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Směřování k růstu
Přehled v českém jazyce

Pokud se vlády chtějí vymanit z pasti nízkého růstu, se kterým se mnohé z nich potýkají, a zajistit, aby
z nárůstu hospodářského růstu těžila obrovská většina občanů, nemohou si dovolit polevit v reformách.
Během posledních dvou let se celosvětový růst zastavil na hodnotě okolo 3 %, což je hluboko pod
průměrnou mírou růstu během předchozích 10 let, která dosahovala téměř 4 %. Za většinu rozdílu
odpovídá zpomalení v Čínské lidové republice a dalších rozvíjejících se tržních hospodářstvích, ale v
zemích OECD byla v letech po skončení krize v průměru normou míra růstu ve výši 2 % nebo méně s
vyhlídkami trvale slabé poptávky a investic oslabujících možný růst.

Při hledání zdravějšího růstu vlády čelí významným politickým problémům. Prudký a všeobecný pokles
růstu produktivity od období krize znamenal pro velký podíl obyvatelstva stagnaci příjmů, což oslabilo
obecnou podporu strukturálních reforem. Ačkoli celková nezaměstnanost ve většině zemí postupně klesá,
mladí lidé a pracovníci s nízkou úrovní dovedností v několika z nich mají slabé naděje na pracovní
uplatnění a čelí vysokému riziku časté nezaměstnanosti. Překonání těchto problémů vyžaduje ucelené
strategie strukturálních reforem a kolektivní akci v široké škále politických oblastí za podpory
makroekonomických politik.

Směřování k růstu navazuje na odborné znalosti OECD v oblasti strukturálních politických reforem a
hospodářského výkonu s cílem poskytnout tvůrcům politik soubor konkrétních doporučení ohledně oblastí
reforem určených jako prioritní pro silný a inkluzivní růst. Prioritami jsou obecně regulace výrobkového trhu
a trhu práce, vzdělávání a odborná příprava, daňové systémy a systémy transferů, obchodní a investiční
pravidla a inovativní politiky. Rámec Směřování k růstu byl nástrojem, který zemím skupiny G20 pomohl
pokročit s jejich programem strukturálních reforem, mimo jiné prostřednictvím sledování jejich strategií
růstu za účelem dosažení růstu udržitelného a vyváženého.

Tato zpráva přezkoumává pokrok strukturálních reforem v oblastech souvisejících s politickými
doporučeními Směřování k růstu během období let 2015‑2016. Na tomto pozadí určuje pro země OECD a
vybrané země, jež nejsou členy OECD, nové prioritní oblasti, ve kterých jsou zapotřebí strukturální reformy
za účelem zvýšení reálného příjmu a zajištění, aby nárůst byl přínosem pro obrovskou většinu občanů
(kapitola 1). V zájmu toho považuje rámec pro výběr politických priorit poprvé podporu začlenění za
prvořadý cíl spolu s produktivitou a zaměstnaností, které jsou hlavními hnacími mechanismy růstu
průměrného příjmu. Za tím účelem je použita obecná definice podpory začlenění, která zahrnuje rozměry,
jako je nerovnost a chudoba a počet a kvalita pracovních míst, spolu se začleněním zranitelných skupin na
trhu práce, genderovými rozdíly a rovností ve vzdělávání, a zdravotní výsledky. Zpráva poskytuje
všeobecné posouzení politických problémů týkajících se podpory začlenění a možných prostředků
nápravy, které se odrážejí v prioritách reforem Směřování k růstu (kapitola 2). Priority pro jednotlivé země
a zásadní doporučení jsou stanoveny v poznámkách pro jednotlivé země (kapitola 3).
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Pokrok v oblasti strukturální reformy od roku 2015
Tempo strukturálních reforem se během posledních dvou let nadále zpomalovalo a nyní je zpět na
úrovni před vypuknutím krize. Toto celkové zpomalení zakrývá významné rozdíly mezi zeměmi.

• Reformy se zpomalily v zemích, které byly obzvláště aktivní při reformách v předchozím dvouletém
období (např. Mexiko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Polsko a Španělsko), ale také v několika dalších,
kde reformní činnost nebyla v předchozím období tak intenzivní (např. Austrálie, Indonésie a
Slovinsko).

• Intenzita reforem se znatelně zvýšila v některých zemích, které v předchozím období nepatřily k
nejaktivnějším reformátorům (např. Belgie, Chile, Kolumbie, Izrael, Itálie a Švédsko a rovněž
Rakousko, Brazílie a Francie).

Tempo reforem se zpomalilo zřetelněji v politických oblastech s obzvláště silným vlivem na
produktivitu práce, jako je vzdělávání a inovace. To je znepokojivé s ohledem na trvalý a obecně
rozšířený pokles růstu produktivity.

Pozitivní je, že počet reforem souvisejících s doporučeními Směřování k růstu se zvýšil, pokud jde o
cíle, jako je snížení překážek pro pracující ženy a podpora vytváření pracovních míst prostřednictvím
nižšího daňového zatížení, zejména v případě pracovníků s nízkou mzdou. To jsou oblasti, kde
reformy ve prospěch růstu rovněž prosazují větší podporu začleňování.

Vlády měly obecně tendenci soustředit reformní úsilí v konkrétních politických oblastech, což obnáší
riziko, že nebude dosaženo možných zisků ze součinnosti politik a vzájemného doplňování se
reforem. Lepší soustředění reforem do balíčků by usnadnilo jejich provádění, maximalizovalo jejich
dopad na růst a vytváření pracovních míst a pomohlo snížit nerovnost příjmů.

Nové priority reforem pro inkluzivní růst
Vzhledem k významu, který má nárůst produktivity pro dlouhodobou životní úroveň, a k rozsahu
tohoto problému pro většinu zemí, bylo určeno více priorit reforem za účelem oživení výkonu na
pracovníka a zajištění toho, že tento nárůst bude všeobecně sdílen napříč celou populací. Oproti
předchozímu Směřování k růstu je kladen větší důraz na opatření v oblastech vzdělávání,
hospodářské soutěže na výrobkovém trhu a veřejných investic.

Zejména usnadnění vstupu inovativních firem a jejich růstu, podpora rovnějšího přístupu ke
kvalitnímu vzdělávání, jakož i začlenění žen a migrantů na pracovním trhu, oživení investic do
infrastruktury a zlepšení odborné přípravy pracovníků a aktivačních politik jsou součástí
nejběžnějších politických problémů, které byly určeny v souvislosti s dosahováním silnějšího a
inkluzivnějšího růstu.

Může existovat silná součinnost mezi usilováním o růst produktivity a zaměstnanosti na jedné straně
a podporou začlenění na straně druhé. Při správném a komplexním provedení by ve skutečnosti
téměř polovina politických priorit předložených v této zprávě vedla k vyššímu a obecněji sdílenému
nárůstu příjmu.

Při usilování o zvýšení inkluzivity růstu by se vlády měly zaměřit na zajištění širokého přístupu ke
kvalitnímu vzdělávání a rozšiřování dovedností, na zvyšování počtu a kvality pracovních míst a na
zlepšování účinnosti daňového systému a systému transferů při snižování nerovnosti příjmů a
chudoby.

• V případě vzdělávání patří mezi priority řešení potřeb mladých lidí od předškolního období po
vysokou školu, aby se jim dostalo co nejlepšího začátku a podpory, kterou vyžadují během
vzdělávání. Pozornost je zaměřena na zlepšení rovnosti příležitostí a zajištění přizpůsobivosti
pracovní síly měnícím se požadavkům na dovednosti.

• Vytváření většího počtu pracovních míst a kvalitnějších pracovních míst vyžaduje řešení duality a
roztříštěnosti trhu práce, včetně informality v případě rozvíjejících se ekonomik.

• Mnoho zemí má příležitost navrhnout sociální transfery na ochranu jednotlivců a rodin, které je
nejvíce potřebují, a současně zajistit, aby se těm, již stojí na spodních příčkách rozdělení příjmu,
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vyplatilo pracovat, a omezit daňové úlevy a příspěvky, ze kterých nepřiměřeně těží domácnosti s
vysokými příjmy.
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