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Půlstoletí OECD
V letošním roce slaví 50. výročí svého vzniku Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj – OECD. Činnost této organizace si bez statistických údajů
nelze představit, proto si připomínáme její statistické aktivity.
OECD, mezivládní organizace
ekonomicky nejrozvinutějších
států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky, vznikla 30. září 1961 (kdy
vstoupila v platnost její ustavující
Úmluva; zakládací dokument byl
podepsán již 14. prosince 1960).
Jejím předchůdcem byla Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (Organization for
Europen Economic Cooperation – OEEC), ustavena roku 1948
k zajištění realizace programu evropské obnovy – tzv. Marshallova plánu.
OECD si za svůj cíl vytkla realizaci takových opatření, která
povedou k podpoře a růstu ekonomik na celém světě. To v sobě zahrnuje zejména opatření
na podporu rozvoje světového
hospodářství (snaha o dosažení
co nejvyššího udržitelného ekonomického růstu, zaměstnanosti a životní úrovně), stabilizace
a rozvoje mezinárodních finančních trhů či rozvoje světového
obchodu.

Podpis Úmluvy OECD. Dvacet zemí podepsalo Úmluvu o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,
v Salon de l'Horloge, Quai d'Orsay, Paříž, dne 14. prosince 1960.

Struktura OECD
V čele OECD stojí Rada (Council)
složená ze zástupců jednotlivých
členských zemí plus představitele
Evropské komise. Schází se na úrovKdo je „hnacím motorem“ OECD?

ni stálých zástupců dvakrát do měsíce (předsedá generální tajemník)
a na úrovni členů vlád členských
zemí jednou ročně (za předsednictví zvolené členské země). Rozhodnutí Rady realizuje Sekretariát

OECD vedený generálním tajemníkem. Tím je v současné době Angel
Gurría, původem z Mexika. Činnost organizace zajišťují stálé orgány
zřízené Radou, z nichž nejdůležitější jsou Výkonný výbor, Výbor pro
vnější vztahy a Rozpočtový výbor.
Odborné aktivity OECD realizují
tzv. věcné výbory a jejich pracovní skupiny, složené z odborníků ze
všech členských zemí, které připravují podklady pro rozhodování Rady OECD. Sídlo OECD se nachází
v Paříži a jednotlivé členské země
jsou v OECD reprezentovány prostřednictvím Stálé mise.

Statistické aktivity

Zdroj: www.oecd.org

Jedním z odborných útvarů Sekretariátu OECD, tzv. direktoriátů, je
i Statistický direktoriát (Statistics

Directorate) v čele s Hlavním statistikem OECD (Chief Statistician
and Director of Statistics). Jeho
činnost se zaměřuje na poskytování ekonomických statistik na
srovnatelném základě pro analytickou činnost OECD, podporu
a rozvoj mezinárodních statistických standardů a koordinaci statistických aktivit uvnitř OECD i vně
ve vztahu k dalším mezinárodním
institucím.
Výbor pro statistiku OECD
(C ommittee on Statistics –
CSTAT) vznikl v dubnu 2004
transformací tzv. Skupiny vrcholných představitelů pro statistiku
(High Level Group on Statistics),
která byla především hlavním poradenským útvarem Hlavního statistika OECD. Vytvořením tohoto
výboru byla potvrzena významná
úloha, kterou statistika v činnosti
OECD má. Hospodářská a sociální statistika je jednou z klíčových
oblastí aktivit organizace, do niž
je soustředěna značná část jejích
odborných kapacit (nejen v rám-

ci statistického direktoriátu, ale
i v rámci dalších věcně zaměřených útvarů). Výbor pro statistiku
úzce spolupracuje se statistickým
úřadem EU – Eurostatem, a to již
od samého začátku své činnosti,
kdy se generální
ředitel Eurostatu stal členem prvního
byra výboru. Blízká
spolupráce
je navázána též s Konferencí evropských
statistiků (KES), která je stálým
statistickým orgánem Evropské
hospodářské komise (EHK) OSN.
Zasedání Výboru pro statistiku
OECD se konají každoročně společně s plenárním zasedáním KES,
a to střídavě v sídle OECD v Paříži a v sídle EHK OSN v Ženevě.
Účastní se ho vedoucí představitelé
statistických úřadů členských zemí
OECD, kandidátských a nečlenských zemí (jako pozorovatelé)
a představitelé mezinárodních or-

Generál Marshall v den proslulého projevu o Marshallově plánu.
Generál George Catlett Marshall při příchodu na Harvardovu univerzitu
ve Spojených státech, kde má pronést svůj proslulý projev o Marshallově plánu,
dne 5. června 1947. Po tomto projevu byla ustavena Organizace pro evropskou
ekonomickou spolupráci (OEEC), předchůdce OECD.

ganizací a institucí (OSN, EU/Eurostat, IMF, Světová banka). Zasedání je završením celoročního úsilí
výboru a jeho pracovních orgánů
na poli rozvoje a zefektivňování
produkce i využití statistiky v me-
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Členské země OECD
20 zakládajících členů
OECD:
Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Irsko, Island, Itálie, Ka-

Charta OEEC

nada, Lucembursko, Německo,

z roku 1948.

Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Turecko, USA a Velká Británie.

Další členské země:
zinárodním kontextu. Zároveň je
i fórem pro orientaci statistických
aktivit v následujícím období.

Japonsko (1964), Finsko (1969),
Austrálie (1971), Nový Zéland
(1973), Mexiko (1994), Česká
republika (1995), Jižní Korea

Spolupráce ČSÚ s OECD

(1996), Maďarsko (1996), Pol-

V oblasti statistiky věnuje OECD
velkou pozornost zejména metodice. Stále větší úsilí je přitom vynakládáno na rozvoj statistiky tak,
aby byla schopna nejen měřit vývoj ekonomiky, ale také komplexně vyhodnocovat výsledky ekonomické a sociální politiky a politiky
životního prostředí. Jde například
o projekt „Měření rozvoje společnosti“ s cílem posílit vazbu mezi
statistikou a politickým rozhodováním pod heslem „statistika
– znalosti – politika“. V rámci tohoto projektu se uskutečnila již
tři světová fóra, a to v Palermu
v roce 2004, v Istanbulu v roce
2007 a v jihokorejském Busanu
v roce 2009.
ČSÚ se na statistické činnosti OECD podílí jak předáváním
statistických dat (přímo nebo
prostřednictvím Eurostatu), tak
přímým zapojením svých pracovníků do orgánů OECD. V letech
2004–2006 byl tehdejší předseda
ČSÚ Jan Fischer voleným členem
historicky prvního byra Výboru pro statistiku a v roce 2004 se
aktivně zúčastnil jednání prvního
světového fóra OECD „Statistics,
knowledge and policy“ v Palermu, kde řídil jednu z odborných
sekcí. Experti z ČSÚ se zapojují

Chile (2010), Slovinsko (2010),

sko (1996), Slovensko (2000),
Izrael (2010), Estonsko (2010).
Kandidátem na vstup je Rusko.
Řada dalších zemí pak s OECD
spolupracuje, např. jako členové nebo pozorovatelé v odborných komisích OECD, přičemž
zvláštní postavení mají země
zapojené do projektu tzv. „posílené spolupráce“ (Enhanced
Engagement) – Brazílie, Čína,
Indie, Indonésie a Jihoafrická
republika.

do pracovních orgánů v oblastech
statistiky mezinárodních investic
a mezinárodního obchodu, národních účtů, vědy a techniky, informačních technologií, zdravotních
účtů, energetiky či statistických
metadat.

Informace o činnosti organizace, statistiky OECD a další jsou
k dispozici na www.oecd.org,
www.mzv.cz/oecd.paris

odbor mezinárodní spolupráce

