
     

Ekologická platforma při ČSSD, Spojenectví práce a solidarity,  
Masarykova demokratická akademie, Mladí sociální demokraté,

Mladí zelení a Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v ČR

Vás zvou na panelovou diskusi na téma:

„Rozvoj místních ekonomik“

Jak vzkvétá globalizované hospodářství? 
Přináší větší multiplikaci podpora místních producentů a investice do šetrných 

technologií, nebo stavby dálnic? 
Co je to lokavorie a jaké příležitosti nabízí pro zelený růst?

Účast v panelu přijali (v abecedním pořadí):

Ivan DUŠKOV, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK v Praze
Pavel JANÍČKO, ekonomický expert ČMKOS

Petr PETRŽÍLEK, autor ekologického programu ČSSD
Ilona ŠVIHLÍKOVÁ, ekonomka, Spojenectví práce a solidarity

Diskusi bude moderovat Patrik EICHLER, MDA.

Akce se koná ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 17:00 hodin 
v Domě odborových svazů, Náměstí Winstona Churchilla, Praha 3.

___________________________________________________________________________

Ekologická platforma Zvonečník, http://zvonecnik.cz/, tel.: 776 877 565

http://zvonecnik.cz/


Odkazy:

Globalizace  a  krize (Ilona  Švihlíková):  Kniha  zkoumá  vazby  mezi  procesem globalizace  a  stále 
častějšími  krizemi  vrcholícími  současnou hospodářskou recesí.  Jako zlom představuje  70.  léta  20.  
století  a  následné tažení neoliberalismu.  Analyzovány jsou hluboké změny ve světové ekonomice: 
nadvláda finančního sektoru,  moc nadnárodních firem,  nové podoby spekulace či  vzestup skupiny 
BRIČ. 

Ekologický program ČSSD 2012 (Petr Petržílek): ČSSD je vlastní porozumění toho, že vynaložené 
prostředky na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj se násobně vrátí v poskytnutých nových 
příležitostech  a  zároveň  v  obnovených  a  posílených  produkčních  funkcích  životního  prostředí 
založených  na  environmentální  stabilitě.  Za  držitelný  považujeme  takový  rozvoj,  který  vede  k 
uspokojování sociálních, materiálních a duchovních potřeb lidí při plném respektování objektivních 
environmentálních limitů. 

Investice do dopravní infrastruktury (Jiří Zimola): Každý investovaný milion: generuje 3 – 4 pracovní 
místa ve stavebnictví a dalších oborech, v příjmech státu se vrací více než 50 % na daních a pojištení.

Důvody pro zateplování domů (Miroslav Zámečník, Jan Hlaváč): Multiplikační efekt očištěný o vliv 
dovozu je v případě stavebnictví podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 2,47. Pro srovnání:  
studie o počtu pracovních míst  vytvořených v důsledku výroby kotlů na biomasu dospěla stejnou 
metodikou k číslu 1,19. Jinými slovy: povzbuzení poptávky v „malém stavebnictví“ je jednou z cest,  
jak bez rizika přelití dodatečných výdajů do dovozní poptávky povzbudit domácí ekonomiku a udržet 
zaměstnanost.

Voda pro lidi, ne pro růže (Člověk v tísni): Západní svět masově nakupuje ročně tisíce tun řezaných 
květin z Afriky. Pro lidi žijící v Africe však tento obchod možná znamená osudovou zkázu a to stejné 
platí i pro africkou přírodu. 

Čeští květináři mají po dlouhých letech žně (Česká televize): Květiny před rokem 1989 pocházely v 
naprosté většině z Česka. Místní pěstitele ale po revoluci vytlačila konkurence ze zahraničí, hlavně z 
Holandska.  Teď  se  čeští  květináři  pomalu  vracejí.  Řezané  květiny,  které  se  pěstovat  nevyplatí, 
vystřídaly rostliny v květináčích. Ty jsou totiž objemnější, a proto je dražší je dovážet. 

Odbory a zelená hnutí pracují na vizi hospodářské politiky ČR (EurActiv): Vypadá to, že jedním ze 
společných témat by mohla být i tzv. zelená ekonomika a využití potenciálu pro tvorbu pracovních 
míst v zeleném sektoru. 

Globalizace (Wikipedie): Podle teorie globálního ekonomického růstu extenzivní rozvoj vyspělých 
zemí ve svém důsledku způsobuje i zvýšení životní úrovně a zmírnění chudoby v rozvojových zemích.  
Oponenti  a odpůrci  globalizace v tomto  významu upozorňují  na to,  že sociální  rozdíly se naopak  
prohlubují a že proti chudobě ve třetím světě musí vyspělé země bránit aktivní podporou místního 
drobného podnikání a zmenšením ekologických dopadů průmyslu v rozvinutých zemích, které jejich 
situaci zhoršují. 

Lokavorie  -  místní  je  dobré (Deník  Referendum):  Lokavoři  (anglicky  locavores)  jsou  lidé,  kteří  
konzumují  jídlo  místní  produkce,  nebo  takové,  které  není  dopravováno  na  velké  vzdálenosti  do 
supermarketů. Zdaleka ale nemusí jít jen o potraviny, přístup lze více zobecnit. 

Rozvoj místních ekonomik (6.12.2012)

http://denikreferendum.cz/clanek/14225-lokavorie-mistni-je-dobre
http://cs.wikipedia.org/wiki/Globalizace
http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/mezi-odbory-a-zelenymi-organizacemi-se-rysuje-spolecna-vize-hospodarske-politiky-cr-009996
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/201046-cesti-kvetinari-maji-po-dlouhych-letech-krize-zne/
http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=&sid=&id=136&idArt=1663
http://www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/12/zateplovani-zamecnik-studie.pdf
http://www.cssd.cz/data/files/prezentace_jiri-zimola_jihocesky-kraj.pdf
http://www.cssd.cz/program/program-podle-vas/ekologicky-manifest-cssd/
http://grimmus.xf.cz/press/view.php?nazevclanku=globalizace-a-krize&cisloclanku=2010070001
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