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Nagovor stalnega predstavnika / OECD 365 
 

 

 

Spoštovani bralci, 

Dragi partnerji, 

 

Slovenija je nedolgo nazaj praznovala prvo desetletje kot aktivna članica OECD. To je obdobje, ko se je 
smiselno ozreti nazaj in pregledati, kaj smo delali dobro in kaj bi lahko delali bolje. Po nekaj začetnih 
letih je bil zagotovo velik korak sprejetje »Usmeritev za delovanja RS v OECD do konca leta 2022«, kar 
nas je naredilo za članico, ki je usmerjena k jasnimi ciljem. Na drugi strani je prav, da se zazremo vase 
in vprašamo, zakaj je RS ena tistih držav, ki ima najnižjo udeležbo na delovnih telesih? 

Brez posebnega pretiravanja lahko trdimo, da je OECD zaznamoval oblikovanje številnih politik in 
zakonov v RS, saj zagotavlja kvalitetne analize in podatke. Na nekaterih področjih je OECD izjemno 
prodoren in postavlja svetovne standarde. Naj omenimo zgolj nekatere:  

• ekonomski pregled države je zagotovo eno tako področje; 
• davčno področje je še ena paradna tema OECD, ki bo v kratkem nadgrajena s »carbon-pricing«; 
• delo na področju zunanje trgovine in preprečevanja korupcije ter zagotavljanje poštene 

konkurence so zagotovo med bolj prepoznavnimi temami; 
• programi debirokratizacije pomembno vplivajo na podjetniško okolje; 
• raziskava PISA je izjemno zaznamovala številne politike izobraževanja med državami članicami; 
• DashBoard na področju ekologije in PARIS na področju zdravstva bosta zagotovo odigrala 

enako pomembno vlogo v prihodnosti, kot jo je PISA na področju izobraževanja; 
• pravila ali bolje priporočila korporativnega upravljanja so v Slovenijo vnesla pomembne 

spremembe pri upravljanju državnega premoženja; 
• v prihodnje ne velja pozabiti na pomen novih tem, kot so umetna inteligenca, digitalizacija in 

delo na področju novih tehnologij, kjer ima OECD izjemno odgovornost in priložnost, če želijo 
države članice zadržati primat v svetovni ekonomiji; 

• konec koncev ne velja pozabiti, da v OECD deluje preko 300 delovnih teles, ki pomembno 
sooblikujejo standarde v svetovni ekonomiji. Naj omenimo samo odbor za kemikalije, 
pesticide,… 

Jasno je, da OECD ne more zagotavljati enostavnih odgovorov pri reševanju razvojnih in ekonomskih 
vprašanj držav članic, zagotavlja pa izjemna orodja. Ni po naključju označen za eliten klub najbolj 
razvitih držav. OECD v Sloveniji vse premalokrat razumemo kot »ekonomski« NATO - torej podobno 
mislečo skupnost, predano ohranjanju svobode posameznika, vrednotam demokracije, pravne države 
in zaščite človekovih pravic, ki verjame v vrednost odprtega, tržnega, konkurenčnega, trajnostnega in 
preglednega tržnega gospodarstva. Zavezanost skupnim vrednotam in ustanovitev močnih strokovnih 
odborov, izjemne baze podatkov ter analize, ki temeljijo na dokazih, in zanesljivi medsebojni pregledi 



  

 3 

držav članic – omogočajo OECD, da je vodilen v svetu pri primerjalnih politikah ter pri razvoju in 
razširjanju najboljših praks, smernicah politike in pravnih instrumentov. Če je OECD nastal kot protiutež 
komunistični Sovjetski zvezi, je danes predvsem protiutež kitajski gospodarski prevladi. To je jedrna 
skrb OECD in prav je, da slovenska javna uprava to prepozna. Posledično se težišče svetovne 
pozornosti, s katero se primarno ukvarja OECD, seli iz Evrope in Latinske Amerike v JV Azijo in v 
prihodnosti verjetno tudi v Afriko. OECD je na mednarodnem področju izjemno aktiven v delu z 
državami G7 in G20 ter v nekaj osrednjih globalnih pobudah, kot je Pariški podnebni sporazum ali 
Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Majhna država, kot je Slovenija, ima tako prav prek OECD 
vpogled v delovanje vodilnih svetovnih gospodarskih pobud.  

Če bo Slovenija želela napredovati v skladu z načeli OECD, se bomo morali v prihodnosti ukvarjati s 
temami, kot je npr. produktivnost. Produktivnost pomeni »pametnejše delo« in ne »bolj trdo delo«. 
Odraža našo sposobnost, da z boljšim združevanjem vložkov proizvedemo več zaradi novih idej, 
tehnoloških inovacij in poslovnih modelov. Rast produktivnosti je torej bistvenega pomena, da neka 
država dvigne svoj življenjski standard in ponudi boljše življenje prihodnjim generacijam. Prav zaradi 
tega smo veseli, da je letos RS postala 20. članica Globalnega foruma o produktivnosti (GFP), ki je 
namenjen spodbujanju mednarodnega sodelovanja med deli javnih uprav, ki so odgovorni za 
spodbujanje politik za povečanje produktivnosti.  

Naj na koncu poudarim, da želimo prav s tem novičnikom osvetliti te procese z vidika slovenskih 
posebnosti kot majhne odprte ekonomije. Želimo zagotavljati odprto platformo zainteresirani javnosti 
v slovenski javni upravi in tudi širšim deležnikom. Novičnik bo izhajal predvidoma štirikrat letno. 
Zastavljen bo pregledno, aktualno in zgoščeno – kot tak ne more zagotavljati podrobnega analitičnega 
pregleda, je pa zagotovo lahko tisti, ki opozori! 

Upamo, da bomo zadovoljili vaša pričakovanja! Prosimo, nikoli ne pozabite, da smo majhna ekipa in 
vseh področij ne moremo enako kakovostno pokrivati. Zato bomo veseli vaših komentarjev in 
priporočil. 

 

Mag. Peter Ješovnik, stalni predstavnik RS pri OECD 
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1. OECD od nastanka do danes 

 
©OECD 2022 

Začetek organizacije sega v leto 1948, ko so ZDA za namen rekonstrukcije Evrope sprejele t.i. 
Marshallov načrt. Zahodne voditelje je skrbelo, da bo zaradi povojnega razrušenja in revščine Evropa 
naklonjena komunizmu, kot ga je propagirala predvsem Sovjetska zveza. Ameriški kongres je zato 
odobril pomoč v višini $13 milijard (op.: preračunano na današnjo vrednost: cca. $208 milijard), ki jih 
je prejelo 17 zahodnoevropskih držav. Za namen nadzora nad porabo sredstev je bil najprej ustanovljen 
Odbor za evropsko ekonomsko sodelovanje, ki ga je že kmalu nadomestila Organizacija za evropsko 
gospodarsko sodelovanje (OEEC). 
 
OEEC je imela ob ustanovitvi 18 članic - Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Grčija, Irska, Islandija, 
Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo 
in Zahodna Nemčija. Za Slovenijo je posebej zanimivo, da je bilo do združitve z Italijo leta 1954 članica 
OEEC tudi Svobodno tržaško ozemlje. Zanimivo je tudi, da članica, kljub svoji pomembni vlogi, niso bile 
ZDA. 
 
Delovanje OEEC ni bilo omejeno zgolj na nadzor nad porabo sredstev, temveč je bil ubran holističen 
pristop. Namen organizacije je bil vzpodbuditi gospodarsko rast njenih članic z rednimi konzultacijami, 
umikanjem trgovinskih ovir ter sprejemanjem ostalih ukrepov za povečanje izmenjave med članicami. 
Gospodarska rast je glavna prioriteta organizacije še danes. 
 
OEEC se je leta 1961 preoblikovala v Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). 
Članicam OEEC so se pridružile še ZDA, Kanada in Španija, tako da je prvotnih članic bilo 20. 
 
V šestdesetih letih obstoja se je OECD povečala zgolj za 18 držav ter danes šteje 38 članic, zadnja je 
bila 25. maja 2021 sprejeta Kostarika. Ob tem velja kot zanimivost navesti dejstvo, da je bilo leta 1945 
ustanovnih članic Organizacije združenih narodov 51, danes pa OZN šteje 193 držav članic (kot zadnji 
je bil sprejet Južni Sudan leta 2011). Število držav OZN se je v tem obdobju povečalo za skoraj štirikrat.  
Širitve OECD so od začetnih 20 do današnjih 38 držav potekale v treh večjih valovih. Prvi je bil kmalu 
po ustanovitvi, ko se je OECD razširila na Finsko (1969) in tri države Indo-Pacifika – Japonsko (1964), 
Avstralijo (1971) in Novo Zelandijo (1973). Do konca hladne vojne se OECD več ni širila. Po padcu 
Berlinskega zidu pa so v članstvo sprejete Mehika (1994), Koreja (1996) in nekatere države nekdanjega 
Varšavskega pakta – Češka (1995), Poljska (1996), Madžarska (1996), Slovaška (2000).  
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Kljub temu, da je Slovenija za članstvo zaprosila že leta 1996, je bila sprejeta šele maja 2010. V tem 
letu so bile sprejeti še Čile (maj), Izrael (september) in Estonija (december). Temu so sledila še članstva 
Latvije (2016), Litve (2018), Kolumbije (2020) in že omenjene Kostarike (2021). 
 
V postopku za članstvo je od 25. januarja 2022 še šest držav kandidatk (Argentina, Bolgarija, Brazilija, 
Hrvaška, Peru in Romunija). Postopek se je šele formalno pričel, zato končne odločitve ne gre 
pričakovati še nekaj let. 
 
OECD je  danes mednarodna organizacija, ki si prizadeva za oblikovanje boljših politik za boljše 
življenje. Njen cilj je oblikovati politike, ki spodbujajo enakost, priložnosti in blaginjo za vse. Zaradi 
svojega izredno širokega polja delovanja je edinstven forum in središče znanja za podatke in analize, 
izmenjavo izkušenj, izmenjavo najboljših praks in svetovanje o javnih politikah in določanju 
mednarodnih standardov. Skupaj z vladami, oblikovalci politik in državljani delamo na vzpostavitvi 
mednarodnih standardov, ki temeljijo na dokazih, in iskanju rešitev za vrsto družbenih, gospodarskih 
in okoljskih izzivov: obdavčitev digitalne ekonomije, novi pristopi h gospodarskim izzivom, 
vključujoča rast, merjenje uradne razvojne pomoči. Poleg drugih mednarodnih organizacij ima OECD 
tudi pomembno vlogo pri vzpostavljanju standardov za verodostojno in na človeka osredotočeno 
umetno inteligenco. Predstavlja tudi ključno platformo za vsebinsko podporo delovanju G20 in G7, pa 
tudi za nekaj osrednjih globalnih pobud kot sta Pariški podnebni sporazum in Agenda za trajnostni 
razvoj do leta 2030. 
 
Prioritete za prihodnost so ministri držav članic sprejeli na ministrskem zasedanju Sveta OECD (t.i. 
MCM) leta 2021 in so opredeljene v New Vision Statement. Ob gospodarski rasti, ki je glavna prioriteta 
že vse od ustanovitve organizacije, so bile kot prioritetne določene še skrb za okolje in podnebne 
sprememba, znanost, digitalizacija, tehnološki napredek, pravila ravnanja v digitalnem okolju (prosti 
pretok, varovanje podatkov, digitalna varnost), izobraževanje in pridobivanje novih znanj, prehod 
na nove oblike dela, korporativno upravljanje, odgovorni poslovni modeli.  
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OECD želi izboljšati blaginjo ljudi po vsem svetu z analizo vprašanj, ki zadevajo ljudi, olajšanjem mednarodnega 
sodelovanja in oblikovanjem boljših politik za boljše življenje. 

Posnetek "Creating better policies for better lives, together" je dostopen na povezavi: 
https://youtu.be/6JstvTnZjHM 

Pripravila:  

 dr. Grega Pajnkihar, namestnik stalnega predstavnika 

 Sabina Kovačič, asistentka stalnega predstavnika 
 

2. Slovenija in OECD 
 
Slovenija je postala članica OECD 21. julija 2010, ko je formalno pristopila h Konvenciji o ustanovitvi 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, s čimer se je zavezala, da bo v celoti predana 
doseganju temeljnih ciljev Organizacije. 
 
Tako kot vse države članice ima tudi Slovenija stalno predstavništvo pri OECD, ki ga vodi stalni 
predstavnik (veleposlanik), sestavljajo pa ga še diplomati in ostali uslužbenci. Stalni predstavnik 
predstavlja Slovenijo v Svetu OECD, ki je najvišji upravni organ organizacije. Svet med drugim imenuje 
generalnega sekretarja OECD in njegove namestnike, potrjuje vsa višja imenovanja v organizaciji, 
odobrava zunanje aktivnosti organizacije, prav tako pa sprejema program dela in obseg letnega 
proračuna. Diplomati, kot člani slovenske delegacije, spremljajo delo različnih odborov OECD.  
 
Ključna naloga Stalnega predstavništva je uveljavljanje interesov Slovenije v OECD. Te interese 
uveljavljamo v skladu s sloganom organizacije "Boljše politike za boljša življenja". 
 
V skladu z omenjenim delovanje predstavništva obsega sledeče: 

• zastopanje Slovenije na zasedanjih Sveta OECD in njegovih stalnih odborih (Izvršni odbor, 
Odbor za proračun in Odbor za zunanje zadeve); 

• stalno sodelovanje in komunikacija s Sekretariatom OECD in njegovimi direktorati, 
upoštevajoč pri tem prednostne vsebine in naloge Slovenije v OECD, ki so opredeljene skupaj 
z Ministrstvom za zunanje zadeve kot koordinatorjem zadev OECD v prestolnici; 

• sodelovanje pri pripravi sodelovanja Slovenije na Ministrskem svetu OECD (MCM) in 
odborov OECD na ministrski ravni; 

• sodelovanje v koordinaciji držav EU v okviru OECD in na ostalih srečanjih držav članic v okviru 
delovanja v OECD; 

• redno obveščanje prestolnice o obravnavanih zadevah na Svetu OECD, stalnih odborih in 
ostalih odprtih zadevah, povezanih z sodelovanjem Slovenije v OECD. 
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Članstvo v organizaciji prinaša Sloveniji številne koristi. S svojimi raziskavami držav ter primerljivimi 
statističnimi in gospodarskimi podatki OECD svojim državam članicam zagotavlja orodja za analizo in 
spremljanje njihovih gospodarskih, socialnih in okoljskih politik. Države lahko črpajo iz rezervoarja 
strokovnega znanja OECD, vključno s strokovnimi pregledi, in imajo dostop do vseh raziskav in analiz, 
ki jih izvaja sekretariat. Tega dela, ki pokriva celoten gospodarski in socialni spekter, ne more opraviti 
nobena država sama.  
 
Poleg svojih funkcij gospodarskega obveščanja je OECD predvsem forum, znotraj katerega lahko države 
razpravljajo in izmenjujejo nacionalne izkušnje, ugotavljajo najboljše prakse in najdejo rešitve za 
skupne probleme. Sodelovanje, ki ga OECD vodi z več kot 100 državami izven svojega članstva, pa 
članicam prinaša še dodatne koristi od dialoga in posvetovanj z vsemi akterji na svetovnem prizorišču 
v kontekstu povečane soodvisnosti, ki zahteva globalna pravila igre. 
 
Ob tem ne gre pozabiti, da članstvo v OECD prinaša močne vzporedne koristi za Slovenijo. Sloveniji je 
s članstvom bila dana možnost sodelovanja pri delovanju najpomembnejših forumov kot so G7, G20, 
APEC in ostalih. Glas Slovenije je s članstvom postal močnejši, saj članstvo pomeni tudi priznanje 
razvoju slovenskega gospodarstva in države kot takšne, kar pomeni, da je Slovenije v globalnem 
gospodarskem okolju pridobila pomembne točke, ki ji omogočajo lažje delovanje na področju trgovine 
in investicij.  
 
Z namenom izboljšanja sodelovanja z OECD je 21. januarja 2021 v Sloveniji potekal virtualni sestanek 
medresorske skupine za OECD, ki so se ga udeležili predstavniki kabineta predsednika vlade, 
ministrstev, drugih organov in stalnega predstavništva pri OECD. Sestanek je med drugim začrtal pot 
za pripravo Usmeritev za delovanja RS v OECD od leta 2023 naprej, v katerem mora Slovenija 
identificirati prioritete za svoje delovanje v Organizaciji. Usmeritve, ki morajo biti sprejete do konca 
tega leta, formalno potrdi Vlada Republike Slovenije. 
 
Pripravila:  

 dr. Grega Pajnkihar, namestnik stalnega predstavnika 

 Sabina Kovačič, asistentka stalnega predstavnika 
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3. Slovenija: OECD pregled pokojninskih sistemov 
 
27.1.2022 je OECD objavil Pregled pokojninskega sistema Slovenije. Organizacija v Pregledu podaja 
podrobno analizo sestavnih delov slovenskega pokojninskega sistema. Le-ta je sestavljen iz javnih 
pokojnin, poklicnih pokojnin in prostovoljnih individualnih shem. OECD v Pregledu poda oceno 
sistema glede na najboljše prakse in smernice o teh ter v skladu z omenjenim poda priporočila za 
izboljšave.  
 
Povprečen razpoložljiv dohodek posameznikov nad 65 let v Sloveniji je rahlo nad povprečjem OECD. 
Zaradi redistribucijskih elementov slovenskega pokojninskega sistema je tudi dohodkovna neenakost 
starejših precej nižja kot v večini držav članic OECD. Hkrati je hkrati relativna dohodkovna revščina 
med starejšimi podobna povprečju OECD.  
 
Zaradi daljše življenjske dobe in zelo nizke rodnosti v zadnjih nekaj desetletjih pa se staranje 
prebivalstva pospešuje, kar se bo nadaljevalo do sredine 50-ih let tega stoletja. Upoštevajoč še 
ohlapne pogoje za upravičenost do pokojnin, vezanih na zaslužek in nizko raven zaposlenosti starejših 
delavcev, se posledično pričakuje najvišje povečanje izdatkov za pokojnine kot del BDP v celotni EU.  
 
Poleg naslovitve finančne vzdržnosti OECD predlaga tudi izboljšanje pokojnine zaradi zaslužka v javni 
službi, še posebej prek poenostavitve pokojninskih pravil in povečanja transparentnosti pokojninskih 
financ; boljšo koordinacijo z zaslužkom povezanih prejemkov in prejemkov iz prvega stebra; ter širše 
pokritje s pokojninami iz dodatnega zavarovanja in izboljšanje delovanja le-teh. 
 
Več informacij na: 
https://www.oecd.org/slovenia/oecd-reviews-of-pension-systems-slovenia-f629a09a-en.htm 

 

Pripravila:  

 mag. Kristina Bizjak, prva svetovalka 
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4. Slovenija: Zdravstveni profil države 2021 
 
18. januarja 2022 je OECD v sodelovanju z European Observatory on Health Systems and Policies in 
Evropsko komisijo objavil poročilo z naslovom Slovenija: Zdravstveni profil države 2021. Skupaj s 
portalom Zdravstvena statistika in poročilom Zdravstveni pregled 2021, objavljenim novembra 2021, 
nudi pregled zdravstvenega sistema na podlagi nacionalnih statističnih podatkov.  

 
V boju proti virusu COVID-19, ki predstavlja največjo zdravstveno krizo v zadnjem stoletju, so vlade 
zagotovile ogromna finančna sredstva. OECD ocenjuje, da bi za primerno soočanje s to in prihodnjimi 
krizami razvite države na letni ravni morale zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,5% BDP, vprašanje  
je, kako zagotoviti dolgoročno odpornost zdravstvenega sistema in hkratno finančno stabilnost. 
Zdravstveni izdatki na prebivalca v Sloveniji so se od leta 2014 povečevali, kriza je še dodatno 
potrdila, da so potrebne dodatne investicije za izboljšanje primarne in preventivne nege, dolgotrajne 
oskrbe, izboljšanje odpornosti in pripravljenosti zdravstvenega sistema. Vlada RS je zaradi izrednih 
razmer z Načrtom za okrevanje in odpornost namenila več kot 270 milijonov EUR za naložbe v 
zdravstveni sektor.  

 
V letu 2021 je odpornost slovenskega zdravstvenega sistema čutilo breme pomanjkanja delovne sile 
in premalo razvite infrastrukture za dolgotrajno oskrbo. Podatki za leto 2019 kažejo, da Slovenija 
učinkoviteje zagotavlja zdravstveno oskrbo pacientom z morebitnimi usodnimi bolezni, kot je 
povprečje v Evropi, slabše pri preprečljivih ozdravljivih bolezni, kjer se trend izboljšuje. Zaradi 
preobremenjenosti je 24% slovenskega prebivalstva v letu 2020 kasneje iskalo pomoč ali so se ji 
odpovedali, kar je malenkostno več, kot je evropsko povprečje (SI 24%, EU 21%), veliko več kot v Evropi 
jih je koristilo posvetovanja na daljavo (SI 65%, EU 39%).  

 
V Sloveniji se je pričakovana življenjska doba v letu 2020 začasno skrajšala za eno leto (iz 81,6 leta v 
letu 2019 na 80,6 leta v letu 2020). Možganska kap, ishemična bolezen srca in pljučni rak so običajno 
glavni vzroki umrljivosti, tega leta je največ ljudi umrlo zaradi covid-19. 
 
Mentalno zdravje ljudi trpi, nivo anksioznosti in depresije se je podvojilo v primerjavi iz predkriznega 
obdobja. Obravnavanje ostalih bolezni se je skrčilo, čakalne vrste so se letu 2020 povečale v 
primerjavi z letom 2019, odvisno od vrste zdravljenja. Učinkovita primarna zdravstvena nega je 2019, 
boljše kot je povprečje v Evropi, omogočila manjše število hospitalizacije.  
 
Kljub dejstvu, da je število zdravnikov in zdravstvenih delavcev v zadnjem desetletju narastlo, 
primernega kadra primanjkuje, kar predstavlja večjo težavo kot nezadostno število razpoložljivih 
bolniških postelj. Finančna sredstva so v velikem obsegu namenjena za kurativno oskrbo in manj za 
promocijo zdravja in preprečevanja bolezni, več sredstev se nameni hospitalizaciji kot primarni 
zdravstveni oskrbi.  
 
Prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, v katerega je vključeno več kot 95% prebivalcev, 
omogoča plačevanje zdravstvenih izdatkov z doplačilom, plačilo katerih ni zagotovljeno iz skoraj 
univerzalnega obveznega socialnega zavarovanja. Slovenija je na samem vrhu pri plačevanju zasebnih 
izdatkov iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in predstavlja 15,6% skupnih zdravstvenih 
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izdatkov, ki hitro naraščajo. Zahvaljujoč temu sistemu so neposredni izdatki prebivalcev med najnižjimi 
v Evropi.  
 
Posledice nezdravega življenjskega stila v povezavi z virusom COVID-19 ostajajo pomemben vzrok 
dejavnikov tveganj. Finančna sredstva za preprečevanje z njimi povezanimi boleznimi ostajajo 
relativno nizka glede na skupno porabo v zdravstvenem sektorju. Leta 2018 je več kot petina slovenskih 
mladostnikov imelo preveliko telesno težo ali so bili debeli. Pitje alkohola, pogostejše pri odraslih 
moških, relativno stagnira, a je nad evropskim povprečjem (19%). Razširjenost kajenja se je v zadnjem 
desetletju zmanjšala in je pod EU povprečjem (18%), predvsem je upadlo kajenje med najstniki (16%). 
Hkrati narašča uporaba e-cigaret (10%).  
 
Več informacij na: 

- https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/slovenija-zdravstveni-profil-
leta-2021_fa634f4f-sl#page2 

- https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance/ 
- https://www.oecd.org/health/health-statistics.htm 

 

 
©OECD 2022 

 

Pripravila: 

 Ana Strnad, svetovalka 
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5. Business at OECD 
 
Business at OECD je neodvisno mednarodno poslovno združenje, namenjeno svetovanju vladnim 
oblikovalcem politik pri OECD in z njo povezanih organizacijah, in sicer o številnih raznolikih vprašanjih 
glede globalizacije in svetovnega gospodarstva. 
 
Vse od svoje ustanovitve leta 1962 kot BIAC (Business and Industry Advisory Committee to the OECD) je 
priznan kot predstavnik poslovne skupnosti pri OECD. Z namenom učinkovitega zavzemanja za 
interese podjetij odbor sodeluje z oblikovalci politik in jim pomaga pri razumevanju in reševanju 
ključnih vprašanj s prednostnimi cilji: 

• pozitivno vplivati na smer političnih pobud OECD; 
• zagotavljati, da so podjetniške in industrijske potrebe ustrezno obravnavane v instrumentih 

političnih odločitev OECD (zagovarjanje javne politike), ki vplivajo na nacionalne zakonodaje; 
• zagotavljati članom aktualne informacije o politikah OECD in njihovih posledicah za podjetja in 

industrijo. 
 
Velika prednost članstva je v tesnem sodelovanju z njegovimi člani, velikimi poslovnimi organizacijami 
v državah članicah OECD ter z opazovalci – vodilnimi poslovnimi in industrijskimi združenji v državah, 
ki niso članice OECD. Business at OECD podpirajo tudi pridruženi strokovnjaki – številne nadnacionalne 
panožne poslovne organizacije. 
 
Združenje je v svojem poročilu predstavilo 10 prednostnih nalog za leto 2022, ki temeljijo na tesnem 
sodelovanju članskih organizacij in se osredotočajo na področja, na katera ima OECD ključen vpliv, 
vključno z mandati G20 in G7, pravnimi instrumenti, delo na področju globalnega upravljanja in ciljno 
usmerjene raziskave, ki vodijo agendo OECD. 
 

 
©OECD 2022 
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Ø Zagotavljanje izčrpnega poslovnega prispevka ob uvedbi globalnega davčnega dogovora 
 
Poslovni prispevek se bo osredotočil na spodbujanje OECD, da okrepi svoj položaj določevalca 
standardov za mednarodno davčno politiko spodbujanja rasti in za zagotovitev celostnega usklajenega 
pristopa k ocenjevanju in izvajanju fiskalnih ukrepov za hitro okrevanje po sektorjih, vključno s 
ključnimi vprašanji, kot so okoljska obdavčitev, davek na dodano vrednost in standardi poročanja za 
nove in nastajajoče tehnologije v državah OECD in širše. 
 

Ø Obramba vloge OECD pri jasnem zagovarjanju odprtih trgov 
 
V letu 2022 bo poudarek na krepitvi boljšega trgovanja, združevanju dolgoletne trgovinske politike z 
novimi pogledi, vključno s tistimi, pridobljenimi med pandemijo. Trgovinska agenda bo usmerjena v 
prihodnost in se želi odzvati na pandemijo Covid-19, okrepiti temeljna načela trgovinske politike ter 
obravnavati posebna vprašanja, ki zadevajo trgovinsko politiko  
 
Ključno področje, ki se osredotoča na naložbe leta 2022, bo dokončanje kompleta orodij OECD o 
kakovosti neposrednih tujih naložb, zagotavljanje priporočil odločevalcem, kako vključiti cilje 
trajnostnega razvoja za krepitev naložb, ki bo predstavljen tudi na seji ministrskega sveta prihodnje 
leto. 
 

Ø Nadaljevanje pametnih politik za nadaljnjo krepitev digitalne preobrazbe 
 
Usmerjenost na nadaljnji razvoj in izvajanje instrumentov digitalne politike OECD ter obveščanje o 
horizontalnem projektu OECD o upravljanju podatkov za rast in dobrobit. 
Učinki zaupanja vrednega vladnega dostopa do osebnih podatkov, ki jih hrani javni sektor ter 
lokalizacija podatkov o zasebnosti in čezmejnih podatkovnih tokovih bodo prav tako med 
najpomembnejšimi vprašanji. 
 

Ø Ustvarjanje delovnih mest in vključevanje mladih 
 
Spopadanje z izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci v luči pomanjkanja delovne sile ter politike, 
potrebne za ohranjanje ustvarjanja delovnih mest, bo osrednjega pomena. 
Kampanja "Business for Youth" s poudarkom na dostopu do novih znanj in prekvalifikacij, da se bodo 
mladi uspešno prilagajali novim digitalnim in okoljevarstvenim dejavnikom. 
 

Ø Napovedovalna vloga zdravstvenih politik po pandemiji 
 
Leta 2022 bo OECD poglobil svojo analizo in politike o izzivih in priložnostih, povezanih s 
farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki. Nadaljevanje dela na področju spodbud za 
obravnavo protimikrobne odpornosti kot del proaktivnih priporočil o zdravstveni varnosti in 
pripravljenosti. 
Proaktivno ozaveščanje na kmetijsko-živilski strani o prednostih sprejemanja zdravega načina življenja 
za zmanjšanje dejavnikov tveganja za nenalezljive bolezni.  
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Ø Spodbujanje strukturnih reform in ustreznih finančnih sredstev v obdobju okrevanja po 
pandemiji 

 
Letna raziskava gospodarske politike bo zagotovila prispevke za oblikovanje gospodarske napovedi 
OECD. Posebna pozornost bo namenjena financiranju gospodarskega okrevanja, svetovnih 
vrednostnih verig ter reševanju zadolženosti javnega in zasebnega sektorja po krizi. 
 

Ø Ambiciozen program OECD o okoljski trajnosti in podnebnih spremembah 
 
V letu 2022 bo delo osredotočeno na medsektorsko agendo OECD o podnebnih spremembah, vključno 
z Mednarodnim akcijskim programom za podnebje, katerega cilj je podpreti prizadevanja držav za 
doseganje prehoda na ničelno stopnjo neto emisij, obravnavanje distribucijskih vidikov podnebnih 
politik, prožna infrastruktura in širjenje tehnologije. 
 
Ministri za okolje OECD se bodo sestali marca 2022, zato OECD zaključuje svoj Globalni načrt plastike, 
poročilo, ki razvija program politike o vplivih na okolje, povezanih z uporabo plastike in plastičnih 
odpadkov. Da bi okrepili učinkovitost virov in omogočili poslovne modele krožnega gospodarstva, 
dodatno raziskujejo potencial digitalnih tehnologij, vlogo razširjene odgovornosti proizvajalca ter 
delajo na področju mednarodne trgovine in krožnega gospodarstva. 
 

Ø Spodbujanje celostnih pristopov k boju proti korupciji in krepitev odgovornega poslovnega 
ravnanja 

 
OECD prevzema vodilno vlogo pri spodbujanju odgovornega poslovnega ravnanja s svojimi smernicami 
za večnacionalna podjetja – najobsežnejšim instrumentom na tem področju, ki pokriva vsa področja, 
pomembna za poslovno etiko. 
 
V boju proti korupciji so bili doseženi oprijemljivi rezultati pri zagotavljanju, da se poslovna priporočila, 
kot so povpraševanje po podkupovanju, uporaba tehnologije in odgovornosti podjetij v državni lasti, 
odražajo v posodobljenem priporočilu Sveta OECD o podkupovanju. 
 
V okviru strategije za leto 2022 bo še naprej poudarek na nastajajočih digitalnih tehnologijah pri 
prepoznavanju in preprečevanju korupcije. 
 

Ø Spodbujanje inovativnosti, podjetništva in razvoja malih podjetij 
 
OECD vladam zagotavlja analitično osnovo za razvoj inovacijskih politik, ki so ekonomsko učinkovite ter 
prispevajo k soočanju z globalnimi izzivi in priložnostmi. Z izkoriščanjem inovacijskega ekosistema 
OECD zagotavlja tudi analize za razvoj gospodarskih politik, ki spodbujajo mala podjetja in podjetnike. 
Poslovni prispevek se bo osredotočil na konkretne načine za diverzifikacijo finančnega okolja, vključno 
s financiranjem za prilagajanje in izkoriščanje politik za obravnavo podnebnih sprememb, 
obravnavanje administrativnih ovir, podjetništvo mladih, sprejemanje digitalne preobrazbe, 
prilagajanje realnosti po Covidu ter integracijo srednjih in malih podjetij v mednarodno trgovinske 
priložnosti. 
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Ø Prizadevanje za boljše korporativno upravljanje in konkurenčno nevtralnost, ki deluje za vse 
 
Odbor za konkurenco bo nadaljeval svoje delo pri zagovarjanju odprtih trgov in preprečevanju 
izkrivljanja konkurence, ki bi lahko odvrnil naložbe in ustvaril regulativno negotovost.  
 

6. Odbor za zunanje odnose 
 
Poslanstvo OECD je močnejša, bolj čista, bolj pravična gospodarska rast ter dvig zaposlenosti in 
življenjskega standarda  v državah članicah OECD in deželah partnericah (nečlanicah OECD). Za 
doseganje teh ciljev OECD zagovarja vladavino prava in transparentnih principov odprtih gospodarstev. 
S podpiranjem mednarodnega sodelovanja želi OECD spodbudilt gospodarski razvoj in blagostanje v 
državah članicah in partnerskih državah. 
 
Način delovanja OECD je širjenje standardov in priporočil ter dobrih praks med državami nečlanicami. 
Najvišji organ usmerjanja zunanjih odnosov je Svet in Generalni sekretar, njima podrejen je Odbor za 
zunanje zadeve (External Relations Committee (ERC)), ki skrbi za izvajanje globalnih odnosov in 
pripravlja predloge ter izhodišča za Svet. Drugi samostojni odbori so sami odgovorni za svoje zunanje 
odnose in o njih poročajo ERC. Odbor vodi predsedujoči, pomagata mu še 2 sopredsedujoča. 
"Strokovna služba" ERC je Sekretariat za globalne odnose. 
 
Partnerske države sodelujejo z OECD tako, da sodelujejo v različnih odborih in njihovih delovnih telesih 
kot vabljene, sodelujoče ali pridružene partnerice. Oblike delovanja so deželni programi sodelovanja 
s posameznimi državami, ki so lahko opredeljeni tudi s tematskimi poudarki. 
 
Posebna pozornost velja ključnim partnericam. To so države, ki so ekonomsko zelo pomembne in hitro 
rastoče ( Kitajska, Indija, Južna Afrika, Indonezija, Brazilija).  
 
Pomembna oblika delovanja so Regionalni programi z JVE od 1999, Srednji Vzhodom in Severno Afriko 
od 2005, Evrazijo od 2008,  JV Azijo od 2013 ter Latinsko Ameriko in Karibi od 2016.  
OECD sodeluje tudi z drugimi multilateralnimi organizacijami. Sodelovanje poteka preko urada Sherpe 
(OZN, G20, G7, APEC, ASEAN, Pacifiško zavezništvo, Mediteranska unija,...). 
 
Poleg pristopanja držav k standardom in telesom OECD je pomemben instrument sodelovanja 
tudi bodoče članstvo v organizaciji. Trenutno je 6 držav (Argentina, Brazilija, Bolgarija, Hrvaška, Peru 
in Romunija), ki so potencialne članice. S prihodom novega Generalnega sekretarja Mathiasa 
Cormanna je proces ponovno oživel. 
 

6.1 Sodelovanje OECD s Kitajsko 
 
Kitajska je ena od 5 ključnih partneric. Zaradi velikosti in gospodarske pomembnosti ima ključno vlogo 
na številnih področjih.  Kitajska ima svoje interese in dolgoročno strategijo zunanjih odnosov. 
Zavedajoč se svoje moči, dobro sodeluje na področjih, na katerih vidi svoje koristi, na drugih pa manj 
ali pa sploh ne, zato s Kitajsko ni bilo možno oblikovati celovitega deželnega programa sodelovanja. 
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Najpomembnejše je sodelovanje na globalnih zadevah, npr. na podnebju in okolju, zato je izrednega 
pomena, da je Kitajska sprejela cilje za ogljično nevtralnost do 2060. Prav tako je pomembno 
sodelovanje na področju obvladovanja pandemije. 
 
OECD zbira velike količine različnih podatkov, ki omogočajo odločanje na osnovi informacij. Na tem 
področju se sodelovanje izboljšuje, vendar so še velike potrebe po večji zanesljivosti podatkov in po 
večji pripravljenosti dajanja podatke z različnih področij. 
 
Za sodelovanje so zainteresirani na področju davčne politike, korporativnega upravljanja, 
konkurenčnosti, odgovornega poslovnega ravnanja, izobraževanja,  okolja, statistike, kemije in do 
neke mere razvojnega sodelovanja. S časom se je izboljšalo sodelovanje na področju podatkov, tako 
da je Kitajska vključena v nekatere najpomembnejše publikacije OECD. Leta 2016 je Kitajska 
predsedovala G20, OECD pa nudi administrativno in strokovno podporo vsakokratni predsedujoči 
državi. To je doprineslo k izboljšanju sodelovanja. 
 
Na drugi strani pa se Kitajska umika s področij, kjer se srečuje z zahtevami po spremembah, npr. umik 
iz Sporazuma o presežnih kapacitetah jekla, in zelo omejeno sodeluje na področju gospodarskih 
subvencij in izvoznih kreditov. V zadnjih letih se OECD usmerja na področja, kjer Kitajska vpliva na 
konkurenčnost na globalnem trgu, vključno z jeklom, ladjedelništvom, polprevodniki in omejitvami v 
tujih neposrednih investicijah. Kitajska je sicer sprejela OECD principe o umetni inteligenci, vendar si 
istočasno prizadeva za uveljavitev svojih vzporednih standardov na področju umetne inteligence in 
blockchaina.   
 
Kitajska se sooča z izzivi v domači politiki. Veča se socialno-ekonomska neenakost, demografsko 
neravnovesje in degradacija okolja. Obstoječi gospodarski sistem, ki temelji na investicijski rasti, ima 
svoje omejitve. Problem je podpora velikim državnim podjetjem, ki so neučinkovita in draga, kar 
izkrivlja enake konkurenčne pogoje za vse. Ob tem raste tudi zadolženost podjetij in države, kar sili 
ustvarjalce gospodarske politike, da iščejo usmeritve k bolj trajnostnemu, v bodočnost usmerjenemu 
razvoju, ki bo bolj usmerjen v krepitev domače potrošnje in samozadostnosti, kar je vključeno tudi v 
14. Petletnem gospodarskem načrtu. Kljub zatišju na področju strukturnih reform v 2020 je kitajsko 
vodstvo napovedalo serijo gospodarskih in okoljskih ukrepov, kar bi lahko povečalo kitajsko usklajenost 
s standardi OECD. V tem smislu so pozitivni dosežki tudi kitajska zaveza za ogljično nevtralnost do 2060, 
podpis regionalnega celovitega gospodsrskega partnerstva (RCEP) in zaključek pogajanj z EU o 
celovitem sporazumu o naložbah (CAI). 
 
S Kitajsko je, zaradi njene velikosti in pomembnosti na različnih področjih, nujno sodelovati. Ob tem pa 
je treba upoštevati kulturne razlike in kitajski pristop, ki je usmerjen v doseganje dolgoročno 
zastavljenih ciljev. 
 
Več informacij na: https://www.oecd.org/global-relations/ 
  
 
 
 
 



  

 17 

Pripravil: 

 mag. Andrej Ferčej, pooblaščeni minister 
 

7. Statistics Newsletter 
 
Statistics Newsletter je glasilo OECD, ki vključuje podrobne članke o statističnih pobudah, ki jih vodi 
OECD, in navaja prihajajoče statistične dogodke. Prikazuje tudi delo, ki ga opravljajo nacionalni 
statistični uradi in druge statistične organizacije po vsem svetu. Glasilo je odličen način za statistično 
skupnost in tiste, ki jih zanima statistika, da poiščejo in izmenjajo informacije, izvejo več o tekočih 
aktivnostih in načrtih za prihodnost, okrepijo sodelovanje in ustvarijo sinergije.  
 
Več informacij na: https://www.oecd.org/sdd/theoecdstatisticsnewsletter-allissues.htm  

 

 
©OECD 2022 
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8. OECD iLibrary 
 

 
©OECD 2022 

 
OECD objavlja svoja priporočila, analize in podatke na OECD iLibrary, da bi pomagal obveščati 
oblikovalce politik, raziskovalce in analitike pri izvajanju najboljših možnih odzivov v svojih državah. 
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OECD iLibrary vsebuje na tisoče e-knjig, poglavij, tabel in grafov, dokumentov, člankov, povzetkov, 
kazalnikov, podatkovnih baz in tudi podcastov, ki zagotavljajo temelj za mednarodno načrtovanje in 
raziskovalne projekte, ki se izvajajo na nagrajeni platformi po trdnih in zanesljivih standardih – odkriti 
jih je mogoče po temi, državi ali vrsti vsebine. 
 
OECD je na dosegu roke več kot 7 milijonom uporabnikov v več kot 100 državah in je dostopna vsem: 

- Univerze, raziskovalne organizacije in posamezni raziskovalci, 
- Knjižnice, 
- Podjetja, pravne in finančne storitve ter ostali zasebni sektor, 
- Vlade, javne uprave, nevladne organizacije in možganski trusti. 

 

 
Posnetek je dostopen na povezavi: https://youtu.be/-wKSjQF0x4E 

 

8.1 OECD Economic Outlook  
 
OECD Economic Outlook je analiza, ki jo OECD pripravi dvakrat na leto o glavnih svetovnih 
gospodarskih trendih in obetih za naslednji dve leti. Obeti, ki jih je pripravil Ekonomski oddelek OECD, 
ponuja dosleden niz projekcij za proizvodnjo, zaposlenost, javno porabo, cene in tekoče bilance na 
podlagi pregleda vsake države članice in povzročenega vpliva na vsako od njih na mednarodni razvoj. 
Pokritost je zagotovljena za vse države članice OECD kot tudi za izbrane države nečlanice. Vsaka številka 
vključuje splošno oceno in poglavje, ki povzema razvoj in daje projekcije za vsako posamezno državo. 
Na spletu je na voljo obsežna statistična priloga s široko paleto spremenljivk. 
 
Zadnja izdaja je bila objavljena 1. decembra 2021 in ugotavlja, da je svetovno gospodarstvo v fazi 
okrevanja, kljub temu glede (optimističnih) napovedi za prihodnost ostajajo previdni v primerjavi s 
prejšnjimi napovedmi. 
 
Oživitev gospodarstva, ki jo je sprožil ponovni zagon gospodarske dejavnosti v večini držav, se je 
zmanjšala zaradi ozkih grl dobavne verige, naraščajoče inflacije in pojava novih mutacij COVID-19. 
OECD meni, da se bodo najbolj razvita gospodarstva do leta 2023 vrnila na ravni BDP iz leta 2019, 
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vendar je ta trend precej pod projekcijami rasti pred pandemijo, kar pomeni znatno izgubo dohodka 
za večino gospodinjstev.  
 
Naraščajoča neenakost med državami in znotraj njih postaja zakoreninjen pojav v trenutnem 
okrevanju. Države z ustreznimi zdravstvenimi sistemi in dostopom do cepiv proti COVID-19 okrevajo 
hitreje kot države brez. Sektorske razlike igrajo vlogo znotraj posameznih gospodarstev, pri čemer se 
nekateri sektorji ponovno odpirajo ali se bolje prilagajajo spreminjajočim se razmeram, ki jih povzroča 
COVID-19, medtem ko se drugi še vedno soočajo s težavami pri vračanju na ravni pred pandemijo.  
Medtem ko je stopnjo trajnih strukturnih sprememb, ki jih bo COVID-19 prinesel v sektorje, še težko 
oceniti, bodo negativne dolgoročne posledice precejšnje, zlasti za delavce na nizkokvalificiranih 
delovnih mestih. 
 
Več informacij na: https://www.oecd.org/economic-outlook/  
 

 
©OECD 2022 

 



  

 21 

9. Uporabne povezave 
 
Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri OECD 
• Uradna spletna stran: https://www.gov.si/predstavnistva/stalno-predstavnistvo-pri-
oecd-pariz/ 
• Facebook: https: http://www.facebook.com/SLOtoOECD/ 
• Twitter: https://twitter.com/SLOtoOECD 
 
OECD  
• OECD: http://www.oecd.org/ 
• OECD - Careers: http://www.oecd.org/careers/ 
• OECD - YouTube: http://www.youtube.com/oecd 
• OECD - Facebook: https://www.facebook.com/theOECD 
• OECD - Twitter: https://twitter.com/oecd 
• OECD - Flickr: https://www.flickr.com/photos/oecd 
 
Agencije 
• Mednarodna agencija za energijo (International Energy Agency -IEA):  
https://www.iea.org/ 
• Agencija za jedrsko energijo (Nuclear Energy Agency - NEA): http://www.oecd-nea.org/ 
• Razvojni center OECD (DEV): http://www.oecd.org/dev/ 
• Mednarodni transportni forum (International Transport Forum - ITF): 
 http://www.itf-oecd.org/ 
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Kontakt 
Stalno predstavništvo pri OECD Pariz 

28, rue Bois-le-Vent 
75016 Pariz  

Francija 
 

Tel: +33144965069 
E-pošta: slomission.paris@gov.si 

 
 
 

Če tovrstnih informacij ne želite prejemati, vas prosimo, da pošljite povratno e-pošto na zgoraj 
navedeni naslov, da vas odstranimo s seznama naslovnikov. Obveščamo vas, da identifikacijskih 

podatkov ne zbiramo in ne obdelujemo za namen njihovega prenosa ali prodaje zunanjim subjektom 
za namene trženja in ne pošiljamo sporočil v imenu tretjih oseb. 

 
 


