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Reformy hospodářských politik 2016
Cesta růstu ‑ průběžná zpráva
Přehled v českém jazyce

Vyhlídky na globální růst jsou v blízké budoucnosti nadále mlhavé. Ekonomikám nastupujících trhů
dochází dech, světový obchod zpomaluje a setrvale slabé investice brzdí oživení ve vyspělých
ekonomikách. V pozadí tohoto znepokojivého krátkodobého výhledu je všeobecné zpomalení růstu
produktivity. Sestupný trend začal, přinejmenším ve vyspělých ekonomikách, již na počátku tisíciletí a jeho
obrat je v nedohlednu. Zpomalení růstu, které lze pozorovat v posledních několika letech u rozvíjejících se
ekonomik, zase vyvolává otázky ohledně schopnosti těchto ekonomik dále se přibližovat příjmům
nejvyspělejších zemí. To jsou pádné argumenty pro další strukturální reformy, které ve spojení s politikami
na podporu poptávky povedou k udržitelnému zvýšení produktivity a tvorby pracovních míst, jež přispěje k
větší rovnosti.

Cesta růstu nabízí komplexní hodnocení, které má pomoci vládám v úvahách, jak by mohly reformy
ovlivnit kvalitu života občanů, a v přípravě balíčků opatření, které nejlépe vyhovují jejich cílům. Rámec
Cesty růstu je důležitým nástrojem, s jehož pomocí země G20 monitorují své úsilí zvýšit společný hrubý
domácí produkt (HDP) o 2%, jak si předsevzaly v roce 2014, a přizpůsobují tomuto cíli své růstové
strategie.

Tato průběžná zpráva se zabývá hlavními výzvami, jimž na cestě k růstu čelí členské země OECD i
vybrané nečlenské země, a hodnotí pokrok v provádění příslušných strukturálních reforem za poslední
zhruba rok (kapitola 1). Činí tak ve světle hlavních priorit, které byly vytyčeny pro jednotlivé země v
minulém vydání Cesty růstu z roku 2015. Zpráva také rozebírá možné důsledky reforem na podporu růstu
s ohledem na začleňování a obnovu makroekonomické rovnováhy. Soustředí se přitom na konsolidaci
veřejných financí, snížení nerovnováh běžného účtu platební bilance a omezení příjmové nerovnosti.

Zpráva se také věnuje otázkám provádění reforem v kontextu setrvale slabé poptávky a v různých
situacích, co se týče dostupnosti nebo účinnosti makroekonomických politik na podporu reforem, a
zkoumá zkušenosti zemí v tomto směru (kapitola 2). Zatřetí zpráva hodnotí vazbu mezi důchodem
vytvořeným z HDP a důchodem rozděleným domácnostem (kapitola 3). Zejména zkoumá, jak se kanály,
jimiž se růst HDP přenáší do sektoru domácností, vyvíjely v zemích OECD v posledních dvou desetiletích.

Reformní výzvy
• Vlády na celém světě musí při tvorbě reformních strategií, jež mají trvale pozvednout životní úroveň

většiny občanů, řešit hluboké strukturální slabiny, které zůstaly obnaženy krizí, v řadě případů však
vznikly dlouho před ní.

• Celosvětové zpomalování růstu produktivity se vyznačuje zvětšováním rozptylu tempa růstu
produktivity u firem v rámci jednoho odvětví, zejména prohlubováním rozdílů mezi
nejproduktivnějšími firmami ‑ většinou nadnárodními společnostmi, které si udržely stabilní růst
produktivity ‑ a všemi ostatními firmami, které mají ke špičce daleko. Reformní prioritou je
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odstranění překážek, které dusí podnikání a omezují schopnost firem maximálně využít šíření
znalostí a technologií.

• V řadě zemí zůstává velkou výzvou snížení nezaměstnanosti. To platí zejména o zemích jižní a
střední Evropy, které dosud trpí obzvlášť vysokou mírou dlouhodobé nezaměstnanosti. Další země
se potýkají s poměrně vysokou mírou odchodů z trhu práce do ekonomické neaktivity (např.
Spojené státy), s nízkou účastí žen na trhu práce (Korea a Japonsko), případně s vysokou mírou
neformálního zaměstnávání (většina rozvíjejících se ekonomik). Řešení těchto problémů trhu práce
je prioritou, má‑li hospodářský růst více podporovat začlenění.

Pokrok v roce 2015
‑ V řešení některých hlavních výzev sice dochází k pokroku, v roce 2015 nicméně pokračovalo

zpomalování tempa reforem, zaznamenané již v letech 2013‑14. To platí i tehdy, započítáme‑li schválená
opatření, která ještě nebyla v plné míře zavedena.

‑ Tempo reforem se liší v jednotlivých zemích i oblastech politik.
• V jihoevropských zemích (zejména v Itálii a ve Španělsku) je tempo reforem nadále obecně vyšší

než v zemích severoevropských. Mimo Evropu patří k zemím, které přijaly relativně vysoký počet
opatření dle doporučení Cesty růstu, Japonsko jako zástupce vyspělých ekonomik, ze skupiny
rozvíjejících se ekonomik pak Čína, Indie a Mexiko.

• Země podnikají relativně více kroků ke zvýšení účasti žen na trhu práce a zlepšení výsledků
vzdělávání, zatímco v oblastech inovační politiky, efektivity veřejného sektoru či regulace trhu
produktů a trhu práce je aktivita slabší.

‑ V zemích, kde je velkým problémem příjmová nerovnost, většina reforem provedených v prioritních
oblastech pravděpodobně přispěje ke snížení nerovností. Naproti tomu v zemích s nejvyššími deficity
běžného účtu platební bilance nedávná opatření na podporu růstu patrně nepomohou snížit vnější
nerovnováhy.

Provádění reforem v kontextu slabé poptávky
Vzhledem k nevalným vyhlídkám světového hospodářství existuje dobrý důvod přednostně provádět

reformy, které vedle stimulace růstu zaměstnanosti a produktivity také co nejvíce podpoří ekonomickou
aktivitu v krátkém období.

• Kromě zvyšování investic do veřejné infrastruktury patří k těmto reformám odstraňování překážek
vstupu do odvětví služeb, v nichž se nahromadila odložená poptávka, reformy nárokových dávek ve
zdravotnickém a penzijním systému, a rovněž reformy politik bydlení a programů pomoci při hledání
zaměstnání, které podporují územní a profesní mobilitu.

• Má‑li se zvýšit přínos strukturálních reforem již v krátkém období, je také třeba vyřešit zbývající
problémy ve fungování finančního sektoru tak, aby se zlepšily toky úvěrů domácnostem a firmám,
které mají omezený přístup na finanční trhy.

• V eurozóně by také lepší synchronizace reforem pomohla snížit náklady přechodu, neboť měnová
politika by díky ní získala větší prostor k mírnění případného růstu reálných úrokových sazeb v
důsledku dlouhodobě nízké inflace.

• Země s velmi napjatým rozpočtem budou možná muset upřednostnit vysoký krátkodobý výnos
nebo nízkonákladová opatření a zajistit financování jiných reforem prostředky, které jsou co
nejpřátelštější k růstu a zaměstnanosti.

Růst HDP a agregátní příjmy domácností
• Od poloviny 90. let do roku 2013 rostl ve většině země OECD reálný HDP převážně rychleji než

reálný příjem domácností.
• Tento rozdíl byl částečně dán faktory, které příliš nesouvisí s nastavením politik, zejména

skutečností, že ve sledovaném období rostly spotřebitelské ceny (zahrnující DPH) převážně rychleji
než ceny výrobců, s výjimkou zemí, které jsou vývozci komodit, jako Norsko, Austrálie a Kanada.

• Podíl příjmů domácností na HDP, jednoduše definovaný jako poměr nominálního disponibilního
důchodu domácností k nominálnímu HDP, byl ve sledovaném období v průměru zemí OECD
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stabilní. Za touto průměrnou stabilitou se však skrývají různě velké pohyby nahoru či dolů v
jednotlivých zemích. Zatímco v Rakousku a v Koreji se daný podíl výrazně snížil, na Slovensku a
ve Finsku naopak značně vzrostl.

• Vývoj příjmů domácností vzhledem HDP lze dále analyzovat jejich rozdělením na příjmy z práce, z
kapitálu a vedlejší (tj. čisté transfery od vlády). Mnoho zemí zaznamenalo současný pokles podílu
příjmů z práce na HDP a podílu kapitálových příjmů domácností, což naznačuje, že sektor podniků
čím dál větší část zisků zadržuje místo toho, aby je přerozděloval domácnostem.

• Mezi změnami v rozdělení příjmů mezi sektory domácností, podniků a vlády a nárůstem příjmových
nerovností uvnitř sektoru domácností, pozorovaným v řadě zemí OECD, však neexistuje
jednoznačná souvislost.
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