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UDRŽITELNÝ ROZVOJ - NEJVYŠŠÍ 
PRIORITA 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT - THE HIGHEST PRIOTRITY

The problem of transition from the current unsustainabfe development of the 
world economy towards sustatainabfe development befongs to the most discussed 
problems of the present decade. 

The one of the main precondition for achieving the goal is a change of human 
society' s. thinking, the change of vafues and since priorities. ft means changes in 
alf main realms of human activities. 

The poper strives for brief pres�ntation one of the basic causes which 
complicates on understanding of a gist and connection of sustainable development, 
economic growth, and welf-being of a society. ft indudes a brief characterisation 
of the !atest trends in we/1-being of world popufation in comparison to the trends 
of economic growth. An attention is focused on the issues of current indicators for 
measurement of economic growth dnd some others indicators of sustainable 
economic weffare developed during several last decades, too . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • 

l. Uvod

Problém převedení stávajících neudržitelných trendů rozvoje společnosti na cestu k 
udržitelnému rozvoji patří k nejdiskutovanějším problémům tohoto desetiletí. Jedním ze 
základních předpokladů úspěšnosti při jeho řešení je změna myšlení lidské společnosti, 

změna hodnot a tedy i priorit a to ve všech sférách lidského konání. 
r • 

Tento příspěvek se snaží o stručnou prezentaci jedné z příčin obtíží, jíž je přežívající 

chápání podstaty a vztahu udržitelného rozvoje, ekonomického růstu a blahobytu 
společnosti. 

Historie lidstva je i historií ekonomického rozvoje, založeného na růstu výroby a spo
třeby - tj. na ekonomickém růstu, jenž je po dlouhá desetiletí rozvoje ekonomické teorie 
i hospodářské politiky jednotlivých států považován za nejvyšší prioritu. 

Co je příčinou jeho zpochybňování v posledních několika desetiletích? Jaký je ve 

skutečnosti vztah ekonomického růstu a udržitelného rozvoje? Je koncepce udržitelného 

rozvoje skutečně nejvyšší prioritou současnosti a zejména následujícího období? 
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2. Ekonomick rしst a udr乏itelny rozvoI  

Otazka dlouhodobch perspektiv rozvoje lidskd spoleとnosti - zejmdna dlouhodob' 
udritelnosti ekonomickho rdstu - je jednim z I〕  stednich tdmat ekonomick teorie, kter 
bylo nastoleno ji v etap壱  rozvoje klasick politick ekonomie. Pfev n壱  pesimistick vize 
pfedstavitel klasick politick ekonomie byly d6sledkem skutenosti, 乏  e 乞  ivotni prostor 
lidsk populace - planeta Zem - ma koneとn rozm壱r. Tento fakt spolu s trvalりm rstem 
populace nedval d白vod k optimismu. 

Po skoneni Il.svtov vlky se neoklasick ekonomick teorie znovu zaala systema-
ticky zabりvat modelovnim ekonomickho r白stu. Ndrst dynamiky rozvoje zemi zpadni 
Evropy, Spojench stata a dalch v tomto obdobi - obrovsk narst vりroby a spoteby - 
byly provzeny rstem と  erpni pfirq.dnch zdrojd a devastace prostiedi. Tyto trendy spolu 
s dynamikou r自stu poとtu obyvatel planety vyvolvalyf adu pochybnosti pfedevim ve 
vdeckch kruzch a postupn壱  i mimo n巨. 

Hrozba vzniku globlnich environmentalnich probldm貢  a snaha po jejich 『  e§eni vydsti- 
Ia v 6Otch letech v f adu aktivit a乞  po svolni Svtov konference ve Stockholmu o 
乞ivotnim prostediと  lovka, ktera se konala pod za§titou OSN (1972). Zde do§lo ke st『etu 
zastanc" zpomaleni と  i zastaveni ekonomickho rstu a pfedstavitel rozvojovch zemi, 
kteH (prvem) oznaili ekonomicky rozvinutd zem巨  za pfiとinu zhorovni prostfedi a za 
hlavni spotfebitele pHrodnch zdroja. 

Pfesto tato konference znamenala krok kupedu.R ada po乞adavk, kter' zde byly 
formulovny, ji乞  sm壱fovala ke zm壱nam, kterd jsou pro udriteln rozvoj nezbytn'. Rovn 
byl kladen d貢raz na nutnost mezinrodni spoluprce v tdto oblasti a na pomoc rozvojo- 
vタch zemim. Byl zahjen proces spolenho hledni a prosazovnii eるen globl- 
nich probl'm lidstva. 

Kategorie " udriteln rozvoj" (sustainable development - SD) byla poprv pou乞ita証  
podtkem 8Otch let. Avak d st子ednim pojmem globlni politiky se stala teprve 
po pedlo王eni zprvy Svtov komise pro prostfedi a rozvoj (WCED). Tato 
komise, nazタvana tak podle jeji pfedsedkyn巨  Gro Harlem Brundtlandov, byla ustavena 
v roce 1983. Byla pov ena Valnタm shrom彪d壱nim OSN pfedevim nasledujicimi u koly: 
・ navrhnout dlouhodob ekologick strategie /zajigtujici udriteln rozvoji, 
・ doporuとit zp"soby p虻e o 乏  ivotni prostedi, 
・ formulovat spoleとnd pedstavy: 
・ o dlouhodobch otzkch ivotnho prostedi a nutnch krocch k realizaci program貢  k 

jeho ochran巨  a zlep弓ovni, 
・ o cilech, k nim乞  by mlo sm壱fovat lidsk' spole とenstvi. [1] 

Zprava Svtov komise byla pfedlo乞ena Valn'mu shrom6d巨ni OSN a byla tmto pi- 
jata (1987). Byla publikovna pod ndzvem Na§e spoleとna budoucnost a popularizovala 
pojem" udriteln rozvoj", kter definovala nasledovn. 
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,, Trvale udritehi rozvoj je takovy zp"sob rozvoje, kter uspokojuje potfeby 
pfitomnosti, ani王  by oslaboval monosti budoucich generac napl五ovat jejich 
vlastni potieby."[1l Podminky a pfedpoklady, metody a pfistupy jak dosahnout 
udritelnタ  rozvoj se staly pfedm壱tem zkoumni f ady vdnich obor a pochopiteln' i 
ekonomick teorie. 

3. Ekonomick6 teorie a udritelny rozvoi ・パ  

V souとasndm obdob probh6 v oblasti ekonomick teorie intenzivni formovni konー  
cepce udritelndho rozvoje, n壱kdy ji oznaovan' ekonomie udr乏iteln'ho rozvoje. Raz- 
dln巨  pfistupy k otzkm SD jsou zpravidla と  len壱ny do と  ty kategorii. Kofeny odli§nタch 
koncepci tkvi v jejich odli§nch filosofickch zkladech (antropocentrismus, ekocentris 
mu或  

Ekonomy, je乞  se systematicky zabvaji touto problematikou, lze pro tento dと  el zjedn 
odugen邑  rozd壱lit do dvou skupin, je tvo 
. pedstavitel' hlavniho proudu neoklasick ekonomick' teorie, kte斉  rozvijeji neokiasi- 

ckou environmentlni ekonomii, 
・ pedstavitel nov se formujicch,, nekonvenとnich" koncepci (z nich乞  n壱kter' navazuj 

nh dive rozvijen koncepce), kam patfi predevim ekologick ekon6mie, nov institu- 
cionlni ekonomie (institucionalismus), geonomie (geoismus), atd. 

Pes nkdy i protichddnd stanoviska k problematice SD se vak vtina shoduje na 
tom, e zkladnim pfedpokladem dosa乞eni udritelnho rozvoje je vyu乞ivni prostfedi 
takovm zpsobem, aby 
・ mira と  erpni pfirodnich zdrojム  obnovitelnch nebyla vy§§i ne乞  mira jejich reprodukce, 
・ rozsah odpad ukladanりch (vn驚ench) do prostfedi nepesahl jeho asimilani kapaci- 
加，  

・ pokles zasoby disponibilnich zdroja byl kompenzovn jednak zvtenm velikosti pfirod- 
nich zdroj貢  obnoviteln,ch, jednak rstem velikosti kapitluと  lovkem umle vytvofen'ho 
(rozvojem infrastruktury, investicemi do vdy a vzkumu, vzd巨lni ap.). 

Zatmco la-a/npedsta v/te/ konvenとni (neoklasick)、nvironmentlni ekonomie povauj 
substituci'poklesu zsoby pfirodnich zdroj貢  (environmentalnho kapitlu) kapitlem um壱le 
vytvo沌n!,m za pinohodnotnou, pfedstaviteld druh skupiny - pedevm tzv. ekologick 
ekonomie - toto vice と  i mn壱  odmtaji. [2] V ramci svch koncepci (deep ecology, sus- 
tamable economics, ecological economics) po乞aduji minimalizovat u bytky environmentl- 
niho kapitlu, jen乏  v mnoha pfipadech povauji za zcela nenahraditelnタ  (detn' pralesy, 
biodiverzitu ap.). V mnoha konkrtnch otzkch se vak nzory,, konvenとnch" a,, ne- 
konvenとnich" ekonom白  bli. 

Od publikovni zprvy WCED v roce 1987 ji乞  uplynulo vice ne乞  deset let, bhem 
kter,ch narst sili o nalezeni vhodnch kritrii, metod a vytvofeni systm好i zeni, je by 
psobily (na vech rovnich) k dosa乞eni tohoto cile rozvoje spoleとnosti - SD. Jak vypl- 
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v z f ady dokument" OSN, OECD a" sili f ady dal喜ich mezinarodnich instituci 
a organ", m' tento cil nejvy話i prioritu. 

S odstupem 20-ti let ad konani prvni mezindrodni konference ve Stockholmu se ko-
nala Sv壱tova konference a rozvoji a prostedi v Rio de Janiero (1992). Hrozba globlnich 
problm自  -自  konkrdtn壱  naru§eni oz6novぜ  vrstvy a globlniho otepleni -i se zm巨nila ve 
skuteとnost. 

Udr乞itelny rozvoj se stal prioritou rozvoje spoleとnosti. Dnes ji乞  vt§ina vlddnich p子ed 
stavitelb pfedevim ekonomicky vysplch zemi toto uzndv a dle mo乞nosti a pot子eb se 
podili na pfiprav a realizaci jednotlivch kroka (Montrealsky protokol, protokol z Kj6ta 
,atd.). je乞  maj pfisp巨t k omezeni negativnich vliv na prostfedi a p『isp巨t kf e§eni globl 
nich ekologickタch probldmu. 

Existuje v§ak i f ada t巨ch, kdo乞  z rznch davodu koncepci udr乞itelndho rozvoje zpochy 
bhuj a za hlavni cestu k f e§eni narustajicich probldma pova乞uji dal§i ekonomickり  rozvoj, 
ekonomick rst. Ekonomick rdst md odstranit chudobu 3,14 sv巨tov' populace a tim i 
hlavni p予i亡inu naru§ovdni prost『edi.i Av§ak historie ekonomicky rozvinutりch stat je his 
torui ekonomickho rustu a prv巨  jeho dsledky pro globlni ekologick syst巨m jsou 
drastickd. M並e se opakovat u rozvojovch zemi a - co je hlavni - p子inese jim blahobyt? 

4. Ekonomicky rしst a blahobyt 

Skuteとnosti je, 乞  e ekonomicky rst zustva i naddle hlavnim cilem a prioritou has 
podafsk' politiky jednotlivch zemi. 

V nasledujicim textu jsou struとn壱  vymezeny hlavni pfiとiny, proと  prosazovani kon 
cepce udr乞itelndho rozvoje je tak pomal'.' Jak 声ou skutend bariry a ja如u argumen 
勿叫Xフu vajr o中drci ttokoncejフce? 

Jednou z hlavnich pfiとin odmitdni koncepce SD je, 乞  e po乞adavek 
udr乞iteln'ho rozvoje je と  asto ch'p'n (resp. prezentov'n jeho odp"rci) jako 
po乞adavek nulov'ho ekonomick'ho r"stu a tedy i nulov'ho, pfipadnそ  
zaporn'ho rozvoje blahobytu spoleとnosti. 

Avak koncepce udriteln'ho rozvoje nikdy nepfedpokladala nulov eko- 
nomick r貢st. Ji乞  v ve zprav壱  Sv巨tov白  komise pro prostfedi a rozvoj auto『i konstatuj 

" Uspokojovani zdkladnich potfeb とd steとn巨  zavisi na dosa之eni pindho potencidlu r"stu 
Udr乞itelnタ  rozvoj proto tam, kde potfeby lidi nejsou nyni uspokojovany, jednoznaとn巨  
pfedpoklda hospodafskタ  rast, jinde se md乞e odvjet v souladu s nim, pokud se do jeho 
obsahu promitnou ekologick' i socilni principy trvald udritelnosti a nevykoisfovni 
R自st sam o sob壱  v§ak nestaとi. Vysoka vroba a masov白  chudoba mohou existovat vedle 
sebe a ohro乏ovat 乞  ivotni prostfedi." [1] 
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Dali niとinou je skutenost, 乞  e ekonomick, rst - m'fen● rstem HDP 

resp. HNP ・ je b 王n ztoto乞hovn s riistem blahobytu obyvatelstva v jeanol一  
li'vch zemich. Jak je skutenost? 

Rostouci toky pen壱z, kter sumarizuje HDP nemusi svdとit o rstu ekonomick vkon- 
nosti a u vI!Ibec nesvdとi o rostoucm blahobytu obyvatelstva - rozhodne ne u poc1same 
とasti populace. Tato pfedstava (kterou podporuji n巨kteH politici) je bezesporu nespravn, 
jak vyplv z n'sledujicich u daj 

ロ  vodem lze souasn stav charakterizovat nsledujicim krtkm cittem z pehledu 
World Resources 1996-1997 publlkovanem World Resources insriture. 

..V roce 1992 と  inil podil chud' poloviny svtov populace na globlnim HDP mdn壱  
ne乏  15 %. Naopak, podil 15 % obyvatel s nejvy弱imi pijmy na tvoroe glooalnino i-iur 

とinil vce ne乞  50%."13j 

Ve skuteとnosti v obdobi mezi lety 1979 a 1995 vzrostly pjmy nejbohatich 20 % 
americk populace o 26 % a pjmy 20 % nejchudich Amerian klesly o ' 'ro. i"iejoo- 
hatich 20 % Ameriとan ziskalo 99 % vech nov vytvoench aktiv z titulu ekoflomiCK- 
dho rstu v letech 1983 a乞  1992, Podil na aktivech cel白  zeme, jen2 vlastnilo 170 nejoonar- 
gich'Ameriとana, vzrostl v letech 1975 a 1995 z 20 na 36 procent. t4) 

Diference mezi bohatmi a chudmi se prohlubuje nejen v ekonomicky 
、mnlueh /bohati.ch! zemich. Tent弾  proces /nebo horsi/ probiha I V rozvo- 
jov,ch zemch. Tak zde doch'zi k roz§iovni "mezery" mezi bohatymi a cnuclymi. 

Tomuto konstatovni odpovdaj i zv巨ry Zprvy o rozvoji lidstya z roku 1996, kter 
uvdi nasledujici: 
・ ve vce ne乏  sto zemich byl prm巨rnタ  pjem na hlavu v roce 1995 ni§i ne乞  byl pfed 

patnacti lety, 
・ u vice ne乞  1/4 svtov populace (1,6mld. lidi) nastalo zhor§en navzdory skuteとnosti, 

乞  e celkov globalni vnosy /produkce/ v obdobi 1960 a 1993 vzrostly 6-krt. t51 

Na zklad巨  v§e uvedench skuteとnosti a v souldu $ vsledky dalらich statistickch 
analz lze souhlasit s Richardem Douthwaitem, autorem knihy,, (..irowtti illusion ・  ze 
oroces ekonomickho rstu zhoruje situaci podstatnd とa sti svtov populace a zlepsuje 
jen u mal' men§iny. Rovn乾  argumentace, 乞  e ekonomick rust je nutny z ciuvoau 

odstran壱ni chudoby velk とd sti svtov populace je podle autora,, bu bla2efla neV6'ao- 
most o torn jakj proces vsouasnosti probh neboルcynickou manipulaci nas pro jejich 
idastn cle. "14]. 

HDP nHo. HNP z"stv po dloubou dobu hlavnim ukazatelem pro mezi- 
nrodni srovnni a hodnocen ekonomick sily stt". V poslednich desetlletlCfl se 
v§ak tyto ukazatele staly pedm巨tem silici kritiky, kter vyustila ve snahu vytvofit indika- 
tory pokroku, kter by byly vce relevantn k udr乞itelnmu rozvoji ne2li jsou konvencni 
ek6nomick ukazatele. Proと? Hlavni vhrady v とi HDP jsou nasledujici: 

24 Eq 1/99 
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HDP zahrnuje i adu finanとnich tok", je乞  jsou spojeny s と  innostmi, kter' 

neznamenaji r"st blahobytu spoleとnosti - spiるe naopak. 

Napfiklad 

・ zahrnuje rostouci vdaje na ochranu pfed rostouci kriminalitou, vdaje na soudni 

『izeni (napf.f v d6sledku rstu poとtu rozvod白  ap.), vdaje na odstran巨ni ekologickタch 

havarii, vdaje z titulu dopravnich nehod i zhbr§en巨ho prostfedi (vdaje na zdravi) ap.. 

・ zahrnuje vdaje z titulu zam巨stnani mimo domov - narastu naklad白  na dopravu do 

prace, hlidani d巨ti, nutnosti nakupd f ady slu乞eb, je乞  si lidd nemohou zajistit sami z davodu 

nedostatku と  asu (stravovani, u dr乞ba, opravy ap.), kterd v§ak neznamenaji zlep§eni kvality 
乞ivota. [6] 

Na druh' stranそ  nezohledhuje (neodeとit'): 
・ hodnotu § kod na 乞  ivotnim prostfedi vとetn巨  dlouhodobch d心sledka napfiklad z titulu 

vnd§eni emisi kysliniku uhliとitdho do prost『edi, 

・ pokles zasoby disponibilnich pfirodnich zdroja, 

navc zcela ignoruje pfinosyと  innosti, je乞  nejsou pedmtem koup巨  a prodeje, pfedevim 
praci v domacnosti. 

Mezi nrvnimi kdo se zabvvali korigov'nim velikosti HNP byli nositel No-
belovy ceny James Tobin a William Nordhaus( I '9/ Z). toreKce Oyly zamereny na 

nasledujci polo乞ky: 
・ ndklady z titulu zhor§eni kvality prostfedi (naklady na zdrav obyvatelstva), 
・ ndklady ,, administrativni" (jejich乞  podil na,, ekonomickm rstu" roste), 

. naklady na slu乞by, kterd lidd musi vyu乞ivat z nedostatku と  asu, 

・ pokles pfirodniho bohatstvi, 
・§ kody ze znehodnocovni 乞  ivotniho prostfedi. 

Hodnoty iejich ukazatele" mira ekonomick巨ho blahobytu" (MEW - Measure of Econo-

mic Welfare) se vak v analyzovanem obdobi ptilis nelisily 0cl prislusnycn noanoi rit'r. 
Dosp巨li k zavru, 乞  e rozdily mezi ukazateli nejsou podstatnd a bylo by zbyteとnd provad壱t 
jejich ka乞doroとni propo亡ty. 

Koncem 80-Wch let jejich propo亡ty zopakoval Clliford Cobb - pou乞il obdo- 

bnり  ukazatel nazvany "indikator udrzitelneho ekonomlckel10 OlanooyLU 
(ISEW-Indicator of Sustainable Economic Welfare). Vsledky prokazaly zm壱ny v 

trendech HDP a ISEW. Zatimco v obdobi 1950-1966 byl jejich vvoj obdobnり, v nds]edu- 
jicich zhruba 20-ti letech zastala hodnota ISEW vice mdn巨  konstantni ale r自st HDP 

pokraとoval, po roce 1986 zaとal ISEW pro USA klesat aとkoliv HDP dle rostl. Obdobn巨  
av§ak je§t dfive zaとal Po些旦lsヒW i v lNemecku・で水ザritaml i v Mりsiraサ1. r riIom jeno 
vpoとet (v porovnani s MEW) zahrnoval i rostouci hodnotu prace v domacnosti 

罵’ Iノ，9 
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Jednou ze zdokonalench variant vタpoとtu 1SEW Je乏  zahrnuje i hlavni environmentlni 
a socilni faktory je napfiklad tato 17i: 

Jednou ze zdokonalených variant výpočtu 1SEW jež zahrnuje i hlavní environmentální 
a sociální faktory je napilIdad tato [7]: 

Positive spotřebitelské výdaje 
+ hodnota práce v domácnost 

Negativa - výdaje na kompenzace společenských a 

envir. nákladů  
- „dlohodobé" environmentální škody 

- zhoršení v distribuci příjmů  

Celkem hodnota ISEW 

Na zdokonalo- 
vni metod mそfeni 
pokroku ve vるech 
oblastech 	se 
vyz amnそ  podili 
Organizace spo- 
jenych n'rod" 
(OSN). Statisticka 
kancel6f OSN od 
roku 1993 doporuu- 
je (a vtina zemi toto 
akceptuje) zmるnu 

Na zdokonalo-
vání metod měření 
pokroku ve všech 
oblastech 	s e 
výzgamně  podili 
Organizace spo-
jených nfirodit 
(OSN). Statistická 
kancelář  OSN od 
roku 1993 doporuču-
je (a vagina zemí toto 
akceptuje) změnu 

Systmu nrodnich " t. Podle nov metodiky byla vytvoena satelitnL soustava 
u t, kter obsahuie inteqrovan' ekonomick a pnvironment1n uと  ty, pomoc nich乞  mohou 
bt - propojenim na fyick bilance pfirodnich zdroj - zachyceny zm壱ny v t'to oblasti. V 

✓mci Programu rozvoje OSN byl sestaven rvn箆  "index lidskho rozvoje". [3, 8] 

bali instituci. je乞  se sna乞ila o konstrukci a zdokonaleni m壱feni ekonomickho pokro-

ku indiktory, kter by l白pe zohledtiovaly udr2lteiny rozvoj, oyia vetova uanhia. 

Navrhla dva nov indiktor' jimi jsou - voln壱  pelo乏eno -" indiktor bohatstvi" a 
,, indiktor skuteとnd u spory" (Indicator ot Wealth and lienuine b aving lncflcator). 

Indiktor bohatstv narod" zahrnuje ocen巨ni: 

・ pHrodniho kapitlu (hodnoty p"dy, lesa, vody a zdroja v podzem - rud, minerl), 

・ lidskho kapitalu (hodnotu produktivni kapacity obyvatelstva), 

・ ekonomickho kapitlu (vytyく〕fenタch aktiv.budく〕v, z証izeni, atd・）・［9] 

Vzhledem k tomu, 乞  e u f ady zemi tvofi p斉rodni kapitl podstatnou とa st nrodniho 

r bohatstv a konvenとni indiktory (jako HDP) nezahrnuji jejich pokles, monou iyo vyK ー  
zovat rst i kdy乏  de facto nrodni bohatstv klesa 

Dal§im indiktorem, navrenタm Svtovou bankou, je indik'tor skutench" spor 
(Genuine saving indicator -GSI). 

GSI m壱H と  istd toku vyrobendho a pfirodniho kapitlu (produkci) a odeとit hodnotu 

spoteby, と  erpni, pfipadn degradaci vytvoen'ho a pHrodniho kapitlu a hodnotu§ kod 
z titulu zn己とi§fovani prostfedi emisemi kyslicnlku unliciteno. u'i 	 、  

V':ie uveden a jeden z dal§ch nedostatk HDP se sna乞i odstranit vpoとet, indiktoru" 

skuteとnho pokroku" ((jenuine F'rogress inciicator -いrlI・  

Systitnu nářodnich účtů. Podle nové metodiky byla vytvořena satelitní soustava 

účtů, která obsahuje integrované ekonomické a environmentální účty, pomocí nichž mohou 
být - propojením na fyiické bilance přírodních zdrojů  - zachyceny změny v této oblasti. V 
rámci Programu rozvoje OSN byl sestaven róvněž "index lidského rozvoje". [3, 8] 

Další institucí, jež se snažila o konstrukci a zdokonalení měření ekonomického pokro-
ku indikátory, které by lépe zohledřiovaly udržitelný rozvoj, byla Světová banka. 

Navrhla dva nové inclikátory jimiž jsou - volně  přeloženo - „indikátor bohatství" a 
„indikátor skutečné ůspory" (Indicator of Wealth and Genuine Saving Indicator). 

lndikátor bohatství národů  zahmuje ocenění: 

• přirodniho kapitálu (hodnoty půdy, lesů, yody a zdrojů  v podzemí - rud, minerálů), 

• lidského kapitálu (hodnotu produktivní kapacity obyvatelstva), 

• ekonomického kapitAlu (vytvořených aktiv : budov, zařízení, atd.).19] 

Vzhledem k tomu, že u řady zemí tvoří přírodní kapitál podstatnou část národního 

bohatství a konvenční indikátory Oako HDP) nezahrrtuji jejich pokles, mohou tyto vyka-

zovat růst i když de facto národní bohatství klesá. 

Dalším indikátorem, navrženým Světovou bankou, je indikátor skutečných úspor 
(Genuine saving indicator -GSI). 

GS1 měří čisté toky vyrobeného a přirodniho kapitálu (produkci) a odečítá hodnotu 

spotřeby, čerpání, případně  degradaci vytvořeného a přírodního kapitálu a hodnotu škod 

z titulu zněčišfování prostředí emisemi kysličníku uhličitého. [9] 

Výše uvedené a jeden z dalšich nedostatků  HDP se snaží odstranit výpočet „indikátoru! 

skutečného pokroku" (Genuine Progress Indicator - GPI). 
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Indikdtor skute亡n6ho pokroku 

Tento indiktor byl sestaven organizaci, kter se nazv,, Redefining Progress". Tato 
organizace pod vedenim Richarda Norgaarda transformovala ISEW (jen乞  pavodn壱  zpra- 
covali Daly a Cobb) na GP!, jen乞  zahrnuje kalkulaci neplacen' prce, odeとit”§ kodliv" 
vdaje a piと t' positivni vりdaje, tj. vdaje, je乞  zvyuji blahobyt spoleとnosti. [101 

GPI odliuje mezi ekonomickmi transakcemi kter zvyuji blahobyt a tmi, 
je乞  probhaji z titulu jeho zhoreni ・  zohlediuje vce ne乞  20 aspekt ekono- 
mickhoそ  ivota kter' HDP ignoruje. Rozsah pfspvku neumo乏1uje podrobnou speci-
fikaci jednotlivch poloek, k nim乏  patH : kriminalita a rozpad rodin, dom占ci prce, 
distribuce pjm", と  erpani pirodnich zdroj心," dlouhodob" po§kozeni 乞  ivotnho proste- 
di, zm巨ny v rozsahu voln'ho asu, vdaje na ochranu a prevenci kriminality, dobu 乞  ivot- 
nosti spotebnich pfedm壱ta a infrastruktury, zdvislost na aktivech ze zahranii. [lij 

Velmi zajimav je korekce z titulu "mezery" v distribuci pfjm" mezi velmi bohat a 
ostatni と  leny spoleとnosti. Tato korekce je zalo乞ena na pedpokladu, 乞  e zvり§eni pfjm6 
chudch jim pfinおi vy篤i prosp壱ch ne乏  kdy乞  se zv郵i pjmy bohatタm. To znamen', 乏  e 
GP! roste, jestli乏e roste podii chudタch na n白rodnim produktu a kles, jestli乞e jejich podl 
klesa. 

Podle autora GPI se divergence mezi HDP a GP! napiklad pro americkou ekonomiku 
v obdobi 1950 do poMtku 90妙ch let /1993/ vyvijela nasledovn: 

・ HDP na 1 obyvatele se v tomto obdobi vice ne乏  zdvojnsobil, 

・ GP! v padesatch a edesatタch let rovn rostl, ale 

・ od roku 1970 nastal nejprve pomalタ  pokles GP! ria 1 obyvatele - v sedmdesatch 

letech と  inila mira poklesu v prm壱ru 1%, 

・ v osmdesdtch letech ji乞と  inil pokles v prmru 2%, 

・ v devadestch letech ji乞と  inil tento pokles 6 %. 

Tyto iropoとty jsou v souladu s ve uvedenmi propoとty ISEW pro adu ekonomicky 

vyspとlch stt立. Dnes jsou ji provdd壱ny propoty nejen pro zem壱  G7, ale i pro dal 

stty vetn巨  rozvojovタch. Vsledky jsou obdobn' a hori v pHpadd, kdy podstatnou st 
ndrodniho bohatstvi zem巨 f vofi pfirodni zdroje, je乏  jsou intenzivn壱と  erpany. (V pfipad 
rozvoiovch zemi navc dochziと  asto s 6 bytkem surovinovch zdroj", provzenmi v nmi 
gkodrnfna prosted, i k odlivu vnosa z t 乏ebnich a dal§ich aktivit do zemi jejich vlast- 
nik.) 

5. Z6vるr 

Uveden d daje zcela jist opravuji k pochybnostem,ダa回1k proklamovana poteba 
ekonomickho rstu je prosp壱§n pro vtinu pnslusniku souCasne ale i oucioucicn gen- 

ミ， 1/9り  



加顧ODON賛Po婦麗TV' 

eraci. Me pfedevim - zda je souとasnり  ekonomick' r貢st skute亡nそ  "ekonomic- 

k" 

Z v'voie indiktord tviu ISEW a GPI jednoznaとn巨  vyp[va, 乞  e ekonomickタ  rast vyka 
zovanタ  prostfednictvim HDP klade na sou亡asnou a v tade pripaclu na tuclouci generace 
nklady, kter' mohou bt dokonce vy§瓢, ne乞  souとasn' vnosy 

Souとasn◇  vりpoとet HDP (a HNP) ma, jak sprdvn壱  zd亡razhuji v probibjicich diskusich 

nkte『i autoi, zcela jednoznaとnou vypovidaci schopnost. bkonomicky rust je ucetni venclー  
na. Nem色fi fyzicka mno乞stvi, m巨fi pen乾ni hodnotu produkce. Nevypovidd nic o rozd巨- 
lovdni pfjma a uspokojov'ni potfeb jednotlivch と  len白  spoleとnosti 

Avak, ekonomick rst je prokazatelnそ  dosahov'n pfi r"stu koncentrace 
bohatstvi a sou亡asn'm ploるn'm zati乞eni stavajici i budoucich generaci ros- 

toucmi n'klady - at z duvodu vyerpani zdroja surovin, nebo ndrastem globlniho 
zne亡it壱ni. 

Potom ovるem ekonomicky rst (vyjadfen, pomoci HDP nebo HNP) jako 

takovり  nem匠e bt skute亡nりm clem rozvoje spole亡nosti (nebo alespoh jeho 
podstatnd ぬ  sti) a je velmi problematickd. pokud je takto prezentovn 

koncepce udr乞itelndho rozvoje vytyとuje f adu pfedpokladu, mezi nimi i nutnost o乞iveni 
svtovho hospod苛skdho rustu, podporu pro ekonomicky rozvoj - pracovni prilezitosti, 
vivu, atd. - zejmdna v rozvojovch ale i v rozvinutch zemich. 

" Volni Po udriteln'm rozvoji neni jednodu§e voldni po ochran壱  prost『edi.i Udr乞itelnり  
rozvoj znamena novd pojet ekonomickdho rustu - rst, kter zjisti spravedlnost a ple乞itost 

pro vechny obyvatele sv壱ta, nejen pro par privilegovanタch, bez dal§iho niとeni omezench 

prodnich zdroja a asimilaとni kapacity sv巨ta 

Udr乞itelnタ  rozvoj je proces, ve kter'm hospoddfsk, fisklni, obchodni, energetickd, 

zem巨d壱lska, prdmyslov a v§echny dali politiky jsou planovany tak, aby navodily rozvoj 
kter je ekonomicky, socialn巨  a ekologicky udr乞itelnタ.タ ' [121 

Udr乏iteln, rozvoj uplathuje nejen princip 、  pravedlnosti mezi st'vajici a 
budoucimi generacemi, ale jako nutnou podminku vytyとuje zmるnu kvality 
rstu I zp"sob" jeho dosa乞eni. [13) 
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