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Slovensko vytvorilo
platformu na hľadanie riešení
v digitálnej agende
Ángel Gurría
generálny tajomník OECD

Zasadnutie Rady OECD na úrovni ministrov (MCM), ktoré sa konalo 22. – 23. mája 2019
a ktorému predsedala Slovenská republika – s podporou podpredsedníckych krajín Kanady a Kórejskej republiky –, sa zameralo na tému „Využitie digitálnej transformácie pre
udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“. Táto problematika je obzvlášť dôležitá, pretože
globálna povaha digitálnej transformácie si vyžaduje efektívnu medzinárodnú spoluprácu. Vedenie Slovenskej republiky úspešne sprostredkovalo a vytvorilo platformu na
plodnú diskusiu členov OECD s cieľom hľadať riešenia pre kľúčové výzvy spojené s digitalizáciou a zabezpečiť, aby boli výhody digitalizácie dostupnejšie pre všetkých a prispievali
k realizácii Agendy pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030 (Agenda 2030). V dnešnom
kontexte zápasu s pandémiou Covid-19 dôležitosť digitálnej agendy ešte vzrástla.

uvítala skutočnosť, že týmto dôležitým rokovaniam predsedala práve Slovenská republika, a ocenila vedúce postavenie tejto krajiny pri zostavovaní a realizácii ambiciózneho
programu predsedníctva.
Je nám cťou, že so Slovenskou republikou máme takú dlhoročnú spoluprácu. OECD
je pripravená naďalej podporovať Slovenskú republiku a poskytovať jej včasné, na dôkazoch založené a koordinované poradenstvo v oblasti navrhovania, rozvoja a implementácie lepších politík pre lepší život.
Teším sa na ďalšie posilnenie nášho partnerstva.

Pri príležitosti konania MCM OECD 2019 prijali členské štáty Odporúčanie OECD
o umelej inteligencii, čo predstavuje dôležitý krok v medzinárodnej spolupráci s cieľom posilniť dôveru v umelú inteligenciu, podporiť jej prijatie a riadiť potenciálne riziká
s ňou spojené. Toto odporúčanie následne viedlo k prijatiu zásad G20 pre umelú inteligenciu, v ktorých sa načrtol záväzok G20 k prístupu k umelej inteligencii, ktorý je
orientovaný na človeka. Členské štáty tiež vyzvali OECD, aby pokračovala vo svojej
práci v tejto oblasti a aby vo februári 2020 bolo spustené monitorovacie stredisko politiky umelej inteligencie pri OECD. Okrem toho privítali výsledky horizontálneho projektu OECD Going Digital a poskytli aj strategické usmernenie pre jeho ďalšiu fázu, zameranú na online platformy a nové technológie, vrátane blockchainu a umelej inteligencie.
Členovia počas MCM diskutovali aj o niekoľkých kľúčových otázkach týkajúcich sa digitalizácie hospodárstva, vrátane zdaňovania v digitálnom veku, hospodárskej súťaže,
otázok kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a údajov, ako aj digitálnych inovácií a obchodu v digitálnej ére. Prijali sa zrevidované Liberalizačné kódy a Odporúčanie OECD k pravidlám v boji proti korupcii a za integritu v štátnych podnikoch. OECD
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Naše predsedníctvo
bolo o ľuďoch

Predsedníctvo je
o množstve energie

Peter Kažimír
guvernér Národnej banky Slovenska
bývalý podpredseda vlády a minister financií SR

Ingrid Brocková
v čase predsedníctva mimoriadna
a splnomocnená veľvyslankyňa SR,
stála predstaviteľka SR pri OECD

Bol to krásny príbeh – od úvodnej kapitoly až po vyvrcholenie v máji v Paríži. Zároveň
to bol narodeninový darček pre našu krajinu oslavujúcu 20. výročie členstva v klube.

Predsedať zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) znamená riadiť činnosť organizácie počas celého roka. Platí, že pokiaľ sa členská krajina neujala predsedníckej úlohy, nemá plnohodnotnú predstavu o fungovaní organizácie. Kľúčovou
zodpovednosťou predsedajúcej krajiny je strategicky zvoliť tému predsedníctva,
takticky si prizvať k užšej spolupráci dve podpredsednícke krajiny v rámci organizácie
a spoločne vyhotoviť relevantnú, pútavú a ucelenú agendu zasadnutia ministrov, ktorá
lídrov pohne k živým diskusiám o ďalšom strategickom smerovení organizácie, ako aj
o politikách, ktoré robia svet lepším miestom pre život.

Dejovou líniou a „hlavným hrdinom“ slovenského predsedníctva v Rade OECD bola snaha spojiť a inšpirovať členské krajiny k čo najefektívnejšiemu využitiu digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj našich ekonomík. Nazdávam sa, že sa nám to spoločnými
silami podarilo. Všetko je o ľuďoch, nasadení, talente a neúnavnej snahe dosiahnuť čo
najlepší výsledok. O ľuďoch bolo aj naše predsedníctvo. Veľká vďaka patrí tímom doma
v Bratislave, kolegom v Paríži a Bruseli, ktorí spoločne doručili to, čo sme si predsavzali,
a ešte čosi navyše.
Nenahraditeľné a kľúčové bolo partnerstvo s Kórejskou republikou a Kanadou, našimi
spolupredsedajúcimi krajinami. Prípravné stretnutia a konzultácie v Soule a Ottawe
počas roadshow predchádzajúcej májovému zasadnutiu v Paríži si viem detailne a živo
vybaviť dodnes.
Hodnotenie samotného predsedníctva prenechám našim partnerom. Osobne aj profesionálne mi bolo cťou byť spoluautorom tohto historického príbehu a bezpochyby
to predstavovalo jeden z vrcholov mojej kariéry ministra financií.
V tú májovú noc po skončení zasadnutia Rady OECD ku mne pristúpil môj dobrý priateľ Ángel Gurría, generálny tajomník OECD, a položartom navrhol, že by Slovensko
mohlo tak trochu permanentne organizovať predsedníctva Rady. To azda ani nepotrebuje ďalší komentár.
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Slovenské predsedníctvo si zvolilo tému „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“, tému uchopiteľnú pre všetky členské krajiny, s pozitívnym naratívom, skôr spájajúcu než rozdeľujúcu členské krajiny vzhľadom na širší
geopolitický kontext. Okrem toho vytvárala synergický efekt s očakávanými výstupmi
organizácie, ako aj s prioritami globálnych hospodárskych inštitúcií a zoskupení, predovšetkým prioritami G20 a G7.
Na spoluprácu si slovenské predsedníctvo zvolilo Kanadu a Kórejskú republiku, s ktorými spoločne vytvorilo názorovo rozmanité a regionálne vyvážené predsednícke trio.
Jednou z ambícií bolo viesť inkluzívny a participatívny proces príprav a zároveň si zachovať silné vedenie a jasné vlastníctvo agendy, procesu a výsledkov. V súlade s tým sa
predsedníctvo zameralo na vytvorenie aktívnej platformy na živú diskusiu ministrov o dôležitých témach, ako sú digitálne zdaňovanie, zručnosti v digitálnom veku alebo obchod
v čase digitálnej transformácie, počas samostného zasadnutia ministrov. Nesporná bola
aj snaha predsedníckeho tria vyzdvihnúť OECD, jej úlohu a komparatívne výhody v širšom ekosystéme globálnych ekonomických organizácií. Prirodzene, na splnenie týchto
ambícií viedlo trio intenzívny dialóg s členskými krajinami a so sekretariátom OECD.
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Proces príprav predsedníctva zastrešovala Stála misia SR pri OECD, avšak jej aktivity istila robustná politická podpora doma. Každodenná agenda spočívala napríklad v zhotovovaní a aktualizovaní podkladov a dokumentov na diskusie Rady OECD o téme
predsedníctva počas celého roka. Ústrednou bola aj príprava ministerského vyhlásenia
členských krajín OECD, ktorá úzko súvisela s výstupmi OECD v podobe medzinárodných
štandardov naprieč sektorovými politikami. Predsednícka krajina hrá rozhodujúcu úlohu
pri hľadaní konsenzu, čo si vyžaduje efektívne rokovacie zručnosti a rozsiahle odborné
skúsenosti. Do celého procesu sa od začiatku zapájal predseda vlády SR a ďalší rezortní
ministri. S cieľom posilniť zázemie na domácej pôde bola vytvorená medzirezortná
pracovná skupina vedená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR. Jej členmi boli predstavitelia všetkých rezortov SR účastných v spolupráci s OECD.
Slovensko vnieslo do prípravného procesu hneď niekoľko inovácií, ktoré ešte podčiarkli
odhodlanie dosiahnuť výnimočné, zmysluplné a historicky významné predsedníctvo.
Jeho prípravu oficiálne začalo predstavenie prvého návrhu anotovanej agendy MCM
2019 na zasadnutí Rady OECD v decembri 2018. Predstavil ju vtedajší predseda vlády SR Peter Pellegrini. V januári 2019 nasledovalo predstavenie priorít predsedníctva
podpredsedom vlády a ministrom financií SR v dvoch podpredsedníckych krajinách.
Ďalším inovatívnym krokom bola návšteva veľvyslancov a stálych predstaviteľov OECD
v Bratislave v apríli 2019. Jej cieľom boli tradičné konzultácie generálneho tajomníka
a vedenia OECD s predstaviteľmi dvoch poradných výborov OECD pre odbory a súkromný sektor s členmi vlády SR, obohatené po prvýkrát o aktívnu účasť veľvyslancov. Priam
nekonvenčná bola spoločná digitálna pozvánka premiéra a generálneho tajomníka
pre ministrov, ktorí sa plánovali na zasadnutí MCM zúčastniť. Vzhľadom na pomerne
široko koncipovanú tému MCM sme očakávali nielen tradične participujúcich ministrov
financií, ale aj ministrov s portfóliom blízkym digitálnej agende.
Okrem inovácií sa slovenskému predsedníctvu podarilo cielene plánovať sekvenciu
udalostí umožňujúcich styk najvyšších predstaviteľov SR s vedením OECD. V októbri
2018 sa napríklad generálny tajomník OECD zúčastnil na poprednom regionálnom
stretnutí lídrov GLOBSEC Tatra Summit a neskôr vo februári 2019 navštívil SR s prezentáciou posolstiev Ekonomického prehľadu SR. Premiér Peter Pellegrini následne
v marci otvoril Digitálny samit OECD v jej centrále v Paríži, čo bolo kľúčovým krokom
z pohľadu spoločnej témy digitálnej transformácie s témou predsedníctva MCM, ako aj
z pohľadu tematického prepojenia týchto dvoch podujatí.
Podujali sme sa predsedať OECD ambiciózne. Miestami bolo cítiť, že kombinácia silného uchopenia a vlastníctva procesu spoločne s natoľko vysokými métami od malej
a mladej krajiny mnohých prekvapili. Najreprezentatívnejším vyjadrením tejto ambície
bol zrejme cieľ prijať spoločné ministerské vyhlásenie. Tradične je tento dokument dôležitým výrazom spoločnej vízie členov pre mandát činnosti organizácie, avšak tentoraz
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malo dosiahnutie konsenzu na ministerskom vyhlásení ešte väčší význam, keďže v predchádzajúcich dvoch rokoch sa nepodaril. Druhou dôležitou ambíciou bolo dosiahnuť
konkrétne, hmatateľné výstupy MCM 2019 v podobe odporúčaní a správ, ktoré nastavujú globálne štandardy na tvorbu politík, prioritne v oblasti digitálnej transformácie.
Uspeli sme na oboch frontoch. Predsedajúce trio, aj napriek neľahkej geopolitickej situácii a narúšaniu multilateralizmu, dosiahlo zhodu na ministerskom vyhlásení MCM,
ktoré bolo doplnené o podrobnejšie vyhlásenie predsedajúcej krajiny. Krajiny dosiahli
všeobecný konsenzus v oblastiach umelej inteligencie, digitálneho zdaňovania, konkurencieschopnosti, v oblasti digitálnej bezpečnosti, súkromia a ochrany osobných
údajov, v oblasti digitálnych inovácií pre kvalitnejší život spoločnosti, ako aj globálnych
vzťahov. Väčšina členov našla prienik aj v oblasti environmentálnych politík, obchodu
v digitálnej ére a budúcnosti na trhu práce. Navyše na MCM 2019 boli prijaté hneď štyri
právne nástroje OECD: Odporúčanie o umelej inteligencii, revidované Liberalizačné
kódy, Odporúčanie k pravidlám v boji proti korupcii a za integritu v štátnych podnikoch
a Deklarácia o inováciách vo verejnom sektore. Dosiahnutie spoločného ministerského
vyhlásenia je signifikantným výrazom podpory multilateralizmu. Je však aj dôkazom,
že malá krajina môže viesť predsednícky proces pevnou rukou, zohľadňovať záujmy
ostatných strán a dosiahnuť popritom mimoriadne výsledky. Slovenské predsedníctvo
očarilo okrem iného silnou vizuálnou a gastronomickou prítomnosťou. Cieľom bolo
zdôrazniť záujem našej krajiny o diskusiu o digitalizácii „tvárou v tvár“. Vo vstupnej hale
OECD boli digitálnou formou prezentované história krajiny, tradície a príroda, ako aj
moderné slovenské firmy.
Zameranie predsedníctva bolo pomerne široko koncipované, a teda je samozrejmé, že
sa týkalo viacerých rezortov vlády SR, ako aj ostatných aktérov, ako je súkromný sektor,
akademická obec či mimovládne organizácie. Slová generálneho tajomníka OECD, podľa ktorého „Slovensko svojím profesionálnym, efektívnym a zaangažovaným prístupom
zanechalo silnú stopu“, hovoria za všetko. Slovensku sa podarilo prezentovať ako moderná a aktívna krajina s adresnými riešeniami pre výzvy medzinárodného spoločenstva.
Pre mňa osobne ako veľvyslankyňu Slovenska pri OECD to bola neopakovateľná profesionálna skúsenosť. Som za ňu vďačná. Predsedníctvo predstavovalo množstvo stretnutí, rozhovorov, rozmýšľania, cestovania, organizácie a veľa osobnej energie. Bez „krvi
a potu“ sa zhostiť takéhoto zadania nebolo možné. Publikácia, ktorú som sa rozhodla
napísať a ktorú vám predkladám, je snahou o zachytenie celého procesu predsedníctva – od prvotnej myšlienky až po realizáciu a výstupy zasadnutia ministrov. Vychádza
z množstva mojich rokovaní i z osobných zápiskov. Verím, že bude príspevkom k inštitucionálnej pamäti slovenskej diplomacie, no aj osvetou o činnosti organizácie, ktorá
je nám predovšetkým inšpiráciou pri tvorbe sektorových politík. Bez tímu na Stálej misii SR pri OECD a zázemia na Slovensku by to nebolo možné.
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Kanadské spomienky na
zasadnutie Rady OECD
na ministerskej úrovni 2019
Sharon Armstrongová
chargée d’affaires (november 2018 – október 2019)
Stála delegácia Kanady pri OECD

Keď som v novembri 2018 prevzala funkciu chargée d’affaires v Stálej delegácii Kanady pri OECD, vedela som, že zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM)
v roku 2019 bude predsedať Slovenská republika a Kanada spolu s Kórejskou republikou ju podporia v roli podpredsedov. Hoci som nikdy nebola členom byra MCM, mala
som určitú predstavu o tom, čo to je: nespočetné prípravné stretnutia, návrhy agendy
a programov, množstvo podkladových materiálov, pravidelné brífingy, nespočetné
diskusie, rokovania atď. Inými slovami, vedela som, že to bude kvatnum práce. Neočakávala som však nadviazanie hlbokých väzieb a nadobudnutie jedinečných skúseností, ktoré som získala popri spolupráci so skvelými kolegami, s ostatnými členmi OECD
a so sekretariátom, počas príprav MCM 2019 zameraného na využitie digitálnej transformácie pre trvalo udržateľný rozvoj. Taká bola pritom vízia slovenského vedenia od
samého začiatku. Predsednícky proces významný nielen pre svoj príspevok k rozprave
OECD o čoraz viac zdigitalizovaných spoločnostiach, ale pamätný pre svoj inovatívny
a participatívny prístup tvorby predsedníctva, podfarbený výnimočnou pohostinnosťou. Slovenská republika sa na MCM predstavila ako člen OECD bohatý na tradície
a kultúru, ale zároveň absolútne moderný a perspektívny.
Nazvali sme sa „triom“ – slovenský tím pod neuveriteľne nadšeným, ale tiež múdrym
a silným vedením veľvyslankyne Ingrid Brockovej, kórejský tím pod premysleným a pozitívnym vedením veľvyslanca Hjounga-Kwona Koa (veľmi elegantný pán) a kanadský
tím, kde som bola našťastie obklopená mnohými skúsenými a talentovanými kolegami. Krajiny tria – Slovensko, Kórea a Kanada – sa môžu zdať veľmi odlišné, a je pravda,
že naše kultúry, história a obyvatelia sú v skutočnosti rôznorodí. V rozmanitosti je však
sila, ak máte jednotný zámer a spoločné chápanie svojich cieľov – čo bol aj náš prípad.

a kolegami zo sekretariátu, ktoré nasledovali po našich produktívnych konzultáciách
s Poradným výborom OECD pre obchod a priemysel a Poradným výborom odborovej
organizácie. Na celú skúsenosť s MCM 2019 mám však množstvo ďalších skvelých spomienok. Obzvlášť si veľmi dobre spomínam na poslednú obhliadku nášho tria pred
MCM v Konferenčnom centre OECD, pripravenom na usporiadanie všetkých, tak dlho
plánovaných podujatí, kde sme konečne videli, ako celý náš koncept ožíva. Vo foyeri
nás ohromil obrovský maskot MCM „Facy“ a slovenské pochúťky podávané v celej budove. Žasli sme nad tým, ako sa nádvorie OECD zmenilo na štýlový vonkajší salónik
a predstavili sme si ministrov a vyšších úradníkov, ktorí pokračujú vo svojich dôležitých
diskusiách na koktailovej recepcii pri kórejskom jedle a kanadskom víne. Predsedajúca
krajina mala však v zálohe ďalšie prekvapenia, vrátane úžasnej svetelnej šou na večeri,
ktorú usporiadala.
Nasledujúce dva dni, počas ktorých sa odohrali všetky pripravované udalosti, som
mala tú česť sprevádzať vedúceho kanadskej delegácie, ministra pre diverzifikáciu
medzinárodného obchodu Jima Carra, ako aj zvyšok kanadského tímu. Svet a budúce
generácie budú svorne ešte dlho po MCM 2019 ťažiť z jedného z jeho kľúčových výsledkov, ktorým bolo prijatie Odporúčania OECD o umelej inteligencii. A pre mňa sú
prínosom pretrvávajúce priateľstvá a celoživotné spomienky.

Klamala by som, keby som nepriznala, že jednou z mojich najkrajších spomienok bol
čarovný večer na Bratislavskom hrade, večera a tanec s úžasnými hostiteľmi, premiérom
Pellegrinim a väčšinou jeho kabinetu, spolu s ďalšími veľvyslancami, ich zástupcami
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Zasadnutie Rady OECD
na ministerskej úrovni a Kórea
Hjoung-Kwon Ko
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec,
stály predstaviteľ Kórejskej republiky pri OECD

Ak sa ma niekto spýta, aká bola moja najlepšia skúsenosť ako veľvyslanca pri OECD,
nikdy neváham odpovedať, že ňou bolo podpredsedníctvo zasadnutia Rady OECD
na ministerskej úrovni (MCM) v roku 2019 so zameraním na využitie digitálnej transformácie pre trvalo udržateľný rozvoj. Na jeho čele boli traja členovia predsedníctva, pozostávajúci z predsedajúceho Slovenska a podpredsedov Kanady a Kórey. Veľmi ma tešilo,
keď som často počul, že MCM 2019 bolo z hľadiska logistiky aj podstaty najúspešnejšie.
Do úradu som nastúpil koncom marca 2019 po príchode do Paríža ako zástupca stálej kórejskej delegácie pri OECD, len dva mesiace pred najdôležitejšou výročnou udalosťou OECD, ktorou je MCM. Svoju funkciu podpredsedu som začal návštevami veľvyslankyne Ingrid Brockovej zo Slovenska a chargée d’affaires Sharon Amstrongovej
z Kanady. Odvtedy sme sa stali jednotným tímom, ktorého cieľom bol úspech MCM.
Kedykoľvek sme sa stretli v súvislosti s jeho prípravou, Ingrid vždy preukázala svoju
schopnosť efektívne a úprimne viesť a Sharon, ktorá je vynikajúcou kariérnou diplomatkou, mi ako ekonómovi, z ktorého sa stal diplomat, vždy pomohla. Obe sú aj naďalej mojimi najspoľahlivejšími priateľkami, a to z hľadiska verejného aj osobného života.
Začiatkom apríla 2019 som spolu s ďalšími veľvyslancami, členmi OECD, BIAC a TUAC
absolvoval nezabudnuteľnú trojdňovú pracovnú cestu, ktorej cieľom bolo prediskutovať nadchádzajúce MCM. Všetci sme boli hlboko ohromení srdečnou pohostinnosťou
a dobrou organizáciou zo strany slovenskej vlády. Z prejavov jej predstaviteľov a prezentácií slovenských firiem som cítil silné ambície a nadšenie pre inováciu v slovenskej
spoločnosti. Obzvlášť večeru, ktorú usporiadal premiér Peter Pellegrini na Bratislavskom hrade, ocenili všetci veľvyslanci ako najlepšiu spoločenskú udalosť od založenia OECD. Domnievam sa, že to položilo pevný základ pre úspech zasadnutia v roku
2019. Svoje prvé osobné oficiálne vystúpenie som mal ako hlavný rečník na stretnutí
za okrúhlym stolom na tému „Malé a stredné podniky: Urýchlenie prístupu k digitálnym
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inováciám“. Pre mňa to bola neoceniteľná šanca pochopiť ducha OECD a v krátkom
čase sa prepojiť s kľúčovými hráčmi v spoločenstve OECD. Bol by som rád, keby sa tento druh podujatia stal tradíciou pred každým výročným MCM. Naše tri delegácie predsedníckych krajín strávili najrušnejšie obdobie v máji 2019. Hoci anotovaný program,
Odporúčanie o umelej inteligencii a dokument o kľúčových otázkach boli takmer dokončené, proces vyjednávania v rámci vyhlásenia MCM odhalil výrazné rozdiely medzi
členmi. Diskusie týkajúce sa reakcie na zmenu obchodu a klímy patrili k najhorúcejšej
problematike. Usporiadaním série stretnutí veľvyslancov počas ďalších dvoch týždňov
sme sa trpezlivo snažili dosiahnuť konsenzus. Nakoniec sme úspešne prijali vyhlásenie,
aj keď bolo veľmi krátke.
Počas MCM, ktoré sa konalo 22. – 23. mája 2019, sa nám podarilo svetu účinne odhaliť výzvy a príležitosti spojené s digitalizáciou a zásady týkajúce sa umelej inteligencie.
Najzávažnejším problémom, ktorému som čelil, bolo, že pôvodne plánovaný kórejský
vedúci delegácie, podpredseda vlády a minister financií Nam-ki Hong, ma len týždeň
pred MCM informoval, že pre účasť na parlamentnej schôdzi nemôže prísť do Paríža.
Naliehavo som preto požiadal ministerku zahraničných vecí Kjung-Hwu Kangovú, aby
sa tejto úlohy ujala, a ona ministra financií úspešne nahradila.
Kórea tiež sponzorovala program ponuky kórejského jedla, ktorý sa počas fóra MCM
tešil veľkej obľube, a spolu s Kanadou organizovala ministerský koktail na nádvorí Konferenčného centra OECD, na ktorom bolo druhý deň popoludní po MCM servírované
kórejské jedlo a kanadské víno. Osobne som bol veľmi hrdý na to, že Kórea zohrala zásadnú úlohu pri prijímaní Odporúčania o umelej inteligencii len v priebehu niekoľkých
mesiacov a že sa stala prvým poskytovateľom služieb 5G na svete. Po MCM sa mnohí naši kolegovia veľvyslanci na zasadnutí Rady naoko sťažovali, že my, traja členovia
predsedníctva, sme nastavili pomyselnú latku príliš vysoko.
Hoci sa MCM 2019 uskutočnilo pred vyše rokom, verím, že vzájomné skúsenosti
a priateľstvá navždy obohatia naše životy. Chcel by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorých som stretol na našej ceste k OECD MCM 2019, a po úspešnom prekonaní súčasnej pandémie Covid-19 by som sa rád s týmito priateľmi stretol v dobrom
zdraví a dobrej nálade.
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ORGANIZÁCIA PRE
HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU
A ROZVOJ

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)1 je výnimočná svojím
charakterom: nie je celkom typickou medzinárodnou ekonomickou organizáciou.
Počas svojej existencie získala množstvo označení, ako napríklad „klub bohatých
krajín“, „think tank so sídlom v Paríži“ a pod. Faktom ostáva, že pracuje na báze
činností viac ako 200 špecializovaných výborov s rôznym sektorovým zameraním.
Asi najvýstižnejším označením pre OECD je „poradenská organizácia pre vlády
jej členských krajín“. V prvom rade je to entita iniciujúca a stanovujúca štandardy
a normy medzinárodného ekonomického prostredia. Zároveň sa jej činnosť zakladá na vypracovávaní analýz sektorových tém, porovnaní a vzájomných hodnotení
členských krajín, procese tzv. peer reviews. Tento spôsob práce umožňuje jej členským krajinám vymieňať si skúsenosti a navzájom sa inšpirovať pri príprave a realizácii štrukturálnych reforiem a potrebných systémových zmien. Od vypuknutia
globálnej finančnej a hospodárskej krízy kredibilita organizácie navyše vzrástla
intenzívnou analytickou angažovanosťou v skupine G20.

Súhrnné informácie o organizácii, jej programoch a aktivitách sú dostupné na jej webovom sídle
www.oecd.org (prístup 15. 9. 2020).
1
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OECD si za roky svojej existencie vybudovala povesť elitnej odbornej inštitúcie,
ktorú reprezentuje predovšetkým vysoká kvalita analýz jednotlivých aspektov ekonomiky členských krajín, ale i procesov v globálnej ekonomike. Ambíciou a mottom
organizácie je navrhovať lepšie politiky pre lepší život. Pôsobenie OECD sa prezentuje prostredníctvom niekoľkých okruhov jej činností.
1. Rozvoj a podpora koherentných politík hospodárskeho rozvoja. OECD kladie
dôraz na potrebu nového prístupu k ekonomickému mysleniu2, ako aj nového
prístupu k riešeniu problémov nezamestnanosti, nerovností, ochrany životného prostredia a fiškálnych deficitov. V analýzach sa usiluje o presadzovanie
konceptu udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu, dosahovaného
vyváženou kombináciou sektorových politík.
OECD je poradenská organizácia pre vlády jej členských krajín. Ambíciou
a mottom organizácie je navrhovať lepšie politiky pre lepší život.

aj na ďalšom prepojení spolupráce s ostatnými spomínanými medzinárodnými organizáciami prostredníctvom zlepšenia koordinácie a koherencie aktivít.
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je na to vhodnou príležitosťou.3
4. Príprava dohovorov, smerníc a štandardov stanovujúcich pravidlá vo viacerých
oblastiach, ktoré ovplyvňujú medzinárodné ekonomické vzťahy a prostredie
(napr. Dohovor o exportných úveroch, Dohovor o boji proti korupcii, Liberalizačné kódy OECD, Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, proti daňovým rajom a výmena informácii v daňových otázkach a i.).
V modernej histórii Slovenska má OECD osobitné miesto. Členstvo v nej predstavuje
pre SR nielen ekonomickú a politickú prestíž, ale aj možnosť angažovať sa v medzinárodnej spolupráci. OECD bola prvou medzinárodnou organizáciou, do ktorej sa
SR podaril zavŕšiť pomerne zložitý a formalizovaný prístupový proces.4

2. Ekonomické výhľady, pravidelné analytické správy hodnotiace aktuálny stav
globálnej ekonomiky a ekonomík členských krajín. Obsahujú aj odporúčania
na realizáciu potrebných štrukturálnych politík s využitím skúseností OECD.
Pravidelné ekonomické prehľady, ako aj prehľady v sektorových politikách predstavujú jeden z rozhodujúcich referenčných rámcov pre všetky medzinárodné
organizácie a odborníkov zaoberajúcich sa ekonomickými vzťahmi.
3. Zaujímanie postavenia OECD v súčasnej architektúre globálneho riadenia.
Zvýšenie legitimity, relevantnosti a vplyvu OECD v porovnaní s činnosťou ostatných medzinárodných ekonomických organizácií, ako sú Svetová banka, Medzinárodný menový fond, Svetová obchodná organizácia, systém špecializovaných
organizácií OSN, presadzuje za ostatné roky generálny tajomník OECD Ángel
Gurría predovšetkým vo vzťahu k zoskupeniam G7 a G20. Mimo pozornosti organizácie nezostávajú ani vzťahy s Európskou úniou (EÚ), keďže mnohé témy
sú spoločné pre obe zoskupenia. OECD vypracováva mnohé analytické výstupy,
ako sú politika zamestnanosti, inkluzívneho hospodárskeho rastu, znižovania regionálnych rozdielov, politika vzdelávania a i. pre potreby EÚ. OECD má záujem

OECD rozpracováva meranie pokroku a blahobytu v spoločnosti Indexom lepšieho života, ktorý do
merania úrovne ekonomického rozvoja zahŕňa aj sociálnu a environmentálnu dimenziu. Je to jeden
z prvých pokusov na medzinárodnej úrovni merať pokrok s dôrazom na jednotlivca a domácnosti
a presahuje štandardný spôsob merania ekonomickej výkonnosti vo forme HDP na obyvateľa. Viac
informácii o indexe je dostupných na webovej stránke http://www.oecdbetterlifeindex.org (prístup
15. 9. 2020).
2
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›› V OECD spolupracuje v súčasnosti 37 členských štátov (Foto: OECD/Hervé Cortinat)

Podrobnejšie informácie v slovenskom jazyku o dokumente Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj sú
dostupné na webovom sídle Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html (prístup 15. 9. 2020).
3

Viac o prístupovom procese a prístupovej zmluve so SR pozri na https://www.oecd.org/legal/accession-process.htm (prístup 15. 9. 2020).
4
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Slovenská republika vstúpila do OECD 14. decembra 2000. Tento, vtedy pre Slovensko existenciálne potrebný krok, mu pomohol aj v prístupovom procese do EÚ
a neskôr do eurozóny. Od roku 2000 tak SR ťaží zo silnej komparatívnej výhody,
že sedí za rokovacím stolom s vyspelými krajinami sveta a môže sa pri formulovaní
a realizácii sektorových politík nimi inšpirovať.
V modernej histórii Slovenska má OECD osobitné miesto, keďže bola prvou
medzinárodnou organizáciou, do ktorej SR po zavŕšení náročného prístupového
procesu vstúpila, a pomohla jej aj v prístupovom procese do EÚ.
OECD prichádza s mnohými novými uhlami pohľadu na vývoj ekonomickej reality, napríklad s projektom Nové prístupy k ekonomickému mysleniu (NAEC)5 alebo
meraním úspešnosti a výkonnosti ekonomík prekračujúcim rámec HDP. Otvorila
i tému integrity verejného sektora,6 snahou uchopiť umelú inteligenciu a blockchain vo verejnom sektore,7 s návrhmi a postupmi v daňovej oblasti, ale aj v zodpovednom podnikaní8 a mnohých iných oblastiach. Témy sú relevantné pre všetky
členské krajiny, vrátane Slovenska, ktoré pod záštitou organizácie hľadajú spoločné riešenia, ako ich uchopiť na národnej aj medzinárodnej úrovni, prípadne štandardizovať prístup k nim. Nezanedbateľný je aspekt prizývania nečlenských krajín
k spolupráci s ambíciou globalizovať normy a štandardy prijaté na pôde OECD.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O OECD
Oficiálny názov: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
Sídlo, dátum vzniku: Paríž, 30. 9. 1961
Štruktúra orgánov: Rada OECD, špecializované výbory a pracovné skupiny
Najvyšší predstaviteľ: Ángel Gurría (Mexiko), generálny tajomník (od 1. 6. 2006)
Počet členských krajín: 37 (V Kostarike prebieha v roku 2020 ratifikácia prístupovej zmluvy.)
Členstvo SR: od 14. 12. 2000
Oficiálny jazyk: anglický, francúzsky
Členský príspevok SR: 1,95 mil. eur (2019) a 1,95 mil. eur (2020)
Pridružené organizácie: Agentúra pre jadrovú energiu (NEA), Medzinárodná
energetická agentúra (IEA), Medzinárodné dopravné fórum (ITF), Rozvojové
centrum, Africké partnerské fórum, Centrum pre výskum a inovácie v oblasti
vzdelávania, Európska konferencia ministrov dopravy, Klub Sahelu a Západnej
Afriky, Financial Action Task Force, Poradná jednotka partnerstva pre demokratické vládnutie
Poradné orgány: Poradný výbor odborov (Trade Union Advisory Committee –
TUAC) a Poradný výbor pre podnikanie a priemysel (Business and Industry Advisory Committee – BIAC)
Poslanie: OECD predstavuje medzinárodné fórum, kde zástupcovia vlád členských
krajín hodnotia, porovnávajú a koordinujú svoju domácu a zahraničnú ekonomickú,
obchodnú, sociálnu, vzdelávaciu, inovačnú a informačnú politiku s cieľom vytvárať
predpoklady na optimálne podmienky života svojich občanov. Organizácia poskytuje možnosti na monitorovanie trendov ekonomického vývoja členských, ale
i nečlenských štátov. Okrem zasadnutí riadiacich orgánov je práca OECD organizovaná vo viac ako 200 špecializovaných výboroch, pracovných skupinách a expertných tímoch. Tie vykonávajú rozhodujúcu odbornú časť práce.

5

Viac pozri na https://www.oecd.org/naec/ (prístup 15. 9. 2020).

Informácie o pravidelnom Globálnom fóre OECD pre boj proti korupcii a budovanie integrity verejného sektora možno nájsť na https://www.oecd.org/corruption-integrity/forum/ (prístup 15. 9. 2020).
6

7

Pozri informáciu na webovej stránke OECD http://www.oecd.org/daf/blockchain/ (prístup 15. 9. 2020).

Viac na http://www.oecd.org/industry/inv/responsible-business-conduct-and-human-rights.htm (prístup 15. 9. 2020).
8
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Zakladajúcu listinu OECD (Dohovor o OECD) podpísalo 14. decembra 1960 v Paríži 20 krajín (Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island,
Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko a USA). Organizácia
začala svoju činnosť 30. septembra 1961. Postupne sa k OECD pridali ďalšie krajiny: Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973), Mexiko
(1994), Česká republika (1995), Maďarsko, Poľsko a Kórejská republika (1996),
Slovensko (2000), Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko (2010), Lotyšsko (2016), Litva
(2018), Kolumbia (2020) a Kostarika (2020).

›› Zakladajúcu listinu OECD podpísalo 14.decembra 1960 v Paríži 20 krajín (Foto: OECD)
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Predsedali sme prestížnej OECD

MYŠLIENKA NÁŠHO
PREDSEDNÍCTVA

SR je členskou krajinou OECD od roku 2000. Do roku 2017 sa o funkciu predsedníctva zasadnutia Rady OECD9 na ministerskej úrovni (The Meeting of the OECD
Council at Ministerial Level, resp. Ministerial Council Meeting, MCM), ktoré sa
koná raz za rok, doposiaľ neuchádzala. Nebudem špekulovať nad dôvodmi, sú
rôzne. Je možné, že k tejto ambícii prispelo úspešné zvládnutie predsedníctva SR
v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. Som presvedčená, že tento krok je predovšetkým výrazom angažovanosti Slovenska v OECD, ako aj výrazom intenzívnej
súčinnosti s organizáciou v ostatných rokoch vďaka mojej intenzívnej spolupráci
s administratívou Slovenska – jednotlivými jej ministerstvami – a identifikovaním
významu angažovanosti OECD v jednotlivých sektorových politikách. Realizáciou
konkrétnych projektov sa podarilo rozvinúť spoluprácu vo viacerých oblastiach,
ako je daňová oblasť, oblasť integrity verejného sektora, životného prostredia
a poľnohospodárstva, ale najmä v oblasti posilňovania analytických kapacít slovenskej administratívy. Môžem potvrdiť, že predstavitelia niektorých rezortných
ministerstiev zvýšili účasť na zasadnutiach výborov OECD, a to dokonca radšej ako
na zasadnutiach EÚ: „V OECD je čas rozmýšľať, rozprávať sa, inšpirovať sa“.

9

Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom a raz za rok zasadá na ministerskej úrovni (MCM).
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Kandidatúra na predsedníctvo bola tiež prirodzenou ambíciou krajiny, ktorá mala
čoskoro zavŕšiť 20 rokov svojho členstva v organizácii. SR si v danej fáze ekonomického rozvoja vedela z OECD veľa zobrať, ale zároveň dokázala ponúknuť dobrú
prax a osvedčené postupy. Vhodným príkladom je založenie Rady pre rozpočtovú
zodpovednosť (RRZ). Boli sme jednou z prvých krajín v rámci OECD, ktorá si takúto nezávislú inštitúciu ustanovila.10 Je to aj naša transformačná a integračná cesta – realizácia štrukturálnych reforiem ako stále aktuálna téma v prevažnom počte
členských krajín OECD. Prešli sme si procesom, ktorým vieme inšpirovať, máme
autentickú skúsenosť, a teda chceme a vieme konštruktívne prispievať do diskusií.
Predsedníctvo MCM nie je založené na rotácii členských krajín, ako to je v EÚ. Podľa článku 8 Dohovoru o OECD11 zo 14. decembra 1960 „Rada určí predsednícku
krajinu, ktorá bude predsedať zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni, a dve
podpredsednícke krajiny na príslušný rok“. O podporu kandidatúry na predsedníctvo sa krajina uchádza u členských krajín a sekretariátu OECD.
Myšlienka predsedať OECD sa zrodila ako výraz intenzívnej spolupráce a aktívnej
angažovanosti SR v organizácii. K rozhodnutiu prispelo aj úspešné zvládnutie
predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016.
OECD je organizácia založená na konsenze, a preto je obvyklé, že sa na rozhodnutie Rady OECD predkladá len jedna kandidatúra na predsedníctvo MCM, ktorú
všetky ostatné členské krajiny s kandidátskou krajinou prekonzultovali a s ktorou
sa stotožnili. V prípade, že by uchádzať sa o post predsedu MCM mali záujem viaceré členské krajiny, doyen diplomatického zboru (najdlhšie pôsobiaci vedúci stálej misie pri OECD) uskutoční samostatné neformálne konzultácie so všetkými vedúcimi stálych misií. Následne navrhne Rade OECD na schválenie toho kandidáta,
ktorý v rámci nich získal väčšinovú podporu členských krajín.

Inštitúcie podobného formátu, v niektorých krajinách na pôde parlamentu, vznikali ako odpoveď na
riešenie dopadov globálnej finančnej a hospodárskej krízy v roku 2008.
10

Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 14. 12. 1960.
Dostupné na: https://www.oecd.org/general/conventionontheorganisationforeconomicco-operation
anddevelopment.htm (prístup 15. 9. 2020).
11
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Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom OECD. Každú členskú krajinu
v nej zastupuje jeden stály predstaviteľ, pričom samostatného zástupcu má aj
Európska únia. Zasadá pravidelne, obyčajne raz za mesiac, na úrovni vedúcich stálych misií a raz ročne, zyčajne v máji/júni, na úrovni ministrov, čiže na ministerskom
zasadnutí Rady OECD (MCM). Cieľom ministerského zasadnutia je diskutovať
o kľúčových témach ekonomického vývoja a stanoviť priority práce OECD na nadchádzajúci rok. Okrem zasadnutí riadiacich orgánov má OECD viac ako 200 špecializovaných výborov, pracovných skupín a expertných tímov.
Sekretariát OECD je výkonným orgánom organizácie. Na jeho čele od 1. júna 2006
stojí generálny tajomník Ángel Gurría (Mexiko). V máji 2015 bol jeho mandát predĺžený na tretie funkčné obdobie (2016 – 2021). Generálny tajomník OECD má štyroch zástupcov – podľa nepísaného pravidla jedného z USA, najväčšieho prispievateľa do rozpočtu organizácie (t. č. Jeffrey Schlagenhauf); jedného z Japonska
(t. č. Masamiči Kono), druhého najväčšieho prispievateľa do rozpočtu organizácie;
jedného z európskej krajiny G7 (v čase nášho predsedníctva ním bol predstaviteľ
Nemecka Ludger Schuknecht) a jedného z malej európskej krajiny (t. č. Ulrik Vestergaard Knudsen z Dánska).

Prirodzene, členská krajina musí rozhodnúť, že sa o takúto funkciu bude uchádzať,
najprv na národnej úrovni, pretože je nutné zvážiť finančné a personálne kapacity
potrebné na výkon predsedníctva. Krajina k rozhodnutiu môže dospieť na základe
rôznych podnetov, ako sú napr. iniciatíva vlády, iniciatíva veľvyslanca alebo návrh
sekretariátu OECD. V prípade Slovenska to bola myšlienka podpredsedu vlády
a ministra financií SR Petra Kažimíra na zasadnutí MCM v máji 2017. Práve tam sa začala cesta od myšlienky k jej realizácii, čo znamenalo pripraviť plán získania podpory
v samotnej vláde SR, neskôr v OECD a nastaviť jednotlivé procesné kroky prípravy.
Podpora medzi členskými krajinami pre získanie predsedníctva nie je samozrejmosťou. V minulosti sa vyskytli situácie, keď sa členské štáty s predsedníckymi ambíciami niektorých štátov nestotožnili. Niekedy sa o túto funkciu uchádza v jeden
rok viacero krajín. Uvažovanie o predsedníckej pozícii a získavanie podpory sa koná
diskrétnym spôsobom s elimináciou možného rizika odmietnutia, ktoré môže mať
zo strany každej členskej krajiny rôzny dôvod. Členské krajiny svoj postoj vysvetľovať nemusia. Posledným takýmto príkladom bolo odmietnutie Poľska v roku
2018. Faktom ostáva, že OECD nemá pevne stanovený mechanizmus a kritériá,
ako v takom prípade rozhodnúť. O to dôležitejšia je diplomacia ešte predtým, ako
členská krajina kandidatúru predstaví. Neformálnymi kritériami sú, samozrejme,
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angažovanosť vlády kandidujúcej krajiny či aktivity veľvyslanca a tímu stálej misie
pri OECD, ako aj expertov kandidujúcej krajiny participujúcich na zasadnutiach
jednotlivých výborov OECD.
Predsedníctvo v OECD bolo nápadom vtedajšieho podpredsedu vlády a ministra
financií Petra Kažimíra. Cesta od myšlienky k jej realizácii sa začala už na MCM
OECD 2017.
Slovensko po intenzívnej diplomacii medzi členskými krajinami a sekretariátom OECD
od začiatku roka 2018 oficiálne predstavilo kandidatúru na zasadnutí Rady OECD
25. mája 2018 po tom, ako ju 11. apríla 2018 schválila vláda SR na rokovaní uznesením č. 145/2018.12 Schválenie slovenského predsedníctva Radou OECD na jej májovom zasadnutí ho umožnilo oficiálne predstaviť na zasadnutí MCM (30. – 31. mája
2018). Hladký a organizovaný proces uchádzania sa o predsedníctvo, ako v prípade SR, nie je samozrejmosťou. Po úspešnom zavŕšení kandidatúry si zvolená
predsednícka krajina začína zostavovať prípravu MCM. Prvý taký krok spočíva v komunikácii s členskými krajinami, na základe ktorej si vyberie dve podpredsednícke
krajiny, s ktorými spoločne tvorí predsednícke trio (tzv. byro MCM). Byro potom stanoví dátum MCM, zvolí si jeho tému a spoločne vedie prípravu celej agendy.

ČO SA OČAKÁVA OD PREDSEDNÍCKEJ KRAJINY?
Navonok by sa mohlo zdať, že príprava dvojdňového zasadnutia ministrov je triviálna. V skutočnosti však organizovanie príprav trvá celý rok, pričom záleží na predsedníckej krajine, aký formát týmto prípravám vdýchne. Tvárou procesu s integrujúcou
úlohou je veľvyslanec či veľvyslankyňa predsedníckej krajiny.

medzinárodný dialóg o kľúčových ekonomických a spoločenských výzvach rôznych aktérov, napr. z mimovládneho sektora, zo súkromnej sféry, akademickej obce
a médií, kde sa diskutuje o témach blízkych téme MCM. Počas fóra sa pomerne
malý, inkluzívny priestor OECD zaplní približne 4 000 účastníkmi. Doslova každý
roh priestorov organizácie počas týchto dní pulzuje interaktívnymi a podnetnými
diskusiami a prezentáciami. Je to zároveň príležitosť pre predsednícku i podpredsednícke krajiny naplno prezentovať svoj ekonomicko-spoločenský potenciál.
Na Fóre OECD v roku 201913 sa zúčastnilo viac ako 4 398 registrovaných účastníkov
zo 76 krajín (+3 v porovnaní s rokom 2018) – ministri, zástupcovia podnikateľskej
sféry, akademickej obce, miest, regiónov, občianskej spoločnosti a pod. Vystúpilo
na ňom viac ako 292 významných rečníkov (+54 v porovnaní s rokom 2018), z nich
bolo 18 % mladších ako 35 rokov, 77 % vystupujúcich bolo nových (+6 % v porovnaní
s rokom 2018). Pri výbere významných rečníkov sa dbá o zachovanie rodovej rovnosti, o čom svedčí aj Fórum OECD 2019, kde bolo 50 % (+9 % v porovnaní s rokom
2018) zastúpenie žien. Je dobré, keď predsednícka krajina MCM zabezpečí na fóre
aj adekvátne reprezentatívne zastúpenie z vlastnej krajiny, ako napr. predsedajúcich
panelov, významných hlavných rečníkov a pod. Očakáva sa tiež, že predsednícka
krajina poskytne na organizáciu Fóra OECD dobrovoľný finančný príspevok.
Predsedníctvo MCM si vyžaduje, aby sa na zasadnutí zúčastnili predseda vlády a viacerí ministri predsedníckej krajiny relevantní vo vzťahu k nosnej téme (minister
financií, minister hospodárstva a ďalší v závislosti od témy). Predsednícka a dve podpredsednícke krajiny sa dohodnú na rozdelení predsedania v jednotlivých paneloch a diskusných skupinách MCM (tzv. break–out groups) príslušnými ministrami.
Najväčším panelom by mali predsedať práve ministri predsedníckej krajiny MCM.

Príprava dvojdňového zasadnutia ministrov sa môže zdať triviálna. V skutočnosti
však ide o celoročné organizovanie.
MCM je dvojdňové podujatie, ktorému predchádza rovnako dlhé Fórum OECD,
organizované sekretariátom. Fórum OECD a MCM sú komplementárne udalosti
s tematickým prienikom. Fórum OECD vzniklo ako interaktívna platforma na

Návrh kandidatúry Slovenskej republiky na predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019. Uznesenie vlády SR č. 145/2018, 11. 4. 2018.
Dostupné na https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/16980 (prístup 15. 9. 2020).

›› OECD je elitná odborná inštitúcia, ktorú reprezentuje predovšetkým

vysoká kvalita analýz jednotlivých aspektov ekonomiky členských krajín,
ale i procesov v globálnej ekonomike

12
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OECD Week 2019: Overview of Achievements, C (2019)102, Rada OECD, 25. 6. 2019.
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V prípade Dánska, ktoré predsedalo v roku 2017, sa na otvorení MCM zúčastnila
dánska korunná princezná Mary, predseda vlády Lars Løkke Rasmussen a štyria
ďalší ministri (minister zahraničných vecí Anders Samuelsen, ministerka pre rozvojovú spoluprácu Ulla Tørnæsová, minister školstva a vedy Søren Pind a minister
pre zdaňovanie Karsten Lauritzen). V prípade Čile, ktoré predsedalo MCM v roku
2016, sa na otvorení zúčastnila prezidentka krajiny Michelle Bacheletová a dvaja
ministri – minister financií Rodrigo Valdés a minister zahraničných vecí Heraldo
Muňoz. Počas holandského predsedníctva v roku 2015 boli na zasadnutí prítomní
predseda vlády Mark Rutte a traja ministri – minister hospodárstva Henk Kamp,
ministerka infraštruktúry a životného prostredia Melanie Scholtzová a ministerka
zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Lilianne Ploumenová. Francúzsko
predsedalo MCM v roku 2018. Stretnutie otvoril prezident Emmanuel Macron,
aktívne participovali niekoľkí ministri jeho vlády: minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire, štátny tajomník ministerstva pre európske a zahraničné veci
Jean-Baptiste Lemoyne a minister životného prostredia Nicolas Hulot.
Zodpovednosťou predsedajúcej krajiny MCM sú primárne politické dokumenty.
Sekretariát OECD zodpovedá za prípravu analytických materiálov.
Kľúčovou zodpovednosťou predsedníckej krajiny MCM je príprava politických dokumentov MCM (tzv. Building Blocks – čiže štruktúra agendy MCM a vyhlásenia
MCM). Sekretariát OECD naopak pripravuje analytické dokumenty (napr. Strategické orientácie generálneho tajomníka OECD, dokument k hlavným bodom MCM,
tzv. Key Issues Paper, a ďalšie). Predsednícka krajina MCM má povinnosť formulovať návrh ministerského vyhlásenia, ktorý sa následne konzultuje so sekretariátom
OECD. Dokument sa pred MCM v priebehu niekoľkých kôl negociuje na úrovni zástupcov stálych predstaviteľov členských krajín, kým sa nedosiahne konsenzuálny
text, ktorý schvália ministri na MCM. Na dosiahnutie konsenzu je rozhodujúca úloha predsedníckej krajiny MCM. Vyžaduje si detailnú technickú a odbornú prácu
počas niekoľkých mesiacov predchádzajúcich samotnému zasadnutiu MCM.

to bola len oblasť zachovania voľného obchodu a pokračovanie implementácie
Parížskej klimatickej dohody, v roku 2018 bolo schválené len vyhlásenie predsedníckej krajiny15).
Povinnosťou predsedníckej krajiny je približne mesiac pred samotným MCM zorganizovať jednodňovú návštevu predstaviteľov Poradného výboru pre podnikanie
a priemysel (BIAC) a Poradného výboru odborov (TUAC) v predsedníckej krajine
a ich konzultácie s predstaviteľmi vlády predsedníckej krajiny. Cieľom návštevy je
prediskutovať, najmä s predsedom vlády, ministrom financií a ministrom hospodárstva, kľúčové aspekty témy zasadnutia MCM a poskytnúť názor uvedených poradných orgánov OECD na danú tému a prípravu ministerského vyhlásenia.
V snahe zabezpečiť kontinuitu prípravy MCM sekretariát OECD presadzuje, aby
predsednícka krajina MCM predsedala aj zasadnutiu Globálnej strategickej skupiny (zúčastňujú sa na ňom seniorskí poradcovia a vyššie postavení predstavitelia
ústredí jednotlivých členských krajín), ktoré sa koná zvyčajne na prelome novembra a decembra v roku predchádzajúcom MCM. Nie všetky členské krajiny podporujú túto argumentáciu. Sekretariát OECD zastáva názor, že zasadnutie Globálnej
strategickej skupiny je predprípravou na MCM a malo by sa na ňom diskutovať
o strategických témach, vrátane kľúčovej témy MCM v nasledujúcom roku. Znamenalo by to, že SR, ktorá kandidovala na predsedníctvo MCM 2019, sa mala
v novembri 2017 na zasadnutí Globálnej strategickej skupiny uchádzať aj o post
predsedníckej krajiny tejto skupiny v roku 2018 a byť pripravená navrhnúť kľúčovú tému MCM. Slovensko však pomerne skoro dosiahlo dohodu so Švajčiarskom,
ktoré malo záujem zastávať post predsedníckej krajiny Globálnej strategickej skupiny v roku 2018 bez úmyslu uchádzať sa o post predsedníckej krajiny o rok neskôr.
V každom prípade pri voľbe témy svojho predsedníctva Slovensko so Švajčiarskom
úzko konzultovalo tému zasadnutia Globálnej strategickej skupiny v roku 2018 (Paríž 19. – 20. novembra 2018). Tou bola „Podpora inovácií a ich šírenie s cieľom formovať svet zajtrajška: od miestnych po globálne príležitosti a výzvy“.16

Predsednícka krajina okrem toho pripravuje zo zasadnutia MCM vyhlásenie predsedníckej krajiny (Chair’s Summary), ktoré predstavuje jej pohľad a neodsúhlasujú ho
členské krajiny. Tento dokument je dôležitý v prípade, keď sa členské krajiny nedokážu zhodnúť na dostatočne ambicióznom konsenzuálnom texte ministerského vyhlásenia. Vyrokovaný text je potom presunutý do tohto dokumentu (na MCM 201714
Statement of the Chair of MCM 2018, OECD, 31. 5. 2018. Dostupné na https://www.oecd.org/mcm2018/documents/Statement-French-Chair-OECD-MCM-2018.pdf (prístup 15. 9. 2020).
15

Pozri Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, OECD, Paríž 7. – 8. 6. 2017. Dostupné na
https://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIM-2017-18-EN.pdf (prístup 15. 9. 2020).
14
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Promoting Innovation and its Dissemination to Shape the World of Tomorrow: from Local to Global
Opportunities and Challenges, Globálna strategická skupina OECD, 2018.
16

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

35

ZÁKLADNÝ RÁMEC
PRÍPRAVY MCM
A SLOVENSKÁ DIPLOMACIA

PODPREDSEDNÍCKE KRAJINY
Slovenská republika oslovila na spoluprácu dve krajiny, Kanadu a Kórejskú republiku, ktoré neskôr v tejto funkcii potvrdila Rada OECD. Prečo sme sa obrátili práve na tieto dve? Opäť, pri oslovovaní krajín do podpredsedníckej role existujú len
rámcové kritériá. Predsednícka krajina by mala dbať na regionálne vyváženie byra
MCM, rôznorodosť veľkosti krajín (pomer malých a veľkých; je dobré mať v byre aj
krajinu G7), zohľadniť čas, keď už krajina podobnú pozíciu zastávala, a z praktického hľadiska zvážiť aj krajinu s anglickým oficiálnym jazykom kvôli príprave dokumentov. OECD používa síce dva oficiálne jazyky, prevažná väčšina dokumentov sa
však rodí v anglickej verzii. V niektorých rokoch nie je vylúčené, že podpredsednícke krajiny sú tri, v závislosti od záujmu predsedníckej krajiny.
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PREDSEDNÍCTVO ZASADNUTIA RADY OECD
NA MINISTERSKEJ ÚROVNI V ROKOCH 1997 – 2019

Je nepísaným pravidlom, že podpredsednícke krajiny by sa mali stať tie, ktoré do
OECD vstúpili nedávno, čo bol prípad Lotyšska (vstup 2016/podpredsedníctvo
2018), Slovinska (2010/2014), Estónska (2010/2013), Čile (2010/2012), ako aj
Slovenska (2000/2001), Poľska (1996/1999), Maďarska (1996/1998) a Českej
republiky (1995/1997).
Pri zostavovaní byra MCM je potrebné brať do úvahy regionálnu vyváženosť,
veľkosť krajín i zohľadniť čas, keď už krajina podobnú pozíciu zastávala.
Vyšehradské krajiny, okrem Slovenskej republiky, si podpredsedníctvo MCM neskôr zopakovali – Česká republika v roku 2015, Maďarsko v roku 2016, Poľsko
v roku 2007 (po 11 rokoch členstva) a opäť v roku 2012 (po 16 rokoch členstva). Záujem Poľska o predsedníctvo v roku 2017 nezískal dostatočnú podporu členských
krajín, ktoré dali prednosť Dánsku (prehľad v tabuľke na str. 40).
Niekedy sa krajiny o podpredsednícku pozíciu uchádzajú samy, čo bol v kontexte slovenského predsedníctva prípad Kanady. Neformálna dohoda prebehla ešte
počas večere na MCM 2018, keď kanadský minister obchodu Francois-Philippe
Champagne prejavil záujem v rozhovore s podpredsedom vlády a ministrom financií SR Petrom Kažimírom, čo neskôr listom potvrdil jeho nástupca Jim Carr. V prípade druhej podpredsedníckej krajiny signalizovalo počas večere na MCM 2018 záujem o podpredsednícku stoličku Nemecko prostredníctvom federálneho ministra
pre hospodárstvo a energetiku Petra Altmaiera. Ústredie MZV Nemecka sa však
s týmto návrhom nestožnilo, čo mi neskôr, 21. júna 2018, na bilaterálnom stretnutí
osobne oznámil veľvyslanec a stály predstaviteľ Nemecka pri OECD Martin Hanz.
Kanada sa o podpredsednícku rolu uchádzala z vlastnej iniciatívy. Druhým
prirodzeným kandidátom bola Južná Kórea, najväčší ázijský investor v SR a líder
v digitálnej oblasti.
Druhou krajinou, ktorú som oslovila, bola Južná Kórea – najväčší ázijský investor
na Slovensku a navyše líder v digitálnej oblasti, ktorú SR zvažovalo ako nosnú tému
MCM. Veľvyslanca Kórejskej republiky som išla navštíviť v Paríži 27. júna 2018. Návrhu sa osobne veľmi potešil. Spomínam si však, že deň po mojom stretnutí mal
stretnutie s generálnym tajomníkom OECD, pretože nečakane dostal ponuku pracovať v Kancelárii prezidenta Kórejskej republiky. Aj napriek jeho odchodu súhlas
s podpredsedníctvom prišiel zo Soulu o niekoľko týždňov neskôr. Konzultácia s ústredím bola nevyhnutná, pretože práve ono prijíma rozhodnutie. Potvrdzujúcemu
telefonátu zo Stálej misie Kórejskej republiky pri OECD sme sa všetci na našej
stálej misii úprimne potešili. Získanie Kórejskej republiky nám umožnilo predložiť
Rade OECD už v septembri zloženie byra MCM.

Zdroj: OECD
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A MOHLI SME ZAČAŤ PRACOVAŤ
Prirodzene, najväčšiu zodpovednosť nesie predsednícka krajina, ale program ministerského zasadnutia by sa mal tvoriť v spolupráci celého byra. Je to kľúčové pre
väčšiu legitimitu a vážnosť vytvorenej agendy MCM najmä vo vzťahu k členským
krajinám. Byro je vnímané ako strážca záujmov členských krajín v komunikácii so
sekretariátom OECD a hrádza v presadzovaní si jeho záujmov.
V auguste OECD tradične pracuje na nízke obrátky, čo vytvára viac priestoru na
neformálne stretnutia. Túto príležitosť som využila aj ja, keď som absolvovala sériu
obedov s veľvyslancami Holandska (PRES MCM 2015) 22. júna 2018, Francúzska
(PRES MCM 2018) 17. júla 2018, Lotyšska (podpredsednícka krajina MCM 2018)
18. júla 2018, USA 25. júla 2018, tzv. post-MCM obed s niekoľkými veľvyslancami
s cieľom zhodnotiť MCM 2018 (vždy iniciatíva sekretariátu po MCM) 6. júna 2018.
K týmto stretnutiam patrili aj diskusie so sekretariátom, konkrétne s kľúčovými
predstaviteľmi kabinetu generálneho tajomníka: riaditeľkou a šerpou G20 Gabrielou Ramosovou a jej zástupcom Juanom Yermom som mala pracovný obed 19. júla
2018, s riaditeľom Divízie OECD pre komunikáciu (PAC) Anthonym Goochom
a jeho zástupkyňou 24. júla 2018. Prvý neformálny brainstorming s predstaviteľmi
podpredseníckych krajín prebehol 16. augusta 2018. Potvrdil sa konsenzus v zamýšľanej téme – ktorou bola digitalizácia – a rozmýšľanie o vystavaní základných
blokov MCM (od medzinárodnej úrovne po využitie digitalizácie pre jednotlivé
skupiny obyvateľov, súkromný sektor a občiansku spoločnosť). Z brainstormingu
vznikla jedna strana základných východiskových princípov MCM 2019.17

Zámer nášho predsedníctva v MCM 2019 v troch bodoch bol spracovaný Stálou misiou SR pri OECD
24. 9. 2018 (v anglickom jazyku).
17
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ZÁMER NÁŠHO PREDSEDNÍCTVA V MCM 2019
V TROCH BODOCH
1. Zamerajme sa na agendu a komparatívnu výhodu OECD
V nadväznosti na úspešné MCM 2018 navrhujeme, aby sa MCM 2019 sústredilo na digitálnu transformáciu hospodárstiev a spoločností. Téma by mohla byť
formulovaná v znení „Využívanie digitálnej transformácie pre trvalo udržateľný
rozvoj: príležitosti a výzvy“.
Horizontálny prístup je na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu
nevyhnutný. Domnievame sa, že téma nášho predsedníctva môže slúžiť na konštruktívnu výmenu názorov o tom, ako by mali vyzerať politiky, aby sa reálne riešili
výzvy a využívali príležitosti spojené s digitálnou transformáciou. MCM je teda
vhodnou príležitosťou nielen na výmenu skúseností a overených postupov na
jednotlivých národných úrovniach, ale aj možnosťou pre OECD poskytnúť podporu vládam členských štátov pri riešení výziev, akými sú napríklad: i) príprava na
budúce zmeny na trhu práce: skvalitnenie zručností, vzdelávacích systémov a odbornej prípravy; ii) vytvorenie vhodného regulačného a daňového rámca a pritom
podpora hospodárskej súťaže a voľného obchodu (vládny rámec); iii) podpora
inovácií a vývoja digitálnych technológií, ako aj ich integrácia do širších hospodárskych stratégií (inteligentné riešenia pre lepší život); iv) podpora digitálnej transformácie (vrátane jej merania).
Pri pohľade na celý rad pôsobivých výstupov OECD možno identifikovať niekoľko
nosných tém v rámci širšej predsedníckej témy, vrátane výsledkov horizontálneho

projektu OECD Going Digital a aktualizácie Stratégie zručností OECD. Momentálne je kľúčové jasne rozlišovať medzi výstupmi, ktoré zodpovedajú cielenej agende MCM, a tými ostatnými. Navrhujeme odlišné narábanie s druhou kategóriou,
keďže tá spravidla obsahuje výstupy, ktoré sú v plnej miere uznané a schválené,
no pritom nezaberajú neprimerané množstvo času a pozornosti MCM (podobné
bodom A v Rade).
Napokon v kontexte medzinárodného prostredia a súčasných okolností navrhujeme zamerať MCM na komparatívne výhody a pridanú hodnotu OECD pri riešení
otázok súvisiacich s digitálnou transformáciou (v spolupráci s inými medzinárodnými aktérmi, akými sú napr. skupiny G20, G7 a iné medzinárodné zoskupenia).
2. Buďme interaktívni
MCM vnímame ako príležitosť na spoluprácu ministrov. Navrhujeme preto pokračovať v interaktívnom skupinovom formáte, pričom by sme chceli na MCM 2019
podporiť politický dialóg na vysokej úrovni a dosiahnutie predsedníckych mét
a hmatateľných výsledkov, a to prostredníctvom:
• tzv. tematických darčekov (dobrovoľná politická iniciatíva): okrem všeobecnej správy (alebo zhrnutia predsedu) by sa podskupiny krajín mohli dohodnúť
na dodatočných vyhláseniach o konkrétnych témach, ktoré môžu presahovať
rámec všeobecnej správy (napr. o daniach, obchode atď.),
• horizontálneho prístupu k štruktúre zasadnutí,
• využitia výsledných výstupov a synergických efektov s Fórom OECD.
3. Návšteva predsedníckej krajiny: jar 2019

TÉMA A DÁTUM KONANIA MCM
Hoci voľba témy je prednostne v kompetencii predsedníckej krajiny, mala by prebehnúť v úzkej spolupráci v rámci byra MCM, keďže potrebuje zohľadniť agendu
a plánované výstupy OECD, ako aj previazanosť s prioritami predsedníctiev G7
a G20, v ktorých sa OECD angažuje svojou analytickou kapacitou.
Rada OECD na svojom zasadnutí 4. októbra 2018 schválila tému MCM 2019 „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“ (Harnessing
Digital Transition for Sustainable Development: Opportunities and Challenges)
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a zároveň potvrdila dátum konania MCM 22. – 23. mája 2019.18 Na strane SR bol
dátum konzultovaný s Úradom predsedu vlády SR a ostatnými relevantnými ministrami. Prirodzene, je potrebné zobrať do úvahy aj iné plánované podujatia a eliminovať prípadnú kolíziu MCM so zasadnutiami na úrovni EÚ, G7, G20 a pod.

Program, agenda a správy z predsedníctva sú dostupné na stránke https://www.oecd.org/mcm/ (prístup 15. 9. 2020).
18
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Čo sa týka témy, jej konkrétne znenie sa rodilo v mojej úzkej spolupráci s Ministerstvom financií SR, konkrétne s hlavným ekonómom ministerstva Biswajitom
Banerjeem, a paralelne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Po jej oznámení prichádzalo veľa otázok, prečo sme zvolili práve digitalizáciu (s prizretím na umiestnenie hodnotenia SR v porovnávacích analýzach medzinárodných inštitúcií v digitálnej politike). Na vysvetlenie uvádzam, že zvyčajne
dominujú dva prístupy: buď si predsednícka krajina zvolí tému, v ktorej exceluje,
alebo si zvolí tému, v ktorej sa chce inšpirovať od iných krajín a medzinárodných
inštitúcií pri prijímaní rozhodnutí na národnej úrovni. A práve to bol (je) prípad
Slovenska. Podľa OECD sú pracovné miesta na západnom Slovensku pod vplyvom
automatizácie v rámci členských krajín v OECD najviac ohrozené (40 %).20 Z tohto
dôvodu sme chceli v agende MCM presadiť diskusiu prioritne zameranú na budúcnosť práce, t. j. zručností, vzdelávacieho systému a pracovného trhu.
Zvolená téma bola relevantná pre všetky krajiny OECD, zameriavala sa
na budúcnosť a členské krajiny viac spájala ako rozdeľovala.

›› Moje prvé stretnutie o možnej agende Rady OECD na ministerskej úrovni (august 2018)

s Michelle d’Aureyovou, veľvyslankyňou a stálou predstaviteľkou Kanady pri OECD, a Seongom-hom
Leeom, chargé d'affaires Kórejskej republiky pri OECD (Foto: Stála misia SR pri OECD)

Pôvodne som zamýšľala určiť termín celého Týždňa OECD (OECD Week) na prvý
júnový týždeň (3. – 6. júna 2019), pričom MCM sa malo konať 5. – 6. júna 2019.
Veľvyslanec Japonska pri OECD však v mene japonského predsedníctva G20 požiadal Slovensko o zváženie iného termínu z dôvodu, že koncom daného týždňa
predsedníctvo G20 hostilo zasadnutie ministrov obchodu a digitálnej agendy G20.19
Slovensko si zvolilo tému MCM 2019 ako oblasť, v ktorej sa chce zlepšovať
a inšpirovať sa od iných krajín a medzinárodných inštitúcií pri prijímaní
rozhodnutí na národnej úrovni.
V praxi sa to ukázalo ako správne rozhodnutie vzhľadom na výstupy MCM 2019,
ktoré predsedníctvo G20 následne využilo na júnovom zasadnutí ministrov a neskôr na zasadnutí lídrov G20 v Osake, čím sa potvrdila aj relevantnosť výstupov
MCM 2019.

Minimálne rovnako dôležité je však vlastníctvo témy a takisto predstava, ako ju
chce predsednícka krajina na pôde medzinárodnej inšitúcie uchopiť a vytvoriť tak
platformu na relevantnú diskusiu ministrov. Základným princípom nášho prístupu k zvolenej téme bola jej relevantnosť pre všetky členské krajiny a zároveň jej
zameranie na budúcnosť (uchopenie procesu prípravy inkluzívne, za participácie
všetkých členských krajín) a výber témy, ktorá členské krajiny viac spája ako rozdeľuje. (Poznamenávam, že to nebol prípad MCM 2018 pod vedením Francúzska,
ktorému dominovala téma posilňovania multilateralizmu, čo, prirodzene, z dôvodov
geopolitického kontextu neskrývane prekážalo USA prakticky od počiatku prípravy
agendy). To potvrdzuje fakt, že je potrebné brať do úvahy globálny kontext medzinárodných vzťahov a usilovať sa zmierňovať váhu rozdeľujúcich agend, ako napr. agendy medzinárodného obchodu, ktorá sa stala citlivou v kontexte obchodných vojen.
Ambíciou nášho predsedníctva bolo tiež zamerať sa prioritne na pridanú hodnotu
a komparatívne výhody OECD v oblasti digitálnej politiky, ako je napr. tvorba medzinárodných štandardov v jednotlivých sektorových politikách.
Po predstavení témy MCM prebehlo na jeseň 2018 aj rokovanie s hlavnou ekonómkou OECD Laurence Boonovou, s ktorou sme diskutovali o príprave Ekonomického

Job Creation and Local Economic Development 2018. Preparing for the Future of Work. Paríž, OECD,
2018, s. 19. Dostupné na https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264305342-en.pdf?expires=1599585087 & id=id & accname=guest & checksum=A013681C47F2AF92832217F560937C09
(prístup 15. 9. 2020).
20

Viac informácií o zasadnutí ministrov G20 pozri na oficiálnej webovej stránke japonskej vlády https://
www.japan.go.jp/g20japan/ (prístup 15. 9. 2020).
19
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výhľadu OECD, prezentovaného tradične na zasadnutí MCM. Na stretnutí 5. decembra 2018 bolo našou požiadavkou a návrhom reflektovanie témy MCM ako
jeho špeciálnej kapitoly.

•

•

TÉMY PREDCHÁDZAJÚCICH ŠTYROCH MCM OECD
•
•
•
•

2015 (Holandsko) Odblokovanie investícií podporujúcich udržateľný rast
a zamestnanosť (Unlocking Investment for Sustainable Growth and Jobs)
2016 (Čile) Zvyšovanie produktivity pre inkluzívny rast (Enhancing Productivity for Inclusive Growth)
2017 (Dánsko) Globalizácia prospešná pre všetkých – lepší život pre všetkých
(Making Globalisation Work: Better Lives for All)
2018 (Francúzsko) Prebudovanie základov multilateralizmu pre zodpovednejšie, efektívnejšie a inkluzívnejšie výstupy (Reshaping the Foundations of
Multilateralism for More Responsible, Effective And Inclusive Outcomes)

•

•

ZRIADENIE MEDZIREZORTNEJ PRACOVNEJ SKUPINY
Prevažná časť prípravy a realizácie zasadnutia MCM sa týka činnosti stálej misie
danej predsedníckej krajiny a je ňou aj primárne zastrešovaná. Je prínosom, keď
vedúci stálej misie predsedníckej krajiny, ako aj jej diplomati dôverne poznajú prácu OECD a majú skúsenosti z predchádzajúcich dvoch až troch zasadnutí MCM.
Stále pritom platí, že dokiaľ sa krajina nezhostí predsedníckej úlohy, nemá plnohodnotnú predstavu o fungovaní celej organizácie.
Kľúčovú úlohu v celom procese prípravy zohráva domáce zázemie, čiže podpora
relevantných domácich rezortov v predsedajúcej krajine. Z toho dôvodu vláda materiálom schváleným 11. apríla 2018 ustanovila zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny (MPS),21 ktorú koordinovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Na účel úspešnej realizácie predsedníctva v MCM sa uskutočnili
nasledujúce zmeny:

Návrh kandidatúry Slovenskej republiky na predsedníctvo Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na ministerskej úrovni v roku 2019. Uznesenie vlády SR č. 145/2018 (číslo materiálu
UV12984/2018), 11. 4. 2018. Dostupné na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22768/1 (prístup
15. 9. 2020).

Personálna a odborná stabilita: V období od júna 2018 do júna 2019 nebola
na Stálej misii SR pri OECD zrealizovaná žiadna rotácia vyslaných diplomatických pracovníkov, najmä tých, ktorí pokrývali kľúčové témy MCM (ministerstvo
financií, hospodárstva, školstva).
Posilnenie personálnych kapacít: Podarilo sa posilniť personálnu kapacitu
Stálej misie SR pri OECD o expertku Inštitútu finančnej politiky MF SR Soňu
Muzikářovú (od decembra 2018 do júna 2019). Takisto sa podarilo kapacitne
posilniť riadiaci Odbor medzinárodných ekonomických organizácií (OMEO)
MZVEZ SR, ktorý pokrýva agendu OECD, o jednu pracovníčku. Hlavným kontaktným bodom v ústredí ministerstva počas celého predsedníctva bol OMEO
pod vedením riaditeľky Lenky Mihálikovej. Na výkon celej agendy mala 2 pracovníčky – Denisu Husárovú a Ivetu Kompišovú.
Medzirezortný koordinačný orgán: MPS bola zriadená na zastrešenie obsahovej náplne, organizácie a logistiky pod vedením MZVEZ s účasťou ostatných
rezortov, predovšetkým ministerstiev financií, hospodárstva, životného prostredia, školstva, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
a ďalších. MPS viedla riaditeľka OMEO.
Vyčlenenie finančných zdrojov: Vláda vyčlenila finančné zdroje potrebné na
realizáciu predsedníctva, a to vo výške 410 000 €, ktoré boli primárne určené
a využité na:
> poskytnutie dobrovoľného príspevku na Fórum OECD (tradícia predsedníckej krajiny),
> posilnenie personálnych kapacít,
> logistické zabezpečenie,
> kultúrno-prezentačné aktivity SR.

Dokiaľ sa krajina nezhostí predsedníckej úlohy, nemá polnohodnotnú predstavu
o fungovaní celej organizácie.
MPS sa schádzala podľa potreby a v súlade s harmonogramom predkladania požadovaných materiálov zo strany predsedníckej krajiny a byra MCM na rokovania Rady
OECD. V rámci ranej fázy procesu prípravy zostavila Stála misia SR pri OECD harmonogram a kalendár potrebných procesných krokov tak, aby SR ako predsednícka krajina bola schopná predložiť materiály do elektronického vnútorného systému
OECD – O.N.E. – v požadovanej kvalite najmenej sedem dní pred zasadaním Rady.22

21
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V súlade s pravidlom Rady OECD. Toto pravidlo vytvára príležitosť, aby členské krajiny a sekretariát
konzultovali obsah príprav s ústrediami jednotlivých krajín a riaditeľstvami OECD a pripravili sa tak na
ďalšiu fázu diskusie na zasadnutí Rady.
22
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Komplikovanosť procesu a plánovania tkvela aj v tom, že Rada OECD nezasadá
v rovnaké dni mesiaca. V závere procesu prípravy sa MPS schádzala a komunikovala v zúženom formáte v zložení tých rezortov, pri ktorých sa predpokladala účasť
ich ministrov na samostnom zasadnutí MCM (financií, hospodárstva, životného
prostredia, školstva, zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu). O výstupoch a priebehu prípravy MCM
boli informované aj zastupiteľské úrady SR v členských krajinách OECD.

PRAVIDELNÁ KOMUNIKÁCIA S ČLENSKÝMI KRAJINAMI
A SO SEKRETARIÁTOM OECD
Vedenie OECD na čele s generálnym tajomníkom pred každým zasadnutím Rady
zvoláva zasadnutie byra o príprave MCM (okrem samotného byra sa na ňom spravidla zúčastňujú zástupcovia generálneho tajomníka OECD, riaditelia OECD relevantní v súvislosti s témou MCM) s cieľom prediskutovať kroky a štádiá prípravy

predsedníctva23. Stretnutia byra MCM boli vždy vhodnou príležitosťou komunikovať
aktuálne problematické oblasti, stanoviská členských krajín a i. Stalo sa dobrým
zvykom, že pred oficiálnymi stretnutiami byra si slovenské predsedníctvo neformálne zvolalo podpredsednícke krajiny. Počas týchto stretnutí sme si vždy ujasnili
priority a zjednotili argumentačné línie. Po každom zasadnutí Rady OECD, ktorého súčasťou bola diskusia aj o MCM 2019, sme zas mávali v OECD spoločný obed
s cieľom prediskutovať a zhodnotiť závery zasadnutia k jeho príprave. Nastavili
sme si tak v rámci byra otvorenú a efektívnu komunikáciu a vytvorili konštruktívnu
spoluprácu.
Prioritnou ambíciou bolo komunikovať otvorene, transparentne a s cieľom
nachádzať konsenzus.
Dialóg s členskými krajinami prebiehal – väčšinou raz za mesiac – podobne v rôznych neformálnych formátoch, ako sú obedy veľvyslancov členských krajín EÚ,
krajín G7, malých členských krajín OECD, žien – stálych predstaviteliek a veľvyslankýň pri OECD, nordických krajín a i. Tie poskytujú prostredníctvom členov byra
možnosť aktualizovať informácie o stave príprav zasadnutia MCM. V súvislosti
s prípravou sme mali i niekoľko samostatných brainstormingov na úrovni vedúceho zastúpenia EÚ pri OECD alebo bilaterálnych rokovaní, napr. s delegáciou USA
pri OECD. Prioritnou ambíciou bolo komunikovať a konzultovať otvorene, transparentne a s cieľom nachádzať konsenzus pred zasadnutiami Rady OECD.

›› Príprava si vyžadovala množstvo diskusií v rôznych formátoch. Ten najčastejší bol formát

členských krajín Európskej únie v OECD (v mesačnej frekvencii). Dňa 1. októbra 2018 obed hostila
Slovenská republika za prítomnosti generálneho tajomníka OECD Ángela Gurriu
(Foto: Stála misia SR pri OECD)
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Diskusie zahŕňajú obsahovú aj logistickú stránku.
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ROK PRÍPRAVY ZASADNUTIA
MCM OECD 2019

Predsednícka krajina funguje paralelne v dvoch rovinách – na pôde OECD rokovaním s členskými krajinami a so sekretariátom OECD (najmä príprava dokumentov
na MCM) a takisto v domácom prostredí pri budovaní povedomia o predsedníctve
v samotnej štátnej administratíve, odbornej komunite a u vládnych predstaviteľov
na úrovni predsedu vlády SR. Z toho dôvodu Stála misia SR pri OECD, v spolupráci
s MPS, primerane fázovala od mája 2018 do mája 2019 kalendár jednotlivých stykových aktivít, konzultácií OECD a SR.
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TATRA SUMMIT
KĽÚČOVÉ PRÍPRAVNÉ KROKY PREDSEDNÍCTVA SR
NA MCM OECD
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
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Jún 2018 – počas MCM 2018 Rada OECD schválila slovenské predsedníctvo
na MCM OECD v roku 2019.
September 2018 – Rada OECD odsúhlasila dve podpredsednícke krajiny MCM
2019: Kanadu a Kórejskú republiku.
Október 2018 – Rada OECD schválila tému MCM 2019: „Využitie digitálnej
transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“.
Október 2018 – na GLOBSEC Tatra Summite prebehlo rokovanie predsedu vlády SR a generálneho tajomníka o príprave predsedníctva na MCM 2019.
December 2018 – slovenské predsedníctvo predložilo na zasadnutí Rady OECD
prvý návrh anotovanej agendy MCM 2019.
Február 2019 – uskutočnilo sa bilaterálne rokovanie predsedu vlády SR s generálnym tajomníkom OECD v Bratislave (prezentácia Ekonomického prehľadu
OECD o SR).
Marec 2019 – predseda vlády SR Peter Pellegrini otvoril na pôde OECD Digitálny samit. Zarezonoval odkaz predsedu vlády SR na „digitálny humanizmus“
ako model digitálneho sveta, o ktorý by sme sa mali usilovať spoločnými silami – tvorbou relevantných politík. Na okraj sa uskutočnilo bilaterálne rokovanie
predsedu vlády SR s generálnym tajomníkom OECD.
Apríl 2019 – návšteva veľvyslancov členských krajín OECD v SR (Bratislava
2. – 4. apríl 2019), ktorí sa zúčastnili na tradičných konzultáciách generálneho tajomníka OECD s predstaviteľmi BIAC/TUAC a členmi vlády SR (išlo o prvú
účasť veľvyslancov členských štátov na konzultáciách BIAC/TUAC v predsedníckej krajine). V rámci programu sa prezentovali inovatívne slovenské firmy
v oblasti digitalizácie.
Apríl 2019 – začali sa rokovania o ministerskom vyhlásení. Ambíciou slovenského predsedníctva bolo zamerať ho na aspekty digitalizácie, o ktorých sa
bude diskutovať počas MCM 2019, a pridanú hodnotu OECD pri riešení jednotlivých výziev spojených s digitálnou transformáciou.
Máj 2019 – bola schválená anotovaná agenda MCM OECD 2019. (Ku konečnému schváleniu agendy MCM 2019 došlo až na začiatku zasadnutia MCM 2019.)
Obsahuje program, ako aj krátke anotácie k jednotlivým blokom MCM: úloha
vlád a medzinárodnej spolupráce, posilňovanie aktérov spoločnosti na využitie
potenciálu digitálnej transformácie – úloha zamestnanosti, zručností a vzdelávania, využitie potenciálu digitálnej transformácie na udržateľnosť a vyšší
životný štandard, obchodná agenda v digitálnom veku.
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Generálny tajomník OECD Ángel Gurría bol na Tatra Summite, ktorý sa konal
5. – 6. októbra 2018, ocenený cenou GLOBSEC European Award, ktorú uviedol
a odovzdal generálnemu tajomníkovi podpredseda vlády a minister financií SR
Peter Kažimír. Počas Tatra Summitu rokoval Ángel Gurría s predsedom vlády
Petrom Pellegrinim, podpredsedom vlády Petrom Kažimírom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom. Vystúpil tiež v panelovej diskusii „Využitie výhod digitálnej revolúcie“ (Reaping the Rewards of Digital
Revolution), rokoval v uzavretom formáte s ministrami krajín V4, Francúzska a Nemecka24 a napokon poskytol štyri rozhovory pre slovenské médiá (Hospodárske
noviny, TA3, RTVS, Pravda)25.

›› Osobnosťou Tatra Summitu 2018 bol Ángel Gurria, generálny tajomník OECD, ktorý sa stal
nositeľom ceny GLOBSEC European Award (Foto: GLOBSEC)

Správa z podujatia GLOBSEC Tatra Summit, 5. – 6. októbra 2018, č. 142642/2018, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2018.
24

Texty v tlačených médiách sú k dostupné na: V. Amrich, Šéf OECD exkluzívne v HN: Obchodná vojna zbrzdí svet, Hospodárske noviny, 8. 10. 2018. Dostupné na https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1821455-sef-oecd-lokomotiva-rastu-straca-paru (prístup 15. 9. 2020); A. Matišák, Šéf OECD: Nemôžeme mať len miliardárov a chudobných, Pravda, 12. 12. 2018. Dostupné na https://spravy.pravda.sk/
svet/clanok/494777-sef-oecd-nemozeme-mat-len-miliardarov-a-chudobnych/(prístup 15. 9. 2020).
25
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ROKOVANIE S MINISTROM FINANCIÍ
•

Potvrdenie témy a dátumu zasadnutia Rady na ministerskej úrovni (MCM)
2019. Obe strany vyjadrili vôľu spolupracovať a zástupcovia SR zdôraznili svoj
silný záväzok vo vzťahu k predsedníctvu a pripravenosť reflektovať plánované
výstupy OECD, ako bude napr. ukončenie horizontálneho projektu OECD Going Digital a následná konferencia – Digitálny samit – zorganizovaná na prediskutovanie výstupov (11. – 12. marec 2019). Generálny tajomník OECD poukázal
na potrebu silného a pripraveného predsedníctva vzhľadom na komplikovanosť medzinárodnej situácie (kríza multilateralizmu, postoje USA).

Generálny tajomník OECD počas rokovania poukázal na potrebu silného a pripraveného predsedníctva vzhľadom na komplikovanosť medzinárodnej situácie.

•

ROKOVANIE S MINISTROM LAJČÁKOM
•

•

•

•

•
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Dobrovoľný príspevok SR do OECD vo výške 1 milión eur. (Dohoda bola podpísaná na okraj Tatra Summitu medzi generálnym tajomníkom OECD a ministrom financií, so špecifikáciou financovania konkrétnych aktivít a projektov.)
Generálny tajomník OECD tento záväzok považuje za prejav angažovanosti SR
v OECD a silný signál pri preberaní predsedníctva.
Príprava Ekonomického prehľadu SR 2019. Generálny tajomník OECD informoval premiéra o jeho obsahu – nad rámec makroekonomického rámca bol zameraný na dve špecifické sektorové témy: i) zapojenie SR do globálnych hodnotových
reťazcov a ii) sociálne a ekonomické postavenie rómskej komunity. Nasledujúcim bodom boli ďalšie kroky prípravy: politická misia (22. – 23. október 2018),
prerokovanie v relevantnom výbore OECD (10. december 2018) a prezentácia
hlavných posolstiev v SR (február 2019) za účasti generálneho tajomníka OECD,
o čo požiadali obaja naši najvyšší predstavitelia. Predseda vlády SR oboznámil
generálneho tajomníka OECD s programom, ktorý vláda SR začína uskutočňovať v oblasti zamestnávania Rómov, čo by už mohlo – či malo – byť reflektované
v ekonomickom prehľade SR.
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj. Predseda vlády SR poďakoval za asistenciu
OECD pri formulovaní národnej stratégie SR na implementáciu udržateľných
rozvojových cieľov (SDG) (vtedy ešte v kapacite podpredsedu vlády SR). Generálny tajomník OECD uviedol, že SR je jednou z tých krajín, ktoré tieto ciele poňali
ako základný rámec na 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 v tomto procese pripravená
byť nápomocná.
Hodnotenie systému rozvojovej pomoci (ODA) SR vo Výbore OECD pre rozvojovú spoluprácu (DAC), ktoré prebehlo 26. septembra 2018. Generálny
tajomník OECD odovzdal predsedovi vlády publikáciu. SR podporila myšlienku
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jej prezentácie na Slovensku spolu s prioritami pripravovanej strednodobej
stratégie ODA. Tá sa uskutočnila v Bratislave 24. apríla 2019.26
Vyšehradská skupina. Generálny tajomník OECD sa zaujímal o vývoj v regióne
V4. Predseda vlády ho zároveň oboznámil s prioritami slovenského predsedníctva v skupine. Generálny tajomník ponúkol pomoc pri príprave argumentačnej bázy pri problémových, politicky citlivých otázkach založenej na dôkazoch
(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.

Predsedníctvo SR v OBSE a OECD. Minister oboznámil generálneho tajomníka OECD s plánovanými prioritami predsedníctva SR v OBSE a vyjadril záujem
na prepojení priorít s predsedníctvom SR v OECD, ktorými sú predovšetkým
aktivity organizácie v regióne Eurázie a pomoc reformnému úsiliu na Ukrajine.

›› Minister Miroslav Lajčák a generálny tajomník OECD Ángel Gurría počas diskusie o prienikoch
dvoch slovenských predsedníctiev v roku 2019, OECD a OBSE (Foto: MZVEZ SR)

OECD Development Co-operation Peer Reviews: Slovak Republic 2019, OECD, 14. 2. 2019. Dostupné na https://www.oecd.org/slovakia/oecd-development-co-operation-peer-reviews-slovak-republic-2019-9789264312326-en.htm (prístup 15. 9. 2020).
26
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Predstavením slovenských priorít v oboch inštitúciách sleduje SR dve ambície:
i) prispieť k napĺňaniu dvoch strategických záujmov SR – implementácie SDG
(príprava vízie krajiny) a rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ; ii) synergicky a konzistentne pôsobiť na pôde všetkých medzinárodných organizácií,
vrátane presadzovania priorít predsedníctva SR vo V4.
Príprava predsedníctva SR v OECD. Obaja predstavitelia spravili základnú
rekapituláciu realizovaných a plánovaných krokov (téma, dátum, účasť ministrov, prepojenie s prioritami G20 a G7, plánované výstupy MCM).
Vyšehradská skupina. V kontexte situácie v tomto zoskupení generálny tajomník zopakoval ponuku, o ktorej diskutoval s predsedom vlády SR.
Ukrajina. Generálny tajomník OECD sa zaujímal o názor ministra na situáciu na Ukrajine a potvrdil, že OECD chce ďalej aktívne pomáhať v reformnom
úsilí ukrajinskej vlády. Týka sa to viacerých sektorov, no najmä reformy verejnej správy a boja s korupciou. OECD vedie dialóg s Ukrajinou, ktorý otváral
generálny tajomník spolu s ministrom Lajčákom v roku 2015 (rámcom dialógu
je Memorandum o porozumení medzi Ukrajinou a OECD a následne prijatý
akčný plán, ktorý bol v roku 2018 aktualizovaný).27
SDG a rozvojová pomoc. Minister Lajčák ocenil dialóg s OECD počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia OSN (financovanie rozvoja, pomoc SR). Vyzdvihol tiež výsledky prvého peer review systému oficiálnej
rozvojovej pomoci SR vo Výbore OECD pre rozvojovú spoluprácu, ktoré vníma
ako usmernenie na prípravu strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce.28
Uvítal možnosť prezentovať základné posolstvá hodnotenia s prioritami stratégie (január 2019).

KONZULTÁCIE SO STÁLYM ZASTÚPENÍM SR PRI EÚ
A VYŠEHRADSKÁ DIMENZIA
V kontexte prekrývania agendy EÚ a OECD sme spolu s veľvyslancom SR pri EÚ
prišli s myšlienkou pravidelných spoločných konzultácií. Ide o ambíciu oboch úradov o systematickejšie zlaďovanie svojej agendy a konzistentného presadzovania
pozícií SR v týchto dvoch inštitúciách. Prvé spoločné rokovanie predstaviteľov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a Stálej misie SR pri OECD sa uskutočnilo 8. októbra

Viac informácii o dialógu s Ukrajinou je dostupných na webovej stránke https://www.oecd.org/fr/
sites/-gabaritsiteprojet/documents/ukraine-and-the-oecd.htm (prístup 15. 9. 2020).
27

Pozri Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 30. 1. 2019. Dostupné na https://www.slovakaid.sk/sites/default/
files/strednodoba_strategia_rozvojovej_spoluprace_sr_2019-2023.pdf (prístup 15. 9. 2020).
28
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2018 v Paríži.29 Úvodné rokovanie bolo zamerané prednostne na diskusiu o blížiacom sa predsedníctve SR na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni v roku
2019. Cieľom preto bolo najmä prediskutovať aktuálne agendy EÚ a OECD v oblasti digitálnej transformácie a zabezpečiť konzistentnosť prezentácie postojov SR
k jednotlivým jej aspektom (zdaňovanie, nové finančné technológie, rozvoj zručností, vzdelávací systém, umelá inteligencia a i.). 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.
Na úvod rokovania som informovala o dátume MCM (22. – 23. máj 2019) a jeho
hlavnej téme, „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti
a výzvy“. Zároveň som predstavila ambíciu SR, ktorou bola snaha prepojiť aktuálne agendy EÚ a OECD. Stručne som oboznámila delegáciu Stáleho zastúpenia
SR pri EÚ o spôsobe práce OECD, jej pracovných skupín a výborov aj o samotnom
priebehu MCM. Informovala som ich o skutočnosti, že ako podpredsednícke krajiny boli schválené Kanada a Južná Kórea, a o časovom harmonograme, ktorého
nastavenie umožňuje do konca roka predložiť na rokovanie Rady OECD prvý návrh
anotovanej agendy zasadnutia MCM (kompetencia predsedníckej krajiny). Ako
predsednícka krajina nemáme v pláne vypracovať také rozsiahle dokumenty, ako
to bolo počas predsedníctva Francúzska (2018). Stálemu zastúpeniu som oznámila, že slovenské predsedníctvo má ambíciu, aby MCM OECD 2019 prijala spoločné
vyhlásenie ministrov (Ministerial Statement). Vzhľadom na súčasnú komplikovanosť multilaterálnej agendy (najmä postoje USA) som však opatrne konštatovala, že
je značne reálne prijatie len tzv. zhrnutia predsedajúcej krajiny (Chair’s Summary),
pričom treba uviesť, že na predchádzajúcich dvoch MCM vyhlásenie prijaté nebolo.
Na stretnutí sme požiadali zástupcov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ o šírenie relevantných dokumentov a aktuálnej agendy vzťahujúcej sa k agende predsedníctva
SR. Zástupca stáleho zastúpenia R. Repa ocenil rokovanie okrem iného v súvislosti
s plánom SR v najbližšom čase vypracovať národnú stratégiu digitalizácie, ktorú
bude vhodné využiť ako základ aj pri príprave čiastkových materiálov na MCM
2019. Podrobne boli prediskutované oblasti, ktoré by mohli byť predmetom
agendy MCM 2019 zameranej na finančné a ekonomické aspekty digitálnej transformácie. Zástupcovia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ navrhli nasledujúce okruhy:

Správa z konzultácií so SZ Brusel dňa 8. 10. 2018 v Paríži, č. 142886/2018, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2018. Delegácie viedli veľvyslanci SR pri EÚ
a OECD, na rokovaní sa zúčastnili za Stále zastúpenie SR pri EÚ veľvyslanec a stály predstaviteľ Stáleho
zastúpenia SR pri EÚ P. Javorčík, P. Paluš, M. Kohútik, K. Šaško a R. Repa a za Stálu misiu SR pri OECD
veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD I. Brocková, D. Jurík a T. Besedič.
29

i) nové finančné technológie (FinTech); ii) zdaňovanie digitálnych firiem a iii) investície do digitalizácie. Téma nových finančných technológií, 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, pretože v súčasnosti nemožno nájsť dohodu ani v rámci EÚ.
Cieľom diskusie s predstaviteľmi Stáleho zastúpenia SR pri EÚ bolo
prediskutovať aktuálne agendy EÚ a OECD v oblasti digitálnej transformácie
a zabezpečiť konzistentnosť prezentácie pozícií SR k jednotlivým jej aspektom
v oboch medzinárodných organizáciách.
Bolo dohodnuté, že v nasledujúcich týždňoch majú oba úrady konzultovať prípravu návrhu anotovanej agendy MCM 2019, ako aj ďalšie kroky prípravných prác. Na
záver rokovania bol zástupcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ prezentovaný súčasný
stav horizontálneho projektu OECD Going Digital,30 ktorý sa začal realizovať v roku

2017 a skladal sa z troch pilierov. Prvý pozostával z troch projektov, ktorými sú scenáre digitálnej transformácie, používanie digitálnych technológií na lepšiu verejnú
správu a digitálna bezpečnosť. Druhý pilier zahŕňal prácu na rôznych aspektoch digitálnej transformácie, ktorá sa uskutočňuje v špecifických oblastiach sektorových
politík. Výstupom projektu bolo 135 analytických a odporúčacích publikácií. Tretí
pilier bol venovaný prierezovým témam, akými sú práca a zručnosti v digitálnom
veku, vplyvy digitalizácie na produktivitu, blahobyt v digitálnom veku a meranie
digitálnej transformácie. Príprava agendy MCM 2019 vychádzala z výstupov tohto
projektu, ktorý bol zavŕšený koncom roka 2018 a zohľadňoval pripravovanú aktualizáciu Stratégie zručností OECD.31

DIGITALIZÁCIA AKO NÁSTROJ NA URÝCHLENIE
EKONOMICKEJ KONVERGENCIE
Stála misia SR pri OECD navyše v spolupráci so stálymi misiami krajín V4 zorganizovala 11. októbra v OECD konferenciu „Digitalizácia ako nástroj ekonomickej konvergencie“, jedno z prvých podujatí venovaných téme súvisiacej s témou predsedníctva SR na MCM 2019.32 Dva panely zostavené z odborníkov krajín V4 a OECD
diskutovali o ekonomickom postavení vyšehradských krajín a ich približovaniu sa
životnému štandardu krajín EÚ. Konštatovalo sa, že krajiny V4 od vstupu do OECD
a EÚ prešli náročnou reformnou cestou s hmatateľnými hospodárskymi výsledkami. Pokiaľ však ide o úroveň ich životného štandardu, za vyspelejšími ekonomikami EÚ a OECD stále zaostávajú. Hlavným zdrojom rozdielu je produktivita práce,
investície do ľudských zdrojov a znalostnej ekonomiky a mobilita pracovného trhu.
V oblasti digitálnej transformácie sa vystupujúci dotkli inštitucionálneho uchopenia digitálnej zmeny na národnej úrovni a zároveň diskutovali o možných prepojeniach, inšpiráciách v rámci regiónu, ako aj vo vzťahu k práci OECD. Organizácia
v roku 2018 finalizovala horizontálny projekt Going Digital. Jeho výstupom boli odporúčania pre vlády jednotlivých krajín na tvorbu politík s cieľom využiť pozitívne
aspekty digitalizácie – z hľadiska prípravy zručností pracovnej sily, adaptácie na
nové technológie a prípravy inteligentných riešení na zlepšenie životného štandardu obyvateľstva.

›› Keďže EÚ predstavuje pre SR základný rámec pre tvorbu politík, tému a ambície

predsedníctva v OECD sme konzultovali aj s tímom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ (Pariž
8. október 2018) (Foto: Stála misia SR pri OECD)
31

Informácie na http://www.oecd.org/skills/ (prístup 15. 9. 2020).

Správa z V4 konferencie: Digitalizácia ako nástroj pre urýchlenie ekonomickej konvergencie, uskutočnenej 10. 10. 2018 v Paríži, č. 148464/2018, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky, 2018.
32

Viac o projekte pozri na oficiálnej webovej stránke http://www.oecd.org/going-digital/ (prístup
15. 9. 2020).
30
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PRÍPRAVA FÓRA OECD

Súčasťou Týždňa OECD je každý rok aj Fórum OECD, ktorého príprava je plne
v kompetencii sekretariátu OECD. Predsednícke trio MCM vie vdýchnuť smerovanie agende fóra (prepojenosť s témou MCM), a pochopiteľne, zároveň má záujem
o participáciu čo najväčšieho počtu účastníkov zo svojich krajín.
Už v lete (24. júla 2018) som v rezidencii hostila Anthonyho Goocha, riaditeľa OECD
pre verejné záležitosti (PAC), a jeho zástupkyňu Catherine Candeovú.33 Hlavnou
témou pracovného obeda bola príprava Fóra OECD 2019 a náležitosti prvej fázy
jeho príprav – prediskutovanie dĺžky fóra, konzultácie v SR, kultúrna prezentácia
a brainstorming v súvislosti s celkovou prezentáciou Slovenska na fóre, téma budúcnosti pracovného trhu a jeho prepojenosti s témou digitalizácie. Na tomto
obede sme pochopili, že Slovensko je v komunite OECD neznámou krajinou. Túto
skutočnosť sme pretavili na príležitosť prezentovať našu krajinu prostredníctvom
zvolenej témy, teda moderne, cez digitálne unikátne riešenia.

Správa z pracovného obedu s A. Goochom, 24. 7. 2018, Paríž, č. 103761/2018, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 2018.
33
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TERMÍN A MIESTO KONANIA FÓRA
Cieľom slovenského predsedníctva MCM OECD bolo mať čo najmenší presah fóra
s MCM v záujme lepšej organizácie a logistického zabezpečenia celého Týždňa
OECD. Za roky praxe sa logistika ukázala jednou z hlavných problematických otázok, ktorým členské krajiny počas neho čelia. Môj návrh spočíval v otvorení fóra
v pondelok (predbežne sme počítali s prvým júnovým týždňom, t. j. 3. júna 2019
na obed; v tej chvíli však termín nebol definitívne potvrdený), s pokračovaním
počas celého utorka a so záverom v stredu doobeda, pričom presah medzi fórom
a MCM by predstavovalo len zverejnenie Ekonomického výhľadu OECD (tradičný
výstup MCM, ako aj fóra, mediálne najzaujímavejší). A. Gooch naznačil, že PAC
predloží návrhy na jednotlivé možnosti termínu fóra. Za dôležitú súčasť Týždňa
OECD označil aj podujatia B20/G20, ktoré spoločne s poradnými orgánmi BIAC
(súkromný sektor) a TUAC (odbory) čím ďalej, tým viac zvyšujú svoju viditeľnosť
v rámci OECD a naberajú na dôležitosti.
Predsednícke trio MCM vie vdýchnuť smerovanie agende fóra (prepojenosť
s témou MCM), a pochopiteľne, zároveň má záujem o participáciu čo najväčšieho
počtu účastníkov zo svojich krajín.
Riaditeľ Gooch zdôraznil fakt, že konanie fóra v Konferenčnom centre OECD má
aj svoje výhody (v minulosti to tak nebolo a aj dátumy fóra a MCM boli oddelené) –
v prvom rade finančné, keďže PAC má limitovaný rozpočet a v prípade fóra nemá
povinnosť financovať prenájom centra, a v druhom rade priestorové, pričom Konferenčné centrum OECD zhodnotil ako najlepšie v Paríži.
Za jednu z najdôležitejších častí a pridaných hodnôt Fóra OECD označil prepojenie
medzi ministrami a občianskou spoločnosťou („aktérmi skutočného sveta“), ktorá je dôležitá pre implementáciu politík. Toto prepojenie a tradíciu by sekretariát
OECD jednoznačne zachoval aj počas ďalších predsedníctiev ako dobrú prax.
Za jeden z najdôležitejších aspektov Fóra OECD označil A. Gooch prepojenie
medzi ministrami a občianskou spoločnosťou („aktérmi skutočného sveta“), ktorá
je dôležitá pre implementáciu politík.
A. Gooch informoval, že každý rok sa približne mesiac až dva pred Týždňom
OECD (čiže v marci či apríli) odohrávajú konzultácie TUAC a BIAC (boli plánované v programe slovenského predsedníctva), ktoré predstavujú jediné podujatie
predsedníctva formálne sa konajúce v predsedníckej krajine. Túto možnosť označil
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za skvelú príležitosť na zviditeľnenie OECD a zvýšenie povedomia o nej na Slovensku. Predsednícka krajina má tak možnosť prezentovať členstvo v OECD, ako aj to,
k čomu prispel jej vstup a aký prospech naopak prinieslo členstvo jej. V prípade
SR pritom išlo už o dvadsaťročné členstvo v tejto organizácii. Podľa A. Goocha je
dôležité poukázať na to, akým spôsobom zmenila OECD politiky a životy v krajine,
aké hodnoty priniesla na Slovensko, prípadne akým spôsobom sa internacionalizovalo a v ktorej oblasti jeho obyvatelia pocítili skutočnú zmenu. Ako príklad uviedol adaptáciu na digitalizovanú spoločnosť, v rámci ktorej sa preukazuje funkcia
OECD ako „poistky“ do budúcnosti, hoci „nevieme, čo presne prinesie“. Ako ďalšie
možnosti šírenia povedomia o OECD doplnil organizáciu návštev skupín žiakov zo
stredných či vysokých škôl, prezentáciu prostredníctvom poslancov NR SR aktívnych v rámci Parlamentnej siete OECD (jej najbližšie zasadnutie sa konalo v októbri
2018) a šírenie informácií o umiestnení SR v rámci Indexu lepšieho života OECD,
keďže je to viditeľná téma, prostredníctvom ktorej sa OECD profiluje.

PREZENTÁCIA SLOVENSKA POČAS FÓRA
Riaditeľ Gooch pripomenul, že predsednícku krajinu možno počas Týždňa OECD prezentovať rôznymi spôsobmi – od nadrozmerných televíznych obrazoviek sprostredkúvajúcich silné národné stránky (Čile a ťažba v banských regiónoch) cez interaktívne výstavy (Holandsko a stúpajúca hladina vody) až po divadlo (Japonsko).
Zároveň uviedol, že pri propagácii predsedníckych krajín sa každoročne využívajú
aj inštitúcie podporujúce cestovný ruch a obchod v predsedníckej krajine. Majú
rozsiahle skúsenosti s tým, čo je atraktívne pre zahraničných občanov. Vzhľadom
na fakt, že na Slovensku sa etablovali viacerí výrobcovia automobilov, domnieval
sa, že jednou z možností reklamy je použiť ich autá na prepravu členov delegácie,
rečníkov či prezentátorov z ubytovacích zariadení do OECD.
Ako podporu brainstormingu pri hľadaní čo najvhodnejšieho prezentačného materiálu o SR kládol A. Gooch dôraz na „naj“: Čo nám napadne ako prvé, keď sa povie
„to najlepšie zo Slovenska“? A práve to by malo figurovať na Fóre OECD. Pravda je,
že aj pre komunitu členských krajín OECD je Slovensko relatívne neznáma krajina.
Jedným z návrhov A. Goocha bolo zviditeľnenie prostredníctvom športu a športových osobností, ako sú napríklad Dominika Cibulková a Peter Sagan, keďže šport
je oblasť spájajúca ľudí a vyvolávajúca záujem verejnosti. Navrhol, aby SR zvážila
možné slovenské osobnosti, ktoré by mohli počas fóra prezentovať svoju prácu
a dosiahnuté úspechy, a zároveň to, aký druh ministrov by bol vhodný na diskusie
s ministrami počas Fóra 2019 (pri tejto príležitosti pripomenul aj veľmi dôležitý
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podľa neho vhodne zvolenou zastrešujúcou témou, ktorá je schopná obsiahnuť
všetky sektorové politiky. Týka sa všetkých obyvateľov, a teda by mala byť stredobodom diskusie aj na medzinárodnej scéne. V oblasti budúcnosti práce navrhol
možnosť spolupráce s mladými Slovákmi, v rámci ktorej by SR mohla byť využitá
na prípadovú štúdiu. Jedným z potenciálnych spôsobov uchopenia témy digitalizácie je pokúsiť sa zodpovedať otázku, akým spôsobom ovplyvní digitalizácia ľudské
hodnoty. Zhodli sme sa, že dôležité je rozumieť faktu, že proces digitalizácie nie je
ukončený a v čase konania Týždňa OECD 2019 ani nebude, a preto základom je pozerať sa na spôsob a cestu vývoja digitalizácie a jej vplyvov (tranzície spoločnosti),
nie na jej konečné štádium.

›› Predsedníctvo je aj o prezentácii predsedníckej krajiny. Počas Týždňa OECD bol priestor
OECD obsadený slovenskými kultovými výrobkami: boli chytľavé, chutili (Foto: Peter Frolo)

prvok pri výbere vystupujúcich – ich jazykovú vybavenosť). Na prípravu prezentácie Slovenska bolo nutné zvážiť a navrhnúť:
• účasť slovenských firiem a startupov, ako sú napr. ESET, Neulogy Ventures, MultiplexDX, Gospace, Damalis, Meet’n’learn, Invisible Resources;
• úspešné zahraničné projekty realizované na Slovensku (spomenutý bol napr.
projekt Petra Vesterbacku zameraný na inovatívny spôsob výučby žiakov);
• slovenských vedcov, antropológov;
• slovenské kroje prezentované na nadrozmernej televíznej obrazovke;
• gastronomickú prezentáciu SR, pričom koktail Fóra 2019 a večera Fóra 2019
predstavujú priestor na predvedenie kulinárskeho majstrovstva najlepších slovenských kuchárov a najtypickejších slovenských jedál.

BUDÚCNOSŤ PRACOVNÉHO TRHU
Jednou z tém, na ktorú by sa PAC rád počas OECD Fóra 2019 zameral v súvislosti
s indikovanou témou slovenského predsedníctva (digitalizácia), je budúcnosť pracovného trhu, ktorá spôsobuje vážne obavy mladej generácie, najmä z pohľadu
penzií. A. Gooch označil túto tému ako vynikajúce prepojiteľnú s témou digitalizácie,
ktorá prinesie veľké zmeny v oblasti práce v najbližších dekádach. Digitalizácia bola
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›› Symbolom predsedníctva Slovenska bol „Facy“ v rôznych svojich podobách – machovej,
zrkadlovej, digitálnej (Foto: Peter Frolo)
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Dohodli sme sa na najvhodnejšej príležitosti na stretnutie zástupcov PAC OECD
so zástupcami vlády SR, s inými inštitúciami a kandidátmi na vystúpenia na jeseň
2018, s tým, že Stála misia SR pri OECD navrhne PAC niekoľko možných dátumov,
ktoré by boli z pohľadu disponibility uvedených subjektov najvhodnejšie (eventuálne zosúladenie termínu aj so zasadnutím medzirezortnej pracovnej skupiny
o príprave predsedníctva).

O PRÍPRAVE FÓRA
Obsah a prípravy Fóra OECD (Bratislava 23. novembra 2018) prezentovala riaditeľka Fóra OECD Willemien Baxová. Príprava je vo výlučnej kompetencii sekretariátu,
no predsednícka krajina má istý priestor a môže upriamiť jeho pozornosť na vhodných kandidátov na vystúpenia v jednotlivých častiach agendy fóra. Najväčšia
pridaná hodnota tejto udalosti je prepojenie medzi predstaviteľmi vlád a aktérmi

›› Naše motto bolo „Tvárou v tvár
so Slovenskom“. Facy umožňoval
digitálne vzdelávanie o Slovensku
(Foto: Peter Frolo)

z občianskej spoločnosti a podnikateľmi, ich vzájomná interakcia je dôležitá pre
implementáciu politík. Na prezentáciu boli preto prizvaní vybraní zástupcovia súkromného sektora, akademickej obce a občianskej spoločnosti pôsobiaci v oblasti informačných a komunikačných technológií v SR. Zámer bol preveriť pripravenosť a záujem firiem o tento druh zapojenia do prezentácie (úloha panelistov,
moderátorov), ale aj prezentovať OECD potenciál Slovenska a v diskusii hľadať
prieniky ponuky a dopytu. Na podujatí bola predvedená ukážka využitia unikátnej
slovenskej komunikačnej aplikácie sli.do.

›› Súčasťou Týždňa OECD je aj Fórum OECD. Predstaviť jeho prípravu a možnosti prezentácie

slovenských subjektov prišla do Bratislavy Willemien Baxová, riaditeľka Fóra OECD, 23. november
2018 (Foto: MZVEZ SR)
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Riaditeľka Baxová poukázala na to, že Fórum OECD oslovuje široké publikum, dbá
na rodovú, vekovú a regionálnu vyváženosť, pozýva overených odborníkov, ale má
záujem aj o začínajúce firmy a mladých ľudí s víziou riešenia problémov budúcnosti,
ktorí zároveň predstavujú najväčšie podnikateľské príležitosti. OECD pozýva svetových lídrov aj zástupcov regiónov, miest a obcí. Nielen témami, ale aj vizuálnou
identitou fóra sa snaží eliminovať polarizáciu spoločnosti, ktorá je momentálne
silnejúcim trendom. Vytvára platformu, kde sa generálny tajomník OECD usiluje
stretnúť s výkonnými riaditeľmi najväčších firiem sveta, ako aj s novinármi (Forum
Panel of Journalists, CEOs Roundtable). Fórum je koncipované ako séria podujatí
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rôzneho formátu (Parallel Panels, Idea Factories, Food for Thought, Discussion
Cafe, 15/15 Talks, Civic Engagement Hub, VR – Virtual Reality Demonstrations,
Better Life Complex, spoločenské podujatia, ako napríklad večera s generálnym
tajomníkom OECD).
Naznačila, že v roku 2019 sa bude OECD venovať predovšetkým budúcnosti práce,
trendom blockchain, digitalizácia, automatizácia a populácii vo veku 35 až 45
rokov, ktorej sa prichádzajúce zmeny najviac dotknú. W. Baxová uviedla, že príprava Fóra OECD 201934 je v počiatočnom štádiu, privítala možnosť tejto prezentácie a oboznámenia sa s potenciálom, ktorý SR ako predsednícka krajina ponúka.
Následne začala pracovať na vytvorení ponukového zoznamu slovenských firiem,
ktoré by mali záujem angažovať sa na príprave agendy fóra a boli relevantné v tejto súvislosti. Účasť slovenských subjektov bola predmetom dialógu so sekretariátom OECD až do posledných dní pred konaním Týždňa OECD.

Súhrnné informácie o programe a výstupoch OECD fóra sú dostupné na webovej stránke http://www.
oecd.org/forum/ (prístup 15. 9. 2020).
34
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PRVÉ PREDSTAVENIE
ANOTOVANEJ AGENDY MCM

Po vynaloženom úsilí byra MCM počas jesene sme boli schopní predložiť prvý
návrh anotovanej agendy MCM 2019 už na decembrové zasadnutie Rady OECD
(11. decembra 2018). Termín bol zvolený aj z taktického hľadiska – odchod na vianočné sviatky s rámcovou predstavou o základných blokoch programu MCM, na
ktorú potom nadväzovala príprava pozývacích listov pre ministrov členských krajín
s konkrétnejšou predstavou (vzhľadom na program aj výber ministrov členských
krajín). Nahratý živý príhovor premiéra k Rade OECD bol pre členské krajiny naším
prvým inovatívnym prekvapením.
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PRÍHOVOR PREDSEDU VLÁDY PETRA PELLEGRINIHO
na zasadnutí Rady OECD 11. decembra 2018
Vážený generálny tajomník, vážené veľvyslankyne a vážení veľvyslanci,
som nesmierne rád, že mám dnes možnosť sa vám týmto spôsobom prihovoriť.
Pôvodne som mal v pláne urobiť tak prostredníctvom videokonferencie – keďže
žijeme v digitálnej realite –, avšak práve teraz mám česť prijať na návšteve Slovenska srbskú predsedníčku vlády.
Práve prebieha prvé zasadnutie Rady OECD, na ktorom sa bude diskutovať o anotovanom návrhu programu každoročného zasadnutia Rady OECD na úrovni ministrov (MCM), ktoré sa uskutoční 22. až 23. mája 2019. Som hrdý na to, že MCM
bude predsedať práve moja krajina. Sme nielen odhodlaní, ale aj nadšení. Našou
ambíciou je pripraviť a zrealizovať úspešné MCM. Pre Slovensko je to prvá príležitosť od vstupu do OECD v roku 2000. Už teraz by som chcel poďakovať našim
podpredsedom – Kanade a Južnej Kórei – a sekretariátu za ich podporu a konštruktívnu spoluprácu.
Navrhujeme zamerať sa na digitálnu transformáciu. Je realitou, v ktorej žijeme.
Poskytuje mnoho príležitostí a predstavuje veľa výziev. Rapídny technologický pokrok a zmeny s ním spojené výrazne vplývajú na naše ekonomiky. Tak členské štáty
OECD, ako aj ich partneri majú jedinečnú príležitosť spojiť sily a vyťažiť maximum
z medzinárodnej koordinácie politík. Toto úsilie je kľúčom k vytvoreniu najlepších
podmienok pre našich občanov, aby uspeli v oblasti komplexných technológií
a prechodu na zelené hospodárstvo a zvládli prechod do digitálneho hospodárstva budúcnosti. Z tohto dôvodu sme za tému MCM navrhli Využívanie digitálnej
transformácie pre trvalo udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Je to téma, ktorá
sa týka nás všetkých, je perspektívna a navyše nás skôr spája, než rozdeľuje.
Prajeme si, aby sa MCM stalo platformou na diskusiu o skúsenostiach a praktických riešeniach jednotlivých členov, ale aj unikátnou príležitosťou pre OECD poskytnúť podporu vládam členských krajín pri riešení výziev, akými sú napríklad:
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i) príprava na budúce zmeny na trhu práce: skvalitnenie zručností, vzdelávacích
systémov a odbornej prípravy; ii) vytvorenie vhodného regulačného a daňového
rámca a pritom podpora hospodárskej súťaže a voľného obchodu (vládny rámec);
iii) podpora inovácií a vývoja digitálnych technológií, ako aj ich integrácia do širších hospodárskych stratégií (inteligentné riešenia pre lepší život); iv) podpora
digitálnej transformácie vrátane jej merania. Osobne by som veľmi ocenil interaktívnu výmenu názorov medzi ministrami.
Našou ambíciou ako predsedu MCM je zjednodušiť proces prípravy zasadnutia
a viesť ho tak, aby bolo participatívne a odrážalo názory členských štátov a vedenia sekretariátu. V diskusii by sme sa chceli zamerať na tie aspekty digitalizácie,
v ktorých má OECD komparatívnu výhodu a môže byť pridanou hodnotou, ako je
napríklad stanovenie noriem. A nakoniec by sme chceli doplniť výstupy OECD, ako
napr. marcovú ministerskú Digitálnu konferenciu, aktualizáciu Stratégie OECD
v oblasti zručností a ďalšie. Prirodzene, je žiaduce i prepojiť ho s výsledkami Skupiny pre globálnu stratégiu či prioritami predsedníctva skupín G7 a G20.
Očakávame štyri bloky MCM, pričom tri z nich sa budú konať vo forme samostatných skupín:
1. Odomknutie potenciálu digitálnej transformácie pre hospodársky rast: úloha
vlády a význam medzinárodnej spolupráce;
2. Posilnenie postavenia rôznych aktérov spoločnosti v digitálnom veku: úloha
pracovných miest, zručností a vzdelávania;
3. Realizácia digitálneho prísľubu pre udržateľnosť a celkový blahobyt;
4. Výhody digitálneho obchodu: politické riešenia a otázka jeho merania.
Na záver by som chcel využiť túto príležitosť, aby som vás pozval na Slovensko.
Inými slovami, bol by som rád, ak by ste sa všetci zúčastnili na návšteve do predsedníckej krajiny, ktorej cieľom je prezentácia lepších alebo inteligentnejších riešení
pre lepší život a udržateľnejšie hospodárstva. Mám veľkú radosť, že vás budem
môcť privítať na domácej pôde predtým, ako sa stretneme na MCM v máji 2019!
A teraz mi dovoľte odovzdať slovo našej veľvyslankyni Ingrid Brockovej, ktorá vám
predstaví podrobnosti. Ďakujem, a ešte raz, veľmi sa teším na konštruktívnu spoluprácu so všetkými z vás!
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Predstavenie anotovanej agendy bolo východiskom na pripomienky členských
krajín a sekretariátu a na ďalšie diskusie na zasadnutiach Rady OECD o príprave
MCM až do jej konania.35 Základnou myšlienkovou líniou agendy bol postup od
riešenia výziev a príležitostí digitálnej transformácie na nadnárodnej úrovni, nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce (nové medzinárodné štandardy, zdaňovanie
digitálnej ekonomiky, regulácia, súťaž) cez vplyv digitalizácie na jednotlivých aktérov hospodárstva a vplyv na pracovný trh a systém vzdelávania až po implikácie
pre občanov v kontexte napĺňania misie OECD: „Lepšie politiky pre lepší život“.

Skorý návrh anotovanej agendy sa stal východiskom pre prácu sekretariátu OECD,
ktorého zodpovednosťou je pripraviť tzv. Key Issues Paper, t. j. hlavné odkazy relevantné pre diskusiu ministrov na MCM, inými slovami, výstižný policy paper. Zároveň sekretariát OECD na jednotlivých zasadnutiach Rady predstavoval jednotlivé
dokumenty, ktoré mali byť predložené ministrom na zasadnutí MCM.36
Príhovor predsedu vlády SR bol aj príležitosťou oznámiť členským krajinám a sekretariátu OECD zámer SR pozvať ich v rámci prípravy MCM na Slovensko ako súčasť konzultácií BIAC/TUAC.

NÁVŠTEVA PODPREDSEDNÍCKYCH KRAJÍN
V záujme efektívnejšej komunikácie a vyslania silného politického signálu svedčiaceho o serióznom prístupe SR k príprave MCM nielen v Paríži vláda SR rozhodla
o návšteve dvoch podpredsedníckych krajín – Kanady a Kórejskej republiky (28. januára – 1. februára 2019). Delegáciu SR viedol Peter Kažimír. Toto bol druhý slovenský inovatívny prvok prípravy MCM.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Nosným rokovaním v Kórei bolo bilaterálne stretnutie s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva a financií Namom-Kim Hongom 30. januára 2019.37 Bolo
prirodzene zamerané na prípravu ministerského stretnutia OECD v máji 2019.
P. Kažimír ocenil, že Južná Kórea prijala pozíciu podpredsedu MCM OECD. Potvrdil, že máme záujem čerpať z jej skúseností z minulých podpredsedníctiev (2006,
2015) a predsedníctva (2009) v OECD. Požiadal aj o aktívnu spoluprácu s cieľom
zabezpečiť úspech zasadnutia ministrov v roku 2019.

›› Po prvýkrát predstavil agendu Rady OECD na ministerskej úrovni predseda vlády SR video-

pozdravom veľvyslancom na zasadnutí Rady OECD 11. decembra 2018. Bol to prvý inovatívny
prvok nášho predsedníctva, zároveň potvrdenie odhodlania a záväzku vlády SR zhostiť sa tohto
zadania (Foto: osobný archív)

Podpredseda vlády a minister financií SR informoval o hlavnej téme MCM OECD
so zameraním sa na výzvy spojené s digitalizáciou a nástupom moderných technológií pre udržateľný rast ekonomiky. Predstavil vôľu SR viesť zasadnutie v duchu
jednoty, pretože danú tému považujeme za vysoko aktuálnu pre všetky členské
krajiny OECD a máme ambíciu dospieť ku krátkemu a relevantnému vyhláseniu

36

Text anotovanej agendy je celý dostupný v neoficálnom preklade do slovenského jazyka v prílohe
publikácie.
35
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Viac na https://www.oecd.org/mcm/, c. d.

Správa z pracovnej cesty podpredsedu vlády a ministra financií SR v Kórejskej republike, 30. 1. 2019,
č. 028565/2019, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2019.
37
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cestu do Bratislavy a má záujem o krátky a efektný výstup z podujatia.38 V rámci hodnotenia bilaterálnych vzťahov podpredseda vlády a minister financií SR
P. Kažimír poukázal na význam kórejských investícií v Slovenskej republike a vyjadril pripravenosť na ďalšiu spoluprácu, resp. transformáciu tej existujúcej v súvislosti s adaptovaním sa na nástup nových technológií. Zdôraznil potenciál v oblasti výroby a výskumu v spojitosti s elektrickými a vodíkovými automobilmi, ako
aj v oblasti súvisiacej infraštruktúry. Nam-Ki Hong požiadal o podporu kórejských
spoločností pôsobiacich na Slovensku. V rámci hodnotenia perspektívy vývoja kórejskej ekonomiky zdôraznil význam multilaterálneho obchodného systému a vyjadril obavy z rastúceho protekcionizmu vo svete.

KANADA

›› Minister financií prediskutoval 30. januára 2019 v Soule agendu predsedníctva SR, ako aj

spoločné partnerstvo s Kanadou s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva a financií
Kórejskej republiky Namom-Kim Hongom (Foto: osobný archív)

V Kanade (31. január – 1. február 2019) P. Kažimír absolvoval s cieľom prípravy
MCM OECD pracovné stretnutie s kanadským ministrom pre diverzifikáciu medzinárodného obchodu Jimom Carrom. Pripomenul, že SR bude predsedať MCM OECD
po prvýkrát od vstupu do organizácie v roku 2000. Ocenil, že Kanada iniciatívne
ponúkla Slovensku svoje podpredsedníctvo.
Minister Carr uviedol, že prioritou Kanady počas MCM bude segment zameraný
na digitálny obchod.

MCM ako hlavnému výstupu. Takisto partnerovi oznámil, že Týždeň OECD bude
rozdelený na dve časti: fórum a ministerské zasadnutie. V rámci príprav Slovensko
chystá pracovnú cestu stálych predstaviteľov pri OECD do Bratislavy. Informoval
svojho partnera o agende predsedajúceho tria, ako aj o spôsobe vedenia jednotlivých formátov, a požiadal o zabezpečenie účasti na vysokej úrovni na samotnom
zasadnutí MCM OECD.
Kórejská republika má široké skúsenosti a vysokú mieru odbornosti v oblasti
digitálnej transformácie, čo znamená, že dokáže hodnotne prispieť ku kvalite
výstupov MCM.
Kórejská strana v súvislosti s prípravou MCM privítala aktivitu Slovenska. Podpredseda vlády potvrdil, že očakáva produktívne ministerské zasadnutie, a ocenil
výber hlavnej témy. Kórejská republika má skúsenosti a expertízu v oblasti digitálnej transformácie, čo znamená, že dokáže hodnotne prispieť ku kvalite výstupov
MCM. Zároveň potvrdil že Kórejská republika je pripravená byť platným členom
tria, víta organizačné rozdelenie stretnutia na dve časti, ako aj plánovanú pracovnú
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Minister Carr potvrdil osobnú účasť na MCM, pretože príprava spadá do jeho agendy (avizoval, že priletí do Paríža zo schôdzky APEC v Čile niekoľko dní pred začiatkom MCM). Obe strany ocenili dohodnuté zameranie MCM na vysoko aktuálnu
digitálnu problematiku. Pripomenuli aj podpis spoločného vyhlásenia o elektronickom obchode 76 krajín WTO, vrátane SR a Kanady, na neformálnej ministerskej
schôdzke v rámci Svetového ekonomického fóra v Davose (január 2019)39 s cieľom začať negociácie o nastavení globálnych pravidiel elektronického obchodu.
Minister Carr uviedol, že segment zameraný na digitálny obchod bude prioritou
Kanady aj počas MCM. Zdôraznil záujem krajiny o udržanie medzinárodného obchodu založeného na pravidlách WTO. Kanada s nevôľou vníma protekcionistické

Prvá reakcia kórejských médií na návštevu podpredsedu vlády a ministra financií SR sa objavila
v denníku Korean JoongAng: Slovakia calls for synergy on eco-friendly vehicles, Korea JoongAng Daily,
29. 1. 2019. Dostupné na http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3058860
(prístup 15. 9. 2020).
38

Viac informácii o Svetovom ekonomickom fóre v Davose (január 2019) je dostupných na https://
www.weforum.org/focus/davos-2019 (prístup 15. 9. 2020).
39
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tendencie vo svete a oceňuje obchodné partnerstvo so SR v rámci CETA. Minister
Kažimír v plnej zhode pripomenul trhovú otvorenosť a silnú exportnú orientáciu
SR. Aj v tomto ohľade pre nás OECD zohráva dôležitú pragmatickú úlohu.
Slovenský minister sa stretol s námestníkom ministra financií pre otázky G7 a G20
Robom Stewartom, ktorý ocenil nosnú agendu digitálnej transformácie na MCM.
Otázky ako vlastníctvo dát, GDPR, zneužívanie dát a pod. sú veľmi aktuálne aj
v Kanade. Kanadský štatistický úrad sa napriek svojim zákonným kompetenciám
stretáva s problémom zbierania údajov tak, aby vyhovel aj očakávaniam verejnosti, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov. Príkladom je nedávno medializovaný
prípad žiadosti adresovanej bankám, aby poskytli údaje o svojich klientoch, ktorý
v súčasnosti preveruje nezávislý parlamentný komisár pre ochranu súkromia. Kanada je jedným z globálnych centier rozvoja umelej inteligencie. Dostupnosť dát
je aj v tejto oblasti veľmi dôležitá.
Minister Kažimír ocenil prácu G7 a G20, ktorých súčasťou je Kanada, v otázke zdaňovania. Slovenská republika, aj ako krajina, ktorá nepriťahuje špekulatívny kapitál, principiálne podporuje budovanie systému spravodlivého zdaňovania, vrátane

digitálnej ekonomiky, tzv. daň GAFA. Priblížil komplikovanú diskusiu o tejto téme
v rámci Európskej únie. R. Stewart uviedol, že Kanada diskusiu pozorne sleduje,
no zatiaľ neprijala vlastné opatrenia. Potvrdil, že téme sa venuje aj G7 a G20. Kanada súhlasí s diskusiou o zdaňovaní digitálnej ekonomiky aj v rámci MCM. OECD
má pripraviť správu pre G20 do konca roka 2020. Dosiahnutie globálnej dohody
v takej komplikovanej otázke si vyžaduje dôkladný prístup a Kanada víta náznak
zmeny v pozícii USA.
Minister Kažimír sa zaujímal o skúsenosti Kanady s agendou finančných technológií (FinTech), ktorá sa týka inovácií v oblasti finančných služieb. R. Stewart stručne
informoval o pokročilom rozvoji FinTech v Kanade a vyjadril otvorený postoj k ďalšej výmene bližších informácií so SR.

PREZENTÁCIA EKONOMICKÉHO PREHĽADU OECD
Do procesu prípravy MCM veľmi vhodne zapadala 5. februára 2019 prezentácia
hlavných posolstiev dokumentu „Ekonomický prehľad OECD – Slovenská republika 2019“40 a poskytla príležitosť na stretnutie generálneho tajomníka OECD s najvyššími predstaviteľmi a ministrami vlády SR, nad ktorých účasťou sa uvažovalo
na zasadnutí MCM 2019. Cieľom návštevy na Slovensku bolo oficiálne zverejnenie
dokumentu „Ekonomický prehľad OECD – Slovenská republika 2019“ a prerokovanie prípravy MCM. Generálny tajomník OECD rokoval s premiérom P. Pellegrinim,
podpredsedom vlády R. Rašim, podpredsedom vlády a ministrom financií P. Kažimírom a ministrami M. Lubyovou, M. Lajčákom a P. Žigom.41
Podľa OECD Slovensko zažíva silný a vyvážený ekonomický rast, historicky najnižšiu nezamestnanosť, má zdravé verejné financie a stabilný finančný sektor. Medzi
výzvy ekonomiky patria rast produktivity, nízka domáca pridaná hodnota, digitalizácia a automatizácia, starnutie obyvateľstva a integrácia Rómov. Slovensko by sa
malo zamerať na reformu školstva, podporu vzdelávania, vedy a výskumu a znižovanie regionálnych rozdielov, vrátane integrácie Rómov.

Ekonomický prehľad o vývoji v členských krajinách OECD vypracováva OECD približne raz za 18 mesiacov. Okrem tradičného hodnotenia makroekonomického vývoja je zameraný na dve sektorové témy,
ktoré sú definované v dialógu s vládou členskej krajiny. Pozri Slovak Republic 2019. OECD Economic
Surveys, 2019. Dostupné na https://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf (prístup 15. 9. 2020).
40

›› Peter Kažimír diskutoval 1. februára 2019 o príprave a ambíciách predsedníctva aj s ministrom

pre diverzifikáciu medzinárodného obchodu Kanady Jimom Carrom. Ten na zasadnutí MCM predsedal
plenárnemu zasadnutiu: Využitie a diverzifikácia výhod plynúcich z obchodu v ére digitalizácie
(Foto: osobný archív)
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Správa z prezentácie Ekonomického prehľadu SR, 5. 2. 2019, č. 022336/2019-1, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2019.
41
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vzájomne prepojených opatrení v oblasti zdravotníctva, bývania, vzdelávania a sociálnej oblasti. Profitovali by z nej pritom nielen samotní Rómovia, ale ekonomika
ako celok. Podľa OECD má SR momentálne jeden z najlepších dôchodkových systémov, a preto odporúča, aby sa súčasný systém nemenil a nestanovil sa vek odchodu do dôchodku v ústavnom zákone (reakcia na prebiehajúcu diskusiu na pôde
NR SR). Následne generálny tajomník informoval predsedu vlády SR o ďalších výstupoch OECD relevantných pre potreby SR, ako napríklad „Stratégia pracovných
miest (OECD Job Strategy)“ alebo „Stratégia zručností (OECD Skills Strategy)“42.
Vývoj SR od jej vzniku možno považovať za úspešný príbeh, je však čas zamyslieť
sa aj nad ekonomickým modelom SR v budúcnosti.

›› Tradíciou predstavenia hlavných posolstiev Ekonomického prehľadu OECD o SR je spoločná

tlačová konferencia predsedu vlády Petra Pellegriniho a generálneho tajomníka OECD Ángela Gurríu
(Foto: Úrad vlády SR)

ROKOVANIA S PREDSTAVITEĽMI VLÁDY
Generálny tajomník OECD informoval o hlavných výsledkoch dokumentu „Ekonomický prehľad OECD – Slovenská republika 2019“. Ekonomický rast Slovenska
patrí medzi najrýchlejšie v OECD, miera nezamestnanosti dosahuje historické minimá, vláda pokračuje vo fiškálnej konsolidácii a v znižovaní dlhu. Finančný sektor
je zdravý a stabilný. Vývoj na Slovensku od jeho vzniku možno považovať za úspešný
príbeh, je však čas zamyslieť sa aj nad ekonomickým modelom SR v budúcnosti.
Podľa OECD najdôležitejšou štrukturálnou výzvou je potreba reformy vzdelávacieho systému. Slovensko je závislé od automobilového a elektrotechnického priemyslu a postupnou digitalizáciou a automatizáciou je ohrozená takmer tretina
pracovných miest (jedno z najvyšších čísel v rámci OECD). Ďalšie pracovné miesta
zmenia svoje zameranie a bude potrebné preškoliť súčasných zamestnancov. Hoci
SR je do globálnych hodnotových reťazcov dobre integrovaná, domáca pridaná
hodnota je nízka a absentuje vyšší podiel vedy a výskumu (pokiaľ ide o výdavky na
vedu a výskum, SR je najslabšou krajinou OECD). V súčasnosti Slovensko na jednej
strane nemá dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na druhej strane existujú regióny s nezamestnanosťou nad 10 %. Úspešná integrácia Rómov si vyžaduje viacero
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Predseda vlády SR ocenil kvalitu dokumentu „Ekonomický prehľad OECD – Slovenská republika 2019“. Potvrdil cieľ vlády pokračovať vo fiškálnej konsolidácii a ocenil
výsledky projektu „Hodnota za peniaze“. Prioritou vlády je naďalej podpora menej
rozvinutých regiónov, čo dokazujú aj jej jednotlivé výjazdové zasadnutia. Rómska
problematika dlhodobo ťaží slovenskú spoločnosť, vláda SR preto prijala opatrenia na zamestnávanie Rómov a niektoré firmy hlásia prvé úspešné projekty. Medzi
priority slovenskej vlády patrí tiež vzdelávanie a reforma školstva. Učiteľom boli
navýšené platy a jednorazovo sa toto opatrenie zameralo aj na začínajúcich pedagógov. Problémom však nie sú len platy učiteľov, ale aj kvalita a celý vzdelávací
systém. Ak sa chceme posunúť v globálnych hodnotových reťazcoch, je potrebné
zlepšiť systém vzdelávania a celoživotného vzdelávania a posilniť podporu vedy
a výskumu. V otázke dôchodkovej reformy predseda vlády SR rozumie ekonomickému pohľadu, ale treba tiež rešpektovať politické aspekty.
Následne partneri zhodnotili prípravu MCM OECD 2019. Generálny tajomník
poďakoval predsedovi vlády za angažovanosť Slovenska v tomto procese a ocenil
pozíciu predsedu vlády SR ako digitálneho lídra. Vyslovil tiež potešenie nad účasťou
predsedu vlády na blížiacom sa Digitálnom samite OECD (11. – 12. marca 2019).
Ďalej ocenil spoluprácu Slovenska s Kóreou a Kanadou v rámci predsedníckeho
tria. Slovenský predseda vlády a generálny tajomník mali spolu tlačovú konferenciu,
ktorá sa tradične považuje za oficiálnu prezentáciu Ekonomického prehľadu SR.

Viac pozri na stránkach https://www.oecd.org/employment/jobs-strategy/ a http://www.oecd.org/
skills/ (prístup 15. 9. 2020).
42
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výstupov či náklady učiteľov v regiónoch. Podľa P. Žigu je SR dostatočne začlenená
v globálnych hodnotových reťazcoch, ale náročné je do nich zaradiť malé a stredné
podniky. Automobilový priemysel tvorí takmer 44 % priemyslu na Slovensku. Svet
prechádza na priemysel 4.0, je potrebné posilniť inovačnú kapacitu SR. Minister
Žiga podporuje voľný obchod a čo najmenší počet obchodných bariér. Najbližší
vývoj v Európskej únii, ale aj na Slovensku bude závisieť najmä od brexitu a výsledkov volieb do Európskeho parlamentu. J. Kuruc si uvedomuje naliehavosť
integrácie Rómov. Je to náročná téma, ktorá často nebýva populárna. Úrad splnomocnenca vlády má pritom vypracovanú stratégiu a plány a víta odporúčania
OECD v tejto oblasti, ktoré vníma ako usmernenie. Jednou z kľúčových oblastí je
školstvo a predškolská výchova. Ocenil spoluprácu s OECD a v prvom rade výber
tejto témy do Ekonomického prehľadu SR.
Nad rámec diskusie o výsledkoch Ekonomického prehľadu OECD o SR generálny
tajomník informoval R. Rašiho o pripravovanom Digitálnom samite v Paríži, na
ktorom sa slovenský podpredseda spolu s predsedom vlády zúčastnia. Vyzdvihol
spoluprácu SR a OECD v nastavení národnej stratégie implementácie Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj a vyjadril pripravenosť organizácie v spolupráci pokračovať. Ocenil tiež skutočnosť, že sa podpredseda vlády zúčastní na zasadnutí

›› Generálny tajomník OECD Ángel Gurria prezentoval na ministerstve zahraničných vecí

a európskych záležitostí 5. februára 2019 hlavné posolstvá Ekonomického prehľadu OECD o SR
(Foto: MZVEZ SR)

Po predstavení hlavných záverov dokumentu „Ekonomický prehľad OECD – Slovenská republika 2019“ generálny tajomník OECD reagoval na odporúčania spolu
s podpredsedom vlády a ministrom financií P. Kažimírom, ministrom hospodárstva P. Žigom a zástupcom Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity
J. Kurucom v panelovej diskusii s odbornou verejnosťou.
Minister Kažimír považuje rast slovenskej ekonomiky za priaznivý aj napriek očakávanému spomaleniu. Dialóg vo svete i na Slovensku sa zhoršuje. Aj krajiny ako
Južná Kórea a Kanada, ktoré nedávno navštívil v rámci prípravy MCM 2019, sú znepokojené vývojom v medzinárodnom obchode. Ak chce slovenská ekonomika, závislá od automobilového priemyslu, v tomto odvetví udržať krok s ostatnými, musíme zlepšiť systém vzdelávania a celoživotného vzdelávania, posilniť vedu a výskum.
Niektoré opatrenia sa už podarilo realizovať, napríklad odpisy výdavkov na vedu
a výskum. Slovensko potrebuje kvalifikovaných ľudí vo všetkých odvetviach, no
za stav svojho školstva je dlhodobo kritizované. Hoci vláda SR v poslednom období
viackrát navýšila platy učiteľom, vo výsledkoch z testovaní PISA sa prepadávame.
Školstvo trápia aj iné ťažkosti, a to počet učiteľov, počet vysokých škôl, kvalita
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Rady OECD o trvalo udržateľných rozvojových cieľoch (6. marca 2019). Následne
informoval o ďalších aktivitách OECD v portfóliu podpredsedu vlády SR, ako je napríklad projekt o inkluzívnom raste a pripravovaný projekt o bývaní v strednej a vo
východnej Európe. Podľa distribúcie príjmov patrí SR medzi rovnostárske členské
krajiny. R. Raši priblížil projekt zamestnávania Rómov v Košiciach, pričom uviedol,
že v zamestnaní Rómom často prekáža napríklad úžera. Potvrdil záujem aktívne
sa zúčastniť aj na MCM OECD 2019 vzhľadom na to, že digitálna agenda je jednou
z nosných tém v jeho portfóliu. Informoval generálneho tajomníka OECD o vytvorení Digitálnej koalície Slovenska,43 ako aj o prebiehajúcej tvorbe nástrojov a návrhov, ako sa pripraviť sa na situáciu v budúcnosti.
Partneri prerokovali stav školstva na Slovensku, podporu vedy a výskumu, zlepšovanie zručností a pripravenosť Slovenska na digitalizáciu. Generálny tajomník
OECD predstavil viacero publikácií a analýz OECD v oblasti školstva a zručností.
Ministerka Lubyová ho informovala o začatí spolupráce SR a OECD na príprave národnej stratégie zručností44, ktorá dostala konkrétnejšie kontúry počas jej
návštevy v OECD koncom roka 2018. Vyjadrila záujem spoluprácu zintenzívniť,
analýzy OECD totiž možno využiť pri príprave opatrení v SR. Ministerka Lubyová
ďalej priblížila kroky vlády na zlepšenie situácie v školstve – prijatie Národného
programu rozvoja výchovy a vzdelávania45, jeho účel a ciele. Zároveň potvrdila,
že na MCM OECD 2019 sa zúčastní a je pripravená aktívne sa angažovať v predsedaní niektorým blokom.
Generálny tajomník OECD s ministrom Lajčákom prerokovali prípravu MCM 2019,
obaja ocenili jej doterajší priebeh a spoluprácu SR s podpredsedníckymi krajinami.
V oblasti trvalo udržateľných rozvojových cieľov generálny tajomník požiadal SR
o podporu záujmu OECD predložiť rezolúciu o spolupráci s OSN. V rozhovore sa
venovali okrem iného prienikom predsedníctva SR v OBSE a OECD, konkrétne angažovanosti Slovenska v regionálnom programe OECD zameranom na Euráziu.46
Generálny tajomník poďakoval SR za podporu spolupráce medzi Slovenskom
a Ukrajinou a podporu Moldavsku, ako aj pri príprave prvého peer review OECD
o systéme rozvojovej pomoci SR, ktoré bolo usmernením pri príprave už spomínanej novej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce.
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Viac o Digitálnej koalícii pozri na https://digitalnakoalicia.sk/ (prístup 15. 9. 2020).

Stratégia zručností OECD pre Slovenskú republiku. Posudok a odporúčania, Paríž: OECD, 2020. Dostupné na https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/oecdskillsstrategyslovakrepublicreport_summaryslovak_1.pdf (prístup 15. 9. 2020).
44

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2018. Dostupné na https://www.
minedu.sk/data/att/13285.pdf (prístup 15. 9. 2020).
45

Viac o regionálnom programe OECD zameranom na Euráziu pozri na https://www.oecd.org/eurasia/
(prístup 15. 9. 2020).
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DIGITÁLNY SAMIT OECD

Tému MCM OECD som navrhla zvoliť v nadväznosti na hlavný výstup roka z dielne
OECD, ktorým boli výsledky už spomínaného dvojročného horizontálneho projektu OECD Going Digital. Z tohto dôvodu bolo predsednícke trio počas celých príprav
v kontakte s tímom OECD pod vedením riaditeľa príslušného direktoriátu OECD
Andrewa Wyckoffa. Posledné rokovanie sa uskutočnilo 23. januára 2019 s cieľom
dohodnúť sa na výstupoch a komunikačných posolstvách plánovaných dvoch veľkých podujatí, ktorými bol Digitálny samit OECD (marec) a MCM OECD (máj).

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

97

Digitálny samit OECD sa konal 11. – 12. marca 2019.47 Podujatie otvoril predseda
vlády SR Peter Pellegrini ako premiér predsedajúcej krajiny MCM spolu s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom a generálnou riaditeľkou UNESCO
Audrey Azoulayovou. Na samite boli prezentované hlavné zistenia a odkazy projektu, vrátane prezentácie správy „Going Digital: formovanie politík, zlepšovanie života“ a správy „Meranie digitálnej transformácie: plán do budúcnosti“48, no
predstavená bola aj predbežná verzia internetového portálu Going Digital Toolkit,
ktorý obsahuje všetky získané ukazovatele, dôkazy i skúsenosti a opisuje jednotlivé inovatívne politiky v oblasti digitálnej transformácie.
Podľa predsedu vlády SR svet potrebuje „novú filozofiu, digitálny humanizmus,
a vládu 4.0 na uchopenie aspektov týkajúcich sa digitálnej transformácie“.

špecifiká a prepojenia na podporné nástroje jednotlivých politík, s cieľom poskytnúť hlbší pohľad na to, ako ich ekonomiky reagujú na digitálnu transformáciu.
Cestovná mapa „Plán do budúcnosti“ je zameraná na deväť opatrení, ktoré, ak sa
správne uplatnia a implementujú, podstatne zvýšia schopnosť krajín monitorovať
digitálnu transformáciu a jej vplyvy na spoločnosť. Prvé štyri zastrešujúce opatrenia sú zamerané na budovanie ďalšej generácie údajov a ukazovateľov schopných
riešiť výzvy digitálnej transformácie: 1. zviditeľnenie digitálnej ekonomiky v ekonomických štatistikách, 2. pochopenie ekonomických vplyvov digitálnej transformácie, 3. meranie blahobytu v digitálnej dobe a 4. nové a interdisciplinárne prístupy
k zbieraniu údajov. Päť ďalších opatrení sa zameriava na konkrétne oblasti: i) transformačné technológie, ii) dátové toky, iii) zručnosti v digitálnom veku, iv) dôveru
v online prostredie a v) posilnenie vládnych nástrojov pomocou digitalizácie.

Správa „Going Digital: formovanie politík, zlepšovanie života“49 sa usiluje odpovedať na otázku, ako je možné spojiť to, čo vieme, s tým, ako môžu jednotlivé politiky
napomôcť lepšie pochopiť a zabezpečiť prínos digitálnej transformácie k zvyšovaniu
hospodárskeho rastu a k zlepšovaniu blahobytu pre všetkých. Ambíciou publikácie
bolo uchopiť a pomenovať hnaciu silu digitálnej transformácie. Ponúka tiež celkový ekonomický a spoločenský pohľad na kľúčové digitálne trendy a ich vplyvy. Stanovuje sedem dimenzií, ktoré umožňujú vládam, spolu s občanmi, firmami a so
zainteresovanými stranami, formovať a zasahovať do priebehu digitálnej transformácie s cieľom zlepšiť každodenný život obyvateľov. Zdôrazňuje kľúčové príležitosti,
výzvy a politiky v jednotlivých dimenziách, ponúka nové pohľady, dôkazy a analýzy
a poskytuje odporúčania na lepšie a efektívnejšie politiky v digitálnej dobe.

Príručka k digitálnym nástrojom Going Digital Toolkit51 spája kľúčové nástroje,
ktoré môžu tvorcovia politík použiť na adaptáciu na digitálnu transformáciu. Je
založená na integrovanom rámci, ktorý zabezpečuje jasnú štruktúru a umožňuje
identifikovať rôzne oblasti politík, ktoré sú ovplyvňované digitálnou transformáciou. Súbor nástrojov je vypracovaný vo forme internetovej stránky, čo poskytuje
väčšiu flexibilitu pri jej používaní a priebežnej aktualizácii. Počas samitu prebiehali
práce na predbežnej verzii portálu Going Digital Toolkit, ktorý bude štruktúrovaný
podľa jednotlivých stavebných blokov vyplývajúcich z Integrovaného politického
rámca pre digitálnu transformáciu (Going Digital Integrated Policy Framework)
a bude demonštrovať navrhované funkcie celej webovej stránky. Bola prezentovaná aj prvotná verzia portálu, zameraná najmä na zobrazovanie ukazovateľov
a analytických údajov.

Ambíciou publikácie „Meranie digitálnej transformácie: plán do budúcnosti“50 nie
je „zoradiť“ krajiny alebo vytvoriť kompozitné ukazovatele. Jej cieľom je poskytnúť
tvorcom politík a analytikom kľúčové ukazovatele pre každý z aspektov integrovaného politického rámca Going Digital, ako aj ďalšie, poskytujúce podrobnosti,

Správa z Digitálneho summitu, 11. 3. 2019, OECD, č. 039968/2019-1, Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR, 2019.
47

Odkazy na publikácie sú dostupné na stránke http://www.oecd.org/going-digital/project/ (prístup
15. 9. 2020).
48

Pre Slovensko išlo o mimoriadne významné podujatie, keďže tematicky sa priamo
spájalo s MCM, čo reflektovala aj účasť delegácie SR a jej zloženie. Bola na najvyššej politickej úrovni zo všetkých členských štátov OECD, čím Slovensko deklarovalo svoj záväzok a prístup k príprave MCM. Premiér SR v prejave52 uviedol, že svet
potrebuje novú filozofiu, digitálny humanizmus, a vládu 4.0 na uchopenie aspektov týkajúcich sa digitálnej transformácie. Poznamenal, že naše moderné ekonomiky sa už neobmedzujú na pevné geografické hranice, ktoré sú definované len
hmotnými produktmi a aktívami a ktoré charakterizujú transakčné náklady obmedzujúce rozsah hospodárskych interakcií. Digitalizácia radikálne zmenila všetko.

Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives. Paríž: OECD, 2019. Dostupné na https://www.oecd.
org/publications/going-digital-shaping-policies-improving-lives-9789264312012-en.htm (prístup
15. 9. 2020).
49

Measuring the Digital Transformation. A Roadmap for the Future. Paríž: OECD, 2019. Dostupné na
http://www.oecd.org/going-digital/measuring-the-digital-transformation-9789264311992-en.htm
(prístup 15. 9. 2020).
50
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51

Going Digital Toolkit, OECD. Dostupné na https://goingdigital.oecd.org/en/ (prístup 15. 9. 2020).

52

Príhovor predsedu vlády SR P. Pellegriniho na digitálnom samite, Stála misia SR pri OECD, 11. 3. 2019.

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

99

Vznikajú tiež obavy týkajúce sa začlenenia a rovnosti: viac ako 4 z 10 vidieckych
domácností nemajú prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu,
zatiaľ čo analýzu veľkých údajov vykonáva iba 11 % firiem.

PRÍHOVOR PREDSEDU VLÁDY PETRA PELLEGRINIHO
na Digitálnom samite OECD 11. marca 2019
Vážená pani generálna riaditeľka,
vážený generálny tajomník,
vážení poslanci, významní hostia, dámy a páni,

›› Ángel Gurría otvoril 11. marca 2019 spolu s Petrom Pellegrinim i generálnou riaditeľkou UNESCO

je mi veľkým potešením, že vás všetkých môžem privítať na tejto aktuálnej a významnej konferencii na vysokej úrovni. Teší ma, že som svedkom vyvrcholenia
dvojročného projektu digitalizácie Going Digital a ďalších iniciatív súvisiacich s digitálnou transformáciou našich ekonomík.

Audrey Azoulayovou Digitálny samit OECD. Posolstvom prejavu premiéra bol apel na digitálny
humanizmus (Foto: OECD/ Victor Tonelli)

Digitálny samit OECD je dôležitou súčasťou našej práce pred rýchlo sa blížiacim
májovým ministerským zasadnutím Rady, ktorému má tú česť predsedať práve Slovensko.

Údaje sú novou „menou“ a novým výrobným faktorom: digitalizácia zmenila spôsob,
akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov, a v konečnom
dôsledku to, ako sa vytvárajú a rozvíjajú všetky vzťahy – hospodárske aj sociálne.

Je všeobecne známe, že digitálna transformácia je globálny fenomén, ktorý medzi
nami všetkými rezonuje a dotýka sa nášho každodenného života. Ponúka nám nielen množstvo príležitostí na rast a blahobyt, ale prináša aj množstvo výziev, ktorými je potrebné sa zaoberať, aby sa v našich ekonomikách a spoločnostiach mohol
uvoľniť obrovský potenciál digitálnej transformácie.

Generálny tajomník OECD vo svojom prejave poznamenal, že digitálna transformácia nie je novým fenoménom, tempo zmien sa však zrýchlilo, pričom naše hyperprepojené spoločnosti generujú obrovské objemy údajov všetkých druhov. Záplava
dát transformuje tvorbu hodnôt, rozhodovania a výroby, podobne ako nové materiály alebo príchod spaľovacích motorov transformovali ekonomiky a spoločnosti v minulosti. Táto transformácia prináša nespočetné možnosti na zlepšenie
blahobytu – od zdravotnej starostlivosti cez vzdelávanie až po životné prostredie.
Smartfón v našom vrecku môže použiť umelú inteligenciu na zistenie možných
zdravotných problémov alebo na rozpoznávanie reči, vrátane poskytovania prekladov. Roboty s inštalovanou kamerou môžu nahliadnuť do vnútra ropovodov,
hľadať trhliny a odvrátiť škody na životnom prostredí. Takéto výhody však sprevádzajú aj nové nástrahy. Digitálna transformácia vyvoláva obavy z polarizácie
trhu práce a nesúladu medzi existujúcim vzdelávacím systémom a požadovanými
zručnosťami, z porušovania súkromia a bezpečnosti, rastúcej trhovej sily vedúcich
firiem a daňových únikov, z agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam.
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Pracovné miesta, zručnosti a vzdelanie, digitálne zdaňovanie, súkromie a digitálna bezpečnosť, správa údajov, zelený rast, hospodárska súťaž a otvorenosť trhu,
obchod v digitálnej ére, prinášanie inovácií, zlepšenie prístupu a podpora sociálnej prosperity – to je len niekoľko kľúčových oblastí, ktoré môžu podporiť správne
politiky a v ktorých by sa mali odpovede starostlivo zvážiť na dosiahnutie úspešnej
digitálnej transformácie.
Dámy a páni, dovoľte mi poďakovať OECD za to, že tieto výzvy neignorovala, ale
naopak, zaoberala sa nimi a prevzala vedúcu úlohu pri ich riešení.
Ako povedal Victor Hugo v 19. storočí, „pokrok súvisí s umením byť človekom“. Dovoľte mi položiť si otázku: Čo sa všetci usilujeme v našich spoločnostiach zlepšiť?
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Každá predchádzajúca generácia sa zaoberala pokrokom. Ľudia sú dômyselné bytosti. Aby uspeli, musia tvoriť a učiť sa, spochybňovať svet a rásť, a to všetko v snahe
zlepšiť seba a spoločnosti, v ktorých žijú. Preto vymýšľajú nové nástroje, plodia
nové nápady a usilujú sa o vynálezy v nádeji, že svoje spoločnosti zmenia k lepšiemu. Ale čo vlastne znamená „k lepšiemu“?
V liberálnych demokraciách sa taký pokrok meria hospodárskou prosperitou, prístupom k službám, ako je zdravotná starostlivosť a vzdelávanie, slobodným prejavom, voľným obchodom, voľným pohybom a v konečnom dôsledku slobodou života a práce podľa vlastného výberu. Sloboda je svätým grálom našich demokracií.
A čo by mohlo rozšíriť naše možnosti a slobodu viac ako digitálne prepojený svet?
Na jednej strane môže byť technológia oslobodzujúca, pretože nám umožňuje
konverzovať, deliť sa o skúsenosti, podnikať a mať prístup k najrôznejším službám – všetko jednoducho zo svojich smartfónov na dosah ruky. Na druhej strane
neschopnosť odpojiť sa môže v skutočnosti brániť nášmu spoločenskému a ľudskému stavu, čo nás vlastne robí menej slobodnými.
História je plná súťaženia medzi konkurenčnými krajinami a iné to nie je ani v digitálnej ére. Digitálne technológie spočiatku vyvolali nádej na lepšiu politiku. Arabskú
jar v roku 2011 podporili sociálne médiá, ako sú Twitter a Facebook, a zdalo sa, že
spoločenstvo by sa mohlo zmobilizovať a nahradiť režimy participatívnou aktivitou.
Dnes, o osem rokov neskôr, vyzerá všetko inak. Niektoré režimy sa naučili používať
technológiu na riadenie a monitorovanie aktivistov. Existujú krajiny, ktoré využívajú obrovské množstvo údajov na sledovanie nálady v spoločnosti a na predpovedanie potrieb obyvateľstva ako alternatívy klasického demokratického procesu.
Skutočnou alternatívou sa stali digitálne diktatúry. Niektorí aktéri navyše začali
ovplyvňovať verejnú mienku polarizáciou nálad na sociálnych sieťach, vrátane šírenia podvodných a nenávistných prejavov. Útoky trollov sa stávajú samozrejmosťou takmer vo všetkých voľbách.
Na ekonomickom fronte krajiny súťažia napríklad v rozvoji umelej inteligencie,
pričom vedenia sa ujmú tie, ktoré majú najsofistikovanejšie algoritmy. Na to však
treba špičkový výskum a vedu, ako aj prístup k obrovskému množstvu údajov.
Kvalitný výskum je podmienený odborníkmi a talentom. Odborníci chcú zase žiť
v otvorených a slobodných spoločnostiach.
Jednou z výziev, ktorým jednotlivo aj kolektívne čelíme, je udržať krok s rýchlym
tempom technologického vývoja – ktorý nahrádza kognitívnu prácu, predpovedá
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naše potreby a ovplyvňuje našu myseľ –, no zároveň zachovať to, čo ľudí robí ľuďmi.
Umelá inteligencia predstavuje pre dnešný svet to, čo býval parný stroj v 18. storočí,
čo predstavovala elektrina pre koniec 19. storočia, alebo čo znamená internet za
posledných tridsať rokov.
Nové technológie zásadne ovplyvnili a budú naďalej ovplyvňovať všetky aspekty
našich hospodárstiev, spoločností, ale formujú aj našu politickú scénu. Som presvedčený, že na riešenie týchto výziev musíme spojiť sily a konať jednotne. Prebiehajúca digitálna transformácia má rovnako sociálny a spoločenský charakter, ako
aj technologický.
Veľa sa diskutuje o tom, ako sila digitalizácie zásadne mení spôsob života, práce, interakcie s ostatnými alebo trávenia voľného času. Väčšina štátnych predstaviteľov,
politikov, podnikateľov a zástupcov občianskej spoločnosti si uvedomuje potrebu
prispôsobiť vlády, podniky a organizácie, ktoré prevádzkujú, dynamickému vývoju
sprevádzajúcemu digitálnu transformáciu. Teraz je čas na prijatie rozhodnutí.
Z tohto miesta by som chcel pri premýšľaní o zásadných zmenách v digitálnej ére
položiť tri kritické otázky: Po prvé, aký svet chceme dosiahnuť digitálnou transformáciou? Po druhé, ako chceme, aby umelá inteligencia ovplyvňovala spôsob riadenia našich spoločností? A po tretie, aká je budúcnosť tvorby politík v digitálnej ére?
Naše moderné ekonomiky už nie sú obmedzené pevnými geografickými hranicami a definované iba hmotnými produktmi a aktívami, škálu a rozsah ekonomických
interakcií už nelimitujú transakčné náklady. Digitalizácia toto všetko radikálne
zmenila. Údaje sú novou „menou“ a novým faktorom výroby: digitalizácia zmenila spôsob, akým sa vytvára hospodárska hodnota, štruktúra a fungovanie trhov,
a napokon aj to, ako sa formujú a rozvíjajú všetky vzťahy – hospodárske aj sociálne.
Firmy a krajiny teraz súťažia o množstvo a kvalitu údajov a algoritmov, vytvárajúcich základ pre umelú inteligenciu a návrh inteligentných strojov, ktoré reagujú a fungujú ako ľudia. Aby sme zachovali slobodu a otvorenosť našich ekonomík a spoločností, musíme prispôsobiť a opätovne definovať naše politické ciele
a jasne opísať svet, v ktorom chceme žiť. Potrebujeme novú politickú filozofiu pre
21. storočie, ktorú by som nazval „digitálny humanizmus“.
Vo svete „digitálneho humanizmu“ by sme sa mali usilovať o:
… svet, v ktorom sa dajú v širokej miere sprístupňovať obrovské príležitosti na produktivitu, rast, udržateľnosť a blahobyt – ako sa uvádza v digitálnej transformácii –
a kde nikto nezostane pozadu.
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… svet, v ktorom rovnako zmýšľajúce liberálne demokracie spolupracujú, koordinujú svoje národné politické prístupy, sprostredkúvajú svoje osvedčené postupy, vnútroštátne skúsenosti a hľadajú riešenia spoločných problémov založené na konsenze.
… svet, v ktorom je budúcnosť práce inkluzívna a udržateľná, kde sú pracovné
miesta hojné a v slušnej kvalite, podporované cielenou rekvalifikáciou, odborným
vzdelávaním, stratégiami celoživotného vzdelávania a prebiehajúcim sociálnym
dialógom. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité väčšie začlenenie nedostatočne zastúpených a zraniteľných skupín obyvateľstva.
… svet, v ktorom sú trhy voľné a otvorené a z digitálnej transformácie môžu mať
prospech nielen prominentní digitálni giganti, ale aj iní bežní hráči.
… svet, v ktorom prúdia údaje, informácie, nápady a vedomosti voľne, ale zároveň
je chránené súkromie a bezpečnosť spotrebiteľov, sú zabezpečené kritické digitálne infraštruktúry, rešpektované práva duševného vlastníctva a naše deti sú pri
prehliadaní internetu v bezpečí.
… svet, v ktorom sa údaje a algoritmy na pozadí technológií, ako je umelá inteligencia, zakladajú na transparentnosti a sú navrhnuté s ohľadom na také ciele
verejnej politiky ako inkluzívnosť a rodová rovnosť.

digitálnych verejných služieb zameraných na vládu 4.0 – a uľahčujú lepšiu ekonomiku služieb, čistejšie životné prostredie, zelenší rast a udržateľnejšie ekonomiky.
… svet, v ktorom vládne všeobecná dôvera vo verejné inštitúcie, demokratické
procesy dobre fungujú a rešpektujú sa a digitálna transformácia má vo všetkých
svojich etapách základ v právnom štáte a ľudských právach.
Toto je „digitálny svet“, na ktorý by sme sa mali zamerať. Táto konferencia na
vysokej úrovni bude slúžiť ako ideálna platforma na spojenie našich síl a na diskusiu o tom, ako sa dá tento dôležitý prechod úspešne zvládnuť pre lepší život
našich občanov.
Mojou úlohou ako predsedu vlády Slovenskej republiky je do veľkej miery zabezpečiť, aby Slovensko držalo krok s pokračujúcim technologickým pokrokom a zásadnými zmenami spôsobenými digitálnou transformáciou. Slovensko to vníma ako
jedinečnú príležitosť transformovať sa a predefinovať sa z výrobcu automobilov na
hospodárstvo s dominantným postavením v službách s vyššou pridanou hodnotou.
Pevne verím, že naša vlajková loď, Národná stratégia digitálnej transformácie, ktorá
je takmer pripravená, sa stane cenným zdrojom slúžiacim tomuto účelu.
Na záver vám prajem veľa úspechov pri rokovaniach.

… svet, v ktorom digitálne inovácie a zavádzanie digitálnych riešení priamo prispievajú k zlepšeniu života občanov, miest a regiónov – a to aj prostredníctvom platforiem

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na opätovné stretnutie na májovom ministerskom zasadnutí Rady.

Na konferencii sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Richard Raši, ktorý vystúpil v ministerskom paneli na tému Národné digitálne stratégie. Opísal aktuálnu situáciu v príprave národnej stratégie pre digitalizáciu, ako
aj ďalšie kroky, ktoré v tejto oblasti SR realizovala a plánuje uskutočniť. Následne
viedol rokovanie krajín Vyšehradskej skupiny, ktorého predmetom boli najmä spolupráca v oblasti e-vlády, maximalizácia prínosov vyplývajúcich z umelej inteligencie,
vytvorenie dátového hospodárstva V4: koncept virtuálneho datacentra a digitálna
problematika v budúcom rozpočte EÚ. Snahou slovenského predsedníctva v skupine bolo podpísať vyhlásenie ministrov krajín V4 o vzájomnej spolupráci v oblasti
e-vlády. Všetky strany privítali túto iniciatívu, ako aj potrebu vzájomnej spolupráce
v danej oblasti. Na záver rokovania sa dohodlo, že predmetné vyhlásenie bude po
drobných úpravách podpísané na stretnutí Digitálny deň začiatkom apríla 2019

v Bruseli. Na priblíženie, Digitálny samit bol rozdelených do 17 diskusných panelov53, v ktorých vystúpilo viac ako 110 rečníkov z verejnej správy, administratívy,
podnikateľského prostredia, akademickej obce, ako aj z neziskových organizácií.
Počas dvoch dní podrobne prediskutovali oblasti, akými sú umelá inteligencia,
digitálny spotrebiteľ, digitálna infraštruktúra, digitálna bezpečnosť a súkromie,
vzdelávanie a zručnosti, trh práce, produktivita, verejné riadenie, veda a inovácie,
dane, daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie, obchod a blahobyt.
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Komplexnejšiu informáciu o samite pozri na https://www.oecd.org/going-digital/summit/going-digital-summit-summary.pdf (prístup 15. 9. 2020).
53
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Osobitné postavenie v rámci diskusií mali štyri prierezové moduly skúmajúce najnaliehavejšie problémy, ktoré vznikli na rozhraní dvoch alebo viacerých oblastí politík v dôsledku digitálnej transformácie. Ide najmä o i) prácu a zručnosti v digitálnom
veku, ii) vplyvy digitálnej transformácie na produktivitu, hospodársku súťaž a otvorenosť trhu, iii) blahobyt v digitálnom veku a iv) meranie digitálnej transformácie.
Peter Pellegrini: Digitálny humanizmus, v ktorého jadre je človek, by mal
byť hlavným filozofickým pilierom, o ktorý by sa politiky podporujúce digitálnu
transformáciu mali opierať.
V rámci prvého modulu sa konštatovalo, že pokrok v oblasti digitálnych technológií má potenciál výrazne zmeniť svet práce. Väčšina ľudí v súčasnosti pravidelne
používa pripojené zariadenia a softvér v práci a mnohí sú svedkami toho, ako sa
ich pracovné miesta menia. Čoraz viac úloh, ktoré vykonávajú, sa stáva automatizovanými a menia sa tiež výrobné procesy. V budúcnosti bude potrebné zamerať
sa najmä na možnosť odhadnúť, ako sa bude vyvíjať automatizácia v jednotlivých
povolaniach, charakterizovať potrebné zručnosti zautomatizovaných pracovných
miest v porovnaní s menej automatizovanými s cieľom identifikovať príležitosti na
mobilitu pracovníkov. Zároveň treba definovať zručnosti potrebné na využívanie
rôznych aspektov digitálnej transformácie, nielen súvisiace s automatizáciou.
V oblasti vplyvov digitálnej transformácie na produktivitu, hospodársku súťaž
a otvorenosť trhu sa dospelo k záveru, že digitálna transformácia predstavuje nový
paradox produktivity hospodárstva a spoločnosti. Na prvý pohľad sa zdá, že prínosy
v oblasti rastu produktivity sa v dôsledku využívania digitálnych technológií prejavia výrazným spôsobom. Dôkazy však naznačujú, že tieto výhody doteraz využíval
iba malý počet firiem. Cieľom druhého modulu je hlbšie pochopiť tento paradox
a identifikovať priestor na takú politiku, ktorá využije digitálnu transformáciu na dosiahnutie inkluzívnejšieho hospodárskeho rastu. V tejto oblasti bude potrebné preskúmať teoretické východiská a poskytnúť nové empirické dôkazy o vplyve digitálnej
transformácie na produktivitu a dynamiku podnikania, zdôrazniť prekážky spôsobené jednotlivými politikami, najmä zbytočne reštriktívne predpisy, navrhnúť možné
reformy v týchto oblastiach a riešiť spoločné príležitosti a výzvy, ktoré predstavuje
digitálna transformácia v obchodovaní, zdaňovaní a politike hospodárskej súťaže.
Pokiaľ ide o zabezpečenie blahobytu v digitálnom veku, digitálne nástroje môžu
prispieť k dosiahnutiu signifikantných výsledkov v oblastiach ako zdravotníctvo,
vzdelávanie, občianska angažovanosť, rovnováha medzi prácou a rodinou a integrácia znevýhodnených skupín a regiónov. Väčšina existujúcej literatúry o blahobyte sa zameriava skôr na vplyv digitálnej transformácie na ekonomiku ako celok než
na individuálny blahobyt ľudí.
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Samostatnú oblasť predstavuje spôsob a systém merania digitálnej transformácie.
Existujúce metriky a nástroje nie sú dostatočné na úplné zachytenie jej šírky a hĺbky.
V najbližšej budúcnosti bude potrebné preskúmať súčasné medzinárodne porovnateľné ukazovatele pre digitálne hospodárstvo, vypracovať súbor kľúčových ukazovateľov digitálnej transformácie v súlade s Integrovaným politickým rámcom pre
digitálnu technológiu a určiť veľké medzery v údajoch, uzniesť sa na spôsobe, ako
aktualizovať dátovú infraštruktúru pre digitálnu dobu, a zvážiť najdôležitejšie témy
experimentovaním s novými metrikami a nástrojmi (napríklad s dátovými tokmi,
so zručnosťami pre digitálnu dobu, s dôverou v online prostredie).
Na záver samitu bolo uvedené, že poskytol vhodné prostredie a dostatočný priestor
na diskusiu, ktorej výsledky by sa mali plnohodnotne premietnuť do jednotlivých politík a odraziť v rozhodnutiach ministrov počas májového zasadnutia MCM. Horizontálny projekt OECD bude pokračovať v období ďalších dvoch rokov a zameria sa
na národné riešenia uchopenia digitálnej transformácie (sprístupňovanie skúseností), na peer reviews týkajúce sa politík jednotlivých členských krajín a meranie
digitálnej transformácie.

S PREMIÉROM BILATERÁLNE
Na okraj Digitálneho samitu OECD sa 11. marca v Paríži konalo, ako je už tradíciou,
aj bilaterálne stretnutie premiéra SR s generálnym tajomníkom OECD. Bola to zároveň príležitosť prediskutovať otázky spojené s prípravou MCM. Stretnutie prebiehalo za účasti najvyšších predstaviteľov, za OECD boli prítomní generálny tajomník Á. Gurría, riaditeľka a šerpa G20 G. Ramosová a jej zástupca J. Yermo; riaditeľ
OECD pre vedu, technológie a inovácie A. W. Wyckoff; riaditeľka Centra OECD pre
podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá L. Kamalová-Chaouiová, za
SR: predseda vlády P. Pellegrini; veľvyslankyňa a stála predstaviteľka Stálej misie
pri OECD I. Brocková; poradkyňa predsedu vlády P. Pellegriniho J. Gondová; riaditeľka odboru protokolu na úrade vlády D. Ďurišová; poradkyňa pre predsedníctvo
OECD v rámci Stálej misie pri OECD S. Muzikářová; tretia tajomníčka Stálej misie
pri OECD M. Pažinková.
•
•

Á. Gurría ocenil príhovor predsedu vlády SR, najmä pojem „digitálny humanizmus“, ktorý považuje za veľmi inovatívny a prelomový.
Obe strany si vymenili informácie o účasti na 6th World Government Summit:
Global Platform on „Governance of the Future“ (6. svetový samit vlád: Globálna
platforma na „budúce vládnutie“) 10. – 11. februára 2019 v Dubaji a na Mobile
World Congress: „AI Innovation, Ethics and Diversity“ (Svetový kongres komunikačného priemyslu: umelá inteligencia, inovácie, etika a diverzita) 25. februára
2019 v Barcelone.
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•

•

•

Premiér Pellegrini označil tzv. high-precision missiles (inteligentné rakety)
a umelú inteligenciu za najväčšie hrozby súčasnej doby, keďže nepoznáme
všetky možné spôsoby ich zneužitia.
Doplnil, že pokiaľ máme presne stanovené a jasné zákony na fungovanie v reálnom živote, je potrebné takéto pravidlá stanoviť aj v digitálnom svete a uplatňovať ich.
Generálny tajomník Gurría uviedol, že OECD netvrdí, že takýmito nástrojmi
disponuje, ale v rámci svojich možností sa usiluje o podporu prijímania týchto
pravidiel vo svete:
> OECD sa usiluje nazerať na svet ako na celok, a to z pohľadu pravidiel transparentnosti a zodpovednosti.
> A. Wyckoff v tejto súvislosti informoval o pokroku v rámci Odporúčania o umelej inteligencii, ktoré sú v štádiu schvaľovania.
> Tieto princípy sú postavené na transparentnosti, férovosti a ďalších morálnych
štandardoch, v súlade s úvodným príhovorom predsedu vlády Pellegriniho.

•

•

•

•

•

•
•

•

54

> Premiér Pellegrini označil odporúčania za vhodnú tému jeho nadchádzajúceho bilaterálneho stretnutia s predsedom vlády Japonska v SR.54
> Generálny tajomník Gurría informoval P. Pellegriniho o vynikajúcom napredovaní v príprave MCM, kde prebieha finalizácia agendy a ďalších dokumentov.
> Za kľúčové v tomto procese bolo označené prijatie ministerského vyhlásenia
počas MCM.
Generálny tajomník Gurría označil MCM za jediné podujatie v roku, keď môže
OECD predstaviť ministrom členských krajín návrh práce, ktorú by mala organizácia v budúcnosti vykonávať.
G. Ramosová považuje MCM za súčasť agendy najvýznamnejších svetových
podujatí v tomto roku, ktorých počet je rozšírený o dôležitý prvok: digitálny obchod vo svete multilateralizmu (pod taktovkou Austrálie).
OECD informovala predsedu vlády SR o vyššie spomínanom projekte zameranom na zručnosti, do ktorého sú zapojené štyri ministerstvá SR a ktorého výstup bude zverejnený začiatkom roka 2020.
Generálny tajomník Gurría poukázal na tok činnosti OECD v oblasti zručností
a schopností potrebných v pracovnom živote, najmä revidovanie týchto schopností v digitálnej ére.
Premiér Pellegrini pochválil tento tok výskumu a práce OECD, avšak upozornil
na rovnakú dôležitosť merateľnej kvality učiteľov a výučby. Ak majú učitelia dostať vyššie ohodnotenie, mali by dosahovať aj merateľne kvalitnejšie výstupy.
V tejto oblasti vidí potenciál ďalšej práce OECD v budúcnosti.
OECD informovala premiéra SR o štúdii OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS55,
ktorá je najväčšou medzinárodnou štúdiou zameranou na učiteľov.
G. Ramosová v tomto kontexte vyzdvihla projekt OECD „Budúcnosť vzdelávania a zručností 2030“56 s cieľom pomôcť krajinám nájsť cestu k poznaniu, ku
globálnym zručnostiam, k postojom a hodnotám.
Generálny tajomník Gurría konštatoval, že trvá celú generáciu, kým sa ekonomika krajiny z výrobcu áut, akým je SR, pretransformuje na ekonomiku zameranú na služby s vyššou pridanou hodnotou, čo je téma, ktorú premiér Pellegrini
spomenul vo svojom otváracom prejave. Zručnosti v digitálnom veku nie sú len
zručnosti v tradičnom ponímaní, ale aj schopnosť absorbovať vedomosti a celá
škála komplexných intelektuálnych kompetencií.

Japonsko bolo v roku 2019 predsedníckou krajinou G20.

Podrobnejšie informácie o štúdii TALIS sú dostupné na http://www.oecd.org/education/talis/ (prístup 15. 9. 2020).
55

›› Účasť na Digitálnom samite bola aj príležitosťou na bilaterálne rokovanie Petra Pellegriniho

s Ángelom Gurríom. Samozrejme, dominujúcou témou bolo napredovanie s prípravou zasadnutia
Rady OECD na ministerskej úrovni (Foto: osobný archív)
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Viac informácií o projekte OECD Future of Education and Skills 2030 je dostupných na https://www.
oecd.org/education/2030-project/ (prístup 15. 9. 2020).
56
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•

•

•

•

•

•

•

Tie úzko súvisia aj s rolou malých a stredných podnikov (MSP) v hospodárstve.
MSP sú ďalšia entita v ekonomike, ktorá môže enormne zužitkovať digitálnu
transformáciu, ak vlády zvolia správnu politickú stratégiu. Sú totiž hlavnými zamestnávateľmi, kým veľké podniky často prepúšťajú, aby boli efektívnejšie,
maximalizovali zisk a tešili svojich investorov. Podľa štatistík však z digitalizácie zatiaľ viac profitujú veľké spoločnosti, a preto by politiky mali podporiť
menšie podniky.
Podľa generálneho tajomníka Gurríu ide aj o zmysel pre „podnikavosť“ v spoločnosti a o jej vybavenosť vhodnými zručnosťami, aby úspech v podnikaní dosiahla. MSP a podnikavosť spolu úzko súvisia.
Riaditeľka Centra OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny
a mestá57 Lamia Kamalová-Chaouiová stručne zhrnula aktivity svojho oddelenia v tejto oblasti, najmä čo sa týka analýzy MSP, regiónov, ich produktivity,
globálnych hodnotových reťazcov a zručností v digitálnom veku.
Poznamenala, že je nevyhnutné zaoberať sa aj problematikou digitálnych rozdielov (digital divide) v súkromnom sektore. OECD je v prípade záujmu SR pripravená vypracovať publikáciu SMEs and Entrepreneurship Policy in the Slovak
Republic (Malé a stredné podniky a politika podnikania v Slovenskej republike).
Predseda vlády SR navrhol, aby časť prostriedkov z jedného milióna eur venovaného OECD vo forme dobrovoľného príspevku bola alokovaná na projekty
vychádzajúce zo záujmov a potrieb SR v OECD. Spoluprácu v budúcnosti nevylúčil ani vo vyššie uvedených oblastiach (zručnosti, učitelia, MSP a politika
podnikania).
L. Kamalová-Chaouiová uviedla, že medzi výzvy spojené s digitalizáciou patria prepojenosť a zvyšovanie regionálnych rozdielov, ktoré budú onedlho prediskutované na zasadnutí Výboru OECD pre politiky regionálneho rozvoja na
úrovni ministrov v Aténach, ako aj rozmer vplyvu digitalizácie na nerovnosti
ňou spôsobené či urbanizácia a digitálna infraštruktúra.
Predseda vlády Pellegrini spomenul návrh plánovaného projektu (pracovný
názov „Gigabites Society“) o pokrytí celého územia SR internetom a súvis pokrytia s regionálnou migráciou. Verí, že lepšie pokrytie povedie k rovnomernejšiemu osídleniu medzi vidiekom a mestami. Potvrdil aj plán vlády SR investovať
do optických vlákien.
G. Ramosová vydvihla dimenziu rodovej rovnosti v digitálnom veku a výskum
OECD pod jej vedením v tejto oblasti. Digitálna priepasť medzi pohlaviami je
hlboká, cieľom politík by malo byť vyrovnať ju.

•

•

Generálny tajomník Gurría informoval o pokroku a konvergencii v oblasti digitálneho zdaňovania (nastalo zblíženie postojov Francúzska a Nemecka, postoj Veľkej Británie je však stále otázny), vrátane minimálnej dane. Aj USA – od zavedenia daňovej reformy – súhlasia s ideou minimálnej dane a sú ochotné zdaňovať
svoje firmy v zahraničí. Organizácia vypracuje o tejto problematike dokument,
o ktorom sa malo diskutovať na pôde OECD 13. – 14. marca 2019.58
OECD vyjadrila záujem o vypracovanie digitálnej revízie SR ako súčasť procesu
inventarizácie v budúcnosti.

Viac informácií je dostupných na stránke daňového direktoriátu OECD https://www.oecd.org/ctp/
(prístup 15. 9. 2020).
58

57

Súhrnnú informáciu o centre pozri na http://www.oecd.org/cfe/ (prístup 15. 9. 2020).
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KONZULTÁCIE BIAC A TUAC
ZA PRÍTOMNOSTI STÁLYCH
PREDSTAVITEĽOV ČLENSKÝCH
KRAJÍN OECD

Tretím slovenským inovatívnym prvkom v procese prípravy MCM bola návšteva
generálneho tajomníka OECD Á. Gurríu, stálych predstaviteľov 34 členských krajín OECD, zástupcov sekretariátu OECD a zástupcov sekretariátov poradných výborov OECD pre podnikanie a priemysel (BIAC) a odbory (TUAC) na Slovensku.
Konzultácie predstaviteľov TUAC a BIAC, ako aj generálneho tajomníka a jeho
tímu s vládou predsedníckej krajiny59 predstavujú tradičnú súčasť prípravy predsedníctva MCM OECD. Poradné orgány vydávajú ku konaniu MCM samostatné
vyhlásenia.60 Oba majú v SR partnerské inštitúcie, pre BIAC je to Republiková únia
zamestnávateľov (RUZ) a pre TUAC Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR,
ktoré boli pri príprave konzultácií súčinné.

OECD 2019 MCM Consultations with Business at OECD (BIAC) and the Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC) & Structured Roundtable with OECD Ambassadors, 3. 4. 2019, Bratislava,
OECD Council, 2019.
59

60

Obe vyhlásenia sú dostupné na stránke https://www.oecd.org/mcm/documents/ (prístup 15. 9. 2020).
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Konzultácie sa uskutočnili v Bratislave 2. – 4. apríla 2019 po prvýkrát aj za účasti
veľvyslancov členských krajín OECD, ktorí spolu s generálnym tajomníkom OECD,
ako aj s BIAC a TUAC tento model označili za inovatívny a výnimočný. Rozšírením
formátu sa dosiahol živší a najmä participatívnejší dialóg všetkých zúčastnených.
Na konzultáciách sa vzhľadom na vybrané témy zúčastnili za vládu SR podpredseda
vlády Richard Raši, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová,
minister hospodárstva Peter Žiga a štátny tajomník ministerstva hospodárstva
Rastislav Chovanec. Zhodli sa na tom, že SR si plne uvedomuje obrovský potenciál
digitalizácie. Dokáže zvýšiť životný štandard, no zároveň prináša väčšiu zodpovednosť. Diskutovali o tom, že digitálne inovácie pomôžu vyriešiť výzvy v zdravotníctve, vo vzdelávaní, verejnej správe, ako aj v životnom prostredí. Východiskovým
podkladom konzultácií boli anotovaná agenda a dokument o kľúčových otázkach
MCM.61 Predstavitelia vlády SR upriamili pozornosť aj na prítomnosť inovatívnych
slovenských digitálnych lídrov, ktorí účastníkom prezentovali svoje výstupy a unikátne digitálne riešenia v rôznych oblastiach.

medzi flexibilitou, mobilitou a stabilitou pracovných miest a riešiť výzvy odbornej
prípravy s cieľom zabezpečiť, aby ľudia rozvíjali zručnosti, ktoré potrebujú na dosiahnutie uplatnenia v digitálnom veku.
Tretí diskusný segment dal priestor predstaviteľom z krajín OECD na cielené intervencie v troch diskusných kolách: i) Urýchľovanie prístupu k digitálnym inováciám
pre malé a stredné podniky; ii) Riešenie regulačných problémov nových obchodných modelov; iii) Princípy riadenia umelej inteligencie a úloha OECD.
Po skončení konzultácií program veľvyslancov pokračoval prezentáciou slovenských
firiem s unikátnymi digitálnymi riešeniami. V paneli na tému „Pozitívne narušenie
súčasného stavu prostredníctvom technológií“ sa prezentovali firmy GA DRILLING,
ESET a CVIKER. Všetci traja predstavitelia spoločností poukázali na to, že pojem
„narušenie“ nemusí mať nevyhnutne len negatívnu konotáciu, a na spôsob, akým
nové technológie dokážu meniť status quo k lepšiemu.

Konzultácie sa po prvýkrát uskutočnili aj za účasti veľvyslancov členských krajín
OECD, ktorí spolu s generálnym tajomníkom OECD, ako aj s BIAC a TUAC tento
model označili za inovatívny a výnimočný.
Agenda konzultácií, konajúcich sa konkrétne 3. apríla, bola zložená z troch diskusných segmentov. Prvé dva sa uskutočnili v tradičnom užšom formáte a tretí prebehol
vo formáte štruktúrovanej diskusie za okrúhlym stolom v troch diskusných kolách,
kde mali veľvyslanci a stáli predstavitelia krajín OECD priestor na cielené intervencie na dopredu stanovené tematické okruhy. Prvému diskusnému segmentu
s názvom „Uvoľnenie potenciálu digitálnej transformácie – vytvorenie rámca pre
riadenie a zodpovednosť“ predsedal minister hospodárstva SR P. Žiga. Zdôraznil
význam medzinárodnej spolupráce krajín v otázkach, ktorým v čase digitalizácie
čelíme spoločne, presahujúcej fyzické hranice a tradičné ekonomické definície založené na hmotných výrobkoch a fyzických aktívach.
Druhému diskusnému segmentu, „Rozširovanie príležitostí v digitálnom veku – posilnenie zainteresovaných strán v záujme udržateľnosti a blahobytu“, predsedala
ministerka M. Lubyová. Jej hlavné posolstvo spočívalo v tom, že vlády majú prostredníctvom vhodných politík prispieť k zapojeniu digitálnych inovácií na posilnenie
ľudského potenciálu a k demokratizácii prístupu k základným službám. Keďže digitalizácia zásadne mení oblasť trhu práce, úlohou tvorcov politík je nájsť rovnováhu
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Dokumenty sú k dispozícii na stránke https://www.oecd.org/mcm/documents/, c. d.
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›› Súčasťou programu návštevy veľvyslancov a stálych predstaviteľov členských krajín OECD

v Bratislave 2. – 4. apríla 2019 bola, okrem historicky prvej účasti na konzultáciách BIAC
a TUAC s vládou predsedníckej krajiny, aj prezentácia slovenských digitálnych riešení a firiem
(Foto: Jan Zemiar)
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Firmy DIAGNOSE ME a SAFRA PHOTONICS následne predviedli, ako inovácia a digitalizácia prinášajú liečivá bližšie k ľuďom. V tomto paneli sa prezentovali aj spoločnosti VIRTUAL MEDICINE, ktorá vynašla unikátne riešenia na štúdium ľudskej
anatómie, SPOSA, ktorá pomocou virtuálnej reality pomáha pochopiť autizmus
ako diagnózu, a NESEDA, ktorá účastníkom predviedla „zdravé“ kreslá. O tom, ako
tok dát a strategické riadenie pretvárajú obchod a politiky, polemizovali v záverečnom paneli lídri firmy CIVITTA a úspešného blockchainového projektu DECENT.
Návšteva generálneho tajomníka a veľvyslancov členských krajín OECD bola príležitosťou predstaviť a prezentovať našu krajinu, pričom mnohí z nich boli na Slovensku prvýkrát. Poskytla opätovnú príležitosť na stretnutie predsedu vlády SR
a generálneho tajomníka OECD, na ktorom diskutovali o napredovaní prípravy
ministerského zasadnutia. Zároveň svoj čas využili na natočenie spoločnej nekonvenčnej digitálnej pozvánky pre účastníkov MCM. Toto bol štvrtý slovenský inovatívny prvok. Obaja si so zmyslom pre humor zahrali scénku z filmu Matrix: „You can
choose your future“.62 Pozvánku sme predstavili na zasadnutí Rady OECD 18. apríla, krátko nato bola šírená na sociálnych sieťach a otvárala MCM. Bol to netradičný
krok, na ktorý sa pamätá a ktorý spája.

›› Jedným z inovatívnych prvkov predsedníctva SR bola videopozvánka na MCM, na ktorej si Ángel
Gurría a Peter Pellegrini zahrali scénu z Matrixu: rozhovor Nea s Morpheom (Foto: Peter Frolo)

Video s názvom Step into the Light of the Future at OECD Week 2019 je dostupné na https://www.
youtube.com/watch?v=jFsXYQY6ebo (prístup 15. 9. 2020).
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PRÍPRAVA MINISTERSKÉHO
VYHLÁSENIA MCM

Slovenská republika od začiatku príprav deklarovala, že našou ambíciou je výstup
zo zasadnutia v podobe stručného spoločného ministerského vyhlásenia63, zameraného na agendu MCM a hlavné odkazy pre ďalšiu prácu OECD. To, čo v minulosti bola pomerne konsenzuálna práca členských krajín a sekretariátu, v súčasnom
komplikovanom medzinárodnom kontexte nie je také jednoduché. OECD nefunguje vo vákuu a medzinárodné organizácie a zoskupenia ako G20 a G7 sledujú, aké
závery ich najvyššie orgány prijímajú, vzájomne sú prepojené.
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Politický výstup MCM.
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Od počiatku procesu prípravy, bez ohľadu na zámerne zvolenú, pomerne technickú tému MCM, sme očakávali komplikácie. Viedla nás k tomu skutočnosť, že na
predchádzajúcich zasadnutiach (2017, 2018) sa členským krajinám a sekretariátu
ku konsenzu na texte vyhlásenia nepodarilo dospieť. Rozdeľujúcimi témami boli
klimatická agenda (odkaz na Parížsku dohodu) a obchodná politika. Ministerské
vyhlásenie v roku 2018 nebolo prijaté a to, čo bolo vyrokované, sa preklopilo do vyhlásenia predsedníckej krajiny (ktoré je jej kompetenciou), v roku 2017 boli tieto dve
otázky vyňaté z textu vyhlásenia a zahrnuté do vyhlásenia predsedníckej krajiny.
Slovensko spustilo proces rokovaní ambiciózne, s predstavou pripraviť relevantné,
stručné vyhlásenie, ktoré na zasadnutí schvaľujú ministri všetkých členských krajín.
V súlade s praxou text vyhlásenia pripravia veľvyslanci členských krajín pred samotnou udalosťou. Charakter MCM (účasť ministrov s rôznym portfóliom v rôznych
blokoch MCM) veľmi ťažko umožňuje pokračovať v rokovaniach aj počas neho,
čomu sme sa ako predsednícka krajina chceli vyhnúť.

Rokovanie o texte ministerského vyhlásenia viedol tím Stálej misie SR pri OECD
po tom, ako Rada OECD dosiahla konsezus na znení anotovanej agendy MCM
a Key Issues Paper. Rokovania o vyhlásení vedie a spočiatku pripravuje tradične
zástupca veľvyslanca predsedníckej krajiny na úrovni svojich partnerov. Ku koncu
apríla sa im pod vedením môjho zástupcu Juraja Tomáša podarilo vyrokovať hutný, ambiciózny text reflektujúci predovšetkým činnosť a príspevok OECD k téme
digitalizácie, až na rozchádzajúce sa názory, čo zahrnúť do oblasti obchodnej politiky a klimatickej agendy. V prípade obchodnej politiky bol hlavným rozdeľujúcim
faktorom postoj USA a zavádzanie unilaterálnych opatrení, v prípade klimatickej
agendy postoj k explicitnému odkazu na medzinárodný záväzok – Parížsku dohodu. Nebol to však primárne rozpor medzi EÚ a USA. Postoj k textu v obchodnej
politike členských krajín Únie bol formulovaný v Bruseli (plná kompetencia EÚ).
Aj napriek nie explicitne na obchod zameranej téme MCM presadzovala delegácia
EÚ pri OECD veľmi ambiciózny text.
To, čo v minulosti bola pomerne konsenzuálna práca členských krajín
a sekretariátu, v súčasnom komplikovanom medzinárodnom kontexte nie je
také jednoduché.
Po zvážení týchto faktov sa politikum formulovania vyhlásenia presunulo po zasadnutí Rady OECD 7. mája do kompetencie veľvyslancov pri OECD. Pristúpili sme
k tzv. čisteniu textu, pretrvávali ešte rôzne názory na iné aspekty, ako napr. úlohu
generálneho tajomníka, odkaz na dokument z jeho dielne Strategické orientácie
generálneho tajomníka OECD64 prezentovaný ministrom na MCM.
Predtým, ako sme zvolávali zasadnutia na úrovni veľvyslancov (14., 15., 16. a 17. mája),
sme vždy zorganizovali zasadnutie na úrovni veľvyslancov EÚ (14., 15. a 17. mája)
a zasadnutie byra MCM (16. mája). Rozdeľujúce čiary boli jasné, telefonáty neformálne prebiehali po všetkých líniách. Keď už sa zdalo, že riešime len rébus jazyka
textu o dvoch oblastiach, USA 16. mája prezentovali ešte ďalšie požiadavky na už
uzavretý text (v súvislosti s rozvojovou pomocou a so sociálnou ochranou). Pre členské štáty Únie, zvlášť pre Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko, bol neakceptovateľný text bez odkazu na Parížsku dohodu, do veľkej miery otvorene komunikovali i frustráciu zo stále pohyblivej pozície USA, bez garancie prijatia textu ani
po akceptovaní prípadných ústupkov v oblastiach, ktoré sú pre krajiny EÚ zásadné.

›› Predsedníctvo je o množstve energie, rozmýšľania, rozhovorov. Posledné detaily sme

dolaďovali s generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom a riaditeľkou jeho kabinetu
Gabrielou Ramosovou už počas Fóra OECD 21. mája 2019 (Foto: Peter Frolo)
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2019 Strategic Orientations of the Secretary-General, Paríž 22. – 23. 5. 2019. Dostupné na https://www.
oecd.org/mcm/documents/SOs%20SG%20-%20CMIN(2019)1%20-%20EN.pdf (prístup 15. 9. 2020).
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Vzhľadom na napätosť situácie a špecifiká riešenia tejto témy približujem v nasledujúcich riadkoch podrobný priebeh vývoja rokovaní. V piatok 17. mája na raňajšom
stretnutí veľvyslancov krajín EÚ sme sa v záujme dosiahnutia konsenzu s cieľom
predložiť ministrom text vyhlásenia museli posunúť do novej roviny. Situácia si vyžadovala inovatívny, kreatívny prístup a diplomaciu. Absolvovali sme už množstvo telefonátov so zástupcami generálneho tajomníka, s riaditeľkou kabinetu generálneho
tajomníka, veľvyslancami Francúzska, Nemecka a USA. Na zasadnutí som predniesla apel na spoločnú pozíciu EÚ a záujem všetkých krajín na politickom výstupe
z MCM, ktorý má potvrdiť relevanciu činnosti organizácie (ako aj veľvyslancov).
Návrh predložený z našej strany priniesol úplne nový text vyhlásenia, s tým, že sme
dôraz kládli primárne na Odporúčanie o umelej inteligencii.65
V ten deň o 10.00 hod. sme ako predsednícka krajina zvolali zasadnutie veľvyslancov všetkých členských krajín s cieľom dospieť k riešeniu. V skutočnosti to bolo posledné možné zasadnutie pred začiatkom Týždňa OECD. Krajiny opätovne trvali
na svojich postojoch, zopakovala som apel na výstupy a relevanciu organizácie a vyhlásila – v OECD absolútne netradičnú – prestávku v rokovaní. Po prestávke mal veľvyslanec Španielska prezentovať návrh textu vyhlásenia konzultovaný na stretnutí
krajín EÚ. Koncept sme vypracovávali doslova na chodbe, do čoho nám vstupovali
stále nové požiadavky sekretariátu (je pravda, že išlo o inovatívny prístup, reflektoval však celý kontext možnosti dosiahnuť konsenzus), neistota podpory zo strany
USA naďalej pretrvávala. Približne o 12.30 hod. sme sa všetci opäť stretli v miestnosti, ako byro MCM sme však neboli spokojní s návrhom narýchlo pripraveného,
ešte neuceleného textu, a preto sme rokovanie prerušili do 15.00 hod.

USA žiadal o viac času, pretože ešte nemal stanovisko Washingtonu. Čakali sme
teda približne do 18.30 nasledujúceho dňa. Fórum OECD už prebiehalo, mňa zastihol telefonát predstaviteľa USA v hoteli pri čakaní na predsedu vlády SR pred
odchodom na spoločnú večeru. USA sa ku konsenzu pripojili a ja som mohla
predsedovi vlády oznámiť, že máme politický výstup z MCM. To bol zásadný
úspech nášho predsedníctva.
Samozrejme, širší vyrokovaný text vyhlásenia sme využili na to, že sme vydali aj vyhlásenie predsedníckej krajiny. Tiež s jedným rozdielom v porovnaní s rokom 2018,
a to že sme konkrétne nevymedzovali, neizolovali žiadne krajiny s rozdielnym postojom. Boli v ňom zahrnuté oblasti, v ktorých sme dosiahli konsenzus všetkých
členských krajín, a text, na ktorom sa zhodla prevažná väčšina z nich. Tento prístup
bol vysoko ocenený.

Byro MCM sa vydalo na misiu Kanady, ktorá je najbližšie k budove OECD, s cieľom
koncipovať nový, krátky text. Opäť sme mali dilemu, čo všetko môžeme z vyrokovaného dlhšieho textu vyhlásenia využiť, čo doň začleniť. Napokon, aj po diskusii na obede žien veľvyslankýň pri OECD, sme sa rozhodli pre absolútne nový
text – odkaz na právne predpisy prijaté MCM: Odporúčanie o umelej inteligencii,
revidované Liberalizačné kódy, Odporúčanie k pravidlám v boji proti korupcii a za
integritu v štátnych podnikoch a Deklaráciu o inováciách vo verejnom sektore.
Na zasadnutí o 15.00 hod. sme prezentovali koncept textu. Mnohé krajiny vyjadrili tomuto prístupu podporu, takmer všetky žiadali čas na konzultácie s ústredím
svojich krajín. S rešpektom k tejto požiadavke som vyhlásila tichú procedúru do
pondelka 20. mája do 8.00 hod. V pondelok o 7.30 mi zazvonil telefón – predstaviteľ

›› Činnosť veľvyslancov OECD sa odohráva v rôznych formátoch. Silnou skupinou je skupina
Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449, 2020. Dostupné na
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449 (prístup 15. 9. 2020).
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veľvyslankýň členských krajín pri OECD, schádzajúca sa pravidelne raz mesačne na obede. Tentoraz
to bola rozlúčka so zástupkyňou generálneho tajomníka OECD Mari Kiviniemiovou (prvá zľava)
(Foto: Stála misia SR pri OECD)
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Svitol deň D a s ním cesta slovenskej delegácie do Paríža. Je pravda, že za prvý
polrok sme chodili na letisko veľmi často, prílety vládnych špeciálov sme mali procesne zvládnuté. Delegácia prišla večer pred otvorením MCM, s predsedom vlády
a jeho tímom sme mali čas si prejsť agendu celého zasadnutia. Vedúcim delegácie
SR na MCM bol predseda vlády P. Pellegrini, členmi delegácie SR boli podpredseda vlády pre investície a informatizáciu R. Raši, minister financií L. Kamenický,
minister hospodárstva P. Žiga, ministerka školstva M. Lubyová, bývalý minister financií P. Kažimír a štátny tajomník ministerstva životného prostredia N. Kurilla.66

Zasadnutie sa uskutočnilo 22. – 23. mája 2019 v Paríži. Infomácia zo Správy zo zasadnutia MCM
OECD 27. 5. 2019, č. 029982/2019, Miniterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 2019.
66
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OTVORENIE MCM
Generálny tajomník OECD v úvode príhovoru ocenil slovenské predsedníctvo tým,
že žiadna iná členská krajina v histórii MCM ho nepoňala tak osobne a so zmyslom
pre detail, či už išlo o podstatu, ministerské vyhlásenie alebo sprievodné podujatia. Vo svojom prejave sa dotkol narúšajúcich sa základov multilateralizmu, s tým
spojených výziev pre činnosť medzinárodných organizácií, o. i. aj s implikáciami
na ich rozpočet a schopnosť dodávať výstupy členským krajinám v snahe uchopiť
možné dôsledky globálnych trendov, akými sú digitálna transformácia, klimatické
zmeny, migrácia, narastanie nerovností a i.

›› Pracovné raňajky na druhý deň MCM sú tradične venované vnútornému riadeniu OECD
(Foto: Peter Frolo)

PRÍHOVOR PREDSEDU VLÁDY PETRA PELLEGRINIHO
otvorenie MCM, Paríž 22. mája 2019
Vážený generálny tajomník, vážení ministri, veľvyslanci,
vážení hostia, dámy a páni,
som veľmi rád, že môžem otvoriť tohtoročné zasadnutie Rady OECD na ministerskej
úrovni, ktoré sa koná v rozhodujúcom období, pretože naše ekonomiky sa digitalizujú a narastá potreba medzinárodneho koordinovaného prístupu k tvorbe politík.
Dnes a zajtra budeme diskutovať o tom, ako môžme digitálnu transformáciu využiť
na dosiahnutie ekonomického rastu, prosperity, blahobytu a udržateľného rozvoja.
V mladosti som bol veľkým fanúšikom sci-fi a dnes som prekvapený, ako sa niektoré
fascinujúce scenáre pretranformovali na realitu. Spoločné propagačné video s generálnym tajomníkom pánom Gurríom k prebiehajúcemu Týždňu OECD v Paríži, ktoré
ste práve videli, vám môže pripomínať známu scénu z kultového sci-fi filmu Matrix,
na ktorú by som rád nadviazal parafrázou Morphea, jednej z ústredných postáv filmu:
„Poznať cestu a kráčať po nej nie je to isté.“
A práve tejto výzve musíme všetci čeliť. Vieme, že digitálna revolúcia už istý čas
prebieha, no stále máme pred sebou úlohu definovať a vytvoriť konkrétne politiky.
Pri samotnom procese digitálnej transformácie musíme mať vždy na zreteli ľudí.
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Povaha vzťahu medzi ľuďmi a technológiami je pre úspešné zvládnutie digitálnej transformácie rozhodujúca. Dokážeme si predstaviť veľa budúcich svetov,
a ako nám už žáner sci-fi ukázal, mnohé z nich môžu byť dystopické. Technológia môže byť podmaniteľom práve tak, ako môže byť naším osloboditeľom.
Ak majú naše politické voľby určiť budúcnosť, chcel by som do samého centra
digitálnej transformácie postaviť ľudstvo. Digitálna revolúcia je tu predsa vďaka
ľudskému pokroku a mala by sa riešiť výlučne v prospech ľudstva.
V dôsledku toho sa rozhodujúcim filozofickým smerom 21. storočia musí stať digitálny humanizmus. Humanizmus sám osebe zdôrazňuje hodnotu človeka, či už
individuálne, alebo kolektívne. Digitálny humanizmus znamená, že človek zostáva
v centre digitálnej transformácie, zatiaľ čo k digitalizácii by sa malo pristupovať
ako k celku a v jej zložitosti s cieľom zlepšiť život ľudí a zachovať našu planétu. Úlohou digitálneho humanizmu je teda umožniť ľuďom dosiahnuť veci, v ktoré nikdy
neverili, vďaka využitiu technológií a našou úlohou ako tvorcov politík je umožniť
im to pri rešpektovaní zákona, etiky, základných slobôd, demokratických princípov
a ľudských práv.
Preto veľmi oceňujem a rád by som vyzdvihol OECD a prácu jej členov pri stanovovaní odporúčania o umelej inteligencii. Musíme presne vedieť, kto bude zodpovedný v prípade, ak algoritmus spôsobí nehodu. Taktiež musíme zabrániť, aby
algoritmy diskriminovali ľudí na základe pôvodu, pohlavia alebo rasy, čo sú predsudky skryté v historických dátach.
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Dovoľte mi dodať, že na základe stratégie digitálnej transformácie, ktorú moja vláda
nedávno prijala, budeme využívať umelú inteligenciu na zlepšenie výkonu verejných
služieb na Slovensku. Odporúčania o umelej inteligencii by mali slúžiť na vybudovanie dôvery v digitálnu ekonomiku, no ide len o prvý krok na našej dlhej ceste.
Úspešná digitálna transformácia si vyžaduje inováciu našich inštitúcií od základov.
V tejto súvislosti som nútený položiť vám tri otázky, na ktoré podľa môjho názoru
musíme teraz a spoločne nájsť odpovede, aby sme mohli vykročiť na cestu smerom k lepšej budúcnosti a zároveň žiť podľa ideálov digitálneho humanizmu.
Moja prvá otázka je: Ako môže každý jednotlivec prispieť k budovaniu a formovaniu lepšej digitálnej budúcnosti?
Prvého mája, na Sviatok práce, sme my, národy, oslavovali hodnoty práce po celom
svete. Už to však nastáva… Automatizácia a umelá inteligencia nahradia pracovné
miesta, nielen manuálne, ale aj administratívne. Medzi najzraniteľnejšie patria
okrem iných profesie ako účtovníci, audítori a úradníci. Podľa odhadov OECD má
Slovensko jeden z najvyšších podielov pracovných miest ohrozených automatizáciou. Tajomstvom nie je ani skutočnosť, že takmer polovica z úloh, za ktoré sú
zamestnanci platení v rozvinutých ekonomikách, by sa mohla automatizovať pomocou už existujúcich technológií. Ako môžu ľudia nájsť dôstojnosť vo svete, v ktorom už práca nebude potrebná? Možno systémy ako univerzálny základný príjem
pomôžu tento problém zmierniť. Najefektívnejšie riešenie spočíva v rozsiahlom
vylepšení digitálnych zručností a v reformách školstva.
V digitálnom veku iba tí, ktorí chápu fungovanie digitálnych technológií, môžu
byť plne prospešní a iba digitálne zruční ľudia môžu realizovať svoj potenciál
a splniť si sny.
Aby sme zabezpečili pokročilé digitálne zručností pre všetkých občanov, je potrebné urýchliť prípravu digitálnej tranformácie vzdelávania a celoživotného vzdelávania – digitálne zručnosti by sa mali podporovať od najútlejšieho veku, a to vzhľadom
na využitie progresívnych digitálnych technológií vo vzdelávacom procese, vrátane umelej inteligencie používanej na skvalitnenie učenia sa. Na Slovensku chceme
zaviesť kurzy dátovej vedy od prvého stupňa na základnej škole. Dokonca som už
bol svedkom rôznych spôsobov, ako tieto zásady vysvetľovať v materskej škole!
Samozrejme, týmto digitálnym časom musíme tiež prispôsobiť pravidlá trhu práce, aby sme mali pripravené vhodné a flexibilné nástroje sociálnej ochrany. To ma
vedie aj k druhej otázke, ktorú by som chcel položiť: Ako stanovíme pravidlá biznisu a upravíme zdaňovanie v digitálnej ekonomike, a tiež akým spôsobom navrhneme systém sociálnej ochrany?
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Odpoveď vidím v dátach. Dáta sa stali absolútne rozhodujúcim výrobným faktorom. Tí, ktorí sú schopní zhromažďovať a uchovávať veľké množstvo dát, majú tiež
najlepšie algoritmy a môžu tak poskytovať najužitočnejšie služby. Existujú však
nesporné dôkazy o koncentrácii dát v duchu hesla „víťaz berie všetko“, ktorú vyjadrujú dominantné platformy, čo predstavuje možnú výzvu pre hospodársku súťaž
a jej pravidlá. Zmeny vyplývajúce z digitálnej transformácie a obnovy našich ekonomík a našej spoločnosti navyše tiež poukázali na zastarané daňové pravidlá. To
nás vedie k potrebe prehodnotiť ich a pokúsiť sa nájsť systematický prístup. Ďalšia
možnosť, ktorú je nutné starostlivo zvážiť, sú „údaje ako práca“. Ide o to, že údaje,
ktoré poskytnú ľudia, by sa mali považovať za základný stavebný kameň práce, ktorá
následne zdokonaľuje technológie, najmä umelú inteligenciu. Inými slovami, ľudia
by mali mať úplnú kontrolu nad svojimi údajmi a digitálne monopoly by im mali za
ich používanie platiť. Musíme pochopiť, že bez miliónov ľudí, ktorí kŕmia algoritmy
údajmi, by neexistovala žiadna hodnota. Navyše by ma potešil ďalší pokrok smerom
k dosiahnutiu globálneho konsenzu o tom, či a ako zdaňovať podniky s výraznou digitálnou stopou, ale bez fyzickej prítomnosti v jurisdikcii. Som presvedčený, že len
spoločný globálny rámec môže priniesť pravidlá, ktoré minimalizujú možnosť nespravodlivého prerozdelenia daní a odmenia ekonomiky s vytvorenou hodnotou.
Napokon moja tretia a posledná otázka: Akú úlohu má samotná vláda?
Možno nás umelá inteligencia jedného dňa prekvapí a nahradí aj politikov. Predstavte si svet, v ktorom sa politické rozhodnutia prijímajú na základe údajov a faktov, na základe presného poznania potrieb a preferencií miliónov ľudí. Kto vás
môže zastupovať lepšie ako osobný asistent v mobilnom telefóne? Je zrejmé, že to
nebude také jednoduché. Domnievam sa, že mnohé funkcie vlády je možné zjednodušiť a automatizovať vďaka novým technológiám: budeme schopní sledovať
účinky každého zákona v reálnom čase, naše daňové priznania spracujú chatboty
a stavebné povolenia sa budú vydávať automaticky.
Domnievam sa, že hlavná úloha vlády by mala spočívať v dizajne systému. Tento
rámec musí byť dôkazom budúcnosti. Myslím tým, že systém musí byť vytvorený
tak, aby zabezpečoval spravodlivosť a príležitosti pre všetkých. Ďalšou rovnako dôležitou úlohou štátu je zaručiť, že nové riešenia budú bezpečné a zabezpečené.
Nie je to prvýkrát, keď ako ľudstvo čelíme príchodu nových technológií, ktorých
neočakávané následky nás prinútili prijať preventívne opatrenia. Dovoľte mi vrátiť sa trochu v čase. V 19. storočí priniesla industrializácia nové spôsoby výroby
a prepravy, ale sprevádzali ju nehody, znečistenie a vývoj nových typov zbraní. Podobne to bolo v 20. storočí s jadrovou energiou. Počítačové siete, ktoré zmenili
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fungovanie ekonomiky v 90. rokoch, sa spočiatku vytvárali spontánne a na iný
účel. Tieto siete majú stále obrovské nedostatky. Mali by sme sa z týchto udalostí
poučiť a pri rozvoji umelej inteligencie si od úplného začiatku stanoviť ako hlavný
faktor bezpečnosť.
Silná a efektívna kybernetická bezpečnosť by sa mala stať nevyhnutným prvkom.
Konečným cieľom úspešnej digitálnej transformácie je šťastie a spokojnosť celého
ľudstva založené na rešpektovaní našich spoločných hodnôt. Nám, politickým vodcom, prináleží, aby sme pripravili vhodné podmienky na dosiahnutie tohto cieľa.
Bez spoločného konania a intenzívnej spolupráce medzi našimi národmi a štátmi
to bude ťažké. Preto by som sa chcel osobitne poďakovať OECD za túto jedinečnú
platformu, ktorá nám umožňuje diskutovať o príležitostiach a výzvach digitálnej
transformácie, podeliť sa o najlepšie postupy a uvažovať o najvhodnejších politických prístupoch, aby mohli z digitálnej revolúcie ťažiť všetci.
Urobme teda všetci krok vpred a zvoľme si budúcnosť!
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.

Predseda vlády SR P. Pellegrini vo svojom úvodnom vystúpení uviedol, že tohtoročné MCM sa koná na rozhodujúcom medzníku pre tvorbu politík, pretože ekonomiky
sa čoraz viac digitalizujú a rastie potreba medzinárodne koordinovaných politík. Digitálna transformácia môže byť využitá pre lepšiu budúcnosť, na ekonomický rast,
prosperitu a udržateľný rozvoj, ak bude podporená vhodným a koordinovaným úsilím.
Politický rámec by mal byť nadčasový a má podporovať predovšetkým to, v čom
krajina vyniká. V prípade SR, ktorá nedisponuje množstvom bohatstva napríklad
v podobe prírodných zdrojov, sú to ľudia.
Digitálny humanizmus má byť hlavným filozofickým pilierom, o ktorý by sa politiky podporujúce túto transformáciu mali opierať. Inými slovami, v centre digitálnej revolúcie by mal byť človek. Hlavnou úlohou vlád pri tvorbe politík v ére
digitalizácie by mal byť „dizajn systému“ – ktorý má byť nadčasový a zabezpečiť
prístup k príležitostiam všetkým aktérom. Predseda vlády sa vyjadril v prospech
dosiahnutia globálneho konsenzu o zdaňovaní digitálnych ekonomík, keďže len
spoločný globálny rámec môže priniesť lepšie hospodárske výsledky, väčšiu prosperitu a rýchlejší rast.
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SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE ODPORÚČANIA OECD
O UMELEJ INTELIGENCII
Slávnostné prijatie Odporúčania OECD o umelej inteligencii (OECD Recommendation on Artificial Intelligence) uviedol generálny tajomník Gurría. Následne predseda vlády Pellegrini v postavení predsedu MCM zablahoželal vedeniu organizácie
a všetkým členským krajinám k tomuto významnému výsledku a k ich neúnavnej
spolupráci v oblasti umelej inteligencie: „Som rád, že odporúčanie je hmatateľným,
aktuálnym a relevantným výstupom tohtoročného ministerského zasadnutia.“
Odporúčanie stanovuje spoločné princípy všetkých členských krajín, ktoré by sa
mali stať základom pri aplikácii umelej inteligencie a ktoré by mali robiť umelú inteligenciu pre užívateľov transparentnejšiu a dôveryhodnejšiu. Len ak budú nové
technológie podporené etickým rámcom, plne pochopené zo strany užívateľov
a šírené kontrolovaným a bezpečným spôsobom, dokážu uskutočniť svoj potenciál
pre ľudstvo. Predseda vlády SR označil výsledné odporúčanie za potvrdenie významu dôležitosti práce OECD, a to poskytovania nástrojov, stanovovania noriem
a budovania na podobne zmýšľajúcom členstve krajín, v duchu lepších politík pre
lepšie životy. „Dnes sme svedkami významného míľnika v medzinárodnej spolupráci v rámci tejto dôležitej technológie,“ uviedol.

OECD PREDSTAVILA EKONOMICKÝ VÝHĽAD
GLOBÁLNEJ EKONOMIKY
Generálny tajomník OECD Ángel Gurría a hlavná ekonómka OECD Laurence Boonová predstavili dokument „Ekonomický výhľad globálnej ekonomiky“.67 Aj keď
sa rast globálnej ekonomiky v prvom štvrťroku 2019 mierne zrýchlil v porovnaní
s koncom roka 2018, tempo bolo výrazne nižšie ako v roku 2017 a v prvej polovici
roka 2018. Objem obchodu a investícií sa výrazne spomalil, najmä v Európe a Číne,
spotrebiteľská a podnikateľská dôvera sa znížila a neistota ďalšieho vývoja zostala
vysoká. Nízka nezamestnanosť a mierny rast miezd v hlavných ekonomikách podporovali príjmy domácností a spotrebu. V roku 2019 OECD očakávala fiškálne
uvoľnenie vo väčšine kľúčových ekonomík a spomalenie rastu svetovej ekonomiky z úrovne 3,5 % v roku 2018 na 3,2 % v roku 2019 (oproti marcovému výhľadu
ide o revíziu smerom nadol z 3,3 %). V roku 2020 sa mal globálny rast ekonomiky
zrýchliť na 3,4 %. Spomalenie rastu v roku 2019 sa očakávalo takmer vo všetkých

Pozri OECD Economic Outlook, OECD, 2019. Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/
oecd-economic-outlook_16097408 (prístup 15. 9. 2020).
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kľúčových ekonomikách. Riziká pre prognózu smerovali primárne nadol, pričom
v prípade, že by niektoré z nich nastali, rast mohol byť výrazne nižší. Medzi hlavné patrili pokračovanie zavádzania obchodných bariér, najmä medzi USA a Čínou
a EÚ, spomalenie ekonomiky Číny, politická neistota, finančná zraniteľnosť vysoko zadlžených ekonomík v prípade zhoršených finančných podmienok, vysoká
zadlženosť súkromného sektora. Naproti tomu prípadné rozhodné kroky krajín zamerané na zníženie neistoty alebo zníženie obchodných bariér by pomohli zlepšiť
dôveru a investície vo svete. Krajiny by mali začať zavádzať štrukturálne reformy.
OECD podporuje obnovenie multilaterálneho dialógu.
Podľa OECD by kľúčovou prioritou malo byť zníženie politickej neistoty (obchodné
vojny), podpora dopytu a zvýšenie odolnosti ekonomík. OECD podporuje obnovenie multilaterálneho dialógu. Centrálne banky by mali byť pripravené podporovať
ekonomiky dlhodobejšie prostredníctvom nízkych úrokových mier. Krajiny by mali
začať zavádzať štrukturálne reformy.

PANEL LÍDROV
V paneli lídrov diskutoval predseda vlády Pellegrini s ministrami Kórejskej republiky, Kanady, Španielska a Holandska o globálnom ekonomickom výhľade a o implikácii prebiehajúcej digitalizácie pre výhľad ekonomík členských krajín. Diskusiu
moderoval generálny tajomník OECD, podľa ktorého sprevádzajúcim fenoménom
prebiehajúcej digitálnej revolúcie, a zároveň jej paradoxom, je globálne stagnujúci
rast produktivity. Ekonomická prosperita nie je len o tempe rastu HDP, ale aj
o kvalite rastu. Jednou z hlavných úloh vlád je teda prepojenie digitalizácie
a rastu produktivity.
Lídri diskutovali o tom, aký národný postoj zaujali krajiny voči prebiehajúcim socioekonomickým zmenám v dôsledku digitalizácie. Ministerka zahraničných vecí Kórejskej republiky Kjung-wha Kangová upozornila na to, že táto výzva, ktorej sa snažíme
čeliť prostredníctvom vhodných politík, nie je nová. Naopak, už sme jej niekoľkokrát
čelili v minulosti, keď nastupovali nové technológie – internet, osobné počítače, mobilné telefonické zariadenia. Predseda vlády Pellegrini zdôraznil potrebu nadčasového politického rámca, ktorý sa má sústrediť na to, v čom krajina najviac vyniká.
V prípade SR, ktorá nedisponuje množstvom bohatstva v podobe prírodných zdrojov, sú to ľudia. Preto sa národná stratégia rozvoja SR sústredí na ľudí a skvalitňovanie ich zručností. To je v súlade so spomínanou filozofiou digitálneho humanizmu.
Generálny tajomník OECD požiadal účastníkov o ich názor, ktoré globálne výzvy ich
najviac trápia. Podľa slovenského predsedu vlády by lídri mali za každých okolností
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konať v súlade s tým, čo je dlhodobo prospešné pre krajinu a jej obyvateľov, aj
keď sa krajina nachádza pred voľbami a cítia verejný odpor. Holandská ministerka
pre zahraničný obchod a rozvojovú spoluprácu S. Kaagová uviedla, že ju trápi
exkluzívnosť prebiehajúcej digitálnej transformácie, ktorá prináša prospech len
niekoľkým vyvoleným, kým mnohí ďalší, predovšetkým znevýhodnené skupiny,
z nej úžitok nemajú. Kanadského ministra pre obchod J. Carra znepokojujú enormné toky migrantov a neexistencia uspokojivého a udržateľného politického riešenia. Ministerka zahraničných vecí Kórejskej republiky Kjung-wha Kangová upozornila, že strácame zo zreteľa fakty. To je problematické najmä v kontexte tvorby
politík na riešenie komplexných ekonomicko-spoločenských výziev, keďže politiky
musia byť založené na faktoch.

STRATEGICKÉ ORIENTÁCIE GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA OECD
Pracovnému obedu predsedal premiér Pellegrini. Na úvod OECD premietla krátke
video predstavujúce hlavné trendy súvisiace s digitálnou transformáciou, po ktorom nasledovalo vystúpenie generálneho tajomníka s priblížením strategických
orientácií. Predstavujú jeho príspevok do programu práce OECD a sú integrálnou
súčasťou procesu prípravy rozpočtu organizácie. Príprava dokumentu je plne v kompetencii generálneho tajomníka, s Radou OECD ho len konzultuje. Strategické
orientácie s názvom „Výzva na urgentné kroky, väčšie ambície a silnejšiu spoluprácu“68 obsahujú 10 odkazov pre činnosť organizácie:
1. Potrebu klásť si ťažké otázky, aj čo sa týka ekonomických modelov.
2. Blahobyt ľudí musí stáť v centre analýz a odporúčaní OECD s cieľom zabezpečiť
inkluzívny hospodársky rast a udržateľný rozvoj.
3. Reakciu na špecifické výzvy digitálnej transformácie.
4. Efektívnejšiu podporu členských krajín v reformách prostredníctvom horizontálnych odporúčaní, konkrétnych odporúčaní pre krajinu a ich implementácie
prostredníctvom iniciatívy „Dom reforiem politík“.
5. Potrebu rozšíriť okruh krajín, ktoré pristúpia k štandardom OECD, a zabezpečiť
ich efektívnu implementáciu.
6. Prehĺbenie znalostí v oblasti obchodu a investícií.
7. Posilnenie spolupráce s G20, G7, s ostatnými medzinárodnými organizáciami
a občianskou spoločnosťou.
8. Podporu globálneho vládnutia a dosiahnutie pokroku v globálnych agendách.
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9. Ukončenie ďalšieho kola diskusií o rozširovaní OECD a zlepšenie dialógu OECD
s partnerskými krajinami.
10. Vytvorenie podmienok pre OECD na dosiahnutie výsledkov vo svojej ambicióznej agende.
Následne predseda MCM Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby predniesli svoje
názory. Vystúpili vedúci delegácií Japonska, Švédska, Kostariky, Španielska, Írska,
USA, Litvy, Mexika, Grécka, Brazílie a Čile. Akcentovali najmä orientáciu na hlavnú misiu OECD pri plánovaní nových aktivít (USA), dôležitosť venovania pozornosti digitálnej agende (Švédsko, USA), pokračovaniu v stanovovaní štandardov
a ich uplatňovaniu aj nečlenskými krajinami OECD (Japonsko), rozvojovej agende (Španielsko), transformačnej sile prístupového procesu do OECD (Kostarika,
Litva) a v tomto kontexte aj skoré rozhodnutie o otvorení prístupových rokovaní
s krajinami, ktoré prejavili záujem o vstup do OECD (Japonsko). Viaceré krajiny
vyzdvihli asistenciu OECD pre členské krajiny v procese štrukturálnych reforiem
(Čile, Grécko, Írsko, Španielsko) a potrebu revízie dobrovoľných príspevkov do rozpočtu OECD v kontexte diskusie o zložení rozpočtu OECD.
Na záver pracovného obeda prijali členské krajiny revidované Liberalizačné kódy
OECD a Odporúčanie OECD k pravidlám v boji proti korupcii a za integritu v štátnych podnikoch, ako aj Deklaráciu o inováciách vo verejnom sektore. Prijali tiež
Správu o pokroku v hodnotení Národných kontaktných bodov a povzbudili OECD
v práci na revízii Odporúčania na ochranu detí online z roku 2012 a Odporúčania
na ochranu kritickej informačnej infraštruktúry z roku 2008.69

VYUŽITIE POTENCIÁLU DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE:
ÚLOHA VLÁD A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Plenárne zasadnutie venované vykonanému pokroku v riešení
daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky
Plenárnemu zasadnutiu venovanému vykonanému pokroku v riešení daňových
výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky predsedal minister financií SR Ladislav Kamenický. V celom procese hľadania riešenia má OECD nezastupiteľnú
úlohu. Je potrebné nájsť dlhodobé, systémové, globálne riešenie. Diskusia nie je
len o veľkých nadnárodných firmách, ale o nastavení pravidiel zdaňovania pre celú
ekonomiku. MCM predstavovalo príležitosť informovať ministrov o dosiahnutom
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Dokumenty sú dostupné na stránke https://www.oecd.org/mcm/documents/ (prístup 15. 9. 2020).
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›› Tesne pred oficálnym otvorením zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni 2019
(Foto: Peter Frolo)

pokroku: v januári 2019 sa podarilo na úrovni Inkluzívneho rámca BEPS (v súčasnosti združuje 129 krajín) prijať správu, ktorá definuje dva piliere, v rámci ktorých by mali
pokračovať diskusie o riešeniach. Po MCM bolo plánované zasadnutie Inkluzívneho
rámca BEPS70 na technickej úrovni a následne v júni 2019 diskusia na zasadnutí G20
v Japonsku s cieľom nájsť konsenzus na riešení do konca roka 2020.
Diskusia o digitálnom zdaňovaní nie je len o zdaňovaní najväčších hráčov,
ale o nastavení pravidiel pre ekonomiku ako celok, vo všetkých 129 krajinách
pod záštitou iniciatívy BEPS.
V diskusii krajiny podporili prácu OECD. Panovala zhoda, že digitalizácia mení
podnikanie a týmto zmenám treba prispôsobiť daňové systémy. Krajiny sa vyjadrili, že je nutné nájsť globálne riešenie, diskusie by mali prebiehať na úrovni OECD.

70

Viac informácií pozri na https://www.oecd.org/tax/beps/ (prístup 15. 9. 2020).
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DISKUSIA V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH (BREAK-OUT GROUPS)
Konkurencieschopnosť
Rokovanie pracovnej skupiny viedol minister obchodu Kanady Jim Carr. Hlavnými
vystupujúcimi boli Robert Jenrick, minister financií Spojeného kráľovstva, Cédric O,
štátny tajomník pre digitálny sektor Francúzska, a Aaron Hoag z Ministerstva spravodlivosti USA. Diskutujúci konštatovali, že vzostup a význam obmedzeného počtu
globálnych digitálnych firiem môže v niektorých prípadoch vyvolať problémy v oblasti hospodárskej súťaže. Na jednej strane obmedzený počet globálnych firiem
môže ponúknuť určité výhody pre spotrebiteľov, najmä v oblasti sieťových efektov, na druhej strane je možné predpokladať, že práve tieto sieťové efekty môžu
viesť k absolútnej koncentrácii trhu, čo reálne obmedzí možnosti vzniku konkurencie. Tento stav v niektorých sektoroch potenciálne ohrozí výhody digitálnej transformácie pre rast a blahobyt pre všetkých. Najmä súčasný vývoj v oblasti umelej
inteligencie s údajmi, ktoré vytvorili firmy vlastniace technológie a platformy zhromažďujúce dáta, môže zvýšiť prekážky vstupu na trh pre nové firmy, čo môže viesť
ku koncentrácii trhu a k narušeniu hospodárskej súťaže.
Obmedzený počet veľkých digitálnych firiem môže mať výhody pre spotrebiteľov,
najmä v oblasti sieťových efektov. Treba však ustriehnuť, aby koncentrácia trhu
neviedla k obmedzeniu konkurencie.

›› Opadnutie stresu po slávnostnom otvorení zasadnutia Rady OECD
na ministerskej úrovni 2019 (Foto: Peter Frolo)

Väčšina krajín zastáva názor, že riešenie by malo byť dlhodobé, globálne, stabilné
a jednoduché, ktoré neskomplikuje súčasný systém. Digitálne spoločnosti by mali
platiť svoj férový podiel daní, ale otázkou zostáva, ako, kde a koľko by mali platiť.
Niektoré krajiny presadzujú, aby sa pokračovalo len na prácach v rámci prvého piliera
(nexus a rozdelenie zisku, ktorý sa zdaňuje), a nepodporujú diskusiu o minimálnom
zdaňovaní. Dôležité je, aby klasické formy podnikania a podnikanie v digitálnom svete mali rovnaké podmienky. Niektoré krajiny už zaviedli svoje národné opatrenia, sú
však ochotné ich zrušiť hneď po definovaní globálneho riešenia. Viaceré požadujú
vypracovať posúdenie vplyvu navrhovaného riešenia na ekonomiky. Riešenie je potrebné nájsť do konca roka 2020 a schváliť na úrovni G20.71

Detailné informácie a odkazy na ďalšie odkazy na súvsiace dokumenty sú dostupné na https://www.
oecd.org/tax/beps/oecd-leading-multilateral-efforts-to-address-tax-challenges-from-digitalisation-of-the-economy.htm (prístup 15. 9. 2020).
71
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Digitálna bezpečnosť, ochrana súkromia a dôvera
Pracovnej skupine predsedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
Richard Raši. Vo svojom úvodnom vystúpení vyzdvihol neustále narastajúcu dôležitosť dát a prístupu k nim, význam digitálnej bezpečnosti a ochrany súkromia
a osobných údajov. Hlavní vystupujúci v pracovnej skupine boli japonský minister
zahraničných vecí Taro Kono a luxemburský minister financií Pierre Gramegna. Ministri sa zhodli, že dáta predstavujú cenné aktívum v 21. storočí, podobné tomu, čím
bola v 20. storočí ropa. Vyslovili sa za voľný tok dát pri rešpektovaní princípu dôvery
a ochrany súkromia, čo je jednou z priorít tohtoročného japonského predsedníctva
G20. Zástupcovia podnikateľského sektora zdôraznili úlohu vlád pri príprave regulácie pri spravovaní dát. Viacerí ministri poukázali aj na bezpečnosť kritickej infraštruktúry a kybernetickú bezpečnosť, pričom za kľúčovú považujú medzinárodnú spoluprácu, a to aj v rámci OECD. Prítomné krajiny podporili iniciatívu Nového Zélandu
za zamedzenie využívania internetu na teroristické a extrémistické ciele.
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Správa dát
Rokovanie pracovnej skupiny viedol štátny tajomník Ministerstva vedy a IKT Kórejskej republiky a predseda skupiny expertov OECD pre umelú inteligenciu Wonki
Min. Hlavnými rečníkmi boli námestník ministra priemyslu a obchodu Českej republiky Vladimír Bärtl, poradca amerického prezidenta pre vedu a technológie
Michael Kratsios a japonský minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Hirošige
Seko. Podľa názoru diskutujúcich sa dáta stávajú čoraz dôležitejším zdrojom pre
hospodársky rozvoj. Dáta tiež slúžia ako dôležitý prvok schopnosti ekonomického
rozvoja podnikov, ako aj celej spoločnosti. Prostredníctvom osobných dát, ktoré
poskytujú spotrebitelia na výmenu za prístup k „bezplatným službám“, sa môžu
firmy dostať k údajom, ktoré sú obchodovateľné a pomáhajú pri predaji.

ÚLOHA RÔZNYCH AKTÉROV V SPOLOČNOSTI V ÉRE
DIGITALIZÁCIE: ZAMESTNANIE, ZRUČNOSTI A VZDELANIE
Plenárnemu zasadnutiu venovanému úlohe zamestnania, zručností a vzdelania
v posilňovaní rôznych aktérov v spoločnosti v digitálnom veku predsedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Zdôraznil zásadný

význam dôslednej spolupráce medzi ústrednými orgánmi vlády, špecializovanými
organizáciami štátnej správy, samosprávou, sociálnymi partnermi, priemyslom
a občianskou spoločnosťou. Uviedol, že vláda SR, priemysel i spoločnosť musia pripraviť ľudí na zásadné zmeny v pracovných príležitostiach a vo výkone práce, ktoré
automatizácia a robotizácia v dohľadnom čase prinesie. V podmienkach SR sa o proaktívne riešenie tejto situácie usiluje niekoľko strategických a operačných opatrení.

DISKUSIA V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH
Diskusiu v troch pracovných skupinách viedli ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR Martina Lubyová, štátny tajomník Ministerstva vedy a IKT Kórejskej
republiky Wonki Min a hlavný ekonóm Ministerstva financií SR Biswajit Banerjee.
Pracovná skupina pod vedením ministerky Lubyovej osobitne zdôraznila význam
digitálnej spoločenskej transformácie, ktorá je sociálne spravodlivá a zameraná
na ľudí. Identifikovala vyučovanie multidisciplinárnych študijných odborov ako
nástroj zvyšovania zručností i sociálnej inklúzie zlučiteľných s novými spoločenskými paradigmami. Pracovná skupina pod vedením hlavného ekonóma Banerjeeho
sa zaoberala znižovaním neistôt na pracovných trhoch a portabilitou finančných
nástrojov sociálneho zabezpečenia na účel zlepšenia sociálnej mobility.
Prvý deň MCM bol ukončený večerou, ktorú organizovala a hostila Slovenská republika. Predchádzal jej koktail v réžii Kanady a Kórejskej republiky. Organizáciu večere
sme poňali netradičným, digitálnym spôsobom, tzv. table mapping. Pred každým
účastníkom sa na tanieri odohrával príbeh Slovenska alebo digitálnej transformácie.

PRACOVNÉ RAŇAJKY: BUDÚCNOSŤ OECD

›› Predseda vlády na oficiálnom otvorení zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni 2019
s generálnym tajomníkom (Foto: Peter Frolo)
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Pracovným raňajkám k otázkam budúcnosti OECD predsedal minister financií
SR Ladislav Kamenický. Generálny tajomník OECD Á. Gurría apeloval na členské
krajiny, aby po troch rokoch napokon prijali rozhodnutie o rozširovaní OECD. Organizácia prijala Rámec pre posudzovanie perspektívnych členov a v súčasnosti už
nemá ani problém kapacity na vedenie prístupových rokovaní, pretože v prístupovom procese je len jedna krajina – Kostarika. Všetkých šesť krajín, ktoré požiadali
o vstup do OECD, výrazne pokročilo v pristupovaní k právnym nástrojom OECD:
Argentína (pristúpila k 45), Rumunsko (42), Brazília (74), Peru (41) a s odstupom
Chorvátsko (18) a Bulharsko (9). USA súhlasia so začatím prístupových rokovaní
len s Argentínou a Rumunskom, no bez zmienky o akejkoľvek časovej perspektíve
pre ostatné štyri krajiny. Počas návštevy brazílskeho prezidenta J. Bolsonara v USA
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(19. marca 2019) sa prezident USA D. Trump pozitívne vyjadril k otvoreniu prístupových rokovaní s Brazíliou, avšak to sa zatiaľ nepremietlo do zmenenej pozície USA
k rozširovaniu OECD.
Ministri a predstavitelia členských krajín prezentovali svoje názory na budúcnosť
OECD, na oblasti jej pôsobenia, v ktorých vidia najväčšiu pridanú hodnotu, i na
rozširovanie organizácie. USA, Veľká Británia, Francúzsko a Švajčiarsko otvorili aj
otázku výberu nového generálneho tajomníka. Mandát súčasného generálneho tajomníka sa skončí v roku 2021 a podľa USA by dva až tri roky pred týmto termínom
organizácia už mala začať rokovať o kritériách na výber. USA a Švajčiarsko podporili návrh Veľkej Británie, aby sa na novembrovom zasadnutí Globálnej strategickej
skupiny OECD diskutovalo aj o otázke riadenia OECD. Francúzsko naopak pripomenulo, že existuje rozhodnutie Rady OECD z roku 2016, podľa ktorého by otázka
nástupcu generálneho tajomníka mala byť otvorená 10 mesiacov pred skončením
mandátu súčasného generálneho tajomníka.
OECD zastáva špeciálne miesto pri navrhovaní nových štandardov v jednotlivých
politikách, ktoré je považované za jedno z kľúčových faktorov pri zvyšovaní
globálneho vplyvu organizácie.
Väčšina členských krajín vyzdvihla úlohu OECD pri navrhovaní nových štandardov.
Spoluprácu organizácie s nečlenskými krajinami, ako aj jej rozširovanie považujú za najlepší spôsob ich šírenia a zvýšenia relevancie a globálneho vplyvu OECD.
V otázke rozširovania sa dve tretiny vystupujúcich členských krajín vyslovili v prospech prijatia skorého rozhodnutia. Rozširovanie však nepatrí medzi najväčšie priority USA v OECD. Generálny tajomník Spojené štáty vyzval, aby sa neskrývali za
OECD a prezentovali tento názor aj šiestim dotknutým krajinám. USA sa vyjadrili
aj proti párovaniu krajín, s ktorými budú otvorené prístupové rokovania (jedna európska a jedna neeurópska krajina), pretože rozhodnutie by malo byť založené iba
na pripravenosti kandidátskej krajiny.

DIGITALIZÁCIA V PROSPECH UDRŽATEĽNÉHO
ROZVOJA A BLAHOBYTU
Plenárne zasadnutie viedla ministerka zahraničných vecí Kórejskej republiky
Kjung-wha Kangová. Hlavnými vystupujúcimi boli minister obchodu a exportného
rastu Nového Zélandu David Parker, minister pre Áziu a Pacifik Ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Mark Field a japonský minister zahraničných
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›› Záhrada OECD sa zaľudnila ministrami a ich delegáciami pred slávnostnou (digitálnou) večerou

v prvý deň zasadnutia Rady OECD na úrovni ministrov, ktorú podávala Slovenská republika. Prípitok,
ktorý jej predchádzal, hostili podpredsednícke krajiny – Kanada a Kórea (Foto: Peter Frolo)

vecí Taro Kono. Ministri diskutovali o potenciálnych prínosoch a vplyve digitálnej
transformácie na ekonomickú udržateľnosť a sociálny blahobyt a o tom, aké politiky
pomôžu zabezpečiť, aby tieto výhody vo veľkej miere využívala celé spoločnosť.
Diskutovali aj o úlohe inovácií, ktoré vznikajú pri prechode na digitálne technológie,
a o tom, aký majú tieto inovácie potenciál zlepšiť globálne hospodárstvo, ktoré je
z hľadiska životného prostredia udržateľnejšie, a to najmä zavádzaním ekologickejších obchodných postupov a efektívnejším využívaním dostupných zdrojov.
Digitálne inovácie majú potenciál prispievať k udržateľnosti globálneho hospodárstva, najmä zavádzaním ekologickejších obchodných postupov a efektívnejším
využívaním dostupných zdrojov.
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DISKUSIA V PRACOVNÝCH SKUPINÁCH
Digitálna inovácia ako katalyzátor pre obehové hospodárstvo
a zelený rast
Pracovnej skupine predsedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
Norbert Kurilla. V rámci diskusie ministri vyzdvihli potrebu angažovanosti vládneho sektora, ktorý by mal prostredníctvom odolných, produktívnych a udržateľných
systémov budovať technologicky bezpečné a efektívne fungovanie obehového
trhu s dôrazom na pokračujúcu dekarbonizáciu ekonomík. Diskutovali aj o otázkach odpadového hospodárstva (regulácia plastového hodnotového reťazca),
agropotravinárskych systémov, poskytovania hospodárskych stimulov na účely
zlepšovania obehového hospodárstva (výhody pre podniky prechádzajúce na čisté
hospodárenie), ako aj o regulácii analýzy zhromaždených dát o správaní zákazníkov na ochranu spotrebiteľa. Zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o vplyvoch
a prínosoch digitálnych technológií, ako aj poskytovanie adekvátnych vzdelávacích
a školiacich programov tvorili významnú súčasť diskusie a všeobecného konsenzu
vo veci dôležitej úlohy OECD v tejto oblasti. Prítomní ministri sa zhodli aj na tom,
že digitálne technológie významne podporujú rozhodovanie v reakcii na globálne
environmentálne výzvy, klimatické zmeny a extrémne poveternostné udalosti, čím
pomáhajú chrániť životné prostredie, oceány a komunity, ktoré sú od nich závislé.

VYUŽITIE A DIVERZIFIKÁCIA VÝHOD PLYNÚCICH Z OBCHODU
V ÉRE DIGITALIZÁCIE
Plenárne rokovanie viedol kanadský minister obchodu Jim Carr. Hlavnými vystupujúcimi boli generálny riaditeľ WTO Roberto Azevêdo, ministerka obchodu Kórejskej republiky Mjung-hee Joová, európska komisárka pre obchod Anna Cecilia
Malströmová, japonský minister zahraničných vecí Taro Kono, japonský minister
hospodárstva Hirošige Seko a minister hospodárstva SR Peter Žiga. Ministri si vymenili názory na to, ako môže obchod v digitálnom veku zlepšiť nielen celkové výsledky, ale aj prispieť k inkluzívnosti tým, že všetkým rovnomerne umožní podieľať
sa na obchode a profitovať z neho. Diskutovali aj o súčasných výzvach, ktorým čelí
globálny obchod, vrátane opatrení narúšajúcich trh, najmä o vládnych podporách
narúšajúcich obchod v špecifických sektoroch.
Ministri diskutovali o tom, ako môže obchod v digitálnom veku zlepšiť nielen
celkové hospodárske výsledky, ale aj prispieť k inkluzívnosti tým, že všetkým
rovnomerne umožní podieľať sa na obchode a profitovať z neho.

Digitálna inovácia ako motor inteligentných riešení
Diskusiu viedol minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorý vo svojom úvodnom
vystúpení poznamenal, že digitálna transformácia ovplyvňuje každodenný život
všetkých občanov a výrazným spôsobom zmenila životy ľudí. Je potrebné vypracovať a realizovať také politiky, ktoré zabezpečia, aby z digitálnej transformácie ťažili
všetky spoločenské vrstvy a regióny. Hlavným vystupujúcim bol maďarský minister
zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó. V následnej diskusii si ministri vymenili
názory na vládne a regionálne politiky na podporu zavádzania inovatívnych riešení
bezpečným, nestranným a spravodlivým spôsobom. Ďalej diskutovali o šírení dezinformácií v digitálnom veku, ochrane etických rámcov pri sprístupňovaní informácií online a ochrane ohrozených skupín a detí pri využívaní online riešení.
Na záver plenárneho zasadnutia ministri privítali syntetickú správu OECD „Going
Digital: Formovanie politík, zlepšovanie životov“ a sprievodnú správu „Meranie
digitálnej transformácie“. Podporili tiež pokračovanie práce OECD v oblasti digitálnej transformácie v rámci druhej fázy horizontálneho programu Going Digital.
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STRATEGICKÉ POSOLSTVÁ
SLOVENSKÉHO
PREDSEDNÍCTVA

Predsedníctvo Slovenska som po celý rok vnímala ako ďalšiu skúšku, navyše dobrovoľnú, či takúto ambíciu zvládneme a pretavíme do úspešného výstupu. Chceli
sme prispieť do diskusií, do tvarovania budúcej agendy organizácie. Keďže to bola
naša iniciatíva, o to viac nás zaväzovala. Predsedníckou krajinou sme sa stali v zložitom medzinárodnom kontexte, keď začínali prevládať protekcionistické nálady
a multilateralizmus bol už výrazne naštrbovaný – žiaľ, krajinami, ktoré jeho pravidlá a zásady dlhé roky budovali a presadzovali. Za posledné tri roky sa na MCM
nepodarilo prijať záverečné spoločné ministerské vyhlásenie. Výborným signálom
z OECD bolo dosiahnutie konsenzu v roku 2019. Žiadalo si to množstvo rokovaní,
kreatívny a inovatívny prístup. Tým viac bol tento úspech ocenený, pretože zvolená,
pomerne technická téma MCM, relevantná pre všetky členské krajiny, viac zbližovala ako rozdeľovala. V tomto kontexte dosiahnutie dohody na výstupe MCM považujem za našu pridanú hodnotu. Od nás ako predsedníckej krajiny sa očakávalo
najmä zhostiť sa koordinačnej úlohy, berúc do úvahy záujmy všetkých aktérov, t. j.
členských krajín a sekretariátu OECD. Okrem vyhlásenia ministrov bolo prijaté aj
vyhlásenie slovenského predsedníctva MCM. Žiadna z členských krajín nepredložila svoje národné vyhlásenie, čo je potvrdením toho, že sa stotožnili s návrhom SR,
ktorý reflektoval väčšinu oblastí prediskutovaných počas MCM.
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Konkrétne úspešné výstupy MCM 201972 umocnila pripravenosť Slovenska a podpredsedníckych krajín viesť jednotlivé zasadnutia i vysoká úroveň kultúrnej prezentácie a sprievodných podujatí realizovaných v sídle OECD v Paríži a Bratislave.
Ministerské vyhlásenie je výrazom spoločnej vízie členov pre mandát OECD.
Posunulo vpred aj širší cyklus globálnych fór zaoberajúcich sa digitálnou
transformáciou.

MALÁ KRAJINA A PREDSEDNÍCTVO
V MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
Pre Slovensko bol rok 2019 rokom viacerých predsedníctiev – pokračovaním predsedníctva vo V4, rokom predsedníctva Slovenska v OBSE a OECD (v angličtine si
mnohí tieto názvy ľahko mýlili). Pre takú malú krajinu to predstavovalo veľkú ambíciu, ale zvládli sme ju. Slovensko sa usilovalo byť konzistentným partnerom pri
presadzovaní priorít všetkých troch predsedníctiev. Napokon, zloženie V4 a členstvo v oboch medzinárodných organizáciách má spoločné prieniky. Vo vzťahu
k predsedníctvu v OBSE ich bolo viac, no najvýraznejším je angažovanosť OBSE
a OECD v regióne Strednej Ázie a najmä na Ukrajine. OBSE má aj ekonomický
a environmentálny pilier, ktorý tiež venoval pozornosť procesu digitalizácie, energetike, možno však s akcentom na ich iné aspekty – viac smerom k bezpečnostným
otázkam. Išlo o vytváranie synergie.
Slovenská republika sa zhostila predsedníctva OECD v každom jeho detaile.
Bol to diplomatický úspech vďaka profesionálnemu a inovatívnemu prístupu.
Slovenské predsedníctvo zvládlo vyváženie participatívneho a inkluzívneho
procesu príprav s jeho silným vlastníctvom.
Slovenské predsedníctvo očarilo silnou vizuálnou a gastronomickou prítomnosťou. Cieľom bolo zdôrazniť záujem našej krajiny o diskusiu o digitalizácii „tvárou
v tvár“. Pod bustou vo vstupnej hale OECD boli inštalované televízne obrazovky
prehrávajúce krátke videá, zamerané na históriu krajiny, jej tradície a prírodu,
ako aj na moderné firmy pôsobiace v SR. Návštevníci sa pohybovali vo virtuálnej

Informácia o realizácii predsedníctva SR v Rade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
na ministerskej úrovni v roku 2019, č. ÚV-15443/2019, vláda Slovenskej republiky, 19. 6. 2019.
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realite so zaujímavosťami o Slovensku. Ujali sme sa dizajnu celých priestorov OECD,
v ktorých si mohli účastníci pochutnať na slovenských jedlách, ako sú bryndzové pirohy, makové šúľance či hubová polievka, na ikonických šumivých nealkoholických
nápojoch ako Kofola a Vinea či na slovenskej káve. Digitálnym zážitkom bola večera ministrov vo forme table mappingu, v rámci ktorého sa na taniere ministrov
premietali informácie a vizuálne obrazy Slovenska. Za scenár tejto dôležitej súčasti Týždňa OECD patrí veľká vďaka kreativite spoločnosti StoneEVENT.
Ministerskému zasadnutiu predchádzalo Fórum OECD, ktoré sa konalo 20. – 21. mája
2019, na tému „Svet v pohybe, svet v emócii“ (World in (E)motion). Fórum OECD
a MCM sú komplementárne udalosti s tematickým prienikom. Slovenská republika
ako predsednícka krajina MCM bola tento rok na fóre silne zastúpená aj aktívnou
účasťou slovenských subjektov, aj vizuálne. Zúčastnil sa na ňom napríklad primátor
Bratislavy Matúš Vallo, ktorý fórum otváral, ale aj zástupcovia súkromného sektora z firiem Medirex, Virtual Medicine, Cviker Corporation a Asseco, a lídri z tretieho
sektora, napríklad z Nadácie Cvernovka, a médií (TASR).
Základom úspechu boli tieto kroky:
• Zvolili sme participatívny proces prípravy, tzn. zapojili sme doň členské krajiny
a sekretariát OECD. Boli sme pripravení presadzovať záujmy Slovenska, zároveň však zvoliť tému relevantnú pre všetky členské krajiny a sekretariát. Téma
bola orientovaná na budúcnosť, s pozitívnym naratívom. Dôkazom bola účasť
ministrov s rôznym portfóliom z jednej krajiny (motivácia zúčastniť sa na diskusii ministrov).
• Počas celého predsedníctva sme mali silné vlastníctvo procesu, a to v dvoch
rovinách: i) v spolupráci v rámci tria MCM, t. j. s Kanadou a Južnou Kóreou,
čo bolo mimoriadne dôležité v jednotnej komunikácii so sekretariátom (aj ten
v procese presadzuje svoje záujmy); ii) pri príprave dokumentov, ako sú napríklad anotovaná agenda MCM a vyhlásenie MCM. Návrh dokumentov – ich odborná úroveň, pridaná hodnota, tematizovanie – bol plne v réžii tria.
• Jasne sme si stanovili priority. Tie sme komunikovali od začiatku predsedníctva
a potvrdzovali jednotlivými starostlivo naplánovanými krokmi tak v Paríži, ako
aj v Bratislave.
• Nevyhnutnosťou bola politická podpora a dôvera najvyšších predstaviteľov SR
(predseda vlády SR), ktorí boli súčasťou realizácie jednotlivých krokov. Zároveň
stála misia mala pomerne veľkú mieru autonómie tieto kroky navrhovať, tvarovať a realizovať. Flexibilita a dôvera vo zvládnutie tohto veľkého zadania bola
zaväzujúca, inštrukcie z ústredia boli skôr v polohe usmernení.
• Príprava predsedníctva prebiehala aj v neformálnych formátoch. Vhodne
zvolená regionálna diverzita a vyváženosť členov tria MCM tomu napomáhala (G7, APEC, EÚ a i.). Predsedníctvo si vyžadovalo aktívny, angažovaný
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•

•

a predvídateľný postup počas celého roka. Načúvali sme pripomienkam členských krajín, zabezpečovali sme, aby proces prípravy bol v rukách členkých štátov
a boli sme poctivým mediátorom (honest broker). Mali sme pozitívnu agendu
s ambíciou potvrdiť schopnosť konsenzuálneho výstupu.
Ako malá krajina sme sa prezentovali prostredníctvom predsedania viacerým
panelom a pracovným skupinám predstaviteľmi vlády SR. V spolupráci s predstaviteľmi Kanady a Južnej Kórey sme potvrdili svoje vodcovské schopnosti
a vlastníctvo priebehu MCM.
Predsedníctvo znamenalo aj čas, úsilie a finančné prostriedky vložené do prezentácie Slovenska, ako prakticky nepoznanej krajiny, počas celého Týždňa
OECD (fórum a MCM).

2.

3.

4.

PREDSEDALI SME ORGANIZÁCII S GLOBÁLNYM DOSAHOM
OECD prispieva k stanovovaniu nových štandardov a noriem medzinárodného
ekonomického prostredia zameraných na tri ciele:
1. skvalitnenie a povýšenie pravidiel medzinárodného prostredia;
2. zvýšenie medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými aktérmi medzinárodného prostredia;
3. realizáciu jednotlivých sektorových politík na domácej úrovni so zámerom
zlepšiť životnú úroveň a blaho obyvateľov.

5.

Základnou ambíciou je vyznávanie spoločných hodnôt, dobrých politík a praktík v domácom i medzinárodnom prostredí, čo znamená stanovovanie štandardov a noriem
(optimálne na globálnej úrovni), dôraz na ich implementáciu a monitorovanie.
Slovenské predsedníctvo dosiahlo prijatie spoločného ministerského vyhlásenia
po dvoch rokoch neúspešných pokusov, čo je významný diplomatický
úspech a predstavuje konkrétny príspevok slovenskej diplomacie k podpore
a presadzovaniu multilateralizmu a spoločnej vízii členov pre mandát OECD.
OECD má v medzinárodnom prostredí veľmi dobrú pozíciu a má niekoľko komparatívnych výhod, ktoré prispievajú k jej schopnosti relatívne rýchlo a efektívne
dosiahnuť konsenzus na nových štandardoch a normách:
1. Členstvo a organizácia práce OECD je založená na spolupráci podobne zmýšľajúcich krajín. Prirodzene, v čase krízy multilateralizmu sa schopnosť dospieť ku
konsenzu všetkých členských krajín stáva čoraz náročnejšou, čo ukázalo aj predsedníctvo SR. Jeho dosiahnutie si vyžadovalo dlhé rokovania, tvorivý a nápaditý
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prístup, opustenie starých formátov v prospech nových. Výsledkom bolo spoločné prijatie štyroch medzinárodných právnych štandardov.
Multidisciplinárny charakter a široká odborná expertíza. Zvolená téma MCM,
dostatočne široká, umožnila využiť expertízu OECD v jej horizontálnej šírke,
tzn. uplatniť celoorganizačný (whole-of-OECD) prístup, a uchopiť tému v jej
rôznych dimenziách. Horizontálny a integrovaný prístup umožňuje hľadať
efektívne odpovede na vznikajúce multisektorové témy, megatrendy, ktorou
digitálna transformácia nepochybne je. OECD je lídrom stanovovania štandardov v mnohých sektorových politikách.
Kombinácia prístupu zhora nadol (politické usmernenie z ministerskej úrovne) a zdola nahor (prostredníctvom výstupov z jednotlivých výborov OECD)
a práce založenej na dôkazoch a faktoch.
Inovatívne mechanizmy a nástroje na podporu uplatňovania štandardov,
akými sú napríklad vzájomné hodnotenia krajín (peer reviews). V poslednom
čase tzv. balíky nástrojov (toolkits) pre jednotlivé sektorové politiky digitálnej
transformácie.
Priame prepojenie na výstupy G20 a G7, čiže globálny dosah. SR má k výstupom
G20 a G7 prístup len cez zapojenie niektorých medzinárodných organizácií a zoskupení, ktorých je členom. OECD je jednou nich a do G20 a G7 prispieva analytickou kapacitou. Odporúčanie OECD o umelej inteligencii bolo základom na
prijatie záverov týkajúcich sa tejto oblasti na samite G20 v Osake (jún 2020)73.
Aplikácia štandardov OECD prekračuje rámec členstva v OECD. Organizácia je
zapojená do flexibilných formátov, ako sú globálne fóra v rôznych sektorových
politikách, čo umožňuje zaručiť globálnu relevanciu jej štandardov.

KONKRÉTNE ZÁVERY PREDSEDNÍCTVA
•

•

Počas dvoch dní mali ministri príležitosť diskutovať o politikách na využitie potenciálu digitálnej transformácie pre udržateľný hospodársky rozvoj. Ministri
sa zhodli na tom, že digitálna transformácia má enormný potenciál pre hospodársky rast, produktivitu, udržateľný rozvoj a všeobecne pre vyšší životný
štandard populácie.
Digitálna transformácia poskytuje sľubné riešenia najväčších globálnych výziev súčasného sveta v oblasti zdravotnej starostlivosti, životného prostredia
a hospodárstva. Zároveň ministri uznali a prediskutovali problematické stránky,

•

73

Pozri https://www.japan.go.jp/g20japan/, c.d.
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ktoré si v procese úspešne zvládnutej digitálnej transformácie budú vyžadovať náležitú citlivosť, medzinárodný dialóg a koordináciu. Svojou podstatou
digitálna transformácia odstraňuje fyzické hranice bezprecedentným spôsobom a klasické rámce národných politík jednoducho nebudú postačovať na
uchopenie rastúcej digitálnej reality. Navyše by tieto rámce politík mali obstáť
v teste času v období konštantnej zmeny, vyvíjajúcich sa obchodných modelov
a rapídnej inovácie. Jediná cesta na vystavanie rámcov odolných času je ich
ukotvenie v princípoch a hodnotách vyznávaných a zabezpečovaných demokratickými štátmi. Takéto rámce politík by mali predstavovať jednotnú úroveň
hracieho poľa pre všetkých aktérov, vytvárajúc príležitosti pre všetkých.
Jedným z kľúčových úspechov slovenského predsedníctva bolo
Odporúčanie OECD o umelej inteligencii, ktoré bolo pripravované v duchu
digitálneho humanizmu a udáva tón pre koordinovaný prístup k tvorbe
politík v digitálnom veku.
•

•

Konkrétnym spoločným výstupom a úspechom je prijatie Odporúčania OECD
o umelej inteligencii. Bolo pripravované v duchu digitálneho humanizmu,
s „človekom“ v jeho centre. Udáva tón pre koordinovaný prístup k tvorbe politík
v digitálnom veku pod zastrešením OECD. Nové technológie sa totiž nerozšíria
v celej spoločnosti s cieľom vytvoriť spravodlivé príležitosti, pokiaľ v ne neexistuje dôvera. Práve toto je základným princípom odporúčania.
Ministri mali možnosť diskutovať o pokroku v zdaňovaní digitálnej ekonomiky.
Členské krajiny mali na myšlienky bohaté a provokujúce príspevky, oceňujúce
progres práce OECD v rámci G20/OECD BEPS. Zároveň však upozorňovali na
potrebu ďalších krokov nevyhnutných na dosiahnutie konsenzu na dlhodobom riešení. Treba zdôrazniť, že OECD má ambíciu formulovať daňové pravidlá
všeobecne pre naše meniace sa hospodárstva, ovplyvňované digitalizáciou.

•

Základom je dôvera: bez nej a bez etických základov digitálna transformácia
nebude úspešne realizovaná.
•

Digitálna transformácia sa nemôže uskutočniť bez adekvátnych zručností,
absolútne základného nástroja úspechu ekonomík a spoločnosti, stredno- a dlhodobého predpokladu hospodárskeho rastu a produktivity. Práve teraz je čas
formulovať koherentné, na budúcnosť orientované stratégie prípravy a využitia ľudského potenciálu v rýchlo sa digitalizujúcom prostredí. Ministri diskutovali o konkrétnych stratégiách. V prípade Slovenska, pre ktorého pracovnú silu
nie sú priaznivé dôsledky automatizácie, predstavuje oblasť zručností doposiaľ
nevyužitú príležitosť. Vlády jednotlivých krajín by mali byť príkladom v inováciách
verejného sektora.

•

Digitálna transformácia si vyžaduje aj modifikáciu sociálnej politiky s cieľom
reflektovať nové formy zamestnania, vrátane neštandardných foriem práce.
Nové technológie môžu byť užitočné pre rozvoj: na odstraňovanie hladu
a epidémií, redukciu emisií, lepšiu kvalitu práce a i., vo všeobecnosti s možnosťou
dosiahnuť vyššiu prosperitu. Na využitie tohto potenciálu musia tvorcovia politík

OECD má ambíciu formulovať daňové pravidlá všeobecne pre naše meniace sa
hospodárstva, ovplyvňované digitalizáciou. Ide o zásadnú zmenu v obchodných
modeloch a praxi. V nových pravidlách by mala dimenziu zabraňovania daňovým
únikom vyvažovať dimenzia prospešná pre rast.
•

Ide o zásadnú zmenu v obchodných modeloch a praxi. V nových pravidlách by
mala dimenziu zabraňovania daňovým únikom vyvažovať dimenzia prospešná
pre rast. Daňové pravidlá by mali fungovať pre podnikanie a podporovať rast.
Princíp zdaňovania by sa mal odvíjať od vytvárania hodnoty, nie od fyzickej jurisdikcie. Základným pravidlom pre zdaňovanie podnikov by malo byť to, kde
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vytvorili ekonomickú hodnotu. Cesta k dosiahnutiu konsenzu v takej národne
kľúčovej agende je skutočne komplikovaná, čo sa napokon aj očakávalo. Mimoriadne dôležité je však zvažovať cenu riešenia v dlhodobej perspektíve. Za
súčasných podmienok navrhovaný jednotný globálny prístup, v porovnaní
s roztrieštenými unilaterálnymi opatreniami, bude pre vlády a súkromný
sektor pravdepodobne znamenať lepšie ekonomické výstupy, hospodársky
rast a vyšší životný štandard spoločnosti. S cieľom dosiahnuť lepšie ekonomické výsledky zostávajú konkurenčné a otvorené trhy dôležitým aspektom
dobre fungujúcich hospodárstiev. V záujme určitej úrovne hracieho poľa je
potrebné dôsledne monitorovať koncentráciu na trhu, bariéry vstupu a praktiky narúšajúce súťaž. S ambíciou regulačných opatrení sa ako vhodná cesta
vpred javia izolované politiky (regulatory sandboxes).
Tvorcovia jednotlivých politík by mali zintenzívniť spoluprácu naprieč nimi. Politika súťaže úzko súvisí napríklad s politikou ochrany duševného vlastníctva,
digitálnej bezpečnosti a so spravovaní dát. Dáta sa stali v digitálnej globálnej
ekonomike novou menou, základným vlastníctvom a dôležitým faktorom výroby. Napriek tomu, ako rozširujú príležitosti ekonomickej aktivity a ponúkajú
nepopierateľné prínosy pre spotrebiteľov, v záujme úspešného zvládnutia digitálnej revolúcie sa väčšia pozornosť musí venovať obavám z ochrany súkromia,
zabezpečeniu kritickej digitálnej infraštruktúry. Základom je dôvera: bez nej
a bez etických základov digitálna transformácia nebude úspešne realizovaná.

•
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•

preklenúť digitálnu priepasť prioritizovaním investícií do ľudského kapitálu a fyzickej infraštruktúry. Najviditeľnejší vplyv by mali mať investície do digitálnej infraštruktúry v krajinách, kde chýba alebo je zastaraná. Čo však bolo z diskusií
ministrov zrejmé, to nezbavuje zodpovednosti tvorcov politík ani v krajinách
OECD. Takisto by mali mať kapacitu využiť existujúce digitálne technológie na
väčšiu udržateľnosť a efektivitu zdrojov, na zelenší rast, kompletizáciu obehového hospodárstva, zníženie emisií, lepšiu environmentálnu reguláciu a meranie. Celkovo by digitálna transformácia mala prispieť k zmene obchodných
modelov a posilneniu obslužnej ekonomiky na pomoc mestám, vidieckym oblastiam a regiónom stať sa inteligentnejšími a zelenšími.
Medzi ďalšie konkrétne výstupy MCM OECD 2019 patrí aj prijatie revidovaných
Liberalizačných kódov OECD a Odporúčania OECD k pravidlám v boji proti
korupcii a za integritu v štátnych podnikoch, ako aj Deklarácie o inováciách
vo verejnom sektore. Prijatá bola aj Správa o pokroku v hodnotení Národných
kontaktných bodov a členské krajiny OECD povzbudili v práci na revízii Odporúčania na ochranu detí online z roku 2012 a Odporúčania na ochranu kritickej
informačnej infraštruktúry z roku 2008.74

Viac detailov o Týždni OECD možno nájsť na https://www.oecd.org/general/oecd-week.htm (prístup
15. 9. 2020).
74
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Zasadnutie Rady na ministerskej úrovni, 22. – 23. mája 2019

MINISTERSKÉ
VYHLÁSENIE RADY
VYUŽÍVANIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE PRE TRVALO
UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY
Pri príležitosti zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM), ktoré sa konalo
22. – 23. mája 2019, sme* sa stretli pod predsedníctvom Slovenskej republiky a podpredsedníctvom Kanady a Kórejskej republiky, aby sme prediskutovali politiky týkajúce sa oblasti „Využívanie digitálnej transformácie pre trvalo udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“.
V tejto súvislosti sme** prijali:
• Odporúčanie OECD o umelej inteligencii
• Revidované Liberalizačné kódy
• Odporúčanie OECD k pravidlám v boji proti korupcii a za integritu v štátnych podnikoch.

PRÍLOHY
MINISTERSKÉ VYHLÁSENIE RADY
VYHLÁSENIE PREDSEDNÍCKEJ KRAJINY MCM 2019
AGENDA ZASADNUTIA RADY OECD NA MINISTERSKEJ ÚROVNI
ZOZNAM SKRATIEK

Ministri a zástupcovia tiež v mene svojich vlád prijali Deklaráciu OECD o inováciách vo verejnom sektore.

165
166
172
190

Vyzývame* OECD, aby naďalej pokračovala v integrovanom prístupe a na dôkazoch založenej politickej analýze, príprave technických riešení a poskytovaní expertízy v oblasti digitálnej transformácie, najmä pri vývoji účinných metód merania, a to aj prostredníctvom
spolupráce so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a aktérmi.

*Ministri a zástupcovia Austrálie, Belgicka, Českej republiky, Čile, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Izraela, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Litvy, Lotyšska,
Luxemburska, Maďarska, Mexika, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Portugalska, Rakúska,
Slovenskej republiky, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Turecka, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov amerických a Európskej únie.
**Členovia OECD spolu s príslušnými pridruženými partnermi.
Tento dokument, ako ani akékoľvek tu uvedené údaje a mapy nemajú vplyv na štatút ani zvrchovanosť
nad ktorýmkoľvek územím, na vymedzenie medzinárodných hraníc ani na názov akéhokoľvek územia,
mesta alebo oblasti.
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Zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni 22. – 23. mája 2019

VYHLÁSENIE PREDSEDNÍCKEJ
KRAJINY MCM 2019
VYUŽITIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE PRE UDRŽATEĽNÝ
ROZVOJ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY
1. Zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) 2019 sa konalo 22. a 23. mája
2019. Predsedala mu Slovenská republika, podpredsedami boli Kanada a Kórejská republika. Cieľom zasadnutia boli diskutovať o politikách na „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“. Slovenská republika predpokladá, že
všetci členovia* dosiahli všeobecnú dohodu o nasledujúcich bodoch:
2. MCM 2019 sa uskutočnilo v kritickom období pre tvorcov politík, keďže globálna ekonomika sa čoraz viac digitalizuje, čo prináša obrovský potenciál ekonomického rastu
a produktivity. V tejto súvislosti je nevyhnutné zrealizovať štrukturálne reformy, upraviť
makroekonomické politiky a otvoriť trhy. Globálna povaha digitálnej transformácie si
vyžaduje efektívnu medzinárodnú spoluprácu. Členovia OECD by mali spolupracovať
pri hľadaní riešení a zabezpečení širšieho prístupu k výhodám digitalizácie, ako aj prispievať k implementácii Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Všetci členovia oceňujú
a vítajú úlohu OECD, ktorú v tejto oblasti zohráva, vrátane toho, ako sa výsledky jej
práce premietajú do agendy globálnych alebo regionálnych fór, ako sú G20, G7, OSN,
APEC a ASEAN.
3. Všetci členovia vítajú výsledky 1. fázy horizontálneho projektu Going Digital: Going Digital Toolkit, správy „Going Digital: formovanie politík, zlepšovanie života“, „Meranie digitálnej transformácie“ a „Ako žijeme v digitálnom veku?“. Členovia sa zároveň pripravujú
na 2. fázu a tiež na prácu na online platformách a nových technológiách vrátane blockchainu a umelej inteligencie a berú na vedomie rôznorodosť vstupov, ktoré priniesol
Digitálny samit OECD.
Všetci členovia sa zaväzujú, že budú spolupracovať v boji proti využívaniu internetu na
teroristické a násilné extrémistické účely bez toho, aby bola ohrozená sloboda prejavu,
ľudské práva alebo inovácie pre lepší život. S týmto cieľom vyzývajú OECD, aby prostredníctvom svojho horizontálneho pracovného programu Going Digital II a po konzultácii

Tento dokument, ako ani akékoľvek tu uvedené údaje a mapy nemajú vplyv na štatút ani zvrchovanosť
nad ktorýmkoľvek územím, na vymedzenie medzinárodných hraníc ani na názov akéhokoľvek územia,
mesta alebo oblasti.
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s príslušnými partnermi, odborníkmi a zainteresovanými stranami zvážila možné ďalšie
kroky a do 31. marca 2020 predložila správu Rade.

4. Umelá inteligencia: Všetci členovia prijali Odporúčanie OECD o umelej inteligencii,
ktoré je dôležitým krokom v medzinárodnej spolupráci na posilnenie dôvery v túto dôležitú technológiu a na podporu jej prijatia a využívania vrátane manažmentu potenciálnych rizík. Odporúčanie podporí predvídateľné, stabilné a zároveň adaptívne politické prostredie, ktoré presadzuje prístup k dôveryhodnej umelej inteligencii zameraný
na človeka a založený na zásadách zodpovedného hospodárenia, ako je inkluzívnosť,
transparentnosť, odolnosť a zodpovednosť. Členovia vyzývajú OECD, aby pokračovala
vo svojej práci v tejto oblasti. Vítajú vytvorenie Observatória pre politiku umelej inteligencie OECD a možnú spoluprácu s inými podobnými iniciatívami. OECD a jej členovia
by mali podporovať medzinárodné, medzisektorové a mnohostranné iniciatívy s cieľom
zhromaždiť dlhodobé odborné znalosti o umelej inteligencii.

5. Zdaňovanie v digitálnom veku: Všetci členovia vítajú nedávny pokrok dosiahnutý pri
identifikovaní konkrétnych návrhov a dohode o podrobnom pláne ako prostriedku na
riešenie širších daňových výziev, ktoré vyplývajú z digitalizácie, a zostávajúcich otázok
súvisiacich s narúšaním daňového základu a prelievaním ziskov (BEPS). Členovia vítajú
možnosť podieľať sa aj naďalej na úsilí dosiahnuť dlhodobé riešenie, ktoré by bolo založené na konsenze z roku 2020 v spojení so všetkými členmi Inkluzívneho rámca OECD/
G20 BEPS a s ďalšími zainteresovanými stranami. Tieto výsledky vychádzajú z kľúčovej
úlohy, ktorú zohráva OECD pri zvyšovaní spravodlivosti medzinárodného daňového
systému, a to aj prostredníctvom spustenia automatickej výmeny informácií o finančných účtoch s cieľom zlepšiť daňovú transparentnosť a prostredníctvom projektu BEPS.
Členovia vyzývajú všetky krajiny, aby zachovali svoj záväzok k tomuto multilaterálnemu
procesu OECD. Ďalej presadzujú iniciatívy OECD na zlepšenie budovania kapacít na posilnenie daňovej správy v rozvojových krajinách vrátane zavádzania daňovej transparentnosti a BEPS.

6. Hospodárska súťaž: Všetci členovia si uvedomujú význam otvorených a konkurencieschopných trhov a uznávajú hospodársku súťaž ako dlhodobú prioritnú oblasť pre
vlády a zainteresované strany. Berú na vedomie, že tvorcovia politík by mali starostlivo
zvážiť dôsledky zvýšenia koncentrácie trhu, a orgány, ktoré sa zaoberajú hospodárskou
súťažou, by mali dôsledne sledovať správanie digitálnych firiem, ktoré by ju mohlo poškodiť. Členovia vyzývajú OECD, aby pokračovala vo svojej práci a podporovala dialóg
o politikách hospodárskej súťaže a ich presadzovaní, a to aj zohľadnením potenciálnych
väzieb na oblasti politiky, ako je prístup k údajom a ich manažment, fúzie a akvizície,
práva duševného vlastníctva, ochrana spotrebiteľa a boj proti zahraničnému úplatkárstvu. Členovia vítajú prácu OECD na online platformách a presadzovanie zákonov o hospodárskej súťaži a s tým súvisiacich zákonov vzhľadom na digitalizáciu globálnej ekonomiky. Všetci členovia vyzývajú OECD, aby pokračovala v presadzovaní spolupráce medzi
orgánmi hospodárskej súťaže a inými regulačnými orgánmi, ako sú orgány na ochranu
spotrebiteľa a údajov, a to na domácej i medzinárodnej úrovni.
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7. Bezpečnosť, súkromie a údaje: Členovia uznávajú, že zlepšenie bezpečnosti, ochrana

11. Digitálna inovácia pre lepšie životy a udržateľný rozvoj: Členovia zdôrazňujú dôleži-

osobných údajov, súkromia a ochrana spotrebiteľov zvyšujú dôveru verejnosti v digitálnu transformáciu, uľahčujú voľný tok dôverných dát a prispievajú k inovácii. Všetci členovia podporujú voľný tok informácií, nápadov a znalostí, avšak pri rešpektovaní platných
rámcov na ochranu súkromia a údajov, bezpečnosti kritických digitálnych infraštruktúr
a práv duševného vlastníctva. Členovia uznávajú, že vlády a ďalšie zainteresované strany
môžu urobiť viac pre podporu zodpovednej, efektívnej, dôveryhodnej a spoľahlivej správy údajov a budú sa usilovať o spoluprácu na lepšom riešení týchto problémov a budovaní dôvery v globálny digitálny systém. Členovia vyzývajú OECD, aby zlepšila meranie
digitalizácie relevantné z hľadiska politík, a to aj meraním a určovaním rôznych druhov
údajov. Budú skúmať spôsoby, ako ďalej podporovať Globálne fórum o digitálnej bezpečnosti pre prosperitu a s tým súvisiacu prácu v oblasti súkromia a otvorených údajov,
okrem iného v oblasti verejnej správy.

tosť prístupu k informačným a komunikačným technológiám, digitálnym inováciám
a podporovania zručností, aby pomohli krajinám dosiahnuť Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele trvalo udržateľného rozvoja. Väčšina členov uznáva, že spolupráca
môže viesť k podieľaniu sa na nákladoch, ku kombinovaniu schopností a k podpore
dobrovoľného šírenia technológií za vzájomne dohodnutých podmienok prostredníctvom otvorených a konkurenčných trhov a partnerstiev medzi verejným a súkromným
sektorom, ktoré uľahčujú rozsiahle a dlhodobé vyhradené a strategické financovanie.
Kvalitná infraštruktúra s otvoreným a spravodlivým prístupom a odstránením rozdielov
v zručnostiach, najmä u žien a dievčat, starších občanov a iných zraniteľných skupín,
zostáva kľúčovým faktorom pri využívaní existujúcich technológií a digitálnej transformácie na dosiahnutie udržateľného rozvoja. Členovia vyzývajú OECD, aby využila príležitosti na politický dialóg v tejto oblasti.

8. Digitálne inovácie pre lepší život: Všetci členovia vnímajú potenciál digitálnej inovácie,

12. Budúcnosť práce: Väčšina členov uznáva, že rozsiahle štrukturálne zmeny na trhoch

údajov a zavádzania inovatívnych digitálnych riešení na zlepšenie hospodárskych výsledkov vrátane fungovania trhov, verejných inštitúcií a podnikov so správnym riadením
spoločností a účinnejších regulačných rámcov, ako aj zlepšenie služieb pre ľudí, vlády,
mestá, vidiecke oblasti a regióny. Členovia vítajú aktivity OECD na online platformách
a v ekonomike služieb, zhromažďovaní údajov rozdelených podľa pohlavia a veku, ak
je to možné, ako aj analýzu a rady o tom, ako môžu vlády dopomôcť mestám a regiónom byť „inteligentné“, a to aj presadzovaním udržateľnejšieho mestského prostredia,
podporovaním zdravia a blaha a zjednodušením zapojenia občanov. Členovia sa tým
zaväzujú rešpektovať súkromie, bezpečnosť, etiku, ochranu práv duševného vlastníctva, osobných údajov a spotrebiteľov, najmä detí online, ako aj bojovať proti šíreniu
dezinformácií, chrániť demokraciu a ľudské práva vrátane slobody prejavu.
Všetci členovia navyše očakávajú, že poskytovatelia online služieb budú dodržiavať
Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky. Členovia ďalej vyzývajú OECD, aby pokračovala v medzinárodnej spolupráci na poskytovaní údajov o domácom alebo cezhraničnom znečistení ovzdušia, vody a pôdy.

9. Globálne vzťahy a rozširovanie: Všetci členovia podporujú ďalšiu spoluprácu OECD
s krajinami, regiónmi a inými medzinárodnými organizáciami, ktoré nie sú členmi, s cieľom napredovať v analýze, nástrojoch a osvedčených postupoch OECD a šíriť ich. Členovia očakávajú ukončenie procesu ratifikácie Dohody o pristúpení Kolumbie k OECD
a vítame úsilie Kostariky o splnenie záväzkov v rámci procesu pristúpenia.

10. Vedenie a riadenie: Členovia uznávajú úlohu generálneho tajomníka pri navrhovaní nových iniciatív vrátane jeho strategických orientácií pre ďalšie zváženie a rozhodnutie Rady
a ďakujú celému sekretariátu za úsilie vynaložené pri podporovaní výsledkov OECD.
Predsednícka krajina je ďalej presvedčená, že väčšina členov sa dohodla na nasledujúcich bodoch:
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práce a dopyt po zručnostiach si vyžaduje, aby sa politiky vzdelávania, odbornej prípravy, zamestnanosti a sociálne politiky prispôsobili potrebám žien, mládeže, seniorov,
pracovníkov so zdravotným postihnutím a ďalších zraniteľných skupín, ako aj neštandardných pracovníkov, pracovníkov vykonávajúcich bežné úlohy a pracovníkov v odvetviach a regiónoch nepriaznivo ovplyvnených digitalizáciou. Členovia sa zaväzujú ďalej
vytvárať inkluzívnu a udržateľnú budúcnosť práce a podporovať rovnosť príležitostí presadzovaním ekonomického rastu, vytvárania pracovných miest, odolnosti pracovného
trhu, dôstojnej práce a efektívnych programov rozvoja pracovnej sily vrátane odbornej
prípravy, rozvoja zručností a celoživotného vzdelávania, čo zdôrazňuje význam takýchto
programov pre pedagógov a učiteľov. V tejto súvislosti vítajú novú Stratégiu pracovných
miest, Výhľad v oblasti zamestnanosti na rok 2019, Výhľad v oblasti zručností a novú
Stratégiu zručností. Väčšina členov vyzýva OECD, aby pokračovala v práci na posilňovaní sociálno‑emocionálnych, kognitívnych, digitálnych a podnikateľských zručností,
podporovaní zhromažďovania a sprístupňovania osvedčených postupov a na zvažovaní spôsobov posilnenia zručností vo verejnom sektore. Členovia vítajú analyzovanie
a mapovanie sociálnych rizík, ako je pomalý rast miezd a neistota zamestnania, a diskusiu o identifikovaní nových zdrojov a nových metód zhromažďovania sociálnych údajov
pri podpore spravodlivého prechodu. S cieľom maximalizovať prínosy digitálnej transformácie pre vyššiu produktivitu, inovatívny rast a blahobyt budú členovia podporovať
aj digitálne prijatie, rozširovanie a podnikanie pre malé a stredné podniky, moderné,
transparentné a flexibilné regulačné rámce, šírenie digitálnych technológií medzi firmami všetkých veľkostí a začlenenie a digitálny prístup pre všetkých, najmä ženy a dievčatá, k ďalšiemu digitálnemu začleneniu.

13. Udržateľný rozvoj a ekonomika s efektívnym využívaním zdrojov: Väčšina členov
uznáva potenciál digitálnych technológií pri znižovaní emisií a budovaní ekonomík
odolných voči klimatických zmenám a pri transformácii obchodných modelov a procesov, ktoré im majú pomôcť pri riešení klimatických zmien a iných environmentálnych výziev, dosahovaní čistejšieho a udržateľnejšieho rastu vrátane efektívnejšieho využívania
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odpadu, energií a zdrojov, obehovejšieho hospodárstva a udržateľného hospodárenia
s materiálmi, lepšieho vedeckého merania životného prostredia, lepšej regulácie a presadzovania životného prostredia a udržateľnejšieho hospodárstva oceánov a riadenia
pobrežných zón, a to aj znižovaním množstva odpadu v moriach, ochranou biodiverzity
a obohacovaním prírodného kapitálu.
Väčšina členov uznáva zásadný význam Parížskej dohody ako nástroja pri účinnom
riešení klimatickej zmeny a iných environmentálnych výziev a pri vykonávaní Agendy
2030 pre udržateľný rozvoj. Členovia, ktorí sa zaviazali k vykonávaniu Parížskej dohody, sa v nej budú naďalej zapájať, okrem iného využívaním príležitostí vytvorených
digitálnou transformáciou.

rozšírením technológií a prepájaním podnikov a spotrebiteľov naprieč krajinami. Obchod
v ére digitalizácie môže prispieť k inkluzívnym výsledkom podporením skupín, ktoré sú
v obchode často nedostatočne zastúpené, ako sú ženy, pôvodní obyvatelia a ľudia so
zdravotným postihnutím, ako aj malé a stredné podniky. Poskytuje tiež dôležité príležitosti na integráciu rozvojových ekonomík do medzinárodného obchodného systému.
Členovia vyzývajú OECD, aby pokračovala vo svojej analytickej práci založenej na dôkazoch týkajúcich sa obchodu vrátane podporných opatrení narúšajúcich trh a ďalších
obchodných prekážok, ako aj na meraní digitálneho obchodu a jeho vplyvu na celú spoločnosť, napríklad na posilnenie ekonomického postavenia žien.

Členovia uznávajú, že nové technológie tiež vytvárajú environmentálne výzvy týkajúce
sa energie, použitých zdrojov a elektronického odpadu. Väčšina členov vyzýva OECD,
aby posilnila prácu v týchto oblastiach.

14. Obchod v ére digitalizácie a súčasné výzvy globálneho obchodu: Väčšina členov zdôrazňuje význam multilaterálneho systému obchodu a jeho príspevku k medzinárodnému obchodu a investovaniu ako dôležitým motorom rastu, produktivity, inovácie,
vytvárania pracovných miest a rozvoja. Členovia však uznávajú, že distribúcia prínosov
obchodu a investícií nie je automatická. Členovia diskutovali o mnohých súčasných výzvach globálneho obchodu, ako sú nadmerné kapacity, a o potrebe eliminovať subvencie narúšajúce trh, nútený transfer technológií a ďalšie protekčné praktiky, ako aj o bezvýchodiskovej situácii pri vymenovávaní členov odvolacieho orgánu WTO.
Väčšina členov uznáva, že súčasné obchodné napätie má vplyv na globálnu ekonomiku,
a zhoduje sa na potrebe riešiť základné príčiny tohto napätia vyrovnaním podmienok
pre medzinárodný obchod a investície. Uznávajú potrebu modernizovať obchodné pravidlá, najmä v reakcii na globálnu digitálnu transformáciu, a zaväzujú sa k potrebnej
reforme WTO. Väčšina členov víta návrhy týkajúce sa oznámení WTO zamerané na zlepšenie transparentnosti obchodných politík jeho členov a očakáva skorú dohodu v tejto
súvislosti. Vyzývajú na zachovanie funkčného dvojstupňového záväzného systému riešenia sporov tretích strán v rámci WTO a podporovanie flexibilných prístupov pri rokovaniach s cieľom posilniť negociačnú funkciu WTO.
Väčšina členov vyzýva na posilnenie medzinárodných pravidiel o priemyselných dotáciách,
otvorené predĺženie globálneho fóra o nadmernej kapacite ocele na jeho súčasnej báze
a na urýchlenie práce medzinárodnej pracovnej skupiny na podporu vývozu s cieľom dosiahnuť dohodu o nových medzinárodných disciplínach financovania vývozu. Tiež vítajú
a podporujú iniciatívu spoločného vyhlásenia o elektronickom obchode. Väčšina členov
obnovuje svoj záväzok spolupracovať na zlepšení medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, ktorý dokáže efektívne reagovať na rýchlo sa meniaci svet.
Členovia uznávajú, že digitálne technológie a dáta mali výrazný vplyv na medzinárodný
obchod a investície znižovaním nákladov, uľahčením globálnych hodnotových reťazcov,
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*Ministri a zástupcovia Austrálie, Belgicka, Českej republiky, Čile, Dánska, Estónska, Fínska, Francúz
ska, Grécka, Holandska, Írska, Islandu, Izraela, Japonska, Kanady, Kórejskej republiky, Litvy, Lotyšska,
Luxemburska, Maďarska, Mexika, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Portugalska, Rakúska,
Slovenskej republiky, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Turecka, Spojeného krá
ľovstva, Spojených štátov amerických a Európskej únie.
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AGENDA ZASADNUTIA RADY
OECD NA MINISTERSKEJ ÚROVNI
21. mája 2019

VYUŽITIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY
ktoré sa uskutoční v Konferenčnom centre OECD v Paríži
v stredu 22. a vo štvrtok 23. mája 2019

1. Ministerské zasadnutie Rady (MCM) sa v roku 2019 koná v kritickom období pre tvorcov
politík, keďže globálna ekonomika sa čoraz viac digitalizuje. Digitálna transformácia ponúka bezprecedentné príležitosti na rast a blahobyt, a to aj riešením niektorých najväčších výziev našej doby, najmä v oblasti zdravia, rozvoja a ochrany životného prostredia.
V oblasti dlhodobého prístupu vo všetkých oblastiach verejnej politiky však predstavuje
výzvu. Cieľom tohto MCM je, aby ministri diskutovali o spôsobe, ako môžu pri tvorbe politík lepšie využiť príležitosti, ktoré so sebou digitálna transformácia prináša, a riešiť s tým
súvisiace výzvy, aby preniesla svoj obrovský potenciál do celej ekonomiky a spoločnosti.
Ministri budú diskutovať o tom, ako, kde a kedy pripraviť efektívne, vyvážené, na mieru
ušité, inovatívne či progresívne riešenia na domácej i medzinárodnej úrovni.
2. Digitalizácia ekonomiky sa uskutočňuje bez ohľadu na hranice. Zmeny politiky v jednej
krajine môžu čoraz viac ovplyvňovať ostatné krajiny, a preto je potrebná výraznejšia spolupráca medzi nimi. Medzinárodne porovnateľná štatistika a analýza OECD spolu s jej
schopnosťou vystupovať ako medzinárodné fórum na vzájomné hodnotenie a učenie
sa, definovať medzinárodne osvedčené postupy prostredníctvom procesov, ktoré prebiehajú pod vedením členských štátov, resp. viacerých zúčastnených aktérov, a vytvárať
medzinárodné normy, robia z OECD jedinečnú organizáciu o politikách zameraných na
digitálnu transformáciu a ich podporu. OECD je, aj vďaka svojej podobne zmýšľajúcej
členskej základni, optimálnym fórom na rozvoj spoločných prístupov k digitalizácii ekonomiky, ktoré je možné navzájom sprístupňovať a podporovať s partnerskými krajinami. MCM bude stavať na zisteniach horizontálneho projektu OECD Digitalizácia (Going
Digital) a Digitálneho samitu (Going Digital Summit), Rámca pre politické opatrenia
v oblasti inkluzívneho rastu, Stratégie pracovných miest, Výhľadu v oblasti zamestnanosti

Tento dokument, ako ani akékoľvek tu uvedené údaje a mapy nemajú vplyv na štatút ani zvrchovanosť nad ktorýmkoľvek územím, na vymedzenie medzinárodných hraníc ani na názov akéhokoľvek
územia, mesta alebo oblasti.
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na rok 2019, Výhľadu v oblasti zručností a novej Stratégie zručností, ako aj usmernenia
poskytnutého v záveroch zo stretnutia Skupiny pre globálnu stratégiu z roku 2018 a dokumentu MCM o kľúčových otázkach z roku 2019.
3. Zásadné výzvy pre tvorbu politiky predstavuje miera, rozsah a rýchlosť zhromažďovania, spracúvania a realizovania informácií a údajov. Súčasné politiky sa väčšinou opierajú o ekonomiku hmotných produktov a aktív, pevné geografické hranice a polohy,
transakčné náklady, ktoré obmedzujú mieru a rozsah interakcií a ponúk, a podmienky
ponuky a dopytu. Digitalizácia však radikálne zmenila tieto parametre: povaha aktív,
ktoré vytvárajú hodnotu, spôsob odovzdávania vlastníctva a miesto vytvárania hodnoty. Transformácia zase ovplyvňuje štruktúru a fungovanie trhov, podporuje formovanie
platforiem a ekosystémov a nakoniec ovplyvňuje vývoj, udržiavanie a pokrok všetkých
vzťahov, a to ekonomických aj sociálnych. Dáta ako aktívum a faktor výroby sú kľúčovou hnacou silou digitálnej transformácie. Pochopenie jej dynamiky (a najmä „veľkých dát“) a spôsobu riešenia problémov týkajúcich sa vlastníctva, sprístupňovania
a správy dát je rozhodujúce pre využitie výhod digitálnej transformácie, najmä s nárastom umelej inteligencie.
4. Digitálna transformácia vytvára bezprecedentné príležitosti na rast produktivity a prosperity. Digitálna transformácia by mohla mať zároveň za následok väčšie rozdiely medzi tými, ktorí majú prístup k novým technológiám a profitujú z nich, a tými, na ktorých
sa zabúda. Digitálna transformácia prináša na trhy práce rozsiahle štrukturálne zmeny
so značnou rotáciou pracovných miest a zásadné zmeny zručností, ktoré následne zvyšujú potrebu ich prispôsobenia pracovnému trhu, zmeny v zamestnanosti a sociálnych
politikách a inštitúciách. Firmy, ktoré úspešne využívajú digitálnu transformáciu, môžu
vytvárať kvalitné a vysoko príjmové pracovné miesta. Avšak trendy naznačujú väčší rozptyl produktivity a miezd, koncentrácie. To následne vytvára tlak na orgány zaoberajúce
sa hospodárskou súťažou a môžu si vyžadovať nové politiky a prístupy. Asi nikdy predtým nebolo dôležitejšie pracovať na vyvážených a efektívných prístupoch k súkromiu
osobných dát, ochrane spotrebiteľa, rovnakým podmienkam a digitálnej bezpečnosti.
5. Počas MCM sa teda bude diskutovať primárne o tom, ako môžu verejné politiky zabezpečiť, aby sa mohli uplatniť výhody vyplývajúce z digitálnej transformácie a zároveň dali
manažovať jej rušivé vplyvy a s nimi súvisiace výzvy. Upozorní na to, že rýchlosť zmien
súvisiacich s digitálnou transformáciou spôsobí, že politiky a riešenia budú musieť prichádzať rýchlejšie a reagovať na nové a turbulentnejšie prostredie. Prediskutuje sa aj to,
ktoré opatrenia môžeme urobiť na domácej úrovni a ktoré budú výhodnejšie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce vzhľadom na cezhraničnú povahu digitalizácie a dátových tokov. Posúdi, ako môže OECD najlepšie podporiť domácu a medzinárodnú tvorbu
politík v digitálnej ére, a to aj prostredníctvom kvalitnejších meraní, štatistík, analýz alebo
zohľadnenia nových medzinárodných zásad či štandardov prostredníctvom procesov,
ktoré prebiehajú zdola nahor, členských štátov a viacerých zainteresovaných strán.
6. Ministerskému zasadnutiu bude predsedať Slovenská republika, podpredsedníckymi
krajinami sú Kanada a Kórejská republika.
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17.40

VYUŽITIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE PRE UDRŽATEĽNÝ
ROZVOJ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY

19.20 – Skupinová fotografia

Konferenčné centrum OECD v Paríži, streda 22. a štvrtok 23. mája 2019
Streda 22. mája
10.00

1. HLAVNÝ PREJAV PREDSEDU MCM
10.30

2. PRIJATIE ODPORÚČANIA OECD O UMELEJ INTELIGENCII
3. PANEL O EKONOMICKOM VÝHĽADE1

Prezentácia hlavnej ekonómky OECD o Ekonomickom výhľade OECD
Panel lídrov

13.00

4. STRATEGICKÉ ORIENTÁCIE GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA
Pracovný obed
• Prijatie agendy MCM
• Krátke video o téme MCM
• Predstavenie Strategických orientácií generálneho tajomníka OECD
14.30

5. VYUŽITIE POTENCIÁLU DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE: ÚLOHA
VLÁD A VÝZNAM MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
•

•
•

Plenárna diskusia a diskusie v pracovných skupinách
Posilnenie rôznych aktérov v spoločnosti v ére digitalizácie

19.30

7. MINISTERSKÝ KOKTAIL USPORIADANÝ KÓREJSKOU REPUBLIKOU
A KANADOU A VEČERA USPORIADANÁ SLOVENSKOU
REPUBLIKOU
Štvrtok 23. mája
8.00

8. PRACOVNÉ RAŇAJKY22
10.10

11.10
•
•

6. POSILNENIE RÔZNYCH AKTÉROV V SPOLOČNOSTI V ÉRE
DIGITALIZÁCIE: PRACOVNÉ MIESTA, ZRUČNOSTI A VZDELÁVANIE

9. PREPÁJANIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE S UDRŽATEĽNOSŤOU
A SO SOCIÁLNYM BLAHOBYTOM
Plenárna diskusia a diskusie v pracovných skupinách
• Digitálna inovácia na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja (SDG)
• Digitálna inovácia ako katalyzátor pre obehové hospodárstvo a zelený rast
• Digitálna inovácia ako motor inteligentných riešení
12.10

10. VYUŽITIE A DIVERZIFIKÁCIA VÝHOD PLYNÚCICH Z OBCHODU
V ÉRE DIGITALIZÁCIE
Pracovný obed
14.10

11. ZÁVERY A VÝSLEDKY

Plenárna diskusia o pokroku dosiahnutom pri riešení daňových otázok vyplývajúcich
z digitalizácie ekonomiky

Diskusie v pracovných skupinách
• Aspekty hospodárskej súťaže
• Digitálna bezpečnosť, súkromie, dôvera a ochrana spotrebiteľa
• Správa dát

1

Dokument o kľúčových otázkach uvedený v C/MIN(2019)2 informuje o všetkých zasadnutiach MCM.
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2

Pracovné raňajky len pre členov OECD.

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

175

ANOTÁCIE
•

Rada na ministerskej úrovni bude vyzvaná, aby prijala revidované Liberalizačné kódy
[C/MIN(2019)4, & ADD1, pre viac informácií] a návrh Odporúčania Rady k pravidlám v boji
proti korupcii a za integritu v štátnych podnikoch [C/MIN(2019)5], ako aj aby privítala
Správu o pokroku v hodnotení Národných kontaktných bodov pre zodpovedné obchodné
správanie [C/MIN(2019)7].

Streda 22. mája

10.00 – Plenárne zasadnutie (miestnosť CC1)
Po úvodných slovách generálneho tajomníka bude nasledovať hlavný prejav predsedu
MCM a predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Zasadnutie bude otvorené pre tlač.

Ministri boli tiež vyzvaní, aby v mene svojich vlád prijali návrh Deklarácie o inováciách vo verejnom sektore [C/MIN(2019)6]. Ďalej budú vyzvaní, aby podporili OECD v ďalšej práci na
revízii Odporúčania na ochranu detí online z roku 2012 a Odporúčania na ochranu kritickej
informačnej infraštruktúry z roku 2008.

10.30 – Plenárne zasadnutie (miestnosť CC1)

14.20 – Čas na presun

BOD 2: SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE ODPORÚČANIA OECD
O UMELEJ INTELIGENCII

14.30 – Plenárne zasadnutie (CC15) a diskusie v pracovných skupinách
(miestnosti CC9, 11 a 18)

BOD 1: HLAVNÝ PREJAV PREDSEDU MCM

Ministri budú vyzvaní, aby prijali Odporúčanie OECD o umelej inteligencii [C/MIN(2019)3],
po ktorom bude nasledovať symbolické podpísanie predsedom MCM a generálnym tajomníkom. Generálny tajomník prednesie úvodný prejav, po ktorom vystúpi predseda vlády. Ceremónia bude pokračovať krátkymi vystúpeniami ministrov. Podujatie bude otvorené pre tlač.

BOD 5: VYUŽITIE POTENCIÁLU DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE:
ÚLOHA VLÁD A VÝZNAM MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
•

11.10 – Plenárne zasadnutie (miestnosť CC1)
•

BOD 3: PANEL O EKONOMICKOM VÝHĽADE OECD

MCM bude pokračovať podrobnou na politiky zameranou prezentáciou o ekonomickom
výhľade generálnym tajomníkom a hlavnou ekonómkou. Ekonomický výhľad sa formálne
začne stretnutím s médiami deň predtým počas fóra. Diskusiu otvorí krátka reakcia ministrov – hlavných rečníkov o ekonomickom výhľade.

•

Predesdnícka krajina MCM, konkrétne minister financií Slovenskej republiky Ladislav
Kamenický, povedie zasadnutie a poskytne všeobecný úvod. Potom odovzdá slovo zástupcovi generálneho tajomníka OECD Ulrikovi Knudsenovi na krátke predstavenie (5’).
Plenárna diskusia o pokroku dosiahnutom pri riešení daňových problémov vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky
Predseda následne odovzdá slovo sekretariátu, aby poskytol podrobnejší úvod k pokroku
dosiahnutom OECD/G20 Inkluzívnym rámcom BEPS pri riešení daňových problémov
vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky. Po prezentácii bude nasledovať hodinová plenárna diskusia.
Diskusie v pracovných skupinách
Predseda MCM uzavrie túto časť a predstaví tri pracovné skupiny pre ďalšie témy súvisiace s bodom rokovania. Predseda MCM následne vyzve ministrov, aby sa rozdelili do
troch vopred určených pracovných skupín.

Nasledovať bude Panel lídrov s predsedom a podpredsedami MCM s osobitnou pozornosťou venovanou otázkam týkajúcich sa digitálnej transformácie a dôsledkom pre tvorbu politiky na domácej i medzinárodnej úrovni. Tento panel povedie generálny tajomník. Následne
sa uskutoční diskusia medzi panelistami a ostatnými prítomnými ministrami.

•
•

12.50 – Čas na presun

16.00 – Čas na presun

13.00 – Pracovný obed – Plenárne zasadnutie (miestnosti C & Roger Ockrent)

16.10 – Pracovné skupiny
Tri pracovné skupiny povedie predseda a podpredsedovia MCM. V nasledujúcich častiach
sú uvedené najdôležitejšie otázky pre každú z troch pracovných skupín. Sekretariát v krátkosti predstaví každú pracovnú skupinu prezentáciou analýzy OECD založenej na dôkazoch
(3’). Úlohou ministrov bude počas diskusií identifikovať možné politické odpovede na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na úlohu OECD.

BOD 4: STRATEGICKÉ ORIENTÁCIE GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA

Formálne sa prijme návrh agendy MCM. Nasleduje úvodné vystúpenie predsedu MCM
a predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Ukážka krátkeho videa o téme MCM. Generálny tajomník následne predstaví svoje Strategické orientácie pre OECD [C/MIN(2019)1]. Generálny
tajomník zdôrazní, ako by členovia a partneri mohli spolupracovať a lepšie využívať výhody
a príležitosti, ktoré prináša digitalizácia, a spomenie niekoľko ďalších výziev, ktorým čelí
medzinárodné spoločenstvo. Ministri budú vyzvaní, aby vyjadrili svoje stanoviská na Strategické orientácie generálneho tajomníka.
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Pracovná skupina 1: Aspekty hospodárskej súťaže
(miestnosť CC9, predseda: minister pre diverzifikáciu medzinárodného obchodu Kanady
Jim Carr)
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Vzostup a význam malého počtu pohraničných digitálnych firiem môže v niektorých prípadoch vyvolať problémy v oblasti hospodárskej súťaže. Na jednej strane malý počet popredných firiem môže ponúknuť značné výhody, napríklad v oblastiach, v ktorých sa hodnota
pripisovaná poskytovaným službám opiera o rozsah a sieťové efekty. Rozsah môže tiež
zlepšiť schopnosť firiem inovovať a zamestnávať. Na druhej strane sa môžu tvorcovia politík obávať, že práve tieto sieťové efekty môžu v spojení s úsporami z rozsahu a zo sortimentu, veľmi nízkymi hraničnými nákladmi, regulačnými problémami alebo nízkymi či nulovými
cenami viesť k väčšej koncentrácii trhu a prekážkam pre vstup v rôznych sektoroch, čo by
mohlo ohroziť výhody digitálnej transformácie pre rast a blahobyt. Toto riziko sa môže zvyšovať s narastajúcim využívaním „veľkých dát“ a umelej inteligencie a navyše viesť k problémom súvisiacim s právami duševného vlastníctva. Dôkazy o poklese obchodnej dynamiky
môžu byť jedným z príznakov obáv o hospodársku súťaž, no dostupné makroekonomické
dôkazy nie je možné jednoducho spojiť s problémami hospodárskej súťaže na mikroúrovni.
Otázkou pre tvorcov politiky v oblasti hospodárskej súťaže je, či, kedy a ako riešiť tieto prípadné obavy bez toho, aby sa narušili významné poskytované výhody a príležitosti vytvorené najväčšími digitálnymi firmami, najmä pre malé a stredné podniky.
Táto meniaca sa dynamika vyvoláva množstvo otázok v súvislosti s politikami, ktoré môžu
ministri v pracovných skupinách riešiť: ako udržať trhy otvorené pre nových účastníkov, najmä v digitálne náročných odvetviach; aké politiky by sa mohli zaviesť na podporu nových
účastníkov (t. j. zlepšenie jednoduchosti podnikania, prístupu k financiám, vytváranie ekosystémov, ktoré podporujú podstupovanie rizika a inovácie); aké výhody prináša prechod
na trhu a ako ich možno využiť na zlepšenie rastu; ako zabezpečiť, aby bolo presadzovanie
hospodárskej súťaže pripravené na riešenie prípadného pochybenia – sú tradičné nástroje
hospodárskej súťaže stále vhodné na daný účel, sú potrebné nové politiky alebo je možné
prispôsobiť existujúce nástroje hospodárskej súťaže; aké sú potenciálne (pozitívne a negatívne) účinky zavedenia nevyskúšaných politík alebo realizovania regulačných inovácií,
ako sú „regulačné sandboxy“, v rýchlo sa meniacom odvetví; ako zabezpečiť, aby sa výhody
a príležitosti digitálnej transformácie rozšírili v celej spoločnosti a aby zahŕňali nedostatočne zastúpené skupiny vrátane žien a mládeže; akú úlohu zohráva načasovanie pri zavádzaní
politiky; a napokon, vzhľadom na globálny charakter digitálnej ekonomiky, ako môžu tvorcovia politík prehĺbiť spoluprácu v súvislosti s otázkami hospodárskej súťaže na medzinárodnej aj domácej úrovni naprieč vládnymi ministerstvami.
Pracovná skupina 2: Digitálna bezpečnosť, súkromie, dôvera a ochrana spotrebiteľa
(miestnosť CC11, predseda: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej
republiky Richard Raši)
Narastajúce množstvo, rozmanitosť a úroveň podrobností zhromažďovaných údajov o činnostiach a vzťahoch jednotlivcov, ako aj významný pokrok v možnosti analýzy údajov poskytovať informácie o preferenciách a správaní ľudí poskytujú spotrebiteľom a firmám významné výhody. Zároveň však zvyšujú obavy mnohých zainteresovaných strán v súvislosti
s potrebou ochrany súkromia.
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S cieľom uľahčiť dôveru verejnosti a riešiť ďalšie riziká spojené s digitalizáciou a so vznikajúcimi technológiami je potrebné vyvážiť potreby voľného toku dát a informácií ochranou súkromia a digitálnou bezpečnosťou. Riziko a úroveň zložitosti incidentov digitálnej
bezpečnosti rastie s rozširovaním digitalizácie, niekedy s ďalekosiahlymi dôsledkami pre
reputáciu, financie a bezpečnosť. Napríklad narastajúca digitalizácia informácií, produktov
a služieb, ako je „internet vecí“, zvyšuje prístupové body na narušenie údajov a vyžaduje si
väčšiu digitálnu bezpečnosť v rámci prepojených systémov a hodnotových reťazcov vnútri
krajín i medzi nimi. Najväčšie digitálne infraštruktúry sú dnes súčasťou kritických systémov
infraštruktúry krajín, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie hospodárskej a sociálnej odolnosti voči ekonomickým šokom a škodlivým hrozbám. V tejto súvislosti je potrebná rozsiahlejšia medzinárodná spolupráca a prístupy viacerých zúčastnených strán na lepšie riešenie
digitálnej bezpečnosti, vyváženie súkromia otvorenosťou a podporovanie dôvery v digitalizáciu ekonomiky.
Pri zvažovaní týchto otázok sa môžu účastníci pozrieť na pokrok dosiahnutý na Globálnom
fóre OECD pre digitálnu bezpečnosť pre prosperitu a s tým súvisiace pracovné toky, vrátane
súkromia a otvorených dát, najmä v oblasti verejnej správy: ako môžu všetky zúčastnené
strany spolupracovať na dosiahnutie lepšieho vyváženia ochrany osobných údajov a súkromia pomocou inovácie, otvorenosti a rastu; je súhlas dostatočným mechanizmom, alebo
by sa mala ochrana osobných údajov zakomponovať do návrhu digitálnych produktov a služieb; aké politiky sú potrebné na zvýšenie ochrany spotrebiteľa v digitálnej ére; ako môžu
spotrebitelia lepšie porozumieť svojim právam a povinnostiam a mechanizmom postihu;
ako môžu vlády zachovať bezpečnosť a odolnosť svojich rozhodujúcich systémov infraštruktúry pri spoliehaní sa na digitálne kanály; ako môžu všetky zúčastnené strany spolupracovať
na dosiahnutie lepšej podpory digitálnej bezpečnosti v rámci systémov a hodnotových reťazcov vzhľadom na zložitosť rizík digitálnej bezpečnosti vrátane podnecovania zverejňovania informácií o narušení bezpečnosti údajov?
Pracovná skupina 3: Správa dát
(miestnosť CC18, predseda: štátny tajomník Ministerstva vedy a IKT Kórejskej republiky
Wonki Min)
Dáta sú čoraz dôležitejším zdrojom pre prosperitu ekonomík a spoločností. Dáta navyše
slúžia ako dôležitý vstup pre podniky a ako výmenná jednotka, za ktorú majú spotrebitelia
prístup k službám za nulovú cenu. V mnohých prípadoch však spotrebiteľom môžu chýbať
informácie a možnosti výberu potrebné na získanie spravodlivého obchodu. Niektoré jurisdikcie experimentujú so spôsobmi, ako objasniť práva spotrebiteľov na ich vlastné údaje
(v štandardizovanej podobe) a ako lepšie umožniť sprístupňovanie údajov tretím stranám.
Lepšie porozumenie rôznym druhom údajov a riešenie podmienok ich využívania pre dobro
spoločnosti, ako aj meranie a oceňovanie údajov a tokov dát je nevyhnutné pre pozitívnu
a inkluzívnu digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Transparentnosť je jedným z dôležitých
princípov vývoja umelej inteligencie a kvality a využívania algoritmov. Druh spravovania
prístupu k údajom a ich využívania na domácej aj medzinárodnej úrovni bude mať zásadný
význam pre využívanie výhod digitálnej ekonomiky a zabezpečenie rozsiahleho spoločného
využívania týchto výhod.
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V tejto skupine môžu ministri riešiť nasledujúce otázky: ako môžu tvorcovia politík lepšie
podporovať rozvoj opatrení v oblasti hodnoty dát a cezhraničných tokov dát, a to aj v súvislosti s právami duševného vlastníctva; aké politiky by sa mali uplatňovať na rôzne druhy
údajov; ako môžu tvorcovia politík vytvoriť národné stratégie údajov, ktoré podporia potenciál údajov vrátane ich použitia a dostupnosti pre širokú škálu subjektov bez obetovania
bezpečnosti a súkromia a s presadzovaním dôvery; aké druhy medzinárodného spravovania dát by sa mohli vyvinúť; ako môžu tvorcovia politík využiť výhody hospodárskej súťaže
s cieľom zabezpečiť, aby mali spotrebitelia zmysluplné príležitosti na uplatnenie voľby
využitia ich údajov, vrátane možnosti väčšieho vlastníctva vlastných údajov; ako podporovať transparentnosť algoritmov pre umelú inteligenciu a pristupovať k využívaniu
a navrhovaniu umelej inteligencie tak, aby bola zameraná na človeka; aké typy záruk budú
potrebné na zabezpečenie súkromia, bezpečnosti a etického používania údajov a ako
môžu tvorcovia politík zabezpečiť, aby akákoľvek regulácia údajov nevytvárala zbytočné
prekážky, neobmedzovala hospodársku súťaž, inovácie alebo všeobecne neobmedzovala
možné výhody digitálnej transformácie pre rast a blahobyt?
17.15 – Plenárne zasadnutie (CC15): Spätná väzba z pracovných skupín a závery
Ministri sa znovu zídu na plenárnom zasadnutí, aby si vypočuli závery troch pracovných
skupín, a budú pokračovať v diskusii.
17.40 – Plenárne zasadnutie (CC15)

BOD 6: POSILNENIE RÔZNYCH AKTÉROV
V SPOLOČNOSTI V ÉRE DIGITALIZÁCIE: PRACOVNÉ MIESTA,
ZRUČNOSTI A VZDELANIE
Predseda MCM, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši povedie
zasadnutie a poskytne všeobecný úvod. Vedúca služobného úradu a šerpa OECD Gabriela
Ramosová v krátkosti uvedie zasadnutie prezentáciou analýzy OECD založenej na dôkazoch (5’), po ktorej budú nasledovať dvaja hlavní rečníci. Predseda MCM následne vyzve
ministrov, aby sa rozdelili do troch vopred určených pracovných skupín.
17.50 – Čas na presun
18.00 – Diskusia v pracovných skupinách
Tri pracovné skupiny povedie predseda a podpredsedovia MCM a každá z nich sa bude venovať rovnakému súboru otázok týkajúcich sa vybraných tém, aj keď možno z rôznych uhlov
pohľadu. Úlohou ministrov bude počas diskusií identifikovať možné reakcie politík na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na úlohu OECD v tejto súvislosti.
Pracovné skupiny: Úloha rôznych aktérov v spoločnosti v ére digitalizácie
(miestnosti CC9, CC11 a CC18, predsedovia: ministerka školstva Slovenskej republiky Martina Lubyová, štátny tajomník Ministerstva vedy a IKT Kórejskej republiky Wonki Min a hlavný
ekonóm Ministerstva financií Slovenskej republiky Biswajit Banerjee)
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Digitálna transformácia vedie k tvorivému narúšaniu, pričom niektoré pracovné miesta
miznú v dôsledku automatizácie a iné sa vytvárajú ako priamy či nepriamy dôsledok digitalizácie. Doteraz sa obavy z obrovskej technologickej nezamestnanosti nenaplnili, no ľudia
v mnohých krajinách môžu pociťovať značné riziko zníženia istoty zamestnania a príjmu.
Digitálna transformácia navyše mení prostredie práce, pretože zamestnanci nastupujú do
prác s neštandardnými podmienkami, pracujú na diaľku a viac sa venujú prispôsobeným druhom činností. Zároveň sa v priemere spomalil trend rastu produktivity v OECD a poklesla
obchodná dynamika. Výskum faktorov objasňujúcich toto zjavné oddelenie dynamiky inovácií a rastu stále prebieha, ale dostupné údaje v mnohých krajinách poukazujú na zhoršenie šírenia inovácií medzi firmami, pomalé tempo štrukturálnych zmien a alokáciu zdrojov
v ekonomikách OECD, zväčšujúci sa rozdiel medzi vysokokvalifikovanými pracovníkmi s vysokými mzdami a ostatnými pracovníkmi, ako aj narastajúce rozdiely medzi vysokoproduktívnymi pohraničnými firmami a regiónmi a tými zaostávajúcimi.
Pri transformácii trhov práce je dosiahnutie úspešných prechodov možné uľahčiť vyvážením
medzi flexibilitou a mobilitou a stabilitou pracovných miest, a to aj prostredníctvom sociálneho dialógu. Vlády môžu pomôcť pri riešení problémov v oblasti odbornej prípravy s cieľom
zabezpečiť, aby si ľudia rozvíjali zručnosti potrebné na úspech v digitálnej ére. Stratégie celoživotného vzdelávania by sa mohli použiť na vytvorenie kognitívnych zručností u jednotlivcov, ale tiež socioemocionálnych zručností, empatie a porozumenia vo svete, ktorý je veľmi
prepojený. Osobitný význam má digitálna priepasť založená na pohlaví, pretože ženy sa menej venujú inovatívnym činnostiam súvisiacim s digitálnou transformáciou.
Rovnako digitálne nástroje vytvárajú dôležité príležitosti pre firmy vrátane tých, ktoré uľahčujú efektívnejšie obchodné procesy, diverzifikáciu produktov, ako aj rozširovanie a internacionalizáciu. Súčasné údaje napriek tomu poukazujú na koncentráciu využívania digitálnych technológií v rukách malého počtu veľkých subjektov a malo by sa tiež diskutovať
o negatívnych dôsledkoch nedostatočného využívania analýzy veľkých dát zo strany malých
a stredných podnikov.
Nakoniec môže byť potrebné prispôsobiť systémy sociálnej ochrany meniacej sa realite digitálnej ekonomiky a zabezpečiť lepšie pokrytie pre pracovníkov s neštandardnými formami
zamestnania. Narušenie pracovných miest a ich premiestnenie, ako aj technologické zmeny založené na zručnostiach si budú vyžadovať prehodnotenie toho, ako je v období zmien
ovplyvnená sociálna súdržnosť a aký je prístup k možnostiam ekonomickej účasti. Nástroje
politík, ako sú dane a príspevky, je možné použiť na zabezpečenie prístupu k príležitostiam
digitálnej transformácie pre všetkých, aby nikto nezostal pozadu a aby bola účasť na digitálnej
transformácii všeobecne prístupná. Napriek tomu je dôležité ísť nad rámec politík prerozdeľovania a uskutočniť potrebné investície do ľudí, miest a firiem, na ktoré sa zabudlo, aby sa
naplno využil ich potenciál a aby mohli prispieť k najdynamickejšiemu sektoru hospodárstva.
Diskusie sa môžu pozrieť na správu OECD o preklenutí rodovej digitálnej priepasti, vlajkovú správu o globálnom obchode, novú Stratégiu pracovných miest OECD, správu „Getting
Skills Right: Future-ready Adult Learning“, správu OECD „Úvod do online platforiem a ich
úloha v digitálnej transformácii“.
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V týchto pracovných skupinách môžu ministri diskutovať o tom, ako môže politika najlepšie
riešiť nerovnosti súvisiace s meniacim sa charakterom práce a prispôsobenie rozvíjajúcim sa
technológiám, ako je umelá inteligencia. Aké možnosti politík môžu uľahčiť formovanie, prispôsobenie a odbornú prípravu zručností potrebných na dosiahnutie úspechu na digitálnom
pracovisku? Aké opatrenia sa môžu prijať na riešenie rôznych digitálnych priepastí vrátane
priepasti v digitálnej rovnosti pohlaví? Ako by mali vlády pokročiť v prispôsobovaní sociálnej
ochrany neštandardným formám práce, a všeobecnejšie, pri podpore budúcnosti práce?

•

Aký vplyv má digitalizácia na požadované zručnosti? Aký typ investícií do vzdelávania a odbornej prípravy je potrebný na zvýšenie zručností osôb pri prechode z nízko digitálneho
na vysoko digitálne zamestnanie? Ako môžu vlády vytvoriť priaznivé podmienky na prijatie
IKT malými a strednými podnikmi, ako sú napríklad politiky podporujúce investície do IKT,
rozvoj zručností a obchodnú dynamiku? Aké prístupy môžu uľahčiť prístup firiem a podnikateľov v zaostávajúcich regiónoch k existujúcim znalostiam a technológiám? Ako môžu
vlády pomôcť zabezpečiť, aby sa z malých a stredných podnikov nestali iba používatelia, ale
aj tvorcovia technológií, ktorí sa viac zúčastňujú na inovačných činnostiach a vývoji nových
technológií? Aké sú možnosti podpory prístupu ku kvalitnému širokopásmovému pripojeniu v odľahlých oblastiach?

10.10 – Plenárne zasadnutie (CC15)

18.55 – Čas na presun
19.00 – Plenárne zasadnutie (miestnosť CC15): Spätná väzba z pracovných skupín a závery
Ministri sa znovu zídu na plenárnom zasadnutí, aby si vypočuli závery troch pracovných
skupín, a budú pokračovať v diskusii s cieľom rozprúdiť širšiu debatu.
Rada na ministerskej úrovni bude vyzvaná, aby privítala Stratégiu zručností OECD 2019:
Zručnosti na formovanie lepšej budúcnosti [C/MIN(2019)8] a diskutovala o ďalšej možnej
práci OECD týkajúcej sa prispôsobenia systémov celoživotného vzdelávania meniacim sa
potrebám zručností, o budúcnosti práce, rodovej digitálnej priepasti, o meraní ekonomiky
gig/platformy a celkovom meraní produktivity v kontexte digitálnej transformácie.
19.20 – Skupinová fotografia
19.30 – Koktail organizovaný podpredsedníckymi krajinami Kórejskou republikou a Kanadou (priestory OECD)

BOD 7: MINISTERSKÁ VEČERA ORGANIZOVANÁ
SLOVENSKOU REPUBLIKOU

8.00 – Plenárne zasadnutie (len pre členov) (CC12)

BOD 8: PRACOVNÉ RAŇAJKY
Stretnutie povedie Slovenská republika.
10.00 – Čas na presun

BOD 9: PREPÁJANIE DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE
S UDRŽATEĽNOSŤOU A SO SOCIÁLNYM BLAHOBYTOM

Plenárne zasadnutie uvedie podpredsedníčka MCM, ministerka zahraničných vecí Kórejskej republiky Kjung-wha Kangová. Potom odovzdá slovo zástupcovi generálneho tajomníka OECD Konovi na krátke vystúpenie (5’). Ministri budú vyzvaní, aby diskutovali o možných
prínosoch a negatívnych vplyvoch digitálnej transformácie na ekonomickú udržateľnosť
a sociálny blahobyt a o tom, aké politiky pomôžu zabezpečiť, aby tieto prínosy využívala
celá spoločnosť a aby podporovali posilnenie rodového postavenia. Účastníci budú najmä
vyzvaní, aby diskutovali o úlohe inovácií vytvorených digitálnou transformáciou a o ich potenciáli zlepšiť globálne hospodárstvo a dokončiť model ekologicky udržateľnejšieho rastu
prostredníctvom zvýšenej účinnosti, ekologickejších obchodných postupov, lepších informácií, efektívnejšieho využívania dostupných zdrojov a kvalitnou infraštruktúrou.
Po plenárnom zasadnutí požiada predseda účastníkov, aby sa premiestnili do svojich vopred určených pracovných skupín.
10.30 – Čas na presun
10.40 – Pracovné skupiny
Tri pracovné skupiny povedie predseda a podpredsedovia MCM. Sekretariát v krátkosti
predstaví každú pracovnú skupinu prezentáciou analýzy OECD založenej na dôkazoch (3’).
V nasledujúcich častiach sú uvedené najdôležitejšie otázky pre každú z troch pracovných
skupín. Úlohou ministrov bude počas diskusií identifikovať možné reakcie politík na národnej a medzinárodnej úrovni so zameraním na úlohu OECD.
Pracovná skupina 1: Digitálna inovácia na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja (SDG)
(miestnosť CC9, predsedníčka: ministerka zahraničných vecí Kórejskej republiky Kjung-wha
Kangová)
Dôležitosť digitálnych technológií na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja je zdôraznená v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN, kde prístup k informáciám, komunikačným technológiám a univerzálny/cenovo dostupný prístup k internetu predstavuje jeden
z kľúčových cieľov dosahovania lepších výsledkov. Existuje však veľa prekážok, ktoré bránia
využívaniu digitálnej transformácie na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pričom

20.15 – Ministerská večera (Salon du Parc – OECD)
Večeru zorganizuje predseda MCM.
22.00 – Koniec večere

182

Štvrtok 23. mája

Prílohy/Anotácie

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

183

niektoré krajiny pri realizácii stratégií digitálnej a výrobnej transformácie často čelia prekážkam v súvislosti s obmedzenou digitálnou infraštruktúrou. Mala by sa podporovať medzinárodná spolupráca poskytovania spôsobu inovácie, aby mohli subjekty spolupracovať,
deliť sa o náklady, kombinovať schopnosti a vytvárať prieniky prenosu technológií medzi
spoločnosťami, výskumnými inštitúciami a krajinami.
Existuje tiež naliehavá potreba rozsiahleho a dlhodobejšieho účelového financovania, ktoré
si pravdepodobne bude vyžadovať nové hybridné systémy financovania, typy výskumných
inštitúcií a verejno-súkromné partnerstvá. Princípy zmiešaného financovania OECD DAC
na využitie komerčných financií na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja poskytli
základ na ďalší pokrok v týchto otázkach. V tejto pracovnej skupine môžu ministri diskutovať o tom, ako podporovať sprístupňovanie vedomostí medzi krajinami o stratégiách digitálnej a výrobnej transformácie a verejno-súkromných partnerstvách pre výskum, financovanie a implementáciu zameranú na využívanie digitálnej transformácie na dosiahnutie
cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Prítomná bude tiež predsedníčka Výboru pre rozvojovú
pomoc Susanna Mooreheadová.
Pracovná skupina 2: Digitálna inovácia ako katalyzátor pre obehové hospodárstvo a zelený rast
(miestnosť CC11, predseda: štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky Norbert Kurilla)
Digitálne technológie sú prísľubom lepšej koncepcie environmentálnej politiky, vylepšeného riadenia a ochrany životného prostredia a podpory zeleného rastu. Digitálne riešenia
môžu podporiť obehové hospodárstvo tým, že pomôžu uzavrieť materiálne slučky, uľahčia
prechod od výrobkov k službám a zlepšia efektívnosť zdrojov v dodávateľských reťazcoch.
Digitálne technológie môžu navyše znížiť spotrebu energie prostredníctvom inteligentnejšieho riadenia, optimalizovaného dodávania a uplatňovania digitálnych a dátovo orientovaných riešení na dopravné operácie a logistiku a podporovaním nových obchodných a spotrebiteľských modelov. Digitálne technológie majú tiež veľký potenciál na meranie zmien
životného prostredia a na monitorovanie a presadzovanie predpisov.
Digitalizácia má okrem iného potenciál podstatne zmeniť spôsob, akým pestujeme a distribuujeme potraviny, vlákna a palivo, s prísľubom dosiahnutia odolnejšieho, produktívnejšieho a udržateľnejšieho poľnohospodárstva a potravinových systémov a reakcie na nové
obavy spotrebiteľov týkajúce sa spôsobu výroby potravín umožnením komplexnej sledovateľnosti procesu „z farmy na stôl“.
Naproti tomu má digitálna transformácia vlastný negatívny vplyv na životné prostredie,
ktorý môže vyvážiť niektoré z potenciálnych prínosov v tejto oblasti. Môže byť hnacou silou
zvýšeného tlaku na životné prostredie (napr. vylepšená technológia umiestňovania rýb),
zvýšenej environmentálnej stopy (napríklad spotreba energie dátovými centrami) a zvýšených nárokov na zdroje spojené s výrobou a odpadom IKT.
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V tejto pracovnej skupine môžu ministri diskutovať o potenciáli digitálnych technológií zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov, podporiť prechod na výraznejšie obehové hospodárstvo
a dosiahnuť zelený rast zabezpečením odolných, produktívnych a udržateľných systémov,
napríklad v rámci hodnotového reťazca plastov alebo pre agropotravinárske systémy; o tom,
ako zlepšiť pochopenie spôsobu, akým môžu vlády najlepšie využiť tento potenciál, a to aj
integráciou a využitím „veľkých dát“ (vrátane pozorovania Zeme), ktoré môžu zlepšiť analýzu, vysledovateľnosť a predvídateľnosť materiálnych tokov a chrániť pred exogénnymi
šokmi; ako môžu digitálne technológie lepšie podporovať proces rozhodovania v reakcii na
globálne environmentálne výzvy, klimatické zmeny a extrémne poveternostné javy a tým
pomáhajú chrániť životné prostredie.
Pracovná skupina 3: Digitálna inovácia ako motor inteligentných riešení
(miestnosť CC18, predseda: minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga)
Digitálne technológie a dáta zásadným spôsobom menia to, ako a kde ľudia žijú a pracujú,
a spôsoby, akými vzájomne interagujú sociálni, ekonomickí a vládni aktéri. Digitálne technológie sa šíria naprieč hospodárstvom a spoločnosťou a majú nesmierny potenciál rastu,
udržateľnosti a vyššieho sociálneho blahobytu. Tvorcovia politík môžu digitálnu inováciu,
dáta a zavádzanie digitálnych riešení využiť na vytvorenie vyššej efektívnosti, zlepšenie udržateľnosti a stimuláciu ekonomického rozvoja miest (t. j. „inteligentné mestá“) a regiónov.
Zavádzanie inovatívnych digitálnych technológií môže priaznivo zmeniť ekonomiku služieb
a zlepšiť kvalitu života ľudí.
Takéto prínosy však prinášajú aj nové výzvy, pretože digitálna transformácia potenciálne
mení povahu a štruktúru organizácií a trhov, vyvoláva obavy týkajúce sa pracovných miest
a zručností, súkromia, bezpečnosti, novej dynamiky odvodenej zo sociálnej a z ekonomickej interakcie, vplyvu na formovanie a zloženie spoločenstiev, na pojmy spravodlivosť a začlenenie a dôveru v informácie a inštitúcie. Mimoriadny význam má vplyv digitálnych sietí
na demokratické procesy a dôveru v inštitúcie.
V tejto pracovnej skupine môžu ministri v diskusii preskúmať úlohu politiky pri podpore
zavádzania inovatívnych riešení bezpečným, nestranným a spravodlivým spôsobom pri venovaní maximálnej pozornosti naliehavým záujmom verejnej politiky v oblasti súkromia,
digitálnej bezpečnosti a etiky. Ministri môžu diskutovať o potenciálnych prínosoch pri riešení problémov, ako je šírenie dezinformácií v digitálnom veku, ochrana etických rámcov
pri sprístupňovaní informácií online, ochrana nedostatočne privilegovaných skupín a detí
pri používaní inteligentných riešení a internetu a boj proti nevhodnému správaniu v kybernetickom priestore. Diskutujúci sa môžu tiež zamyslieť nad tým, čo očakávajú od vlády založenej na dátach, ako zvýšiť občiansku angažovanosť a aké môžu byť s tým spojené riziká.
Diskusie sa môžu viesť podľa správy OECD „Ako žijeme v digitálnom veku?“. Podkladový
dokument s názvom „Zlepšenie prínosu digitalizácie k inteligentným mestám budúcnosti“
poskytne informácie a analýzy o tom, ako môžu vlády urobiť mestá „inteligentnejšími“ a dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti blahobytu pre obyvateľov využitím údajov a digitálnych
technológií na vybudovanie efektívnejšieho a životaschopnejšieho mestského prostredia,
podporu blahobytu a uľahčenie zapojenia občanov.
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11.30 – Čas na presun
11.40 – Plenárne zasadnutie (CC15): Spätná väzba z pracovných skupín a závery
• Ministri sa znovu zídu na plenárnom zasadnutí, aby si vypočuli závery troch pracovných
skupín, a budú pokračovať v diskusii s cieľom rozprúdiť širšiu debatu.
• Rada na ministerskej úrovni bude vyzvaná, aby privítala súhrnnú správu projektu Going
Digital „Going Digital: formovanie politík, zlepšovanie života“ a sprievodnú správu „Meranie digitálnej transformácie: plán do budúcnosti“.
12.00 – Čas na presun
12.10 – Plenárne zasadnutie – pracovný obed (miestnosť CC12)

BOD 10: VYUŽITIE A DIVERZIFIKÁCIA VÝHOD PLYNÚCICH
Z OBCHODU V ÉRE DIGITALIZÁCIE

Plenárne zasadnutie uvedie predseda MCM, minister pre diverzifikáciu medzinárodného
obchodu Kanady Jim Carr. Predseda následne odovzdá slovo generálnemu riaditeľovi WTO
Robertovi Azevêdovi, ktorý pripraví priestor na diskusiu (5’).

Rada na ministerskej úrovni bude tiež vyzvaná, aby podporila prebiehajúce práce Výboru
pre obchod OECD v oblasti obchodu vrátane merania narušenia obchodu a ďalších otázok
politiky a merania obchodu v ére digitalizácie.
14.10 – Plenárne zasadnutie (miestnosť CC12)

BOD 11: ZÁVERY A VÝSLEDKY

Predseda MCM bude diskutovať o výsledkoch zasadnutia Rady OECD na ministerskej
úrovni 2019 a o ďalšom postupe OECD pri plnení stanovených priorít. Predseda prednesie záverečné slová.
Na konci zasadnutia vyzve predseda MCM generálneho tajomníka, aby predniesol záverečné slová. Predseda MCM vyzve ministrov, aby prijali ministerské vyhlásenie [C/MIN(2019)9]
a vzali na vedomie vyhlásenie predsedajúcej krajiny [C/MIN(2019)16] a zhrnutie predsedu
MCM [C/MIN(2019)10].
14.30 – Ukončenie MCM

Digitálne technológie a cezhraničné dátové toky majú výrazný vplyv na medzinárodný obchod a investície, keďže znižujú náklady, uľahčujú globálne hodnotové reťazce, rozširujú
technológie a prepájajú väčší počet podnikov a spotrebiteľov naprieč krajinami. Na pracovnom obede o obchode v ére digitalizácie budú ministri vyzvaní, aby diskutovali o nasledujúcich témach týkajúcich sa obchodu.
Využitie a diverzifikácia potenciálnych výhod plynúcich z obchodu si vyžaduje lepšie pochopenie toho, ako digitalizácia zmenila toky medzinárodného obchodu a globálne hodnotové
reťazce, a tiež si vyžaduje nové metódy merania a prístupy k otvorenosti trhu. Počas pracovného obeda si môžu ministri vymeniť názory na to, ako môže obchod v ére digitalizácie
zlepšiť nielen celkové výsledky, ale aj pomôcť prispieť k inkluzívnosti tým, že umožní skupinám, ktoré sú pozadu a nedostatočne zastúpené, napríklad ženy, malé a stredné podniky,
pôvodné skupiny obyvateľov a rozvojové regióny, zúčastňovať sa na obchode a profitovať
z neho. Ministri si môžu vymeniť názory napríklad na otázky, ako vyvážiť potrebu uľahčiť
cezhraničný tok údajov (čo je pri obchodovaní v ére digitalizácie nevyhnutné) pri zohľadnení súkromia a bezpečnosti; potenciálne prekážky, ktoré môžu mať vplyv na hospodársku
súťaž, inovácie a rast a ďalšie vznikajúce problémy, napríklad ako podporovať kvalitnú infraštruktúru. Môžu tiež diskutovať o začleňovaní hľadiska rodovej rovnosti do analytickej
práce OECD.
Ministri môžu zároveň diskutovať o tom, ako riešiť súčasné výzvy, ktorým čelí globálny obchod v širšom rozsahu, vrátane opatrení narúšajúcich trh, z hľadiska skúmania prostriedkov
na zabezpečenie rovnakých podmienok. Tieto diskusie by mohli čerpať z prebiehajúcej práce OECD v súvislosti s otázkami obchodu a rovnakých podmienok vrátane vládnej podpory
narúšajúcej obchod v konkrétnych odvetviach.
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PUBLIKÁCIE OECD
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomický výhľad
Going Digital: formovanie politík, zlepšovanie života
Meranie digitálnej transformácie: plán do budúcnosti
Úvod do online platforiem a ich úloha v digitálnej transformácii
Správa OECD „Ako žijeme v digitálnom veku?“
Výhľad v oblasti zamestnanosti na rok 2019
Výhľad v oblasti zručností na rok 2019

PODKLADOVÉ DOKUMENTY
•
•
•
•

Zlepšenie prínosu digitalizácie k inteligentným mestám budúcnosti
Vyhlásenie BIAC k zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni
Vyhlásenie TUAC k zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
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Prílohy/Publikácie

ZOZNAM SKRATIEK
AI

Artificial Inteligence

umelá inteligencia

BEPS

Base Erosion and Profit Shifting

narúšanie daňového základu a prelievanie ziskov

BIAC

Business and Industry Advisory
Committee

Poradný výbor OECD pre podnikanie a priemysel

CETA

Comprehensive Economic
and Trade Agreement

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou,
členskými štátmi Európskej únie a Kanadou

DAC

Development Assistance
Committee

Výbor OECD pre rozvojovú spoluprácu

G7

G7: neformálne fórum združujúce lídrov najsilnejších
svetových ekonomík sveta (Francúzsko, Japonsko,
Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty
americké, Taliansko)

G20

G20 – skupina 20 najväčších ekonomík sveta. Členovia
reprezentujú 90 % globálného HDP, 80 % globálneho
obchodu a 2/3 svetovej populácie (Argentína, Austrália,
Brazília, Čína, Európska únia, Francúzsko, India, Indonézia,
Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kórea, Mexiko,
Nemecko, Rusko, Saudská Arábia, Spojené kráľovstvo,
Spojené štáty americké, Taliansko, Turecko)

GT
MCM

generálny tajomník OECD
Ministerial Council Meeting

zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni

MF SR

Ministerstvo financiíí Slovenskej republiky

MH SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

MIRRI SR

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky
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Prílohy/Zoznam skratiek

MPS

medzirezortná pracovná skupina

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

MZVEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OBSE
OECD

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organisation for Economic
Co-operation and Development

Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

OMEO
PISA

SDGs

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

Programme for International
Student Assessment

Program medzinárodného hodnotenia žiakov

Sustainable Development Goals

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN
17 cieľov rozpracovaných do 169 súvisiacich čiastkových
cieľov, ktoré majú za ambíciu usmerňovať štrukturálnu
politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých
krajín sveta v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.

SR

Slovenská republika

SK PRES

slovenské predsedníctvo

TUAC

Trade Union Advisory Committee

Poradný výbor odborov, OECD

ÚPPVII

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

V4

V4 – neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych štátov:
Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko
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