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VLIV INOVACÍ NA SVĚTOVOU EKONOMIKU

1 JAK ČÍST BACKGROUND?
Tento background report vznikl pro účely simulovaného jednání Hospodářského a finančního výboru OSN na
Pražském studentském summitu. Delegátům by měl přiblížit problematiku inovací a jejich vliv na světovou ekonomiku. Mimo základní porozumění tématu by měl přiblížit
i roli mezinárodních organizací při řešení výzev spojených
s problematikou inovací.
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2 ÚVOD
Rozvoj nových technologií a inovací je jedním z hlavních motorů hospodářského růstu, který začal na počátku
průmyslové revoluce v polovině 18. století1. Nárůst všeobecného blahobytu můžeme pozorovat nejen jako zvyšování hodnot ekonomických ukazatelů v podobě HDP, ale
také prostřednictvím snižování počtu osob pod hranicí extrémní chudoby. 2 Dále také roste naděje na dožití ve všech
státech a i nejméně rozvinuté země jsou nyní na úrovni, na
které se nacházela západní Evropa počátkem 20. století3.
Minulé průmyslové revoluce přinesly nejen zmiňované benefity, ale také nutnost adaptace na nové podmínky vzniklé
na pracovním trhu (bylo například potřeba zaměstnat více
dělníků v továrnách než rolníků na polích). Současný pokrok však může přicházet daleko rychleji a s větší intenzitou
než v minulosti.
Nové technologie nachází využití v mnoha odvětvích.
Mimo uplatnění v technologických firmách (jako Facebook,
Google atd.) může rozvoj moderních technologií pomoci na-

příklad ve vzdělávání, zdravotnictví nebo v průmyslu. Aplikace AI či kvantových počítačů ve zdravotnictví by mohla
být použita třeba při syntéze nových léků 4. To by mohlo zlevnit výzkum a výrobu léků na vzácné nemoci. Jejich výroba
by tak mohla být pro farmaceutické firmy profitabilní.
Budoucnost nových technologií je velkým otazníkem
jak pro vnitrostátní, tak pro mezinárodní politiku. Vnitrostátní politika bude muset reagovat na změnu požadavků ve
vzdělávání (důraz na celoživotní vzdělávání), možné sociální
dopady (vysoká nezaměstnanost a rozevírající se nůžky mezi
chudými a bohatými) a také na celkovou změnu struktury
pracovního trhu (zejména na nárůst počtu nestandardních
pracovních smluv a s tím související snížení ochrany práv
pracujících5). Na mezinárodní půdě se mohou s větší intenzitou objevovat témata sdílení nových technologií, zajištění
větší ochrany know-how či podpory rozvíjejících se států
ve vybudování moderní infrastruktury a možnosti podílet
se na rozvoji moderních technologií.

3 CO TO JSOU INOVACE A CO OVLIVŇUJÍ?
Vliv inovací na světovou ekonomiku je v současné době
velmi živým tématem. Za práci na toto téma získal v roce 2018
Nobelovu cenu za
ekonomii americký
ekonom
Ekonomická definice inoPaul
Romer6.
vace ji definuje jako uvá‑
Ekonomická dedění nových výrobků, služeb
finice
inovace
ji
definuje
jako
nebo výrobních postupů na
uvádění nových
trh. Inovace tedy může mít
výrobků, služeb
mnoho podob a úzce souvisí
nebo výrobních
s technologií, kterou přenáší
postupů na trh7.
Inovace
tedy
do praxe právě skrze nové
může
mít
mnoho
produkty, služby či postupy.
podob a úzce souvisí s technologií,
kterou
přenáší
do praxe právě skrze nové produkty, služby či postupy. Inovace tedy nesouvisí jen s technologickými odvětvími, ale je
to právě rozvoj moderních technologií, se kterým se pojí nová
fáze rozvoje celého hospodářství, tzv. Průmysl 4.08.
Zejména v oblasti výpočetní techniky sehrály technologické inovace obrovskou roli. Jedním z nejznámějších pravi-

del, které zachycuje rychlost, s níž se vyvíjí výpočetní technika, je tzv. Moorův zákon (Moore’s Law). Toto pravidlo, jež
je pojmenováno podle spoluzakladatele Intelu říká, že každé dva roky se výpočetní výkon zhruba zdvojnásobí. Můžeme tedy očekávat, že se výpočetní výkon zvýší, zatímco
ceny zůstanou stejné nebo budou dokonce nižší9. Pro další
ilustraci může posloužit to, že počítač, který člověku v roce
1969 pomohl přistát na Měsíci, je prakticky nesrovnatelný
s moderními přístroji, jako je váš chytrý telefon nebo notebook10. Inovace moderních technologií umožňují přístup
k technologiím širokému okruhu lidí.
Největší soukromé společnosti současnosti dle tržního ohodnocení jsou zpravidla ty, které využívají boomu
nových digitálních technologií 11. Zatímco v roce 2005 patřilo mezi pět firem s nejvyšší tržní kapitalizací v Americe GE, Exxon Mobil, Microsoft, Citigroup a Walmart,
v roce 2018 v top 5 společnostech zůstal jen Microsoft,
který byl doplněn o Apple, Alphabet (mateřská společnost Googlu), Amazon a Facebook 12. Velké společnosti
využívající nových technologií (hlavně internetu) nejsou
záležitostí pouze rozvinutých ekonomik západního typu.
Mnoho podobných firem se začíná zakládat i v rozvíjejících se ekonomikách jako ČLR (Alibaba), Indie (Flipkart)
nebo Nigérie (Jumia) 13 .
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Obr. 1: Cost of Computing Power Equal to an iPad 2<?>

4 VÝZVY
Jak již bylo zmíněno výše, nová fáze vývoje technologií
a její aplikace v reálném světě ve formě inovací s sebou nese
rizika pro mnohá odvětví,
zejména pro pracovní pozice
s nízkou mírou specializace
Samotný fakt, že
a obecně pro pracovníky
se v daném od‑
s nižším vzděláním. Samotný
větví aplikuje více
fakt, že se v daném odvětví
moderních techno‑
aplikuje více moderních technologií, však nemusí nutně
logií, však nemusí
znamenat, že bude následovat
nutně
znamenat,
odliv pracovníků. Například
že bude následovat
rozvoj bankomatů v 90. letech
odliv pracovníků.
minulého století zapříčinil
růst pracovních míst v bankovnictví. Pokles pracovních
pozic zabývajících se výběry z účtů byl kompenzován rozvojem nových pozic, které měly za úkol nabízet nové produkty bank jako pojištění, investování apod.14.
Dalším možným rizikem mohou být rozevírající se
nůžky mezi bohatými a chudými a zhoršený přístup chudších vrstev ke vzdělání nebo zdravotnictví15. Další nebezpečný trend může být zaměstnávání v nestandardních formách zaměstnání, což má vliv na ochranu pracujících.
Mimo tyto fenomény bude ale také zapotřebí zlepšit infrastrukturu tak, aby nová vysoce produktivní odvětví vůbec mohla vznikat. Mezi hlavní výzvy bude patřit ochrana
intelektuálního vlastnictví, výstavba infrastruktury pro

nové technologie (například sítě 5G) nebo reforma státní
správy a její zefektivnění16.

4. 1. Vzdělávání
Mezi největší výzvy v oblasti vzdělávání se řadí rozvoj
osobnosti a přístup ke vzdělávání od raného věku. Mimo
oblasti standardního vzdělávání (základní školství) je s rostoucí komplexitou nutná i větší specializace, expertiza, ale
také tzv. soft skills. Mezi soft skills patří například schopnost
vyjednávání, kooperace, aktivní přístup aj. Vyšší míra vzdělanosti zajišťuje
vyšší
šanci
u p l a t n ě n í
17 procentům dětí celosvě‑
jednotlivců
na
tově nedostává základního
moderním trhu
vzdělání (většina z nich žije
práce17.
v subsaharské Africe – 85
Už nyní, i díky
% dětí v subsaharské Af‑
SDG 4 zaměřenému na vzdělání,
rice nedostává minimální
se daří zvyšovat
znalosti v oblasti gramot‑
podíl dětí, které
nosti ani základních ma‑
chodí do školy.
tematických
dovedností).
Zejména pak zapojení dívek do
vzdělávacího procesu se v nedávné době výrazně zlepšilo. I přes tento pokrok
se nadále 17 procentům dětí celosvětově nedostává základního vzdělání (většina z nich žije v subsaharské Africe – 85
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% dětí v subsaharské Africe nedostává minimální znalosti
v oblasti gramotnosti ani základních matematických dovedností)18.
Rozvoj soft skills prostřednictvím vzdělávání je jedním
ze základních stavebních kamenů, poněvadž zaměstnání,
která budou využívat pro lidi unikátní schopnosti a znalosti (jako třeba mezilidskou interakci), nebudou alespoň
dočasně tolik ohrožena 19 – viz příklad rozvoje bankovnictví
po boomu bankomatů.
Rozvoj vzdělávání je jedním ze základních stavebních
kamenů, na kterých může být vystavěna nová ekonomika.
Pokud by mělo být dosaženo požadované míry změny v oblasti vzdělání a v navazujících oblastech (jako např. tvorba
pracovních příležitostí pro mladé lidi), pak by bylo potřeba
tyto snahy podložit výdaji státního rozpočtu ve výši zhruba
6–8 % HDP20. Pro ilustraci, o jak velkou částku se jedná, poslouží údaj o tom, že průměrně se v EU vydá na vzdělávání
zhruba 4,6 % HDP21. Jednou z možností, jak toho dosáhnout
bez zvyšování daňové zátěže, je zefektivnění státní správy
a výběru daní.

4.2 Efektivní státní správa
Způsobem, jak dosáhnout vyšší míry výběru daní, je zefektivnění státní správy. Samotné zvýšení daňového zatížení
s sebou nese zejména dvě rizika. Za prvé pokles prostředků
vybraných na daních kvůli přiškrcení ekonomiky (Lafferova křivka) a za
druhé zvýšení
rizika vzniku
V rozvíjejících se ekono‑
černé a šedé
mikách majetek v nemovi‑
e k o n o m i k y 22.
Efektivita
tostech nejchudších oby‑
státní správy je
vatel dosahuje výše 9,3
výzvou nejen
bilionu USD (jsou to zpravi‑
pro rozvíjející
dla chatrče ve slumech). To
se státy. I státy
je zhruba dvacet krát tolik,
rozvinuté mají
často problémy
než kolik činila rozvojová po‑
s výběrem daní,
moc mezi lety 1970–2000.
zejména kvůli
daňovým rájům
nebo pokročilejším technikám vyhýbání se daním. Pro ilustraci můžeme
použít spor mezi Evropskou komisí a Irskem ohledně zdanění nadnárodních korporací jako Apple23. Nebo spor mezi
USA a státy EU ohledně zavedení „digitálních daní“24.
Dalším krůčkem k efektivní státní správě může být
využívání moderních technologií jednak pro efektivnější
výběr daní25, ale také pro další funkce, které státní správa
vykonává (například zápis do katastru nemovitostí nebo registrace a vznik nové firmy). Právě efektivita státní správy
může, zejména v rozvojových zemích, pomoci se zaváděním
inovací nebo třeba jen se založením firmy a získáním úvěru.

Obr. 2: Graf náročnosti založení firmy – odhad pro 103 rozvíjejících se ekonomik<?>
V rozvíjejících se ekonomikách majetek v nemovitostech nejchudších obyvatel dosahuje výše 9,3 bilionu USD
(jsou to zpravidla chatrče ve slumech). To je zhruba dvacet
krát tolik, než kolik činila rozvojová pomoc mezi lety 1970–
200026. Rozvoji ekonomik brání právní vymezení a úprava
majetku, který by mohl sloužit (pokud by byl zanesen na
úřadech) například jako záruka na úvěr. Největší překážkou
je pak přílišná byrokracie 27. V některých zemích registrace
nemovitostí trvá i více než deset let 28. Navíc vyloučením
nejchudších lidí z okruhu legálních vlastníků dochází k jejich odsunutí na okraj společnosti a s větší pravděpodobností se pak zapojí do šedé či černé ekonomiky.
Další překážkou může být vysoká cena a časová neefektivita státní správy v případě registrace nové firmy29. Tyto
překážky nejsou problémem jen v zemích s rozvíjející se
ekonomikou (pokrok, který rozvíjející se ekonomiky za
poslední desetiletí udělaly, viz obrázek). I mnoho rozvinutých ekonomik si v této oblasti nevede dobře. Možnost
založení nového podniku je ale důležitá pro vznik malých
a středních podniků. Podpora malých a středních podniků
je pak důležitá třeba pro podporu vzniku nových patentů,
protože malé a střední podniky v této oblasti dosahují větší
efektivity 30.

4. 3. Ochrana duševního vlastnictví
Jak již bylo zmíněno výše, duševní vlastnictví je jedním
z nehmotných aktiv, která přispívají k růstu společnosti 31.
Mezi výzvy budoucnosti bude patřit zajištění dostatečné
ochrany duševního vlastnictví a podpora jeho vzniku skrze
ochranu patentových úřadů a mezinárodní spolupráce.
Problematice ochrany a uchování duševního vlastnictví
se věnuje jiný background, a proto by bylo zbytečné ji zde
probírat, protože by jí nemohl být věnován patřičný prostor.
Pro bližší informace tedy prosím, ať se laskavý čtenář obrátí
na Krádeže intelektuálního vlastnictví.
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4. 4. Sociální problematika

Dalším tématem, kterému se v rámci sociální politiky buJedním z dalších problémů může být rostoucí rozdíl
deme věnovat, je růst nestandardních pracovních kontraktů.
mezi bohatými a chudými. Růst reálných mezd často neNestandardním zaměstnáním je jakékoli jiné zaměstnání
drží krok s růstem efektivity, což může mít za následek větší
než práce na dobu neurčitou na plný úvazek (jedná se tedy
kumulaci majetku u bohatých
například o zaměstnance pracující
obyvatel32. Jedním způsobem,
na kontrakt nebo přes agenturu –
Progresivní zdanění je takové zda‑
jak bojovat proti nerovnosti,
řidiči Uberu, námezdní dělníci
nění,
které
má
odstupňovanou
výši.
Tj.
je progresivní zdanění. Aratd.). Trend v najímání pracovníků
nejchudší platí nejnižší procento a se
gumentem pro progresivní
mimo standardní zaměstnání
zvyšujícím příjmem roste i procento
zdanění je, že při rovném dav poslední době roste. Jedním
zdanění. Progresivní zdanění je běžné
ňovém zatížení lidé s menším
z hlavních problémů je snížená
např. v USA nebo Skandinávii. Někteří
příjmem po zaplacení nutmíra jistoty zaměstnanců (mohou
tento způsob zdanění kritizují, protože
ných výdajů (hypotéka, elekbýt snadněji propuštěni), kterou
podle nich v podstatě trestá úspěch.
třina, voda, jídlo atd.) nemají
tato forma zaměstnání vyvolává.
Zároveň k rozdělení na „chudší“ s nižší
mnoho prostředků pro spoDalším problémem je snížená přísazbou a „bohatší“ s vyšší sazbou
ření, investování nebo i pro
stupnost k sociálnímu pojištění
dochází na základě příjmů dosaže‑
spotřebu jiných než nezbyta zdravotním pojištěním36.
ných v jednom zdaňovacím období
ných statků33.
(zpravidla jeden rok) – znevýhodňují
4.5 Vliv veřejného
V dnešní době se stále
se tak lidi, kteří jsou z různých důvodů
sektoru
častěji mluví také o tzv. uniochotni například několik let intenzivně
34
verzálním příjmu . Ten by
Poslední otázkou, kterou se
pracovat a vydělat si tak na následné
měl vyplácet stát, jak z názvu
budeme zabývat, je vliv veřejného
období, kdy naopak očekávají dobro‑
volný pokles svých příjmů v důsledku
vyplývá, všem. Velkou nevýsektoru na přímé financování
soustředění
se
na
další
studium,
na‑
hodou je však vysoká zátěž
výzkumu a inovací. Mnoho techstoupení na rodičovskou dovolenou či
pro státní kasu a také možná
nologií, jako GPS, penicilin nebo
z jiných osobních důvodů.
demotivace lidí vytvářet poelektromobilita, bylo možné vymocí své práce ekonomickou
vinout jen díky investicím a jiným
hodnotu. Dalším podobným
podporám od vlád. Vládní podsystémem by mohla být tzv. negativní daň z příjmů, kdy by
pora výzkumu může mít vliv na mnoho inovací, které by se
byla státem doplácena určitá část příjmu až do jisté výše.
třeba tržně hůře prosazovaly (jako například léky na nemoci,
Například pokud by byla stanovena úroveň $1000, tak by
které postihují pouhý zlomek populace). Správně zaměřená
člověku, který za měsíc vydělá pouze $900, stát negativně
dlouhodobá podpora výzkumu a vývoje může mít pozitivní
zdanil rozdíl ($100) určenou sazbou (třeba 50 %), a tak by
vliv na vývoj v celé ekonomice a dále podněcovat soukromé
daný občan obdržel od státu $50 jako bonus35.
společnosti k větším investicím do inovací37.

5 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Jednou z hlavních výzev pro mezinárodní společenství
bude zajištění inkluzivního růstu jak na vnitrostátní, tak na
celosvětové úrovni. SDG 17 (globální partnerství) si bere za
cíl to, aby žádný region či země na světě nebyly vyloučeny
a aby si plody nových technologií a inovací mohli užívat
všichni lidé bez ohledu na jejich původ. Hlavními tématy
v rámci SDG 17 je kooperace sever–jih (tj. mezi rozvinutými státy severní polokoule a rozvíjejícími se státy na jih
od nich), jih–jih, ale i regionální spolupráce (např. v rámci
Africké unie, Evropské unie nebo ASEAN v Jihovýchodní
Asii a MERCOSUR v Jižní Americe apod.)38.
V roce 2018 byla ustanovena Technologická banka OSN
pro nejméně rozvinuté země (The UN Technology Bank

for Least Developed Countries)39, která má za úkol rozvíjet spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací a snížit
rozdíly, které jsou na ose sever–jih. Mimo tuto banku již od
roku 1945 působí Světová banka. Mimoto je na základech
SDGs vystavěn tzv. Technology Facilitation Mechanism,
který má propojovat a rozvíjet technologie v členských
státech OSN mezi občanskou společností, vědeckou obcí
a businessem 40.
Zahraniční pomoc může mít vícero podob a nejedná
se vždy pouze o přímý transfer finančních prostředků
(mnohdy prostřednictvím mezinárodních organizací
jako WB a IMF). Mnohokrát má zahraniční pomoc podobu mezivládních půjček (ačkoliv se často využívá různá
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kombinace těchto nástrojů)41. Mnohdy mají velký dopad na
hospodářství a rozvoj i zahraniční investice, ačkoli se neřadí
přímo k rozvojové pomoci. Problematika rozvojové pomoci
je často dvousečnou
zbraní. Ačkoli peníze
ze zahraničí mohou
Ačkoli peníze ze zahraničí
pomoci rozvoji, jsou
mohou pomoci rozvoji, jsou
často zahraniční inčasto zahraniční investice
vestice i mocenským
i mocenským nástrojem.
nástrojem. Příkladem
může být Marshallův
plán,
nedávné
zabavení přístavu Hambantota na Srí Lance, který byl na 99
let zapůjčen ČLR poté, co Srí Lanka nezvládla splácet čínský
úvěr na jeho výstavbu 42, nebo programy podpory Meziná-

rodního měnového fondu a Světové banky, které jsou často
podmíněny rozsáhlými ekonomickými reformami 43.
Vyvstává otázka, co vlastně na mezinárodním poli dělat. Pro další rozvoj budou potřeba finanční prostředky,
přičemž rozvojová pomoc by mohla nejméně rozvinutým
ekonomikám pomoci nastartovat svůj vlastní růst, a pomoci
jim tak se vymanit z tzv. bludného kruhu chudoby (bludný
kruh chudoby znamená, že země sama o sobě neprodukuje
dostatek kapitálu, aby sama mohla investovat a držet krok
s inovacemi. Poprvé tento koncept představil američan Paul
A. Samuelson)44. Důležité bude upozorňovat na nové mechanismy a podněcovat regionální partnerství a spolupráci
napříč agenturami OSN. Mimo závazek rozvojové pomoci je
také důležité adresovat problémy v oblasti duševního vlastnictví a šedé ekonomiky.

6 SHRNUTÍ
Moderní ekonomika je akcelerována novými technologiemi a inovacemi. Mimo mnoha benefitů ale přichází
i nové výzvy, které bude muset mezinárodní společenství adresovat. Na členech mezinárodního společenství
teď bude záležet, jakým způsobem budou problémy, které
se otevírají, řešeny. Bude se nejspíš muset najít rovnovážný bod, který nebude opomíjet jak hospodářský rozvoj, tak sociální aspekty. Rozvojová pomoc bude muset

být dostatečně velká a efektivní. Zároveň se ale zvedají
otázky ohledně struktury a připravenosti státní infrastruktury v rozvíjejících se zemích.
Výzvou pro rozvojové země bude možná ztráta konkurenceschopnosti ve výrobě, která je ale stále velmi důležitá na cestě
k rozvinutí a postupnému přesunu ekonomiky z průmyslu ke
službám45. Pro rozvinuté země bude důležitá otázka ochrany
práv intelektuálního vlastnictví a sociálního systému.

7 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1.

Je váš stát rozvíjející se nebo rozvinutá ekonomika?

2.

Jaký je váš vztah k zahraniční pomoci, komu posíláte nejvíce peněz, nebo od koho nejvíce prostředků dostáváte?

3.

Jaký máte vztah k IMF, Světové Bance nebo regionálním bankám a organizacím?

4.

Jaký má vaše vláda postoj k veřejnému sektoru a financování inovací?

5.

Jste země, která je závislá na právech intelektuálního vlastnictví?

6.

Kolik váš stát každoročně investuje do vzdělávání a jak se jej pokouší modernizovat?
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