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Suwerenność sanitarna: co produkować w obrębie własnych granic? 

 

Działania ludzi mogą być powodowane emocjami. Działania rządów powinny być celowe – 

racjonalnie dobierające narzędzia do realizacji zamierzeń. W demokratycznych czasach rządy 

odpowiadają za skutki swoich działań wobec wyborców. Rządzący powinni być odpowiedzialni za 

skutki, które są wynikiem ich działań lub zaniechań. Wyborcy chcą tanich dóbr konsumpcyjnych, 

rozrywki bez granic z tanim podniebnym przemieszczaniem się. Chcą także bezpieczeństwa, 

szczególnie wtedy, gdy pojawia się wielkie zagrożenie. 

Współczesne koncepcje bezpieczeństwa rozszerzone zostały o pojęcie bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Jest ono wynikiem zdolności rządów do ochrony przed zagrożeniami, jest także skutkiem zdolności do 

likwidacji zagrożeń. Czasami, jak w przypadku trwającej pandemii, zmniejszenie zagrożeń wymaga 

zamknięcia granic i narzucenia kwarantanny. Może to czynić jedynie rząd suwerennego państwa, 

które dysponuje wyłącznym prawem do stosowania środków przymusu w obrębie swojego 

terytorium. Po to, aby skutki zagrożeń likwidować, a choroby leczyć, rządy muszą mieć odpowiednie 

środki, muszą system ochrony zdrowia zorganizować i być w stanie pozyskać niezbędny sprzęt, gdy 

zagrożenie pojawia się we wzmożonej skali. 

Rząd Francji, ale pewno nie tylko on, gdyż idea krąży w powietrzu, zaczął posługiwać się pojęciem 

suwerenności sanitarnej, gdy mieszkańcy Heksagonu dowiedzieli się, że maseczki, substancje czynne 

do produkcji testów, testy,  inne farmaceutyki i sprzęt medyczny sprowadzane są z dalekich krajów, 

a w sytuacji kumulacji zagrożeń i potrzeb, trzeba ustawiać się z innymi państwami w kolejce do 

zakupów i dostaw. 
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Odwołanie się do suwerenności sanitarnej nie jest z pewnością nawoływaniem do produkcji 

wszystkiego w granicach własnego kraju. W 27 fabrykach działające we Francji firmy farmaceutyczne 

wytwarzają leki o wartości 54,5 miliarda euro (dane z 2016 roku) i prawie połowa tej produkcji jest 

eksportowana (25,7 miliarda euro). Francuski farmaceutyczny bilans handlowy także nie wygląda źle, 

gdyż przynosi temu krajowi 7,6 miliarda euro nadwyżki. Francja jest wciąż czwartym największym 

producentem leków w Europie (po Szwajcarii, Niemczech i Włoszech), ale jeszcze do 2008 roku była 

największym ich producentem. 

Problemem dla Francji nie jest niska samowystarczalność w zaopatrywaniu w leki – tej nikt nie 

postuluje, lecz to, że Francja w coraz większym stopniu produkuje „starzejące się” leki, które po 20 

latach przestają być chronione patentami i jako „generyki” (leki odtworzeniowe) mogą być 

produkowane przez każdą firmę w każdym kraju. Po zakończeniu ochrony patentowej leki takie 

gwałtownie tanieją i przynoszą „śmieciowe” zyski i niskie płace. 

Dla rządów rozwiniętych państw europejskich wyzwaniem nie jest produkcja maseczek, które nie 

mają wielkiej wartości dodanej, lecz nowych, innowacyjnych, objętych patentami, a dzięki temu 

droższych, leków. Tutaj bilans Francji jest dla kraju Ludwika Pasteura dość przykry. Wśród 254 nowych 

leków dopuszczonych do sprzedaży we Francji w latach 2016-18 jedynie 20 jest produkowanych we 

Francji, a 46 w Wielkiej Brytanii, 36 w Niemczech i 31 w Irlandii.  

Nie ma i nie będzie nowych leków bez dynamicznego sektora biotechnologii. Ten jednak został we 

Francji w blokach startowych, z małymi i średnimi firmami, które nie są w stanie podjąć i sfinansować 

nowatorskich, a zatem ryzykowanych, projektów medyczno-biznesowych. Przyczyną tego stanu rzeczy 

wydaje się być regulacyjna biurokracja, która utrudnia testowanie leków i opóźnia ich wprowadzenie 

do sprzedaży. 

W koncepcji suwerenności sanitarnej owszem chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne własnych 

obywateli, ale chodzi także o tworzenie i wytwarzanie w granicach własnego kraju produktów 

innowacyjnych, użytecznych i o dużej wartości dodanej. Produkcję wyrobów chemii elementarnej, 

masowych, łatwo imitowalnych pozostawmy innym. Cel jest Francji i innym państwom znany - jak go 

zrealizować pozostaje wyzwaniem i sprawdzianem rządów, społeczeństw i ludzi. 

 

 

                                                                                         Prof. Aleksander Surdej                         
                                                                          Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD 
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              „Costa Rica and OECD” 

Interview with H. E. Ambassador Manuel Tovar, 

Permanent Representative of Costa Rica to the OECD 

What your country expect to gain thanks to 

membership in the OECD, and what it has gained 

during the accession process?  

 

There is plenty to benefit from OECD membership. 
The OECD stands out as one of the most 
respected, influential and talented international 
organizations.  I concur with Secretary General 
Gurría when refers to the organization as a “Do 
Tank” instead of a Think Tank. It is one where 
outputs in the shape of policy advise and data are 
at the core of its work. It is a platform which 
provides responses to real problems in people’s 
lives.  
 
I like to refer to the OECD as the Organization of 
the serious nations. That of countries brave 
enough to be diagnosed, compared and, even 
exposed, but most importantly of those who 
commit to undertake reforms based on serious 
policy recommendations. When you look at its 
membership, one can see not only most of the 
world’s largest economies but also a number of 
countries that overcame difficult economic and 
social situations in a relative short time, by 
introducing sound reforms which improved 
dramatically the wellbeing of its people. This is the 
place where Costa Rica wishes to be. A place 
where data and not improvisation sets the path 

              „Kostaryka i OECD” 
 
 

Wywiad z JE Ambasadorem Menuelem Tovarem,  

Stałym Przedstawicielem Kostaryki przy OECD 

Czego oczekuje Pana kraj dzięki członkostwu  

w OECD, a jakie korzyści czerpie obecnie podczas 

procesu akcesyjnego? 

 

Członkostwo w OECD jest bardzo korzystne. OECD 
postrzegana jest jako jedna z najbardziej cenionych  
i wpływowych organizacji międzynarodowych. 
Zgadzam się ze stwierdzeniem Sekretarza 
generalnego A. Gurrii, który określa organizację 
mianem „Do Tank” zamiast Think Tank. Jest to 
miejsce, w którym opracowywane są zalecenia dot. 
poszczególnych polityk – jest to podstawa pracy 
OECD. OECD to platforma, która dostarcza odpowiedzi 
na rzeczywiste problemy społeczeństw. 
 
Traktujemy OECD jako organizację zrzeszającą kraje 
gotowe do poddania się diagnozom, porównaniom,  
a także udostępniania informacji, ale przede 
wszystkim skłonne do przeprowadzania reform 
opartych na solidnych zaleceniach dotyczących 
polityk. Analizujac państwa członkowskie OECD 
widzimy w niej nie tylko największe gospodarki 
świata, ale także wiele krajów, które w stosunkowo 
krótkim czasie przezwyciężyły trudne sytuacje 
gospodarcze i społeczne, wprowadzają gruntowne 
reformy, które radykalnie poprawiły sytuację swoich 
obywateli. To organizacja, w której Kostaryka chce 
również mieć swoje miejsce. Miejsce, w którym 
solidne dane, a nie improwizacja, wyznaczają ścieżkę 
reform. OECD stanowi także niezwykłą platformę do 
umacniania i pogłębiania więzi z państwami 
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for reform. It also represents a remarkable 
platform to strengthen and deepen ties with its 
members, enhance dialogue and cooperation and 
work together in responses to common 
challenges. 
 
Throughout our accession process we have 
already gained much. I believe that a path can be 
as profitable as the destiny itself. As part of the 
discussions that took place during our 22 technical 
reviews, Costa Rica undertook an impressive set of 
reforms. Some of them highly sensitive and long 
overdue. To name some, the reform of our 
competition framework; the enactment of 
legislation improving the governance of State 
Owned Enterprises, on the independence of our 
Central Bank, the strengthening of our National 
Statistics Institute, and reforms to sharpen our 
tools to fight corruption, to name a few. 
 
But OECD membership is just the beginning. It is a 
continuous process of reform.  

 
Which areas of works of the OECD are 

particularly relevant to Costa Rica’s domestic 

public policies? 

 

As we immerse in the OECD’s work, we discover 
the relevance the Organization has in helping 
others who have transited through some of the 
challenges that we face today.  
 
The universe of the Organization is a vast set of 
public policy domains. We look forward, with 
particular interest, to the discussions on taxation, 
digitalization, innovation, trade, competition, 
green growth, health, education and corporate 
governance. We feel we can learn while at the 
same time contribute to the discussions of these 
areas which are relevant for our domestic reform 
debate.  
 
What your country will bring to the OECD, what 

Costa Rica’s achievements and good practices 

you would like to share with other member 

states? 

 
Costa Rica might be small in size and population 
but we usually brag that we punch above our 
weight. Despite being a small economy, early on 
we developed a strong sense of responsibility 
towards international peace and security. Seventy 
years ago, we decided to take a brave path with 
the abolishment of our armed forces. This allowed 
us to invest in education and health care while 
setting the roots of what we know today as the 
Costa Rican way of life. That of love for freedom, 
peace and nature.  
 
 
 
 

 

 

członkowskimi, pogłębiania dialogu i współpracy  
w odpowiedzi na wspólne wyzwania. 
 
W trakcie naszego procesu akcesyjnego zyskaliśmy już 
wiele. Sądzę, że proces jest równie korzystny jak 
końcowy rezultat. W ramach prowadzonych debat 
podczas 22 przeglądów w Komitetach OECD, 
Kostaryka pokazała, że przeprowadziła imponujący 
zestaw reform. Niektóre z nich są bardzo wrażliwe  
i wprowadzane z opóźnieniem. Niektóre z nich to: 
reforma ram krajowych dla polityki konkurencji; 
uchwalanie przepisów poprawiających zarządzanie 
przedsiębiorstwami państwowymi, kwestia 
niezależności naszego banku centralnego, 
wzmocnienie naszego Narodowego Instytutu 
Statystyki oraz reformy mające na celu zaostrzenie 
narzędzi do walki z korupcją, itd. 
 
Jednakże członkostwo w OECD to dopiero początek 
ciągłego procesu reform. 
 
Które spośród obszarów prac OECD są szczególnie 

ważne w kształtowaniu polityk krajowych Kostaryki? 

 

Gdy szczegółowo analizujemy prace OECD, 
odkrywamy, jak ważna jest Organizacja, która pomaga 
innym, krajom, które przeszły przez niektóre  
z wyzwań, przed którymi dziś  stoimy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przestrzeń Organizacji to szeroki zestaw dziedzin dot. 
polityk publicznych. Ze szczególnym 
zainteresowaniem oczekujemy dyskusji na temat 
podatków, cyfryzacji, innowacji, handlu, konkurencji, 
zielonego wzrostu, zdrowia, edukacji i ładu 
korporacyjnego. Wychodzimy z założenia, iż 
jednocześnie możemy czerpać wiedzę oraz aktywnie 
uczestniczyć w dyskusji na tematy, które są istotne dla 
naszej wewnętrznej debaty dot. przeprowadzania 
reform. 
 
Co Pana kraj mógłby wnieść do OECD, jakimi 

krajowymi osiągnięciami i dobrymi praktykami 

chcielibyście podzielić się z innymi państwami 

członkowskimi? 

 

Kostaryka może wydawać się niewielkim krajem  
z małą liczbą ludności, ale pomimo niewielkiej 
gospodarki, dość wcześnie rozwinęliśmy silne 
poczucie odpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo 
międzynarodowe. Siedemdziesiąt lat temu 
postanowiliśmy obrać odważną ścieżkę wraz  
z likwidacją naszych sił zbrojnych. To pozwoliło nam 
zainwestować w edukację i opiekę zdrowotną, 
jednocześnie wyznaczając styl, który dziś określany 
jest mianem kostarykańskiego stylu życia. Oznacza on 
miłość do wolności, pokoju i przyrody. 



B i u l e t y n  O E C D 3 6 0 ° N r _ 5 ( 3 8 ) 2 0 2 0   |  6 

 

 

As a small nation embedded between two seas, a 
land of volcanoes in the middle of the Americas, 
Costa Rica possesses one of the world’s richest 
biodiversity. Far from taking it for granted, our 
people developed a spirit of preservation. We also 
learned how profit responsibly from our natural 
wonders without compromising them. Costa Rica 
is known to be a pioneer on sustainable tourism 
and one of the world’s greenest countries. Over 
the last 25 years Costa Rica has had a sustained 
economic growth while at the same time reverting 
reforestation. In addition, open air mining and 
extraction of other natural resources such as oil 
and gas are forbidden. In addition to this, last year 
the share of renewable sources accounted to over 
98% of our electrical grid.  With this we believe 
that economic growth and protection of the 
environment can perfectly go hand in hand 
without compromising one another. These are 
some of the areas where Costa Rica stands ready 
to exchange its views and policy response with the 

members of the Organization.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have co-managed Costa Rica’s accession 

process since 2015. What are your experiences, 

satisfactions and frustrations to share? 

 

Since my appointment in Paris in 2013 I have been 
honored to serve three Presidents, all of them 
strongly committed to this process. Serving your 
country entails the most honorable duty one can 
perform. It is an exciting journey loaded with a 
strong sense of responsibility, satisfactions and 
frustrations. 
 
Since I like to end stories with a positive note, I 
will first refer to my frustrations. I would have 
wished our accession process to conclude earlier, 
but these are though projects to manage. It is a 
rigorous technical exercise coupled with political 
sensitivities, both endogenous and exogenous.  
 
On the side of satisfactions, I must certainly 
mention the work carried out to ensure the 
Council’s invitation to initiate accession talks and 
the recent completion of our accession reviews. 
Both required an enormous amount of work and 
fatigue but have provided me a feeling of mission 
accomplished.  
 
And last but not least, I should refer to all the 
people I have met, interacted and worked with. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Jako niewielki naród położony między dwoma 
morzami,  położony w strefie aktywności 
wulkanicznej w Ameryce Centralnej, Kostaryka 
posiada jedną z największych w świecie różnorodność 
biologiczną. Można stwierdzić, iż nasz naród rozwinął 
zamiłowanie do ochrony przyrody. Nauczyliśmy się 
również, w jaki sposób czerpać korzyści z naszych 
cudów natury bez ryzyka niszczenia ich. Kostaryka jest 
znana jako pionier zrównoważonej turystyki oraz 
jeden z najbardziej zielonych krajów na świecie.  
W ciągu ostatnich 25 lat Kostaryka utrzymywała stały 
wzrost gospodarczy, jednocześnie odwracając proces 
wylesiania. Ponadto zabrania się u nas odkrywkowego 
wydobywania zasobów naturalnych, takich jak ropa  
i gaz. W ubiegłym roku źródła odnawialne stanowiły 
ponad 98% produkcji naszej sieci elektrycznej. 
Sądzimy, że wzrost gospodarczy i ochrona środowiska 
mogą idealnie się uzupełniać. Są to niektóre  
z obszarów, w których Kostaryka jest gotowa do 
wymiany poglądów z członkami Organizacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koordynuje Pan procesem przystąpienia Kostaryki 

od 2015 r. Jakie są Pana doświadczenia, satysfakcje  

i spostrzeżenia, którymi może się Pan podzielić? 

 

Od czasu mojej nominacji w Paryżu w 2013 r. mam 
zaszczyt pracować z trzema prezydentami, którzy są 
mocno zaangażowani w ten proces. Praca na rzecz 
kraju jest najbardziej honorowym obowiązkiem, jaki 
można wykonywać. To ekscytująca podróż z  silnym 
poczuciem odpowiedzialności, satysfakcji i frustracji. 
 
Ponieważ lubię kończyć opowieści pozytywną nutą, 
najpierw powiem o moich frustracjach. Chciałem, aby 
proces akcesyjny zakończył się wcześniej, ale są to 
projekty, którymi należy umiejętnie zarządzać. 
Aspekty techniczne połączone są z wrażliwością 
polityczną, zarówno wewnątrz kraju, jak i na 
zewnątrz. 
 
Jeżeli chodzi o satysfakcjonujące aspekty, z pewnością 
muszę wspomnieć o zaproszeniu Rady do rozpoczęcia 
negocjacji akcesyjnych i niedawnego zakończenia 
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This includes people from different countries and 
backgrounds from whom I’ve learned a lot. The 
OECD family is a remarkable environment to grow 
as a professional. A place where one needs to 
constantly adapt to change and acquire certain 
versatility that allows you to retreat from your 
comfort zone. One day you are discussing taxation 
of multinationals and the next day foreign bribery.  
 
In which fields would you consider cooperating 

with Poland at the OECD forum? 

 

Poland is a country very dear to me, which has 
always fascinated me for many reasons. It is a land 
of friends, hard working people, beautiful scenery, 
rich history, and birthplace to Copernicus, Chopin 
and Karol Wojtyla. A country that experienced 
dramatic years not long ago but succeeded to free 
itself, transform and thrive. Poland’s economic 
performance over the last years has been 
consistent and quite solid. This is something worth 
admiring. Today, as we all suffer from the severity 
of COVID, collective response will be needed to 
address the economic disruption brought with it. 
We look forward to working along with Poland, 
hear its voice in the enormous endeavor of getting 
things back on track and reactivate our 
economies. Poland’s past dramatic reforms and its 
courage is certainly inspiring to us and should play 
an important role in the post COVID recovery 
agenda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In addition, skills, productivity, digitalization, 
tourism, green growth and corporate governance, 
are other areas where we see a lot of potential to 
work with Poland. As we ended the accession 
process, one can only look forward and stand 
ready to be a reliable partner to Poland and the 
rest of the Organization’s members. 

 

 

 

 

 

 

 

 

naszych przeglądów akcesyjnych. Obie aktywności 
wymagały ogromnej ilości pracy i wysiłku, ale 
zapewniły mi poczucie wykonania mojej misji. 
 
I na koniec, powinienem przywołać wszystkie osoby, 
które spotkałem i z którymi  współpracowałem. 
Dotyczy to osób z różnych krajów i środowisk, od 
których wiele się nauczyłem. Forum OECD to 
niezwykłe środowisko sprzyjające rozwojowi 
zawodowemu. Miejsce, w którym należy stale 
dostosowywać się do zachodzących zmian i zdobywać 
pewną wszechstronność z uniknięciem nabytych 
przyzwyczajeń. Jednego dnia dyskusja dotyczy 
opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych, 
a następnego dnia przekupstwa. 
 
W jakich obszarach rozważa Pan współpracę  

z Polską na forum OECD? 

 

Polska jest krajem bardzo mi bliskim, który zawsze 
fascynował mnie z wielu powodów. To kraj 
przyjaznych ludzi, którzy ciężko pracują, pięknych 
krajobrazów, bogatej historii, miejsce narodzin 
Kopernika, Chopina i Karola Wojtyły. Kraj, który  
w historii przeżywał dramatyczne lata, ale zdołał się 
uwolnić, przekształcić i obecnie dobrze prosperuje. 
Wyniki gospodarcze Polski w ostatnich latach 
utrzymywały się na tym samym solidnym poziomie. 
Jest to fakt, który warto docenić. Z niecierpliwością 
oczekujemy współpracy z Polską w dążeniu do 
przywrócenia równowagi i reaktywacji naszych 
gospodarek „zamrożonych” z powodu koronowirusa. 
Przeszłe radykalne reformy przeprowadzone przez 
Polskę i jej odwaga są dla nas z pewnością inspirujące 
i powinny odgrywać ważną rolę w programie naprawy 
po kryzysie wywołanym pandemią COVID. 
 
Ponadto widzimy duży potencjał do współpracy  
z Polską w obszarach takich jak umiejętności, 
produktywność, cyfryzacja, turystyka, zielony wzrost  
i ład korporacyjny. Po zakończeniu procesu akcesji 
jesteśmy gotowi do wiarygodnego partnerstwa  
z Polską i pozostałymi państwami członkowskimi 
Organizacji. 
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Data on Costa Rica 

General 

Population, total (millions) 5.075.372,00 

Population growth (annual %) 1.0 

GNI per capita, PPP (current international $) 12.213,10 

Life expectancy at birth, total (years) 80 

Mortality rate (per 1,000 live births) 5.9 

 

Education 

Public expenditure on education (%GDP) 7.6% 

 

Health 

Health Spending (%GDP) 7.5%  

% people with health insurance or public health system 
coverage per 100 inhabitants 

94.9 

Hospital beds  (per 1000 inhabitants) 1.1 

 

Environment 

Forest area (% of total territorial area) 52.4% 

Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial 
area) 

26.5% 

 

Economy 

GDP (current US$) (billions) 60.13 

Inflation, GDP deflator (annual %) 2.4 

Agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)  
5 

Industry (including construction), value added (% of GDP) 
19 

Exports of goods and services (% of GDP) 34 

Imports of goods and services (% of GDP) 33 
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Tourism - Official data ICT 

International Arrivals  3.139.008 

Europa 500.602 

Poland 6.212 

Employment - BBCR 

Employment rate 49.1% 

Unemployment  12.4% 

Commercial flows of Costa Rica with European Union 2019 Millions of US$ 

Exports to EU   $                            2.382,00  

Share of the exports to EU as a percentage of the total 
exports 20,70% 

Imports from EU   $                            1.764,00  

Share of the imports from EU as a percentage of the total 
imports 10,90% 

 

3 main export products to EU  

Medical devices  32,80% 

Banana 21,20% 

Pineapple  18,10% 

  

                             3 main imports products from EU 

Fuels 8,00% 

Medicines  6,10% 

Vehicles for transport of people 2,60% 
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Commercial flows of Costa Rica with Poland 2019 Millions of US$ 

Exports to Poland   $                                       
8,50  

Share of the exports to Poland as a percentage of the total 
exports to the EU 

0,36% 

Imports from EU   $                                    
15,80  

Share of the imports from Poland as a percentage of the total 
exports to the EU 

0,90% 

  

3 main export products to Poland  

Tropical fruits 52,20% 

Pineapple  13,00% 

Banana 12,20% 

  

                      3 main imports products from Poland 

Medicines  10,30% 

Coins 7,60% 

Plates for switches or outlets  6,70% 
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Rozszerzenie OECD  

Przystąpienie Kostaryki do OECD 
 

15 maja 2020 r. kraje OECD jednomyślnie potwierdziły zgodę na przyjęcie Kostaryki do Organizacji. 

Prezydent Kostaryki Carlos Alvarado Quesada i Sekretarz generalny OECD Angel Gurría podpiszą 

umowę o przystąpieniu w najbliższych dniach. Kostaryka stanie się 38 krajem, który przystąpi do 

Organizacji*.  Zgodnie z art. 16 konwencji OECD, przystąpienie do Organizacji dokonuje się 

formalne z chwilą złożenia dokumentu przystąpienia do konwencji rządowi francuskiemu, 

depozytariuszowi konwencji.  

 

Angel Gurría, Sekretarz generalny OECD i Carlos Alvarado Quesada, Prezydent Kostaryki  

podczas wizyty oficjalnej w siedzibie OECD, 13.11.2018 

W trakcie procesu akcesyjnego rozpoczętego w kwietniu 2015 roku, Kostaryka z sukcesem 

przeprowadziła pogłębione przeglądy przeprowadzone przez 22 komitety tematyczne OECD  

i dokonała ważnych reform, które pozwoliły krajowi w licznych obszarach dostosować swoje 

ustawodawstwo i polityki publiczne do standardów OECD. 

Sekretarz generalny OECD Angel Gurría przy tej okazji stwierdził: „Z przyjemnością witamy Kostarykę 

w  OECD w czasach, gdy multilateralizm  jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Najlepszym sposobem na 

sprostanie dzisiejszym globalnym wyzwaniom jest posiadanie rozwijających i zaawansowanych 

gospodarek, pracujących wspólnie  nad rozwiązaniami” (“We are delighted to welcome Costa Rica 

into the OECD family at a time when multilateralism is more important than ever. The best way to 

address today’s global challenges is by having emerging, developing and advanced economies 

working side by side on solutions”.)  

Kostaryka stanie się czwartym krajem członkowskim Organizacji z regionu Ameryki Łacińskiej  

i Karaibów, dołączając do OECD po Meksyku, Chile i Kolumbii. 

*Organizacja zrzesza dziś 37 krajów członkowskich: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, 
Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 

Więcej informacji: 

Komunikat prasowy OECD:  
http://www.oecd.org/newsroom/oecd-countries-invite-costa-rica-to-join-as-38th-member.htm    

E.M.  
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Polityka ekonomiczna 

Jak państwa OECD pomagają firmom w walce ze skutkami COVID-19? 
 

Hub OECD poświęcony Covid-19 jest regularnie wzbogacany przez nowe 

teksty analityków Organizacji. Jeden z niedawno dodanych 

dokumentów (Corporate sector vulnerabilities during the Covid-19 

outbreak: Assessment and policy responses) zawiera analizę wrażliwości 

finansowej przedsiębiorstw spoza sektora finansowego, badanych pod 

kątem adekwatności płynnościowych środków zapobiegawczych 

wdrażanych przez państwa w celu zwalczania gospodarczych skutków 

pandemii. W oparciu o symulacje empiryczne, analitycy Organizacji 

dokonali ewaluacji, wskazując jaki odsetek przedsiębiorstw może stanąć 

w obliczu kryzysu płynnościowego, jak również wskazują na działania, 

jakie rządy powinny podjąć w celu minimalizacji odsetka upadłości 

przedsiębiorstw.                       
Photo: © OECD 2020 

Jak wskazują ekonomiści OECD, przy braku jakiegokolwiek wsparcia płynnościowego  20% firm  

z przyjętej próby utraciłoby płynność po jednym miesiącu, 30% po dwóch i 38% po trzech miesiącach. 

Gdyby środki ograniczające rozprzestrzenianie się choroby i uniemożliwiające aktywność gospodarczą 

trwały siedem miesięcy, ponad 50% firm stanęłoby w obliczu braku płynności. Wynik ten wynika 

przede wszystkich z negatywnego wpływu gospodarczego zamknięcia na najbardziej dotknięte 

sektory, zakładające częste interakcje.  
 

Przedsiębiorstwa stojące obecnie w obliczu ryzyka utraty płynności to w większości rentowne  

i dobrze zarządzane firmy, które przed epidemią cechowały się sukcesywnym wzrostem 

produktywności. Znaczna część tych przedsiębiorstw nie posiada jednak wystarczającego 

zabezpieczenia, aby uzupełnić niedobór płynności dodatkowym długiem, lub jest zbyt wysoko 

zadłużona, aby przezwyciężyć kryzys poprzez kolejne kredyty bankowe. 
 

Spośród szerokiego i stale uzupełnianego zakresu polityk publicznych wdrażanych przez kraje OECD, 

bezpośrednie (tzw. postojowe) i pośrednie (programy płynnościowe) wsparcie wypłat wynagrodzeń 

wydaje się być kluczowym rozwiązaniem mającym na celu ograniczenie ryzyka płynnościowego, co 

wynika z generalnie wysokiego udziału kosztów wynagrodzeń w całkowitych wydatkach 

przedsiębiorstw. 
 

Kumulując wszystkie polityki publiczne (odroczenie płatności podatków, moratorium na zadłużenie  

i subsydia płacowe w wysokości 80% kosztów wynagrodzeń), z symulacji zawartej w tekście OECD 

wynika, że po dwóch miesiącach ich wdrażania udział przedsiębiorstw tracących płynność spada  

z 30% do 10% (w porównaniu ze scenariuszem bazowym), dlatego też ich implementacja jest 

powszechna pomimo deficytów jakie generują. 
 

Wiecej informacji: 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/corporate-sector-vulnerabilities-during-the-

covid-19-outbreak-a6e670ea/ 
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Polityka ekonomiczna 

Globalne PKB w dobie pandemii 
 

Po stopniowym wprowadzeniu środków ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19 na całym 

świecie w marcu br. realny produkt krajowy brutto (PKB) w obszarze OECD spadł o 1,8%  

w pierwszym kwartale 2020 r., co według wstępnych szacunków Organizacji jest największym 

spadkiem od pierwszego kwartału 2009  r. - szczytowego momentu kryzysu finansowego. 

Spośród siedmiu największych gospodarek OECD, PKB najbardziej spadł we Francji i Włoszech, gdzie 

środki związane z zamykaniem przedsiębiorstw i ograniczaniem produkcji były najbardziej 

rygorystyczne i zostały wdrożone najwcześniej (odpowiednio o -5,8% i -4,7%, w porównaniu z -0,1%  

i -0,3% w poprzednim kwartale). 

Wykres 1. Kwartalne PKB w wybranych krajach w pierwszym kwartale 2020 r. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-first-quarter-2020-oecd.htm 

Gwałtownie spadł również PKB w Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Brytanii (odpowiednio o -2,6%,  

-2,2% i -2,0%, w porównaniu z 0,1%, -0,1% i 0,0% w poprzednim kwartale). W Stanach 

Zjednoczonych, gdzie wiele stanów wprowadzało środki "stay-at-home" dopiero pod koniec marca, 

spadek PKB był mniej dramatyczny (o -1,2%, w porównaniu z 0,5% w poprzednim kwartale), jednak 

ze względu na epidemiologiczne opóźnienie bardziej znaczący spadek spodziewany jest w drugim 

kwartale br.   

W strefie euro i w Unii Europejskiej PKB skurczył się odpowiednio o minus 3,8 % i minus 3,3 %,  

w porównaniu ze wzrostem o 0,1 % i 0,2 % w poprzednim kwartale. 

Pamiętać przy tym należy, że najgorsze dopiero przed nami: w pierwszym kwartale wpływ pandemii 

był odczuwalny przede wszystkim we wschodniej Azji. Jej globalny charakter ujawnił się dopiero pod 

koniec pierwszego kwartału, przez co jej najbardziej negatywne konsekwencje będą widoczne  

w drugim kwartale br. 

Więcej informacji: http://www.oecd.org/sdd/na/gdp-growth-first-quarter-2020-oecd.htm 
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Polityka innowacyjna 

Rozwój nauki i technologii związany z AI  
 

OECD w ramach serii STI Working Papers 2020/05 wydało najnowszy 

dokument roboczy Identifying and measuring developments in 

artificial intelligence - Making the impossible possible, który 

identyfikuje i mierzy rozwój nauki, algorytmów i technologii 

związanych ze sztuczną inteligencją Artificial Intelligence (AI). 

Korzystając z informacji zawartych w  publikacjach naukowych, 

oprogramowania open source (OSS) i patentów, publikacja dowodzi 

znaczny wzrost zmian związanych z AI w ostatnich latach. 

Photo: © OECD 2020 

 

Sztuczna inteligencja będzie mieć daleko idące konsekwencje gospodarcze, ze względu na fakt, iż 

może zrewolucjonizować produkcję i wpłynąć na kształt gospodarek i społeczeństw. Potencjał   

i zasoby technologiczne spowodowały, iż  kraje OECD i G20 uzgodniły kluczowe zasady mające na celu 

wspieranie rozwoju etycznej i godnej zaufania AI. Jednakże praktyczne wdrożenie takich zasad 

wymaga ogólnego zrozumienia, zarówno pod względem rozwoju naukowego, technologicznego, jak  

i możliwych zastosowań. 

Strategia opisana w publikacji ma na celu stworzenie definicji sztucznej inteligencji, która może 

uwzględniać jedynie przeszłe i obecne ewolucje i będzie musiała być okresowo weryfikowana  

i dostosowywana do zachodzących zmian.  

Identyfikacja i pomiar AI nie jest łatwy.  Badania służącące do zmierzenia i rozwoju AI obejmują 

szeroki zakres: dla przykładu jedną z technik opracowanych w badaniach AI są zastosowania  

w genetyce, ekologii, ekonomii i innych dziedzinach. Ale istnieją również odrębne kierunki, które nie 

są związane z AI, a które zapewniły bezpośredni na nią wpływ, do których należą statystyki, 

matematyka, optymalizacja, mikroprocesory, itp. 

Wreszcie, jak każda dziedzina nauki i technologii, sztuczna inteligencja obejmuje zakres badań 

podstawowych i innowacyjnych. Ponadto, jako dziedzina związana z informatyką, jest wdrażana za 

pomocą kodu oprogramowania. Dlatego też, aby określić rozwój sztucznej inteligencji, ważne jest 

gromadzenie i wykorzystywanie danych, które odzwierciedlają rozwój podstawowych nauk, 

innowacji technologicznych i oprogramowania. 
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Źródło: Identifying and measuring developments in Artificial Intelligence: © OECD 2020, str. 52 

 

Wykres 5.2 przedstawia ewolucję publikacji naukowych w AI od 1996 r. Na początku 2000 r. liczba 

publikacji dot. AI znacznie przyspieszyła. Od 2015 r. liczba dokumentów związanych z AI ponownie 

znacząco wzrosła, średnio o 23% rocznie.  

 

Więcej informacji: 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/identifying-and-measuring-developments-in-

artificial-intelligence_5f65ff7e-

en?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20paper%3A%20Identif

ying%20and%20measuring%20developments%20in%20AI&utm_campaign=OECD%20Science%2C%2

0Technology%20%26%20Innovation%20News%2005%2F2020&utm_term=demo 

 

 

Baruffaldi, S., et al. (2020), "Identifying and measuring developments in artificial intelligence: Making the impossible 

possible", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, No. 2020/05, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/5f65ff7e-en 

 

 

 

E.M.  
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Polityka rozwojowa 

Development Assistance Committee Members and Civil Society 

 

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjęta przez 

przywódców państw członkowskich ONZ w 2015 roku, jednoznacznie 

podkreśla znaczącą rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego 

(Civil Society Organisations, CSOs) we wdrażaniu Celów 

Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs). 

CSOs to niezwykle ważni aktorzy w procesie świadczenia pomocy 

rozwojowej i humanitarnej.  

 

Photo: © OECD 2020; Cover ©Shutterstock.com 

 

Poprzez aktywne wsparcie i dialog, przedstawiciele CSOs wywierają znaczący wpływ na kształtowane 

polityki, pełnią także funkcję promotorów i obrońców praw człowieka i demokratyzacji społeczeństw. 

Ponadto, dzięki możliwościom docierania do najbardziej potrzebujących, odgrywają kluczową rolę  

w wypełnianiu światowego zobowiązania „leaving no one behind”.  

Jednakże, zarówno badania eksperckie, jak i dokumenty sprawozdawcze samych CSOs dowodzą, że 

pomimo znaczącej roli, jaką odgrywają te organizacje we współpracy rozwojowej, wiele pozostaje do 

zrobienia w kwestii promowania i ochrony warunków umożliwiających działania CSOs tak, aby ich 

wkład w globalny rozwój został zmaksymalizowany.   

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w 2017 roku Dyrekcja Współpracy Rozwojowej 

(Development Co-operation Directorate, DCD) OECD wprowadziła nowy obszar pracy poświęcony 

tematyce CSOs. W kwietniu 2020 r. OECD wydała publikację pt. Development Assistance Committee 

Members and Civil Society, która powstała dzięki licznym konsultacjom z państwami członkowskimi 

Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) oraz przedstawicielami 

CSOs zaangażowanymi we współpracę rozwojową. Autorzy raportu przeanalizowali dotychczasową 

współpracę państw członkowskich DAC z CSOs oraz wydali szereg zaleceń dot. kształtu przyszłych 

działań w tym zakresie.   

Przedstawiciele CSOs działają dwutorowo: z jednej strony wnoszą samodzielny wkład w agendę 

rozwojową, a z drugiej pełnią funkcję partnerów wykonawczych członków DAC. Wg oficjalnych 

statystyk OECD, państwa członkowskie DAC przeznaczyły w 2018 r. kwotę ok. 21 miliardów USD na 

rzecz CSOs, co stanowi 15% całkowitych środków przeznaczanych na pomoc bilateralną.  
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Autorzy raportu przyznają, że różnice w definiowaniu pojęcia „CSOs” pomiędzy członkami DAC mogą 

negatywnie wpływać na spójność działań. Aby wkład CSOs w działania rozwojowe został 

zmaksymalizowany, należy w znacznie większym stopniu uwzględnić ich udział w kształtowaniu 

szerokiego spektrum polityk krajowych. Członkowie DAC częściej podają przykłady korzyści 

wynikających ze współpracy z CSOs niż wad, a większość preferuje współpracę z krajowymi lub 

międzynarodowymi CSOs niż z organizacjami działającymi w krajach partnerskich, co ma 

bezpośrednie przełożenie na przeznaczane na współpracę środki finansowe.       
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Eksperci OECD, którzy opracowali publikację zalecają między innymi, aby dialog i konsultacje z CSOs 

stały się bardziej systematyczne, w tym na szczeblu partnerskim. Zachęcają jednocześnie, aby 

wykraczały one poza ramy współpracy rozwojowej, a w większym stopniu uwzględniały tematykę 

polityki zagranicznej, inwestycji sektora prywatnego oraz polityki handlowej.       

 

Więcej informacji:  

http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee-members-and-civil-society-51eb6df1-

en.htm   

https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-assistance-committee-members-and-

civil-society_51eb6df1-en 

 

OECD (2020), Development Assistance Committee Members and Civil Society, The Development Dimension, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/51eb6df1-en 

A.S. 
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Polityka edukacyjna 

PISA 2018: nastolatki a finanse  

Siódmego maja 2020 r. opublikowano czwarty tom wyników badania 

PISA 2018. Pierwsze trzy części ukazały się w grudniu zeszłego roku1. 

Było to trzecie z kolei badanie PISA sprawdzające wiedzę nastolatków 

z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych. Polska wzięła udział 

we wszystkich trzech edycjach i tym razem nasza młodzież osiągnęła 

wynik powyżej średniej OECD (520pkt/500) zdobywając tym samym 

czwarte miejsce wśród testowanych pod tym względem państw  

i gospodarek. Lepiej od młodych Polaków wypadli młodzi Estończycy, 

Kanadyjczycy i Finowie. 

Photo: ©OECD 2020; Cover©LuminaStock, Dean Mitchell, bo1982, karandaev / iStock; IA98, 

Tupungato / Shutterstock 

 

W badaniu PISA 2018 na temat finansów uczestniczyło 20 państw: 13 krajów i gospodarek 
członkowskich Organizacji2 oraz siedem państw partnerskich3.  Ogólne wnioski z badania PISA 2018  
w zakresie wiedzy o finansach przedstawiają się następująco: 
 

1) Ponad połowa piętnastolatków (54%) z krajów i gospodarek objętych badaniem PISA na temat 
finansów posiada własne konto w banku. Prawie połowa (45%) – kartę płatniczą.  

2) Ponad 85% testowanych 15-latków radzi sobie z drugim z pięciu poziomów trudności testu, co 
oznacza stopień umiejętności adekwatny do ich wieku i świadczy o znajomości podstawowych 
pojęć z zakresu finansów; 10% radzi sobie z problemami przedstawionymi w najtrudniejszym, 
piątym poziomie testu, co oznacza, że potrafią oni posługiwać się dokumentami finansowymi  
o sporym stopniu złożoności i bezbłędnie zrozumieć niebezpośredni przekaz dotyczący finansów.   

3) Ponad 80% badanych piętnastolatków może niezależnie decydować o tym, na jakie wydatki 
przeznacza własne pieniądze. 

4) Młodzi ludzie, którzy kontrolują stan swoich zasobów finansowych (jako „kontrolowanie” należy 
rozumieć sprawdzenie stanu konta w banku czy ilości oszczędności posiadanych w domu), 
osiągają w teście PISA nt. finansów 50 pkt więcej niż młodzież, która nie ma takiego zwyczaju. 

5) Sytuacja społeczno-ekonomiczna i źródło informacji, z którego korzystali przystępujący do testu 
na temat finansów miały duży wpływ na jego wyniki: młodzież z rodzin uprzywilejowanych 
osiągała wyniki średnio o poziom trudności wyższe, niż młodzież z tzw. nizin społecznych. 
Młodzież, która czerpie wiedzę na temat finansów od rodziców lub bliskich dorosłych osiągnęła  
w testach 27-punktową przewagę względem swoich kolegów, którzy czerpali tę wiedzę z innych 
źródeł (media, koledzy). Najgorsze wyniki osiągali ci, którzy kierowali się głównie poradami 
rówieśników. 

6) Zarówno młodzi ludzie ze środowisk nieuprzywilejowanych jak i uczniowie ze szkół 
nieuprzywilejowanych częściej mają do czynienia z zagadnieniami finansowymi w szkole, niż ich 
rówieśnicy ze środowisk uprzywilejowanych. Niestety sam fakt zetknięcia się z problematyką 
finansową nie przekłada się na wyniki w teście, które wśród uczniów ze środowisk 
nieuprzywilejowanych wypadają zdecydowanie gorzej. 

7) Piętnastolatki dość często robią zakupy w internecie (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających 
badanie PISA 73% z nich choć raz dokonało zakupu w sieci samodzielnie lub z członkiem rodziny), 
a im większe mają zaufanie do cyfrowych środków płatniczych, tym większa jest ich wiedza na 
temat finansów, w tym na temat bezpieczeństwa transakcji informatycznych i świadomość 
oszustw internetowych. 

                                                           
1 Vide biuletyn OECD 360˚ 1 (34) 2020. 
2 Australia, Chile, Estonia, Finlandia, Hiszpania, 7 prowincji kanadyjskich (Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia 
i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario i Wyspa Księcia Edwarda), Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Słowacja Stany Zjednoczone i Włochy.   
3 Brazylia, Bułgaria, Gruzja, Indonezja, Peru, Rosja i Serbia.  
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Jak na tle tego krajobrazu przedstawiają się młodzi Polacy? Pod względem wiedzy o finansach, 
polskie nastolatki stanowią dość jednorodną grupę: odsetki osób, których wyniki były zdecydowanie 
poniżej średniej (nie osiągnęły drugiego poziomu trudności) oraz tych, które znacznie przewyższają 
innych swoją wiedzą (osiągnęły piąty poziom trudności w teście PISA 2018), są zbliżone i wynoszą 
odpowiednio 9,5% i 11,8%. Między tymi dwoma grupami obserwuje się dość dużą różnicę punktową 
(71pkt).  
 

Chociaż swoją wiedzą i wynikami w teście młodzi Polacy przewyższają średnią OECD, są oni mniej 
niezależni finansowo niż ich rówieśnicy z innych krajów i obszarów objętych badaniem: tylko 34,5% 
polskich nastolatków jest właścicielem rachunku bankowego, a jeszcze mniej (26,2%) posiada kartę 
płatniczą (średnia OECD, to odpowiednio 44,1% oraz 38,2%). Młodzi Polacy rzadziej niż ich koledzy  
z innych krajów płacą za towary i usługi za pomocą telefonu komórkowego (32,6% vs 40,5% śr. 
OECD). 
 

Mimo tego, że niewielu młodych Polaków posiada karty płatnicze, wielu z nich korzysta (!) i ten 
właśnie  środek płatności jest wśród nich najbardziej rozpowszechniony (69,6% vs śr. OECD 61.6%). 
Młodzi Polacy chętniej niż ich rówieśnicy przeprowadzają transakcje w sieci (79,3% vs 67,7% śr. 
OECD), korzystają z cyfrowych form płatności w zastępstwie gotówki (57,6% vs 48,7% śr. OECD), 
jednak są w ich wykorzystaniu nieco mniej ostrożni, niż można by się spodziewać. Niecała połowa 
badanych (49,1%) przyznaje, że dokonując płatności w internecie sprawdza, czy nie naraża w ten 
sposób swoich danych wrażliwych (w OECD ten odsetek jest minimalnie wyższy i wynosi 50,4%). 
 
Mimo dużego zaufania do transakcji bezgotówkowych w sieci, młodzi Polacy starają się podchodzić 
do zagadnień związanych z finansami dość rozważnie: chętnie o nich dyskutują (51,9 %), przede 
wszystkim z bliskimi im dorosłymi (93,6%, choć 78,7% czerpie wiedzę również z internetu),  nie 
zapominają o porównaniu cen produktów w sklepie stacjonarnym i internetowym przed dokonaniem 
transakcji (74,2%), a ponad połowa potrafi poczekać aż wybrany przez nich produkt stanieje (55,4%). 
W większości przypadków deklarowane przez nich zachowania zbliżają się do średniej OECD. 
Rozbieżności powyżej 1 pkt. proc. występują w przypadku wykorzystania internetu jako źródła 
informacji (śr. OECD to 76,6%) oraz przełożenia zakupu na później w oczekiwaniu na spadek jego 
ceny (śr. OECD: 59,8%). Jedynym wyjątkiem jest to, że młody Polak znacznie mniej chętnie rozmawia 
o finansach ze swoimi nauczycielami (34,3%), aniżeli jego fikcyjny statystyczny kolega z OECD (50,2%), 
co również jest przejawem ostrożności w zarządzaniu finansami; rozmawia się o tym z osobami 
godnymi zaufania.  
 

Reasumując: młodzi Polacy całkiem dobrze radzą sobie w świecie finansów, a na tle starszych 
pokoleń rodaków wypadają w tej dziedzinie o wiele lepiej, niż na tle swoich rówieśników z innych 
krajów4. 
 

W obliczu aktualnego paraliżu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19, takie wyniki 
pozwalają mieć nadzieję, że dzięki swojej przezorności i odpowiedzialnym zachowaniom 
konsumenckim młodzi Polacy zbudują sobie bezpieczniejszą i stabilniejszą przyszłość niż ich rodzice. 

Więcej informacji: 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-iv_48ebd1ba-en 

 
OECD (2020), PISA 2018 Results (Volume IV) : Are Students Smart about Money?, PISA OECD Publishing, 2020, 
https://doi.org/10.1787/48ebd1ba-en 

 

K.R. 

                                                           
4 W badaniu dorosłych na temat wiedzy z zakresu finansów zrealizowanym przez OECD w 2015 r., nasi dojrzali rodacy osiągnęli ogólny 
wynik zdecydowanie poniżej średniej OECD; OECD (2020) PISA 2018 Results (Volume IV): Are Students Smart about Money?, PISA OECD 
Publihing, str. 53.  
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Co czyta Francja? 

Przewrotne pocieszenie w czasach koronawirusa 

Zaskoczonych i przerażonych skalą i skutkami pandemii koronawirusa należy pocieszyć, że każda 

epidemia o wirusowym podłożu kiedyś się skończy i okaże się epizodem w dziejach świata. Na tle 

zarysowanego w pracy pod tytułem: Zapaść. Zmienić czy zaniknąć? scenariusza skutków 

globalnego ocieplenia i wyczerpywania zasobów naturalnych, koronawirus to doprawdy błahostka. 

Autorzy pracy pod redakcją L. Testot i L. Aillet nie szczędzą ostrzeżeń, które wynikają ze 

zgromadzonych przez nich faktów. Według D. Bourga nie ma już możliwości odwrócenia wzrostu 

przeciętnej temperatury, co przyniesie zmiany w przebiegu zjawisk pogodowych – zjawiska 

ekstremalne staną się częstsze i przebiegać będą z większą intensywnością. J-B. Fressoz z kolei nie 

widzi innej możliwości dla rozwiązywania problemów energetycznych świata niż reglamentowanie 

paliw kopalnych, a w szczególności ropy naftowej. 

 

                                                                                                                             

 

Takie scenariusze i wizje mogą przysłużyć się zmianom w organizacji naszego życia. Może telepraca 

uwolni nas od bezsensownego, kosztownego i czasochłonnego, przemieszczania się? Może lęk przed 

zachorowaniem skłoni do rezygnacji z turystycznego plądrowania innych krajów? Katastrofizm może 

jednak uczynić z nas szaleńców dnia ostatniego, wyznających carpe diem, gdyż już skazanych i swoim 

zachowaniem ów wyrok przypieczętowujących. 

Więcej: L. Testot, L. Aillet (red. (2020)) Collapsus. Changer our disparaître?, wydawnictwo Albin 

Michel, s. 352, cena: 19,90 euro. 
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Co czyta Francja? 

Jak dbać o własne neurony? 

Co się stało z naszymi 85 miliardami neuronów, które tworzą nasz mózg, w czasie izolacji? Czy 

telepraca, rzadsze kontakty z innymi ludźmi, częstsze oglądanie seriali, wzmocniły je oraz twórczo 

powiązały, czy też zdegradowały? 

 

Gdybyśmy wcześniej przeczytali pracę Steve’a Masson o tym, jak ćwiczyć swoje neurony, nasze 

obawy przed spowodowaną przez koronowirusa degradacją zdolności umysłowych, byłyby mniejsze. 

 

                                                                                            
Photo: https://www.odilejacob.fr 

 

W swojej kolejnej pracy profesor Université de Québec w Montrealu przedstawia konkretne zalecenia 

pozwalające ludziom na poprawę efektywności uczenia się. Każdy z siedmiu rozdziałów nie tylko 

formułuje zalecenia, ale również starannie wyprowadza je z wyników badań naukowych. Można 

zatem dowiedzieć się dlaczego studenci, posługujący się komputerami w czasie wykładów, 

przyswajają wiedzę mniej efektywnie, czy też jakie sposoby wizualizacji treści najbardziej sprzyjają 

uczeniu się. 

 

Nie wiemy czy rzeczywiście jesteśmy redukowalni do mózgu (nawet jeśli niektórzy tak twierdzą). 

Jedno jest jednak pewne: mózg jest naszym najważniejszym organem – dbajmy o niego! 

 

Więcej: S. Masson (2020) Activer ses Neurones (Ćwiczmy swoje neurony), Odile Jacob, s. 256, cena: 

22,90 
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SP RP OECD w mediach 

Filmy edukacyjne SP RP przy OECD 

 

 

 

Wszystkie filmy dostępne są pod następującymi adresami na kanale YT PolandMFA: 

„Polska i OECD”/„Poland and OECD” 

https://www.youtube.com/watch?v=lOUCt7EflPQ 

https://www.youtube.com/watch?v=x9b35tMeAv8 

„Edukacja dla wszystkich”/„Education for All”  

https://www.youtube.com/watch?v=TJwiz_b691c 

https://www.youtube.com/watch?v=_d_dfaPgPJE  

„Polska, podatki, OECD” 

https://www.youtube.com/watch?v=S1MGfIL5wVU&t=5s 

„IEA Ministerial 2019” 

https://youtu.be/8Ae2kE3MjTg 

https://youtu.be/cTnwny8sPzc 
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Warto wiedzieć … 

Zasoby informacyjne OECD 

Statystyczna baza danych OECD 

Na podanej stronie dostępny jest katalog baz danych OECD oraz dane statystyczne uszeregowane wg 
tematyki, które można wykorzystywać również do porównywania  poszczególnych rezultatów: 
https://data.oecd.org/home/ 

Katalog publikacji OECD   

W publikacjach OECD znajdują się analizy i dane porównawcze wykorzystywane do ustalenia przyszłych 
trendów i międzynarodowych standardów dotyczących m. in. zagadnień mających bezpośredni wpływ na 
życie ludzi. Zawarte w publikacjach informacje dotyczą następujących zakresów tematycznych: Ekonomia, 
Rolnictwo, Pomoc rozwojowa, Edukacja, Zatrudnienie, Energia, Finanse i Inwestycje, Zarządzanie 
publiczne, Przemysł i Usługi, Energia nuklearna, Nauka i Technologia, Kwestie społeczne, zdrowotne  
i migracyjne, Podatki, Handel, Transport, Rozwój regionalny. Wykaz publikacji w znajduje się na stronie: 
https://www.oecd.org/publications/4/ 
 

Księgarnia internetowa OECD 

Księgarnia internetowa OECD oferuje szeroki dostęp do informacji o publikacjach OECD, Międzynarodowej 
Agencji Energii (IEA), Centrum Rozwoju OECD, Międzynarodowego Forum Transportu (ITF), Centrum 
Badań Naukowych i Innowacji (CERI). Księgarnia umożliwia również dostęp do katalogu publikacji  
i periodyków oraz baz danych OECD pod następującym adresem:  
www.oecd.org/bookshop 

E-newsletter  OECD 

Biuletyn OECD w wersji elektronicznej zatytułowany  What's New @ OECD  wydawany jest raz w miesiącu. 
Poprzednie wydania dostępne są pod adresem:  
http://www.oecd.org/about/publishing/whatsnew.htm 

Aby otrzymywać Biuletyn drogą elektroniczną konieczna jest rejestracja dostępna pod adresem:  
www.oecd.org/about/publishing/oecddirect.htm 

OECD Observer  

OECD Observer jest kwartalnikiem, który  przedstawia w  zwięzły i miarodajny sposób analizy kluczowych 
światowych problemów gospodarczych i społecznych. Na łamach OECD Observer znajdują się artykuły 
ekspertów OECD i innych gości podsumowujące najnowsze ustalenia w dziedzinie gospodarki światowej. 
Każde wydanie zawiera artykuły pogrupowane  tematycznie, wykazy nowych publikacji i recenzje książek. 
W pakiecie OECD Observer znajduje się również roczne wydanie OECD Yearbook, zawierające informacje,  
w których położony jest nacisk na aktualne wyzwania oraz rozwiązania globalnych problemów 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych. OECD Observer dostępny jest pod adresem:   
http://oecdobserver.org/ 

OECD Better Life Index   

OECD przedstawia krajowe zestawienia dotyczące pomiaru dobrobytu i jakości życia obywateli  
w obszarach, które skupiają się na istotnych aspektach życia, takich jak np. : zdrowie, edukacja, ochrona 
środowiska, itp. Inicjatywa OECD Better Life Initiative obejmuje zestaw wskaźników odnoszących się do 
poszczególnych krajów, które są regularnie aktualizowane i zamieszczane na interaktywnej stronie 
internetowej. Internauci mogą również dzielić się swoją opinią poprzez stworzenie własnego wskaźnika 
poprawy jakości życia: http://www.oecdbetterlifeindex.org  
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Warto wiedzieć … 

 OECD Blogs  

OECD prowadzi blogi w kluczowych kwestiach, które dzisiaj mogą interesować 

społeczeństwo. Na ich stronach znajdują się komentarze pracowników OECD i blogi 

ekspertów mówiące o tematyce tak różnorodnej jak bezrobocie, emerytury, poprawa 

edukacji i mierniki postępów w społeczeństwie. OECD zachęca do czynnego brania udziału 

w tego typu dyskusjach. 

 

Insights 

Seria opracowań OECD Insights wyjaśnia w zrozumiały sposób ważne kwestie stojące przed 
społeczeństwem. Blog Insights nakreśla pierwsze spojrzenie i jest kontynuacją tych rozważań.  
http://oecdinsights.org/ 

Education Today 

Blog OECD Educationtoday, który omawia istniejące i pojawiające się kwestie dotyczące edukacji, w tym 
wyniki międzynarodowych rezultatów studentów (PISA), umiejętności XXI wieku, rozwoju szkolnictwa 
wyższego i nauki. 
http://oecdeducationtoday.blogspot.com/ 

Ecoscope 

Blog OECD Ecoscope omawia całą serię zagadnień, które znajdują się  w centrum zainteresowanoń OECD, 
m.in. makroekonomicznych, strukturalnych i pomiaru dobrobytu. 
https://oecdecoscope.wordpress.com/ 

Development Matters 

Blog OECD Development Matters stanowi platformę do otwartych i świadomych dyskusji na temat 
możliwości rozwoju i wyzwań stojących w tym temacie. 
https://oecd-development-matters.org/ 

ProgBlog  

ProgBlog pochodzi z Globalnego Projektu mierzenia postępu społeczeństw (Global Project for Measuring 
the Progress of Societies and the Wikiprogress). 
http://theblogprogress.blogspot.com/ 

Skills and Work 

Blog OECD Skills and Work dotyczący kwestii umiejętności i pracy to platforma OECD, która ma na celu 
dzielenie się analizą dotyczącą umiejętności pracowników, umiejętności korzystania z pracy oraz sposobu 
oceny i reagowania na zmieniające się potrzeby w zakresie umiejętności. 
https://oecdskillsandwork.wordpress.com/ 
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Warto wiedzieć … 

Przydatne adresy 

 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

• SP RP przy OECD - strona główna: 

https://www.gov.pl/web/oecd 

• SP RP przy OECD - Twitter: 

https://twitter.com/PLPermRepOECD 
 

OECD 

• OECD - strona główna: 

www.oecd.org 

• OECD - Careers: 

http://www.oecd.org/careers/ 

• OECD - YouTube: 

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 
 

Inne agencje  

• Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) - strona główna: 

https://www.iea.org/ 

• Agencja Energii Jądrowej (NEA) - strona główna: 

http://www.oecd-nea.org/ 

• Centrum Rozwoju (DEV) - strona główna: 

http://www.oecd.org/dev/ 

•  Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) - strona główna: 

http://www.itf-oecd.org/ 
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Warto wiedzieć … 

                                                          OECD iLibrary 

OECD iLibrary jest globalną bazą wiedzy zawierającą dane, informacje oraz publikacje OECD.  

Według stanu na maj 2020 roku umieszczono w niej 15 640 e-booków, 81 800 rozdziałów,  

6 635 dokumentów roboczych. OECD iLibrary w szczególności skierowana jest do środowisk 

uniwersyteckich, ośrodków badawczych, parlamentów krajowych, organizacji pozarządowych oraz 

do bibliotek.  

 

Strona dostępna jest w dwóch wersjach językowych: angielskiej i francuskiej, jednakże dla niektórych 

publikacji znajdują się także streszczenia w 25 wersjach językowych, w tym polskiej. Strona posiada 

również szereg wyszukiwarek tematycznych, liczne katalogi oraz bazę danych statystycznych z 17 

zakresów tematycznych. Dokumenty dostępne są w różnych formatach. 

 

Dostęp do OECD iLibrary  znajduje się pod następującym adresem:  

www.oecd-ilibrary.org 

 

Broszura ze szczegółowymi informacjami o OECD iLibrary znajduje się pod adresem: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/oecd_ilibrary_booklet_2018_issuu?e=3055080/64730054 

 

Informacje o sposobie korzystania z OECD iLibrary znajdują się  na You Tube pod następującym 

adresem:  

https://www.youtube.com/user/OECDiLibrary 

 

Obecnie z OECD iLibrary korzysta ponad 2000 instytucji w przeszło 100 krajach.  Ich lista dostępna 

jest pod adresem:  

http://www.oecd.org/about/publishing/oecdilibrarysubscribers-

abonnesaoecdilibrary.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=list%20by%20c

ountry&utm_campaign=What%27s%20New%2014%20February&utm_term=demo 
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 Warto wiedzieć 

 OECD iLibrary 
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OECD 360° 

Stałe Przedstawicielstwo RP  

przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

 

KONTAKT: 

136, rue de Longchamp 

75116 Paris 

Tel. +33 (0)1 56 28 57 60 

Fax. +33 (0)1 56 28 94 66 

 

� Aby wejść na stronę internetową placówki: https://www.gov.pl/web/oecd   
� Aby skontaktować się z placówką: paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl  

 

 
 Cover photo:©2020 Pixabay; annca 

 
Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tego typu informacji, prosimy o e-maila zwrotnego pod wyżej 
wymieniony adres z informacją „proszę o usunięcie mojego adresu z listy adresatów”.                                        
Uprzejmie informujemy, iż nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych identyfikacyjnych w celu ich 
przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości 
w imieniu osób trzecich.  


