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dovoľte mi opäť Vás prizvať k čítaniu OECD v skratke. Vrátili sme sa po
letnej prestávke s plnou energiou zhostiť sa, spolu s dvoma podpredsedníckymi
krajinami – Kanadou a Južnou Kóreou – prípravy predsedníctva zasadnutia Rady
OECD na ministerskej úrovni (MCM) v roku 2019. Pre nás najbližšie obdobie do
mája 2019 bude prioritne venované tejto agende. Už september priniesol ďalšie kroky
v tomto procese: i) podarilo sa nám stanoviť termín konania OECD Týždňa (20.–
23.mája 2019), zasadnutie ministrov by sa malo konať 22. – 23.mája 2019; ii)
potvrdiť tému MCM 2019: Harnessing Digital Transition for Sustainable
Development: Opportunities and Challenges. Predsedníctvo je prejavom vôle
Slovenska zhostiť sa tejto úlohy, zároveň je vyjadrením angažovanosti Slovenska na
pôde OECD v ostatných rokoch. Ide o historicky prvé predsedníctvo SR, ako aj
predsedníctvo krajiny z nášho regiónu.
Takmer všetky aktivity Stálej misie majú v sebe aspekt predsedníctva – v
októbri Slovensko hostilo obed členských krajín EÚ v OECD, generálny tajomník sa
zúčastnil Tatra Summit-u, počas ktorého rokoval s predsedom vlády SR,
podpredsedom vlády a ministrom financií SR a ministrom zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR. Zahájili sme systematický sektorový dialóg so Stálym
zastúpením SR pri EÚ, tento krát zameraný na prelinkovanie tém a agendy OECD a
EÚ súvisiacich s témou predsedníctva. V rámci predsedníctva SR v V4 sme na pôde
OECD zorganizovali konferenciu V4: Digitalizácia ako nástroj urýchlenia
ekonomickej transformácie. Teší ma nastavenie koordinácie prípravy predsedníctva v
rámci nášho tria Slovensko-Kanada–Južná Kórea, ako aj koordinácia relevantných
rezortov na Slovensku nastavením práce Medzirezortnej pracovnej skupiny. Stála
misia sa posilnila o expertku MF SR, Soňu Muzikářovú, ktorá bude mať v portfóliu
primárne prípravu MCM.
Medzi aktivitami spomenutými v OECD v skratke sú samozrejme aj tie, ktoré
boli dlhodobo plánované – v septembri sme úspešne zvládli historicky prvé peer
review systému rozvojovej pomoci SR vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc. Počas
celej jesene sa pripravoval Ekonomický prehľad SR, ktorý by mal byť diskutovaný na
pôde OECD dňa 10.decembra a následne prezentovaný v SR začiatkom roku 2019.
V agende Rady OECD dominujú predovšetkým príprava rozpočtu
organizácie na rok 2019-2020 a otázky možného rozširovania OECD. Teší ma, že sa
podpredseda vlády a minister financií SR rozhodol venovať dobrovoľný príspevok SR
do OECD vo výške 1 mil Eur, z ktorého budú financované konkrétne aktivity
spoločného záujmu SR a OECD.
Sme
prítomní
a
aktívni
na
facebook-u:
https://www.facebook.com/slovenskovoecd/, čo nám umožňuje v reálnom čase
približovať Vám život Slovenska v OECD. Sledujte nás ☺.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predstavujeme Vám ďalšie číslo
dvojmesačníka Stálej misie OECD v skratke. Príjemné čítanie. Oceníme Vašu
spoluprácu pri príprave predsedníctva SR na zasadnutí MCM 2019.

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

»» PRÍPRAVA PREDSEDNÍCTVA SR NA MCM 2019 ««
Príprava predsedníctva SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) v roku 2019
V máji 2018 Rada OECD schválila predsedníctvo SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni
v roku 2019. Potvrdenie SR v tejto funkcii je výrazom aktívneho angažovania sa SR v spolupráci s OECD.
Bude to prvýkrát od vstupu SR do OECD v roku 2000. SR tak bude prvou krajinou z regiónu strednej
Európy, ktorá bude predsedať MCM.
Rada OECD na svojom zasadnutí dňa 18.9.2018 schválila dve podpredsednícke krajiny MCM 2019: Kanadu
a Južnú Kóreu.
Následne Rada OECD 4.10.2018 odsúhlasila tému MCM v roku 2019 : Využitie digitálnej transformácie
pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy (Harnessing Digital Transition for Sustainable Development:
Opportunities and Challenges). Zároveň bol potvrdený dátum konania MCM na 22. - 23.mája 2019.
Zasadnutiu bude predchádzať Fórum OECD v dňoch 20. - 22.mája 2019. V diskusii Japonsko poďakovalo
SR za ústretovosť pri posunutí termínu MCM dopredu kvôli časovej kolízii s pripravovaným zasadnutím
ministrov obchodu a digitalizácie krajín G20 v Japonsku. USA ocenili, že SR informuje a konzultuje
s členskými krajinami prípravu MCM 2019. Pre USA je dôležité, aby navrhnutá agenda MCM podnietila
dobrú diskusiu ministrov na zasadnutí.
Koordinácia prípravy MCM v SR sa uskutočňuje v rámci Medzirezortnej pracovnej skupiny
k predsedníctvu SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v roku 2019. Doteraz sa uskutočnili dve
zasadnutia tejto Medzirezortnej pracovnej skupiny – 29.6. a 27.9.2018
SR spolu s podpredsedníckymi krajinami MCM (Kanada, Južná Kórea) pripraví anotovanú agendu
MCM, ktorú predstaví na zasadnutí Rady OECD 11.12. 2018. V tejto súvislosti SR, ako predsednícka
krajina MCM, na neformálnom stretnutí so zástupcami členských krajín EÚ 18.10.2018 a na výjazdovom
zasadnutí zástupcov stálych predstaviteľov 9.10.2018 požiadala členské krajiny, aby sa vyjadrili, ktoré
aspekty digitalizácie by preferovali, aby boli diskutované na MCM. SR navrhla tri podtémy MCM:
1. Digitálna transformácia a úloha vlády
2. Pracovné miesta, zručnosti a vzdelávanie
3. Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj.
Väčšina členských krajín podporuje, aby výstupom MCM bolo Ministerské vyhlásenie. Jeho príprava sa
začne v januári – februári 2019, bude ju koordinovať SR ako predsednícka krajina.
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Tatra Summit – ocenenie GT OECD (5. – 6.10.2018)

Generálny tajomník (GT) OECD, A.Gurria, bol na Tatra Summite
ocenený cenou GLOBSEC European Award, ktorú uviedol
a odovzdal GT podpredseda vlády a minister financií SR, P.Kažimír.
Počas Tatra Summit-u GT OECD rokoval s predsedom vlády SR,
P.Pellegrinim, podpredsedom vlády a ministrom financií SR,
P.Kažimírom a ministrom zahraničných vecí a európskych
záležitostí, M.Lajčákom. Na Tatra Summit-e vystúpil v panelovej
diskusii: Reaping the Rewards of Digital Revolution, rokoval
v uzavretom formáte V4+ s ministrami krajín V4, Nemecka,
Francúzska a Nemecka. Poskytol štyri interviews pre slovenské
médiá (Hospodárske noviny, TA3, RTVS, Pravda).
Podpredseda vlády a minister financií SR, P. Kažimír
odovzdáva cenu GLOBSEC European Award generálnemu tajomníkovi OECD, A. Gurriovi,
Zdroj: SM SR pri OECD

Rokovanie s predsedom vlády SR a podpredsedom vlády
a ministrom financií SR sa venovalo príprave zasadnutia Rady
na ministerskej úrovni (MCM) 2019, ktorému Slovenská
republika bude predsedať. Predseda vlády SR vyjadril vôle
spolupracovať, ako aj silný záväzok slovenskej strany. Takisto
pripravenosť reflektovať plánované výstupy OECD ako bude napr.
ukončenie horizontálneho OECD projektu Going Gigital a následná
konferencia na ministerskej úrovni zorganizovaná na
prediskutovanie výstupov (11. – 12.marec 2019). GT OECD
zdôraznil potrebu silného a pripraveného predsedníctva vzhľadom
na komplikovanosť medzinárodnej situácie (kríza multilateralizmu,
postoje USA).
Stretnutie generálneho tajomníka OECD s premiérom SR, P. Pellegrinim,
Zdroj: SM SR pri OECD

Na okraj stretnutia bola podpísaná dohoda o dobrovoľnom
príspevku SR do OECD vo výške 1 mil Eur. Pozn.: Dohoda bola
medzi GT OECD a podpredsedom vlády a ministrom financií SR,
so špecifikáciou financovania konkrétnych aktivít a projektov. GT
OECD toto považuje za krok angažovanosti SR v OECD, silný
signál pri preberaní predsedníctva. Podpredseda vlády a minister
financií SR a GT OECD vyjadrili odhodlanie zvážiť podobný krok
aj v budúcom rozpočtovom roku.
Podpis dohody o dobrovoľnom príspevku SR do OECD,
Zdroj: SM SR pri OECD

Rozhovory sa venovali aj príprave Ekonomického prehľadu SR 2019. GT OECD informoval premiéra
o jeho obsahu – nad rámec makroekonomického rámca bude obsahovať dve špecifické sektorové témy: i)
zapojenie SR do globálnych hodnotových reťazcov a ii) sociálne a ekonomické postavenie rómskej
komunity. Informoval ho aj o ďalších krokoch prípravy Prehľadu. V rozhovore sa dotkli aj OSN Agendy
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2030. Predseda vlády SR poďakoval za asistenciu OECD (ešte v kapacite podpredsedu vlády SR) pri
formulovaní národnej stratégie SR pre implementáciu udržateľných rozvojových cieľov (SDGs). GT OECD
uviedol, že SR je jednou z tých krajín, ktoré SDGs poňali ako základný rámec pre prípravu plánu rozvoja
krajiny (inšpirácia pre ďalšie krajiny). Predseda vlády SR ho informoval o ďalších plánovaných krokoch
smerujúcich k príprave vízie krajiny do roku 2030. OECD je pripravená v tomto procese byť nápomocná.
GT OECD prediskutovali aj hodnotenie systému rozvojovej pomoci (ODA) SR vo Výbore OECD pre
rozvojovú spoluprácu (DAC), ktoré prebehlo 26.9.2018. GT OECD odovzdal predsedovi vlády publikáciu.
SR podporila myšlienku prezentácie publikácie v SR spolu s prioritami pripravovanej strednodobej stratégie
ODA (január 2019). GT OECD sa zaujímal o vývoj v regióne V4. Predseda vlády ho oboznámil zároveň
s prioritami SK V4 predsedníctva. GT OECD ponúkol asistenciu pri príprave evidence based argumentačnej
bázy pri problémových, politicky citlivých otázkach (migrácia, integrácia cudzincov, znižovanie sociálnych
nerovností a regionálnych rozdielov, transparentnosť verejnej správy, a i.), ktoré sa dajú vhodne využiť pri
rokovaniach o udržaní kohéznej politiky (viacročný finančný rámec) EÚ.
Rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR sa venovalo prepojeniu predsedníctiev SR
v OBSE a OECD (2019). Minister oboznámil GT OECD
s plánovanými prioritami predsedníctva (PRES) SR v OBSE
a vyjadril záujem na prepojení priorít s PRES SK v OECD,
ktorými sú primárne aktivity OECD v regióne Euroázie a pomoc
reformnému úsiliu na Ukrajine. Predstavením priorít SR v oboch
inštitúciách má SR dve ambície: i) prispieť k napĺňaniu dvoch
strategických záujmov SR – implementácia SDGs (príprava vízie
krajiny) a rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ; ii)
synergicky a konzistentne pôsobiť na pôde všetkých
Stretnutie GT OECD A. Gurriu s ministrom zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR,M. Lajčákom, Zdroj: SM SR pri OECD

medzinárodných organizácií vrátane presadzovania priorít V4 SK PRES.
Dotkli sa konkrétnejšie príprave predsedníctva SR v OECD a spravili základnú rekapituláciu
realizovaných a plánovaných krokov (téma dátum, účasť ministrov, prepojenie s G20 a G7 prioritami,
plánované výstupy MCM). V kontexte situácie vo V4 zoskupení, GT OECD zopakoval ponuku diskutovanú
s predsedom vlády SR („use our analytical capacity for your negotiation and communication needs“).
GT OECD sa zaujímal o ukončenie funkcie predsedu VZ OSN, o vnímanie postojov USA. Narúšanie
multilaterálnych prístupov nepomáha atmosfére v OECD. Takisto sa GT OECD zaujímal o názor ministra
na situáciu na Ukrajine (UA) a potvrdil., že OECD chce zostať aktívna v pomoci v reformnom úsilí vlády
UA. Sú to viaceré sektory, najmä však reforma verejnej správy a boj s korupciou. OECD vedie dialóg s UA
v rámci, ktorý naštartovali spolu s ministrom Lajčákom v roku 2015 (Memorandum o porozumení medzi
UA a OECD a následne prijatý Akčný plán, ktorý bol tento rok aktualizovaný). Minister Lajčák ocenil
dialóg s OECD počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu VZ OSN (financovanie rozvoja, pomoc SR).
Ocenil takisto výsledky prvého peer review ODA SR vo Výbore OECD pre rozvojovú spoluprácu (DAC),
ktoré vníma ako usmernenie pre prípravu Strednodobej stratégie ODA. Víta možnosť prezentovať základné
posolstvá hodnotenia s prioritami stratégie (február 2019).
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»» ZO ŽIVOTA OECD ««
Pracovný obed veľvyslancov členských krajín EÚ v OECD za účasti generálneho tajomníka OECD,
A. Gurríu (1.10.2018)
V rámci pravidelnej rotácie dňa 1.10.2018
zorganizovala Stála misia SR pri OECD, aj
v súvislosti s predsedníctvom SR zasadnutí Rady
OECD na úrovni ministrov v máji 2019, pracovný
obed veľvyslancov členských krajín EÚ za účasti
generálneho tajomníka OECD, A. Gurríu.
Nakoľko pracovný obed veľvyslancov členských
krajín EÚ v OECD bol prvým počas rakúskeho
predsedníctva Rady EÚ, zástupkyňa Stálej misie
Pracovný obed veľvyslancov, Zdroj: SM SR pri OECD

Rakúska informovala o prioritách predsedníctva, najmä o oblastiach, ktoré majú presah na agendu
OECD. Z priorít rakúskeho predsedníctva Rady EÚ vyzdvihla bezpečnosť a v rámci nej boj proti
nelegálnej migrácii a ochranu vonkajších hraníc EÚ. Generálny tajomník OECD pripomenul, že OECD už
viac ako 40 rokov pripravuje každoročne dokument Výhľad migrácie (Migration Outlook), zameraný najmä
na integráciu migrantov a ponúkol súčinnosť rakúskemu predsedníctvu Rady EÚ v tejto oblasti.
Predsedníctvo bude 18.12.2018 vo Viedni organizovať samit EÚ – Afrika. OECD spolupracuje s krajinami
Afriky najmä v rámci Rozvojového centra OECD, Výboru OECD pre rozvojovú spoluprácu (DCD), Klubu
SAHEL a v rámci Partnerstva Deauville.
Ako druhú prioritu uviedla digitalizáciu a zdôraznila jej presah na v súčasnosti realizovaný horizontálny
projekt OECD Going Digital, ktorého prvá fáza bude zavŕšená konferenciou OECD na vysokej úrovni
v marci 2019.
Treťou prioritou je stabilita v susedných krajinách EÚ. Generálny tajomník uviedol, že aj v tejto oblasti
môže byť OECD nápomocná, pretože v rámci Regionálneho programu OECD pre Juhovýchodnú Európu,
Regionálneho programu OECD pre krajiny Eurázie a Regionálneho programu OECD pre krajiny MENA
úzko spolupracuje s dotknutými krajinami.
K priorite digitalizácia diskusiu vyvolal plánovaný postup rakúskeho predsedníctva Rady EÚ v otázke
zdaňovania digitálnej ekonomiky. Podľa veľvyslanca ČR Rada ECOFIN nebola schopná dospieť k dohode
v tejto otázke, a preto bola OECD požiadaná o nájdenie riešenia. Generálny tajomník uviedol, že sa
zúčastnil na neformálnych zasadnutiach ECOFIN v Sofii a vo Viedni a otázka zdaňovania digitálnej
ekonomiky bola na nich diskutovaná. Pozície členských krajín EÚ sú však veľmi rozdielne. Aj postoje
USA a Japonska sú zdržanlivé. Generálny tajomník pripomenul, že G20 má do roku 2020 pripraviť správu
o zdaňovaní digitálnej ekonomiky. OECD sa pokúsi nájsť spoločné návrhy na riešenie a poskytne pre
G20 v roku 2019 správu o pokroku v tejto otázke a v roku 2020 záverečnú správu.
Príprava rozpočtu OECD na roky 2019 – 2020 mešká. Členské krajiny sa ešte stále nedokázali dohodnúť
ani na výške obálky rozpočtu. Generálny tajomník upustil od zachovania doterajšieho navyšovania rozpočtu
o mieru inflácie (Zero Real Growth - ZRG), pretože polovica členských krajín s tým nesúhlasila
a požadovala návrat k Zero Nominal Growth - ZNG (rozpočet nezohľadňujúci infláciu). Namiesto toho
navrhuje na rok 2019 rozpočet OECD vo výške 204,5 mil. EUR (čo je o 0,5 mil. EUR viac oproti ZNG) a na
5

rok 2020 rozpočet 209,0 mil. EUR (čo je viac ako ZNG, ale menej ako ZRG). K možnému prepojeniu medzi
rozpočtom OECD 2019-2020, externým hodnotením OECD a rozširovaním OECD, ktoré avizuje generálny
tajomník, niektoré členské krajiny (Francúzsko, Dánsko) vyjadrili nesúhlasné stanovisko.

Slovensko hostilo veľvyslankyne pri OECD
Slovensko, v rámci rotujúcich obedov žien
veľvyslankýň pri OECD, hostilo dňa
15.októbra obed aj za prítomnosti
zástupkyne generálneho tajomníka (GT)
OECD, Mari Kiviniemi. Je jedinou ženou
z troch zástupcov GT OECD, svoju funkciu
na tomto poste ukončí koncom tohto roku.
Obed bol príležitosťou na prediskutovanie
aktuálnych otázok života OECD ako sú
rozpočet, riadenie organizácie, postavenie
a angažovanosť zástupcov GT OECD,
rozdelenie ich portfólia. Pozvanie na obed
bolo zároveň aj príležitosťou poďakovať sa
za
angažovanosť
M.Kiviniemi
v bilaterálnych agendách jednotlivých
Obed veľvyslankýň pri OECD, Zdroj: SM SR pri OECD

členských krajín OECD. Konkrétne v prípade Slovenska to bola spolupráca najmä na správe vecí verejných,
OSN Agende 2030 a jej realizácii na národnej úrovni. Mari Kiviniemi sa niekoľkokrát zúčastnila na
konferencii GLOBSEC a Tatra Summit a vystúpila k otázkam migrácie. Naša spolupráca bola intenzívna
a konštruktívna.

Pracovné raňajky priateľov Eurázie (18.9.2018)
Dňa 18.9.2018 organizovala Stála misia SR pri OECD zasadnutie Skupiny priateľov Eurázie. Na zasadnutí
bol prediskutovaný stav spolupráce OECD v rámci Regionálneho programu Eurázia (štáty Východnej
Európy, Južného Kaukazu a Strednej Ázie) v oblastiach ako sú: zlepšenie prepojení v regióne, zvýšenie
konkurencieschopnosti, podpora SME, reforma riadenia štátnych podnikov a decentralizácia. Zúčastnili sa
na ňom zástupcovia 16 OECD krajín, Európskej komisie a Sekretariátu OECD.
Sekretariát OECD (W. Tompson, vedúci Divízie Eurázie Sekretariátu OECD pre globálne vzťahy)
informoval o úspešne prebiehajúcom projekte OECD a Medzinárodného dopravného fóra (ITF) k zvýšeniu
konektivity v Strednej Ázii.
Na minuloročnom Týždni Eurázie v OECD bola predstavená štúdia Investície a konkurencieschopnosť
v Strednej Ázii. Sekretariát OECD uviedol, že následne s veľkým úspechom predstavil uvedenú štúdiu
v každej krajine.
Afganistan a Azerbajdžan budú vôbec po prvýkrát hodnotené v rámci OECD počas tohtoročného Týždňa
Eurázie. V prípade Afganistanu bude hodnotenie zamerané na rozvoj súkromného sektora a politík
6

podnikania, v prípade Azerbajdžanu na cestovnú mapu pre MSP a inkluzívne investície v spotrebnom
sektore.
Gruzínsko prejavilo záujem, aby OECD vypracovala pre krajinu Prehľad investičnej politiky.
Poľsko financuje projekt, ktorý OECD realizuje pre Bielorusko k národnému kvalifikačnému rámcu.
Kazachstan intenzívne spolupracuje s OECD. O dva roky predĺžený Špecifický národný program OECD –
Kazachstan (Country Programme) bude ukončený v decembri 2018. Z tohto dôvodu Kazachstan inicioval
uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi OECD a Kazachstanom o ďalšej spolupráci, ktoré by malo
byť podpísané počas tohtoročného Týždňa Eurázie v OECD. Doba trvania memoranda sa navrhuje na štyri
roky a realizované aktivity v rámci memoranda budú financované Kazachstanom. Krajina uzatvorením
memoranda vysiela OECD silný politický signál o pokračujúcom záujme o spoluprácu s OECD. Krajina pri
viacerých príležitostiach zopakovala, že jej strategickým cieľom je vstup do OECD. Kazachstan podpísal
20.6.2018 Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov
ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (MLI), ktorý je jedným z konkrétnych výstupov projektu BEPS
OECD/G20.
Vo vzťahu k Ukrajine (UA) zástupkyňa generálneho tajomníka OECD, M. Kiviniemi spolu
s podpredsedom vlády G. Zubkovom v júni 2018 v Kyjeve predstavila výsledky spoločného projektu
Podpora reformy decentralizácie. Nórsko financuje projekt Prehľad korporátneho riadenia firmy Naftohaz
a UA požiadala o realizáciu podobného projektu zameraného na firmu Ukrenergo.
Výsledky projektu Monitorovanie politík konkurencieschopnosti na zlepšenie poskytovateľov energetických
služieb na Ukrajine, na realizáciu ktorého poskytla SR dobrovoľný príspevok z prostriedkov oficiálnej
rozvojovej pomoci, budú prezentované počas tohtoročného Týždňa Eurázie v OECD (19.-21.11.2018).
Platnosť Memoranda o porozumení medzi OECD a UA bola predĺžená do roku 2020. Na základe neho sa
v súčasnosti pripravuje aktualizácia Akčného plánu, ku ktorému prebehne následne diskusia
prostredníctvom videokonferencie s Výborom OECD pre vonkajšie vzťahy.
Podpis Mnohostranného dohovoru o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov
ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (MLI) zo strany UA v júli 2018 vyvolal v krajine politický
konflikt.
SR navrhla vytvorenie Skupiny priateľov Ukrajiny v OECD, ktorú bude viesť veľvyslankyňa I.
Brocková. Plánuje využiť návštevu najvyšších ukrajinských predstaviteľov v OECD na ich pozvanie na
zasadnutie skupiny. Ambíciou je udržanie momenta pomoci OECD reformnému úsiliu Ukrajiny.
Intenzívne pokračuje príprava tohtoročného v poradí 10. ročníka vrcholného podujatia na ministerskej
úrovni organizovaného OECD voči tomuto regiónu - Týždeň Eurázie v OECD, ktorý sa uskutoční 19.21.11.2018 v Paríži. Sekretariát OECD požiadal zúčastnené krajiny, aby vyvinuli úsilie a na podujatí
zabezpečili adekvátnu účasť zo svojich krajín. Krajiny regiónu sú zastúpené na vysokej úrovni – na úrovni
podpredsedu vlády alebo ministerskej úrovni.
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Pracovné raňajky Priateľov Eurázie, Zdroj: SM SR pri OECD

Stretnutie Globálnej parlamentnej siete (10.10. 2018)
Dňa 10. októbra 2018 sa v Konferenčnom centre OECD v Paríži uskutočnilo každoročne organizované
zasadnutie OECD Globálnej parlamentnej siete (OECD Global Parliamentary Network), ktoré umožňuje
poslancom národných parlamentov výmenu názorov s vedením OECD, s riaditeľmi Direktoriátov a s
expertmi organizácie na aktuálne témy pokrývané OECD. Tento rok bola pozornosť venovaná nasledovným
témam – desať rokov po svetovej finančnej kríze, zlepšenie integrácie utečencov a zraniteľných migrantov,
predstavenie OECD Prehľadu regulačných politík (OECD Regulatory Policy Outlook), predstavenie OECD
Prehľadu regiónov a miest (Regions and Cities at a Glance), budúcnosť práce, využívanie blockchain vo
verejnom sektore a umelá inteligencia. Na podujatí bolo zastúpených na poslaneckej úrovni 10 z 36
členských krajín OECD (Belgicko, Česká republika, Čile, Francúzsko, Kanada, Lotyšsko, Luxembursko,
Slovinsko, Švajčiarsko a Taliansko) a 7 nečlenských krajín OECD (Argentína, Indonézia, Kazachstan,
Malawi, Peru, Rumunsko a Ruská federácia).

Účastníci stretnutia Globálnej parlamentnej siete, Zdroj: OECD
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Výročné stretnutie generálneho tajomníka OECD s vedúcimi Stálych misií k zhodnoteniu činnosti
organizácie za uplynulé obdobie a k nadchádzajúcim výzvam (27.9.2018)
Dňa 27.9.2018 sa uskutočnilo každoročné stretnutie generálneho tajomníka OECD s vedúcimi Stálych misií
členských krajín, ktorého cieľom bolo zhodnotiť činnosť organizácie od Ministerského zasadnutia Rady
OECD (MCM) v predchádzajúcom roku a načrtnúť strategické výzvy na nadchádzajúce obdobie.
Generálny tajomník OECD, A. Gurría skonštatoval, že ostatné obdobie bolo ovplyvnené
rozhodnutiami narúšajúcimi multilaterálnu spoluprácu. V roku 2017 USA zablokovali zahrnutie oblastí
klímy a obchodu do Ministerského vyhlásenia MCM, v roku 2018 zablokovali prijatie celého Ministerského
vyhlásenia z MCM kvôli neprekonateľným rozdielom vo vnímaní multilateralizmu a obchodu. Napriek
tomu si však OECD zachovala svoju dôležitosť. OECD sa usilovala napĺňať dva hlavné odkazy z MCM
2017: naďalej pokračovať vo vytváraní rovnakých podmienok na svete prostredníctvom globálnych
štandardov a lepšie podporovať členské krajiny pri presadzovaní domácich politík zameraných na
inkluzívny rast.
Generálny tajomník vyzdvihol pokrok dosiahnutý na globálnej úrovni v BEPS projekte (zameraný
proti narúšaniu základu a presunu ziskov) a pri automatickej výmene informácií pre daňové účely (AEOI).
K týmto nástrojom pristúpili okrem členských krajín OECD aj mnohé nečlenské krajiny. Veľký pokrok
predstavuje prijatie Pravidiel pre zodpovedné spravovanie podnikov (Due Guidance for Responsible
Business Conduct) na úrovni OECD. Schválený dokument Strategický prístup v boji proti korupcii
a organizovanie v poradí už druhého Globálneho fóra v boji proti korupcii a za bezúhonnosť sú konkrétne
výstupy organizácie v tejto oblasti. OECD je depozitárom Medzinárodného dohovoru boja proti korupcii
v medzinárodných obchodných transakciách.
Organizácia venovala značnú pozornosť téme digitálnej transformácie v rámci prebiehajúceho OECD
horizontálneho projektu Going Digital. Výsledky prvej fázy tohto projektu budú predstavené v marci 2019
na stretnutí na vysokej úrovni v Paríži. Generálny tajomník pripomenul podporu, ktorú OECD
poskytovala DE G20 PRES v roku 2017 v oblasti digitalizácie (pri vypracovaní správy Daňové výzvy
vyplývajúce z digitalizácie), budúcnosti práce, rodovej rovnosti, migračných trendov a pri príprave
ministerského zasadnutia Globálneho fóra proti nadmerným kapacitám v oceliarstve (GF SEC), v ktorom má
OECD úlohu facilitátora.
OECD úzko spolupracovala s OSN pri poskytovaní štatistických údajov na meranie pokroku krajín
v plnení udržateľných rozvojových cieľov. OECD podporila niektoré členské krajiny (vrátane SR) pri
príprave národných plánov stratégie rozvoja do roku 2030.
OECD posilnila spoluprácu s kľúčovými partnermi (Čínou, Brazíliou, Indiou, Indonéziou a Južnou
Afrikou), pokračovala v Špecifických národných programoch s Kazachstanom, Marokom a Thajskom. Ani
po dvoch rokoch diskusie o rozširovaní OECD však organizácia nebola schopná poskytnúť odpoveď
šiestim krajinám, ktoré sa uchádzajú o vstup (Argentína, Brazília, Peru, Bulharsko, Chorvátsko
a Rumunsko).
Generálny tajomník vyjadril želanie, aby aj v nadchádzajúcom období OECD zostala užitočnou,
efektívnou a solídnou organizáciou, ktorá nielen sleduje podnety prichádzajúce zdola z jej výborov, ale aj
počúva výzvy prichádzajúce od ministrov z ministerských zasadnutí a z medzinárodného spoločenstva.
OECD bude intenzívne pokračovať v práci v oblasti digitálnej transformácie, umelej inteligencie,
blockchain-u, klimatických otázok, životného prostredia a pri vytváraní rovnakých podmienok
prostredníctvom globálnych štandardov.
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Činnosť organizácie bola vysoko pozitívne hodnotená všetkými členskými krajinami, ktoré vystúpili
v diskusii, vrátane USA, ktoré majú diametrálne rozdielne názory na niektoré otázky v porovnaní
s ostatnými členskými krajinami (najmä na globalizáciu, multilateralizmus, obchod a klimatické zmeny).
Viaceré členské krajiny (USA, Kanada, Slovinsko, Česká republika, Fínsko) považujú za najúspešnejší
výstup OECD prijatie odporúčaní v oblasti BEPS (proti narúšaniu základu a presunu ziskov), ku ktorým
pristúpilo aj veľké množstvo nečlenských krajín a jurisdikcií. Ako uviedol generálny tajomník, bolo už
neudržateľné, aby sme vyžadovali od ľudí, aby platili dane, ale veľké nadnárodné spoločnosti sa tejto
povinnosti vyhýbali. Zúčastnené krajiny potvrdili, že už pocítili konkrétny výsledok tohto projektu v podobe
zvýšeného výberu daní.
Ďalšími oblasťami práce OECD, ktoré získali podporu členských krajín, bola digitálna transformácia
(Austrália, USA, Španielsko, Lotyšsko, Mexiko, Čile, Južná Kórea, Nórsko, Fínsko, Švédsko, Taliansko),
obchod (Španielsko, Taliansko a EÚ), PISA (Fínsko, Švédsko), Globálne fórum pre riešenie nadmerných
kapacít v oceliarstve (USA, EÚ, Japonsko a SR) a boj proti korupcii (Švajčiarsko a SR).
SR vyzdvihla činnosť OECD najmä v troch oblastiach: 1.
v oblasti integrity a poďakovala za pomoc v spoločnom projekte
zameranom na integritu verejného sektora a na riadenie rizík
podvodov pri využívaní EÚ fondov; 2. pri pomoci niektorým
krajinám pri implementácii udržateľných rozvojových cieľov
Agendy 2030 – v prípade SR pri príprave národnej stratégie pre
udržateľný rozvoj a národného investičného plánu a 3. úlohu OECD
ako facilitátora

Generálny tajomník OECD, A. Gurría, Zdroj: OECD

Globálneho fóra pre riešenie nadmerných kapacít v oceliarskom priemysle (GF SEC), kde dokázala
primäť Čínu, aby si sadla za rokovací stôl a zverejnila a tým aj priznala, že má na národnej a regionálnej
úrovni enormné nadmerné kapacity vo výrobe ocele, export ktorých spôsobuje vážne problémy mnohým
krajinám na svete, vrátane SR.
Členské krajiny ocenili, že organizácia promptne reaguje na požiadavky jej členských krajín a je
pripravená im poskytnúť odporúčania a príklady najlepšej praxe založené na štatistických dátach pri
realizácii ich domácich reforiem. Vyzdvihli, že OECD je naďalej organizáciou podobne zmýšľajúcich
krajín, kde rozhodnutia sú prijímané konsenzom.

La conference Paris 2018
Pretváranie globalizácie – zvládnutie výziev
V dňoch 2. a 3. októbra 2018 prebiehala na pôde OECD konferencia “La conference de Paris - Resharping
Globalization - Mastering changes”. Viac ako 1000 účastníkov počas dvoch dní diskutovalo o otázkach
dopadov globalizácie na celosvetový hospodársky a sociálny rozvoj, ako aj na problematiku
spravodlivejšieho rozdeľovania prínosov vyplývajúcich z tohto rastu. Cieľom konferencie bolo navrhnúť
potrebné opatrenia, ktoré by mali zabezpečiť, aby pozitívne výsledky globalizácie boli celosvetovo
rozdeľované spravodlivejšie.
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Jednotlivé analýzy vývoja ľudskej spoločnosti v
reálnom čase umožňujú konštatovať, že faktorom ktorý
ho najviac ovplyvňuje je proces jej globalizácie. Tento
proces, je objektívne založený na možnosti využívať
prínosy rozrastajúceho sa univerza ľudských poznatkov.
Z hľadiska jeho vplyvu na kvalitu života ľudí a
udržateľnosť rozvoja spoločnosti, je však odzrkadlením
charakteru transformácie týchto poznatkov do
jednotlivých foriem tvoriacich obsah vedeckotechnického rozvoja a spôsobu ich využívania.
Skutočnosti, ktoré tieto procesy ovplyvňujú,
podmieňujú
charakter
vývoja
celej
množiny
medziľudských vzťahov a tým i ich sociálnoekonomické dôsledky.
Generálny tajomník OECD, A. Gurría pri otváracom prejave
Zdroj: OECD

Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach (ekonomika,
politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie atď.) pozorovaný najmä v posledných desaťročiach.
Extrémna interpretácia tohto procesu často označuje globalizáciu ako pokročilý kapitalizmus, ktorý stiera
lokálne tradície a regionálne rozdiely a vytvára homogenizovanú svetovú kultúru.
Proces globalizácie so sebou prináša aj rôzne problémy. Jedným z nich je napríklad veľká odlišnosť
kultúr, ktorá vedie k nestabilite v niektorých krajinách. Globalizáciou sa v skratke nazýva teória globálneho
ekonomického rastu, podľa ktorej rozvoj vyspelých krajín spôsobuje aj zvýšenie životnej úrovne a
zmiernenie chudoby v rozvojových krajinách. Na druhej strane odporcovia globalizácie tvrdia, že rozdiely
sa prehlbujú a vyspelé krajiny musia podporovať miestne drobné podnikanie v krajinách tretieho sveta.
Taktiež musia zmenšovať ekologické dopady priemyslu v rozvojových krajinách, ktoré ich situáciu zhoršujú

»» SLOVENSKO A OECD ««

Konferencia krajín V4
„Digitalizácia ako nástroj pre urýchlenie ekonomickej konvergencie“
Dňa 10. októbra 2018 sa na pôde OECD v Paríži uskutočnila konferencia Digitalizácia ako nástroj pre
urýchlenie ekonomickej konvergencie, ktorá bola organizovaná Slovenskou republikou, ako
predsedajúcou krajinou V4, v spolupráci s ostatnými krajinami V4. Jej téma súvisela s témou predsedníctva
SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) v roku 2019.
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Prvý panel na tému „Makroekonomický rámec krajín V4 - výzvy spojené s konvergenciou“ moderoval
A. Worgotter, dlhoročný riaditeľ divízie OECD na Ekonomickom direktoriáte, ktorý mal na starosti prípravu
Ekonomických prehľadov takmer pre všetky krajiny V4, vrátane SR. Na úvod diskusie Luiz de Mello,
riaditeľ Úseku politických štúdií OECD, predstavil základné fakty o konvergencii krajín V4. Aj napriek
približovaniu sa priemeru OECD, všetky
krajiny V4 naďalej zaostávajú za životnou
úrovňou rozvinutých ekonomík OECD, najmä
vďaka zaostávajúcej produktivite. Aby
krajiny V4 znižovali tento rozdiel, je potrebné,
aby ich produktivita rástla
rýchlejšie. Krajiny V4 majú v porovnaní s
OECD krajinami nižšiu zamestnanosť, avšak
nadpriemerný pracovný čas. Výzvou pre
všetky štyri krajiny je zamestnávanie
seniorov a účasť žien na pracovnom trhu (v
oboch ukazovateľoch sú všetky krajiny pod
priemerom OECD).
V následnej diskusii T. Holinka, vedúci
odboru analýz a vývoja ekonomiky
Účastníci panelovej diskusie (zľava doprava)
A. Worgotter, L. de Mello, T. Holinka, G. Veress, W. Grostal, a Ľ. Ódor
Zdroj: SM SR pri OECD

Ministerstva priemyslu a obchodu ČR upozornil, že popri konvergencii je potrebné zamerať sa aj na cenovú
stabilitu. Reálna konvergencia krajín V4 akcelerovala v období pred krízou, následne sa výrazne spomalila.
V ČR bola ekonomika v posledných rokoch ťahaná najmä rastom zamestnanosti, tento faktor sa však
zastavil. G. Veress, zástupca vedúceho odboru pre konkurencieschopnosť, Ministerstva financií Maďarska
poukázal na stále pretrvávajúce veľké regionálne rozdiely v krajinách V4 (okrem ČR). Krajiny by sa mali
zamerať aj na inštitucionálne zmeny, ktoré by pomohli konvergencii. W. Grostal, zástupca riaditeľa odboru
ekonomických analýz, Národnej banky Poľska poznamenal, že Poľsko od roku 1992 postupne konverguje k
priemeru OECD HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily, z úrovne cca 36% priemeru OECD v roku 1992 na
úroveň cca 67% priemeru OECD v roku 2017. Za touto konvergenciou je najmä nevytváranie
makroekonomických nerovnováh, dlhodobý rast HDP, zabezpečenie cenovej stability, udržateľný rast
úverov, konzervatívna monetárna politika. Ľ. Ódor, viceguvernér Národnej banky Slovenska poukázal na
fakt, že ekonomický model Slovenska bol v ostatných rokoch založený na príleve priamych zahraničných
investícií do priemyslu. Aj kvôli tomuto faktu patrí SR do skupiny najviac ohrozených ekonomík
automatizáciou. Krajina, v ktorej prevláda jeden dominantný sektor ekonomiky by mala mať nízky dlh,
stabilný finančný sektor a flexibilný trh práce.
V druhej časti sa diskusia zamerala na
pripravenosť jednotlivých krajín na prijatie
Eura. V Českej republike ide v prvom rade o
politickú otázku, nie ekonomickú. Väčšina
obyvateľov je proti prijatiu Eura. Pre Slovensko
bolo prijatie eura prínosom. Výhodou SR
bolo, že sme prijali viacero hlbokých
štrukturálnych reforiem pred vstupom do
eurozóny. Keďže po kríze sa prijalo viacero
zmien fungovania eurozóny a viacero zmien je
na stole, pre mimo eurozónové krajiny je v
12
Účastníci panelovej diskusie (zľava doprava)
I. Brocková, A.Wyckoff, P. Hrabě, A. Dobi-Rósza, A. Surdej a M. Lelovský
Zdroj: SM SR pri OECD

súčasnosti dôležité, do akej eurozóny chcú vstúpiť. Či do eurozóny v dnešnej podobe, alebo do
eurozóny, ktorá bude o desať rokov. V Poľsku je v súčasnosti ťažké presvedčiť obyvateľstvo o výhodách
eura. Vstup do eurozóny je spojených s viacerými otázkami. V Maďarsku národná banka začala v 2003
sprísňovať monetárnu politiku, čo malo za následok, že ľudia si začali brať úvery v cudzích menách, najmä
v EUR a švajčiarskych frankoch. V tomto kroku vidí začiatok posúvania termínu vstupu Maďarska do
eurozóny
Druhý panel pod názvom „Digitálna transformácia: Príležitosti a výzvy“ moderovala veľvyslankyňa a
stála predstaviteľka SR pri OECD, Ingrid Brocková, ktorá na úvod panelu požiadala A. Wyckoffa,
riaditeľa Direktoriátu pre vedu, technológie a inovácie, OECD aby poskytol prítomným informácie o
aktuálnom stave horizontálneho OECD projektu „Going Digital“. Projekt je horizontálnym projektom,
ktorý angažuje všetky direktoriáty OECD, bol zahájený v roku 2017 a skladá sa z troch pilierov. Prvý pilier
pozostáva z troch projektov, ktorými sú scenáre digitálnej transformácie, používanie digitálnych technológií
pre lepšiu verejnú správu a digitálna bezpečnosť. Druhý pilier zahŕňa prácu na rôznych aspektoch digitálnej
transformácie, ktorá sa uskutočňuje v špecifických oblastiach sektorových politík; výstupom bude 135
analytických a odporúčacích publikácií. Tretí pilier je venovaný prierezovým témam akými sú práca a
zručnosti v digitálnom veku, dopady digitalizácie na produktivitu, blahobyt v digitálnom veku a meranie
digitálnej transformácie
Súčasťou celkového súboru výstupov bude Going Digital Toolkit, ktorý poskytne tvorcom politík a
zainteresovaným stranám potrebné nástroje na čo najlepšie využitie digitálnej transformácie a riešenie
kľúčových výziev. Celkové výsledky projektu budú prezentované na konferencii na vysokej úrovni,
ktorá sa uskutoční v dňoch 11. a 12. marca 2019 na pôde OECD v Paríži.
V následnej diskusii sa panelisti sa zhodli na tom, že digitalizácia je veľkou výzvou, na ktorú musia vlády
ako aj všetky zainteresované strany adekvátne a najmä promptne zareagovať a digitálna transformácia a
nové technológie sa dotknú všetkých zložiek života ľudí.
Pavel Hrabě hlavný architekt e-government-u ČR, Národná agentúra komunikačné a informačné technológie
ČR poznamenal, že v rámci programu „Česká republika digitálne“ bola zriadená Národná agentúra pre
komunikačné a informačné technológie, ktorej šéfuje osobitný splnomocnenec vlády pre digitalizáciu.
Program „Česká republika digitálne“ má tri piliere i) digitálna transformácia vlády, ii) digitálna ekonomika a
spoločnosť a iii) digitálna bezpečnosť. Anikó Dobi-Rózsa vedúca oddelenia pre vednú politiku, Ministerstvo
inovácií a technológií, Maďarsko poznamenala, že ich pozornosť je zamerané na to, aby digitálna
transformácia zabezpečila lepší život pre obyvateľov. Preto je potrebné aby sa spojili všetky zúčastnené
strany (štátna správa, podnikateľský sektor, akademická sféra a občianske združenia). Alexander Surdej
veľvyslanec a stály predstaviteľ Poľska pri OECD, Poľská republika poznamenal, že bolo zriadená
Ministerstvo pre digitalizáciu, bol vymenovaný splnomocnenec vlády pre digitálnu agendu a prijali
Národný digitálny plán. Vzhľadom na to, že v PL je silný agrárny sektor, potrebujú rozvíjať digitálne
zručnosti v poľnohospodárstve. Mário Lelovský predseda Výkonného výboru, Národnej koalície pre
digitálne zručnosti a povolania, Slovenská republika poznamenal, že v SR táto agenda spadá patrí do
portfólia podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície. Ako jediný zástupca súkromného sektora v
paneli poznamenal, že podnikatelia sa musia veľmi flexibilne a operatívne stavať k problematike
automatizácie, robotizácie a zavádzaniu nových technológií, akými sú blockchains a umelá
inteligencia. Vyjadril sa v tom zmysle, že relevantné orgány nepostrehli včas nedostatok kvalifikovaných
ľudí a preto je potrebné zmierniť negatívny postoj k migrácii a je nevyhnutné vypracovať kvalitný a
efektívny program celoživotného vzdelávania. SR má schválenú Stratégiu pre pracovnú mobilitu.
Podnikateľská sféra „zapožičala“ vláde SR 12 odborníkov na ITK, ktorý majú za úlohu dobudovať egovernment (doplácajú mzdu do výšky ich pôvodných miezd).
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Spoločné rokovanie zástupcov Stálej misie SR pri OECD
a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ
Dňa 7.10.2018 sa v Paríži uskutočnilo prvé spoločné
rokovanie zástupcov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Stálej
misie SR pri OECD. Rokovanie bolo zamerané najmä na
diskusiu o blížiacom sa predsedníctve SR na zasadnutí
Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) v roku 2019.
Rokovania sa zúčastnili VV a SP SZ SR pri EÚ P. Javorčík, P.
Pauluš, M. Kohútik, K. Šaško a R. Repa zo SZ SR pri EÚ
a I. Brocková, D. Jurík a T. Besedič zo SM SR pri OECD.
Cieľom rokovania bola snaha o prepojenie aktuálnej
agendy EÚ a OECD v oblasti digitálnej transformácie, ako
aj zabezpečenie konzistentnosti prezentácie pozícií SR k
Spoločné stretnutie zástupcov SZ SR pri EÚ a SM SR
jednotlivým jej aspektom (zdaňovanie, FinTech, rozvoj
pri OECD (zľava doprava)
zručností, vzdelávací systém, AI). Rada OECD na
M. Kohútik, T. Besedič, P. Javorčík, I. Brocková, P.
ministerskej úrovni MCM 2019 sa uskutoční v dňoch 22. – 23.
Paluš, R. Repa, D. Jurík
Zdroj: SM SR pri OECD
máj 2019 a hlavnou témou bude “Využitie digitálnej
transformácie pre udržateľný rozvoj: Príležitosti a výzvy”.
Téma MCM poskytuje dostatočný priestor na to, aby sa Slovensko vedelo prezentovať ako aktívny
spoluhráč pri hľadaní odpovedí na súčasné globálne výzvy spojené s digitálnou revolúciou.

Delegácia SZ SR pri EÚ bola informovaná o spôsobe práce
OECD, jej pracovných skupín a výborov a taktiež o samotnom
priebehu MCM. Podpredsedníckymi krajinami budú Kanada
a Kórea. Časový harmonogram je nastavený tak, aby bolo
možné do konca roka predložiť na rokovanie Rady OECD
prvý návrh anotovanej agendy. SK PRES má ambíciu, aby
OECD MCM 2019 prijala spoločné vyhlásenie ministrov
(Ministerial Statement). Vzhľadom na skutočnosť, že na
predchádzajúcich dvoch MCM sa to nepodarilo, dá sa
Rokovanie SZ SR pri EÚ so SM SR pri OECD,
Zdroj: SM SR pri OECD

predpokladať, že opäť bude výsledkom rokovania Zhrnutie predsedníckej krajiny (Chair´s summary).
Podrobne boli prediskutované oblasti, ktoré by mohli byť predmetom „finančného bloku MCM 2019“
Zástupcovia SZ SR pri EÚ navrhli nasledovné okruhy (i) nové finančné technológie (finTech), (ii)
zdaňovanie digitálnych firiem a (iii) investície do digitalizácie. Téma nových finančných technológii, ako
aj téma investícií do digitalizácie sú vysoko aktuálne témy, pri ktorých je možné očakávať dosiahnutie
všeobecného konsenzu všetkých členských štátov. V oblasti zdaňovania digitálnych firiem je situácia
citlivejšia, nakoľko v tejto oblasti v súčasnosti nie je možné nájsť dohodu ani v rámci EÚ 28.
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SEKTOROVÉ POLITIKY
»» EKONOMIKA ««
Príprava Ekonomického prehľadu o Slovensku na rok 2019
V dňoch 22. - 23. októbra 2018 sa uskutočnila politická misia OECD s cieľom prerokovať návrh odporúčaní
OECD z pripravovaného Ekonomického prehľadu o SR s relevantnými rezortmi a inštitúciami. V
pripravovanom prehľade OECD podrobne analyzuje integráciu marginalizovaných Rómskych komunít a
zapojenie SR do globálnych hodnotových reťazcov (GVCs). Okrem hodnotenia aktuálnej
makroekonomickej a fiškálnej situácie sa diskusie primárne venovali oblasti vzdelávania, situácii na trhu
práce, zlepšeniu postavenia Rómov, podnikateľskému prostrediu a súdnemu systému.
Vo všeobecnosti rezorty nemali zásadné výhrady k návrhu odporúčaní.
Zástupcovia OECD rokovali s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom
spravodlivosti, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Národnou bankou Slovenska
(NBS), Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), Úradom splnomocnenca vlády pre Rómske komunity a
Odborom prevencie korupcie.
Hodnotenie Slovenskej republiky vo Výbore OECD pre hodnotenie ekonomického vývoja sa bude konať
dňa 10. decembra 2018 v OECD.
Makroekonomická situácia
V hodnotení aktuálnej makroekonomickej situácie je zhoda medzi OECD a MF SR. Ekonomický rast SR
očakáva OECD aj SR v tomto aj budúcom roku nad 4%, čo je výrazne nad priemerom Eurozóny a OECD. V
roku 2020 sa očakáva mierne spomalenie na úroveň okolo 4%. Rast ekonomiky je vyvážený,
nezamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1993 a zamestnanosť je najvyššia v histórii.
Inflácia sa v poslednom období dostala nad úroveň cieľa ECB, čo je však podľa slovenských inštitúcií
očakávané, keďže slovenská ekonomika konverguje k vyspelým ekonomikám pomocou rýchlejšej inflácie,
nakoľko nemáme k dispozícii kanál výmenných kurzov. Súčasná inflácia však nie je riziko pre ekonomiku a
nestrácame konkurencieschopnosť oproti susedným krajinám.
NBS považuje za najväčšie problémy nedostatok pracovnej sily a vývoj miezd. Pri nedostatku pracovnej sily
víta opatrenia na zjednodušenie pracovnej migrácie. Pri mzdách nepovažuje v súčasnom období plošný
nárast platov vo verejnej správe za optimálny.
V poslednom období SR zažíva rýchly rast zadlženosti obyvateľstva. NBS prijala viacero
makroprudenčných opatrení, ktoré majú zabrániť nezdravému nárastu zadlženia. NBS vníma rast úrokových
mier za väčšie riziko pre zadĺžené domácnosti ako pohyb cien nehnuteľností v SR.
Negatívne riziká sú najmä externé, vývoj v Číne, Brexit, obchodné reštrikcie. Pozitívnym rizikom je vývoj
makroekonomického prostredia.
Podľa RRZ by mali byť posilnené kompetencie Útvaru hodnoty za peniaze. Podľa NBS by mali byť audity a
analýzy Útvaru súčasťou prípravy rozpočtu.
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Pracovný trh
Na trhu práce je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na druhej
strane v niektorých regiónoch je nezamestnanosť výrazne nadpriemerná.
Vláda SR prijala viacero opatrení na flexibilnejšie prijímanie
zahraničných pracovníkov na voľné pracovné miesta. Nedostatok
pracovnej sily by mohla čiastočne vyriešiť integrácia Rómov na pracovný
trh.
Vláda SR úspešne rozbehla programy na aktiváciu neaktívnych ľudí,
ktoré sú väčšinou financované z EÚ fondov, rizikom je ich pokračovanie
po ukončení EÚ fondov.
Rokovanie OECD so štátnym tajomníkom ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, B. Ondrušom Zdroj: MPSVaR SR

Podporu zamestnať dlhodobo nezamestnaných brzdia aj nové pravidlá štátnej pomoci. Zahraničné firmy
často nemajú záujem sa podieľať na nákladoch, na ktorých sa podieľajú vo svojich domácich krajinách.
Ďalší program je zameraný na rekvalifikáciu a tréning ľudí, prepojenie teoretických a praktických zručností.
Prípravu tréningov a vzdelávania pripravujú sektorové rady, ktorých členmi sú zástupcovia zamestnávateľov
a zamestnancov. Problémom zostáva nízka mobilita pracovnej sily a nedostatok vzdelanej pracovnej sily na
východnom Slovensku. Investori nemajú taký záujem o investície na východnom Slovensku a ľudia z
východného Slovenska nemajú záujem sa presťahovať za prácou. Infraštruktúra je taktiež problém, ale až na
ďalšom mieste.
Fiškálna situácia
Vláda SR schválila návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2019 s deficitom 0,1% HDP, v roku 2020 sa
plánuje vyrovnané hospodárenie a v roku 2021 prebytok. Podľa potvrdených výsledkov za rok 2017 deficit
verejných financií SR dosiahol historicky najnižšiu hodnotu a to na úrovni 0,78 % HDP, pričom deficit
medziročne poklesol o 1,4%. V roku 2017 Slovensko dosiahlo primárny prebytok, ktorý by sa mal udržať aj
tento rok.
Slovensko má nízke dane z nehnuteľností čo podporuje súkromné vlastníctvo nehnuteľností.
Podľa NBS sa nevyužili dodatočné daňové príjmy na rýchlejšie zníženie deficitu a boli použité primárne na
spotrebu a nie na investície.
Dlhodobú udržateľnosť verejných financií podľa RRZ a NBS zhorší plánované zastropovanie odchodu veku
do dôchodku v ústave. Podľa MPSVaR je potrebné pri diskusii o zastropovaní veku odchodu do dôchodku
brať do úvahy aj štruktúru priemyslu, schopnosť zamestnať ľudí vo veku po 55, zdravie ľudí. Podľa RRZ je
potrebné na zaručenie dlhodobej udržateľnosti dosiahnuť štrukturálny prebytok v roku 2021.
Hrubý dlh verejnej správy by mal klesnúť v tomto roku pod dolné sankčné pásmo dlhovej brzdy, tj pod 49%
HDP a mal by naďalej klesať.
V diskusii sa OECD zaujímala o prípadné snahy na otvorenie dlhovej brzdy. MF SR v súčasnosti nevidí
tlaky na zmenu ústavného zákona. MF SR sleduje aj vývoj čistého dlhu.
MF SR zverejnilo diskusnú štúdiu k výdavkovým stropom, ktorou sa začne verejná diskusia o tomto
opatrení. Podľa RRZ je potrebné zrýchliť implementáciu výdavkových stropov.

Vzdelávanie
Pre vládu SR je zlepšenie vzdelávania prioritou. V posledných rokoch boli výrazne navýšené platy učiteľov.
Problémom zostáva, že priemerná mzda učiteľov stále nedosahuje 90% priemernej mzdy vysokoškolsky
vzdelaných zamestnancov, čo je priemer OECD, čím je učiteľské povolanie pre vysokoškolsky vzdelaných
ľudí menej atraktívne.
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Do vybavenia škôl sa v posledných rokoch výrazne
investovalo prostredníctvom EÚ fondov, čím sa zlepšilo
vybavenie v školách.
Je potrebné sa však pozrieť aj na iné oblasti školstva
(počet učiteľov, počet žiakov...).
Vláda SR schválila v júni 2018 Národný program
rozvoja výchovy a vzdelávania na nasledujúcich 10
rokov. V pláne sú špecifikované ciele, viac ako 100
odporúčaní, finančné zdroje a oblasti. Program sa bude
Rokovanie OECD s ministerkou školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Zdroj: MŠVVaŠ SR

implementovať pomocou dvojročných programov, ktoré sa budú pravidelne vyhodnocovať. Program sa
zameriava na tri prierezové oblasti:
- Celoživotné vzdelávanie;
- Prepojenie vzdelávania s potrebami pracovného trhu;
- Marginalizované komunity;
Cieľom programu je inklúzia a integrácia.
Po poslednej reforme niektoré kompetencie v školstve prešli pod Ministerstvo vnútra, čo sťažuje
koordináciu a efektivitu riadenia.
V oblasti terciárneho vzdelávania SR urobila pokrok, ktorý nie je zaznamenaný v návrhu prehľadu.
Integrácia Rómov
V súčasnosti sa splnomocnenec vlády SR pre Rómske komunity zúčastňuje zasadnutí vlády SR, ale nie je
člen vlády a ani nemá posilnené právomoci v oblasti Rómskej komunity voči ostaným ministerstvám.
Pilotné projekty a opatrenia sú financované primárne z EÚ fondov, ktoré však spravujú viaceré ministerstvá.
Financovanie a kompetencie sú výrazne decentralizované. Rómska agenda spadá pod Ministerstvo vnútra
SR. Jednou z diskutovaných možností ako posilniť Úrad splnomocnenca bolo rozšírenie kompetencií
súčasného podpredsedu vlády, vytvorenie novej pozície podpredsedu vlády alebo ministra. Vytvoriť
samostatné ministerstvo môže byť citlivá otázka a pravdepodobne to nie je ideálne riešenie. Splnomocnenec
vlády má v porovnaní s ostatnými splnomocnencami silné právomoci, rezorty s úradom intenzívne
spolupracujú. OECD by mala poskytnúť príklady z iných krajín, ako riešiť túto otázku. Akékoľvek kvóty nie
sú riešením problému.
Problémom financovania projektov a programu je závislosť na EÚ fondoch, nie je zaistené financovanie a
pokračovanie úspešných projektov po ukončení aktuálneho programového obdobia. Úspešné projekty by
mali mať zabezpečené financovanie zo štátneho rozpočtu.
Rómske deti a deti so sociálne znevýhodnených skupín majú horšie výsledky vzdelávania. Problém začína
už v predškolskej výchove, keď Rómske deti nenavštevujú škôlky a po príchode na základnú školu už
výrazné strácajú na svojich rovesníkov. Často sú za absenciou skryté náklady spojené s návštevou škôlok
(doprava, strava...). Výstavba kontajnerových škôlok priamo v osadách by naďalej zvyšovala segregáciu
Rómov. Zákon stanovujúci povinnú školskú dochádzku od 5 rokov by mal pomôcť zmierniť tieto rozdiely.
Problémom sú však aj kapacity škôlok, obce a mestá často nemajú kapacity prijať všetky deti.
V SR sú problémom regionálne rozdiely, pričom Rómovia sú koncentrovaní v zaostalejších regiónoch.
Podnikateľské prostredie
Vláda SR schválila dva balíky na podporu podnikateľského prostredia, aktuálne sa pripravuje balík opatrení
zameraný na produktivitu, vedu a výskum, ktorý by mal pripraviť ekonomiku na ďalšie potenciálne krízy.
Podpora by sa mala zamerať nie len na pritiahnutie nových investorov na Slovensko, ale aj motivovať
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etablovaných investorov v SR zmeniť svoje zameranie z produkcie smerom k vede a výskumu. Zároveň
vláda prijala opatrenia na zjednodušenie naštartovania podnikania malých a stredných podnikov. Nový
zákon o investíciách sa zameriava na podporu vedy a výskumu. Pripravuje sa viacero akčných plánov, prvý
z nich zameraný na automobilový priemysel, a to najmä na prechod na výrobu elektrických áut. Bude
nasledovať plán pre odvetvie Centrá služieb podnikom (BSC), ktoré je najrýchlejšie rastúcim odvetvím v SR
a začína tvoriť silný pilier ekonomiky popri automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Vláda SR sa
snaží pritiahnuť tieto centrá aj do regiónov a prehĺbiť ich spoluprácu s univerzitami. Prioritou vlády je aj
audit všetkých zákonov a ich porovnanie s legislatívou EÚ, aby sa zabránilo väčšej byrokracii, ako je
požadované. Vláda SR schválila stratégiu lepšej regulácie.
Podnikateľskému prostrediu má pomôcť aj zákon na zefektívnenie konkurzných konaní, ktorý je v platnosti
necelý rok.
Globálne hodnotové reťazce (GVCs)
Od OECD sa očakáva, že navrhne odporúčania, čo by mala SR urobiť, aby zlepšila svoje postavenie v
GVCs. Na zlepšenie postavenia SR v GVCs je potrebné prijať viacero prepojených opatrení. Nie však každé
opatrenie, ktoré funguje v zahraniční, bude fungovať aj na Slovensku, k opatreniam treba pristupovať
obozretne. Úloha služieb v celom GVC je nízka. Zahraničné firmy menia svoje výrobné modely, ale tieto
zmeny majú malý dopad na Slovensko. V krátkodobom horizonte je najväčším problémom SR nedostatok
pracovnej sily. Ak nezabezpečíme dostatok pracovnej sily a nezvýšime produktivitu, ďalšie zmeny modelov
zahraničných firiem môžu obísť SR.
V strednodobom a dlhodobom horizonte je kľúčovou úlohou zlepšiť kvalitu vzdelania, tréningov,
kvalifikácie, podporu vedy a výskumu, lepšie prepojiť firmy s univerzitami. Veda a výskum vo väčšine
prípadov je centralizovaná v centrálach zahraničných firiem, treba prijať opatrenia, aby zahraničné firmy
boli motivované preniesť časť vedy a výskumu do SR.
Súdny systém a korupcia
Ministerstvo spravodlivosti informovalo OECD o aktuálnych štatistikách súdneho systému. Dĺžka nových
súdnych prípadov je porovnateľná s ostatnými ČŠ, problémom sú staré prípady, ktoré zaťažujú súdy a
sudcov. Bolo prijatých viacero opatrení na rýchlejšie riešenie starých súdnych sporov, bolo vytvorené
analytické centrum, pripravuje sa návrh „lietajúcich sudcov“, ktorí by mohli byť premiestňovaní na súdy
podľa zaťaženia súdu.
Vláda SR pripravuje novú stratégiu a nové pravidlá pre prevenciu proti korupcii. Prioritami sú znižovať
priestor na korupciu, bojovať proti všetkým typom korupcie a vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie.
Opatrenie sú zameraná na veľkú korupciu.
Vláda zriadila Centrálny register zmlúv, v ktorom musí byť každá zmluva zverejnená, inak nie je platná.
Zároveň bol zriadený register končených vlastníkov.
Sloboda tlače v SR je na dobrej úrovni a nie je potrebné, aby jej OECD venovala špeciálnu pozornosť v
prehľade, prípadne je potrebné, aby OECD rozlišovala medzi vývojom v SR a ostatných krajinách.
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10 rokov od vypuknutia krízy: Poučili sme sa?

Pri príležitosti 10. výročia pádu Lehman Brothers OECD
zorganizovala konferenciu na tému „Čo sme sa naučili z krízy“.
Na konferencii vystúpili okrem iných významní priami účastníci
vzniku krízy, a to bývalý guvernér ECB Jean-Claude Trichet,
hlavný ekonóm Lehman Brothers v čase jej kolapsu Johna
Llewellyn, ale aj bývalý grécky minister financií Yanis
Varoufakis. Slovenskú republiku zastupoval hlavný ekonóm MF
SR, Biswajit Banerjee.
Účastníci konferencie sa zhodli, že svet nebol pripravený na krízu
takých rozmerov. Podľa J.-C. Tricheta príčinou krízy bolo slabé
riadenie makroekonomických politík vo vyspelých krajinách
(vysoké dlhy, makroekonomické nerovnováhy), chýbajúce
makroprudečné nástroje, slabá kontrola rizika v súkromnom
sektore, nesprávna mainstreamová ekonomická teória a rýchly rast
globalizácie a komplikovanosť systému.

Hlavný ekonóm MF SR B. Banerjee a bývalý guvernér
ECB J.-C. Trichet. Zdroj SM SR pri OECD

Čo je pozitívne, od krízy sa prijalo viacero dobrých opatrení, prísnejšie sa sledujú makro nerovnováhy, v
oblasti makroprudenciálnych opatrení bolo prijatých množstvo opatrení, zlepšilo sa monitorovanie bánk,
posilnila sa úloha G20, zlepšili sa modely prognózovania. Rezervy sú naďalej v oblasti nebankového
sektora.
V dôsledku krízy sa znížila dôvera občanov v zaužívané systémy, možno badať nárast extrémistických síl aj
vo vyspelom svete, nárast protekcionizmu.
Účastníci sa zhodli, že ďalšia kríza príde, len sa nevie kedy, odkiaľ a v akom rozsahu. Dôležité je, aby bol
svet na ďalšiu krízu čo najviac pripravený a vedel ju čo najpresnejšie odhadnúť.
Na pozadí súčasného pozitívneho vývoja globálnej ekonomiky možno badať opätovný rast niektorých
veličín, dlh vyspelých krajín je oproti predkrízovému obdobiu na oveľa vyššej úrovni.
Otázkou zostáva, či sme sa naozaj dostatočne poučili z krízy.

Reformy daňových politík
OECD vydala začiatkom septembra svoju pravidelnú publikáciu Tax Policy Reform 2018, v ktorej je
analyzovaný vývoj všetkých typov daní a sociálnych odvodov vo všetkých ČŠ OECD a v Argentíne,
Indonézii a Južnej Afrike.
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Hlavné závery pre SR:
• Podľa zloženia daňového mixu patríme medzi krajiny (spolu s CZ, PL, AT, DE, FR, NL, ES, JP),
ktorých primárny zdroj daňových príjmov predstavujú sociálne odvody (ďalšie dve skupiny
krajín preferujú spotrebné dane resp. dane z príjmov);

•
•
•
•
•
•

SR má nižšie daňové príjmy na HDP ako krajiny V4;
Hoci máme naďalej nadpriemerný daňový klin ako percentuálny podiel nákladov práce na mzde
zamestnanca, v porovnaní so susedmi len PL má nižší daňový klin;
Máme najvyššie dane z príjmu pre právnické osoby vo V4, v porovnaní s rokom 2017 neboli
urobené žiadne zmeny v sadzbách vo V4; V porovnaní so všetkými krajinami EOCD patríme ku
krajinám s nižšou daňou pre právnické osoby;
Máme jeden z najnižších (0,4% HDP) príjmov z daní z nehnuteľností na HDP v krajinách
OECD (priemer OECD 1,8%);
Urobili sme zmeny v sociálnych odvodoch (zmena v zdravotných odvodoch pre podnikateľov
a zavedenie úľavy pri zamestnaní dôchodcov;
SR zvýšila super odpočítateľnú položku na výdavky na vedu a výskum z 25% na 100%;

Hlavné závery analýzy:
• Priemer OECD pomeru daní na HDP sa dostal na nové historické maximum 34,3%;
• Medzi rokmi 2007-2016 21 z 38 krajín analyzovaných v správe zvýšilo podiel daňových príjmov na
HDP (SR o cca 3 p.b.);
• Pokračuje trend mierneho znižovania daní pre fyzické a právnické osoby s cieľom podporiť
investície, spotrebu a účasť na pracovnom trhu;
• Najväčšie reformy v roku 2018 zaviedli USA (zmena celého daňového systému), Argentína,
Francúzsko, Lotyšsko;
• Mierne zníženie daní z príjmov fyzických osôb pre nízko a stredne zarábajúcich; Najväčšie
reformy v roku 2018 zaviedli USA (zmena sadzieb a odpočítateľných položiek), Lotyšsko
(zavedenie progresívneho systému) a Francúzsko (zavedenie novej rovnej dane z kapitálového
príjmu fyzických osôb);
• Viacero krajín (USA, BEL, ARG) znížilo daň z príjmu právnických osôb vrátane tých, ktoré mali
najvyššie sadzby v roku 2017. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi neboli urobené takmer žiadne
zmeny v daňových stimuloch na podporu inovácií;
• Sadzby DPH sa v posledných rokoch stabilizovali (priemerná sadzba OECD 19,2%), vyššie
príjmy z DPH najmä vďaka boju proti daňovým podvodom;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

V oblasti sociálnych odvodov neboli vykonané významné reformy a vo viacerých krajinách
naďalej zostávajú vysoké. Viaceré krajiny sa zamerali na zvýšenie sadzieb na sociálne odvody
a zníženie základu pre sociálne odvody;
Zavádzanie resp. nárast spotrebných daní z nezdravých potravín;
Pokračovala implementácia opatrení BEPS a boj proti daňovým únikom nadnárodných
spoločností, úsilie jednotlivých krajín sa však rôzni;
Výzvou zostáva riešenie zdaňovania digitálnej ekonomiky, doteraz sa nepodarilo nájsť spoločné
riešenie;
Reformy v oblasti daní by mali byť zamerané na podporu dlhodobého rastu, inklúzie
zvyšovania životnej úrovne a mali by byť financované tak, aby bola zabezpečená dlhodobá
udržateľnosť;
Bolo prijatých niekoľko výrazných zmien v zdaňovaní nehnuteľností, naďalej však dane
z nehnuteľností hrajú nízku úlohu v celkovom daňovom mixe;
Vo všeobecnosti stále existuje priestor na zlepšenie inklúzie prostredníctvom daňového systému,
najmä znižovaním klinu v zdaňovaní práce nízko a stredne zarábajúcich a efektívnym
zdaňovaním kapitálového príjmu fyzických osôb;
Financovanie sociálneho systému by sa malo mierne zmeniť od sociálnych odvodov smerom
k všeobecným daniam;
Pokrok v zavádzaní environmentálnych daní je pomalý, tieto dane sú nevyhnutné na zníženie
emisií a na vyššie využívanie zelených riešení; väčšina enviro daní zameraná na energie, vo
všeobecnosti chýbajú dane za odpad, plasty, chemikálie;

Uloženie Ratifikačnej listiny k „Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie
narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami
Slovenská republika, v poradí ako dvanásta krajina, dňa 20.
septembra 2018 oficiálne uložila Ratifikačnú listinu k
„Mnohostrannému dohovoru na zavedenie opatrení na
zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov
súvisiacich s daňovými zmluvami“ u depozitára dohovoru –
generálneho tajomníka OECD. Mnohostranný dohovor umožňuje
efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS (Boj
proti narúšaniu základov daní a presunu ziskov) do jednotlivých
Oficiálne uloženie ratifikačnej listiny, zástupca OECD;
T. Besedič – SM SR pri OECD, Zdroj: SM SR pri OECD

zmlúv (viac ako dve tisíc zmlúv) o zamedzení dvojitého zdanenia bez toho, aby ich bolo potrebné
individuálne meniť. Primárnym cieľom týchto opatrení je zamedziť umelému presúvaniu ziskov
nadnárodnými skupinami za účelom znižovania daňových základov. Dohovor bude premietnutý do
bilaterálnych zmluvných záväzkov signatárskych štátov v rozsahu, v akom sa stretnú národné pozície
a požiadavky na úpravu zvolených bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Slovenská
republika na úpravy prostredníctvom Mnohostranného dohovoru vybrala svojich 63 platných a účinných
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Slovenská republika podpísala mnohostranný dohovor spolu s ďalšími 67 krajinami v júni 2017.
K dnešnému dňu Mnohostranný dohovor podpísalo 84 krajín sveta. Mnohostranný dohovor začne platiť pre
Slovenskú republiku od 1. januára 2019.
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»» PRIEMYSEL ««
OECD týždeň Ocele a Globálne Fórum o nadbytočných výrobných kapacitách
v odvetví ocele na ministerskej úrovni
V dňoch 17. - 20. 9. 2018 sa na pôde OECD v Paríži
uskutočnil OECD oceliarsky týždeň: v dňoch 17. a 18.
9.2018 prebiehalo rokovanie Výboru OECD pre oceľ, dňa
19. 9.2018 sa uskutočnilo rokovanie Globálneho fóra pre
riešenie nadbytočných oceliarskych výrobných kapacít a dňa
20. 9.2018 sa uskutočnilo rokovanie Globálneho fóra pre
riešenie nadbytočných oceliarskych výrobných kapacít
(GFSEC) na ministerskej úrovni, na ktorom bola
schválená Ministerská správa GFSEC.
Workshop: Napomáhanie štrukturálnym zmenám
v odvetví ocele (17. 9.2018)
Cieľom workshopu bolo zamerať pozornosť na potrebu
vykonať potrebné štrukturálne zmeny v odvetví ocele.
Predmetom diskusie bola analýza negatívnych dopadov
štrukturálnych zmien vyvolaných súčasnými výrobnými
nadbytočnými kapacitami. Neefektívne nastavené priemyselné politiky môžu viesť k vzniku
nadbytočných kapacít a ďalších prekážok, ktoré majú tendenciu predlžovať alebo dokonca brzdiť
štrukturálne zmeny. Uzatváranie neefektívnych a zastaralých prevádzok je ale finančne vysoko náročné,
najmä z dôvodov odstraňovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Ďalším významným negatívnym dopadom uzatvárania prevádzok je strata zamestnania pre veľké
množstvo pracovníkov, spojená s výrazným poklesom životnej úrovne. Na základe výskumov OECD je
možné konštatovať, že aj v prípade získania nového zamestnania, vo väčšine prípadov ide o zamestnania s
nižším príjmom. Preto je dôležité, aby vlády mali vypracované efektívne politiky v oblasti rekvalifikácie.
Rokovanie Výboru OECD pre oceľ (18. 9.2018)
Globálny trh s oceľou: Súčasný stav a krátkodobý výhľad
Sekretariát výboru stručne informoval prítomných o aktuálnom vývoji:
• Ekonomická situácia: hospodárske oživenie v jednotlivých krajinách pokračuje. OECD predpokladá, že
rast svetového HDP dosiahne v roku 2018 3,8% a v roku 2019 3,9%, ale konštatuje, že oživenie až
donedávna bolo udržateľné akomodačným fiškálnym a menovým postojom.
• Dopyt po oceli: trhové údaje zverejnené v roku 2018 naznačujú, že dopyt po oceli sa naďalej zotavuje
po dosiahnutí 1 587,4 miliónov metrických ton (mmt) v roku 2017. Vzhľadom na rozsah a pretrvávanie
štrukturálnych nerovnováh je však oživenie dopytu pomerne krehké.
• Vývoz ocele: Celosvetový vývoz ocele v prvých troch mesiacoch roku 2018 medziročne poklesol o 9%.
Tento pokles sa v jednotlivých regiónoch výrazne líšil, výrazný pokles bol zaznamenaný v Číne o 27%,
35% v Indii a menej výrazný pokles o 1% v EÚ, 4% v Japonsku a 3% v Spojených štátoch.
• Ceny ocele: Ceny ocele sa v roku 2018 naďalej zvyšovali, čo potvrdzuje trend, ktorý sa začal v roku
2016. Hlbšia analýza naznačuje, že je možné, že špekulatívne obchodovanie na termínových trhoch
ovplyvňuje súčasné ceny ocele. Ceny železnej rudy, koksovateľného uhlia a železného šrotu sa od
začiatku roka 2018 po výraznom zvýšení v roku 2017 mierne znížili.
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•

Finančná situácia oceliarskych spoločností sa zlepšila, ale zostávajú významné riziká znižovania
zdrojov. Deleverovanie by malo pokračovať a zatvorenie neefektívnych výrobných jednotiek by
pomohlo zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť odvetvia.
Globálne fórum pre riešenie nadbytočných
oceliarskych výrobných kapacít (GFSEC) 19.
9.2018
Globálnemu fóru predsedala Argentína ako
predsedajúca krajina G20. Podpredsedami
GFSEC boli Európska únia a India. Na úvod
rokovania vystúpili zástupcovia Číny, ktorí
požiadali delegátov, aby vzali do úvahy skutočnosť,
že Čína je veľmi veľká krajina s komplikovanou
administratívnou štruktúrou. Napriek tomu čínske
orgány vynaložili obrovské úsilie, aby mohli
poskytnúť všetky potrebné údaje, ktoré GFSEC
vyžaduje. Opätovne zopakovali, že Čína nemá
nadbytočné výrobné kapacity, nakoľko drvivú
väčšinu vyrobenej ocele aj sami spotrebujú.
Bolo konštatované, že globálne nadbytočné
kapacity v oceliarstve dosiahli v roku 2017
približne 540 miliónov ton, čo je síce oproti roku
2016 pokles, stále je to však druhá najvyššia úroveň
v dejinách. Táto nadmerná kapacita sa v posledných
rokoch podpísala pod pokles cien ocele na
neudržateľnú úroveň a negatívne zasiahla oceliarske
odvetvie, ako aj nadväzujúce priemyselné odvetvia
a pracovné miesta.
podpredseda EK pre prácu, rast, investície a hospodársku súťaž
Jyrki Katainen a veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri
OECD Ingrid Brocková
Zdroj: SM SR pri OECD

Počas rokovania nebol dosiahnutý kompromis na
texte Ministerskej správy GF SEC. Nesúhlas
s predloženým návrhom vyjadrila Čína, ktorá
poznamenala, že má veľké výhrady k minimálne 20

bodom navrhovaného textu.
V poobedňajšej časti rokovania Čína predstavila vlastný návrh správy, výrazne pozmenený oproti
predsedníckemu textu. Z navrhovaného textu vyplýva, že problematika nadbytočných výrobných kapacít je
vyriešená, že neexistuje problém vo výške a formách poskytovaných dotácií a vládnych podporných
programov, a preto ani nie je potrebné organizovať ďalšie stretnutia GFSEC. Všetky delegácie odmietli
diskusiu k čínskemu pozmeňujúcemu návrhu.
Globálne fórum pre riešenie nadbytočných oceliarskych výrobných kapacít na úrovni ministrov
(GFSEC) 20. 9.2018
Rokovanie otvorili minister výroby a práce Argentíny, Dante Sica; podpredseda EK pre prácu, rast,
investície a hospodársku súťaž, Jyrki Katainen a minister pre oceľ Indie, Birender Singh. Vo svojich
prejavoch vyzdvihli potrebu posilňovať multilateralizmus. Taktiež vyzdvihli potrebu pokračovať v práci,
ktorá bola zahájená v roku 2017 v Berlíne. Generálny tajomník Angel Gurría vo svojom vystúpení
poznamenal, že samotný rast dopytu po oceli nedokáže vyriešiť problém nadbytočných kapacít. V roku 2017
bol zaznamenaný nárast dopytu o 2,6 %, predpoklad na rok 2018 je vo výške 1,5 % a odhad na rok 2019 je
23

rast vo výške 0,7%. Naproti tomu predpoklad rastu výrobných kapacít na obdobie nasledujúcich 10 rokov je
cca 1% ročne. Následne sa slova ujal zástupca Japonska, ako predstaviteľ budúcej predsedajúcej krajiny
G20. Poznamenal, že sú pripravení pokračovať v práci GFSEC, nasledujúce stretnutie sa uskutoční v
decembri 2018 v Japonsku.
Predseda GF SEC predložil návrh Ministerskej správy GFSEC k diskusii. Všetky delegácie vyjadrili
súhlas s predloženým textom. Jedine zástupcovia Číny sa vyjadrili, že dokument v takomto znení nemôže
odsúhlasiť. Nakoľko nebol dosiahnutý kompromis, zasadol Riadiaci výbor, ktorý rokoval za zatvorenými
dverami od 14:00 do 19:15 hod. Riadiaci výbor dokázal nájsť formulácie textu, ktoré boli prijateľné
pre všetky členské štáty. V následnom hlasovaní všetky členské štáty odsúhlasili Ministerskú správu
GFSEC, ktorá predstavuje výrazný pokrok pri hľadaní spoločného riešenia súčasných problémov v odvetví
ocele

Návšteva vedecko – výskumného parku Paris Saclay
Dňa 14. septembra 2018 navštívili zástupcovia
členských štátov OECD vedecko-technologický
park Paris Saclay. Ide o vedecko-technologické
centrum vzdialené dvadsať kilometrov južne od
Paríža. S jeho výstavbou sa začalo v roku 2006
a mala by trvať pätnásť až dvadsať rokov.
Konečným cieľom je vybudovať komplex, ktorý
bude patriť medzi 8 najväčších vedeckovýskumných zoskupení na svete.
Tento projekt má ambíciu zaradiť sa medzi také
vedecko technologické centrá akými sú Silicon
Valley (USA), Boston (USA), Tech City London
(UK), Silicon Waidi (IZR), Skolkovo Innovation
City (RU), Bangalore (IND) a Beijing (CHN).
Toto vedecko-výskumné centrum, ktoré
Účastníci návštevy vedecko-výskumného parku
predstavuje 15% z celkového francúzskeho
Zdroj: SM SR pri OECD
výskumu a inovácií, rozprestierajúce sa na
ploche viac ako 900 hektárov, zamestnáva viac ako 9 500 vedcov, ročne registruje viac ako 1000
patentov, má 300 špecializovaných laboratórií a vychovalo 2 nositeľov Nobelových cien. Napriek tomu,
že až 60 % finančných zdrojov pochádza z verejných zdrojov (vláda FR, fondy EÚ), ide o excelentný
príklad spojenia základného a aplikovaného výskumu.
Viac o projekte Paris – Saclay na : http://www.paris-saclay.com/paris-saclay-in-english-205.html
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»» DIGITALIZÁCIA ««
Stretnutie expertov k problematike umelej inteligencie
V dňoch 24. a 25. septembra 2018 sa na pôde OECD v Paríži stretli experti na umelú inteligenciu
(artificial intelligence – AI) za účelom prediskutovať zásady politiky na podporu dôvery v AI. Zásady
sa zameriavajú na výzvy a príležitosti, ktoré súvisia s AI, predovšetkým otázky ako sú správa údajov,
ochrana súkromia a digitálna bezpečnosť. Cieľom stretnutia bolo podporiť inkluzívny hospodársky rast
vyplývajúci z AI prostredníctvom návrhu predvídateľného a stabilného politického prostredia (na
celosvetovej úrovni), ktoré podporuje budovanie dôvery v AI.
(AI) má potenciál zabezpečiť nové zdroje hospodárskeho rastu a to najmä v tých krajinách, ktoré zápasia so
starnutím populácie alebo v ekonomikách s vysokou závislosťou na tradičných výrobných postupoch
Predstavuje príležitosť premeniť digitálne produkty, poskytnúť intuitívnejšie, inteligentnejšie a efektívnejšie
služby a zlepšiť každodenný život všetkých ľudí.
AI je simulácia procesov ľudskej inteligencie strojmi, najmä počítačovými systémami. Tieto procesy
zahŕňajú učenie (získanie informácií a pravidlá používania informácií), zdôvodnenie (pomocou pravidiel na
dosiahnutie približných alebo definitívnych záverov) a samoreguláciu. Jednotlivé aplikácie AI zahŕňajú
expertné systémy, rozpoznávanie reči a strojové videnie.

Pôvodne bola snaha priekopníkov umelej inteligencie zameraná na úplné skopírovanie a následne
zdokonalenie ľudského umu. Čoskoro sa však tento cieľ ukázal ako nerealizovateľný v blízkej budúcnosti.
Dnes sa jednotlivé výskumné tímy snažia o vytvorenie parciálnych algoritmov na riešenie najmä
nedeterministických problémov ako napríklad: hranie hier, rozpoznávanie reči, rozpoznávanie
obrazu, triedenie vzoriek, navigácia v známom a neznámom teréne, zameriavanie a sledovanie cieľov,
riadenie robotov, riadenie a plánovanie napr. výrobných procesov a analýza a predpovedanie
štatistických postupností.
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Seminár o Blockchain, kryptomenách a iných digitálnych finančných aktívach
Dňa 28. 9.2018 sa na pôde OECD uskutočnil seminár o blockchain, kryptomenách a iných digitálnych
finančných aktívach. Seminár bol zameraný na analýzu niektorých otázok týkajúcich sa digitálnych
finančných aktív, akými sú spotreba energie, finančná stabilita, integrita trhu, zdaňovanie a regulačné
otázky.
Kryptomena je digitálne platidlo založené na kryptografii s cieľom zvýšiť bezpečnosť tohto platidla, je to
digitálna forma peňazí. V podstate sú to jednotky a nuly cirkulujúce po internete, elektróny prúdiace
káblami alebo uväznené na pevných diskoch serverov po celom svete.
Základnou charakteristikou kryptomeny je fakt, že ju nikto nikdy nemôže vlastniť, vyrobiť, sfalšovať a
ovládať. Žije si svoj vlastný život. Každá mena má svoju centrálnu banku, inštitúciu, ktorá reguluje
množstvo meny v obehu, jej cenu, vzhľad bankoviek. S trochou predstavivosti môžeme povedať, že
centrálnou bankou kryptomien je technológia známa ako Blockchain.
Blockchain je v informatike špeciálny druh distribuovanej databázy uchovávajúcej neustále sa
rozširujúci počet záznamov, ktoré sú chránené proti neoprávnenému zásahu ako z vonkajšej strany, tak
aj zo strany samotných uzlov peer-to-peer siete.

OECD poskytuje fórum na diskusiu, stanovuje
medzinárodné normy a pomáha vládam budovať
kapacity na riešenie príležitostí a výziev, ktoré
predstavuje technológia blockchain. Taktiež ponúka
priestor na medzinárodnú spoluprácu ako aj pre zdieľanie
osvedčených postupov.
Kryptomeny nie sú len Bitcoin. Aktuálne je na svete
viac ako tisíc dvesto rôznych kryptomien a v priemere
každý deň pribudne ďalšia. Bitcoin je z nich
najúspešnejší, s viac ako polovičným trhovým podielom.
Jeden z hlavných argumentov vzniku Bitcoinu je jeho
maximálny objem v obehu, bez možnosti ho v budúcnosti
zvyšovať. Čo má zabrániť jeho devalvácii, ako ju poznáme pri tradičných menách, keď centrálne banky
tlačia do obehu stále nové peniaze.
Trh kryptomien je veľmi mladý a neregulovaný. To v ňom generuje viacero nástrah. Napríklad
anonymita, ktorá láka nelegálne príjmy. Množiace sa hackerské útoky, ktoré už niekoľkokrát dokázali
pripraviť majiteľov o ich úspory. Alebo stále častejšie sa množia špekulácie, či sú všetky nákupy Bitcoinu
kryté. Alebo inak, či nie sú niektoré len fiktívne, s cieľom umelo zvýšiť jeho kurz.
Faktom je, že kryptomeny už nie sú doménou niekoľkých IT nadšencov. Udomácnili sa a postupne
získavajú na význame. Stačí spomenúť spoločnosti ako Microsoft, Starbucks či Alza, ktoré sa rozhodli
akceptovať Bitcoin priamo vo svojich prevádzkach. Alebo rozhodnutie Japonska akceptovať Bitcoin ako
legálnu menu. Bude preto potrebné pozorne sledovať, či tu postupne vzniká nová trieda aktív a hlavne, či
extrémne nárasty kurzu zodpovedajú jej reálnej hodnote.
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»» ENERGETIKA ««
MODERNIZÁCIA NÚDZOVÉHO MECHANIZMU IEA
V prvej polovici septembra v rámci špecializovaného workshopu expertov pre núdzové zásoby ropy IEA
spustila technickú diskusiu o modernizácii núdzového mechanizmu IEA v rope. Súvisí s plnením
ministerských mandátov za oblasť energetickej bezpečnosti v rope, ktoré boli prijaté ministrami IEA na ich
poslednom zasadnutí v roku 2017. Tieto mandáty definujú požiadavku preskúmať možnosti zlepšenia
súčasného systému skladovania zásob vzhľadom na významný vývoj na svetovom trhu s ropou, odkedy bol
tento mechanizmus IEA prijatý a zavedený (70te roky minulého storočia), a ktorý začína byť označovaný za
„zastaraný“, nakoľko nereflektuje súčasný stav a predpokladaný vývoj na globálnom trhu s ropou. Mandáty
zároveň žiadajú preskúmať možnosti zapojenia asociačných a partnerských krajín do tohto mechanizmu,
nakoľko sa jedná o významné rozvíjajúce sa ekonomiky, ktorých dopyt a spotreba ropy a ropných výrobkov
začína prevyšovať dopyt a spotrebu krajín IEA a OECD. Z toho dôvodu je vysoká opodstatnenosť zapojenia
týchto krajín do núdzového mechanizmu IEA, aby sa zjednodušilo predchádzanie globálnych krízových
situácií, resp. aby sa zlepšila dynamika a relevancia spolupráce v prípade, ak by ku krízovému stavu prišlo.
V tomto štádiu je všetko len v rovine teoretickej a pred nami viac prekážok (implikácie úpravy Dohody
o medzinárodnom energetickom programe I.E.P.) ako úspešne zdolaných úsekov. Stála misia SR pri OECD
situáciu monitoruje a bude o vývoji v tejto záležitosti informovať.
Súčasne platný systém núdzového mechanizmu IEA za oblasť ropy, vrátane povinnosti ČK IEA uchovávať
núdzové zásoby ropy a tvoriť súčasť núdzovej pripravenosti a asistencie v stave núdze v rámci programu
vzájomnej spolupráce (collective action), je priamo ukotvený v Dohode o medzinárodnom energetickom
programe (I.E.P.), ktorá ako zakladajúca zmluva o IEA bola formulovaná v 70tych rokoch minulého storočia
a potreba tvorby núdzového mechanizmu pre oblasť ropy vyplývala z reálií tej doby. Členstvo v IEA sa
odvíja od pristúpenia k Dohode o I.E.P. a prijatím záväzkov, o ktorých pojednáva, predovšetkým záväzku
týkajúceho sa povinných núdzových zásob. Spomínaný mechanizmus je založený na 90 dňových povinných
zásobách ropy a ropných výrobkov – definované ako denný priemer čistého dovozu za predchádzajúci
kalendárny rok x 90.

AKTUALIZÁCIA VÝVOJA V PARTNERSKÝCH A ASOCIAČNÝCH KRAJINÁCH IEA V
OBLASTI PLYNU
Po lete IEA informovala o zisteniach z tohtoročnej Správy IEA o plyne, ako aj o vyhliadkach na nasledujúce
päťročné obdobie v tomto sektore, pričom sa sústredili na analýzu Asociačných krajín IEA - predovšetkým
na Čínu, ktorá dominuje v sektore plynu spomedzi ostatných Asociačných krajín (AK). Rok 2017 sa
vyznačoval silným rast celosvetového dopytu po zemnom plyne (nárast o 3%), a to najmä vďaka Číne,
ktorej dopyt medziročne vzrástol o 14,5%. Európa taktiež zaznamenala výrazný rast dopytu (6%), ktorý bol
čiastočne podmienený silnejšou zimou. Dopyt po zemnom plyne zostal stabilný v Japonsku a Kórei, zatiaľ
čo v USA klesol kvôli nižšej spotrebe elektrickej energie a vyššiemu prínosu obnoviteľných zdrojov.
Celosvetový trh so zemným plynom v priebehu výhľadového obdobia (t.j. do r. 2023) presiahne úroveň 4
tcm, pričom priemerná ročná miera rastu v nasledujúcich piatich rokoch dosiahne 1,6%, čím sa podľa IEA
do roku 2023 kapacita navýši o 380 bcm. Priemysel bude hlavnou hnacou silou rastu dopytu po zemnom
plyne, po ktorej nasleduje výroba elektrickej energie. Dopyt po plyne v priemyselnom sektore (vrátane
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neenergetických aplikácií) bude podľa IEA projekcií rásť v priemere o 2,6% a do roku 2023 bude
predstavovať 40% nárastu spotreby. Výroba elektrickej energie z plynu by sa mala na zvýšenom dopyte v
nasledujúcom päťročnom období podpísať na priemernom náraste o 0,9%. USA sa po Číne stanú druhým
najväčším prispievateľom do rastu spotreby zemného plynu s priemernou mierou rastu 1,6% ročne, čo
predstavuje 20% rastu globálnej spotreby. Očakáva sa, že európske a euroázijské trhy budú v nasledujúcich
piatich rokoch mierne klesať, zatiaľ čo Latinská Amerika a Afrika budú rásť priemerne o 1,6% a 2,3%
ročne.

VÝROČNÉ VYHODNOTENIE ČK IEA V DODÁVANÍ DÁT A ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV
Pri príležitosti zasadania Stálej skupiny IEA pre dlhodobú spoluprácu (SLT), ktorá zasadala v Paríži v dňoch
15. – 16. októbra 2018 IEA informovala o situácii členských krajín (ČK) IEA so zberom dát, na ktorý ma
IEA mandát na základe Zmluvy o medzinárodnom energetickom programe (IEP), k plneniu ktorej sa
podpisom zaviazali všetky ČK IEA. IEA prostredníctvom nominovaných národných kontaktov na
pravidelnej báze oslovuje jednotlivé ČK s dotazníkmi, prostredníctvom ktorých získava dáta a informácie,
ktoré sú ďalej jednotlivými útvarmi IEA spracovávané. Vzhľadom na fakt, že jednotlivé ČK odovzdávajú
tieto dáta v rôznej kvalite a v rôznom časovom horizonte (mnohokrát po stanovenom termíne), IEA raz
ročne vyhodnocuje úroveň dodávania jednotlivých dát - kvalitu a celkovú reakčnú schopnosť prostredníctvom individuálnej Správy (Annual Questionnaires Report Card) dodanej každej ČK IEA
samostatne a do vlastných rúk. Tohtoročná Správa o SR okrem všeobecného hodnotenia kvality a dodávania
dát za rok 2016 prináša vyhodnotenia podľa jednotlivých cyklov (dotazníkov), t.j. ceny a dane energií
(energy prices and taxes); energetická efektívnosť (energy efficiency); energetické technológie a rozpočty
pre vedu a výskum (energy technology RD&D budgets). Tieto štatistické dáta za rok 2016 boli spracované
IEA v rámci analytického cyklu 2017/2018. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že v tomto cykle si SR držala
relatívne rovnakú úroveň v porovnaní s predchádzajúcim cyklom, s tým rozdielom, že prišlo k niektorým
zlepšeniam (v dodávanej kvalite dát a ich úplnosti), ale aj k vyzdvihnutiu oblastí, ktoré predstavujú priestor
na zlepšenia. Primárnou aktivitou IEA je dodávať aktuálne hodnotenia a analýzy, štatistiky a prognózy
globálnych trhov s energiami a vyhodnocovať energetické politiky a opatrenia. IEA získava tieto údaje zo
strany jednotlivých ČK, preto je pre SR prioritou zabezpečovať potrebný zber dát a doručovať ho v
adekvátnej kvalite a časovom rámci tak, aby si SR držala svoje renomé.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
Téma energetickej efektívnosti je zo strany ČK IEA sledovaná najmä v rámci Pracovnej skupiny pre
energetickú efektívnosť (EEWP), ktorej sa zúčastňujú experti nielen z členských krajín, ale aj z niektorých
partnerských a asociačných krajín IEA. Táto pracovná skupina reportuje Stálej skupine pre dlhodobú
spoluprácu (SLT), ktorá zároveň back-to-back komunikuje rámce aktivít a projektov, ktoré spracováva na
základe podnetov od expertov EEWP. Za mesiace september – október 2018 sa v oblasti energetickej
efektívnosti na pôde IEA udialo toho viac.
Predĺženie mandátu skupiny EEWP
Mandát skupiny EEWP bol úspešne predĺžený (platnosť súčasného mandátu EEWP vyprší k 31. decembru
2018) na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 (pravidelný cyklus predlžovania mandátov).
Rámec a oblasti práce skupiny EEWP boli mierne aktualizované a principiálne sa členovia EEWP budú
v nasledujúcom období zaoberať:
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identifikovaním oblastí vysokej dôležitosti, v ktorých je možné rozvíjať zlepšenie politických
opatrení, vrátane zlepšenia ich implementácie, berúc do úvahy špecifiká jednotlivých ČK;
porovnávaním a výmenou informácií o národných politikách v oblasti energetickej efektívnosti
identifikovaním tých politík v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré účinne napomáhajú dosahovať
energetickú bezpečnosť, ako aj plnenie cieľov v environmentálnej a hospodárskej rovine a aktívne
prispievať do medzinárodných iniciatív či spoločenstiev, ktoré rozvíjajú a implementujú tieto
politiky;
identifikovaním osvedčených postupov práce z radu členských a partnerských krajín a rozšírením
doteraz sledovaných oblastí a regiónov;
podporou a revidovaním analýz SEKR IEA v oblasti politík energetickej efektívnosti s ohľadom na
Program práce IEA.

Vydanie výročnej publikácie IEA o energetickej efektívnosti
Správa tradične prináša trendy, vyhliadky a prognózy v oblasti energetickej
efektívnosti, tentokrát až do r. 2040. Prognózy sa prevažne týkajú vývoja spotreby
energií v rôznych scenároch globálnej implementácie opatrení prijatých jednotlivými
sledovanými ekonomikami za oblasť energetickej efektívnosti. Z hľadiska analýzy
uplynulého obdobia, Správa prináša záver, že hoci sa svetová energetická náročnosť v r.
2017 znižovala, dialo sa tak za ostatnú dekádu najpomalším tempom a v niektorých
ekonomikách dochádzalo k jej zvyšovaniu. Správa taktiež analyzuje a vyhodnocuje
prijímanie a implementáciu politík a opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a
konštatuje, že vďaka zlepšujúcej sa globálnej úrovni energetickej efektívnosti v ČK
Zdroj: IEA
IEA a rozvíjajúcich sa ekonomikách, sa v r. 2017 nespotrebovalo 17% svetovej energie,
čo predstavuje značnú úsporu. Správa prináša analýzy za sektory dopravy, budov a priemyslu a taktiež
prináša prehľad o vývoji energetickej efektívnosti vo vybraných rozvíjajúcich sa ekonomikách (Brazília,
Čína, India, Indonézia, Mexiko a Juhoafrická republika). Správa tiež hodnotí vývoj financovania a
investovania v oblasti energetickej efektívnosti a prichádza k zaujímavým číslam – v r. 2017 sa do
energetickej efektívnosti investovalo 29 mld. USD, čo je malá položka oproti zaznamenaným dotáciám pre
fosílne palivá za rok 2016, ktoré sa pohybujú vo výške 103 mld. USD. Tieto čísla indikujú medzery v
hlbšom rozvoji efektívnych energiu šetriacich opatrení. Podľa IEA bol však vo všeobecnosti vplyv politík v
oblasti energetickej efektívnosti v posledných desaťročiach značný. Celosvetový nárast zvyšovania
energetickej účinnosti od roku 2000 ušetrilo 12% možnej spotreby oproti roku 2017.
Správa konštatuje, že prostredníctvom politických opatrení v oblasti energetickej efektívnosti sa celosvetovo
môžu výdavky obyvateľov za energie znížiť o viac ako 500 miliárd USD ročne a plnenie klimatických
cieľov by tieto opatrenia dosiahli až 40% znižovania emisií a znečisťovania ovzdušia.
Správa taktiež prichádza s novinkou v oblasti vyhliadkových scenárov – predstavuje nový scenár, tzv.
efficient world scenario (EWS), ktorý je založený na prijímaní všetkých nákladovo efektívnych opatrení a
porovnáva ho s ambicióznym scenárom nových politík (NPS) z vlajkovej publikácie WEO (Svetový
energetický výhľad). V rámci tohto porovnania podľa EWS by do r. 2040 mohlo dôjsť k dodatočnému
zníženiu spotreby energií o 16%. Navyše, emisie by sa v rámci EWS znížili o 10% oproti súčasným
úrovniam.
Aby mohli byť príležitosti, ktoré z prognóz tohto scenára vyplývajú, IEA upozorňuje, že priemerné ročné
investície v sektore energetickej efektívnosti sa do r. 2025 musia zdvojnásobiť – následne bude potrebné do
r. 2040 ďalšie zdvojnásobenie. IEA v Správe varuje, že zintenzívnenie opatrení v tejto oblasti sa musí začať
okamžite – náš svet čaká 20% nárast populácie, 60% nárast výstavby budov, zdvojnásobené HDP a rastúci
dopyt po energiách.
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA IEA O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
V dňoch 25.-26. októbra 2018 sa v Paríži pod záštitou IEA uskutočnil tretí ročník medzinárodnej
konferencie zameranej na energetickú efektívnosť s účasťou na
vysokej úrovni. Dialóg prítomných rečníkov a publikom sa formoval
v kontexte spomalenia tempa znižovania energetickej náročnosti
a opätovného zvyšovania emisií CO2. Konferencia diskusiami
nadviazala na minuloročnú snahu identifikácie adekvátnych
politických opatrení, ktorými by mali byť zabezpečené sociálne,
ekonomické
a environmentálne
prínosy
opatrení
v oblasti
energetickej efektívnosti pre všetkých ľudí. Týmto rokom sa účastníci
snažili analyzovať aj úlohu digitalizácie v otázke implementácie
cieľov energetickej efektívnosti. Konferencia priniesla širokú účasť z
50 krajín sveta ako aj rečníkov na vysokej úrovni.
Zdroj: SM SR pri OECD
Prvý deň konferencie sa venoval tematickým panelovým diskusiám zameraných na:
• zmeny v energetických systémoch (najmä v dôsledku decentralizácie a digitalizácie);
• hospodárske a sociálne výzvy a úloha energetickej efektívnosti v rámci zvyšovania energetickej
bezpečnosti, tvorby pracovných miest a pod.;
• úlohu miest a regiónov v realizácii programov a politík energetickej efektívnosti;
• financovanie opatrení energetickej efektívnosti.
Druhý deň konferencie dal priestor tým, čo „miešajú karty“ – politickým predstaviteľom na vysokej úrovni,
ako aj vedúcim predstaviteľom súkromného sektora a mimovládnych organizácií. Prítomní zdieľali rôzne
perspektívy o význame energetickej efektívnosti.
Diskusie a vývoj - účastníci mali možnosť vyjadriť svoje postoje a názory a odpovede na rôzne otvorené
otázky v rámci simultánne prebiehajúcich ankiet:
• Čo bude najväčším hnacím motorom pre prínosy z opatrení energetickej efektívnosti z krátkodobého
hľadiska? – takmer polovica zúčastnených považuje politiky za najväčší hnací motor krátkodobých
prínosov, ostatní považovali za dôležité energeticky efektívne technológie a adekvátne financovanie.
• Môžu prínosy z digitalizácie energetickej efektívnosti byť dosiahnuté prostredníctvom súčasných
politických rámcov? – takmer polovica sa nazdala, že nie, čo môže mať súvis s rôznymi stupňami ich
ambicióznosti a implementácie.
• V ktorých oblastiach dokážu digitálne technológie najviac zlepšiť využívanie energetickej účinnosti?
– 41% respondentov uviedlo, že úspech vidia v pokročilom energetickom manažérstve (energy
management), ale prítomní vyzdvihli aj dôležitosť analýze dát, zmien správania užívateľov
a umožňovaní nových biznis modelov.
• Čo môže byť označené za najpresvedčivejší prínos energetickej efektívnosti? – nadpolovičná časť
uviedla zvýšenú produktivitu a nárast pracovných miest, čo sú merateľné veličiny.
• Podporujú národné rámce viacnásobné prínosy opatrení energetickej efektívnosti, alebo sa orientujú
väčšinovo len na úspory energií? – žiaľ, väčšina účastníkov musela konštatovať, že súčasné rámce sú
v drvivej väčšine orientované len na úspory energií a ostatným prínosom nie je venovaná dostatočná
pozornosť.
• V akej oblasti môžu mať opatrenia energetickej efektívnosti v mestách najrozsiahlejší dopad? väčšina takmer jednohlasne považuje zlepšenie blahobytu a životnej úrovne, ako aj znižovanie
uhlíkovej stopy za najvýznamnejšie oblasti.
• Na aké oblasti sa majú miestne samosprávy sústrediť na zlepšovanie energetickej účinnosti ? –
drvivá väčšina považovala rozvíjanie uspôsobených stratégií na úrovni miest za veľmi významné.
30

•

•

Do akej miery je realizovateľné plnenie projekcie scenára IEA
(Efficient World Scenario), podľa ktorého je do r. 2025
zdvojnásobiť investície v oblasti energetickej efektívnosti a
následne ich znova zdvojnásobiť do r. 2040? – väčšina bola toho
názoru, že je to veľmi náročné, ale realizovateľné.
Čo má najväčší potenciál zintenzívniť prílev investícií do
energetickej efektívnosti? – prítomní uviedli potrebu vytvorenia
finančných produktov šitých na mieru (napr. energeticky
efektívne hypotéky, úvery) a prijímanie politík, ktoré stimulujú
prílev investícií.

Zdroj: SM SR pri OECD

Globálna platforma dát o energetickej efektívnosti
Štatistické dáta a informácie o globálnych opatreniach v oblasti energetickej efektívnosti, komplexný
prehľad podľa jednotlivých krajín a jednotlivých sektorov, navyše voľne dostupné na jednom mieste
s renomovaným profilom IEA – to je stručný popis „IEA-áckej“ Global Exchange Platform on Energy
Efficiency a tu link, kde ju platformu hľadať: http://hera.iea.org/ .

VEČERA BYRA RIADIACEHO VÝBORU AGENTÚRY OECD PRE JADROVÚ ENERGIU
(NEA/OECD)
Riadiaci výbor pre jadrovú energiu je riadiacim orgánom Agentúry OECD pre jadrovú energiu (SC NEA).
Jednotlivé rozhodnutia prijaté na úrovni tohto výboru majú strategické a rozpočtové implikácie pre členské
krajiny NEA. Predsedníčka ÚJD SR, M. Žiaková predsedá tomuto výboru
od r. 2016 a spoločne s ďalšími piatimi podpredsedami tvorí Byro tohto
výboru, ktoré zasadá pravidelne vždy pred riadnym zasadnutím výboru.
Zasadnutie Byra prebieha v uzavretom kruhu a jeho cieľom je vopred
prediskutovať potenciálne citlivé témy a identifikovať spôsob akým sa
majú jednotlivé témy na úrovni Riadiaceho výboru ďalej prezentovať,
prípadne hlbšie rozpracovať. V súvislosti so zasadnutím Byra SC NEA
dňa 29. októbra 2018 sa na pozvanie p. predsedníčky M. Žiakovej
Zdroj: SM SR pri OECD
uskutočnila neformálna večera členov Byra SC NEA za účasti zástupcov
vedenia NEA (W. Magwood, D. Iracane, N. Muroya, D. Lulache, A. Duncan) a zástupcov zo Stálej misie
SR pri OECD (J. Tomáš, B. Žemberová). Neformálna večera sa uskutočnila v priestoroch rezidencie ZÚ SR.
Prítomní okrem iného diskutovali o rôznych témach, ako aj o agende zasadnutia samotného Riadiaceho
výboru (30.-31. októbra), ktoré sa v tomto čase zaoberá o.i. prijatím Programu práce a rozpočtu na roky
2019-2020 a zvolením nového člena do Byra SC NEA. Riadiaci výbor dňa 30. októbra zvolil nového člena
Byra SC NEA - súčasné zloženie Byra SC NEA je nasledovné: M. Žiaková (SK – predsedníčka), W-P. Baek
(KR – podpredseda), A. Lazar-Sury (FR – podpredsedníčka), H. Yamagata (JP – podpredseda), R. Stratford
(USA – podpredseda), F. Rayment (UK – podpredsedníčka).
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»» ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ««
Slovensko ako historicky prvá krajina strednej Európy hostilo v Bratislave Výročné zasadnutie
skupiny OECD „GREEN Action Task Force“

Zľava: R. Lacy (OECD), M. Šefčovič (EK), N. Kurilla (MŽP SR), V. Hudák (EIB), Zdroj: SM SR pri OECD

V dňoch 22. – 23. októbra 2018 sa v Bratislave konalo v poradí už 25. výročné zasadnutie skupiny OECD v
názvom „GREEN Action Task Force“ (GATF), ktoré bolo organizované MŽP SR v spolupráci s OECD.
Jeho cieľom bolo zhodnotiť pokrok krajín regiónu EECCA (Východná Európa, Kaukaz a Stredná Ázia)
v rámci prechodu na zelené hospodárstvo a racionálneho využívania prírodných zdrojov, a zároveň
diskutovať o adresovaní príležitostí a výziev v tejto oblasti. Podpredsedom a členom Byra GATF je
štátny tajomník MŽP SR, N. Kurilla, ktorý slávnostne otvoril zasadnutie, a dal tak priestor takmer 100
odborníkom z celého sveta na diskusiu a výmenu skúseností pri zavádzaní ekonomických a sociálnych
reforiem s dôrazom na ochranu životného prostredia. Konanie zasadnutia v Bratislave malo výnimočný
charakter aj v tom, že GATF bol spustený začiatkom 90-tych rokov v Českej a Slovenskej federatívnej
republike.
Zasadnutie začalo špeciálnou časťou zameranou na informácie a podávanie správ o životnom prostredí,
ktoré MŽP SR organizovalo v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA). Výročné
zasadnutie bolo tento rok obohatené o dve panelové diskusie na vysokej úrovni, zamerané na tému
investícií do udržateľného energetického sektora a dopadov jeho transformácie na pracovné miesta
a sociálnu inklúziu (I) a na tému mobilizácie financií zo súkromného sektora na podporu zeleného rastu
a úlohu vlád, finančných inštitúcií a rozvojových partnerov v tejto oblasti (II). Hlavnými rečníkmi týchto
panelových diskusií boli podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu M. Šefčovič
a podpredseda Európskej investičnej banky V. Hudák. Do panelových diskusií sa aktívne zapojili aj O.
Algayerová, výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN a R. Lacy, riaditeľ
direktoriátu OECD pre životné prostredie.
Počas zvyšnej časti zasadnutia sa účastníci v diskusiách zamerali na vybrané oblasti priorít práce GATF,
akými sú ozeleňovanie vnútroštátnych finančných systémov (a), integrované vodné hospodárstvo
podporujúce bezpečnosť dodávok vody a udržateľnú infraštruktúru (b) a obehové hospodárstvo a uplatnenie
systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov (c). Sekretariát OECD informoval aj o implementácii Plánu
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práce a rozpočtu GATF pre roky 2017-2018 a s členskými krajinami diskutoval o novom dvojročnom Pláne
pre roky 2019-2020.
GATF je platformou pre diskusiu o politických reformách v krajinách regiónu EECCA podporujúcich
prechod na zelené hospodárstvo, zameranou najmä na oblasti ako sú zásobovanie vodou a hygiena, verejné a
súkromné financovanie programov zameraných na životné prostredie a zmenu klímy, politické nástroje pre
zelenšie hospodárstva, či riadenie prírodných zdrojov. Jeho účastníci si vymieňajú skúsenosti so zavádzaním
princípov zeleného hospodárstva do praxe, tj. do procesu ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych
reforiem. Zasadnutí GATF sa zúčastňujú vysokí predstavitelia envirorezortov východnej Európy, Kaukazu
a Strednej Ázie, členských krajín OECD ale aj medzinárodných organizácií ako Európska komisia,
Európska investičná banka, Európska hospodárska komisia OSN (UNECE), Direktoriát OECD pre životné
prostredie, Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska investičná a rozvojová banka (EBRD) či
súkromný sektor.

» ZDRAVOTNÍCTVO ««
OECD hostila v Londýne Globálny samit pre duševné zdravie
Duševné zdravie má rozsiahly vplyv na život ľudí a na hospodársky
výstup, čo ho stavia do pozície jednej z najdôležitejších výziev
v oblasti zdravia obyvateľov v 21. storočí. 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. Medzinárodná komunita podporená globálnym
záujmom a rastúcim zameraním na duševné zdravie sa preto zhodla
na tom, že nastal najvyšší čas na koordinovaný prístup
medzinárodných lídrov pri povýšení problematiky duševného
zdravia medzi priority zdravotnej agendy.
Z tohto dôvodu zorganizovala v dňoch 9. – 10. októbra 2018
Londýne inauguračný Globálny samit pre duševné zdravie, ktorý
hostili OECD a vláda Spojeného kráľovstva s podporou Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO). Na Samite sa stretli politickí
lídri, inovátori, skúsení experti, tvorcovia politík a občianska
spoločnosť, v záujme zdieľania najinovatívnejších a najúčinnejších prístupov k zlepšovaniu duševného
zdravia a psychosociálnych problémov. Nosnou témou Samitu bola „Rovnosť v oblasti duševného zdravia
v 21. storočí.“
Hlavnými cieľmi samitu boli:
- Využiť dynamiku a dať nový impulz pre globálne problémy súvisiace s duševným zdravím, akými sú boj so
stigmou a podpora prístupu k službám založených na vedeckých dôkazoch;
- Prijať Globálnu deklaráciu o politickom vedení v oblasti duševného zdravia; a
- Zanechať odkaz, ktorý zabezpečí konanie tohto Samitu na pravidelnej ročnej báze a podporí prijímanie
opatrení na globálnej úrovni.
Prvý deň Samitu mal expertné zameranie a tvorili ho workshopy a diskusné panely. Séria 6 workshopov
prezentujúcich inovácie z celého sveta viedla k spoločnému vyhláseniu, ktoré bolo predstavené ministrom
vo forme odporúčaní počas druhého dňa Samitu. OECD hostila workshop s názvom „Deti, mladiství
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a súčasná generácia“, analyzujúci vážne dopady, ktoré môžu mať problémy duševného zdravia
a psychosociálne problémy u detí a mladistvých – vplyv na ich vývoj, zhoršenie výsledkov v škole, vyššiu
mieru nezamestnanosti a horšie telesné zdravie. Pri tejto príležitosti zverejnila Divízie OECD pre zdravie
dokument „Duševné zdravie detí a mladistvých v digitálnej ére“. Druhý deň Samitu prebehol na ministerskej
úrovni, počas ktorého bola prijatá deklarácia o politickom vedení v oblasti duševného zdravia.
Počas Samitu bol taktiež zverejnený dokument vedeckého časopisu The Lancet (svetovo najznámejší
a najuznávanejší nezávislý lekársky vedecký časopis so záberom na všetky aspekty ľudského zdravia)
„Globálny stav duševného zdravia a udržateľného rozvoja“, ktorý je syntézou znalostí o podpore duševného
blaha, prevencii problémov súvisiacich s duševnými poruchami a umožnení liečby. Dokument stanovuje
program opatrení v oblasti duševného zdravia podporujúce dosahovanie SDGs, a predstavuje míľnik
svetových znalostí o duševnom zdraví prekračujúcom prahovú hodnotu potrebnú na urýchlenie celosvetovej
činnosti v tejto oblasti.
Účastníci Samitu diskutovali aj o vytváraní podmienok pre inklúziu, prevenciu a blahobyt, o financovaní
duševného zdravia, spoločnosti bojujúcej s diskrimináciou, službách spojených s duševným zdravím
a výskumom a budúcnosti duševného zdravia.
Viac informácií o Samite je dostupných na webstránke https://globalmhsummit.com/home.

»» PÔDOHOSPODÁRSTVO ««
OECD bola zastúpená na konferencii „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom
sektore“ v Bratislave

V dňoch 17. – 18. októbra 2018 sa pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva SR
G. Matečnej uskutočnila v Bratislave konferencia „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík
v agropotravinárskom sektore“. Cieľom konferencie bolo diskutovať a hľadať optimálne riešenia
tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov
a odbornej verejnosti pri riadení a eliminácii rizika v agropotravinárskom sektore.
Konferencie sa okrem slovenských, európskych a svetových odborníkov zaoberajúcich sa otázkami riešenia
rizikovosti agropotravinárstva zúčastnili aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, P.
Hogan, politickí predstavitelia ministerstiev poľnohospodárstva krajín V4 a riaditeľ Divízie OECD pre
obchodné a poľnohospodárske politiky, F. Van Tongeren. Konferencia bola financovaná aj z príspevku
Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné
poľnohospodárske systémy, z ktorého bola konferencia finančné podporená.
Krajiny V4 s podporou EÚ a OECD sa zhodli na dôležitosti nástrojov riadenia rizík a na vytvorení
platformy pre hodnotenie a riadenie rizika v agropotravinárskom sektore. Zároveň na záver
konferencie prijali politické závery, ktoré budú odprezentované počas najbližšieho zasadnutia Rady
ministrov poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (19.-20.11.2018). Dokument bude predstavený so
spoločným vyhlásením krajín V4, ktoré sa zhodli na potrebe spoločného postupu pri iniciovaní urýchlenia
procesu rokovaní o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) EÚ na roky 2021-2028.
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Na záver konferencie sa konala tlačová beseda, počas ktorej sa politickí predstavitelia vyjadrili k téme
uchopenia nástrojov hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore v rámci budúcej SPP EÚ, ako
aj k príspevku OECD v tejto oblasti a jej prepojenia s predsedníctvom SR na ministerskom zasadnutí
Rady OECD v roku 2019.

Tlačová konferencia účastníkov politickej časti konferencie
Zdroj: MPaRV SR

Počas politickej časti konferencie eurokomisár P. Hogan uviedol, že nová, modernejšia a zjednodušená SPP
EÚ po roku 2020 pomôže prostredníctvom komplexného balíka pre riadenie rizika poľnohospodárom čeliť
rizikám, ktoré so sebou prináša zmena klímy. Informoval, že v rámci podpory konkurencieschopnosti
poľnohospodárskeho odvetvia v EÚ a posilnenia jeho udržateľnosti má Európska komisia (EK) záujem
o vytvorenie stálej platformy EÚ zameranej na riadenie rizika podporujúcej výmenu skúseností
a osvedčených postupov medzi poľnohospodármi, verejnými orgánmi a ďalšími zainteresovanými stranami.
EK navrhne plán riadenia rizika, ktorého vypracovanie by malo byť pre každý členský štát EÚ povinné.
Systémovým riešením riadenia komerčne nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve na národnej úrovni by
sa malo stať zavedenie Fondu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík. Prostredníctvom tohto fondu
bude možné čiastočne eliminovať čoraz intenzívnejší dopad klimatických zmien na poľnohospodársku
prvovýrobu, príjmy a konkurencieschopnosť poľnohospodárov. Financovanie tohto Fondu bude podľa G.
Matečnej zabezpečené prostredníctvom mimoriadneho odvodu z obchodných reťazcov.
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Frank Van Tongeren, riaditeľ Divízie OECD pre obchodné a poľnohospodárske politiky, počas prezentácie

Vedecká časť konferencie bola rozdelená na štyri panely:
1. Všeobecný pohľad na riadenie rizík a výzvy
- F. Van Tongeren odprezentoval pohľad OECD na úlohu vlád jednotlivých krajín v oblasti riadenia
rizík v poľnohospodárstve a následne odpovedal na otázky účastníkov konferencie aj s L. Mikom,
vedúcim Zastúpenie EK na Slovensku
2. Aktuálny stav národných politík
3. Pozícia krajín k riadeniu rizík v agropotravinárskom sektore
4. Lepšie riešenia pre budúcnosť
Viac informácií o konferencii je dostupných na webstránke konferencie http://www.vuepp.sk/konferencia/.

»» REGIONÁLNY A MIESTNY ROZVOJ ««
OECD zverejnila Prehľad regiónov a miest 2018
Dňa 9. októbra 2018 zverejnila OECD publikáciu “Prehľad
regiónov a miest 2018”, ktorá na základe viac než 40 indikátorov
analyzuje rozdiely v hospodárstve, kvalite života a miere
inkluzívnej spoločnosti v jednotlivých regiónoch a mestách
členských krajín OECD a iných vybraných krajín od roku 2000.
Publikácia sa v porovnaní s jej predošlými vydaniami (posledné
v r.2016) zameriava aj na aspekty ako integrácia migrantov,
podnikanie v regiónoch, sociálno-ekonomické podmienky,
nerovnosti a chudoba v metropolitných oblastiach a ich okolí, či
pokrok v odstraňovaní rozdielov medzi pohlaviami. Tohtoročné
vydanie publikácie skúma široké spektrum politík a trendov
a identifikuje tie regióny, ktoré napredujú, či naopak, zaostávajú
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vo svojej krajine v porovnaní s inými regiónmi. Týmto spôsobom zdôrazňuje príležitosti a výzvy, ktorým
musia čeliť tvorcovia politík v záujme naplniť ekonomický potenciál v regiónoch a mestách
a podporiť prosperitu vo všetkých častiach svojich krajín.
Mestá sú novým dôležitým aspektom publikácie, keďže ako hnacie motory hospodárskeho rastu
a inovácií zaujmú vedúce postavenie pri zabezpečení prínosu budúcich príležitostí vznikajúcich
z globálnych mega trendov pre kvalitu života spoločnosti. Predstavujú životne dôležité centrá podnikania,
ktoré majú významne vyššiu mieru tvorby firiem, ktoré môžu prispieť inovatívnymi riešeniami
a zvyšovaním efektívnosti v dobe automatizácie a digitalizácie. Mestá rastú a sú pre obyvateľov atraktívne –
počet ich obyvateľov sa od roku 2000 zvyšuje ročne v priemere o 0,75% a tvoria 60% národného HDP.
Medzi hlavné zistenia publikácie patrí:
- Regionálne hospodárske rozdiely v krajinách OECD sa začali zmenšovať, ostávajú však na vysokej
úrovni;
- Veľa aspektov kvality života sa takmer všade zlepšilo, príjmy a pracovné príležitosti sú však naďalej
sústredené vo veľkých mestách a v určitých regiónoch;
- Inkluzívny rast si vyžaduje zaoberať sa rozdielmi na všetkých územných úrovniach;
- Medzi regiónmi sú rozsiahle rozdiely v demografických zmenách a migrácii.
Slovenská republika má druhé najvyššie regionálne rozdiely medzi členskými krajinami OECD.
Regionálne rozdiely v HDP na obyvateľa sa na Slovensku za posledných 16 rokov zvýšili, a to najmä kvôli
rýchlemu rastu najbohatšieho regiónu SR – Bratislavy. HDP na obyvateľa v Bratislave je takmer 3,5-krát
vyššie v porovnaní s východným Slovenskom. Všetky štyri regióny SR sú medzi 20% najlepšími OECD
regiónmi vo vzdelávaní, ale takisto sú vo vzťahu k životnému prostrediu a kvality bývania medzi 20%
najhoršími v rámci OECD;
Viac informácií o publikácii je dostupných na webstránke https://www.oecd.org/governance/oecd-regionsand-cities-at-a-glance-26173212.htm.
Country page pre SR je dostupná na webstránke https://www.oecd.org/cfe/SLOVAK-REPUBLIC-Regionsand-Cities-2018.pdf.
OECD disponuje aj porovnávacím nástrojom „How’s Life in your Region“, ktorého interaktívna webstránka
meria kvalitu života vo vybranom regióne v 11 oblastiach zásadných pre kvalitu života, v porovnaní so 402
inými regiónmi OECD: www.oecdregionalwellbeing.org

»» DOPRAVA ««
Generálny tajomník Medzinárodného dopravného fóra Y. Tae Kim predstavil prácu Fóra
veľvyslancom a stálym predstaviteľom členských krajín OECD
Dňa 26. septembra 2018 sa 30 veľvyslancov
zúčastnilo brífingu s Young Tae Kimom,
generálnym tajomníkom (GT) Medzinárodného
dopravného fóra (ITF), pridruženej organizácie
OECD. GT Y. Tae Kim ich informoval o základných
informáciách týkajúcich sa ITF, jeho histórie,
zamerania, cieľov a aktivít. Následne mali
veľvyslanci možnosť klásť otázky o ITF.
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Zdroj: OECD

Y. Tae Kim predstavil aktuálne prebiehajúcu prácu ITF a uviedol tak viac ako 12 nových veľvyslancov do
fungovania tejto inštitúcie. Zasadnutia sa zúčastnili aj bilaterálni veľvyslanci Brazílie a Mjanmarska vo
Francúzsku.
Počas svojej prezentácie GT Y. Tae Kim prezentoval strategické orientácie budúcej práce ITF, ktoré sú
zamerané na digitalizáciu dopravy, je lepšiu prepojenosť a dekarbonizáciu, bezpečnosť dopravy a tiež
inkluzívnu dopravu pre univerzálny prístup. Viacerí veľvyslanci zdôraznili praktickú hodnotu práce ITF,
ktorá je pre ich vlády vnímaná ako dôležitá súčasť ich práce. Medzi zmienené oblasti práce ITF patrili aj
riadenie prechodu na autonómne vozidlá, či dopravné štatistiky. Krátke a jednoducho dostupné publikácie
ITF obsahujúce výstižné zhrnutia boli taktiež ocenené prítomnými veľvyslancami.
Jednou z najdôležitejších otázok, v rámci ktorých veľvyslanci hľadali podporu ITF pri identifikovaní
účinných politík je aktuálne prebiehajúca transformácia mobility spôsobená rýchlou digitalizáciou.
Zdieľaná mobilita, odolnosť dodávateľských reťazcov, infraštruktúra a bezpečnosť boli taktiež zmienené
ako záujmy vlád jednotlivých krajín. Niekoľko veľvyslancov uvítalo prácu a aktivity ITF spojené
s postavením žien v doprave a podporili GT Y. Tae Kima v ďalšej práci na otázke rovnosti pohlaví.
Na inštitucionálnej úrovni mali veľvyslanci záujem o informácie o spolupráci ITF s jednotlivými
direktoriátmi OECD a poskytli niekoľko návrhov na posilnenie tejto spolupráce.
GT Kim vyzval členské krajiny k ďalšej identifikácii konkrétnych príležitostí, prostredníctvom ktorých by
ITF mohla podporiť ich vlády. Vyjadril aj záujem o to, aby dve novo zúčastnené krajiny (Brazília
a Mjanmarsko) zvážili členstvo v ITF, a priniesli tak z Ázie a Latinskej Ameriky nové perspektívy pre
globálny dialóg o dopravných politikách, o ktoré sa ITF snaží.
Na záver GT ITF Y. Tae Kim informoval, že najbližší Výročný dopravný samit ITF, na ktorom sa
stretnú ministri dopravy sa bude konať v nemeckom Lipsku v dňoch 22. – 24. mája 2019, a že jeho
nosnou témou bude „Dopravná prepojenosť podporujúca regionálnu integráciu“.

»» ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA ««
OECD/DAC Peer review hodnotenie systému rozvojovej spolupráce SR
Na pôde OECD v Paríži sa 26.septembra 2018 konalo historicky prvé hodnotiace zasadnutie Výboru
OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) k partnerskému hodnoteniu (peer review) systému rozvojovej
spolupráce SR. Výbor posudzoval okrem iného profesionalitu systému rozvojovej spolupráce SR, kvalitu
medzinárodnej pomoci, ktorú SR poskytuje a plnenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti
medzinárodného rozvoja. Delegácia SR pozostávala zo zástupcov rezortu zahraničných vecí, financií, Úradu
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu a zástupkyne Platformy mimovládnych rozvojových organizácií SR.
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Hodnotitelia z OECD, ako aj z Fínska a Islandu v rámci tzv. Peer Review v nadväznosti na ich hodnotiacu
misiu v SR v marci 2018 skonštatovali, že značka SlovakAid napriek obmedzeným administratívnym
a rozpočtovým možnostiam má dobrú reputáciu, je
efektívna, dostatočne viditeľná a vysoko profesionálna,
s ambicióznym a pokrokovým smerovaním v oblasti
bilaterálnej
rozvojovej
spolupráce.
Výsledkom
hodnotenia je politicko-odporúčacia správa, ktorá
obsahuje 13 konkrétnych odporúčaní pre zlepšenie
systému rozvojovej spolupráce SR. Spomedzi
odporúčaní rezonovala najmä potreba posilniť úsilie
v zvyšovaní rozpočtu na rozvojovú spoluprácu až do
dosiahnutia cieľa prijatého v rámci EÚ na úrovni 0,33%
hrubého národného dôchodku SR do roku 2030.
Hodnotitelia navrhli okrem iného posilniť personálne
kapacity rozvojovej spolupráce SR, rozšíriť okruh
aktérov rozvojovej spolupráce, hľadať inovatívne formy
spolupráce a zvýšiť podiel neviazanej pomoci na
celkovom bilaterálnom portfóliu oficiálnej rozvojovej
spolupráce SR. Hodnotenie osobitne posudzuje vývoj,
ktorý SR v oblasti rozvojovej spolupráce zaznamenala
Delegácia SR na hodnotiacom zasadnutí Výboru OECD
pre rozvojovú pomoc k hodnoteniu SR
od roku 2013, kedy sa stala členskou krajinou výboru.
Zdroj: SM SR pri OECD
Najbližšie takéto hodnotenie SR podstúpi v roku 2023.
Poznatky a odporúčania získané v rámci tohto
hodnotenia sú východiskom pri príprave novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na
roky 2019-2023, ktorú MZVaEZ SR pripravuje v spolupráci so zainteresovanými orgánmi štátnej správy,
mimovládnymi rozvojovými organizáciami, predstaviteľmi akademického a podnikateľského sektora
a ďalšími relevantnými partnermi v oblasti rozvojovej spolupráce. Finálna hodnotiaca správa OECD bude
oficiálne zverejnená v Bratislave vo februári 2018 za účasti vedenia Direktoriátu OECD pre rozvojovú
spoluprácu.
Fotografická výstava v OECD o prebiehajúcom projekte
rozvojovej spolupráce SR v Keni
Pri príležitosti spomenutého hodnotenia systému rozvojovej
spolupráce SR bola v období od 21. septembra do 4. októbra
2018 v OECD rozmiestnená pôsobivá výstava fotografií
dokumentujúcich činnosť Vzdelávacieho centra sv.
Vincenta de Paul v kenskom meste Eldoret financovaného
v rámci projektu rozvojovej spolupráce SR pod značkou
SlovakAid. Za zapožičanie 25 veľkoformátových fotografií
s vysokou výpovednou hodnotou vďačí Stála misia SR pri
OECD ich talentovanej autorke, slovenskej fotografke
Márii Mühl (Candrákovej).

Zástupcovia MZVaEZ SR a SM SR pri OECD, Zdroj: SM SR pri OECD

Výstava niesla provokatívny názov „MAMAS – Naše mamy nepotrebujú humanitárnu pomoc“. Tento
názov dôvtipným spôsobom zachytáva zmysel projektu – pomôcť približne tisíc kenským matkám opustiť
prah kritickej chudoby nie prostredníctvom humanitárnych či sociálnych transferov, ale prostredníctvom
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remeselného vzdelávania a zručností, ktoré ich spravia ekonomicky sebestačnými i v takom nehostinnom
prostredí, akým je slum Langas, v ktorom toto vzdelávacie centrum pôsobí. Za implementovanie tohto
projektu oficiálnej rozvojovej spolupráce SR tieto matky vďačia mimovládnej rozvojovej organizácii
Dvojfarebný svet. Aj touto cestou vyslovujeme srdečnú vďaku Márii Mühl za vytvorenie a zapožičanie
tejto výstavy.

»» ŠKOLSTVO ««
Pracovná návšteva ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej v OECD
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martina Lubyová absolvovala v týždni 29.októbra –
1. novembra 2018 v Paríži sériu rokovaní zameraných na podporu OECD pri plnení prierezových priorít
Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Týmito prioritami sú (i) integrácia a inklúzia
marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, (ii) prepojenie
systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce a (iii) rozvoj systému neformálneho
vzdelávania. Ministerka sa tiež zúčastnila panelovej diskusie so zástupcom generálneho tajomníka OECD,
Ludgerom Schuknechtom a riaditeľmi Direktoriátu OECD pre prácu a sociálne veci, Stefanom Scarpettom
a Direktoriátu OECD pre vzdelávanie a zručnosti, Andreasom Schleicherom pri príležitosti predstavenia
správy OECD o zručnostiach
v kontexte migrácie osôb.
Výsledkom rokovaní bude okrem
iného príprava národnej stratégie
SR pre oblasť zručností, na ktorej
sa budú okrem ministerstiev
podieľať
aj
profesijné
a zamestnávateľské
asociácie
i ďalší sociálni partneri. O ďalších
výstupoch
pripravovanej
spolupráce sa bude možné
dozvedieť
v týždni
26.-29.
novembra 2018 zo spoločného
mediálneho vystúpenia ministerky
Panelová diskusia k zručnostiam v kontexte migrácie
Lubyovej a riaditeľa Direktoriátu
Zľava: S. Scarpetta (riaditeľ Direktoriátu OECD pre prácu a sociálne veci), M. Lubyová
OECD pre vzdelávanie a zručnosti,
(ministerka školstva, v.v. a š. SR), L. Schuknecht (zástupca generálneho tajomníka
OECD) a A. Schleicher (riaditeľ Direktoriátu OECD pre vzdelávanie a zručnosti)
Andreasa Schleichera. V tomto
Zdroj: SM SR pri OECD
čase sa totiž v Bratislave uskutoční
významná
medzinárodná
konferencia vedcov zaoberajúcich sa celoživotným vzdelávaním a zručnosťami dospelých pod spoločnou
záštitou OECD a ministerstva školstva SR.
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ROZHOVOR S ...

Rozhovor s Richardom Rašim, podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu
Vážený pán podpredseda, jednou možno z prvých Vašich aktivít v
novom úrade bola prezentácia postupu k napĺňaniu cieľov
udržateľného rozvoja na národnej úrovni na pôde Organizácie
Spojených národov v New Yorku. OECD v tomto procese intenzívne
s Vaším tímom spolupracovala. Vidíte možnosť spolupracovať s
OECD aj v procese prípravy Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do
roku 2030?
OECD nám výrazne pomohla posunúť Agendu 2030 pre udržateľný
rozvoj OSN z teoretickej do praktickej roviny. S pomocou expertov
OECD sa nám za ostatné dva roky podarilo položiť základy pre
dlhodobé strategické plánovanie a riadenia na Slovensku, ktoré u nás
dlhodobo absentovalo. Identifikovali sme silné a slabé stránky SR
a za účasti širokej škály aktérov sme určili priority Slovenska v rámci
Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Richard Raši, Zdroj: ÚPPVII

Čaká nás však ešte dlhá cesta, súčasťou ktorej je aj príprava Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku
2030. Tento dokument by mal byť strešným strategickým dokumentom pre rozvoj krajiny, ktorý zabráni
rozdrobenosti a vnútorným protirečeniam vo verejných politikách a intervenciách. Keďže OECD je lídrom
v problematike koherencie politík pre udržateľný rozvoj, jej expertízu budeme jednoznačne naďalej
vyhľadávať.

Vo Vašom portfóliu je aj koordinácia fondov EÚ. Nedávno ste podpísali projekt s OECD, týkajúci sa
riadenia rizika fondov EÚ. Je realizovaný až na úroveň jednotlivých rezortov zodpovedných za realizáciu
projektov financovaných z fondov EÚ?
Spoluprácu s OECD v boji proti korupcii a podvodom sme zahájili podpisom deklarácie so zástupkyňou
generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemi. Jedná sa o ročný projekt, ktorý má skončiť v polovici roka
2019. Iniciatíva osloviť OECD bola na slovenskej strane. Cieľom spoločného projektu je vypracovať návrh
Stratégie boja s korupciou a podvodmi v prípade európskych fondov. Súčasťou stratégie bude Akčný plán na
posilnenie boja proti korupcii a podvodom, ktorý je už súborom konkrétnych opatrení.
Projekt je realizovaný na úrovni jednotlivých rezortov, ktoré sú zodpovedné za implementáciu operačných
programov. S ich právomocami sa oboznámili zástupcovia OECD, ktorí prišli v júli tohto roka na dvojdňové
pracovné stretnutie. Tí sa na stretnutí zaujímali aj o právomoci kontrolných orgánov, ktorými sú Národný
kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády. Cieľom misie bolo tiež zmapovať podmienky
na Slovensku v oblasti boja proti korupcii a podvodom v eurofondoch.
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Predstavitelia OECD počas návštevy ocenili vysokú odbornú úroveň slovenských partnerov, ako aj ich
otvorený prístup a ambíciu urobiť systémové opatrenia smerom k ďalšiemu rozširovaniu protikorupčných
opatrení na Slovensku.
Ako iste viete, Slovenská republika je predsedníckou krajinou zasadnutia rady OECD na ministerskej
úrovni v roku 2019 (22. – 23.mája 2019). Aj Váš úrad sa zúčastňuje na príprave agendy tohto zasadnutia.
Čím môže byť Slovensko príspevkom k diskusiám ministrov v téme, ktorú Slovensko navrhlo – digitálna
transformácia?
Hlavná téma nášho nadchádzajúceho predsedníctva zasadnutia Rady OECD prepája dve veľké témy, ktorým
sa na mojom úrade venujeme – digitalizáciu a udržateľný rozvoj. Na prvý pohľad sa tieto témy môžu zdať
vzdialené, vôbec tak však tomu nie je. V dobe, keď čelíme bezprecedentným výzvam v oblasti napríklad
životného prostredia môže byť technologická premena a digitalizácia potenciálne jedinou cestou, ako sa
s týmito výzvami vysporiadať. Diskusiu počas nášho predsedníctva by sme chceli nasmerovať tak, aby
poukazovala na príležitosti, ktoré digitalizácia prináša a na spôsoby, ako zabrániť negatívnym dopadom
digitalizácie a robotizácie na trh práce.
V neposlednom rade, Váš úrad dostal do vienka aj regionálnu politiku. Slovensko patrí medzi krajiny
OECD s najväčšími regionálnymi rozdielmi. V čom by mohla táto inštitúcia pomôcť pri ich znižovaní?
Regionálny rozvoj vnímam ako neoddeliteľnú súčasť a nutnú podmienku udržateľného rozvoja na
celonárodnej úrovni, aj preto považujem inštitucionálne splynutie týchto dvoch tém za logické. Odzrkadľuje
to aj pripravovaná Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, ktorá bude mať aj významný
regionálny prienik.
OECD prináša v oblasti regionálneho rozvoja odborný pohľad na túto problematiku a súčasne zdôrazňuje
využívanie špecifického rozvojového potenciálu každého regiónu namiesto večného „dobiehania“
vyspelejších oblastí. Oceňujem, že OECD aj pri implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
vyzdvihuje teritoriálny prístup. Všetky politiky či opatrenia sa totiž v konečnom dôsledku realizujú na
konkrétnom území a musíme byť schopní prispôsobiť ich miestnym potrebám a podmienkam.

ZO ŽIVOTA STÁLEJ MISIE

...

Vernisáž slovenského maliara Nikolaja Feďkoviča v Paríži
Na rezidencii stálej predstaviteľky a veľvyslankyne SR pri OECD, Ingrid Brockovej sa dňa 20. septembra
2018 konala vernisáž diel slovenského maliara, kaligrafa a pedagóga, Nikolaja Feďkoviča.
Pozvaní hostia mali možnosť si prezrieť jeho tvorbu, ktorá ich očarila svojimi nezabudnuteľnými príbehmi,
prepracovanosťou i hĺbkou myšlienok. Následne si pochutnali na vynikajúcich slovenských výrobkoch,
akými sú napríklad bryndzová nátierka, syrové korbáčiky, či slovenské víno, ktoré vyhodnotili ako silného
konkurenta francúzskym vínam.
Zároveň to bola príležitosť stretnúť sa po nástupe do jesennej diplomatickej sezóny.
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Zdroj: SM SR pri OECD

Nikolaj Feďkovič je ako predstaviteľ snového realizmu s magickými prvkami nevšedným zjavom na
slovenskej aj európskej výtvarnej scéne. Jeho magické obrazy sú plné postáv, symbolov, metafor
a skrytých významov, a každý obraz má svoj vlastný príbeh. Tieto obrazy často vznikajú ako stavby –
najprv je vytvorená nosná stavba, následne základňa, a tak sú pridávané poschodia a nadstavby, ktoré spolu
stavajú a stvárňujú život, no zanechávajú v divákovi aj istý stupeň nedokončenosti. Maľba Nikolaja
Feďkoviča je inšpirovaná holandskou žánrovou maľbou 17.storočia, gotickou tabuľovou maľbou, Lipskou
školou a ruskými autormi miniatúr. Autor sa často sa vracia k staromajstrovským technikám písania ikon, je
veľkým obdivovateľom kaligrafie, a vo svojich výtvarných dielach zvečňuje aj texty, ako napríklad tie od
nemeckého básnika Friedricha Hölderlina alebo slovenského Sama Bohdana Hroboňa.
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VIETE, ŽE ...
... OECD vytvorila expertnú skupinu, ktorá má vypracovať odporúčania, ktoré by mali pomôcť vládam,
podnikateľskému sektoru, zamestnancom a verejnosti maximalizovať výhody používania umelej
inteligencie a minimalizovať možné riziká?
... Historicky nízka produktivita a vysoká nerovnosť rozdeľovania aktív sú pre tvorcov politík na celom svete
veľkými výzvami? Oba tieto negatívne javy boli zhoršené globálnou finančnou krízou, pričom existuje
reálne riziko vzniku začarovaného cyklu, v ktorom sa osoby s nižšími pracovnými zručnosťami
a nedostatočným prístupom k vzdelaniu dostanú iba k nízko plateným, neproduktívnym a často neistým
pracovným miestam.
... Inštitucionálni investori (investičné fondy, poisťovne a penzijné fondy) sú významnými zhromažďovateľmi
úspor a dodávateľov finančných prostriedkov na finančné trhy?
... Pre malé a stredné podniky (MSP) je často veľmi náročné vyznať sa v predpisoch a prispôsobiť sa
regulačným zmenám? Odporúčania OECD pre dobrú regulačnú prax (GRP) napomáhajú vládam
vytvárať stabilné a podporujúce regulačné prostredie pre investície, obchod a podnikanie, a tým
podporovať zdravé hospodárstvo a regionálnu konkurencieschopnosť.
... V posledných desaťročiach je sociálnej ekonomike venovaná zvýšenú politická pozornosť, najmä jej
prínosu pre riešenie nezamestnanosti? Odhaduje sa, že sociálne podniky spolu vytvárajú až 6,5%
celkovej zamestnanosti v Európskej únii.
... Trhové údaje zverejnené v roku 2018 naznačujú, že dopyt po oceli sa zotavuje po dosiahnutí 1 587,4
miliónov metrických ton (mmt) v roku 2017? Vzhľadom na rozsah a pretrvávanie štrukturálnych
nerovnováh je však oživenie dopytu pomerne krehké.
... Relevantnosť a hospodárske dôsledky verejného obstarávania, ktoré predstavujú 12% HDP a jednu
tretinu vládnych výdavkov v krajinách OECD, ho robia silným nástrojom na zlepšenie poskytovania
verejných služieb?
... Globálne využitie primárnych materiálov a tým aj celosvetová ťažba primárnych materiálov sa v
nasledujúcich desaťročiach zdvojnásobí, zo 79 Giga ton v roku 2011 na 167 Giga ton v roku 2060?
Taktiež sa zdvojnásobia aj negatívne dopady na životné prostredie.
... Riziko automatizácie pracovných miest je v niektorých regiónoch oveľa vyššie ako v iných? Podiel vysoko
rizikových pracovných miest sa v niektorých regiónoch (napr. Západné Slovensko) blíži k 40% a
v niektorých (napríklad v okolí nórskeho hlavného mesta Oslo) dosahuje iba 4%.
... terminačné poplatky v mobilných sieťach – poplatky, ktoré si operátori vzájomne účtujú za prepájanie
hovorov – klesli v rokoch 2014-2017 v krajinách OECD v priemere o 42%? Okrem toho, štatistiky o
širokopásmovom internete v krajinách OECD dokazujú, že počet predplatiteľov vysokorýchlostného
mobilného internetu vzrástol v roku 2017 o 93 miliónov osôb, dosahujúc tak 102% pokrytie mobilným
širokopásmovým pripojením po prvýkrát?
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... viac ako polovica všetkých duševných chorôb vzniká ešte pred dovŕšením 14. roku života? Včasná
intervencia je preto dôležitá pri minimalizácii dopadov na vývoj, vzdelanie, zamestnanosť a zdravie.
... existuje značný rozdiel medzi sumou, ktorú si väčšina osôb odkladá na svoj dôchodok a sumou, ktorú
bude pravdepodobne potrebovať? Tento rozdiel rastie každým dňom, a podľa správy Svetového
ekonomického fóra budú v roku 2050 obyvatelia žijúci v najväčších svetových ekonomikách (USA,
Spojené kráľovstvo, Japonsko, Holandsko, Kanada, Austrália, Čína a India) spoločne čeliť nedostatku
peňazí našetrených na dôchodok vo výške 428 biliónov USD?

DÁVAME DO POZORNOSTI ...
12. – 13. 11. 2018

Výbor OECD pre hospodárske politiky, Paríž

13. – 14. 11. 2018

Fórum OECD pre zelené financie a investície, Paríž

14. – 15. 11. 2018

Výbor OECD pre priemysel, inovácie a podnikanie, Paríž

14. – 16. 11. 2018

Výbor OECD pre politiku digitálnej ekonomiky, Paríž

19. - 20. 11. 2018

Globálna strategická skupina (GSG), Paríž

19. – 20. 11. 2018

CEEC konferencia, Bratislava

19. - 21. 11. 2018

Týždeň Euroázie, OECD Paríž

19. – 21. 11.2018

Výbor OECD pre rybársku politiku, Paríž

26. – 27. 11. 2018

Výbor OECD pre spotrebiteľskú politiku, Paríž

27. – 29. 11. 2018

Fórum OECD pre zelený rast a udržateľný rozvoj, Paríž

28. – 29. 11. 2018

Výbor OECD pre poľnohospodárstvo, Paríž

29. – 30. 11. 2018

Globálne fórum OECD hospodárska súťaž, Paríž

4. – 5. 12. 2018

Task Force pre digitálnu ekonomiku, Paríž

5. – 6. 12. 2018

Zdravotnícky výbor OECD, Paríž

6. – 7. 12. 2018

Konferencia OECD o miestnom a kultúrnom rozvoji, Benátky

10.12. 2018

Hodnotenie ekonomickej situácie SR vo výbore EDRC

13. – 14. 12. 2018

Globálne fórum OECD pre politiku digitálnej ekonomiky, Paríž

13. – 15.2.2019

Výbor OECD pre environmentálnu politiku, Paríž

11. – 12. 03. 2019

Stretnutie na vysokej úrovni k projektu Going Digital, Paríž

STÁLA MISIA NA FACEBOOKU
SM SR pri OECD zriadila svoju oficiálnu stránku na facebooku, na ktorej sa dozviete všetky aktuality
z diania v OECD. https://www.facebook.com/slovenskovoecd/
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ANOTÁCIE 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/).
Autorský tím – kolektív Stálej misie:
Ingrid Brocková, Juraj Tomáš, Dušan Jurík, Bronislava Žemberová,
Mariana Pažinková, Vladislav Ujházi, Tomáš Besedič
Edičné spracovanie: Tomáš Besedič
Nepredajné, distribuované elektronicky
(uzávierka aktuálneho čísla: 31.10.2018)
Vaše osobné údaje v rozsahu „emailová adresa“ sú spracúvané za účelom prezentácie Slovenskej
republiky a oprávnených záujmov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v súlade so
zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679. V prípade, že si neželáte, aby Vám boli tieto emaily zasielané aj naďalej, prosím odhláste odber
cez oecd.paris@mzv.sk. Práva dotknutej osoby podľa §21 až §27 a §100 zákona č. 128/2018 o ochrane
osobných údajov si môžete uplatniť prostredníctvom emailovej adresy ochranaudajov@mzv.sk .
V súvislosti s týmto účelom sú Vaše osobné údaje spracúvané manuálne, nie sú poskytované tretím
stranám a budú uchovávané do doby odhlásenia odberu.
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Členské krajiny OECD (rok vstupu do organizácie) : Austrália (1971), Belgicko (1961), Česká republika (1995), Čile (2010), Dánsko (1961), Estónsko
(2010), Fínsko (1969), Francúzsko (1961), Grécko (1961), Holandsko (1961), Island (1961), Izrael (2010), Írsko (1961), Japonsko (1964), Južná
Kórea (1996), Kanada (1961), Litva (2018), Lotyšsko (2016), Luxembursko
46(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).

