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Měření blahobytu pro rozvoj
a tvorbu politik
Ve druhé polovině října se v indickém Dillí konalo již čtvrté Světové fórum OECD
Measuring Well-Being for Development and Policy Making. Hlavním tématem
byla diskutovaná a v médiích často zmiňovaná problematika měření blahobytu
v širším slova smyslu.

Indie, země paláců a chudinských čtvrtí, hostila Světové fórum OECD Measuring Well-Being for Development and Policy Making.

OECD se prostřednictvím Světového fóra snaží zajistit širokou
informovanost o aktivitách v oblasti měření blahobytu a udržitelného rozvoje společnosti již téměř
deset let, a to jak na národní, tak
i mezinárodní úrovni. V předchozích letech proběhla řada jednání
a iniciativ. Za zmínku bezesporu
stojí např. aktivita OECD spojená s návrhem systémového rámce
pro propočet tzv. Better Life Index
(BLI), která byla zahájena v květnu loňského roku u příležitosti
padesátiletého výročí založení samotné organizace. Nový systém
umožňuje zájemcům porovnávat
blahobyt v jednotlivých zemích,
přičemž dává uživateli možnost
přidělit podle vlastního uvážení
váhu jeho jednotlivým odvětvím

(podrobněji viz www.oecdbetterlifeindex.org).
Iniciativa OECD, k níž se postupně přidaly i další organizace
jako Statistická divize OSN, Eurostat, Mezinárodní měnový fond,
Světová banka a další, byla vyvolána potřebou koordinace aktivit
a snah rozpracovat či případně implementovat metodiku propočtu
nových indikátorů, které by lépe
zachytily pokrok a rozvoj společnosti v širším kontextu, než jsou
toho schopny konvenční ukazatele,
např. jako hrubý domácí produkt.
V průběhu konference byly
prezentovány metodologické přístupy vybraných zemí k propočtu
indikátorů výše uvedeného typu.
Vystoupili i zástupci politické reprezentace s vlastním pohledem

na silné a slabé stránky stávajícího systému hodnocení rozvoje
společnosti a navrhovaných nových přístupů. Mezi přední vystupující patřil mimo jiné i nositel Nobelovy ceny za ekonomii
Joseph E. Stiglitz, známý francouzský ekonom Jean-Paul Fitoussi nebo vědec a bývalý indický
prezident A. P. J. Abdul Kalam.
V celé řadě prezentací se přímo či nepřímo odrážela skutečnost, že i přes několik desetiletí
trvající aktivity nebylo v oblasti
metodologických přístupů k měření blahobytu doposud dosaženo
širšího mezinárodního konsenzu
ani ve sféře akademické ani decizní. V podtextu vystoupení některých přítomných, kromě jiných
například i generálního ředitele

Eurostatu W. Radermachera, zaznělo, že lze obtížně očekávat, že
by mohlo dojít v nejbližším období ke shodě.
I po mnoha letech diskusí se
tak jako jediné metodologicky elegantní řešení jeví existence dat indikujících úroveň blahobytu v podobě satelitních účtu založených
na všeobecně uznávaných silných
teoretických a metodologických
základech systému národních
účtů. O tom, zda a jakým směrem se problematika bude vyvíjet
dále, se dozvědí účastníci Světového fóra v roce 2015.

Iva Ritschelová
předsedkyně ČSÚ

