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Klíčové hodnoty OECD 
 
   Objektivní 
   Naše analýzy a doporučení jsou nezávislé a založené na důkazech. 
 
   Otevřená 
   Podporujeme debatu a sdílené porozumění kritickým globálním otázkám. 
 
   Smělá 
   Odvažujeme se zpochybňovat konvenční vědění na základě našeho vlastního 
 
   Průkopnická 
   Nacházíme a věnujeme se nově vzniklým i dlouhodobým výzvám. 
 
   Etická 
   Naše hodnověrnost se zakládá na důvěře, integritě a transparentnosti. 
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Angel Gurría, 
Generální tajemník OECD 

 

Předmluva 
 
 
Výročí jsou okamžikem, kdy je dobré se ohlédnout zpět i hledět kupředu. Padesáté výročí OECD je 
příležitostí pro opětovné ujištění se v tom, za čím si stojíme a o čem jsme. 
 
Od roku 1961 byla OECD politickým rádcem a průvodcem svým členským zemím v důležitých 
otázkách. Na faktech založené politické směrnice, jako je Strategie pro zaměstnání, hodnocení 
studentů PISA ve více než 70 zemích, a tematické přehledy zemí pomohly politikům a 
zainteresovaným stranám při provádění reforem. Naše průkopnická práce na klimatických změnách a 
používání ekonomických nástrojů pro dosažení globálních environmentálních cílů poskytuje užitečné 
nástroje k propojení „zeleného“ a „růstu“. Tato zkušenost bude velmi užitečná při vytváření Strategie 
zeleného růstu OECD v r. 2011.  
 
Během pěti minulých dekád OECD vytvořilo globálně uznané standardy a ustavilo efektivní procesy 
pro zajištění jejich implementace. 
 
Naše Směrnice pro nadnárodní podniky, Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací v 
daňové oblasti, naše Úmluva proti uplácení a náš monitoring toků pomoci jsou jen několika příklady 
toho, jak pomáháme vyvíjet lepší mezinárodní pravidla hry v zájmu silnější, jasnější a spravedlivější 
světové ekonomiky. 
 
OECD také dokázala, že je relevantní arénou pro diskuzi o globálních výzvách a pro nalezení 
společných řešení. Díky budování nové architektury globálního vládnutí, které je formováno změnami 
v celosvětovém ekonomickém prostředí, bude OECD ještě důležitější: skrze příspěvky do G-20 na poli 
silného, udržitelného a vyváženého rozvoje, zaměstnanosti a schopností, obchodu a investic, 
potravinové bezpečnosti, zdanění, inovací, boje proti korupci a rozvoje. Ale stejně tak díky 
otevřenějšímu a vstřícnějšímu OECD, přijímajícímu „na palubu“ nové členy a vytvářející nová 
partnerství s rozvíjejícími se ekonomikami a spolupracující více s rozvojovými zeměmi pro jejich 
prospěch.  
 
OECD bude i nadále považovat blahobyt občanů za svůj hlavní zájem. 
 
I po 50 letech je naším cílem pomáhat vládám členských a partnerských zemí při formulaci a 
implementaci lepších politik pro lepší život. 
 
Angel Gurría 
 
Generální tajemník 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
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OECD 

Spolupráce s partnery na vytváření silnější, jasnější a spravedlivější světové ekonomiky 

 
 
Co je OECD? Zkratka znamená Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj. Tato slova 
do značné míry shrnují naši činnost. V dnešním 
globalizovaném, vzájemně provázaném světě 
je multilaterální spolupráce důležitější, než 
kdy dříve. 
 
Ve zkratce je naší misí prosazovat politiky, 
které zlepší sociální a ekonomický blahobyt lidí 
na celém světě. Naše základy byly položeny 
v r. 1960, kdy 18 evropských zemí spolu se 
Spojenými státy a Kanadou spojilo své síly 
k vytvoření organizace pro globální rozvoj. 
Dnes je to již 34 zemí, které obepínají celou 
zeměkouli, od Severní a Jižní Ameriky přes 
Evropu až k asijsko-pacifickému regionu. 
Spolupracujeme také úzce s více než 100 
zeměmi, včetně nastupujících gigantů jako 
Čína, Indie, Brazílie, a stejně tak s Indonésií, 
Jihoafrickou republikou a rozvojovými 
ekonomikami z Afriky, Asie, Eurasie, Latinské 
Ameriky a Karibiku. Společně sdílíme jeden cíl 
- vybudovat silnější, čistější a spravedlivější 
svět.  
 
OECD představuje fórum, na kterém mohou 
vlády spolupracovat při sdílení zkušeností a  
hledání řešení společných problémů. 
Pracujeme s vládami, abychom zjistili, co řídí 
ekonomické, sociální a environmentální 
změny. Produkujeme vysoce kvalitní 
mezinárodně srovnatelná data a indikátory a 
vyvíjíme klíčové statistiky, které slouží k 
porozumění ekonomice. Měříme produktivitu 
a globální toky obchodu a investic. 
Analyzujeme a srovnáváme data, ze kterých 
předpovídáme budoucí trendy. Sledujeme  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
dynamiku růstu a rozvoje na úrovni 
mezinárodní, národní i regionální. 
Stanovujeme mezinárodní standardy pro 
různá odvětví, od bezpečnosti chemikálií a 
jaderných elektráren až po kvalitu okurek. 
 
Sledujeme i to, kolik lidé platí na daních a 
sociálním zabezpečení, a kolik mají volného 
času. Porovnáváme, jakým způsobem 
připravují vzdělávací systémy mladé lidi na 
moderní způsob života, a jak se důchodový 
systém postará o stárnoucí občany. Sledujeme 
i samotné vlády na všech úrovních; jak formují 
ekonomické, sociální i environmentální 
prostředí pro podnikání i občany, jak jsou 
otevřené a transparentní ve svých praktikách, 
jak napomáhají produkci a poskytování zboží a 
služeb, a jak jsou zodpovědné při řízení 
rozpočtů a financí. 
 
Doporučujeme politiky určené ke zlepšení 
života obyčejných lidí, které vycházejí z faktů a 
ze životních zkušeností. Spolupracujeme 
s obchodním sektorem prostřednictvím 
Poradního výboru pro průmysl a obchod při 
OECD (BIAC), a s pracovníky skrze Odborový 
poradní výbor (TUAC). Konzultujeme s dalšími 
organizacemi občanské společnosti, zvláště na 
každoročním Fóru OECD. Společným 
jmenovatelem naší práce je sdílený závazek 
pro udržitelný rozvoj, zaměstnanost a obchod, 
založený na mezinárodní spolupráci a 
zaměřený na blahobyt našich občanů. Zároveň 
s tím se snažíme ztížit život teroristům, 
daňovým podvodníkům a dalším lidem, kteří 
svou činností podrývají férovou a otevřenou 
společnost. 
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Nyní, při 50. výročí OECD, se zaměřujeme na 
pomoc vládám v pěti hlavních oblastech: 
 

• Vlády musí v první řadě obnovit 
důvěru v trhy a instituce a obchodní 
společnosti, díky kterým fungují. To 
vyžaduje lepší regulaci a efektivnější 
vládnutí na všech úrovních. 

• Vlády musí ozdravit veřejné finance, 
které jsou základem pro budoucí 
udržitelný ekonomický růst. 

• Zároveň hledáme cesty pro rozvíjení 
nových zdrojů růstu, jako jsou 
inovace, strategie „zeleného růstu“ 
přátelské k životnímu prostředí a 
rozvoj nastupujících ekonomik. 

• Pro podporu inovace a růstu musí být 
jedincům všech věkových kategorií 
zajištěna možnost rozvoje kompetencí 
k produktivní a uspokojivé práci i v 
budoucnu.  

• Potřebujeme podporovat všeobecný 
růst a udržitelný rozvoj v nastupujících 
a rozvojových zemích proto, aby 
nebyla v budoucnu žádná země závislá 
na pomoci. 

 
Tato témata se netýkají jen zemí OECD a 
poradit si s nimi bude vyžadovat posílení 
globální správy a spolupráce, zvláště na 
platformě G-20. OECD hraje klíčovou roli 
v podpoře G-20 díky analýzám a politickým 
doporučením, která se týkají různých výzev, 
jako je podpora silnějšího a vyváženějšího 
růstu, nebo stanovování lepších a 
efektivnějších přístupů k rozvoji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Podpis Konvence OECD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každoroční Setkání Rady Ministrů   

 

 1961-2011 
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Minulost, přítomnost a budoucnost OECD 

Lepší politiky pro lepší život 

 
 
OECD slaví 50. výročí, ale její kořeny sahají až 
do ruin poválečné Evropy. Lídři evropských 
zemí, vedeni rozhodnutím neopakovat chyby 
svých předchůdců po 1. světové válce, si 
uvědomili, že nejlepší cestou k zajištění 
trvalého míru je podporovat rekonstrukci a 
spolupráci, spíše než trestat poražené. 
 
Organizace pro evropskou hospodářskou 
spolupráci (OEEC) byla založena v roce 1947 za 
účelem administrace Marshallova plánu 
financovaného Spojenými státy, který byl 
určen k rekonstrukci válkou zničeného 
kontinentu. Jednotlivé vlády si postupně 
uvědomovaly vzájemnou provázanost svých 
ekonomik, a to otevřelo cestu období 
spolupráce, která měla změnit tvář Evropy. 
Kanada a USA byly povzbuzeny úspěchem 
spolupráce a vidinou jejího rozšíření na 
globální úroveň, a proto se připojily k OEEC při 
podpisu nové Úmluvy o OECD 14. prosince 
1960. OECD se oficiálně zrodila 30. září 1961, 
kdy Úmluva vstoupila v platnost.  
 
Připojovaly se i další země, počínaje 
Japonskem v r. 1964. Dnes se na sebe 34 zemí 

světa pravidelně obrací při identifikaci, analýze 
a diskuzi o problémech a při prosazování 
politik k jejich řešení. Bilance je pozoruhodná. 
Bohatství vyjádřené HDP na hlavu se v USA za 
50 let od vytvoření OECD takřka ztrojnásobilo. 
I další členské země zažily podobný, někdy i 
působivější pokrok. 
 
Stejně tak jsou na tom i země, které před 
několika desetiletími byly jen malými hráči na 
světové scéně. Čína, Indie, Brazílie nastupují 
jako noví ekonomičtí giganti. Většina zemí 
bývalého sovětského bloku také buď vstoupila 
do OECD nebo přijala její standardy a principy 
k dosažení společných cílů. Rusko vyjednává o 
svém členství v OECD, s Brazílií, Čínou, Indií, 
Indonésií a Jihoafrickou republikou máme v 
současnosti úzké vztahy prostřednictvím 
iniciativy „rozšířené spolupráce“. Celkem tedy 
může ke společnému jednacímu stolu 
zasednout 40 zemí, které představují 80% 
světového obchodu a investic, čímž organizaci 
přináleží stěžejní role při odpovídání na 
globální ekonomické výzvy. 
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Členské země OECD 
(s rokem vstupu) 

 
 
Austrálie (1971) 

Belgie (1961) 

Česká republika (1995) 

Dánsko (1961) 

Estonsko (2010) 

Finsko (1969) 

Francie (1961) 

Chile (2010) 

Irsko (1961) 

Island (1961) 

Itálie (1961) 

Izrael (2010) 

Japonsko (1964) 

Jižní Korea (1996) 

Kanada (1961) 

Lucembursko (1961) 

Maďarsko (1996) 

Mexiko (1994) 

Německo (1961) 

Nizozemí (1961) 

Norsko (1961) 

Nový Zéland (1973) 

Polsko (1996) 

Portugalsko (1961) 

Rakousko (1961) 

Řecko (1961) 

Slovensko (2000) 

Slovinsko (2010) 

Spojené státy americké (1961) 

Španělsko (1961) 

Švédsko (1961) 

Švýcarsko (1961) 

Turecko (1961) 

Velká Británie (1961) 
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Mezinárodní spolupráce 

Chybějící motivační prostředky 

 

 
 

OECD dosahuje výsledků především tím, že 

přesvědčuje vlády o tom, jak cenné je přijímat 

politiky, které jsou ve společném zájmu. 

Nevyplácí granty a nemá žádné disciplinární 

pravomoci kromě morálního apelu. Pokud 

politické návrhy vyžadují, aby mezinárodní 

spolupráce byla efektivní, dohoda musí být 

dosažena konsenzem. To je časově náročné, 

avšak konsenzus pomáhá zajišťovat, že již 

potvrzené dohody budou respektovány. 

 

Během minulých let byla OECD v popředí úsilí 

o vyřešení globálních výzev. Její Modelová 

konvence o daních tvoří základ pro více než 

3600 bilaterálních smluv o daních po celém 

světě. V OECD byly vytvořeny principy a rámce 

pro mnoho mezinárodních dohod o životním 

prostředí, jako například princip „znečišťovatel 

platí“ ze 70. let. V devadesátých letech OECD 

začala zkoumat, jak se vyrovnat se škodlivým 

efektem daňových rájů, což poskytlo skupině 

G-20 kvalitní podklady, aby proti nim tvrdě 

zakročila během finanční krize v r. 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace iniciovala v r. 1995 studii o 

významu internetové ekonomiky na veřejnou 

politiku, což bylo tři roky předtím, než byla 

založena společnost Google a šest let předtím, 

než společnost spustila prodej prvních akcií. 

 

Úspěchy a neúspěchy minulých let přinesly 

nové výzvy. Některé se, jak doufáme, podaří 

vyřešit snadno. Ozdravení veřejných financí 

není nemožný úkol, k jeho splnění však bude 

třeba postupovat tvrdě. Obnovení 

ekonomického růstu může pomoci ke snížení 

nezaměstnanosti.  

 

Nedávné události však nabádají k dalšímu 

zkoumání základních ekonomických témat. 

Během krize vyplavaly na povrch nedostatky 

ve fungování finančních institucí a trhů, a 

rovněž se projevila selhání při řízení. Obnovení 

důvěry v tržní ekonomiku, efektivní regulaci a 

posílenou etiku podnikání se stalo nezbytností 

pro občany, ekonomiku i pro naši budoucnost. 
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Některé z hlavních úspěchů OECD 
 
 
1958 

- Vzorová úmluva pro zdanění příjmu a 
kapitálu 
- Standardy OECD pro semena, ovoce a 

zeleninu 

1959 
- Standardní kódy OECD pro oficiální 

testování zemědělských a lesnických 
traktorů 

1961 
- Kodex OECD o liberalizaci kapitálových 

pohybů a běžných neviditelných operací 
1963 

- Příručka Frascati 

1972 
- Princip „Znečišťovatel platí“ 

1976 
- Směrnice OECD pro nadnárodní podniky 

1978 
- Ujednání o oficiálně podporovaných 

vývozních úvěrech 
1979 & 1995 

- Směrnice OECD o převodních cenách 
1980 

- Směrnice OECD o ochraně soukromí 

1981 
- Vzájemné uznávání údajů při hodnocení 

chemických látek 
1987 

- Odhady výše podpor producentům (PSE) 
pro měření podpory do zemědělství 

1994 
- Strategie zaměstnanosti OECD 

1997 
- Úmluva proti uplácení 

1998 
- Doporučení o účinném postupu proti 

tvrdým kartelům 

1999 
- Principy OECD pro správu a řízení 

podniků 
- Směrnice k ochraně spotřebitelů na 

internetu 

2000 
- První seznam OECD daňových rájů 
- Program OECD pro mezinárodní 

hodnocení studentů (PISA) 

 
 

 
 
2001 

- Doporučení o uvolnění pomoci pro 
nejméně rozvinuté země 

2005 
- Cesta k růstu 
- Směrnice OECD pro správu a řízení 

společností ve vlastnictví státu 
- Pařížská deklarace o efektivitě pomoci 

2007 
- Proces k přistoupení Chile, Estonska, 

Izraele, Ruské federace a Slovinska 
- Iniciativa rozšířeného zapojení (Brazílie, 

Čínská lidová republika, Indie, Indonésie, a 
Jihoafrická Republika) 

- Pozvánky na summity G-8 

2008 
- Deklarace o fondech svrchovaného 

majetku 

2009 
- Globální fórum pro transparentnost a 

výměnu informací v daňové oblasti 
- Směrnice  OECD o lidských biobankách a 

databázích genetického výzkumu 
- Strategická reakce OECD na krizový vývoj 
- Pozvánky na summity G-20 
- Politické pokyny k začlenění adaptace na 

změny klimatu do rozvojové spolupráce 

2010 
- Deklarace OECD o slušnosti, bezúhonnosti 

a transparentnosti 
- Směrnice OECD o odpovědném využívání 

nerostných surovin z vysoce rizikových 
oblastí a z oblastí postižených konfliktem 

- Inovační strategie OECD 
- Směrnice o dobré praxi ve vnitřních 

kontrolách, etice a dodržování 
- Doporučení OECD o principech pro 

transparentnost a integritu v lobbingu 

2011 
- Porozumění v leteckém sektoru (ASU) 
- Strategie zeleného růstu OECD 
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„Vzniká nová architektura 

globální správy, která 

bude reflektovat měnící se 

ekonomickou realitu. 

Pokrizová role G-20 

ukazuje, že soustředění sil 

je stále důležitější pro 

globální správu. To je 

pozitivní vývoj. Snaha o 

vyšší otevřenost a 

reprezentativnost všech 

institucí by měla být 

zachována.“ 

 
Perspektivy globálního 
rozvoje 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obnovení důvěry a posílení kontroly 

Urgentní úkol 

 
 
 
 
 

Po nejhorší krizi v několika desetiletích je 
jedním z nejdůležitějších úkolů pro vlády 
obnovit důvěru ve finanční trhy a ve správu 
tržní ekonomiky. Po pádu finančních systémů 
milionům lidí zmizely úspory a poklesly životní 
standardy. Lepší řízení a posílená regulace jsou 
nezbytnými prvky pro znovunabytí důvěry ve 
finanční trhy. 
 
OECD byla od svého založení vždy pro 
spravedlivé a otevřené trhy. Kodex liberalizace 
kapitálových pohybů, přijatý v r. 1961 stanovil 
účastnickým zemím povinnost zachovat volný 
pohyb kapitálu a zároveň poskytovat flexibilitu 
ve zvládání situací ekonomické a finanční 
nestability. Pak následovaly mnohé další 
dohody k podpoře mezinárodních investic a 
k propagaci korektního obchodního jednání.  
 
Jedna z nejdůležitějších dohod, Směrnice 
OECD pro nadnárodní podniky, publikovaná 
jako součást Deklarace OECD o mezinárodních 
investicích a nadnárodních podnicích, byla 
uzavřena v r. 1976 a od té doby je pravidelně 
aktualizována. Směrnice obsahují i 
mechanizmus, který může využít občan pro 
vznesení stížnosti na nesprávné podnikatelské 
jednání. Ačkoli směrnice nejsou právně  
 
 
 

závazné, fungují jako měřítko korporátní 
zodpovědnosti. Byly vytvořeny jako odpověď 
na řadu tehdejších pochybností vznikajících na 
základě aktivit nadnárodních korporací 
v rozvojových zemích, a i nadále tvoří měřítko 
pro závazek společností k etickému řízení.  
 
Investice, konkurence a trhy jsou celosvětové, 
a snaha udržet je spravedlivé a otevřené musí 
být také celosvětová. Tento přístup je klíčový 
pro další z nástrojů OECD, Úmluvu proti 
uplácení zahraničních veřejných činitelů 
v mezinárodních obchodních transakcích z r. 
1997. Tato smlouva je právně závazná, celkem 
38 zemí, mezi nimi všechny členské země 
OECD, se v ní zavázalo ke stíhání společností, 
které se provinily uplácením vládních úředníků 
s cílem získávat státní zakázky. Kriminalizací 
aktu uplácení tak Úmluva OECD přenáší boj 
proti úplatkářství do všech koutů světa. 
 
OECD také stojí v popředí boje proti 
zneužívání bankovního tajemství společnostmi 
i jedinci, kteří se snaží vyhnout daňovým 
povinnostem ve svých domovských zemích. 
Spolupracuje s Finančním akčním výborem 
(FATF), čímž spojuje jak členské, tak i 
nečlenské země OECD v boji proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu. 
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„Principy OECD pro správu a řízení podniků“, 
poprvé vydané r. 1999 a podrobované 
pravidelnému přezkoumání, stanovují 
odpovědnosti správních rad i jejich 
jednotlivých členů. Organizace také poskytuje 
platformu pro podporu spolupráce mezi 
daňovými úřady a soudními orgány pro lepší 
koordinaci postupu při pronásledování 
nezákonných aktivit. 
 
OECD také uznává, že vzájemný kontakt mezi 
veřejnou a soukromou sférou představuje 
prostor pro korupci. Spolupracujeme 
s vládami na definování standardů a 
integritních praktik v oblastech jako zadávání 
veřejných zakázek a lobbingu, a na prevenci 
střetu zájmů, které mohou vznikat z vazeb 
úředníků na soukromý sektor, ať už v průběhu 
jejich funkčního období, nebo po jeho 
skončení. 
 
Cílem těchto aktivit je zaručit čisté a 
zodpovědné chování veřejného i soukromého 
sektoru v zájmu spravedlivější společnosti. 
Integrita podnikání, trhů a veřejné správy je 
klíčová pro vitalitu a stabilitu ekonomik. Jak 
ukázala finanční krize, banky jsou něčím víc, 
než jen zprostředkovatelem mezi podniky a 
investory. Banky mají vliv na reálnou 
ekonomiku a mají zodpovědnost vůči svým 
klientům, včetně řadových střadatelů. Stejně 
tak firmy mají odpovědnost vůči svým 
akcionářům, zaměstnancům a společnosti, 
v níž fungují. Vlády mají povinnost zacházet 
férově a otevřeně se svými občany, podniky i 
finančními institucemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vyjednávání nových pravidel pro mezinárodní 
podnikání a finance bude složité a zdlouhavé. 
Bude k tomu třeba mezinárodní spolupráce a 
závazek na straně vládních úředníků a politiků 
stejně jako dalších účastníků včetně 
podnikatelského sektoru a občanské 
společnosti. Lepší ochrana spotřebitelů ve 
styku s bankami a finančními institucemi 
například posílí důvěru ve finanční trhy. Ale 
konečný cíl je ambicióznější. Skrze spolupráci 
s vládami a občanskou společností chceme 
dosáhnout spravedlivější společnosti, ve které 
se občané budou cítit bezpečně a půjdou za 
svými cíli beze strachu, že jim systém 
neposkytne oporu. 
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„Není to jen otázka úspor 

nebo stimulů, ale také 

pečlivého zacílení a 

načasování politik 

k dosažení zdravějších 

financí i udržitelného 

růstu. Je to ohromná 

výzva, a my ji musíme 

zvládnout.“  

 
Angel Gurría, 
generální tajemník OECD  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Návrat k vyváženému růstu  

Snaha o obnovení vládních financí a vyvážení světové ekonomiky  

 
 
 
 
 

Ekonomická krize ukázala zásadní výrazné 
propojení nerovnováh ve světové ekonomice. 
Vysoká míra spekulací spolu 
s podhodnoceným rizikem vytvořila bublinu na 
trzích financí a nemovitostí. Když bublina 
splaskla, bilance finančních institucí se dostaly 
do nerovnováhy. Vnější pozice v jednotlivých 
zemích se široce rozcházely, kapitálové trhy v 
zadlužených zemích byly nadhodnoceny. 
Následné finanční turbulence a recese 
způsobily gigantické fiskální deficity a nárůst 
veřejného dluhu.  
 
Na pozadí vzrůstající nezaměstnanosti a stále 
křehkých finančních systémů narůstá riziko 
svrchovaných dluhů, ovšem vlády nadále musí 
poskytovat nákladné služby a vytvářet a 
stimulovat podmínky pro dlouhodobý růst. 
Zároveň s tím musí prosazovat finanční 
reformu tak, aby posílila stabilitu finančního 
systému. 
 
Vysoká, nesnižující se nezaměstnanost, zvláště 
mezi mladými lidmi, a zadluženost vlád jsou 
hlavními politickými tématy ve většině 
rozvinutých ekonomik. Vytrvalost vnějších 
nerovnováh a nárůst  kapitálových toků 
z rozvinutých ekonomik, kde je monetární 
politika výjimečně uvolněná, do rychle 
rostoucích, nastupujících ekonomik mohou 
působit jako globálně destabilizující síly. 
Nastupující ekonomiky rovněž potřebují 
potlačit inflační tlaky spojené s omezeními 
v nabídce a s vysokými cenami komodit a 
potravin, a zároveň s tím snižovat nerovnosti a 
prosazovat všeobecnou obnovu. 

Položení základu pro návrat 
k makroekonomické stabilitě vyžaduje obtížná 
rozhodnutí pro většinu nejvyspělejších zemí. 

Pro dosažení fiskální konsolidace, nezbytného 
procesu, jak dostat zpět pod kontrolu veřejné 
rozpočty, je třeba podstoupit nelehkou 
politickou volbu v otázce veřejných příjmů a 
výdajů. Je třeba přehodnotit systém sociálního 
zabezpečení tak, aby nedocházelo k plýtvání a 
aby vzrostly pobídky k práci, a rovněž snížit 
mzdy ve veřejném sektoru. Zároveň je 
nezbytné obnovit zdravý finanční systém, 
který sníží riziko budoucích ztrát a uvolní 
nezbytné finanční prostředky pro budoucí 
ekonomický růst. Rozvinuté ekonomiky musí 
sladit fiskální konsolidaci s trvalým růstem.  
 
Pro tento účel a pro dosažení růstu jsou 
nezbytné strukturální politiky, včetně inovací a 
zeleného růstu. Strukturální reforma je 
nezbytnou součástí i pro nastupující 
ekonomiky, zajistí plné využití všech výhod 
nových zdrojů růstu a opět vyrovná světovou 
ekonomiku.  Například nastupující země, 
vykazující vnější přebytek potřebují rozvinout 
systémy sdílení sociálních rizik, aby omezily 
nadměrné spoření domácností a rozvinuly 
jejich domácí finanční systémy k usnadnění 
financování domácích podnikatelských 
investic. Tyto reformy také pomohou zvýšit 
odolnost zemí proti finančním šokům a tak 
snížit potřebu vlastního zajištění za pomoci 
masivní kumulace mezinárodních rezerv. 
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V OECD se země učí jedna od druhé 
identifikací nejlepší praxe a hledáním řešení 
společných problémů, současně však berou 
v úvahu možnosti přesahu efektů z jedné 
země nebo skupiny zemí do jiných. Pravidelné 
Ekonomické přehledy každé členské země (a 
vybraných nečlenských zemí) hodnotí 
ekonomický výkon a poskytují politická 
doporučení díky dlouhodobému a všeobecně 
přijímanému procesu vzájemného hodnocení. 
Výbor pro hospodářskou politiku, fórum 
vysokých úředníků z ministerstev financí, 
hospodářských ministerstev a centrálních 
bank, poskytuje politická doporučení v 
makroekonomických a strukturálních 
otázkách. 
 
V tomto kontextu je třeba zmínit dva 
dokumenty. Ekonomický výhled (Economic 
outlook), vycházející dvakrát ročně, analyzuje 
ekonomickou situaci a krátkodobé vyhlídky; a 
každoroční publikace Cesta k růstu poskytuje 
katalog doporučení ke strukturálním 
reformám v jednotlivých zemích spolu 
s kontrolním seznamem a údaji, jak na ně 
která země reagovala. OECD také přispívá do 
G-20, nejdůležitější globální platformy pro 
koordinaci hospodářských a finančních politik.    
 
Jedním z největších tlaků na veřejné rozpočty 
bude stárnutí populace, za které do velké míry 
vděčíme lepší zdravotní péči. Dobrou zprávou 
pro jednotlivce i rodiny ovšem je, že „to není  
jen otázka úspor nebo stimulů, ale pečlivého 
zacílení a načasování politik k dosažení 
zdravějších financí i udržitelného růstu. Je to 
ohromná výzva, a my ji musíme zvládnout,“ 
říká Angel Gurría, generální tajemník OECD.  
 
Na pomoc vládám při jejich každodenní tvorbě 
rozpočtu vyvíjí Pracovní skupina vysokých 
rozpočtových úředníků Principy pro vytváření  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
rozpočtů, které pokrývají klíčové oblasti jako 
jsou fiskální pravidla, ekonomické předpovědi, 
střednědobé rámce výdajů, rozpočtování 
„shora dolů“ a dlouhodobé rozpočtové 
prognózy. Vlády, které tyto principy přijmou, 
se zavazují ke sdílení informací o svých 
strategiích fiskální konsolidace, a 
k poskytování pravidelných aktualizací jejich 
vlivu na veřejné finance. 
 
OECD také podporuje vlády při strategickém 
vytváření domácích i mezinárodních daňových 
politik, i při zvyšování efektivity a účinnosti 
jejich daňové správy tak, aby při ozdravování 
veřejných financí nebyl ohrožen ekonomický 
růst. Tato práce pomáhá zemím vyvinout 
daňové reformy orientované na růst, které se 
snaží nejen minimalizovat deformace 
způsobené daňovým systémem, ale i vytvořit 
co nejméně překážek investicím, inovacím, 
podnikání a dalším hnacím motorům 
hospodářského růstu. 
 
Pokud dojde k dosažení cílů v těchto 
oblastech, vlády budou mít lepší veřejné 
finance, a jedinci se budou těšit ze 
spravedlivějšího daňového systému s lépe 
zajištěnými důchody a efektivnějšími 
veřejnými službami.  
 
Podporujeme také síť fiskálních vztahů, která 
má za cíl zajistit, že dobrá praxe v daňové 
politice a rozpočtování odpovídají na kritické 
výzvy, kterým čelí místní i regionální správy. 
Spolehlivé rozpočtování spolu s účinnějším 
poskytováním veřejných služeb by 
dlouhodobě mělo znamenat stabilnější 
společnosti, šťastnější občany a produktivnější 
a plnohodnotnější životy. 
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„Pro restartování 

ekonomiky potřebujeme 

nové zdroje růstu, 

poháněné inovacemi a 

zelenými trendy spotřeby a 

produkce. Nový model 

růstu pro 21.století 

vyžaduje silnou sociální 

dimenzi. Krize odhalila 

zejména potřebu 

inovativnějšího vytváření 

sociální politiky“ 

  

Angel Gurría, 
generální tajemník OECD  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nové zdroje růstu 21. století  

Podpora inovací a zeleného růstu  

 
 
 
 
 

Nové způsoby organizace našeho života se 
mění s tím, jak produkujeme a konzumujeme. 
V budoucích letech náš čekají pozoruhodné 
vynálezy díky nepředvídatelnému vývoji vědy 
a technologií a ty vytvoří nové příležitosti ke 
zvýšení prosperity. Využíváním nových 
technologií v reakci na sociální a ekonomické 
potřeby můžeme podpořit ekonomickou 
aktivitu a vytvářet nová pracovní místa. 
 
Abychom se vyvarovali opakování chyb 
z minulosti, musíme být také opatrní. 
K úplnému zotavení potřebujeme ekonomický 
růst, který nebude narušovat životní prostředí 
a prohlubovat společenské rozdíly a regionální 
nerovnováhy. Znamená to tedy vybrat si cestu 
radikálně odlišnou od té, kterou si vybraly 
země v rámci industrializace v průběhu 19. a 
20. století. 
 
Inovace jsou klíčem k environmentálnímu a 
společensky udržitelnému „zelenému“ růstu. 
Jednou z hlavních výzev bude chránit a 
zachovat ekosystém, na kterém závisí náš 
blahobyt. V boji proti klimatickým změnám, 
úbytku biodiverzity a jiným formám degradace 
životního prostředí máme každý svoji roli. 
 
Inovační strategie z dílny OECD nabízí návod, 
jak   pomocí  politik   podporovat   inovace   ve  
 
 
 
 

všech odvětvích ekonomiky. Strategie 
zeleného růstu dává návod, jak podporovat  
zelený růst. Vlády rozvinutých i rozvojových 
ekonomik musí zmocnit společnosti i 
jednotlivce, aby participovali na zeleném 
růstu. To bude znamenat odstranění překážek 
ve vstupu a komercializaci nových technologií 
a rozvinutí nových způsobů výroby. Bude také 
třeba přesvědčit lidi, že mají pracovat a žít 
jiným způsobem. 
 
Energetika a doprava budou mezi prvními 
cílovými sektory zelenějšího růstu. Budou jím 
ovšem dotčeny všechny sektory – od 
územního plánování až po zemědělství. Rolí 
OECD bude pomoci vládám nastavit základní 
pravidla a vytvořit vhodný tržní rámec pro 
mobilizování talentu a citu pro podnikání. 
Trendy korporátní i spotřebitelské poptávky, 
usměrněné v případě potřeby zelenými 
daněmi a cenou zdrojů, mohou pomoci 
nasměrovat inovační snahy do sektorů, kde je 
možné dosáhnout nejhmatatelnějších 
environmentálních výsledků. Nedávná studie 
OECD ukazuje, že přední firmy se stále víc 
přiklánějí k  „nízkouhlíkovému modelu 
podnikání“, kdy nejprve změří své emise 
skleníkových plynů a poté přijmou opatření 
k jejich snížení. 
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Vládní podpora výzkumu a vývoje je nezbytná 
hlavně v počátečních fázích vývoje nákladných 
průlomových technologií jako jsou např. 
masivní systémy ukládání energie, 
potřebné k využívání obnovitelných zdrojů. 
Jakmile jednou přiblížíme zelené technologie 
trhu, podniky se samy ujmou vedení. 
 
Nové příležitosti mohou znamenat nová rizika 
a v této oblasti je také místo pro práci OECD. 
Globalizovaný svět vyžaduje jasný rizikový 
management jak na národní, tak nadnárodní 
úrovni. Vlády chtějí vědět, jak co nejlépe 
předcházet katastrofickým událostem. Chtějí 
také vědět, jak se mohou lépe připravit pro 
případ, že taková událost nastane. Regulace 
mohou pomoci vytvořit odolnější ekonomiky a 
společnosti. To však vyžaduje kapacitu, 
přípravu a řádné posouzení, stejně jako 
vhodné pobídky. Ve většině případů je také 
nezbytná mezinárodní spolupráce. 
 
Od r. 2003 přispívá do debaty o hlavních 
rizicích 21. století  prostřednictvím svého 
programu „International Futures“ (IFP) 
studiemi, které se zaměřují na konzistentnost, 
efektivitu a otevřenost systémů řízení rizik 
v členských zemích OECD. Další programy 
OECD pravidelně hodnotí výhody a nevýhody 
komerčních a technologických inovací. 
V současnosti OECD studuje zdravotní a 
bezpečnostní aspekty nanomateriálů, 
drobných  částeček,  které  mohou  být použity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
při inovacích ve zdravotnictví, chemickém 
průmyslu i jiných oblastech. Před několika lety 
zorganizovala sérii konferencí s vládami, vědci 
a organizacemi občanské společnosti, aby 
společně posoudili rizika a výhody používání 
geneticky modifikovaných organizmů (GMO) 
v potravinách. 
 
Tyto aktivity jsou součástí průkopnické role 
OECD, který pomáhá vládám při podpoře 
inovací, a zároveň chrání zdraví veřejnosti a 
životní prostředí. Odměna za úspěch v rozvoji 
ekonomiky založené na zeleném růstu bude 
značná. Budeme žít v čistším a zdravějším 
prostředí, naše ekonomiky budou lépe 
prosperovat a naše společnosti budou 
bezpečnější a lépe zajištěné. 
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„Vědomosti jsou hlavním 

hybatelem současné 

globální ekonomiky. Země 

potřebují zapojit inovace a 

podnikání do stimulace 

růstu a zaměstnanosti. To 

je klíčem k udržitelnému 

růstu životních 

standardů.“  
 
Angel Gurría, 
generální tajemník OECD 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vytváření budoucnosti  

Podpora zaměstnanosti a dovedností  

 

 

 
Jednou z  nejpalčivějších výzev pro vlády je 
čelit vysoké nezaměstnanosti. Pracovní krize 
vyvolala v zemích OECD obavy, že mladí lidé, 
kteří vstupují v současnosti na pracovní trh, by 
se mohli stát „ztracenou generací“. Většina 
zemí během krize zachovala nebo rozšířila 
programy na pomoc nezaměstnaným při 
hledání práce. Nyní je třeba, aby země 
investovaly do vzdělání, zvláště u lidí s nízkou 
kvalifikací, či schopnostmi, které neodpovídají 
požadavkům moderní doby. 
 
OECD má za sebou nemálo zkušeností 
s poradenstvím pro vlády při zefektivňování 
politik zaměstnanosti. Studie OECD o 
zaměstnanosti, vydaná v r. 1994, a Strategie 
zaměstnanosti OECD, zahájená o dva roky 
později, přispěly k růstu zaměstnanosti 
pomocí souboru politických doporučení 
založených na důkazech, jak by země OECD 
mohly vytvořit více a lepších pracovních míst. 
Vedle volání po větší přizpůsobivosti ve 
mzdách, pracovní době a odchodu na penzi, a 
po reformě poskytování jistot v zaměstnání a 
benefitů v nezaměstnanosti, se OECD snaží 
přimět vlády k větší aktivitě při návratu 
nezaměstnaných do práce, přijímat opatření 
pro zvyšování schopností a kompetencí 
pracovníků a rozšiřovat užívání nových 
technologií. V r. 2006 aktualizovaná Strategie 
zaměstnanosti zhodnotila dosavadní pokrok, a 
její autoři poukázali na snížení průměrné míry 
nezaměstnanosti v zemích OECD. Více žen se  

 
zapojilo do pracovního procesu a v mnoha 
zemích zůstávali starší lidé déle v zaměstnání.  
 
Některé výzvy zůstávají i nadále aktuální. Míra 
nezaměstnanosti mezi mladými lidmi do 24 let 
byla třikrát vyšší, než u mužů mezi 25 a 54 
lety. Míra nezaměstnanosti u dětí imigrantů 
byla 1,6krát vyšší, než u ostatních dětí. Ženy 
byly také znevýhodňovány. V zemích OECD 
stále vydělávají průměrně o 18% méně než 
muži, jen asi jedna třetina manažerských pozic 
je obsazena ženami a mnohem víc žen pracuje 
na částečný úvazek. 
 
Dobře cílená opatření jsou tedy nezbytná ke 
snížení nezaměstnanosti a podzaměstnanosti 
v ekonomikách OECD, a zároveň je nezbytné 
snížit bezprecedentní fiskální deficity. Daňové 
prázdniny a další výhody pro firmy, které 
zaměstnávají lidi nezaměstnané déle než rok, 
jsou jen krátkodobým zmírněním. 
Potřebujeme usnadnit mobilitu pracovníků a 
zjednodušit přesun z klesajícího do rostoucího 
sektoru, stejně jako z jednoho místa na druhé. 
Potřebujeme rozvinout společnosti, kde 
diverzita je výhodou, a ne překážkou, a zlepšit 
systémy péče o děti, aby ženy nemusely 
bezpodmínečně volit mezi zaměstnáním a 
rodinou. Potřebujeme lepší rovnováhu mezi 
životem a prací, aby každý z nás mohl žít 
kreativnější, produktivnější a plnohodnotnější 
život. 
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Technologie nám pomůže. Jedním z 
nejvýraznějších posunů uplynulého půlstoletí 
byla změna ve znalostní náročnosti 
ekonomiky. Elektronika změnila způsob práce 
lidí ve všech možných doménách, od pokladen 
v supermarketech, kde laserové snímače 
propojené s počítačovou sítí spočítají účet a 
sledují zásoby, až po operační sály nemocnic, 
kde zobrazení v reálném čase a roboti 
umožňují lékařským týmům provádět 
chirurgické zákroky v mozku, které by byly 
ještě před pár lety nemožné, nebo příliš 
nebezpečné.  
 
Mnoho pracovníků z tradičních průmyslových 
sektorů však ví, že technologie mohou vedle 
vytváření nových příležitostí pracovní místa i 
rušit. OECD radí svým členům, aby nestáli 
pokroku v cestě, ale aby naopak podporovali 
společnost k maximálnímu využití přínosů, 
které technologie přinášejí. Jedním z dalších 
kroků OECD, který vychází z Inovační strategie 
a Strategie zaměstnanosti, bude vyvinout 
Strategii dovedností, která pomůže tvůrcům 
politik určit a vyhodnotit schopnosti klíčové 
pro budoucnost založenou na „celoživotní 
zaměstnatelnosti a celoživotním vzdělávání“. 
Nové přístupy ve vzdělání, výzkumu a výcviku 
umožní lidem rozvíjet jejich schopnosti a 
koncepce nezbytné na cestě 
k produktivnějšímu způsobu práce. 

 
 
 
 
 

  
 
V dnešní globální ekonomice stojíme na prahu 
ohromujících změn. Z pokroku ve vědě a 
technologiích může těžit každý a rozšiřující se 
světová populace přináší mnohé příležitosti. 
Nové, otevřenější a na kreativitu zaměřené 
vzdělávací systémy vedou k většímu počtu 
lepších pracovních míst. Využijeme-li 
intelektuálních schopností zdravější, 
početnější a vzdělanější světové populace, 
můžeme zlepšit prosperitu a vytvořit 
spravedlivější svět pro všechny.
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“Nerovnost mezi muži a 

ženami omezuje nejen 

ženy, ale i ekonomický a 

sociální rozvoj celých 

společností. V boji proti 

chudobě v rozvojových 

zemích a pro dosažení 

Rozvojových cílů tisíciletí 

Překonat diskriminaci je 

důležité.“  
 
Atlas OECD o genderu 
a rozvoji, 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Za hranice rozvojové spolupráce 

Rozšiřování potenciálu  

 
 
 
 
 

Rozvojová spolupráce a dialog byly základem 
původní mise OECD, částečně inspirované 
evropskou poválečnou zkušeností s 
Marshallovým plánem, který ukázal efektivitu 
pomoci a hospodářské spolupráce. Výbor pro 
rozvojovou spolupráci (DAC), spojující 
dárcovské vlády a multilaterální organizace, 
byl jedním z prvních orgánů, které začaly 
fungovat po formálním založení OECD.  
Zanedlouho poté bylo vytvořeno Rozvojové 
centrum OECD. To bylo inspirováno výzvou 
prezidenta Kennedyho k vytvoření styčného 
bodu, kde se rozvojové a rozvinuté země 
budou moci „setkávat, aby se věnovaly 
společným problémům ekonomického 
rozvoje“. Rozvojové centrum i dnes podporuje 
debatu a diskuzi a hledá kreativní politická 
řešení nových globálních otázek a rozvojových 
výzev. Následovaly další instituce, včetně 
Klubu pro Sahel a západní Afriku, hostující 
v OECD od r. 1976, a od r. 2006 také Fórum 
pro africké partnerství. Obě tyto instituce 
ilustrují závazek OECD ve spolupráci 
s africkými partnery a v podpoře jejich 
rozvojových snah.  
 
OECD funguje jako „hlídací pes“ oficiální 
rozvojové spolupráce (ODA), monitoruje údaje 
o pomoci a urguje dárce, aby dostáli svým 

závazkům. DAC, podporovaný Direktorátem 
pro rozvojovou spolupráci (DCD), monitoruje 
výkonnost rozvojové spolupráce svých členů 
pomocí vzájemného hodnocení, v nichž se 
každý člen může vyjadřovat k politikám 
ostatních.  
 
DAC pracoval na vylepšení efektivity ODA 
pomocí řady iniciativ, včetně úspěšné 
kampaně za přesvědčení členů DAC, aby 
omezili „vázanou pomoc“ – omezení, která 
nutí příjemce pomoci, aby si kupovali zboží a 
služby od určitých dodavatelů. Současnější 
iniciativou je Pařížská deklarace o efektivitě 
pomoci z r. 2005, významný milník na cestě 
k tomu, aby si rozvojové země stanovovaly 
samy priority v rozvojové spolupráci. 
 
Po celou svou historii OECD pomáhalo 
prosadit důležitost silných institucionálních a 
sociálních základů při budování dlouhodobé 
prosperity. V r. 1996 zpráva DAC Formování 
21. století jasně stanovila řadu ambiciózních 
rozvojových cílů, včetně snížení počtu lidí 
žijících v extrémní chudobě na polovinu do r. 
2015. Tyto cíle se s několika úpravami a 
doplněními staly základem Rozvojových cílů 
tisíciletí. 
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V současnosti OECD pokračuje ve spolupráci 
s rozvojovými zeměmi, zvláště nestabilními 
státy, na podpoře a posílení jejich institucí, a 
vychází při tom z expertíz  
celé OECD, nejen z oblastí, které jsou tradičně 
spjaty s rozvojem. Podporuje budování kapacit 
v takových oblastech, jako „podpora na rozvoj 
obchodu“, jejichž cílem je zajistit rozvojovým 
zemím co nejvíce obchodních příležitostí, a 
identifikovat způsoby k posílení veřejných 
služeb a infrastruktury. Také spustila nový 
ambiciózní Program pro daně a rozvoj, který 
pracuje s rozvojovými zeměmi na mobilizaci 
dalších finančních zdrojů na rozvoj pomocí 
posilování kapacity daňových správ. V otázce 
rovnosti mužů a žen pomohly iniciativy jako 
SIGI Index Rozvojového centra objasnit 
způsoby, kterými právní a sociální instituce 
potlačují ženy a brání jim v kompletním 
vykonávání jejich sociální a ekonomické role.  
 
Stejně jako v ostatních oblastech své činnosti 
se OECD i v rozvoji snaží vytvořit širokou 
vědomostní základnu pro čelení rozvojovým 
výzvám. Perspektivy globálního rozvoje a 
Ekonomické přehledy Afriky, Latinské Ameriky 
a Jihovýchodní Asie, které vydává Rozvojové 
centrum, představují jedinečné zdroje analýzy 
ekonomických, sociálních a politických 
pokroků v rozvojových a nastupujících zemích.  
 
Světová ekonomika se za 50 let existence 
OECD transformovala. Jen málo zemí to 
dokládá lépe než Jižní Korea: kdysi příjemce 
pomoci, v r. 2009 vstoupila do DAC jako 
dárcovská země. Obzvláště za posledních 20 
let jsme svědky velkých změn, jako např.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
rychlý ekonomický vzestup zemí jako Čína a 
Indie. Tento vývoj přispěl k obnovení zájmu na 
spolupráci jih-jih a podtrhává důležitost co 
nejvyšší míry inkluzivity v dalším postupu 
OECD.  
 
V r. 2010 byly tyto změny reflektovány při 
vytváření Rozvojového konsenzu ze Soulu, 
který váže země G-20 k „partnerské spolupráci 
s rozvojovými zeměmi… ve snaze vybudovat 
kapacity k dosažení a maximalizace jejich 
růstového potenciálu“. Skupina G-20 uznala 
dlouholetou zkušenost OECD a požádala ji o 
spolupráci při vytváření tohoto konsenzu a o 
účast na jeho implementaci. V tomto duchu je 
OECD v procesu vytváření nové široké 
rozvojové strategie, mezi jejímiž cíli je zvýšit 
koherenci politik pro rozvoj a posílit globální 
partnerství k podpoře vzájemného učení. 
V návaznosti na prvotní misi OECD, kterou byl 
rozvoj, zůstává toto téma i nadále strategickou 
prioritou pro organizaci, která si na výročním 
50. ministerském zasedání v květnu 2011 
určila své nové mezníky. 
 
 

Rozvojové cíle tisíciletí 
 

1. Vymýtit extrémní chudobu a hlad 
2. Dosáhnout všeobecného základního 

vzdělání 
3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit 

postavení žen 
4. Snížit dětskou úmrtnost 
5. Zlepšit zdraví matek 
6. Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným 

nemocem 
7. Zajistit udržitelnost životního prostředí 
8. Vytvořit globální partnerství pro rozvoj 
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Zemědělství  

Od přídělů k nadbytku 

 

Zemědělství bylo jedním z hlavních témat 
diskuze v počátečních letech existence OECD. 
Potravinové příděly skončily v Evropě jen 
několik let před založením organizace a 
hlavním cílem vlád bylo povzbudit 
zemědělskou produkci. 
 
V současnosti se obavy o dodávky potravin 
objevují znovu, tentokrát v globálním měřítku. 
 
Téměř miliarda lidí hladoví a ceny potravin 
jsou hlavní starostí pro mnoho dalších lidí. 
Existují obavy, že narůstající světové bohatství 
může ztížit globální potravinové zajištění, 
protože stále více lidí přijímá západní 
stravovací návyky. I konzervativní předpovědi 
demografických, socio-ekonomických a 
environmentálních trendů dávají tušit, že 
poptávka po potravinách v blízké budoucnosti 
výrazně vzroste. Zemědělská půda sloužící 
k produkci potravin se ocitne pod vyšším 
tlakem se vzrůstající urbanizací, degradací 
životního prostředí i dalšími faktory, jako např. 
poptávka po biopalivech. 
 
Sběrem dat o reálných nákladech vládních 
podpor a návrhy nových přístupů k řešení 
vznikajících problémů pomohlo OECD vládám 
revidovat zemědělské politiky a umožnilo 
zemědělcům využít nové příležitosti. 
 
Současné odhady podpory producentům 
ukazují, kolik veřejných financí obdrží  
 
 
 

Čistá zemědělská produkce – svět a OECD 
(Index 2004-06=100) 

 
 
zemědělci, a jsou jediným mezinárodně 
uznaným indikátorem podpory dostupném 
v konzistentní a aktuální formě. 
 
OECD spolu s Organizací OSN pro potraviny a 
zemědělství (FAO) vydává každoroční 
střednědobý výhled zemědělské produkce, 
spotřeby, obchodu a cen. Globální dosah 
tohoto konání z  něj činí nesmírně hodnotný 
podklad pro vlády při jejich snahách o nalezení 
správných politických řešení tíživé otázky 
potravinového zabezpečení, nestability cen, 
nedostatku zdrojů a změny klimatu. 
 
OECD také radí vládám, jak vytvořit 
management pro udržitelný rybolov, a 
analyzuje politiku a ekonomiku rybolovu, a to 
jak pro výlov ryb, tak pro stále důležitější 
sektor akvakultury. 
 

 

 
Stovky milionů lidí jsou ohroženy nedostatkem potravin. Ačkoli svět v současnosti produkuje 

dostatek jídla na to, aby uživil svou populaci, počet podvyživených se zvýšil od poloviny 90. let 

až na miliardu lidí v r. 2009, částečně jako důsledek nedávných prudkých nárůstů cen a 

globální ekonomické recese. Paradoxně mezi osobami ohroženými nedostatkem potravin jsou 

sami zemědělci. 
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Vzdělání

Investice do chytřejší budoucnosti  
 
Vzdělání je důležité pro jednotlivce, pro 
národní konkurenceschopnost i pro pokrok 
společností. Studie OECD ukazují, že lepší 
výsledky v testech gramotnosti jsou 
doprovázeny vyšším příjmem na hlavu i vyšší 
produktivitou. Výsledky také ukazují, že lidé 
s vyšším stupněm vzdělání se těší lepšímu 
zdraví a vyšší společenské angažovanosti. Se 
zvyšující se integrací světové ekonomiky a s 
globalizovanější konkurencí se mnoho zemí 
OECD odklání od masové produkce základního 
zboží ve prospěch výrobků vyžadujících 
vysokou míru znalostí, kreativity a inovací. 
 
V tomto úsilí bude vzdělání nadále hrát 
rozhodující roli. Vedou se živé debaty o tom, 
co se má učit, jak se to má učit a jak má být 
vzdělání financováno. Mnoho vzdělávacích 
systémů bylo navrženo tak, aby pokryly 
poptávku masové industrializace, tj. aby 
poskytnuly základní dovednosti většině 
populace a pokročilou kvalifikaci pro vybrané. 
Dnes si ovšem studenti potřebují osvojit, jak 
se mají učit, jak vyhledávat a vyhodnocovat 
informace a jak pracovat a žít s ostatními spíš, 
než si pamatovat pevně danou množinu faktů 
a dovedností, které často při hledání práce 
nejsou relevantní. 
 
Globální poptávka po talentech se zvyšuje a 
většina zemí OECD přizpůsobila své imigrační 
politiky k získání a udržení zahraničních 
studentů. Dovednosti jsou na trzích práce 
stále důležitější, termíny "celoživotní 
zaměstnatelnost"a "celoživotní vzdělávání" 
nahradily termín "celoživotní zaměstnání".  
 
 

Populace, která dosáhla vyššího vzdělání 
Procenta, 2007 

 
Program OECD pro mezinárodní hodnocení 
studentů,  PISA, který porovnává výkony škol 
ve 34 zemích OECD a 43 partnerských zemích, 
zpochybňuje mnoho  domněnek o tom, jak 
dosáhnout kvalitního vzdělání. Vliv velikosti 
třídy a výdajů na studenta na výkon se může 
zdát zřejmý. Výsledky PISA jsou ale 
překvapivé. Některé země s velkým počtem 
žáků na učitele mají výrazně lepší výsledky než 
jiné, kde je poměr daleko nižší, stejně  jako 
některé země, které utrácejí méně peněz na 
jednoho studenta vykazují výsledky, kterými 
předčí země s vyššími výdaji. Osoby 
zodpovědné za tvorbu politik v této oblasti 
přehodnocují přístupy ke vzdělávání v reakci 
na příležitosti a výzvy globální ekonomiky. 
Rychlé tempo změn v naší společnosti 
urychluje potřebu rozvíjet lidský kapitál při 
vytváření, podpoře, šíření a přijímání  
intelektuálních a materiálních inovací, které 
mohou přinést vyšší prosperitu a vyšší míru 
zapojení do společnosti. 

Skromný cíl pro země OECD, navýšit průměrné výsledky PISA o 25 bodů během příštích 20 let, 

což je méně, než dosáhlo Polsko mezi lety 2000 a 2006, předpokládá souhrnné navýšení HDP 

zemí OECD o 115 bilionů USD během života generace narozené v r. 2010. 

 

 Vysoká cena nízké úrovně vzdělání: Dlouhodobý ekonomický dopad zlepšování výsledků PISA, 2010 



  
 

Energie  

Nalezení lepší rovnováhy  

 
 
Zajištění bezpečných a čistých dodávek 
energie je dlouhodobou prioritou zemí OECD. 
V r. 1958 ustanovila Rada OEEC Evropskou 
jadernou energetickou agenturu (ENEA), aby 
podpořila bezpečný rozvoj jaderné energetiky. 
Instituce byla přejmenována v r. 1972 na 
Agenturu pro atomovou energii (NEA), 
protože se její členství rozšířilo za hranice 
Evropy. O rok později, v r. 1973, si díky 
ropnému šoku země OECD uvědomily, jak jsou 
zranitelné v případě přerušení dodávek ropy, 
což urychlilo snahy o šetření energií a nalezení 
alternativ k tradičním fosilním palivům. V r. 
1974 byla založena Mezinárodní energetická 
agentura (IEA) s cílem zvýšit energetickou 
bezpečnost a zlepšit dlouhodobou spolupráci v 
oblasti energetické politiky.  
 
Ačkoliv v současné době poptávka po energii 
díky globálnímu zvyšování prosperity prudce 
narůstá, svět stále čeká na nové technologie, 
které učiní „elektrickou energii příliš levnou na 
to, aby se měřila její spotřeba?“, jak 
sebevědomě předpověděl v r. 1954 Lewis 
Strauss, tehdejší předseda Komise pro 
atomovou energii Spojených států. Ovšem 
výzva, kterou představuje změna klimatu, činí 
hledání nových řešení energetické otázky 
aktuálnější než kdykoliv předtím. 
 
Z více než 6 miliard lidí na této planetě stále 
přes 1,4 miliardy nemá přístup k elektřině. 
Populace nepřetržitě roste a současné trendy  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Celkový přísun primárních energetických zdrojů 
na obyvatele 
Ekvivalent tuny ropy (toe) na obyvatele, 2007 

 
 
ve využívání energie mohou přinést až 40% 
nárůst poptávky po energii do roku 2030. Bez 
nových technologických průlomů budou i 
nadále fosilní paliva pokrývat více než ¾ této 
poptávky. Znečištění by se zhoršilo a teplota 
by mohla vzrůst do konce století až o 6°C. 
 
Podle simulací OECD se dá tomuto vývoji 
předejít, pokud budou zavedena patřičná 
opatření. Musí být podporovány inovace pro 
rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů 
energie. Náklady na opatření k omezení 
globálního oteplování by mohly být alespoň 
částečně kompenzovány nižšími energetickými 
účty za dopravu, výstavbu a průmysl. 
 
 
 
 

 

 

Obnovitelné zdroje začínají být všeobecně přijímány, ale pro posílení jejich 

konkurenceschopnosti je potřebná dlouhodobá podpora. 
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Životní prostředí  

Zdravý rozum jako předpoklad správné ekonomické úvahy 

 
Když v Mexickém zálivu v dubnu 2010 
explodovala a potopila se těžební věž 
Deepwater Horizon, způsobila tím nejhorší 
únik ropy v historii USA. Zodpovědnost od 
počátku nesl britský provozovatel BP a po této 
společnosti byly vyžadovány také kompenzace 
způsobených škod. Princip „znečišťovatel 
platí“, který je základem tohoto přístupu, se 
jeví jako samozřejmý, avšak poprvé byl 
zformulován v r. 1972 ve Směrnici týkající se 
mezinárodních ekonomických aspektů 
environmentální politiky. 
 
Mnohé další formy znečištění a degradace 
životního prostředí jsou méně viditelné a 
narůstají postupně. Přenos škodlivin může 
nastat větrem a vodou a může ovlivňovat i 
další země. Postupy pro řešení poškozování 
ozónové vrstvy, kyselých dešťů nebo 
přeshraničního znečištění vody vyžadují 
mezinárodní spolupráci. OECD spustilo v r. 
1992 program vzájemných hodnocení, která se 
zabývají chováním jednotlivých zemí 
k životnímu prostředí, s ohledem na domácí 
zákony a mezinárodní závazky. Představené 
analýzy jsou podpořeny širokou škálou 
ekonomických a environmentálních dat a jsou 
navrhována cílená doporučení pro posílení 
národních environmentálních politických 
iniciativ. 
 
Ve svém Environmentálním výhledu do roku 
2030, zveřejněném v roce 2008, OECD určila 
řadu možných postupů, jak pomáhat v boji 
proti změně klimatu, zachovat biodiverzitu, 
chránit vodní zdroje a omezit zdravotní 
dopady znečištění. Použití ekonomických  

Světové emise CO2 ze spalování pohonných hmot, 
podle regionu, Miliony tun 

 
nástrojů, jako jsou "zelené" daně a stanovení 
poplatků za emise oxidu uhličitého, a dalších 
znečišťujících látek a zavedení daně z využívání 
přírodních zdrojů, je jádrem práce OECD, i 
když se také věnujeme normám a předpisům, 
podnětům k inovacím, dobrovolným aktivitám 
a nástrojům založeným na informacích. Naše  
analýzy, doporučení a monitorování 
financování klimatických opatření jsou 
navrženy v souladu se závěry konferencí OSN 
o změně klimatu, zejména COP16, která se 
konala v Mexiku v roce 2010. Například 
stanovování cen dopravy by mělo plně odrážet 
náklady na poškození životního prostředí a 
vlivy na zdraví, a to zpoplatněním silnic, daní 
na pohonné hmoty a odstranění daňových 
výjimek.  
 
Poradit si se změnou klimatu, vyčerpáváním 
přírodních zdrojů, a dalšími 
environmentálními výzvami vyžaduje 
koordinaci politik v různých odvětvích a 
ministerstvech. OECD pojímá celou komplexitu 
problému, sbírá a analyzuje data a posuzuje 
možné postupy, jak pomoci zemím k dosažení 
lepších výsledku při ochraně životního 
prostředí. 

 

Otevírá se nová příležitost pro zavedení ambiciózních politických změn pro řešení klíčových 

problémů životního prostředí a pro podporu udržitelného rozvoje. Investiční rozhodnutí 

učiněná dnes by měla směřovat k lepší budoucnosti životního prostředí, zvláště pak ta 

rozhodnutí, která určí energetické režimy, transportní infrastrukturu a vytváření zásob na 

další desetiletí. 
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Zdravé společnosti  

I pokrok má svou cenu 

 
Díky lepšímu vzdělání a výživě, vyšším 
příjmům a technologickému pokroku žijí ve 
většině zemí lidé déle. Průměrná délka života 
v zemích OECD v roce 2007 dosáhla 79,1 let, 
což je nárůst o více než 10 let od roku 1960, a 
překročila 80 let v téměř polovině zemí OECD. 
 
Zabezpečení a zlepšování zdravotní péče má 
zásadní význam pro hospodářský růst. Náklady 
se ale zvyšují, protože pacienti očekávají od 
zdravotnických systémů více a protože se 
změnily podmínky, které mají tyto systémy 
k léčbě. Skenery a další nákladné technologie 
a způsoby léčby se staly samozřejmostí. 
Mnohá onemocnění, která byla dříve 
smrtelná, se nyní dají léčit, ale léčba může 
trvat roky. Navíc se stále více lidí dožívá 
vysokého věku, kdy je nákladná péče 
každodenní nutností.  
 
Hlavní výzvou pro systémy zdravotní péče je 
kontrolovat náklady a zároveň zajistit, aby 
pacienti dostávali léčbu, kterou potřebují. 
Téměř všechny země OECD budou mít brzy 
takřka  univerzální zajištění zdravotní péče, 
což je historický úspěch. Ale předpokládá se, 
že náklady na zdravotní péči budou růst z 
průměrných 9 % HDP na 10 % až 13 % do roku 
2050, v závislosti na úspěchu úsporných  
opatření. OECD analyzuje a porovnává data ze 
zdravotnictví s cílem pomoci vládám se 
správným rozhodováním. Jeden způsob, jak 
lépe zhodnotit investované prostředky, je přes 
preventivní lékařství a kampaně na podporu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Předpokládaná doba dožití při narození 
Počet let 

 
 
veřejného zdraví. V současné době vlády OECD 
utrácí jen malou část svých rozpočtů na 
veřejné zdraví a prevenci (v průměru 3 % z 
celkových výdajů na zdravotnictví). 
 
Výsledky z projektu OECD Ukazatele kvality 
zdravotnické péče, který byl zahájen v roce 
2001, naznačují, že další dobrý způsob, jak 
zlepšit výsledky, je odměňovat poskytovatele 
zdravotní péče v závislosti na jejich úspěchu 
při plnění kvalitativních cílů. Na ministerském 
zasedání v r. 2010 ministři zdravotnictví OECD 
vyzvali vlády, aby kladly větší důraz na 
prevenci a zaměřily motivační odměňování 
pro nemocnice, lékaře a zdravotní sestry více 
na kvalitu než na kvantitu. 
 
 
 

„Zavázali jsme se podporovat dialog a spolupráci s vládami rozvíjejících se  zemí a 

nastupujících ekonomik, abychom společně řešili zdravotní problémy, kterým čelíme. 

Nabízíme podělit se o své zkušenosti s těmito zeměmi, protože se snaží o posílení svých 

zdravotnických systémů, a můžeme se také poučit z mnoha inovací, které jsou zavedeny v 

jejich zdravotnických systémech.“  

Setkání ministrů zdravotnictví OECD v r. 2010, Závěrečné komuniké 



 

 
 
 

Věda a technologie 

Cesta do budoucnosti 

 
V 60. letech 20. století kosmonautika 
předložila velkolepý důkaz o dramatickém 
pokroku ve 
vědě a technice. V roce 1961 ruský astronaut 
Jurij Gagarin obletěl Zemi v  kosmické lodi 
Vostok 1. V roce 1969 Američan Neil 
Armstrong vstoupil na Měsíc. Ostatní 
disciplíny také postupovaly rychle, včetně 
výpočetních technologií a genetiky. Nové 
objevy přinesly potenciál pro zlepšení lidského 
života, ale i etické, environmentální a 
ekonomické výzvy.  
 
Výbor OECD pro vědeckou a technologickou 
politiku byl vytvořen v roce 1972 na podporu 
„integrace vědy, technologie a inovační 
politiky s dalšími aspekty vládní politiky“. 
Zpráva OECD z roku 1980, Technické změny a 
hospodářská politika, byla jedním z prvních 
velkých politických dokumentů zdůrazňujících 
roli, jakou hrají technologické faktory při 
hledání řešení ekonomických problémů. Aby 
udržela krok s rychlými změnami v oblasti 
vědy a techniky, OECD sleduje nejen konkrétní 
odvětví, ale i interakce mezi vědou a 
technikou a dalšími faktory, které formují 
světovou ekonomiku, jako například 
globalizace trhů. OECD považuje 

širokopásmové připojení za základ pro rozvoj 

ekonomické a sociální infrastruktury, i za 

komunikační a transakční platformu pro celou 

ekonomiku a také za nástroj pro zvýšení 

produktivity ve všech odvětvích. Zabývá se 
také nacházením způsobů, jak chránit 
spotřebitele a zároveň podporovat výhody 
inovací.  

 
 
 
 
 
 
Hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj 
% z HDP 

 
 
Ekonomové OECD jsou průkopníky nového 
přístupu k inovacím coby ekosystému 
zahrnujícímu interakce mezi stávajícími 
znalostmi, výzkumem, vynálezy, potenciálními 
trhy a výrobním procesem. Jedním 
z významných poznatků bylo, že inovace 
mohou být při stimulaci ekonomiky výkonnější 
než mzdová konkurence. A na rozdíl od 
převládajícího přesvědčení politických kruhů 
z 80. a počátku 90. let 20. století tito 
ekonomové také vnímají inovace jako oblast, 
kde by vlády měly hrát ústřední roli.  
 
V roce 2010 OECD spustila Inovační strategii, v 
níž identifikovala pět priorit pro vládní 
opatření, v oblasti inovací od jejich umožnění 
po implementaci, přes tvorbu a uplatňování 
znalostí, až po využití inovací k řešení 
globálních a sociálních problémů, i ke zlepšení 
řízení inovačních politik. 
 
 
 
 

 

Podnikatelé jsou zvláště důležitými aktéry v oblasti inovací, neboť pomáhají převádět  

myšlenky do komerční reality... Avšak jen malé části populace se dostává 

podnikatelského vzdělání. Vzdělávání a odborná příprava by měly přispět k podpoře 

podnikatelské kultury tím, že vštípí lidem potřebné dovednosti a postoje pro tvůrčí 

podnikání. 



Pro další informace 
 

- Zemědělství a rybolov: www.oecd.org/agriculture 

- Statistiky rozvojové pomoci: www.oecd.org/dac/stats 

- Biodiverzita: www.oecd.org/env/biodiversity 

- Občanská společnost: www.oecd.org/civilsociety 

- Klimatické změny: www.oecd.org/env/cc 

- Hospodářská soutěž a finanční trhy: www.oecd.org/competition 

- Spotřebitelská politika: www.oecd.org/sti/consumer-policy 

- Hospodářské přehledy zemí: www.oecd.org/eco/surveys 

- Ekonomický výhled: www.oecd.org/oecdEconomicOutlook 

- Zaměstnanost a pracovní trhy: www.oecd.org/employment/outlook 

- Životní prostředí: www.oecd.org/environment 

- Finanční trhy: www.oecd.org/ finance 

- Globální fórum pro transparentnost a výměnu informací v daňové oblasti: 

www.oecd.org/tax/transparency 

- Průmysl a podnikání: www.oecd.org/enterprise 

- Internetová ekonomika: www.oecd.org/internet 

- Zdravotní politiky: www.oecd.org/health 

- Měření pokroku společností: www.oecd.org/progress 

- Práce OECD o zeleném růstu: www.oecd.org/greengrowth 

- Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti: www.oecd.org/daf/investment/guidelines 

- Inovační strategie OECD: www.oecd.org/innovation/strategy 

- Parlamentní vztahy: www.oecd.org/parliamentarians 

- Program pro mezinárodní hodnocení studentů (PISA): www.pisa.oecd.org 

- Regionální rozvoj měst a venkova: www.oecd.org/regional 

- Otázky sociální sféry a státu blahobytu: www.oecd.org/ social 

- Rozvojové statistiky: www.oecd.org/development 

- Zdanění: www.oecd.org/tax 

 

 

 

...a více na www.oecd.org. 
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