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Milé delegátky, milí delegáti, 

v tomto dokumentu naleznete stručný přehled jednak důležitých zdrojů k jednotlivým 

bodům agendy, ale také pár obecných zdrojů, které se vám mohou hodit nejen při 

psaní stanovisek. Můžete si tak zrekapitulovat a utřídit své znalosti. 

 

1. Mezinárodní finanční kriminalita 

Rozcestník IMF k materiálům o boji proti praní špinavých peněz a 

financování terorismu  

Zde naleznete odkazy na různé zdroje týkající se boje proti praní špinavých peněz, od 

vědeckých článků přes navrhovaná opatření až po zprávy hodnotící implementaci 

opatření v určitých zemích, zejména rozvojových. 

http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml4.htm 

Oficiální stránky UNODC 

Na stránkách Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu naleznete spoustu důležitých 

informací o mezinárodní finanční kriminalitě obecně, o souvislosti praní špinavých 

peněz a financováním terorismu a o iniciativách OSN v boji proti nim. 

www.unodc.org 

Oficiální stránky OECD k daním 

Na těchto stránkách naleznete základní informace o spolupráci (nejen) zemí OECD v 

oblasti daní. 

www.oecd.org/ctp 

Oficiální stránky FATF 

Stránky FATF obsahují popis celé šíře aktivit, jimž se FATF věnuje, zejména na nich 

naleznete oněch 40 doporučení, můžete rovněž nalézt expertní zprávy nebo třeba 

informace o FATF-style Regional Bodies. 

www.fatf-gafi.org 

 

http://www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/aml4.htm
http://www.unodc.org/
http://www.oecd.org/ctp
http://www.fatf-gafi.org/
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Oficiální stránky BCBS 

Stránky BCBS jsou na informace poněkud skoupé, ale to nejdůležitější, tedy 

doporučená opatření pro banky jak zabránit praní špinavých skrze sebe není těžké 

vyhledat. 

www.bis.org/bcbs 

 

2. Zvyšování dostupnosti finančních služeb 

Světová banka 

Stránky Světové banky nabízí spoustu článků a statistik týkajících se rozvojové 

problematiky. 

http://www.worldbank.org/ 

Statistiky Světové banky 

V databázi Světové banky naleznete statistiky spousty ekonomických ukazatelů 

jednotlivých zemí. 

http://data.worldbank.org/ 

Mezinárodní měnový fond 

Stránky IMF nabízí také velké množství článků, statistik a odborných publikací 

vycházejících z výzkumu jeho odborníků. 

http://www.imf.org/external/index.htm 

Statistiky IMF 

I v databázi IMF naleznete spoustu užitečných statistik, především z oblasti financí. 

http://www.imf.org/en/data 

Eurostat 

Řadu statistik týkajících se států EU lze najít také na stránkách Eurostatu. 

http://ec.europa.eu/eurostat 

http://www.bis.org/bcbs
http://www.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.imf.org/en/data
http://ec.europa.eu/eurostat
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Zpráva Global Findex za rok 2014 

Zpráva Světové banky o dostupnosti finančních služeb za rok 2014. Obsahuje 

podrobné statistiky používání účtů, provádění plateb a využívání dalších finančních 

produktů v různých částech světa. 

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/19/09022

4b08315413c/2_0/Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page

=3 

Financial inclusion 

Tematická stránka Světové banky k dostupnosti finančních služeb. Lze na ní najít řadu 

dalších informací a dokumentů o této problematice. 

http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion 

 

3. Globální hodnotové řetězce 

Source map – http://free.sourcemap.com/  

Tato stránka přináší interaktivní vizualizace dodavatelských řetězců od základních 

materiálů až po finální výrobek. Je to dokonalý nástroj pro pochopení komplexnosti a 

propojenosti dnešní výroby. Konkrétně doporučuji k prohlédnutí řetězec telefonu 

Fairphone, jehož výrobce oficiálně deklaroval veškeré vstupy a jejich původ. 

Zdůrazňuji pouze, že tento řetězec zobrazuje pouze dodavatelský řetězec, tedy pouze 

výrobu finálního výrobku. Zobrazeny nejsou cesta výrobku z továrny ke spotřebitelům, 

vstupy řízení a podpory celého procesu, marketing, služby spotřebitelům a další 

vstupy. 

Made in the World – WTO 

Toto povedené video zdůrazňuje, proč je v dnešní době již bezpředmětné označovat 

výrobky nálepkou "vyrobeno v". Rozebírá známou studii hodnoty telefonu Nokia. 

Ukazuje, z čeho se finální hodnota skládá a kde vzniká. Varování: video je se silným 

francouzským přízvukem. Další kvalitně zpracované video ukazuje cestu výrobku od 

návrhu ke spotřebiteli. 

 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/19/090224b08315413c/2_0/Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page=3
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/19/090224b08315413c/2_0/Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page=3
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/19/090224b08315413c/2_0/Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page=3
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/19/090224b08315413c/2_0/Rendered/PDF/The0Global0Fin0ion0around0the0world.pdf#page=3
http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion
http://free.sourcemap.com/
http://free.sourcemap.com/view/10617#cluster-stop-3
http://free.sourcemap.com/view/10617#cluster-stop-3
https://www.youtube.com/watch?v=KMkJu8S8ztE
https://www.youtube.com/watch?v=Y0hAJG_8qVg
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Propojené ekonomiky – OECD 

Materiál OECD shrnující komplexně problematiku Globálních hodnotových řetězců. 

Tento dokument je velmi dlouhý, všem však doporučuji alespoň přečíst shrnutí a 

prohlédnout si grafy, které Vám řeknou leckdy mnohem více než text.  

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/interconnected-

economies_9789264189560-en 

Globální hodnotové řetězce v měnícím se světě – WTO 

Sborník předních světových ekonomů vydaný WTO. Obzvláště doporučuji úvod od 

Richarda Baldwina. Všem se hodí vybrané kapitoly o důsledcích globálních 

hodnotových řetězců na politiku. Důkladné prostudování doporučuji zájemcům o hlubší 

pochopení měření obchodu s přidanou hodnotou a ekonomických důsledků GVC.  

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradeglobalvalue13_e.pdf 

World Investment Report – UNCTAD 

Především doporučuji třetí kapitolu věnující se přímo GVC a jejich dopadu. Tento zdroj 

přináší pohled OSN, představuje dokument, který by reální delegáti ECOFIN dostali 

do rukou před jednáním. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf 

 

4. Hyperinflace v Zimbabwe 

Současná situace – Catriona Laing 

Catriona Laing, velvyslankyně Spojeného království v Zimbabwe, hovořila o současné 

situaci v Zimbabwe. Podle jejího názoru Zimbabwe nečekají do budoucna příliš 

optimistické vyhlídky. Zmínila také stále nutnou zahraniční finanční pomoc, aby mohlo 

fungovat například zdravotnictví. Můžete se zde dozvědět o aktuálních problémech 

Zimbabwe z pohledu velvyslankyně Spojeného království. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-14113249 

Problémy bránící hospodářskému vývoji 

Zde můžete nalézt další problémy Zimbabwe, které brání hospodářskému rozvoji 

země. Navíc v roce 2016 bude muset vláda podle odhadů opět zajistit potravinovou 

pomoc pro více než 1,5 milionu obyvatel, neboť zemi čeká opět velké sucho. 

https://www.newsday.co.zw/2015/09/22/zim-faces-bleak-2016/ 

http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/interconnected-economies_9789264189560-en
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/interconnected-economies_9789264189560-en
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4tradeglobalvalue13_e.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf
http://www.bbc.com/news/world-africa-14113249
https://www.newsday.co.zw/2015/09/22/zim-faces-bleak-2016/
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Uvalené sankce 

Prezident Mugabe a další političtí představitelé Zimbabwe uvádějí, že se Zimbabwe 

dostalo do ekonomických potíží kvůli sankcím Spojených států amerických a dalších 

států Evropské unie. Avšak sankce byly vždy uvaleny na konkrétní fyzické a právnické 

osoby a státy nadále finančně podporovaly Zimbabwe a se zemí obchodovaly. 

http://www.reuters.com/article/2015/08/26/zimbabwe-imf-idUSL5N11124Y20150826 

Více informací o sankcích lze nalézt také v těchto odkazech: 

http://harare.usembassy.gov/sanctions_facts_myths.html 

http://europeansanctions.com/2015/06/01/us-intends-to-maintain-targeted-sanctions-

on-zimbabwe/ 

http://www.wsj.com/articles/european-union-court-upholds-sanctions-against-

zimbabwe-1429698675 

 

Obecné zdroje 

Generátor citací 

Na této stránce si můžete nechat vygenerovat citaci podle citační normy ČSN ISO 690. 

http://www.citace.com/ 

Google Scholar 

Speciální verze vyhledávače Google pro vyhledávání odborných a akademických 

článků. 

https://scholar.google.cz/ 

Academia 

Zde můžete nalézt spoustu odborných článků z různých oblastí publikovaných 

absolventy vysokých škol či akademiky. Musíte se ovšem zaregistrovat. 

https://www.academia.edu/ 

The World Factbook – CIA 
Na stránkách CIA naleznete velmi mnoho užitečných údajů. Nicméně články jsou 

psané z pohledu Spojených států amerických, tudíž při hledání určitých informací 

tenhle fakt vezměte v úvahu. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

http://www.reuters.com/article/2015/08/26/zimbabwe-imf-idUSL5N11124Y20150826
http://harare.usembassy.gov/sanctions_facts_myths.html
http://europeansanctions.com/2015/06/01/us-intends-to-maintain-targeted-sanctions-on-zimbabwe/
http://europeansanctions.com/2015/06/01/us-intends-to-maintain-targeted-sanctions-on-zimbabwe/
http://www.wsj.com/articles/european-union-court-upholds-sanctions-against-zimbabwe-1429698675
http://www.wsj.com/articles/european-union-court-upholds-sanctions-against-zimbabwe-1429698675
http://www.citace.com/
https://scholar.google.cz/
https://www.academia.edu/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

