacerým krajinám,
vrátane SR, podarilo zastabilizovať alebo znížiť dlh (Česká republika, Dánsko, Island, Nový Zéland znížili
dlh pod úroveň spred krízy), vo viacerých krajinách dlh naďalej rastie AUS, Čile, FR, IT, PT, SI, ES, US).
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Počas analyzovaného obdobia boli trhové podmienky priaznivé a spojené s nízkymi úrokovými mierami
(výnosy z 10-ročných dlhopisov USA a Japonska boli pod úrovňou 2,5% (USA) a 0,1% (Japonsko) počas
posledných dvoch rokov) a nízkou volatilitou, čo uľahčilo financovanie štátneho dlhu. Vďaka tomu krajiny
začali vo väčšej miere vydávať dlhové nástroje s dlhšou dobou splatnosti (ich podiel na celkovom dlhu
dosiahol v roku 2017 90%), priemerná splatnosť dlhu dosiahla 8 rokov v roku 2017 (na rekordnú úroveň sa
dostala v Rakúsku, Belgicku, Čile, Japonsku, Mexiku, Veľkej Británii). Priemerná splatnosť slovenského dlhu
sa zvýšila zo 6 rokov v roku 2007 na 8 rokov v roku 2017.
Graf: podiel pokladničných poukážok a dlhodobých nástrojov

Zdroj: OECD

Graf: priemerná splatnosť dlhopisov v jednotlivých krajinách OECD

Zdroj: OECD

Výrazne narástol objem dlhu držaný centrálnymi bankami. V decembri 2007 držali centrálne banky Japonska,
ECB, FED a UK spolu dlh vo výške pod 2 bil. USD, v decembri 2017 predstavoval objem už takmer 11 bil.
USD. Počas nasledujúcich troch rokov bude potrebné refinancovať okolo 40% dlhov. V krátkodobom
horizonte sú riziká mierne vďaka dlhšej splatnosti dlhu a silnému rastu ekonomiky. V dlhodobom horizonte
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riziko predstavuje obsluha dlhu pri zhoršených trhových podmienkach a normalizácii monetárnej politiky.
Rating dlhových nástrojov najmä krajín G7 sa v sledovanom období zhoršil.

Ak chceme lepšie životné prostredie, je potrebné viac zdaňovať spotrebu
energií (Správa OECD o zdaňovaní spotreby energií)
Dňa 14.2.2018 OECD zverejnila Správu o zdaňovaní spotreby energií (Taxing Energy Use 2018). Správa
predstavuje súhrn dát a spôsobov zdaňovania v energetike (podľa palív a sektorov) v 42 krajinách OECD a
G20, ktoré spolu reprezentujú približne 80% globálnej spotreby energií a emisií CO2. Správa konštatuje, že
medzi rokmi 2012-2015 okrem prvých náznakov zosúladenia výšky spotrebných daní z nafty so spotrebnými
daňami na benzín nenastali prakticky žiadne štrukturálne zmeny v spôsobe zdaňovania spotreby energií. To
je v protiklade s ostatnými cieľmi na ochranu životného prostredia a s klimatickými cieľmi. Lepšie zdaňovanie
spotreby energií, napríklad zavedenie uhlíkovej dane, by prenieslo náklady spojené so znečistením
a klimatickými zmenami na spotrebiteľov energií.
Medzi hlavné závery správy patrí:
 Takmer všetky dane sú z environmentálneho pohľadu nízke;
 Zdaňovanie uhlia je veľmi nízke, blížiace sa k nule;
 Zdaňovanie cestnej dopravy je oveľa vyššie ako zdaňovanie ostatných sektorov, napriek tomu je
nepostačujúce na pokrytie externalít;
 Podiel zdaňovania emisií na klimatických nákladoch vzrástol zo 46% v roku 2012 na 50% v roku 2015.
 97% emisií súvisiacich s cestnou dopravou je zdaňovaných;
 81% emisií súvisiacich s emisiami mimo cestnej dopravy nie je zdaňovaných, pričom tieto tvoria 95%
všetkých emisií.
Bližšie informácie nájdete: http://www.oecd.org/tax/taxing-energy-use-2018-9789264289635-en.htm

4. výročné zasadnutie členských krajín Inkluzívneho rámca BEPS
V dňoch 24.-25. januára 2018 sa uskutočnilo štvrté výročné zasadnutie členských krajín Inkluzívneho rámca
boja proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS). Zasadnutia sa zúčastnilo takmer 100 krajín
z celého sveta. Argentína predstavila priority svojho predsedníctva v G20 v daňovej oblasti, medzi ktoré patrí
pokračovanie diskusie o zdaňovaní digitálnej ekonomiky, implementácia opatrení BESP, daňová
transparentnosť, daňová istota a informácie o konečných užívateľoch výhod. Cieľom predsedníctva Argentíny
v G20 je napredovať v príprave priebežnej správy o zdaňovaní digitálnej ekonomiky a pokračovať
v multilaterálnom prístupe na pôde OECD.
Zástupca EK informoval o súčasnom stave diskusií na úrovni EÚ v oblasti zoznamu nespolupracujúcich
jurisdikcií (daňový blacklist) a zdaňovaní digitálnej ekonomiky. V zdaňovaní digitálnej ekonomiky EK
pozorne sleduje diskusie a vývoj na pôde OECD a zoberie do úvahy výsledky diskusií na úrovni OECD pri
príprave ďalších opatrení. EÚ pracuje na koexistencii dlhodobých riešení aktualizácie medzinárodných
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daňových pravidiel a prijateľných iniciatív na riešenie
tejto otázky v krátkodobom horizonte. EK by mala
predložiť balík návrhov do konca marca 2018.
Zástupca USA predstavil hlavné prvky daňovej reformy
USA, ktorá bola prijatá v decembri 2017. Daňová
reforma zásadne mení daňové pravidlá USA. Medzi
hlavné prvky patrí zníženie dane z príjmu právnických
osôb z 35% na 21%, prechod na územný systém
a implementácia niektorých pravidiel BEPS. Medzi
hlavné komponenty reformy patrí revízia režimu pre
kontrolované zahraničné podniky a revízia dane z
globálneho nehmotného príjmu s nízkym zdanením.
Výnosy kontrolovaných zahraničných podnikov budú
oslobodené od dane v USA v prípade, ak budú výnosy
zaslané späť materským spoločnostiam v USA
prostredníctvom
odpočtu
z prijatých
dividend.
V prípade nadmerných výnosov takýchto spoločností
budú tieto výnosy zdanené minimálnou sadzbou medzi
10,5% až 13,125%. Pre doteraz nezdanené príjmy
zahraničných dcérskych spoločností bola vytvorená
nová daň, peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty sa
budú zdaňovať na úrovni 15,5% a ostatné doteraz
nezdanené príjmy budú zdanené sadzbou 8%.
Zástupcovia MF SR na zasadnutí: Ľ. Adame (riaditeľka odbor priamych
daní) a F. Cséfalvay (odbor priamych daní), Zdroj: SM SR pri OECD

V diskusii viacero členských štátov EÚ prezentovalo
obavy z daňovej reformy, pričom privítali možnosť

diskusie s USA o jednotlivých prvkoch reformy.

Workshop Inkluzívny rast
Dňa 23.1.2018 sa uskutočnil workshop Inkluzívny rast, ktorý bol zameraný na posúdenie úlohy
podnikateľskej sféry pri zabezpečovaní inkluzívneho rastu, ako aj na zvýraznenie potreby úzkej spolupráce
verejnej správy a podnikateľov pri jeho zabezpečovaní.
Inkluzívny rast predstavuje rast, o ktorý sa pričinia všetci, a rovnako rast, z ktorého budú mať
prospech všetci. Nesmie sa stať, že ekonomiku bude ťahať nahor iba niekoľko málo sektorov /vrstiev /
regiónov alebo naopak, mať z neho prospech iba niekoľko sektorov /vrstiev /regiónov.
Panelisti zdôraznili význam a nevyhnutnosť zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, ktorý musí byť
podporený inkluzívnym rastom Všeobecne bola vyzdvihnutá potreba silného sociálneho dialógu pri
zabezpečovaní inkluzívneho rastu.
Vláda musí nastaviť jasné pravidlá na to, aby pre podnikateľov bola „zaujímavá“ spravodlivejšia distribúcia
aktív a ziskov, ale aj na to, aby rozdeľovanie štátnych príjmov (dane) viedlo k zabezpečeniu sociálnej
spravodlivosti.
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Globálna ekonomika nepracuje pre každého rovnako a narastajúce bohatstvo nie je rozdeľované
rovnomerne. Bohatí bohatnú ešte viac a celosvetový rast nepociťujú najmä sociálne slabšie skupiny.
V poslednom období sa navyše výsledky rastu neprejavujú už ani na strednej vrstve.
Inkluzívny rast spočíva najmä v novom systéme prerozdeľovania vytvorených hodnôt. V súčasnosti vyše 40%
populácie nepociťuje dôsledky hospodárskeho rastu.
Úloha vlád pri zabezpečovaní spravodlivejšieho
rozdeľovania je značná, ale vlády, napriek tomu, že majú
celý rad nástrojov, nedokážu bez spolupráce
s podnikateľským sektorom zlepšiť existujúci stav.
Podnikatelia si musia uvedomiť, že ak nebude zabezpečené
spravodlivejšie rozdeľovanie vytvorených hodnôt, bude
narastať okruh skupín, ktoré nebudú schopné zabezpečiť
adekvátne vzdelanie pre nastupujúcu generáciu, čo povedie
k výraznému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily
v budúcnosti.

Panelisti wokshopu Inkluzívny rast
Zdroj: SM SR pri OECD

Určité zmeny v správaní podnikateľov je vidieť pri veľkých,
najmä nadnárodných spoločnostiach. Výrazne horšia
situácia je ale pri malých a stredných podnikoch, ktoré
nemajú dostatok zdrojov na zavádzanie nových pravidiel do
svojej činnosti.

Viac na: http://www.oecd.org/inclusive-growth/business.htm

Fórum OECD o etických pravidlách v sektore odevov a obuvi
(Due Diligence in the Garment and Footwear Sector)
V dňoch 30. – 31. januára 2018 sa v Konferenčnom centre OECD uskutočnilo Fórum o etických pravidlách
v sektore odevov a obuvi (Due Diligence in the Garment and Footwear Sector).
Fórum OECD združuje viac ako 400 zástupcov vládnych, obchodných, odvetvových a odborových
organizácií, ako aj neziskových organizácií.
Cieľom Fóra bolo posúdenie dosiahnutého pokroku v implementácii usmernenia o etických pravidlách
v sektore odevov a obuvi. Taktiež boli prediskutované možnosti riešenia vznikajúcich rizík a zdieľanie
dosiahnutých skúseností v tejto oblasti.
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Usmernenie OECD pre zodpovedné dodávateľské reťazce v
sektore odevov a obuvi stanovuje spoločné chápanie etických
pravidiel v tomto sektore s cieľom pomôcť spoločnostiam
uspokojiť očakávania zákazníkov na základe týchto pravidiel
stanovených v Usmernení OECD. Usmernenie bolo schválené
vládami všetkých členských krajín OECD a niektorých
partnerských krajín (celkovo 47 vlád) a je podporované
podnikateľskou sférou, odborovými zväzmi a nevládnymi
organizáciami. Usmernenie sa vzťahuje na veľké i malé
spoločnosti pôsobiace v danom odbore.
Postupy obsiahnuté v Usmernení sú zosúladené s kľúčovými
princípmi
Medzinárodnej
organizácie
práce
(ILO)
a odporúčaniami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv. Sú
uplatňované vo viac ako 80% dodávok v textilnom, odevnom
a obuvníckom priemysle.
Počas Fóra Čínska národná rada pre textil a odevy (CNTAC) a
OECD podpísali Memorandum o porozumení, v ktorom sa
stanovuje záväzok CNTAC zintenzívniť spoluprácu pri podpore
zodpovedného podnikania v celosvetovom dodávateľskom reťazci
textilu a odevov.

Financovanie malých a stredných podnikov a podnikateľov 2018
Dňa 21.2.2018 bola na ministerskej konferencii OECD
v Mexiku prezentovaná publikácia Financovanie malých
a stredných podnikov (MSP) a podnikateľov 2018.
Publikácia je zameraná na zmapovanie hlavných trendov
moderného systému financovania MSP. Taktiež poskytuje
informácie o dlhoch, vlastnom imaní, finančných
prostriedkoch založených na aktívach a podmienkach pre
financovanie MSP, doplnené o prehľad aktuálnych
politických opatreniach v jednotlivých krajinách na podporu
prístupu MSP k financovaniu. Poskytnutím týchto
informácií je načrtnutý priestor pre národné vlády pri
definovaní ich vlastných opatrení na podporu prístupu MSP
k financiám.
Publikácia hodnotí a porovnáva systémy podporných mechanizmov pre MSP v 43 krajinách sveta. Okrem
hlavných ukazovateľov financovania MSP, poskytuje dodatočné informácie o najnovšom vývoji v oblasti
financií na kapitálovom trhu, o tzv. crowdfundingu, čo je prax financovania projektu alebo podniku tým, že
podnikateľ získa veľké množstvo finančných prostriedkov v malých sumách od veľkého počtu ľudí, zvyčajne
prostredníctvom internetu. Súčasťou správy je tematická kapitola o hodnotení verejne podporovaných schém
záruk za úvery pre MSP.
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Podľa správy OECD v roku 2016 v SR ekonomike naďalej dominovali MSP, ktoré tvoria až 99,5%
z celkového počtu podnikateľských subjektov. Celkové poskytovanie úverov MSP sa od roku 2012
kontinuálne zvyšuje. Nové pôžičky pre MSP sa zvýšili o 1,5% v roku 2016, čo je zaujímavé najmä vzhľadom
na rozsiahly pokles celkového počtu nových podnikov, ktoré v tom istom roku klesli o 26,4%. Taktiež bol
zaznamenaný trend nárastu poskytovania úverov pre MSP mierne v prospech dlhodobých úverov. Úrokové
sadzby na úvery pre MSP klesli z 3,8% v roku 2012 na úroveň 3,1% v roku 2016. Táto zmena predstavuje
výrazné zlepšenie prístupu MSP k financovaniu úverov.
Podstatnú časť správy tvorí podrobný popis existujúcich foriem podporných mechanizmov v jednotlivých
hodnotených štátoch. Na druhej strane správa neobsahuje konkrétne odporúčania pre jednotlivé štáty.
Všeobecné odporúčania sú zamerané najmä na zlepšenie systému zberu dát a systému vykazovania
jednotlivých podporných mechanizmov.

»» ENERGETIKA ««
Riadiaca rada IEA opätovne zvolila Fatiha Birola za výkonného
riaditeľa IEA/OECD
Riadiaca rada Medzinárodnej energetickej agentúry IEA opätovne zvolila Fatiha Birola
za výkonného riaditeľa IEA na druhé funkčné obdobie. Rozhodnutie o predĺžení jeho
funkčného obdobia o ďalšie štyri roky nasleduje po diskusiách z ostatného
ministerského stretnutia v novembri 2017.
Fatih Birol, výkonný riaditeľ
IEA
Zdroj: IEA





Pod jeho vedením implementuje IEA novú modernizačnú stratégiu založenú na troch
pilieroch:
otvorenie dverí agentúry pre rozvíjajúce sa ekonomiky (zvýšenie pokrytia IEA na globálnom
energetickom dopyte na viac ako 70% z približne 40% v roku 2015);
rozšírenie energetickej bezpečnosti o oblasti zemného plynu a elektrickej energie;
transformácia IEA na celosvetový uzol pre čistú energetiku vrátane energetickej účinnosti.

"Hoci som hrdý na to, že naši členovia potvrdili svoju dôveru vo mňa, som si vedomý toho, že rozhodnutie by
nebolo dosiahnuté bez strategického smerovania a usmernenia, ktoré mi dala Riadiaca rada IEA a
profesionálny prístup a odhodlanie kolegov z IEA", povedal Fatih Birol.
Fatih Birol, ktorý dlhé roky zastával funkciu hlavného ekonóma IEA, sa ujal funkcie výkonného riaditeľa IEA
1. septembra 2015. Predĺženie jeho funkčného obdobia na ďalšie štyri roky mu dáva mandát zastávať túto
funkciu do konca augusta 2023.
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Deviate cvičenie núdzovej pripravenosti IEA s historicky najväčšou
účasťou
IEA v rámci svojho mandátu na podporu bezpečnosti v sektore ropy realizovala v dňoch
5.- 9. februára 2018 núdzové cvičenie v prípade mimoriadnej udalosti (emergency
response exercise - ERE). Núdzové cvičenia IEA simulujú veľké narušenia globálnych
dodávok ropy, či už v podobe simulácií rozsiahlych prírodných katastrof alebo
geopolitických konfliktov. Tento typ cvičení využíva sieť tzv. núdzových kontaktov, zástupcov z
jednotlivých členských krajín IEA priamo angažovaných do riadenia núdzových zásob, ktorí rozhodujú o ich
potenciálnom uvoľnení v prípade krízovej situácie. Cvičenie tradične prebieha s periodicitou raz za dva roky
a priamo spadá do kompetencie členov Stálej skupiny pre núdzové otázky a Stálej skupiny pre ropné trhy.
Do predchádzajúceho cvičenia ERE boli zapojené iba členské krajiny IEA. Niektoré partnerské krajiny
sledovali cvičenia zo statusu pozorovateľa. Do tohtoročného ERE sa zapojili už aj asociačné krajiny a
historicky cvičenie malo najširšiu účasť - zúčastnilo sa ho 44 krajín - 29 členských krajín IEA, 2 krajiny
v prístupovom procese do IEA (Čile a Mexiko, pričom krátko po ERE sa Mexiko oficiálne stalo členom IEA),
5 asociačných krajín (Čína, India, Indonézia, Maroko, Thajsko) a 8 krajín EÚ, ktoré nie sú členmi IEA.
Cvičením sa pokrylo 70% celosvetového dopytu po rope (v porovnaní s iba 46%, ak by sa cvičenie obmedzilo
iba na členov IEA).
Aký je účel cvičení ERE?
Účelom cvičení ERE je testovanie a vyhodnotenie koordinácie IEA v oblasti uvoľňovania núdzových
zásob ropy v prípade narušenia dodávok ropy. Účastníci sa v reálnom čase riadia plánom “počiatočnej
reakcie na nepredvídané udalosti". Plán pomáha krajinám lepšie pochopiť postupy a mechanizmy, ktoré je
potrebné implementovať počas tejto koordinovanej akcie IEA. Cvičenie testuje komunikáciu v rámci a medzi
zúčastnenými krajinami a Sekretariátom IEA pod časovým tlakom a tiež testuje schopnosti hlásenia
núdzových údajov zúčastnených krajín.
Ako prebieha cvičenie ERE?
Cvičenie začína tréningovou časťou, v ktorej sú účastníci počas simulovanej krízy informovaní o postupoch
(reakčné kroky) na núdzové situácie. Po tréningu účastníci vytvárajú stratégie, ktoré reagujú na rôzne scenáre
prerušenia dodávok ropy. Predchádzajúce cvičenia ERE simulovali veľké prerušenia globálneho zásobovania
ropou od veľkých prírodných katastrof až po geopolitické konflikty. Zúčastnené krajiny sledujú detaily
situácie rozvinuté prostredníctvom série simulovaných spravodajských klipov, po ktorých nasleduje diskusia
o možných postupoch.
Od vytvorenia IEA sa realizovali tri kolektívne akcie núdzového uvoľnenia zásob ropy členov IEA. Prvá
kolektívna akcia sa uskutočnila v roku 1991 v súvislosti s vojnou v Perzskom zálive; druhá v roku 2005
súvisela so škodami spôsobenými hurikánmi Katrina a Rita, ktoré poškodili ropné plošiny, potrubia a ropné
rafinérie v Mexickom zálive; a tretia kolektívna akcia sa uskutočnila v roku 2011 ako odpoveď na dlhodobé
narušenie dodávok ropy spôsobené líbyjskou občianskou vojnou.

Mexiko sa stalo 30. členskou krajinou Medzinárodnej energetickej
agentúry IEA
Dňa 17. februára 2018 sa Mexiko oficiálne stalo 30. členskou krajinou
Medzinárodnej energetickej agentúry IEA. Po ratifikácii Zmluvy IEA (Dohoda
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o medzinárodnom energetickom programe I.E.P.) mexickým senátom a jej následnom podpísaní s vládou
Belgicka (depozitár Zmluvy) sa Mexiko stalo prvou členskou krajinou IEA z regiónu Latinskej Ameriky.
Na ostatnom zasadnutí ministrov IEA, ktoré sa konalo v Paríži v novembri 2017, ministri zastupujúci členské
krajiny IEA jednomyseľne ocenili opatrenia, ktoré Mexiko od vyjadrenia záujmu o členstvo v IEA (v
novembri 2015) prijalo a uznali, že Mexiko podniklo všetky potrebné kroky na splnenie medzinárodných
požiadaviek na členstvo. Mexiko podniklo potrebné kroky v rekordnom čase, čím sa prístupový proces
Mexika stal najrýchlejším v histórii IEA. Pristúpenie Mexika je základným kameňom prebiehajúcej
modernizačnej stratégie IEA vrátane politiky "otvorenia dverí" IEA smerom k hlbšej spolupráci s
rozvíjajúcimi sa ekonomikami z Latinskej Ameriky, Ázie a Afriky v prospech bezpečnej, udržateľnej a cenovo
dostupnej energetickej budúcnosti. IEA s 30 členskými krajinami a 7 asociovanými krajinami predstavuje
v súčasnosti viac ako 70% celosvetovej spotreby energie (nárast o viac ako 30% oproti statusu z roku
2015).
Okrem toho, že Mexiko ako členská krajina IEA bude mať možnosť využívať poznatky a skúsenosti z
najlepších medzinárodných osvedčených postupov práce, obdobne spolu s ďalšími 29 členmi IEA sa bude
zúčastňovať na medzinárodných cvičeniach núdzovej pripravenosti a získa možnosť podieľať sa na
koncipovaní svetovej energetickej politiky. "Ambiciózne a úspešné energetické reformy v posledných
rokoch umiestnili Mexiko pevne na mapu globálnej energetickej politiky" povedal výkonný riaditeľ IEA
Fatih Birol.
Mexiko je 15. najväčšou ekonomikou sveta, 12. najväčším výrobcom ropy a disponuje významným podielom
obnoviteľných zdrojov energie.

Šesťdesiate výročie založenia Agentúry pre jadrovú energiu NEA/OECD
Agentúra pre jadrovú energiu NEA v roku 2018 oslávi 60. výročie založenia. Oslava v podobe organizovaného panela na vysokej úrovni sa bude konať dňa 19. apríla 2018 v Paríži. Jedným z rečníkov bude
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR M. Žiaková, ktorá už 2 roky predsedá Riadiacemu výboru
NEA/OECD.
Agentúra pre jadrovú energiu NEA bola založená v roku 1958. V súčasnosti
členskú základňu NEA tvorí 33 krajín, SR sa stala členom v roku 2002. Agentúra
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce pomáha jej členom udržiavať a ďalej
rozvíjať vedecký, technologický a právny základ potrebný pre bezpečné,
hospodárne a životnému prostrediu priaznivé využívanie jadrovej energie pre
mierové účely. SR má zastúpenie vo všetkých stálych technických výboroch Agentúry. Slovenskí experti
participujú v rôznych pracovných skupinách a spoločných projektoch.
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Kurzy a študijné programy Agentúry pre jadrovú energiu NEA/OECD
Medzinárodná škola rádiologickej ochrany (International Radiological Protection School – IRPS)
NEA v roku 2018 po prvýkrát spustí päťdňový kurz Medzinárodnej školy
rádiologickej ochrany. Bude sa konať v dňoch 20. – 24. augusta 2018 na
Štokholmskej univerzite vo Švédsku. Kurz má za cieľ prilákať expertov činných
v oblasti rádiologickej ochrany. Kapacita kurzu je ohraničená maximálne 30
účastníkmi, záujemcovia majú možnosť poslať prihlášky do 30. apríla 2018 s tým,
že vybraní účastníci dostanú písomnú informáciu do konca júna 2018. Informácie o obsahu kurzu
a podmienkach účasti a registrácie sú k dispozícii na webovej stránke NEA/OECD prostredníctvom
nasledovného linku:
https://www.oecd-nea.org/rp/irps/

Medzinárodná škola práva v jadrovej energetike (International School of Nuclear Law – ISNL)
NEA spustila prihláškový proces na dvojtýždňový kurz školy ISNL, ktorý sa bude konať v dňoch 27.
augusta – 7. septembra 2018 na univerzite v Montpelieri vo Francúzsku. Prihlášky možno predložiť do 31.
marca 2018. Viac informácií o obsahu kurzu, podmienkach účasti a registrácie sa nachádza na webovej
stránke NEA/OECD prostredníctvom nasledujúceho linku: https://www.oecd-nea.org/law/isnl/

»» ZDRAVOTNÍCTVO ««
Antimikrobiálna rezistencia je čoraz väčšou hrozbou pre zdravie obyvateľov
a hospodárstvo štátov a vyžaduje si viacstupňovú odpoveď
Antimikrobiálna rezistencia (AMR) je komplexnou problematikou celosvetového záujmu. Dochádza k nej
vtedy, keď si mikroorganizmy vytvoria odolnosť na antimikrobiálne látky, ktorým sú vystavené. Nesprávne
užívanie antibiotík v medicínskom, veterinárnom a poľnohospodárskom sektore, ktoré zahŕňa
nevhodné predpisovanie antibiotík, ich nadmerné užívanie v odvetví živočíšnej výroby a nedostatočné
hygienické návyky v nemocniciach, prispieva k zvyšovaniu AMR. Globálny obchod a cestovanie taktiež
zvyšujú riziko jej šírenia. Vývoj nových antibiotík sa spomalil (a to najmä kvôli nedostatku stimulov)
a umožňuje mikroorganizmom predbehnúť vývoj nových liekov. Rozšírenie AMR môže byť reverzibilné
znížením nevhodného užívania antimikrobiálnych látok.
AMR predstavuje značnú záťaž pre zdravotnícke systémy a štátne rozpočty. V krajinách OECD vynaložia
nemocnice v priemere od 10 do 40 tisíc USD viac na liečbu pacienta nakazeného rezistentnou baktériou.
Sociálne náklady môžu byť rovnako vysoké, ako tie na zdravotnú starostlivosť, a to kvôli strate produktivity
a príjmu. Čo je však ešte znepokojujúcejšie, so šírením AMR smerujeme k post-antibiotickej ére, v rámci
ktorej môžu mať bežné infekcie fatálne následky.
OECD pôsobí ako platforma pre diskusie a poskytuje krajinám informácie o implementácii účinných
a nákladovo efektívnych politikách bojujúcich proti AMR, podporujúcich efektívne užívanie antimikrobiálnych látok a motiváciu pre rozvoj výskumu a vývoja v sektore antibiotík:
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1.
V úzkej spolupráci s členskými krajinami OECD a inštitúciami
EÚ, OECD pracuje na ekonomickom hodnotení zdravotníctva,
v záujme identifikovať nákladovo najefektívnejšie stratégie boja
s AMR u ľudí, podporujúc racionálne užívanie antimikrobiálnych látok
a predchádzajúc rozšíreniu odolných infekcií;
2.
Ako súčasť prípravnej práce pre zasadnutie Výboru OECD pre
zdravotníctvo na úrovni ministrov (17. január 2017) OECD hodnotila
mieru implementácie politických opatrení na podporu efektívneho
užívania antimikrobiálnych látok v členských krajinách OECD
a zároveň zozbierala údaje o overených postupoch v nich.
Viacsektorová expertíza a globálny dosah stavajú OECD do
jedinečného postavenia, prostredníctvom ktorého môže pomôcť
krajinám čeliť AMR. Ekonomická expertíza OECD zahŕňa širokú
škálu
oblastí
ako
zdravie,
technologické
inovácie
a poľnohospodárstvo.
OECD sa téme AMR venuje aj v Správe o AMR v krajinách G7
a mimo nich. Téme AMR sa podľa OECD venuje zoskupenie G7
dôsledne: jeho cieľom je úspešne čeliť globálnym výzvam v oblasti
zdravia, zahŕňajúc boj proti infekčným chorobám. G7 zaujalo
postavenie vedúceho partnera pri dosahovaní uržateľných
rozvojových cieľov v oblasti zdravia, iniciujúc i podporujúc početné
globálne nástroje vyvinuté na boj s hrozbou, ktorú infekčné choroby
predstavujú.
OECD významne prispela aj k práci G20, a to keď v júni 2017 zverejnila Spoločnú správu WHO, FAO
a OIE o potenciálnych stratégiách na boj s AMR a zabezpečení udržateľného výskumu a vývoja nových
antibiotík. Správa vyzýva na prijatie opatrení na základe koordinovaného a viacsektorového prístupu v rámci
„One Health“ rámca, zdôrazňuje neodkladnú potrebu čeliť prekážkam v oblasti inovácií a navrhuje politické
a riadiace mechanizmy na opätovnú aktiváciu reťazca výskumu a vývoja antibiotík. V Deklarácii G20
z Hamburgu vyzvali lídri G20 k vytvoreniu nového Centra pre spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja
a zaviazali sa ďalej skúmať praktické možnosti trhových stimulov v spolupráci s relevantnými expertmi
z OECD a WHO.
Kľúčové dokumenty OECD o AMR:
 Antimikrobiálna rezistencia – pohľad na politiky
 Závažné dopady zdravotnej starostlivosti na nízkej úrovni: Podpora racionálneho užívania
antimikrobiálnych látok, zverejnená v kapitole č.3 ako súčasť publikácie OECD „Boj proti
nehospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami v zdravotníctve“ z januára 2017.
Prečítajte si aj článok F. Colombo, riaditeľky Divízie OECD pre zdravotníctvo Antimikrobiálna rezistencia
je globálnou hrozbou, ktorá potrebuje globálnu odpoveď – neodkladne, ktorý bol zverejnený v apríli 2017
v Europe´s World.
Prečítajte si najnovšiu brožúru o práci OECD v oblasti zdravia:
17

»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««
V OECD bolo prezentované Strednodobé hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR
Dňa 15. februára 2018 sa v Konferenčnom centre OECD v Paríži konalo zasadnutie Pracovnej skupiny OECD
pre environmentálnu výkonnosť (WPEP), počas ktorého bolo Delegáciou SR predstavené Strednodobé
hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR. Delegáciu SR tvorili zástupcovia Ministerstva životného
prostredia SR – M. Chrenko (vedúci delegácie a prezentujúci, generálny riaditeľ Sekcie environmentálnej
politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR), M. Gergely (autor a koordinátor spracovania správy,
Odbor medzinárodných vzťahov MŽP SR), M. Bendíková (spoluautorka správy, MŽP SR – IEP) – SM SR
pri OECD – I. Brocková (veľvyslankyňa a stála predstaviteľka) a M. Pažinková (tretia tajomníčka).
Hodnotenie vypracovalo MŽP SR v spolupráci s IEP a SAŽP, ako aj s ďalšími zainteresovanými rezortmi.
Prezentácia bola zameraná na 5 hlavných oblastí, v rámci ktorých bol popísaný pokrok a prijaté
opatrenia na základe odporúčaní OECD z roku 2011: ozelenenie rastu, implementácia environmentálnych
politík, medzinárodná spolupráca, opatrenia v oblasti boja so zmenou klímy a v energetickom sektore a vzťah
medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím.
Väčšina odporúčaných opatrení bola buď čiastočne alebo úplne implementovaná a viaceré z nich boli,
resp. budú obsiahnuté v rozhodnutiach a legislatíve ministerstiev a vlády SR, zameraných na zlepšenie stavu
a výkonnosti životného prostredia v Slovenskej republike.
Na druhej strane, niektoré z odporúčaní neboli dostatočne implementované. Ide najmä o oblasť
environmentálnych daní a oblasti, ktoré predstavujú pre Slovensko najväčšie výzvy, teda manažment odpadov,
odpadových vôd a kvalita ovzdušia.
Za priority SR v oblasti životného prostredia boli do budúcnosti určené prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo, biodiverzita a posilnenie ochrany prírody, ochrana verejného zdravia pred negatívnymi
environmentálnymi vplyvmi, budovanie administratívnych a analytických kapacít a medzinárodná
spolupráca.
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Po úvodnej prezentácii generálneho
riaditeľa M. Chrenka nasledovala
diskusia, v ktorej zástupcovia členských
krajín OECD kládli delegácii SR
doplňujúce otázky a námety, najmä v
kontexte národných priorít a výziev v
oblasti životného prostredia. Zároveň
ocenili
snahy
SR
v oblasti
environmentálnej diplomacie (SK
PRES, Zelená platforma, Bratislavský
proces pre zelenú ekonomiku, T2gE,
apod.), ako aj podiel ekologickej
poľnohospodárskej výroby.

Zľava: M. Pažinková (SM SR pri OECD), I. Brocková (SM SR pri OECD), M. Chrenko (MŽP
SR), M. Bendíková (MŽP SR-IEP), M. Gergely (MŽP SR)
Zdroj: SM SR pri OECD

Delegácia SR počas prezentácie Strednodobého hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR
Zdroj: OECD

Strednodobé hodnotenie environmentálnej výkonnosti prezentovalo aj Mexiko a Hodnotenie environmentálnej výkonnosti Maďarsko a Česká republika.
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OECD od roku 1992 pravidelne (každých 10 rokov) monitoruje politiky svojich členských štátov
v oblasti životného prostredia formou publikácií hodnotiacich ich environmentálnu výkonnosť (EPR –
Environment Performance Review) s jednotlivými odporúčaniami na zlepšenie. EPRs sú pravidelne
prezentované na zasadnutiach WPEP, spoločne so strednodobými hodnoteniami, ktoré prebiehajú na
dobrovoľnej báze približne v polovici 10-ročného odstupu medzi EPRs. OECD vydala už viac než 80 EPRs,
posledné EPR Slovenskej republiky bolo zverejnené v roku 2011.
Spoluautor textu: MŽP SR

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««
Expert OECD pre poľnohospodárske politiky V. Vojtěch navštívil Slovensko

G. Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a V. Vojtěch, expert OECD pre poľnohospodárske politiky a trhy.
Zdroj: MPaRV SR

V dňoch 15. – 16. januára 2018 navštívil Václav Vojtěch, expert OECD pre poľnohospodárske politiky a trhy
OECD Bratislavu a Nitru, kde uskutočnil sériu odborných prednášok na tému „Monitoring a hodnotenie
poľnohospodárskych politík OECD“ s prezentáciou aktivít OECD v oblasti merania podpôr
v poľnohospodárstve (odhad podpory výrobcov – PSE) a s dôrazom na Spoločnú poľnohospodársku politiku
EÚ (SPP). Prezentácie odzneli na pôde Agroinštitútu Nitra, š.p., Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (MPaRV SR) a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu
ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC-VÚEPP). V. Vojtěch informoval zúčastnených o
práci, ktorú OECD robí v oblasti monitoringu agrárnych politík a o tom, ako OECD meria podpory v
poľnohospodárstve (špecifikum, ktoré OECD v tejto oblasti ponúka). Diskusie boli zamerané najmä na
aktuálne citlivú otázku zastropovania priamych platieb pre poľnohospodárov.
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Na Agroinštitútue Nitra, š.p. bol prijatý jeho riaditeľkou M. Debrecéniovou, ktorá ocenila prácu OECD v tejto
oblasti. V. Vojtěch diskutoval aj s J. Pokrivčákom, riaditeľom novovzniknutého analytického útvaru MPaRV
SR - Inštitútu poľnohospodárskej politiky, ktorý plánuje aktívne zapojenie Inštitútu do spolupráce SR s
OECD.
V. Vojtěcha prijala na bilaterálnom stretnutí aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR G. Matečná, ktorá s ním diskutovala o spolupráci SR a OECD v oblasti
poľnohospodárstva a o téme riadenia rizika v poľnohospodárstve.
Na NPPC-VÚEPP bol V. Vojtěch prijatý generálnou riaditeľkou NPPC Z. Nouzovskou a riaditeľom VÚEPP
Š. Adamom, ktorí ocenili prácu OECD a vyjadrili záujem o jej pokračovanie aj v budúcnosti.

Zľava: M. Pažinková (SM SR pri OECD), K. Gendová Ruzsíková (OZK, MPaRV SR), V. Vojtěch (OECD), M. Debrecéniová (Agroinštitút Nitra, š.p.), J.
Pokrivčák (IPP, MPaRV SR)
Zdroj: SM SR pri OECD

V. Vojtěch je expertom OECD, ktorý sa dlhoročne podieľa na spracúvaní kapitoly o EÚ v publikácii
OECD „Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskej politiky OECD“ a ktorý je zodpovedný aj za
spracovanie údajov o SR. Od roku 1995 pracuje V. Vojtěch v OECD na Direktoriáte pre obchod
a poľnohospodárstvo (TAD), na Divízii poľnohospodárskych a obchodných politík (PTA). V roku 1997 bol
lídrom projektu OECD prehľadu poľnohospodárskych politík v SR a od roku 2004 je predsedom
Poradnej skupiny OECD pre PSE operujúcej v rámci TAD.

»» DOPRAVA ««
Generálny tajomník ITF Y. Tae Kim zdôraznil dôležitosť dostupnosti dopravy pre
všetkých
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Generálny tajomník Medzinárodného dopravného fóra (ITF) Y. Tae Kim, ktorý viedol delegáciu ITF počas
97. Výročného zasadnutia Výskumnej rady pre dopravu (TRB) a konferencie Svetovej banky pre meniacu sa
dopravu vo Washingtone, D.C. v dňoch 6. – 12. januára 2018, vystúpil s jasným odkazom o potrebe
zabezpečenia dostupnosti dopravy pre všetkých v aktuálnom digitálnom veku, ako aj o potrebe
zabezpečenia udržateľnej mobility.
Y. Tae Kim moderoval jeden z panelov počas zasadnutia konzorcia Svetovej banky pre Udržateľnú mobilitu
pre všetkých (SuM4All) a zároveň vystupoval ako panelista počas plenárneho zasadnutia konferencie
zameraného na univerzálny prístup k doprave.
Počas návštevy Washingtonu, D.C. sa Y. Tae Kim stretol aj so
zástupcami zainteresovaných partnerov ITF – s výkonným
riaditeľom TRB N. Peresenom (na fotografii), s ktorým diskutoval
o podpore strategickej spolupráce. Následne absolvoval ďalšie
stretnutia s N. Etupiñanom, riaditeľom Oddelenia pre mestskú
dopravu Rozvojovej banky Latinskej Ameriky a N. Roomom,
riaditeľom Dopravnej divízie Interamerickej rozvojovej banky.

Zľava: N. Peresen a Z. Tae Kim
Zdroj: ITF

Počas konferencie Svetovej banky pre meniacu sa dopravu sa
konalo aj historicky prvé plenárne zasadnutie zamerané na
rodovú rovnosť v doprave. Moderovala ho M. Crass, riaditeľka
ITF pre medziinštitucionálne vzťahy, ktorá zdôraznila, že
problematika rodovej rovnosti je častokrát nesprávne uchopená
v kontexte dopravy, a že pohlavie je vo viacerých prípadoch
dôležitejším faktorom pri výbere spôsobu dopravy, než sú vek
alebo výška príjmu. Panelisti diskutovali aj o nedostatku stimulov
pri tvorbe politík a plánovaní pre zodpovedanie potrieb žien
v doprave napriek tomu, že ženy predstavujú najväčšiu skupinu
užívateľov verejnej dopravy na svete. Diskusia bude pokračovať
aj na Výročnom samite ITF 2018 v nemeckom Lipsku, počas
ktorého sa bude konať špeciálne zasadnutie zamerané na ženy
a bezpečnosť dopravy.
Počas konferencie predstavila V. Feypell zo Sekretariátu ITF aj
výstupy práce ITF v oblasti bezpečnosti na cestách, najnovšie
trendy v údajoch o bezpečnosti na cestách, a tiež „Vision Zero in
cities“. Experti ITF previedli aj najnovší prototyp
vizualizačného nástroja pre ukazovatele dostupnosti
v mestách, ktorý je súčasťou aktuálne prebiehajúcej spolupráce
ITF s Európskou komisiou zameranej na vytvorenie rámca pre
porovnanie dostupnosti služieb v rozličných mestách.

M. Crass z ITF prednášala o rodovej rovnosti v doprave
Zdroj: ITF

Výročné zasadnutie TRB s viac než 5000 prezentáciami
v takmer 8000 paneloch, zasadnutiach a workshopoch
úspešne pokrylo všetky druhy dopravy a združilo tvorcov
politík, administrátorov, odborníkov, vedcov a zástupcov
verejného i súkromného sektora a akademických inštitúcií.
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Tohtoročné zasadnutie bolo zamerané na tému „Doprava: Stimulácia hospodárstva budúcnosti“,
a zúčastnilo sa ho viac ako 13 000 profesionálov z oblasti dopravy.

»» REGIONÁLNY A MIESTNY ROZVOJ ««
OECD upozorňuje na potrebu prijatia ďalších opatrení na riadenie povodňového
rizika v Paríži a v povodí rieky Seiny

Zdroj: IAU Ile de France

Podľa OECD sa za posledné roky zvýšil počet opatrení prijatých na prevenciu rizika veľkých záplav
v Paríži a v regióne Île de France – najmä po tom, ako sa Seina rozvodnila a vyliala zo svojich brehov v máji
a júni 2016 – avšak miestne a územné plánovanie by malo byť ešte lepšie prispôsobené, riadiaca
štruktúra posilnená a dlhodobé financovanie spresnené.
Informujúc o pokroku dosiahnutom od roku 2014, kedy OECD vydala Prehľad o prevencii povodní
v povodí rieky Seiny, OECD uvádza, že napriek značnému úsiliu vynaloženému na zlepšenie riadenia
prevencie rizika podkopáva nejednotná inštitucionálna štruktúra záväzok dosahovať špecifické
a dlhodobé ciele.
Správa o pokroku, ktorá bola predstavená dňa 23. januára 2018 na Regionálnom a medzirezortnom
riaditeľstve pre životné prostredie a energetiku Île de France taktiež skúma, či štruktúra financovania
prevencie povodňového rizika je dostatočne ambiciózna a zabezpečená z dlhodobého hľadiska.
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V správe vypracovanej Regionálnym riaditeľstvom a Verejným územným orgánom pre Bassin Seine Grands
Lacs v spolupráci s OECD je zaznamenaný pokrok orgánov v 10 zo 14 odporúčaní Prehľadu z roku 2014.
Najväčší pokrok bol dosiahnutý v správnej identifikácii a porozumení lokalizácie najzraniteľnejších
miest a tiež v podpore prevencie rizika (základné vzdelanie aj odborná príprava).
Rozvodnená Seina spôsobila v máji a júni 2016 škody presahujúce 1 miliardu EUR a početné narušenia
dopravných sietí. Dve osoby zomreli a 17 500 osôb ich bolo evakuovaných z bydliska. Koncom januára
2018 rieka Seina kulminovala v centre mesta Paríž s hladinou vo výške 5,84 metra, čo je viac než
dvojnásobok jej bežnej výšky. Sedem vlakových staníc v bezprostrednej blízkosti rieky v centre Paríža bolo
uzavretých, prímestské vlaky RER v tomto úseku nepremávali, v regióne Île de France bolo evakuovaných
približne 1500 ľudí a rovnaký počet domácností sa ocitlo bez dodávky elektriny. Radnica mesta Paríž nariadila
zatvoriť cesty pozdĺž rieky a úrady tiež nariadili zrušiť plavby výletných lodí. V dôsledku výstrah pred
záplavami uzatvorili časť parížskeho múzea Louvre a takisto niekoľko tunelov a parkov.
OECD predpokladá, že ak by sa opakovali historicky najrozsiahlejšie povodne v Paríži z roku 1910
(hladina Seiny v meste vystúpila na rekordných 8,62 metra), mali by dopad na život 5 miliónov obyvateľov
a spôsobili by škody vo výške 30 miliárd EUR.
Súčasné schémy rozvoja infraštruktúry, plány na obnovu mesta spojené s projektom Grand Paris a tiež
hosťovanie Olympijských hier v rok 2024 však podľa OECD poskytujú mnohé príležitosti na posilnenie
a zlepšenie pripravenosti hlavného mesta Francúzska a jeho regiónu voči rizikám veľkých povodní a zároveň
na vytvorenie inovatívneho modelu adaptácie na zmenu klímy.

»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««
Memorandum o medzinárodnej rozvojovej spolupráci SR
SR v januári 2018 predložila Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc (DAC) Memorandum o medzinárodnej
rozvojovej spolupráci SR. Toto memorandum je
úvodným príspevkom SR k hodnoteniu jej systému
rozvojovej spolupráce vo formáte Peer Review, na ktorý
nadväzuje hodnotiaca misia OECD/DAC v Bratislave
v dňoch 19.-23. marca 2018 a zasadnutie samotného
výboru k hodnoteniu SR v septembri 2018, výsledkom
ktorého budú analytická i politická správa posudzujúca
stav a smerovanie rozvojovej spolupráce SR.
Na vypracovaní memoranda sa podieľali všetky zainteresované ministerstvá, ktoré poskytujú rozvojovú
pomoc, vrátane Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, Ministerstva financií
SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR a tiež ich implementační
partneri a mimovládne rozvojové organizácie. Memorandum je postavené na osnove, ktorá je výsledkom
rokovaní členských krajín OECD a DAC a ktorá bola inovovaná v roku 2017, aby lepšie popisovala nové
záväzky členských krajín v oblasti rozvoja vrátane Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, Globálneho
partnerstva pre efektívnu rozvojovú spoluprácu a ďalších medzinárodných dohovorov. Memorandum
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pozostáva zo siedmych kapitol, ktoré popisujú úlohu SR pri globálnom úsilí o udržateľný rozvoj, právny
a štruktúrny rámec poskytovania rozvojovej pomoci, spôsoby poskytovania rozvojovej pomoci a jej
samotné financovanie, hodnotenie rozvojovej spolupráce, programov a politík, a humanitárnu pomoc.
MZVaEZ SR poskytuje rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid od roku 2003. V nasledujúcich rokoch bol
zakotvený inštitucionálny, právny a strategický rámec pre rozvojový program. V priebehu prvých 10 rokov
jej pôsobenia bolo v takmer 20 krajinách implementovaných viac ako 400 projektov v celkovej hodnote
približne 40 miliónov EUR. Za symbolický záver tejto desaťročnej integrácie do donorskej komunity možno
považovať zaradenie SR medzi riadnych členov DAC v septembri 2013. V roku 2015 dosiahla SR dôležitý
posun pri skvalitňovaní strategického rámca rozvojovej spolupráce, ktorý bol zavŕšený prijatím nového
zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci. Nová legislatíva priniesla konsolidáciu právneho rámca a
aj rozšírenie počtu modalít spôsobu poskytovania rozvojovej spolupráce, od čoho sa očakáva zlepšenie
spolupráce tak na medzinárodnej úrovni, ako aj s partnerskými organizáciami v cieľových krajinách.
Angažovanie sa SR v partnerských krajinách je definované v strednodobej stratégii na roky 2014-2018. Pre
programové krajiny (Afganistan, Keňa, Moldavsko) boli vypracované strategické dokumenty. Za projektové
krajiny boli označené Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo a Ukrajina. Krajinami
s mimoriadnymi humanitárnymi a rozvojovými potrebami sú Južný Sudán, Sýria a susedné krajiny Blízkeho
a Stredného východu. Ako sektorové priority rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018 boli vzhľadom na
potreby partnerských krajín zadefinované vzdelávanie, zdravotníctvo, dobrá správa vecí verejných,
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, voda a sanitácia, energetika, tvorba trhového prostredia.
Podrobnejšie informácie o rozvojovej spolupráci SR sú dostupné na webovej stránke MZVaEZ SR na
https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovenska_rozvojova_spolupraca-rozvojova_politika_sr
a na
stránke http://www.slovakaid.sk/.

»» MIGRÁCIA ««
Medzinárodné fórum pre štatistiky migrácie
V dňoch 15. a 16. januára 2018 sa v OECD v Paríži uskutočnilo prvé Medzinárodné fórum pre štatistiky
migrácie. Podujatie zorganizovalo OECD spoločne s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a
Oddelením OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti. Na fóre si viac ako 240 expertov z akademického
sektora členských a partnerských štátov OECD a medzinárodných organizácií vymieňalo metodologické
poznatky v oblasti štatistiky migrácie.
Podujatie otvoril generálny tajomník OECD A. Gurría, ktorý zdôraznil pozitívny ekonomický vplyv
pravidelnej migrácie na členské krajiny OECD. V roku 2016 imigrovalo do členských krajín OECD
5 miliónov osôb z tretích krajín a podstatná časť prírastku práceschopnej populácie týchto štátov OECD je
tvorená práve imigrantmi. OECD už 41 rokov zhromažďuje a skúma štatistické údaje o medzinárodnom
pohybe osôb a jeho účinkov na spoločnosť. Na základe týchto údajov dokážu krajiny predvídať správanie sa
svojich daňových rezidentov, cezhraničný pohyb pracovných síl a prílev remitencií. Absencia spoľahlivých
štatistických údajov spôsobuje národohospodárske komplikácie v súvislosti s plánovaním sociálnych
výdavkov a výberom daní, najmä pre africké štáty. Generálny tajomník OECD tiež poukázal na potrebu
manažovať riziká vzniku sociálnych nerovností, najmä v prípade detí migrantov. Mapovaním sociálneho
zdravia jednotlivcov a spoločenstiev migračného pôvodu sa zaoberá prominentná štatistická publikácia OECD
How's Life.
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Otvárací príhovor generálneho tajomníka OECD A. Gurríu na Medzinárodnom fóre pre štatistiky migrácie
Zdroj: OECD

Generálny riaditeľ IOM sa venoval humanitárnym aspektom migrácie. Uviedol, že IOM zabezpečilo v roku
2017 navrátenie 200 tisíc osôb z utečeneckých táborov do svojich domovov. Počet nových osôb pribúdajúcich
do týchto táborov je však stále vyšší než počet navrátených osôb. Vo svete je 250 miliónov medzinárodných
migrantov a 700 miliónov vnútroštátnych migrantov a tento počet bude narastať najmä v dôsledku
nekontrolovaného populačného rastu v subsaharskej Afrike a v oblasti Sahelu.
V rámci plenárnych častí fóra sa diskutujúci venovali okrem iného monitorovaniu imigrácie, ktorá je
najčastejšie vykonávaná sčítaním obyvateľstva. Krajiny, ktoré povinne vybavujú všetkých prisťahovalcov
elektronickou pobytovou kartou, môžu lepšie monitorovať pohyb osôb na svojom území, ako aj sociálne
účinky tohto pohybu. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) prezentoval predbežné výsledky výskumu
prevalencie cezhraničného obchodovania s ľuďmi a nútenej práce. Orgány činné v trestnom konaní majú
vedomosť o menej než 10% všetkých obetí obchodovania s ľuďmi vo svete. IOM plánuje na svojom
štatistickom portáli https://migrationdataportal.org zverejniť anonymizovanú databázu približne 7000
konkrétnych prípadov obetí obchodovania s ľuďmi, objasňujúce životné situácie týchto obetí a tiež socioekonomických modelov plodiacich takúto trestnú činnosť. Ďalšou významnou témou bolo zvyšovanie
efektívnosti riadených návratov utečencov do krajín pôvodu. Sociálna situácia navrátených osôb je často
zložitá a podmienená kontrastom medzi vysokou životnou úrovňou v krajine vyhostenia v porovnaní
s krajinou pôvodu. Tento kontrast zvyšuje náchylnosť týchto ľudí opätovne sa o emigráciu pokúsiť. Ohľadom
verejnej mienky OECD konštatovala, že u obyvateľstva krajín OECD, ktoré sú cieľovými krajinami migrácie,
postupne narastá ochota akceptovať migrantov vo svojej spoločnosti (približne 50% obyvateľov členských
krajín OECD je ochotných bývať v susedstve s prisťahovalcami). Najpriaznivejšia verejná mienka voči
imigrácii je dosahovaná na úrovni miest, v ktorých sa imigračná politika vykonáva so zapojením
zamestnávateľských a odborových organizácií. V súvislosti s prípravou dôležitého medzinárodného dohovoru
v oblasti migrácie osôb – Globálneho kompaktu pre bezpečnú a riadenú pravidelnú migráciu – sa
očakáva nárast dopytu po migračných štatistikách.
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6. Parlamentné dni v OECD
V dňoch 8.-9.2.2018 sa v OECD Konferenčnom centre
v Paríži uskutočnili v poradí už 6. Parlamentné dni OECD,
ktoré pozostávali zo spoločného zasadnutia OECD Globálnej
parlamentnej siete spolu s NATO Parlamentného zhromaždenia. Podujatie slúži na prehĺbenie spolupráce OECD so
zástupcami národných parlamentov členských a partnerských
krajín OECD. Stretnutie 6. Parlamentných dní v OECD
umožnilo poslancom národných parlamentov diskusiu
s generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom a s expertmi
OECD, ako aj výmenu názorov s ostatnými poslancami na
témy ako preklenovanie rozdielnych názorov na
multilateralizmus, vzdelávacia politika v post-truth svete,
spolupráca OECD a G20 na dosiahnutie inkluzívnejšej
svetovej ekonomiky, investície do technológií obmedzujúcich
klimatické zmeny, úloha obchodu pre inkluzívny rast,
dosiahnutý pokrok v medzinárodnej daňovej oblasti – BEPS
a Automatická výmena informácií pre daňové účely
a zdaňovanie digitálnej ekonomiky.
Generálny tajomník OECD informoval poslancov, že rok 2018
je rokom multilateralizmu. Aj preto bude hlavnou témou
tohtoročného Ministerského zasadnutia Rady OECD koncom
mája „Znovuobnovenie multilateralizmu“. OECD sa
prostredníctvom svojich globálnych štandardov usiluje
o rovnocenné podmienky pre spravodlivú a inkluzívnu
globalizáciu. Vďaka Multilaterálnemu nástroju na
implementáciu BEPS (narúšanie základu a presun ziskov), ku
ktorému pristúpilo viac ako 70 krajín a jurisdikcií
Účastníci 6. Parlamentných dní v OECD
Zdroj: OECD
a Automatickej výmene informácií na daňové účely
zúčastnené krajiny doteraz získali dodatočné dane vo výške
85 mld. EUR. OECD poukázala na to, že implementácia Parížskej klimatickej dohody prostredníctvom
investícií do technológií obmedzujúcich klimatické zmeny môže priniesť krajinám dodatočný ekonomický
rast vo výške 2,8%. Vytvorenie Globálneho fóra pre riešenie nadmerných kapacít v oceliarskom priemysle,
v rámci ktorého je OECD facilitátorom, pomohlo predísť obchodnej vojne. OECD pomáha Slovinsku
a Slovensku pri implementácii Udržateľných rozvojových cieľov prostredníctvom vlastných národných
rozvojových stratégií.
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Prístupový proces Kolumbie do OECD
Kolumbia začala prístupové rokovania do OECD v roku 2013. Prístupový proces Kolumbie do OECD sa
nachádza v záverečnej fáze. V súčasnosti ešte stále v troch výboroch OECD neboli ukončené prístupové
rokovania a vydané tzv. formálne stanoviská – v Obchodnom výbore (TRADE), vo Výbore pre zamestnanosť,
prácu a sociálne záležitosti (ELSAC) a vo Výbore pre ekonomické a rozvojové prehľady (EDRC). Kolumbia
by chcela uzatvoriť prístupové rokovania tak, aby koncom mája 2018, kedy sa bude konať Ministerské
zasadnutie Rady OECD, mohla byť prizvaná stať sa členskou krajinou OECD.
Dňa 22.1.2018 minister financií Kolumbie Maurício Cardenas vystúpil pred Radou OECD, aby
informoval o aktuálnom stave a o otvorených otázkach v prístupovom procese.
Minister M. Cardenas uviedol, že Kolumbia je štvrtou najväčšou ekonomikou Latinskej Ameriky a jej treťou
najľudnatejšou krajinou. Prezident Kolumbie J. M. Santos mal pri nástupe do funkcie v roku 2010 dve priority
– ukončiť občiansku vojnu v Kolumbii mierovou dohodou a dosiahnuť vstup krajiny do OECD. Prvú prioritu
už splnil, pretože mierová dohoda medzi znepriatelenými časťami spoločnosti bola už podpísaná. Dôkazom
je, že na základe nej sa všetky časti spoločnosti zúčastňujú predvolebnej kampane pred prezidentskými
voľbami v Kolumbii v máji 2018. Druhú prioritu – vstup Kolumbie do OECD ešte zostáva splniť.
V priebehu prístupových rokovaní do OECD sa krajina veľmi zmenila.
Prezident J. M. Santos chce, aby dosiahnutý pokrok bol zakotvený
a nedal sa zvrátiť budúcimi vládami. K tomu by malo práve poslúžiť
členstvo krajiny v OECD. Perspektíva členstva v OECD je aj veľkou
hybnou silou na presadzovanie ťažkých reforiem v parlamente.
Kolumbia zaznamenala v roku 2017 ekonomický rast 3,8% HDP, čo je
druhý najvyšší rast medzi krajinami Latinskej Ameriky V roku 2010
sa nachádzalo 40% obyvateľstva krajiny v pásme chudoby, za osem
rokov vlády prezidenta J. M. Santosa sa 5 mil. ľudí dostalo z tohto
pásma a tento údaj sa podarilo zredukovať na 28%.
V prístupovom procese do OECD ešte stále pretrvávajú niektoré
otvorené otázky. Na naliehanie OECD bol prijatý zákon o dovoze
alkoholických nápojov, podľa ktorého sú rovnakou sadzbou
zdaňované alkoholické nápoje vyrábané v Kolumbii a dovážané
alkoholické nápoje. Členské krajiny OECD (najmä IE a UK) však
upozorňujú, aby zákon bol dôsledne implementovaný aj v praxi.

Minister financií Kolumbie M. Cardenas
Zdroj: Ministerstvo financií Kolumbie

Podobne aj v prípade prijatého zákona o šrotovnom je dôležitá aj jeho
implementácia. Návrh zákona o duševnom vlastníctve bol predložený
do parlamentu, avšak do prezidentských volieb v máji 2018 už nestihne
byť schválený.

Naďalej pretrvávajú vraždy odborárskych predákov, ktoré zostávajú nepotrestané. V roku 2011 bolo
zaznamenaných 36 takýchto vrážd, v roku 2017 „iba“ 13. Štvornásobne sa zvýšil počet prokurátorov v krajine.
Výrazne bol zvýšený aj počet inšpektorov práce v Kolumbii, aby bolo možné potlačiť nelegálnu prácu. Zlepšil
sa výber uložených pokút za nelegálne zamestnávanie.
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Pokrok v prístupovom procese zo strany Kolumbie bol utlmený, pretože krajinu čakajú v marci parlamentné
a v máji 2018 prezidentské voľby.

OECD A SR

Spolupráca SR s OECD v oblasti integrity verejného sektora
Dňa 31.1.2018 sa stretla stála predstaviteľka
a veľvyslankyňa I. Brocková s J. Bertókom,
vedúcim oddelenia OECD pre integritu
verejného sektora. Poďakovala OECD za
úspešnú spoluprácu v roku 2017 a požiadala
o prezentáciu plánov na rok 2018. J. Bertók
vysoko ocenil doterajšiu spoluprácu so Stálou
misiou SR pri OECD. Vyzdvihol aktívnu
účasť expertov zo SR na práci na spoločných
projektoch. V roku 2018 bude spolupráca
OECD a SR v protikorupčnej agende
zameraná na tri rozhodujúce oblasti.
Ilustračné foto
Zdroj: SM SR pri OECD

Prvou oblasťou bude pokračovanie projektu,
ktorý je realizovaný v spolupráci s Úradom
vlády SR. Podmienky pokračovania projektu (Terms of Reference) sú schválené. OECD očakáva jeho
opätovné naštartovanie na jar 2018. Následne budú vypracované návrhy a odporúčania na revíziu zákona
č. 307/2014 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Druhou oblasťou je spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na podpis je pripravené
Memorandum o spolupráci (MoU) medzi ÚVO a OECD. V súčasnosti MoU preverujú právnici OECD
a následne bude predložené na podpis. Samotná spolupráca bude realizovaná zmluvami na konkrétne
tematické oblasti. Hlavným cieľom spolupráce má byť revízia slovenského legislatívneho rámca pre verejné
obstarávanie a následná implementácia navrhnutých odporúčaní. Špeciálna pozornosť bude venovaná
problematike elektronického obstarávania. Trvanie projektu je odhadované na 3 až 4 roky.
Treťou oblasťou je projekt spolupráce s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Tento projekt bude zameraný na zabezpečenie integrity a manažovanie rizík podvodov pri čerpaní EÚ fondov
Slovenskou republikou.
Všetky tri projekty budú realizované v SR, ale výstupy by chcela OECD ponúknuť aj ostatným členským
krajinám OECD formou lessons to learn, resp. best practices.
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ROZHOVOR S ...

Rozhovor s Ingrid Brockovou, veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou SR pri OECD
Aké sú Vaše priority na poste veľvyslankyne
a stálej predstaviteľky SR pri OECD?
V prvom rade mi dovoľte vyjadriť poďakovanie
a zároveň radosť, že som dostala opätovne možnosť
zastupovať Slovenskú republiku na pôde OECD,
ktorej výstupy požívajú veľký medzinárodný rešpekt
a intelektuálny záujem. Nesmierne ma to teší.
Samozrejme, nevstupujem do tej istej rieky – výrazne
sa zmenil môj tím na stálej misii, vymenili sa moji
kolegovia veľvyslanci ako aj riaditelia niektorých
direktoriátov, a zmenili sa i priority SR.Za hlavné
Ingrid Brocková, veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD
princípy pôsobenia SR považujem i) relevantnosť
Zdroj: SM OECD
a kontinuitu k strategickým záujmom SR; ii)
efektívnosť a stanovenie primeraného počtu priorít zohľadňujúc kapacitné možnosti SR; iii) zintenzívnenie
komunikácie výstupov OECD v SR, inými slovami „viac OECD na Slovensku“.
Čo to znamená konkrétne v jednotlivých sektorových politikách?
Konkrétne to znamená dialóg v oblastiach, v ktorých má OECD vyprofilovanú komparatívnu výhodu
a pridanú hodnotu v medzinárodnom kontexte. Chcem rozvíjať dialóg s OECD v oblastiach relevantných
k realizácii hospodárskej politiky SR, prepájať OECD s agendou EÚ, využívať analytické kapacity OECD na
posilnenie kapacity a kredibility nášho verejného sektora. Prioritnými sú oblasti ako: i) zabezpečenie
udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a konkurenčnej schopnosti SR (zefektívnenie politiky
zamestnanosti, vzdelávania, energetickej bezpečnosti a efektívnosti, politiky zeleného rastu, inovačnej
politiky); ii) príspevok OECD k uchopeniu OSN Agendy 2030 na národnej úrovni; iii) príspevok k znižovaniu
regionálnych nerovností a pomoc ekonomicky najslabším regiónom Slovenska s ich rozvojovými stratégiami
a v neposlednom rade príspevok posilnenie integrity a dôveryhodnosti verejného sektora.
Čo znamenalo členstvo SR v OECD v minulosti a čo znamená dnes?
To je tak trochu symbolická otázka práve v tomto roku, kedy naša krajina oslavuje 25.výročie svojho vzniku.
OECD má špeciálne miesto v našej modernej histórii. OECD bola prvou medzinárodnou organizáciou,
v ktorej sme úspešne zavŕšili technicky i politicky náročný prístupový proces. Začali sme ho spolu s krajinami
V4, ale SR vstúpila do OECD podstatne neskôr. Náš vstup do OECD v roku 2000 znamenal potvrdenie, že
sme krajinou s trhovým demokratickým hospodárstvom (v našom prípade sa toto spojenie stalo doslova
terminus technicus). Skúsenosť a dosiahnuté členstvo pomohlo Slovensku rýchlejšie realizovať prístupový
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proces do EÚ a neskôr do eurozóny. Dnes sedíme za jedným stolom s vyspelými krajinami sveta a je na nás,
ako sa dokážeme pri realizácii verejnej politiky inšpirovať dobrými praktikami a skúsenosťami jednotlivých
členských krajín. Teší ma, že Slovensko vie ponúknuť svoju transformačnú a integračnú skúsenosť.
Konkrétne ktoré nedávne výstupy OECD boli relevantné pre domáce sektorové politiky?
Dobrým príkladom našej nedávnej spolupráce bola konštruktívny a intenzívny dialóg počas nášho
predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016 v daňovej oblasti. Tento rok je to špecifický dôraz na prienik spolupráce
OSN a OECD, nakoľko sme v pozícii predsedníckej krajiny Valného zhromaždenia OSN, v oblastiach ako
migrácia, klimatická agenda, celá OSN Agenda 2030 a i. Konkrétnym výstupom bude opäť ďalší zo série
ekonomických prehľadov, ktorý bude okrem makroekonomického rámca zameraný na globálne hodnotové
reťazce a problémy rómskej komunity. Pri selekcii dvoch sektorových tém sa vždy usilujeme o relevantnosť
k aktuálnemu vývoju v SR. Ekonomické prehľady OECD predstavujú v súčasnosti, popri špecifických
odporúčaniach EÚ a konzultáciách s Medzinárodným menovým fondom, jeden zo zdrojov reflexie
problémových oblastí v našom rozvoji. Tento rok nás čaká aj hĺbkový prehľad energetickej politiky SR zo
strany IEA, prehľad rozvojovej politiky SR a máme už za sebou priebežný prehľad environmentálnej politiky
SR.
Aká je prioritná agenda organizácie?
Slovensko sa samozrejme angažuje a bude angažovať v agende, ktorá je prioritná pre OECD. Sú tri oblasti.
Prvou je zvyšovanie globálnej angažovanosti OECD, predovšetkým v rámci pracovných skupín G20, ako aj
vo vzťahu k jednotlivým silným ekonomikám ako sú Čína, India, Brazília a i. a regiónom sveta. Slovensko je
zamerané najmä na aktivity v rámci programu OECD s Centrálnou Áziou, predovšetkým s Ukrajinou.
V pomoci pre Ukrajinu zo strany OECD to bolo práve Slovensko, ktoré spustilo iniciatívy OECD po
udalostiach na Kryme. Tento priestor je prirodzený pre našu angažovanosť. Druhou prioritou je rozširovanie
OECD – v súčasnosti sú v prístupovom procese Litva, Kolumbia a Kostarika. O členstvo v OECD už prejavili
záujem Argentína, Brazília, Bulharsko, Chorvátsko, Peru a Rumunsko. Treťou prioritou sú rozpočtové otázky
OECD, ktoré vytvárajú kontinuálny tlak na relevanciu výstupov organizácie.
Tým, že ste pracovali na tomto poste aj v minulosti, čo je zdrojom Vašej profesionálnej spokojnosti?
Verím v činnosť organizácie, ktorej mottom je prinášať lepšie politiky pre lepší život. Som podporovateľom
OECD, ktorá v po krízovom a v súčasnom post-truth svete zakladá svoje výstupy na faktoch a evidencii.
Myslím si, že OECD za ostatné roky odviedla výbornú prácu. Považujem prostredie v tejto organizácii za
intelektuálne veľmi zaujímavé. Organizácia asistuje našej krajine so svojou in-house expertízou v mnohých
sektorových politikách a pomáha tak skvalitňovaniu tvorby politík aj smerom k EÚ. Má globálny záber, ktorý
je výhodou. Teším sa na spoluprácu so zástupcami jednotlivých rezortov na Slovensku.
Ing. Ingrid Brocková, CSc., MIPP
V rokoch 2015-2017 bola generálnou riaditeľkou Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR, v rokoch 2011-2015
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD. Na MZVaEZ SR pracuje od roku 1993, po celý čas v oblasti
ekonomickej diplomacie. V rokoch 1996-2000 pôsobila ako ekonomický diplomat na ZÚ SR vo Washingtone, v rokoch
2001-2008 bola predstaviteľkou Svetovej banky v SR. Ukončila Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (Ing.,
CSc), Inštitút medzinárodných vzťahov PF UK v Bratislave a SAIS Johns Hopkins University vo Washingtone (MIPP).
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VIETE, ŽE

...

... bez zlepšenia spôsobu riadenia systému zberu a spracovania odpadov môže množstvo plastového odpadu
smerujúceho do morského prostredia narásť do roku 2025 až o 40%?
... miera úmrtnosti na rakovinu klesla v krajinách OECD od roku 1990 o 18%?
... viac než 90% všetkých miest a mestských oblastí situovaných v pobrežných oblastiach sa nachádza pod
rastúcim tlakom, aby čelili rizikám zvyšujúcich sa hladín morí a deštrukcie spôsobenej rozsiahlymi záplavami
a silnými búrkami, ktoré zároveň spôsobujú finančné ťažkosti pre rozpočtové cykly miest? Mestá a miestne
vlády by sa tak mali zamerať na investície do ekologickejších a odolnejších infraštruktúrnych projektov;
krajiny by sa mali sústrediť na výstavbu odolnej infraštruktúry schopnej čeliť početným výzvam zmeny klímy,
zvyšujúcej sa hustoty obyvateľstva a rozrastaniu miest.
... finančné škody kybernetických zločinov v oblasti obchodu boli v roku 2015 vyčíslené na 500 miliónov
USD a očakáva sa, že v roku 2019 dosiahnu 2 miliardy USD?
... 68% obyvateľov členských krajín OECD sa cíti bezpečne, keď večer a v noci ide domov pešo?
... 24 z 25 najväčších biotechnologických a farmaceutických firiem na svete má sídlo v Írsku?
... podľa odhadov ITF a OECD by mohli zdieľané, elektrické a autonómne vozidlá udržať dnešnú úroveň
mobility takým spôsobom, že by zároveň odstránili 90% áut z ciest a výrazne znížili dopravné náklady?
... elektrická energia je pre svoju čistotu, univerzálnosť, možnosť prenosu na diaľku a ľahký rozvod
najpoužívanejšou sekundárnou energiou?
... rádioaktivitu rozlišujeme na prirodzenú a umelú? Prirodzená predstavuje rozpad jadra atómu (sprevádzaný
vyslaním rádioaktívneho žiarenia) voľne sa nachádzajúceho v prírode. Umelá rádioaktivita je umelo
vytvorená v jadrových zariadeniach. Z hľadiska účinkov nie je medzi nimi žiadny rozdiel.
... žiarenie gama je elektromagnetické žiarenie vysielané rádioaktívnymi izotopmi v dôsledku rôznych
procesov v atómovom jadre, alebo aj pri anihilácií častíc?
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12. – 16. 3. 2018

Štrukturálna misia v SR k príprave Ekonomického prehľadu SR

19. – 23. 3. 2018

Hodnotiaca misia DAC v SR

27. – 28. 3. 2018

Globálne fórum OECD proti korupcii a za bezúhonnosť v Paríži

9. – 12. 4. 2018

11. konferencia OECD pre rozvoj vidieka na tému „Podpora inovácií na
vidieku“, Edinburgh, UK

19. 4. 2018

oslava 60. výročia NEA/OECD v Paríži

15. 4. 2018

Ministerské zasadnutie OECD k sociálnej politike v Montreali

15. 5. 2018

Globálne fórum OECD pre poľnohospodárstvo v Paríži

17. – 19. 5. 2018

Konferencia GLOBSEC 2018 v Bratislave (účasť zástupkyne GT OECD M.
Kiviniemi a výkonného riaditeľa IEA F. Birola)

23. – 25. 5. 2018

Samit ITF v Lipsku

29. – 30. 5. 2018

Fórum OECD v Paríži

30. – 31. 5. 2018

Ministerské zasadnutie Rady OECD v Paríži

3. – 5. 6. 2018

Zasadnutie Tidewater v St. Michaels, Maryland, USA

5. 6. 2018

Prezentácia výsledkov z hĺbkovej previerky energetiky SR pred členmi Stálej
skupiny IEA pre dlhodobú spoluprácu v Paríži

28. – 29. 6. 2018

OECD samit zručností na ministerskej úrovni v Porte

26. 9. 2018

Hodnotenie SR vo Výbore DAC v Paríži

18. - 19. 10. 2018

Politická misia OECD k príprave Ekonomického prehľadu SR v Bratislave

22. – 23. 10. 2018

Výročné zasadnutie Pracovnej skupiny Green Action Task Force OECD
v Bratislave
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29. - 30. 10. 2018

Fórum OECD pre financovanie zelených investícií v Paríž

19. - 21. 11. 2018

Týždeň Eurázie v Paríži

27. - 29. 11. 2018

Fórum OECD pre zelený rast a udržateľný rozvoj v Paríži

28. - 29. 11. 2018

5. medzinárodná konferencia PIAAC v Bratislave

10. 12. 2018

Prezentácia Ekonomického prehľadu SR vo Výbore OECD pre ekonomické
prehľady

ANOTÁCIE K PUBLIKÁCIÁM

Dovoľujeme si informovať o vydaní ďalšieho čísla Anotácií k publikáciám.
Archív s anotáciami je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR (www.mzv.sk) v časti SR v OECD a na anotácie
sa preklikáte aj cez stránku Stálej misie SR pri OECD v Paríži
(www.mzv.sk/oecdparis).
Publikácie, o ktorých v anotáciách informujeme, je možné objednať priamo zo
stránky OECD. Sú tiež dostupné v Depozitnej knižnici OECD na Slovensku
(Lamačská cesta 8/a, Bratislava, www.cvtisr.sk).
Elektronický formát publikácií si môžu zamestnanci verejnej správy stiahnuť aj
z interného komunikačného systému OECD nazývaného O.N.E. (informácie
o registrácii do platformy O.N.E. nájdete tu: http://www.oecd.org/one/).
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(2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko (1961), Japonsko (1964), Južná Kórea
(1996), Kanada (1961), Lotyšsko (2016), Luxembursko (1961), Maďarsko (1996), Mexiko (1994), Nemecko (1961), Nový Zéland (1973), Nórsko
(1961), Poľsko (1996), Portugalsko (1961), Rakúsko (1961), Slovensko (2000), Slovinsko (2010), Spojené kráľovstvo (1961), Španielsko (1961),
Švajčiarsko (1961), Švédsko (1961), Taliansko (1962), Turecko (1961), USA (1961).

35

