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Předmluva
Nejvážn jší krize naší doby již ustupuje, to ale neznamená, že se vracíme k normálu. Politi tí initelé celého sv ta
nyní stojí p ed trojicí velmi ožehavých problém : rekordní nezam stnaností, neudržitelnými fiskálními deficity a
nízkým hospodá ským r stem. To vše se d je v situaci, kdy se ohledy na životní prost edí a klima stávají stále
d ležit jší sou ástí ekonomické politiky.
Vyrovnat se s t mito problémy si vyžádá „politický hattrick”, který vytvo í podmínky pro udržitelný r st. Jak toho ale
m žeme dosáhnout, když tradi ní hnací síly ekonomiky b ží zpomalen ? Musíme se op ít o nové zdroje r stu.
Jednoduchá odpov neexistuje, ale m žeme využít hned dv p íležitosti: inovace a zelený r st.
V tomto složitém kontextu p ijali loni minist i 34 zemí na ministerském setkání Rady OECD vizioná ské rozhodnutí
vypracovat Strategii zeleného r stu. Mandát byl jasný: ekonomický r st m že ─ a m l by ─ jít ruku v ruce s ochranou
životního prost edí. OECD má s multidisciplinárním p ístupem k politice velké zkušenosti, a proto bylo rozumné za ít
práv tady.
OECD se již n kolik desetiletí zabývá problematikou zhoršování životního prost edí a zm nou klimatu z ekonomické
perspektivy. Podle našich zkušeností je k dosažení silného zeleného r stu pot eba širokého, uceleného souboru
opat ení. V rámci t chto opat ení sehrají klí ovou roli tržní mechanismy. K t m nejefektivn jším nástroj m pat í
správné stanovení ceny, podpora investic do ekologických technologií a zrušení environmentáln škodlivých nástroj ,
nap íklad dotací na fosilní paliva. Rozši ování a prosazování t chto postup náleží k t m nejrozumn jším
rozhodnutím. Pro vytvo ení nových „zelených“ odv tví, firem a pracovních míst budou rovn ž životn d ležitá širší
opat ení podporující inovace.
Strategie zeleného r stu OECD se zam í na specifikaci hlavních p ekážek, které musíme p ekonat. P ijde s
praktickými opat eními, která zajistí p echod k environmentáln šetrn jšímu hospodá ství. Vynasnaží se poskytnout
užite né a p ijatelné rady rozvojovým zemím i zemím OECD, jak ve spole ném i individuálním úsilí dosáhnout
nového udržitelného r stu.
Tato P edb žná zpráva p edkládá první post ehy, které umožní lepší porozum ní výzvám i p íležitostem, které nás
ekají, a hodnotí n která opat ení podniknutá v rámci ešení krize. Je výsledkem práce OECD a partnerských zemí a
byly do ní zapracovány i podn ty podnikové sféry a nevládních organizací. Setkání Rady OECD na úrovni ministr
v roce 2010 bude klí ové pro dopracování Strategie, která tak významným zp sobem p isp je k rozvoji r stu a
blahobytu ekologicky udržitelným zp sobem.

Angel Gurría
generální tajemník OECD

Shrnutí
Předběžné
zprávy

Kv li stup ujícím se obavám o ekologickou neudržitelnost ekonomického r stu a nar stající
hrozb klimatické krize dnes již nem žeme posuzovat životní prost edí a ekonomiku
izolovan . Finan ní a ekonomická krize nám zárove poskytla p íležitost k takové zm n
politiky, která by podpo ila hospodá ské oživení a obnovila r st na ekologi t jším a sociáln
udržiteln jším základ . Je t eba formulovat strategickou vizi, díky níž opat ení p ijatá vládami
na cest z krize i po ní povedou k ekonomické efektivit , ekologické odpov dnosti a sociální
spravedlnosti a zárove budou konzistentní na národní i mezinárodní úrovni.

Co je to zelený růst?

V tomto kontextu si zelený r st získává podporu jakožto zp sob rozvoje a r stu ekonomiky,
který zárove brání zhoršování životního prost edí, ztrát biodiverzity a neudržitelnému
využívání p írodních zdroj . Staví na sou asných iniciativách udržitelného rozvoje
existujících v mnoha zemích a klade si za cíl nalezení istších zdroj r stu v etn využití
p íležitostí k rozvoji nových „zelených“ odv tví, pracovních míst a technologií, a p itom
rovn ž eší strukturální zm ny spojené s p echodem na environmentáln
šetrn jší
ekonomiku. S využitím nových p íležitostí bude muset jít ruku v ruce zvládání dopad na
zam stnanost a dalších distribu ních efekt zm n v tradi n jších sektorech. K m ení pokroku
na cest k zelenému r stu budou pot eba nové ukazatele a údaje, které budou mimo jiné
odrážet kvalitu životního prost edí, vzácnost p írodních zdroj a kvalitu života mimo hmotný
blahobyt.
Politiku zeleného r stu bude nutné zakotvit v ucelené, integrované strategii, která pokryje
aspekty poptávky i nabídky jak na úrovni celého národního hospodá ství, tak na úrovni
sektor . Díky tomu nebude zelený r st jen krátkodobou reakcí na krizi, ale transforma ním
dynamickým impulsem pro zm nu výrobních proces i chování spot ebitel .

Jak se bude
Strategie zeleného
růstu vyvíjet?

Jakkoli je zelený r st d ležitý pro všechny zem , jednotlivá opat ení a p ístupy bude nutné
p izp sobit konkrétním podmínkám na národní úrovni. Hlavní prioritou pro v tšinu
rozvojových zemí je vymýcení chudoby, zajišt ní základního školství a dostatku potravin a
zabezpe ení základních služeb, jako je zásobování vodou a kanalizace. Zárove je ovšem velká
ást ekonomiky rozvojových zemí závislá na p írodních zdrojích; asto jsou rozvojové zem
obzvlášt ohroženy dopady zm ny klimatu, zejména v zajišt ní potravin a p ístupu ke
zdroj m vody. Proto bude jejich ekonomický rozvoj záviset na v asném p izp sobení a
rozumném hospoda ení s p írodními zdroji, které jsou životn d ležitým základem jejich
hospodá ství.
OECD p edloží Souhrnnou zprávu ke Strategii zeleného r stu na zasedání Rady OECD na
úrovni ministr v roce 2011. Ve zpráv budou popsány konkrétní nástroje a doporu ení, jež
vládám pomohou p i efektivním p echodu k zelenému r stu. P edb žná zpráva z roku 2010
poukazuje na úvodní zjišt ní v ad klí ových problém , jimž nyní vlivní politi tí initelé p i
p echodu k ekologi t jšímu hospodá ství elí. Jsou však pouze podmnožinou širšího spektra
problém , jimiž se bude zabývat Souhrnná zpráva v roce 2011. Strategie p ipraví rámec,
s jehož pomocí politika zeleného r stu p isp je k v tší ekonomické integraci, technologické
spolupráci a snížení tlaku na vzácné p írodní zdroje. Zpráva se jednozna n zasadí o to, aby se
politika zeleného r stu nestala zdrojem stup ujícího se ekologického protekcionismu.

Jak lze změnit
výrobu a spotřebu
tak, aby bylo
dosaženo
ekologičtějšího
růstu?

Strategie zeleného r stu si vyžádá soubor opat ení, k nimž budou pat it tržní p ístupy,
regulace a standardy, kroky k motivaci výzkumu a vývoje a informa ní nástroje, které
napomohou spot ebitel m p i rozhodování. Úst edním prvkem tohoto souboru opat ení by
m lo být správné ocen ní zne iš ování i erpání vzácných zdroj prost ednictvím daní,
poplatk za využívání p írodních zdroj nebo obchodovatelných povolenek, a to zejména
proto, že to vyšle jasný signál trh m. Ovšem samotné tržní nástroje neposta í p i posunu
k ekologicky šetrn jší spot eb a výrob . V p ípadech, kdy se cenové signály kv li tržnímu
selhání do kají jen slabé reakce nebo když bude nutný celoplošný zákaz jistých inností,
nap íklad výroby a využívání toxických chemikálií, bude pot eba sáhnout i k regulaci. Další
p ístupy, nap íklad dobrovolné nástroje a informa ní instrumenty jako hodnocení energetické
ú innosti a dob e navržené ekozna ení, mohou sehrát d ležitou podp rnou roli ve zvyšování
pov domí spot ebitel i výrobc o dopadech konkrétních aktivit na životní prost edí, jakož i o
dostupnosti istých alternativ tradi ních technologií a výrobk .

Jakou roli mohou
sehrát inovace?

Inovace budou motorem environmentáln šetrné ekonomiky a vytvá ení „zelených“
pracovních p íležitostí. Další klí ovou sou ástí komplexu opat ení budou kroky, které zrychlí
vývoj a rozší ení istých technologií a s nimi souvisejících dovedností a kompetencí. Jak bylo
uvedeno v Inova ní strategii OECD, takový postup bude založen na širokém p ístupu
zahrnujícím jak cenové nástroje a pobídky pro firmy, aby se zapojily do zelených aktivit, tak
nap . ve ejné zakázky a financování základního výzkumu. Nesmírn d ležité bude odstran ní
bariér v obchodu s istými technologiemi i v p ístupu nových firem na trh a zlepšení
podmínek pro podnikání, obzvlášt s ohledem na pádné d kazy, že mladé firmy p edstavují
velký zdroj radikáln jších inovací. Je rovn ž pot eba mnohem efektivn jší a otev en jší
mnohostranné spolupráce ve v d , technologiích a inovacích. Strategie pojedná o t chto
záležitostech a zváží problémy, týkající se mezistátní spolupráce, dohod o financování,
budování kapacit a mezinárodního p enosu technologií. Nap íklad podle analýzy Mezinárodní
energetické agentury (IEA) existuje zna ný potenciál pro další rozvoj a využívání obnovitelné
energie, zvýšení energetické ú innosti a uplatn ní dalších nízkouhlíkových technologií.
Využití tohoto potenciálu bude životn d ležité pro ekologizaci energetického sektoru.
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Odstraňte
překážky
zeleného růstu

• Reformujte dotace škodlivé životnímu prostředí
• Odstraňte překážky v obchodu s ekologickými výrobky a službami
• Zlepšete konzistenci opatření

Napomáhejte
změně kursu

• Přijměte celistvý soubor opatření: tržní i netržní nástroje
• Urychlete inovace a rozšíření environmentálně šetrných technologií
• Podporujte opatření vedoucí k environmentálně šetrnější spotřebě a vypracujte
inovativní finanční mechanismy

Podpořte
transformaci

• Plynule přerozdělujte práci prostřednictvím klíčového trhu práce a rekvalifikačních
opatření
• Zvyšuje kvalifikaci a dovednosti pracovníků
• Řešte distribuční efekty související se strukturálními změnami

Posilujte
mezinárodní
spolupráci

• Zlepšete mechanismus financování globálních veřejných statků
• Umožněte environmentálně šetrný růst chudších oblastí
• Řešte potenciální problémy týkající se konkurenceschopnosti
• Podporujte přenos technologií a spolupráci ve výzkumu a vývoji

Měřte pokrok

• Vypracujte nový účetní rámec a sadu indikátorů zeleného růstu
• Sledujte a měřte dopad konkrétních opatření

Zelenější
růst

Jaké kroky již země
podnikly k podpoře
environmentálně
šetrnějšího růstu?

V rámci stimula ních balí k reagujících na krizi zvýšila ada zemí ve ejné investice do
ekologické infrastruktury – obzvlášt v oblasti ve ejné hromadné dopravy, nízkouhlíkové
výroby energie, inteligentních distribu ních sítí elekt iny, energeticky ú inných ve ejných
budov a vodárenské a kanaliza ní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že jedním
z pravd podobných dopad krize bylo zvýšení rizikových prémií, a tudíž nižší soukromé
investice do vysoce rizikových projekt , by vlády m ly dále rozvíjet tato opat ení a dále
posilovat investice, které by p isp ly k rozvoji zelených technologií a odv tví. N které zem
rovn ž investovaly do základního výzkumu a vývoje, aby podpo ily ekologické inovace a
zvýšily využití ekologických daní. Ne všechna stimula ní opat ení životnímu prost edí
prosp la; n která z nich mohla podpo it investice, vedoucí k pokra ování tradi ních aktivit
zne is ujících životní prost edí. N které zem nap íklad velkými ástkami podpo ily
automobilový pr mysl, investice do stavby silnic a šrotovné, a pokud tyto programy nebyly
promyšlené, mohly posílit tlaky na životní prost edí zvýšenou motivací k využívání
individuální automobilové dopravy.

Jaké překážky brání
přechodu
k zelenému růstu?

Poté, co bude zvládnuta krize, bude životn d ležité odstranit politické bariéry, které brání
p echodu k ekologi t jšímu r stu. To obnáší reformu dotací poškozujících životní prost edí,
odstran ní p ekážek v obchodu s ekologickým zbožím a službami a racionalizaci
protich dných opat ení. P edb žná zpráva se mimo jiné zam uje na reformu dotací
poskytovaných na neekologická fosilní paliva jako na strategii d ležitou pro zelený r st, z níž
budou mít prosp ch všichni zú astn ní; stru n p edstavuje také nejnov jší vývojové trendy
v ekologizaci podpory zem d lství. Analýza OECD založená na údajích z IEA dovodila, že
zrušení dotací na spot ebu fosilních paliv v rozvojových zemích by mohlo do roku 2050 snížit
celosv tovou produkci skleníkových plyn o 10 procent v porovnání se stavem, kdy by se nic
ned lo. Rovn ž by to zvýšilo efektivnost hospodá ství t chto zemí, snížilo zatížení státních
rozpo t a zmírnilo ú inky dotací, potenciáln narušujících konkurenceschopnost.

Jakou roli tu sehrají
ekologické daně?

P edb žná zpráva rovn ž p edkládá nedávnou analýzu OECD na téma využití daní spojených
s životním prost edím, poplatk a emisních povolenek. Ty jsou uplat ovány ve všech
lenských zemích OECD i v rozvojových ekonomikách, ovšem stále je tu ješt zna ný prostor
rozší ení ekologických daní. Budou-li tyto tržní nástroje využity extenzivn ji, mohou se
rovn ž stát d ležitým zdrojem vládních p íjm . Z analýzy OECD nap íklad plyne, že kdyby
všechny industrializované zem prost ednictvím daní nebo obchodovatelných emisních
povolenek omezily do roku 2020 své emise o dvacet procent ve srovnání s úrovní
devadesátých let dvacátého století, výnosy by mohly ve všech zemích v roce 2020 init až 2,5
procenta jejich HDP. P íjmy z uhlíkových daní nebo obchodovatelných povolenek mohou
kompenzovat výpadky více deformovaných forem daní a být tak prosp šné celé spole nosti.
Rovn ž lze z t chto výnos
áste n financovat závazky k podpo e rozvojových zemí v
adaptaci na dopady zm ny klimatu a ve zmírn ní jejich následk . Vzhledem k tomu, že po
krizi je naléhav pot eba snižovat vládní deficity, je rovn ž možné tyto p íjmy použít
k fiskální konsolidaci. V rozvojových ekonomikách by takové p íjmy mohly financovat jiné
naléhavé priority, nap íklad školství, zdravotnictví a zmírn ní chudoby.
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A co pracovní
místa a
dovednosti?

Zelený r st bude sice vytvá et p íležitosti k technologickému pokroku, rozvoji pracovních míst
a dovedností, ovšem jedním z hlavních problém bude zajistit p erozd lení kapitálu a práce
nap í hospodá skými sektory a p itom minimalizovat následné náklady p izp sobení. Mnoho
vlád již vyzdvihlo potenciální dopady ekologických prvk
stimula ních balí k
na
zam stnanost. Ve stávajícím kontextu nízké ekonomické aktivity a stagnujícího trhu práce
mohou mít n která z t chto opat ení d ležitý krátkodobý pozitivní dopad na zam stnanost, a
p itom urychlit p echod k zelenému r stu. Dlouhodobý dopad na istou zam stnanost je u
v tšiny scéná
zeleného r stu nejasný a bude d kladn ji prozkoumán v Souhrnné zpráv
v roce 2011. Z úvodní analýzy OECD vyplývá, že dojde ke zna nému p erozd lení práce nap í
sektory, firmami a regiony/lokalitami a že dojde ke zna ným zm nám v požadavcích na
pracovní dovednosti.

O čem bude
pojednávat
Souhrnná zpráva
v roce 2011?

P edb žná zpráva p edstavuje prvotní analýzu nap í výše uvedenými tématy. Zpráva v roce
2011 ji bude rozvíjet v uceleném rámci, který poslouží vládám k zásah m v celém spektru
oblastí zeleného r stu, tedy v oblasti fiskální politiky, inovací, obchodu, politiky práce a
sociálních v cí, a v klí ových sektorech jako energetika, doprava, zem d lství a rybolov. Vyjád í
se ke klí ovým otázkám, které vyžadují mezinárodní spolupráci, v etn financování globálních
ve ejných statk (nap íklad jak se postavit ke zm n klimatu a ztrát biodiverzity); umožní r st
chudých zemí, p enos technologií v mezinárodním m ítku a potenciáln povede i k rozší ení
p sobnosti jednotlivých opat ení na konkurenceschopnost. Bude vypracován nový ú etní
rámec a nová sada ukazatel ekonomického r stu, které pomohou najít nedostatky a poslouží
ke sledování vývoje.
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