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Teze vystoupení vrchního ředitele sekce ekonomické MZV Ivana 

Jukla k úvodu 3. bodu programu jednání RVUR 

 

OECD a udržitelný rozvoj 

 OECD se jako ekonomická organizace orientuje hlavně na ekonomické aspekty 
udržitelného rozvoje. Využívá přitom své silné stránky: rozsáhlé informační databáze, 
know-how z oblasti modelování  a statistických analýz, horizontální multidisciplinární 
přístup. 

 Tématu udržitelného rozvoje se OECD věnuje od 90. let minulého století. V deklaraci 
z ministerského zasedání Rady OECD v roce 2001 prohlásila udržitelný rozvoj 
za „zastřešující cíl OECD i jejích členských zemí“. 

Koncept „zeleného růstu“ 

 Hlavním dosavadním příspěvkem OECD ke globální i národní agendě udržitelného 
rozvoje je koncept „zeleného růstu“, představený v roce 2009 jako nadějná cesta 
k oživení ekonomiky po globální krizi. V roce 2011 přijala OECD Strategii zeleného 
růstu jako politický rámec pro dosažení ekonomického růstu při současném 
řešení problémů životního prostředí.  

 Principy „zeleného růstu“ byly integrovány do aktivit sekretariátu i odborných 
výborů OECD. Sledování implementace principů „zeleného růstu“ se stalo součástí 
hlavních přehledů politik členských zemí OECD. V kontextu horizontálního programu 
„zeleného růstu“ bylo vypracováno na sto přehledů a studií, obsahujících doporučení 
k uplatnění principů „zeleného růstu“ na národní úrovni. 

 K hlavním výsledkům dosavadních analýz patří zjištění, že přísné environmentální 
regulace nejsou překážkou růstu ekonomické výkonnosti a 
konkurenceschopnosti. OECD prostřednictvím kompozitního indikátoru „přísnosti 
politiky životního prostředí“ OECD analyzovala data z 24 členských zemí za období let 
1990 – 2012 a došla k závěru, že případné ekonomické efekty zpřísnění 
environmentální legislativy odezní v horizontu kratším než dva roky. Pro výkonné firmy 
je zpřísnění požadavků zákona naopak silným impulsem k inovacím a ke zvýšení 
produktivity.  

Příspěvek OECD pro „post-2015 rozvojovou agendu“ 

 Stejně jako řada jiných mezivládních organizací i OECD připravuje svůj příspěvek pro 
novou „rozvojovou agendu po roce 2015“. Vstupy OECD do procesu přípravy 
rozvojové agendy po r. 2015 budou projednány na ministerském zasedání Rady 
OECD 3. – 4. června 2015.  
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 Hlavním tématem ministerského zasedání Rady OECD budou „Investice pro 
udržitelný růst“, což koresponduje jak s jedním z šesti pilířů nové rozvojové agendy 
představených v souhrnné zprávě generálního tajemníka OSN (Důstojnost - Lidé – 
Prosperita – Planeta – Spravedlnost – Partnerství), tak s několika ze 17 navržených 
globálních cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). ČR 
na tomto významném jednání zastává roli místopředsedy. 

 Příspěvek OECD pro novou rozvojovou agendu vychází z principu univerzality – 
cíle rozvojové agendy se nebudou týkat jen rozvojových, ale i rozvinutých zemí. 
Obsahově se soustředí zejména na následující oblasti: 

- Mobilizace zdrojů pro udržitelný rozvoj – příprava Politického rámce pro 
investice, které podpoří inkluzivní růst a udržitelný rozvoj, rozšíření automatické 
výměny informací pro daňové účely, posílení transparentního globálního daňového 
systému, důslednější boj proti korupci. 

Specifickou oblastí aktivit OECD je nový přístup k rozvojové spolupráci. Nejde 
přitom jen o zlepšení výkaznictví rozvojové pomoci (příprava nového ukazatele – 
Total Official Support for Sustainable Development, TOSD). Členské státy OECD 
usilují o zvýšení účinnosti rozvojové spolupráce a formování globálního partnerství 
včetně zapojení soukromého sektoru. Rozvojová spolupráce by měla sloužit jako 
katalyzátor udržitelného rozvoje v těch nejpotřebnějších zemích – z tohoto 
důvodu klade OECD velký důraz na sledování dopadů rozvojových projektů. 

- Koherence politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development, PCD) – nové 
metody k posílení synergie politik, strategií a nástrojů s cílem podpořit přechod 
k nízkouhlíkové ekonomie (horizontální program Aligning Policies for Transition 
to Low Carbon Economy) a řešení „uzlu“ voda – energie – výživa (water-energy-
food nexus). 

Příkladem může být přístup k mezinárodní migraci. Studie OECD dokládají nejen 
přínosy dobře řízené migrační politiky, ale i úzkou souvislost migrace a ekonomicko-
sociálních podmínek ve zdrojových zemích. Míra emigrace se tak může stát 
indikátorem efektivnosti rozvojové spolupráce. 

- Rozvoj indikátorů pro sledování implementace rozvojové agendy po roce 
2015 (včetně cílů udržitelného rozvoje), s důrazem na sledování rozvoje „nad 
rámec HDP“. Příkladem je „Well-Being Framework Index“, jehož aplikace na 
podmínky ČR bude vzápětí představena na zasedání RVUR. 

Česká republika a OECD 

Místopředsednictví ČR na ministerském zasedání Rady OECD 

 Místopředsednictví ČR na letošním ministerském zasedání Rady OECD otevírá 
nejen možnost ovlivnit příspěvek organizace pro rozvojovou agendu po roce 2015. 
Poskytuje i další příležitost k lepšímu využití potenciálu OECD v ČR. 
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 Místopředsednické postavení posílí také úsilí ČR o „reformu OECD zevnitř“: změnit 
styl práce a nasměrovat činnost OECD k tématům, která jsou pro ČR důležitá. 
Jde např. o řešení nerovností, o analýzu dopadů příští průmyslové revoluce či o 
prosazení metod, umožňujících předvídat klíčové megatrendy a včas se na ně 
připravit. 

Tento aspekt je mimořádně důležitý vzhledem ke skutečnosti, že výsledky práce OECD 
mají nezanedbatelný dopad na tvorbu strategií, pravidel a legislativy EU. 

Inspirace z OECD pro ČR 

 ČR se účastní všech hlavních programů a projektů OECD, které mají vztah 
k tématice udržitelného rozvoje. Ministerská deklarace z r. 2001 byla jedním z hlavních 
impulsů pro zpracování první Strategie udržitelného rozvoje ČR z r. 2004. Program 
„zeleného růstu“ je trvalou inspirací jak pro státní správu, tak pro její partnery 
v soukromé sféře, akademické obci a občanské společnosti.  

 

 Připravovaný příspěvek OECD pro rozvojovou agendu po r. 2015 staví na řadě 
rozhodnutí a doporučení Rady OECD, ministerských deklaracích a prohlášeních. Tyto 
tzv. „instrumenty OECD“ uplatňuje a využívá i ČR; o jejich implementaci 
je každoročně informována vláda.  

 Z přehledů politik a hloubkových analýz dat OECD formuluje pro své členské země 
doporučení, jejichž účinnost lze zvýšit adresným zaměřením na potřeby ČR – to 
ovšem vyžaduje finanční zdroje a zejména politickou vůli a kapacity potřebné 
k realizaci doporučení v praxi. Příkladem může být MZd, které požádalo OECD o 
vypracování přehledu kvality zdravotní péče v ČR, či resort školství, pro nějž OECD 
připravila např. hloubkovou analýzu hodnotících systémů v našem vzdělávacím 
systému. 

Výzvy pro spolupráci ČR a OECD 

 Hlavním znakem přístupu OECD k rozvojové agendě po r. 2015 je důraz na celostní 
přístup a na koherenci sektorových strategií, politik a nástrojů. Pro řadu členských 
zemí – včetně ČR – je dosažení hladké meziresortní spolupráce velkou výzvou. MZV 
proto vítá, že RVUR tomuto aspektu věnuje vysokou pozornost. 

 MZV je připraveno nadále napomáhat oborovým gestorům a partnerům jak přenosu 
znalostí OECD do ČR, tak prezentaci příkladů dobré praxe ČR v OECD.  

K tomu je potřeba připomenout, že investice do spolupráce s OECD se vyplatí 
nejen z politického, ale také z ekonomického hlediska. Příkladem mohou být 
regionální programy OECD, např. program EUASIA zaměřený na posílení 
konkurenceschopnosti zemí euroasijského regionu. Výsledky regionálních programů 
využívají mezinárodní finanční instituce (Světová banka apod.) i Evropská unie pro 
přípravu svých grantových programů, v nichž pak lépe uspějí instituce a firmy států, 
které jsou do regionálních programů OECD aktivně zapojeny.  


