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Nagovor stalnega predstavnika / OECD 365 

 

Oblikovanje novega globalnega reda v sodelovanju s Kitajsko 

 
Spoštovani bralci, 
Dragi partnerji in deležniki, 

 

Pred vami je tretji novičnik v letošnjem letu. S tem novičnikom želimo zagotavljati odprto platformo 

zainteresirani javnosti v Sloveniji na področju dela OECD. 

Čez poletje so se razmere v globalni ekonomiji bistveno spremenile. Zato v tej številki pišemo o 

Vmesnem ekonomskem pregledu s pomenljivim naslovom „Plačevanje cene vojne“. Vmesni pregled, 

ki zajema G20 države, se osredotoča na učinke vojne na svetovno gospodarstvo in energetsko krizo. 

Vplivi pandemije COVID-19 še vedno trajajo, vojna upočasnjuje rast bolj, kot je bilo pričakovano. 

Inflacija se je okrepila. Tveganja za energetske motnje so se povečala. 

OECD tako navaja ključna priporočila: zaostrovati denarno politiko; paketi fiskalne podpore bi morali 

biti ciljno usmerjeni in fiskalno vzdržni; zagotavljanje alternativne oskrbe z energijo in spodbujanje 

zmanjšanja povpraševanja; ter zagotoviti energetsko varnost in izpolniti globalne podnebne cilje, 

pospešiti naložbe v čiste tehnologije in energetsko učinkovitost. 

V tako nastalem svetu se OECD pripravlja na novo konstruktivno sodelovanje s Kitajsko, ki bo ključnega 

pomena za reševanje skupnih svetovnih izzivov. Kitajska predstavlja več kot 18 % svetovnega BDP v 

smislu paritete kupne moči, predstavlja skoraj eno tretjino letnih svetovnih emisij CO2 in je postala 

glavni trgovinski in naložbeni partner za večino držav. Ne glede na vse večje razlike na nekaterih 

področjih je OECD še vedno v dobrem položaju za sodelovanje s Kitajsko. S svojim edinstvenim 

medsektorskim strokovnim znanjem je OECD tudi v dobrem položaju, da nadaljuje z utrjevanjem baze 

podatkov o vprašanjih svetovnega pomena. 

V tem okviru so članice OECD pripravile skupno strategijo sodelovanja OECD-Kitajska na različnih 

področjih politik. Medtem ko na nekaterih področjih ostaja Kitajska potencialni partner pri reševanju 

skupnih transnacionalnih izzivov (npr. podnebne spremembe, nastajajoča vprašanja v mednarodnem 

obdavčevanju), se v drugih pojavlja kot vse bolj zahteven tekmec na več področjih (npr. industrijske 

subvencije, državna podjetja, nastajajoče digitalne tehnologije). 

OECD ocenjuje, da bo v prihodnje potrebno s Kitajsko sodelovati na 4. stebrih (glej Tabelo). Na ta način 

se želi čim bolj odraziti večplastno vlogo Kitajske kot gospodarskega konkurenta, potencialnega 

partnerja za sodelovanje in sistemskega tekmeca. Medtem ko 1. in 2. steber pokrivata področja 

sodelovanja in dialoga s kitajskimi sogovorniki, 3. steber zajema vprašanja za okrepljeno analitično delo 

o Kitajski. Po drugi strani pa je 4. steber namenjen okrepljenemu sodelovanju s partnerskimi državami 

v regijah, ki so pod vse večjim vplivom Kitajske. 

 

 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ae8c39ec-en.pdf?expires=1664269284&id=id&accname=guest&checksum=91563E5C59C22E792DBD0819FC5614BB
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Steber 1: 
Okrepljeno sodelovanje 

Steber 2: 
Nadaljevanje dialoga 

Steber 3: 
Okrepljeno analitično 

delo 

Steber 4: 
Izboljšana podpora za 

partnerje 

• Podnebne spremembe 
in nizkoogljični prehod 
• Mednarodno 
sodelovanje na področju 
davčne politike 

• Kmetijstvo 
• Preprečevanje 
podkupovanja 
• Kapitalski tokovi 
• Kemikalije 
• Konkurenčna 
nevtralnost 
• Korporativno 
upravljanje 
• Razvojno sodelovanje 
  • Izobraževanje 
• Makroekonomsko 
spremljanje 
• Javno zdravje 
• Odgovorno poslovno 
ravnanje 
• Statistika in podatki 
• Trgovina s storitvami 

• Industrijske subvencije 
in izvozni krediti 
• Presežne kapacitete 
• Podjetja v državni lasti 
• Nastajajoče digitalne 
tehnologije 
• Diskriminatorna in 
prisilna uporaba trgovine 
• Razvojno sodelovanje 
in naložbene prakse 
• Šibkosti, povezane z 
globalnimi verigami 
vrednosti in kritičnimi 
materiali 

• Čista energija 
• Digitalna 
transformacija 
• Varne in odgovorne 
vrednostne verige 
• Kakovostna 
infrastruktura 

Vir: OECD 

 

Na vsak način mora v soočenju s Kitajsko OECD vztrajati na zavezanosti skupnim vrednotam in 

delovanju močnih strokovnih odborov, oblikovanju izjemnih baz podatkov ter analiz, ki temeljijo na 

dokazih in zanesljivih medsebojnih pregledih držav članic – ki omogočajo OECD, da je vodilen v svetu 

pri primerjalnih politikah ter pri razvoju in razširjanju najboljših praks, smernicah politike in pravnih 

instrumentov. V tem letu bo OECD nadaljeval delo na oblikovanju spodaj navedenih standardov: 

1) Priporočilo o načelih na visoki ravni o varstvu finančnih potrošnikov (revizija). 

2) Instrument o zaupanja vrednem vladnem dostopu do osebnih podatkov (novo). 

3) Priporočilo o boju proti prirejanju ponudb pri javnem naročanju (revizija). 

4) Priporočilo o vlogi vlade pri spodbujanju odgovornega poslovanja (novo). 

5) Sklep-priporočilo v zvezi s preprečevanjem, pripravljenostjo in odzivom na kemijske nesreče 

(revizija/konsolidacija). 

6) Priporočilo o intelektualni lastnini na področju konkurence (revizija/konsolidacija). 

7) Priporočilo o načelih preglednosti in integritete pri lobiranju (revizija). 

8) Priporočilo o načelih korporativnega upravljanja (revizija). 

9) Smernice za večnacionalne družbe (revizija). 

10) Priporočilo o politiki regionalnega razvoja (novo). 

11) Priporočilo o varnosti organizmov z rekombinantno DNK (revizija). 

12) Priporočilo o pravosodju, osredotočenem na ljudi (novo). 

 
 
Mag. Peter Ješovnik, stalni predstavnik RS pri OECD 
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1. Širitveni postopki v OECD 

 

Josée FECTEAU 

Direktorica za pravne zadeve 

E-naslov: josee.fecteau@oecd.org  

Spletna stran: https://www.oecd.org/legal/   

 

Josée Fecteau je direktorica za pravne zadeve. Svoje naloge je 

prevzela 11. decembra 2020. Poleg svojih vodstvenih nalog 

nadzoruje zagotavljanje pravnih nasvetov Organizaciji o številnih 

upravnih zadevah in zadevah upravljanja. Prav tako nadzoruje 

pravno podporo, zagotovljeno direktorjem, vodstvu in organom 

OECD pri izdelavi rezultatov politik Organizacije, in je odgovorna za usklajevanje procesa pristopa k 

Organizaciji. 

Ga. Fecteau se je Direktoratu za pravne zadeve OECD pridružila leta 1995, kjer je bila vsa leta začasna 

direktorica, namestnica direktorja, vodja oddelka za upravne in proračunske zadeve ter višja pravna 

svetovalka. 

Svojo kariero začela kot pravna pomočnica glavnega sodnika vrhovnega sodišča Kanade in kot 

odvetnica v vodilni odvetniški pisarni v Montrealu. Leta 1991 je začela svojo kariero pri mednarodnih 

organizacijah v oddelku za splošne pravne zadeve pravne pisarne FAO v Rimu. 

Dodiplomski študij je zaključila na Univerzi McGill v Kanadi ter magistrirala iz prava na Univerzi v 

Cambridgeu v Združenem kraljestvu. 

 

1.        Kateri so glavni koraki procesa?  

Pristopni proces se začne s centralizirano politično fazo s sprejetjem sklepa Sveta OECD o začetku 

pristopnih razprav in sprejetjem kažipotov, ki določajo pogoje in postopek za pristop.  

Druga faza, ki je jedro pristopnega procesa, je decentralizirana tehnična faza s pregledi, ki vzporedno 

potekajo v več kot 20 vsebinskih odborih OECD. Po sprejetju časovnega načrta mora država kandidatka 

najprej oceniti svojo usklajenost z vsemi vsebinskimi pravnimi instrumenti OECD, in sicer tako, da 

pripravi in predloži dokument, imenovan "začetni memorandum". S predložitvijo začetnega 

memoranduma se začnejo tehnični pregledi v odborih OECD, ki bodo zajemali dva glavna elementa:  

 i) ocena pripravljenosti in sposobnosti države kandidatke za izvajanje pravnih instrumentov 

OECD, ki so v pristojnosti odbora, in 

  ii) ocena politik in praks države kandidatke v primerjavi z najboljšimi politikami in praksami 

OECD na zadevnem področju na podlagi temeljnih načel iz načrta.  

V okviru pregledov lahko odbori priporočijo spremembe za uskladitev zakonodaje, politik in/ali praks 

države kandidatke s pravnimi instrumenti OECD ali za približevanje politik in praks države kandidatke 

najboljšim politikam in praksam OECD.  

mailto:josee.fecteau@oecd.org
https://www.oecd.org/legal/
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Ob koncu pregleda bo vsak tehnični odbor Svetu predložil uradno mnenje, v katerem bo ocenil oba 

zgoraj navedena elementa, na podlagi katerega se bo Svet lahko odločil, ali bo državo kandidatko 

povabil k članstvu v Organizaciji ali ne. Ko vsi tehnični odbori, navedeni v kažipotu države kandidatke, 

zaključijo svoje preglede s sprejetjem uradnih mnenj, Svet OECD odloči, ali bo državo povabil k članstvu 

ali ne.  

Zadnja faza je ponovno centralizirana politična faza, ko Svet OECD na podlagi tehničnih pregledov in 

drugih ustreznih informacij, tudi glede skupnih vrednot, vizije in prednostnih nalog OECD, odloči, ali bo 

državo kandidatko povabil k članstvu. Če je odločitev pozitivna, se postopek konča s podpisom 

sporazuma o pristopu med državo in OECD ter deponiranjem listine o pristopu h Konvenciji OECD s 

strani te države. Z dnem pristopa h Konvenciji OECD država postane članica. 

2.        Kateri ukrepi so bili že sprejeti?  

Svet je 25. januarja 2022 sklenil narediti prvi korak in s šestimi državami kandidatkami za začel 

pristopne razprave članstvo v OECD - Argentino, Brazilijo, Bolgarijo, Hrvaško, Perujem in Romunijo. 

Kažipoti za Brazilijo, Bolgarijo, Hrvaško, Peru in Romunijo so bili sprejeti na seji Sveta na ministrski ravni 

10. junija 2022. 

Trenutno države kandidatke pripravljajo svoj začetni memorandum, ki bo, kot je navedeno zgoraj, 

vseboval samooceno usklajenosti z vsemi bistvenimi pravnimi instrumenti OECD in bo pomenil začetek 

postopka tehničnega pregleda. Priprava tega dokumenta zahteva veliko usklajevanja s strani držav 

kandidatk in običajno traja več mesecev. 

3.        Kaj proces pomeni za države kandidatke?  

Pristopni postopek OECD obsega poglobljeno 360-stopinjsko oceno zakonodaje, politik in praks države 

kandidatke, ki jo opravi več kot 20 tehničnih odborov OECD, glede na pravne instrumente OECD ter 

najboljše politike in prakse OECD. Zajema skoraj vsa področja vladnih politik.  

Kot je bilo že omenjeno, bodo nekateri odbori na podlagi svojih pregledov priporočili spremembe 

zakonodaje, politike in/ali praks države kandidatke. Na ta način se je pristop k OECD izkazal za 

transformativni proces in katalizator reform, ki zagotavlja močan vzvod za sprejetje pomembnih 

sprememb zakonodaje in politike v korist države in njenih državljanov.  

Kolumbija je na primer v okviru nedavnega pristopnega procesa bistveno reformirala svoj pravosodni 

sistem, sprejela pomembne ukrepe za izboljšanje upravljanja podjetij v državni lasti, med drugim z 

odstranitvijo ministrov iz upravnih odborov, in oblikovala nove nacionalne politike, med drugim na 

področju okoljskih vprašanj in kemičnih izdelkov. Latvija je sprejela zakonodajne spremembe za 

izpolnitev zahtev Konvencije OECD o boju proti podkupovanju, za zagotovitev neomejenega dostopa 

do bančnih informacij in za razširitev ugodnosti liberalizacije na vse članice OECD na številnih področjih, 

vključno z investicijskimi raziskavami in svetovanjem ter odbitnostjo plačanih zavarovalnih premij za 

davčne namene.  

Te in druge spremembe politik, ki izhajajo iz pristopnega procesa na različnih področjih, od trgovine in 

naložb do konkurence, boja proti korupciji in davčne politike, lahko pripomorejo k doseganju cilja 

OECD, da se oblikujejo "boljše politike za boljše življenje" za državljane držav kandidatk in držav članic 

OECD. 

Dolgoročno gledano članstvo v OECD državam omogoča, da izkoristijo obsežno strokovno znanje OECD, 

imajo koristi od njegovih nasvetov in sodelujejo v političnem dialogu v podporo oblikovanju politik in 

reformam. Države se lahko učijo iz izkušenj obstoječih članic OECD pri določanju najboljših možnosti 

https://www.oecd.org/newsroom/oecd-takes-first-step-in-accession-discussions-with-argentina-brazil-bulgaria-croatia-peru-and-romania.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-takes-first-step-in-accession-discussions-with-argentina-brazil-bulgaria-croatia-peru-and-romania.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-takes-first-step-in-accession-discussions-with-argentina-brazil-bulgaria-croatia-peru-and-romania.htm
https://www.oecd.org/newsroom/oecd-takes-first-step-in-accession-discussions-with-argentina-brazil-bulgaria-croatia-peru-and-romania.htm
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)21/FINAL/en/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)22/FINAL/en/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)23/FINAL/en/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)24/FINAL/en/pdf
https://one.oecd.org/document/C/MIN(2022)25/FINAL/en/pdf
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za doseganje ciljev politike in sodelujejo pri določanju novih svetovnih standardov pri najsodobnejših 

vprašanjih.  

4.        Kaj ta proces pomeni za sekretariat OECD?  

Podaljšanje pozivov za začetek pristopnih razprav je odraz prizadevanj članic OECD, da bi OECD 

preoblikovale v bolj raznoliko in vključujočo institucijo, kar bo zagotovilo njen nadaljnji pomen v 

prihodnjih letih in desetletjih. Je tudi priznanje našim uspešnim prizadevanjem v zadnjih nekaj letih, da 

bi te države približali OECD. Pristopni proces je edinstvena priložnost, da še okrepimo odnose z 

državami kandidatkami, jih bolje spoznamo in napredujemo pri uresničevanju našega cilja podpiranja 

"boljših politik za boljše življenje"! 

Številne skrbi in prednostne naloge povabljenih držav so v skladu s programom OECD, na primer 

zmanjševanje neenakosti, povečanje trgovine in naložb, spodbujanje inovacij, varstvo okolja, boj proti 

korupciji ter optimizacija učinkovitosti politik izobraževanja, zdravstva in trga dela.  Pristopni proces je 

zato ključna priložnost za širjenje naših standardov in nadaljnje sodelovanje z državami, ki so že blizu 

OECD in želijo nekoč postati njene članice.  To je tudi priložnost za povečanje našega globalnega vpliva, 

saj so te države lahko vplivni akterji pri širjenju naših standardov in priporočil politik v svojih regijah.  

5.        Kakšna bo vloga Direktorata za pravne zadeve?  

Direktorat za pravne zadeve je majhna in zelo povezana skupina, ki svetuje in obvešča o pravnih, 

institucionalnih in postopkovnih vidikih dejavnosti Organizacije. Direktorat deluje kot koordinator 

pristopnega procesa, v katerega vnaša svoj institucionalni spomin iz prejšnjih devetih pristopnih 

procesov in poznavanje standardov OECD.  

Naša vloga vključuje delovanje kot ključni sogovornik za države kandidatke, članice OECD in različne 

dele sekretariata za zagotavljanje splošnega usklajevanja. Vključuje tudi podporo tehničnim pregledom 

usklajenosti držav kandidatk z več kot 250 pravnimi instrumenti OECD, ki jih opravljajo odbori OECD, 

ter njihovo oceno politik in praks držav kandidatk.    

V celotnem postopku bomo tesno sodelovali z vsebinskimi direktorati v hiši ter zagotavljali smernice 

za pripravo in izvedbo posameznih pristopnih pregledov.  Natančneje, naša ekipa bo zagotavljala 

pravno in postopkovno svetovanje ter podporo vsebinskim direktoratom pri pripravi pristopnih 

pregledov držav kandidatk.  Udeleževali se bomo tudi razprav odborov OECD v zvezi s pristopom ter 

jim po potrebi zagotavljali nasvete in podporo. Spremljali bomo razvoj dogodkov v pristopnem procesu 

in zagotavljali ustrezen pretok informacij med različnimi direktorati. Pomemben vidik našega dela 

koordinatorja za pristop je tudi zagotavljanje skladnosti priporočil odborov OECD in četrtletno 

poročanje Svetu OECD o napredku pristopnega procesa. 

6.        Kako bo organizirano delo odborov? 

V skladu s pristopnimi načrti bodo tehnični pregledi vsebinskih odborov potekali vzporedno, uradna 

mnenja, ki jih bodo sprejeli vsi odbori, pa bodo, kot je navedeno zgoraj, predložena Svetu v enem 

paketu.  

Vsak vsebinski odbor OECD bo določil organizacijo svojih tehničnih pristopnih pregledov ob 

upoštevanju drugih prednostnih nalog v svojem delovnem programu. Ob podpori sekretariata bodo 

odbori preučili tudi načine upravljanja delovne obremenitve, ki jo predstavljajo pristopni pregledi. Ti 

načini lahko vključujejo posebne virtualne sestanke, največje število pristopnih pregledov na sestanek, 

majhne skupine delegatov, ki pospešujejo delo, ali vodilnega delegata ali poročevalca. 
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Pomembno je poudariti, da za pristopni postopek ni določenega časovnega razporeda ali roka; časovni 

razpored je odvisen od hitrosti, s katero država kandidatka zagotavlja potrebne informacije in se odziva 

na priporočila, ki jih lahko med postopkom pripravijo odbori OECD. Kot primerjavo lahko navedemo, 

da so nedavni procesi trajali od tri do sedem let.   

Intervju opravil: 

 dr. Grega Pajnkihar, namestnik stalnega predstavnika 

 

2. Vmesni ekonomski pregled (Interim Economic Outlook) 

 

Generalni sekretar OECD Cormann je 26.9.2022 predstavil 2022 OECD Vmesni ekonomski pregled z 

naslovom Plačevanje cene vojne. 

Vmesni pregled, ki zajema G20 drzave, se osredotoča na učinke vojne na svetovno gospodarstvo in 

energetsko krizo. Vplivi pandemije COVID-19 še vedno trajajo, vojna upočasnjuje rast bolj, kot je bilo 

pričakovano. Inflacija se je okrepila. Tveganja za energetske motnje so se povečala. 

Glavno sporočilo je, da svet plačuje visoko ceno za rusko agresivno vojno proti Ukrajini. Visoki 

humanitarni stroški še naprej rastejo, svetovni gospodarski obeti pa so se še poslabšali. Vojna je znatno 

dvignila cene energije in hrane, kar je povečalo inflacijske pritiske. 

Predvideva se, da se bo svetovna rast upočasnila s 3 % leta 2022 na 2¼ % leta 2023, kar je precej pod 

tempom predvidenim pred vojno.  

V ZDA naj bi se letna rast BDP leta 2023 močno upočasnila na ½ % in ¼ % v evroobmočju, s tveganjem 

padca proizvodnje v več evropskih gospodarstvih v zimskih mesecih. 

Rast na Kitajskem naj bi letos padla na 3,2 % predvsem zaradi COVID-19 ukrepov in 

šibkosti nepremičninskega trga, vendar bi podpora politike lahko pomagala pri okrevanju rasti leta 

2023. 

Projekcije obdaja precejšnja negotovost. Večje pomanjkanje goriva, predvsem plina, bi lahko zmanjšalo 

rast v Evropi za nadaljnjo 1¼ odstotne točke v letu 2023, svetovna rast se bi znižala za ½ odstotne točke 

in  evropska inflacija bi  narasla za več kot 1½ odstotne točke. 

Ključna tveganja:  

- energetska kriza (lahko pride do pomanjkanja plina, če se povpraševanje ne zmanjša) 

- nastajajoči trgi (kitajsko gospodarstvo se sooča s tezavami; dolg se je opazno povečal v številnih 

drzavah) 

- dobavne verige (pritiski so se zmanjšali, vendar še vedno ostajajo pomembni) 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ae8c39ec-en.pdf?expires=1664269284&id=id&accname=guest&checksum=91563E5C59C22E792DBD0819FC5614BB
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Glavna priporočila: 

- še naprej zaostrovati denarno politiko za boj proti inflaciji; 

- paketi fiskalne podpore bi morali biti ciljno usmerjeni in fiskalno vzdržni; 

- obvladovanje energetskih kriz zahteva: 

·      zagotavljanje alternativne oskrbe z energijo in spodbujanje zmanjšanja povpraševanja; 

·      okrepitev politik za izredne razmere v primeru nadaljnjih motenj; 

·      podpora najbolj ranljivim s ciljno usmerjeno fiskalno podporo; 

- zagotoviti energetsko varnost in izpolniti globalne podnebne cilje, pospešiti naložbe v čiste 

tehnologije in energetsko učinkovitost. 

 

Pripravila: 

 Petra Draušbaher Krušič, pooblaščena ministrica 

 

3. Napoved zaposlovanja 2022 (OECD Employment Outlook) 

 

OECD je 9. septembra 2022 objavil Napoved zaposlovanja 2022, naslovljen Spopadanje s krizo 

življenjskih stroškov. 

V poročilu OECD sporoča, da si je svetovno gospodarstvo po izhodu iz krize COVID sicer hitro opomoglo, 

vendar pa so posledice ruskega vdora v Ukrajino zadale nov udarec svetovnim obetom. OECD redno in 

podrobno spremlja življenjske stroške in izzive na področju zaposlovanja, saj lahko šok na področju 

oskrbe s hrano in energijo, s katerim se trenutno soočamo, povzroči močno upočasnitev 

gospodarskega okrevanja in znatno višje cene. 

V letu 2020 je zaradi krize COVID bilo izgubljenih 54 milijonov delovnih mest, od začetka okrevanja pa 

je bilo v državah OECD ustvarjenih 66 milijonov novih delovnih mest. Povprečna stopnja brezposelnosti 

v OECD skupini je bila junija 4,9%, v Sloveniji je bila maja 3,9%. 

https://www.oecd.org/employment-outlook/2022/#country-notes


  
 

 
 

11 

Ruska agresija na Ukrajino je povečala kratkoročno gospodarsko negotovost in hkrati oslabila 

okrevanje trga dela. Povzročila je tudi veliko humanitarno krizo, saj je več milijonov Ukrajincev - 

večinoma žensk in otrok - zapustilo svojo državo. Zvišanje cen surovin, spodbujen zaradi krize, je še 

povečalo inflacijske pritiske zaradi motenj v dobavni verigi, kar občutno vpliva na realne dohodke. Kljub 

vzdržni rasti zaposlenosti so se realni razpoložljivi dohodki gospodinjstev na letni ravni zmanjševali že 

v zadnjem četrtletju leta 2021, v številnih državah se to zmanjševanje nadaljuje tudi v prvih mesecih 

leta 2022, in sicer zaradi rasti plač, ki ni 

dohajala inflacije. 

Tveganje za inflacijsko spiralo plač in cen je 

manjše kot v preteklosti, saj ključne strukturne 

spremembe na trgih dela v zadnjih desetletjih, 

kot so odprava indeksacije plač in povečanje 

tržne moči delodajalcev, zdaj predstavljajo 

manjši pritisk na rast plač kljub omejenim 

trgom dela. Vendar pa so ravno zaradi tega 

skupine z nižjimi dohodki bolj izpostavljene 

zmanjšanju realnih dohodkov. 

Okrevanje trga dela po državah in sektorjih je 

neenakomerno in še vedno nepopolno, kljub 

temu, da je bilo okrevanje gospodarske 

dejavnosti po krizi COVID-19 hitrejše od 

pričakovanega. Pandemije še ni konec in še 

vedno oblikuje dinamiko zaposlovanja v 

različnih panogah. Še posebej zaostajajo 

panoge z nizkimi plačami, kot so nastanitvene 

in gostinske storitve, kar pomembno vpliva na skupine delavcev, ki v njih delajo. V prvem četrtletju leta 

2022 je bila zaposlenost v nastanitvenih in gostinskih storitvah v povprečju za 9,0 % nižja kot pred 

nastopom COVID. Čeprav se je del začetnega neenakega vpliva krize na delavce že absorbiral, mladi, 

nizkokvalificirani in slabo plačani delavci v številnih državah še vedno zaostajajo pri okrevanju. Enako 

velja za rasne/etnične manjšine v mnogih od redkih držav, za katere so na voljo podatki. Še posebej jih 

je močno prizadelo zvišanje cen surovin, saj gospodinjstva z nizkimi dohodki ne le da namenjajo večji 

del svojih dohodkov za potrošnjo, pač pa energija in hrana predstavljata še posebej velik delež njihove 

potrošniške košarice. 

Države OECD so se na krizo COVID-19 odzvale z neprimerljivo večjo odločnostjo, saj so že obstoječe 

ukrepe za zaposlovanje in socialno zaščito dopolnile s hitrimi in obsežnimi nujnimi ukrepi na različnih 

področjih. Ti ukrepi, ki so učinkovito podprli delovna mesta in dohodke delavcev ter postavili temelje 

za močno okrevanje trga dela, so bili do konca leta 2021 na večini področij po močnem okrevanju 

gospodarske dejavnosti odpravljeni. Izrazita nujnost za zagotovitev podpore, je na nekaterih področjih 

povzročila nezadostno ciljno usmerjenost, višje odhodke od potrebnih in morda šibke spodbude za 

izstop iz podpornih programov. Čeprav so obsežni podporni ukrepi preprečili nadaljnje povečevanje 

dohodkovne neenakosti v številnih državah OECD, nekatere skupine močno prizadetih delavcev zunaj 

dosega standardnega sistema niso bile dovolj zaščitene. Vojna v Ukrajini sedaj prinaša nove izzive za 

trg dela in socialne politike v državah OECD. V zvezi s tem so številne vlade hitro sprejele ukrepe za 

pomoč velikim pritokom beguncev pred vojno v Ukrajini in za izravnavo velikega povečanja cen 

energije, o drugih ukrepih pa se še razpravlja. 

Vir: OECD 
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Koncentracija trga dela, kjer je zgolj omejeno število delodajalcev, je glavni vzrok za monopolno moč - 

sposobnost delodajalcev, da enostransko določajo plače, kar lahko vodi do neučinkovito nizke 

zaposlenosti in plač. Doslej največja meddržavna analiza koncentracije trga dela, ki temelji na spletnih 

prostih delovnih mestih v 16 razvitih državah, razkriva, da je vsaj eden od šestih delavcev v poslovnem 

sektorju zaposlen na koncentriranih trgih dela, večji deleži pa so na podeželju in med nekaterimi 

skupinami, kot so delavci v prvi liniji. Empirični dokazi običajno potrjujejo, da koncentracija negativno 

vpliva na zaposlovanje, usklajeni podatki za države pa kažejo, da koncentracija znižuje plače in 

poslabšuje varnost zaposlitve. Te ugotovitve terjajo okrepljena politična prizadevanja za omejitev 

monopolne moči na trgih dela z regulacijo nekonkurenčnih praks, kot so tajni dogovori o določanju 

plač in nekonkurenčni sporazumi, ter ponoven razmislek o drugih politikah trga dela, vključno z 

minimalnimi plačami in kolektivnimi pogajanji. 

Približno tretjino celotne neenakosti v plačah je mogoče pojasniti z razlikami v praksah določanja plač 

med podjetji in ne z razlikami v ravni in donosnosti kvalifikacij delavcev. Razlike v plačah med podjetji 

so posledica razlik v produktivnosti, pa tudi razlik v moči določanja plač. Da bi se spopadli z visoko in v 

nekaterih primerih naraščajočo plačilno neenakostjo, je treba politike, usmerjene v delavce (npr.: 

izobraževanje, izobraževanje odraslih), dopolniti s politikami, usmerjenimi v podjetja. To vključuje 

zlasti: politike, ki pomagajo podjetjem, ki zaostajajo v razvoju, da dohititjo ravni produktivnosti vodilnih 

podjetij, spodbujajo mobilnost delovnih mest med podjetji in omejujejo monopolno moč delodajalcev 

na trgih dela. Vse te politike bi zvišale plače in zmanjšale plačno neenakost brez negativnih učinkov na 

zaposlenost in proizvodnjo. 

OECD analize potrjujejo, da bi skrajšanje običajnega delovnega časa lahko izboljšalo dobro počutje 

delavcev, ne da bi škodovalo zaposlenosti in produktivnosti, če bi bilo skrbno načrtovano in izvedeno. 

Analiza številnih nacionalnih zakonodajnih reform in pogodbenih skrajšanj delovnega časa na ravni 

podjetij kaže, da bi skrajšanje običajnega delovnega časa (ob nespremenjenih mesečnih plačah) lahko 

ohranilo zaposlenost in povečalo blaginjo, če bi bil vpliv na stroške dela na enoto omejen (bodisi zaradi 

spodbujenega povečanja produktivnosti bodisi zaradi javnih subvencij) ali če bi se skrajšanje izvajalo v 

primerih, ko imajo delodajalci veliko monopolno moč. Ti ugodni učinki so bolj verjetni, če imajo socialni 

partnerji proste roke pri pogajanjih o delovnem času, plačah in organizaciji dela v celoti. Poleg tega bi 

lahko spodbujanje prožnega delovnega časa imelo majhne pozitivne učinke na zdravje, zadovoljstvo 

delavcev in usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Tudi delo na daljavo bi lahko izboljšalo 

zadovoljstvo delavcev, vendar so njegovi učinki na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem 

ter zdravje različni. 

Pripravila: 

 Ana Strnad, svetovalka 
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4. Digitalizacija in digitalna varnost  

 

OECD pod okriljem Odbora za politike digitalnega gospodarstva OECD, skupaj z Delovno skupino za 

varnost v digitalnem gospodarstvu, pripravlja 4 priporočila o digitalni varnosti, ki so namenjeni 

nadomestitvi veljavnega Priporočila o upravljanju tveganj digitalne varnosti za ekonomsko in socialno 

blaginjo iz leta 2015. Omenjeni osnutki priporočil so:  

- Osnutek priporočila o upravljanju tveganja digitalne varnosti; 

- Osnutek priporočila o nacionalnih strategijah za digitalno varnost; 

- Osnutek priporočila o digitalni varnosti izdelkov in storitev; 

- osnutek priporočila o obravnavi ranljivosti digitalne varnosti.  

OECD, kot pionir na področju digitalne varnosti, je 2019 sprejel odločitev, da spričo hitrega razvoja 

digitalizacije posodobi priporočilo in dopolni principe delovanja, ki naj jih države upoštevajo pri 

zagotavljanju digitalne varnosti. Usklajevanje priporočil, pri katerih sodelujejo tudi slovenski 

strokovnjaki, je v zaključnih fazah in v kolikor bodo države dosegle soglasje o vsebini, bodo predlagana 

priporočila lahko objavljena na Odboru za politike digitalnega gospodarstva na ministrski ravni 

decembra 2022. 

Pripravila: 

 Ana Strnad, svetovalka 

 

5. Globalni forum OECD o politiki veriženja blokov – implementacija priporočila OECD o 

tehnologijah veriženja blokov in drugih decentraliziranih knjižicah - prvega vladnega političnega 

standarda o tehnologiji veriženja blokov na svetu 

 

OECD je v sklopu vsakoletnega Globalnega foruma OECD o politiki veriženja blokov (OECD Global 

Blockchain Policy Forum 2022), v letošnjem letu obravnaval temo "Skladno s prihodnostjo: Podpora 

odgovornim in zanesljivim inovacijam". Dogodek je potekal 28. in 29.9.2022, sodelovali so predstavniki 

vodilnih institucij in organizacij zasebnega in javnega sektorja, z namenom, da bi obravnavali ključne 

izzive in spodbujali ukrepe za usmerjanje veriženja blokov k odgovornim in zaupanja vrednim 

inovacijam, med drugim z uresničevanjem Priporočila OECD o tehnologijah veriženja blokov in drugih 

decentraliziranih knjižicah - prvega vladnega političnega standarda o tehnologiji veriženja blokov na 

svetu, ki ga je  OECD sprejel  junija 2022. 



  
 

 
 

14 

Decentralizirane tehnologije postajajo vse bolj 

pomemben element naslednjega razvoja digitalnega 

gospodarstva in temelj, na katerem bi lahko zgradili 

številne nove za družbo koristne izdelke, storitve in 

trge, ter tudi nove oblike financiranja in novih 

modelov upravljanja in načinov družbenega 

povezovanja. Do sedaj so zaporedni valovi inovacij na 

področju veriženja blokov pokazali, da je treba v teh 

omrežjih, dejavnostih, ki jih podpirajo, in strukturah 

upravljanja, ki so nastale okoli njih, v celoti 

upoštevati pravne pravice in odgovornosti 

udeležencev - ter tudi pričakovanja širše družbe.  

Sodelovanje med državami in OECD platforma za 

povezovanje in oblikovanje mednarodnega okolje 

postaja ključnega pomena zaradi odsotnosti geografskih meja v decentraliziranih sistemih in širše 

globalne narave digitalnih trgov. Vzpostavitev pristopov, praks in okvirov za usmerjanje veriženja 

blokov k odgovornim in zaupanja vrednim inovacijam je nujna za podjetja in prednostna naloga vseh 

vlad - ter predvsem pomemben pogoj za široko uporabo v prihodnosti.  

Članice OECD so v zadnjih letih poudarile, da morajo biti prednosti digitalnih inovacij vključujoče in 

pravično porazdeljene ter da morata biti razvoj digitalnih inovacij in uporaba nastajajočih tehnologij 

skladna s skupnimi vrednotami. To sporočilo je bilo podano tudi s strani govorcev na forumu glede  

preobrazbo Web3 s premislekom o prednostnih nalogah na področju tehnološkega upravljanje na 

mednarodnem prizorišču ter izzivih, ki jih predstavljajo upravljanje decentraliziranega sistema, 

tehnične in politične interoperabilnosti ter zaščite pravic posameznikov.  

Posebna pozornost je namenjena kripto sredstvom, decentraliziranim financam in drugim finančnim 

storitvam, ki temeljijo na veriženju blokov, saj so danes gonilna sila nekaterih najbolj pomembnih 

sprememb na področju financ, še posebno v času razvoja digitalnih valut centralnih bank. Inovacije na 

teh področjih predstavljajo pomembne priložnosti za dvig učinkovitosti finančnih sistemov, a hkrati 

ogromno tveganj z vidika nacionalnih in mednarodnih regulativnih in nadzornih pooblastil, zato je 

medsebojna povezanost med državami in mednarodnimi institucijami ključna za usklajevanje razvoja.  

Več informacji na:  

https://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm?iw_mailid=1f19b87c-d317-ed11-

bd6e-a04a5e7d2ab9&iw_scope= 

https://www.oecd.org/daf/blockchain/oecd-recommendation-on-blockchain-and-other-dlt.htm 

Pripravila: 

 Ana Strnad, svetovalka 

 

Vir: OECD 

https://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm?iw_mailid=1f19b87c-d317-ed11-bd6e-a04a5e7d2ab9&iw_scope
https://www.oecd.org/finance/oecd-blockchain-policy-forum.htm?iw_mailid=1f19b87c-d317-ed11-bd6e-a04a5e7d2ab9&iw_scope
https://www.oecd.org/daf/blockchain/oecd-recommendation-on-blockchain-and-other-dlt.htm
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6. OECD Komunikacijska strategija 

 

Konec junija 2022 je Svet OECD sprejel Komunikacijsko strategijo, ki predstavlja srednjeročno 

usmeritev komunikacije OECD.  

Pred predstavitvijo tega dokumenta pa kot zanimivost navajamo dilemo, povezano s področjem 

komunikacij, s katerim se Organizacija ukvarja preteklo desetletje oz. še več. 

Svet OECD je že dvajset let nazaj sprejel usmeritve glede objavljanja podatkov, analiz in publikacij 

OECD ter jih nato posodabljal v letih 2004, 2006 in 2009. Njeni glavni cilji so povečati prepoznavnost 

Organizacije in njenega dela v čim večjem obsegu ter na stroškovno najbolj učinkovit način. Delo 

organizacije je namreč namenjeno izboljšanju ne zgolj gospodarskih pokazateljev držav članic, temveč 

tudi življenjskih standardov državljanov tako držav članic kot širše. Zato je v interesu vseh, da standardi 

in najboljše prakse postanejo dostopni kar največjemu krogu ljudi. Pomembno je tudi, da imajo 

odločevalci v državah članicah (in širše) možnost uporabe produktov organizacije pri svojem delu. 

Z razvojem interneta in njegove splošne dostopnosti je bilo leta 2009 odločeno, da mora Organizacija 

čim bolj izkoristiti tudi možnosti, ki jih omogoča splet. Model objavljanja publikacij je nato iz fizične 

knjižne založbe vedno bolj prehajal v spletno naročniško platformo, kar je imelo izjemno pozitiven vpliv 

na povečanje števila bralcev in uporabnikov.  

Že kmalu za tem se je vedno večje število mednarodnih organizacij, kot npr. Svetovna banka leta 2010, 

odločilo, da bo dostop do svojih podatkov omogočilo brezplačno in vsem. Temu je sledil tudi Svet OECD 

in Sekretariatu naročil, da pospeši svoja prizadevanja za dostopnost, odprtost in brezplačnost 

statističnih podatkov, financiranih iz osnovnega proračuna Organizacije ter hkrati zagotovi nadzor 

kakovosti.  

Leta 2016 je bil lansiran podatkovni portal, na katerem je mogoče dostopati do velike množice 

podatkov, kar je povzročilo tudi pričakovan izpad dohodkov iz tega naslova. Organizacija se je zato 

odločila zasnovati hibridni poslovni model, na podlagi katerega so nekatere publikacije še vedno 

plačljive, kar omogoča ustvarjanje zadostnih prihodkov za nadomestitve izgube od prodaje podatkov. 

Ob tem je bilo odločeno, da bodo države članice do konca leta 2022 sprejele odločitev, kako naprej. 

Države članice tako v tem letu odločajo, kako naprej in na kak način preiti na popolnoma odprt in 

brezplačen model. Oviro predstavljajo globalne gospodarske razmere, ki so bile napete že pred 

začetkom pandemije COVID ter so se nato samo še poslabšale, danes pa je svetovno gospodarstvo, ki 

je končno pričelo okrevati, pod udarom posledic ruske neizzvane agresije na Ukrajino.  

Odločitev se bo tako predvidoma premaknila v prihodnje leto.  

Ob odločanju o poslovnem modelu publikacij, pa je Svet letos sprejel Komunikacijsko strategijo OECD, 

ki prvič strateško in celovito naslavlja načine širjenja rezultatov dela OECD. S to strategijo želi 

Organizacija povečati podporo svojemu poslanstvu ter spodbujati spoštovanje vrednost, na temelju 

katerih stojijo OECD in njegove države članice. 

Tehnološke inovacije digitalne transformacije in eksponentna rast njihove uporabe, ki se je v času 

pandemije dodatno okrepila, so močno spremenile hitrost in obseg komunikacij. Rast in vpliv 

družbenih medijev sta dodatno povečala njihovo kompleksnost. Napačne informacije in dezinformacije 

prispevajo k naraščajočemu krčenju zaupanja znotraj družb in med njimi. To za organizacijo, katere 

vrednote, verodostojnost in ugled temeljijo na objektivnosti in strogosti, predstavlja temeljno grožnjo. 

https://one.oecd.org/document/C(2022)75/REV2/en/pdf
https://data.oecd.org/
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Ti dogodki skupaj poudarjajo potrebo po uporabi učinkovitih komunikacij za obrambo in spodbujanje 

multilateralizma ter na dokazih temelječ pristop. 

Glavni cilj strateškega komuniciranja je še naprej krepiti učinkovitost in vpliv dela OECD s: 

 spodbujanjem uporabe ključnih rezultatov, vključno z analizo, političnimi vpogledi, podatki in 

standardi; 

 ozaveščanjem in omogočanjem boljšega razumevanja OECD in njegovih dejavnosti, tudi med 

poslanci, oblikovalci politik in širšo javnostjo; 

 povečanjem podpore poslanstvu OECD in spodbujanjem njegovih vrednot, vključno z 

ozaveščanjem nečlanic, v skladu z OECD Globalno strategijo odnosov. 

 

Strategija ima različne ciljne skupine: 

 Primarni cilj so oblikovalci politik, vključno s političnimi voditelji, zakonodajalci in vladnimi 

uradniki držav članic. 

 Sledijo deležniki skupin v civilni družbi, ki zagotavljajo prispevke med javnim procesom 

oblikovanja politik. 

 Omogočanje dostopa vsebin OECD širšemu občinstvu je prav tako pomembno glede na 

pričakovanja preglednosti in odgovornosti, povezanih z javno financirano organizacijo. 

Ozaveščenost in zaupanje javnosti v Organizacijo sta sredstvi za verodostojnost in vpliv 

oblikovalcev politik, ki se zanašajo na standarde, podatke in priporočila OECD. 

Komunikacija OECD bo osredotočena na: 

 Pristop »preprostega jezika« v komunikacijski vsebini (vključno s poročili, spletnimi mesti, 

družbenimi in večpredstavnostnimi mediji). Preprosta razlaga zapletenih in medsebojno 

povezanih vprašanj, tako da jih razume široko in raznoliko občinstvo; 

 Pripravo jasnih in jedrnatih povzetkov dela OECD s poudarkom na ugotovitvah z velikim 

vplivom in političnih priporočilih; 

 Povečanje uporabe avdiovizualnih komunikacijskih orodij, kot so vizualizacija podatkov, 

videoposnetki in podcasti, za posredovanje ključnih političnih sporočil; 

 Sprejetje ciljno usmerjenega večjezičnega pristopa, vključno z maksimiranjem dosega in 

sodelovanja v dveh uradnih jezikih organizacije, ter pritegniti nacionalno občinstvo v njihovem 

lastnem jeziku, ob tesnem sodelovanju s člani. 

Spletna stran 

Nova spletna stran, usmerjena v vpliv, bo izkoristila vsebino, podatke in strokovno znanje OECD za 

sodelovanje z glavnim občinstvom. Cilj je predstaviti sodobno organizacijo, ki bo na koherenten način 

posredovala vsebino in prednostne naloge prek tematskih, regionalnih in državnih dostopnih točk. 

Prednostna naloga bo zagotoviti, da bo spletna prisotnost OECD v skladu z vodilnimi industrijskimi 

standardi in merili. Nenehno jo bo treba pregledovati in prilagajati potrebam ciljnega občinstva, da se 

zagotovi uporabniku prijazen dostop do ključnih vsebin, podatkov in vpogledov. 

Spletna prisotnost OECD se bo osredotočila na: 

 omogočanje enostavnega dostopa, skupne rabe in ponovne uporabe vsebin in podatkov OECD; 

 ciljanje in prilagajanje vključevanja uporabnikov, povečanje zmogljivosti OECD za prejem 

povratnih informacij; in 
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 zagotavljanje brezhibne uporabniške izkušnje med oecd.org in ključno interno komunikacijske 

kanale, kot je omrežno okolje OECD (O.N.E). 

Družbeni mediji 

Platforme družbenih medijev bodo ciljno usmerjene, da bi OECD in njegovim strokovnjakom pomagali 

hitreje in učinkoviteje doseči občinstvo, kar bo omogočilo bolj neposredno sodelovanje z organizacijsko 

vsebino. Z dejavnostjo družbenih medijev si bo OECD prizadevala razširiti svojo bazo in doseg 

občinstva, olajšati dvosmerni dialog in sodelovanje ter omogočiti aktivno poslušanje in povratne 

informacije. 

Direktorji in višji uradniki bodo pred družbenih medijev predstavljali komunikacijske voditelje na svojih 

strokovnih področjih ter pomagali krepiti globalno komuniciranje in vpliv dela OECD. 

Medijska angažiranost bo: 

• spodbujala odnose z medijskimi organizacijami in novinarji – ter zagotavljala, da se OECD 

ustrezno priznava v medijih; 

• poglabljala odnose OECD s ključnimi radiodifuznimi mediji ob priznavanju, da televizija in 

radio ostajata glavni vir novic za mnoge ljudi; 

• raziskovala partnerstva z nastajajočimi medijskimi platformami, da bi dosegli novo in vplivno 

občinstvo; in  

• zagotavljala ustrezne smernice za osebje OECD pri njihovem komuniciranju z mediji. 

Dogodki 

OECD združuje ljudi tako fizično kot virtualno. Te interakcije predstavljajo dragocene priložnosti za 

vsebinsko sodelovanje ključne javnosti in deležnikov, pa tudi poslušanje in učenje iz njihovih pogledov.  

Prednostne naloge bodo predstavljale: 

- krepitev vloge organizacije kot sklicevalca in središča za skupnost, ki oblikuje politiko, vrhunske 

strokovnjake in oblikovalce politik; in 

- uporaba komunikacij po dogodku kot priložnosti za poglobitev vpliva na agendo politik, tudi 

na ravni države in s posebnimi skupinami zainteresiranih strani. 

Pomembno pa bo tudi zagotoviti, da bo OECD zastopana na ključnih mestih zunanjih dogodkov, kjer se 

oblikujejo debate in mnenja. 

Pripravila: 

 dr. Grega Pajnkihar, namestnik stalnega predstavnika 

 Sabina Kovačič, asistentka stalnega predstavnika 
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7. OECD iLibrary 

 

OECD ILibrary oz. OECD spletna knjižnica je v svetu priznana kot eden največjih in najbolj uglednih virov 

mednarodno primerljivih statističnih, okoljskih ter socialno-ekonomskih poročil in podatkov. Z več kot 

2 500 naročniškimi ustanovami po vsem svetu daje publikacije OECD na dosegu roke več kot 7 

milijonom uporabnikov v več kot 100 državah in je dostopna: 

 Univerzam, raziskovalnim organizacijam in posameznim raziskovalcem: akademikom in 

študentom vseh stopenj pomaga dostopati do najnovejših raziskav in podatkov, ki podpirajo 

njihovo delo in so na tekočem z najnovejšim razvojem na svojem področju; 

 Knjižnicam; 

 Podjetjem, pravnim in finančnim storitvam ter drugim v zasebnem sektorju: podatki in 

poročila zagotavljajo izčrpen pregled standardov, trgov, držav in regij, ki lahko pomagajo pri 

rasti podjetij; 

 Vladam, javni upravi, nevladnim organizacijam in možganskim trustom (think tanks): iz 

izkušenj drugih držav razumeti, zakaj nekatere politike delujejo drugje.  

Vsako leto je preko OECD iLibrary objavljenih okoli 500 novih naslovov. Knjižnica vsebuje na tisoče e-

knjig, poglavij, tabel in grafov, prispevkov, člankov, povzetkov, kazalnikov, podatkovnih baz in zdaj tudi 

podcastov – dostopni po temi, državi ali vrsti vsebine. 

OECD zbira podatke od državnih statističnih uradov, mednarodnih organizacij ter drugih uradnih virov 

in analiz. Na podlagi preverjenih metodologij omogoča zanesljivo primerjavo med državami. Z 

ugotavljanjem najboljših praks in pomočjo državam pri učenju ena od druge OECD prispeva k 

izboljšanju oblikovanja politik po vsem svetu. 

Kot odgovor na krizo COVID-19 je OECD ustvaril namensko vozlišče (t.i. OECD COVID-19 hub), ki 

zagotavlja podatke, analize in priporočila, ki obravnavajo vpliv pandemije. To vozlišče je korenito 

spremenilo način objavljanja in h knjižnici pritegnilo še več občinstva ter eksponentno povečalo širjenje 

informacij. 

Interaktivno in uporabniku prijazno 

Knjižnica OECD uporabniku ponuja enostavne funkcije, ki omogočajo: 

 enostavno deljenje povezav in navedba virov; 

 orodje za citiranje za lažje ustvarjanje bibliografij; 

 odziven dizajn za vse vrste naprav; 

 vsebino na voljo v številnih različnih formatih; 

 napredne funkcije iskanja; 

 množične prenose podatkov v formatu CSV in Excel; 

 Hiter prenos grafikonov in podatkov  s StatLinks. 

OECD iLibrary omogoča tudi shranjevanje vaših iskanj v zgodovini, deljenje iskanj z vašimi kolegi, 

personalizirano naročanje na nove vsebine, shranjevanje in deljenje povezav do najljubših vsebin ter 

tudi trening za naročnike, ki je na voljo na zahtevo in ki ga vodi podporna ekipa spletne knjižnice. 

V nadaljevanju predstavljamo knjižnico po tematskih sklopih ter  publikacijah: 

 Kmetijstvo in prehrana zagotavlja podatke in analize na ključnih področjih, povezanih globalno 

prehrano, kmetijstvom in ribištvom, vključno z varnostjo preskrbe s hrano, trgom in 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1bb305a6-en/index.html?itemId=/content/publication/1bb305a6-en
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-podcasts_105832a8-en-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food
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preglednostjo, trajnostjo rastjo kmetijske produktivnosti, učinkovitostjo vode v kmetijstvu in 

trajnostnim upravljanjem tal.  

Ključne publikacije: 

 Making Better Policies for Food Systems 

 Agricultural Policy Monitoring and Evaluation  

 OECD Review of Fisheries  

 

 Razvoj: Delo OECD na področju razvoja si prizadeva spodbujati usklajene, inovativne 

mednarodne ukrepe za pospešitev globalnega napredek pri doseganju ciljev trajnostnega 

razvoja (SDG) in predlagati inovativne politične rešitve za izboljšanje življenja ljudi v 

gospodarstvih v razvoju in nastajajočih gospodarstvih. 

Ključne publikacije:  

 Africa’s Development Dynamics 2021 

 Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2022 

 Perspectives on Global Development 

 

 Ekonomija: Delo OECD na področju ekonomije obravnava glavne gospodarske trende, kot tudi 

projekcije in razvoj strukturne politike za države OECD in izbrana partnerska gospodarstva. 

Obravnavajo aktualne teme, zlasti gospodarsko recesijo, ki jo je sprožila pandemija COVID-19, 

in zagotavljajo posodobljenost podatkov o najrazličnejših ekonomskih spremenljivkah. 

Ključne publikacije:  

 OECD Economic Outlook 

 Economic Policy Reform 

 Going for Growth 

 OECD Economic Surveys by country 

 Main Economic Indicators 

 

 Izobraževanje: Po izbruhu COVID-19 je razvijanje pismenosti v digitalnem svetu postalo bolj 

pomembno kot kdajkoli prej. Delo OECD na področju izobraževanja zahteva pragmatičen 

pristop gleda na enakost, pravičnost in vključenost: od predšolskega do visokošolskega 

izobraževanja, od oblikovanja politike do izvedbe, od uspešnosti študentov in dobrega počutja 

do usposabljanje učiteljev in prakse ter šolski viri. 

Ključne publikacije: 

 Education at a Glance 

 PISA (Programme for International Student Assessment) 

 Educating 21st Century Children: Emotional Well-being in the Digital Age 

 OECD Education Statistics 

 

 Zaposlovanje: Delo OECD na področju zaposlovanja zagotavlja smernice za krepitev trga dela 

s preučevanjem, kako lahko javne politike podpirajo ustvarjanje delovnih mest. Od 

zaposlovanja in usposabljanja do ekonomskih in socialnih politik in zakonodaje o varstvu 

zaposlitve, podatki, dokumenti in publikacijami prispevajo k boljšim delovnim rezultatom, 

zlasti za ranljive skupine, ki trpijo zaradi krize COVID-19. 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/making-better-policies-for-food-systems_ddfba4de-en
https://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-2020_7946bc8a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development
https://www.oecd.org/dev/africa-s-development-dynamics-3290877b-en.htm
https://www.oecd.org/dev/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-23101113.htm
https://www.oecd.org/development/pgd/#:~:text=Perspectives%20on%20Global%20Development%202021%20examines%20the%20productivity%20challenge%20specifically,affect%20productivity%20and%20labour%20conditions.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms_18132723
https://www.oecd.org/economy/going-for-growth/
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys_16097513
https://www.oecd.org/sdd/oecdmaineconomicindicatorsmei.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/education
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance_19991487
https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa_19963777
https://www.oecd-ilibrary.org/education/educating-21st-century-children_b7f33425-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/data/oecd-education-statistics_edu-data-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-productivity-statistics_pdtvy-data-en
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Ključne publikacije: 

 OECD Employment Outlook 

 The Missing Entrepreneurs 

 Ageing and Employment Policies / Working Better with Age 

 

 Energija: Delo OECD in IEA na področju energije zagotavlja celovito pogled na to, kako bi se 

lahko svetovni energetski sistem razvijal v prihodnosti desetletja. Zajema vse glavne oblike 

proizvedene, uvožene in porabi, obravnava vprašanja, kot so cene in davki, ureditev in 

konkurenco in skrbi za okolje. 

Ključne publikacije: 

 World Energy Outlook 

 Energy Technology Perspectives 

 Key World Energy Statistics 

 

 Okolje: Delo OECD na področju okolja pomaga državam pri oblikovanju in izvajati učinkovite 

politike za obravnavo nekaterih današnjih glavnih izzivi, kot so podnebne spremembe, 

onesnaženost zraka, biotska raznovrstnost in odpadki in vodnih virov. Njegov cilj je zagotoviti 

konkretna priporočila in merilna orodja, vključno s kazalniki, v podporo prizadevanjem za 

doseči rast in razvoj ob ohranjanju naravnih dobrin. 

Ključne publikacije: 

 OECD Environmental Performance Reviews by country 

 OECD Studies on Water 

 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals 

 

 Finance in investicije: Pošteni in učinkoviti trgi ter podjetja, ki delujejo znotraj njih so temelji 

bogastva in blaginje OECD. Delo OECD se osredotoča na finance in naložbe o politikah in 

globalnih pravilih, ki zajemajo boj proti korupciji, korporativno upravljanje, konkurenco, 

naložbe, finančne trge, zavarovanja, zasebne pokojnine in odgovorno poslovno ravnanje. 

Ključne publikacije: 

 OECD Investment Policy Reviews by country 

 OECD Pensions Outlook 

 OECD Business and Finance Outlook 

 

 Upravljanje: S COVID-19 digitalna preobrazba zasebnega in javnih sektorjih pospešila. Delo 

OECD naprej upravljanje zagotavlja podatke, analize in dobre prakse izboljšati oblikovanje 

javne politike. Odgovorne javne službe, učinkoviti predpisi, močne institucije in učinkovita 

politike integritete so bistvene za krepitev zaupanja. 

Ključne publikacije: 

 Government at a Glance 

 G20/OECD Principles of Corporate Governance 

 OECD Digital Government Studies 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook_19991266
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs_43c2f41c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/working-better-with-age_c4d4f66a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/energy
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/world-energy-outlook_20725302
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/energy-technology-perspectives_20792603#:~:text=Energy%20Technology%20Perspectives%202020%20is,climate%20and%20sustainable%20energy%20goals.
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/key-world-energy-statistics_22202811
https://www.oecd-ilibrary.org/environment
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews_19900090
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-studies-on-water_22245081
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-guidelines-for-the-testing-of-chemicals-section-4-health-effects_20745788
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment
https://www.oecd.org/investment/countryreviews.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook_23137649
https://www.oecd.org/daf/oecd-business-and-finance-outlook-26172577.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/governance
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance_22214399
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/g20-oecd-principles-of-corporate-governance-2015_9789264236882-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-digital-government-studies_24131962
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 Industrija in storitve: Kako naj države izkoristijo naslednjo proizvodno revolucijo, ki jo uvaja 

napredek na področju IKT, 3D tiskanja, biotehnologije, nanotehnologije in drugih nastajajočih 

tehnologij? Delo OECD o industriji, podjetništvu in produktivnosti je namenjeno pomagati 

vladam opredeliti prave politike in strukturne reforme za spodbujanje novih področij 

potencialne rasti ter spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in inovacij. 

 

Ključne publikacije: 

 Entrepreneurship at a Glance 

 Financing SMEs and Entrepreneurs 

 OECD Tourism Trends and Policies 

 

 Nuklearna energija: S svojo vsebino, objavljeno na OECD iLibrary si OECD Agencija za jedrsko 

energijo prizadeva za razvoj agende inovacij za pomoč pri oblikovanju jedrske energije 

prihodnosti, z ohranjanjem in nadaljnjim razvojem znanstvene, tehnološke in pravne podlage, 

potrebne za varno, okolju prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne 

namene. 

 

Ključne publikacije: 

 Nuclear Energy Data 2021  

  Nuclear Law Bulletin (NLB) 

 Costs of Decommissioning Nuclear Power Plants 

 

 Znanost in tehnologija: Delo OECD, ki je na voljo v OECD spletni knjižnici razvija na dokazih 

temelječe politične nasvete o prispevku znanosti, tehnologije in inovacij za naša gospodarstva 

in družbe, ki pokrivajo širok vrsto tem, vključno z industrijo in globalizacijo, inovacijami in 

podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, pomembnimi za COVID-19, in razvoj novih 

tehnologij. 

Ključne publikacije: 

 OECD Science, Technology and Innovation Outlook  

 OECD Reviews of Digital Transformation  

 OECD Digital Economy Outlook 2020  

 

 Socialne zadeve, migracije in zdravje: Kriza je še povečala socialne pritiske in neenakosti, ki so 

obstajali pred pandemijo COVID-19. Pandemija je tudi pokazala, kako imajo ranljivosti v 

zdravstvenih sistemih lahko globoke posledice za zdravje, gospodarski napredek, zaupanje v 

vlade in socialno kohezijo. Raziskave OECD so združene v knjižnici iLibrary za pomoč pri 

reševanju sedanjih socialnih in zdravstvenih izzivov, ki vodijo k vključujočemu okrevanju. 

Ključne publikacije: 

 OECD Health Statistics 2022 

 International Migration Outlook 2021 

 OECD Social and Welfare Statistics 

 

 Obdavčitev: Od avtomatske izmenjave finančnih informacij do tekočega izvajanje 

vključujočega okvira OECD/G20 BEPS, se davčne utaje in izogibanja po vsem svetu rešujejo 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/data/oecd-tourism-statistics_2b45a380-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance_22266941
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2022_e9073a0f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies_20767773
https://www.oecd-ilibrary.org/nuclear-energy
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_69894/nuclear-energy-data-2021
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_69894/nuclear-energy-data-2021
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_21586/nuclear-law-bulletin-nlb
https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_14910/costs-of-decommissioning-nuclear-power-plants?details=true
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology
https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-digital-transformation_2b29a241-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2020_bb167041-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-social-and-welfare-statistics_socwel-data-en
https://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-social-and-welfare-statistics_socwel-data-en
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation
https://www.oecd.org/tax/beps/about/
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skozi  vsebine o obdavčitvi objavljene na iLibrary. OECD vodi razvoj mednarodnih davčnih 

pravil, obravnava davčne ovire za trgovino in naložbe, hkrati pa se spoprijema z utajami in 

izogibanjem davkom. 

Ključne publikacije: 

 Model Tax Convention on Income and on Capital 

 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations 2022  

 Tax Policy Reforms 2022 

 

 Trgovina: Delo OECD na področju trgovine poskuša razumeti, kako lahko globalni trgovinski 

sistem prispeva k boljšemu življenja, z opredelitvijo celotnega nabora političnih ukrepov, 

domačih in mednarodnih, kar zagotavlja odpornost svetovnih trgov in globalnih dobavnih verig 

ter tako olajša mednarodno sodelovanje. 

Ključne publikacije:  

 International Trade by Commodity Statistics 

 Illicit trade 

 OECD Trade Policy Papers 

 

 Promet: Dobre prometne politike izboljšujejo življenja in ter družbo. Delo mednarodnega 

prometnega foruma OECD daje prednost povezljivosti, varnosti, digitalizaciji, ter univerzalni 

dostop in zagotavljanje razogljičenja ter zagotavlja politični vpogled in priporočila, ki temeljijo 

na dokazih, 

Ključne publikacije:  

 ITF Transport Outlook 2021 

 Road Safety Annual Report 2020 

 ITF Roundtable Reports 

 

 Mestni, podeželski in regionalni razvoj: S svojo analizo in priporočili o mestnem, podeželskem 

in regionalnem razvoju si OECD prizadeva zagotoviti, da bodo vsi ljudje in podjetja vseh 

velikosti lahko prispevali k vključujoči rasti in imeli od nje koristi, ne glede na to, ali se nahajajo 

v glavnem mestu ali na oddaljenem podeželju. 

Ključne publikacije:  

 OECD Regional Outlook 2021 

 OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021 

 OECD Territorial Reviews 

 

Prijava v OECD spletno knjižnico omogoča neomejen dostop do ustreznih vsebin. Ne glede na to, ali 

delujete v akademski sferi, državni instituciji ali v podjetju, boste vi in vaši uporabniki imeli koristi od 

https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-policy-reforms-26173433.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/trade
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/data/international-trade-by-commodity-statistics_itcs-data-en
https://www.oecd.org/governance/illicit-trade/
https://www.oecd-ilibrary.org/trade/trade-policy-implications-of-global-value-chains_5k3tpt2t0zs1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport
https://www.oecd.org/regional/itf-transport-outlook-25202367.htm
https://www.oecd.org/publications/road-safety-annual-report-23124571.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-roundtable-reports_25198785
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2021_17017efe-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2021_97a5bbfe-en
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews_19900759
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obsežnih podatkov in poglobljene analize OECD. S skoraj 500 tisoč uporabniki mesečno je OECD iLibrary 

ključen vir za strokovnjake in študente po vsem svetu. 

 

8. OECD novice in dogodki 

 

V prihodnjih tednih in mesecih so načrtovani naslednji dogodki in objave:  

• OECD Global Blockchain Policy Forum 2022, 28.-29. september 2022, Parizu in virtualno 

 Forum o zelenem financiranju in naložbah 2022, 5.-7. oktober 2022, virtualno 

 2022 OECD Globalni forum o infrastrukturi , 11.-12. oktober 2022, Pariz 

 Ministrski forum OECD – Jugovzhodna Azija, 17.-.18. oktober 2022, hibridno  

 Srečanje Odbora za kmetijstvo na ministrski ravni na temo "Oblikovanje trajnostnega 

kmetijstva in prehranskih sistemov v spreminjajočem se okolju: Skupni izzivi, transformativne 

rešitve, 3.-4. november 2022, Pariz 

 Globalni forum o okolju: Prizadevanja za odpravo živega srebra in zmanjšanje njegovih 

škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje, 7.-8. november 2022, hibridno 

 Srečanje Odbora za javno upravljanje na ministrski ravni o "Ponovni vzpostavitvi zaupanja in 

krepitvi demokracije", 18. november 2022, Luksemburg 

 Forum o zeleni rasti in trajnostnem razvoju - "Zelene inovacije in vpliv gospodarskih pretresov", 

22.-23. november 2022, virtualno 

 Srečanje Odbora za izobraževalno politiko na ministrski ravni na temo "Ponovna izgradnja 

vključujočega in pravične družbe z izobraževanjem", 7.- 8. december 2022, OECD, Pariz 

 Srečanje Odbora za politiko digitalnega gospodarstva na ministrski ravni na temo "Digitalna 

preobrazba in potreba po spodbujanju dolgoročne oživitve gospodarstva in gospodarske rasti 

z vzpostavitvijo zaupanja vredne, trajnostne in vključujoče digitalne prihodnosti", 13.- 16. 

december 2022, Kanarski otoki 

 Srečanje o Odgovornem poslovanju na ministrski ravni, 14.- 16. februar 2023, Pariz 

Publikacije:  

 Education at a Glance 2021, OECD Indikatorji, 11. oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

24 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.si/predstavnistva/stalno-predstavnistvo-pri-oecd-pariz/
http://www.facebook.com/SLOtoOECD/
https://twitter.com/SLOtoOECD
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/careers/
http://www.youtube.com/oecd
https://www.facebook.com/theOECD
https://twitter.com/oecd
https://www.flickr.com/photos/oecd
https://www.iea.org/
http://www.oecd-nea.org/
http://www.oecd.org/dev/
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. 
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