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Reformy hospodárskej politiky 2017
Cesta k rastu
Zhrnutie v slovenčine

Vlády si nemôžu dovoliť poľaviť v reformách, pokiaľ chcú uniknúť z pasce nízkeho rastu, pred ktorou
mnohé z nich stoja, a zabezpečiť, že zisky z hospodárskeho rastu budú prospievať veľkej väčšine
občanov. V ostatných dvoch rokoch sa svetový rast držal na rovnakej úrovni približne 3 %, čo je výrazne
pod priemernou mierou rastu takmer 4 % v predchádzajúcich 10 rokoch. Tento rozdiel bol z veľkej časti
spôsobený spomalením v Čínskej ľudovej republike a iných rozvíjajúcich sa trhových ekonomikách, miera
rastu na úrovni 2 % alebo menej sa však v rokoch po hospodárskej kríze stala normou v priemere vo
všetkých krajinách OECD s vyhliadkou trvalo slabého dopytu a investícií oslabujúcich potenciálny rast.

Vo svojom úsilí o zdravší rast stoja vlády pred veľkými politickými problémami. Prudký a rozšírený
pokles rastu produktivity v období po kríze viedol k stagnácii príjmov veľkej časti obyvateľstva a narušil ich
podporu pre štrukturálne reformy. Hoci sa celková nezamestnanosť vo väčšine krajín postupne znižovala,
mladí ľudia a nízkokvalifikovaní pracovníci v niekoľkých krajinách majú slabú nádej nájsť si prácu a hrozí
im vysoké riziko častej nezamestnanosti. Prekonanie týchto problémov si vyžaduje premyslené stratégie
štrukturálnych reforiem a spoločný postup v širokom spektre oblastí politiky a podporu makroekonomickým
politikám.

Správa Cesta k rastu vychádza z odborných znalostí OECD o reformách štrukturálnych politík
a ekonomickej výkonnosti a politikom ponúka súbor konkrétnych odporúčaní o oblastiach reforiem
určených ako priority pre silný a inkluzívny rast. Priority sa vo všeobecnosti vzťahujú na reguláciu trhu
s výrobkami a trhu práce, vzdelávanie a odbornú prípravu, daňový systém a systém prevodov, obchodné
a investičné pravidlá, ako aj na inovačné politiky. Rámec Cesty k rastu poslúžil ako pomôcka krajinám G20
pri dosiahnutí pokroku v ich programe štrukturálnych reforiem vrátane monitorovania ich stratégií rastu na
dosiahnutie udržateľného a vyváženého rastu.

V tejto správe sa skúma pokrok v štrukturálnych reformách v oblastiach súvisiacich s politickými
odporúčaniami rámca Cesty k rastu v období rokov 2015 – 2016. Na tomto pozadí sa v nej určujú nové
prioritné oblasti pre OECD a vybrané krajiny mimo OECD, v ktorých sú potrebné štrukturálne reformy na
zvýšenie reálnych dôchodkov a zabezpečenie, že zisky prinášajú úžitok veľkej väčšine občanov (kapitola
1). Na to sa v rámci na výber priorít politiky prvýkrát zohľadňuje inkluzívnosť ako hlavný cieľ popri
produktivite a zamestnanosti, hlavné motory priemerného rastu príjmov. Na tento účel sa prijalo široké
vymedzenie inkluzívnosti, ktorá zahŕňa aspekty, ako je nerovnosť a chudoba, množstvo a kvalita
pracovných miest spoločne so začleňovaním zraniteľných skupín na trhu práce, rodových rozdielov
a spravodlivosti vo vzdelávaní a výsledky v oblasti zdravotníctva. Správa obsahuje komplexné posúdenie
politických problémov spojených s inkluzívnosťou a potenciálne nápravné opatrenia vyjadrené v prioritách
reforiem rámca Cesty k rastu (kapitola 2). Priority pre konkrétne krajiny a základné odporúčania sa
uvádzajú v správach o jednotlivých krajinách (kapitola 3).
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Pokrok v oblasti štrukturálnych reforiem od roku 2015
Tempo štrukturálnych reforiem sa v ostatných dvoch rokoch naďalej spomaľovalo a dnes už je späť
na úrovni pred hospodárskou krízou. Toto celkové spomalenie maskuje značné rozdiely medzi
krajinami.

• Reformy sa spomalili v krajinách, ktoré boli v období predchádzajúcich dvoch rokov mimoriadne
aktívnymi reformátormi (napr. Mexiko, Grécko, Írsko, Portugalsko, Poľsko a Španielsko), ale aj
v niekoľkých ďalších krajinách, v ktorých reformné činnosti neboli v predchádzajúcom období také
intenzívne (napr. v Austrálii, Indonézii a Slovinsku).

• Intenzita reforiem sa nápadne zvýšila v niektorých krajinách, ktoré v predchádzajúcom období
nepatrili medzi najaktívnejších reformátorov (napr. Belgicko, Čile, Kolumbia, Izrael, Taliansko
a Švédsko, ako aj v Rakúsku, Brazílii a Francúzsku).

Tempo reforiem sa výraznejšie spomalilo v oblastiach politiky s obzvlášť silným vplyvom na
produktivitu práce, ako je vzdelávanie a inovácie. To predstavuje problém vzhľadom na trvalý
a rozsiahly úbytok v raste produktivity.

Z pozitívneho uhla pohľadu sa zvýšil počet reforiem spojených s odporúčaniami rámca Cesty k rastu
vzhľadom na ciele, ako je zníženie prekážok pre ženy pracujúce a podporujúce tvorbu pracovných
miest prostredníctvom nižšieho daňovo‑odvodového zaťaženia najmä pre pracovníčky s nízkymi
mzdami. Toto sú oblasti, v ktorých reformy podporujúce rast podporujú aj väčšiu inkluzívnosť.

Vlády vo všeobecnosti zvykli zamerať reformné úsilie na konkrétne oblasti politiky s rizikom, že im
uniknú potenciálne prínosy z efektívneho spolupôsobenia politík a vzájomnej doplnkovosti reforiem.
Lepším spájaním reforiem do balíkov sa zjednoduší ich vykonávanie, zvýši sa ich vplyv na rast
a vytváranie pracovných miest a pomôže sa zníženiu príjmovej nerovnosti.

Nové priority reforiem pre inkluzívny rast
Vzhľadom na význam zvýšenia produktivity pre dlhodobú životnú úroveň a veľkosť výzvy pre väčšinu
krajín sa určuje viac priorít reforiem s cieľom zvýšiť produkciu na jedného pracovníka a zabezpečiť,
aby sa toto zvýšenie rozšírilo na celé obyvateľstvo. Na opatrenia v oblasti vzdelávania, konkurencie
na trhu s výrobkami a verejných investícií sa kladie silnejší dôraz v porovnaní s predchádzajúcou
správou Cesta k rastu.

Konkrétne uľahčenie prístupu a rastu inovačných spoločností, podpora spravodlivejšieho prístupu ku
kvalitnému vzdelávaniu, ako aj začlenenie žien a migrantov na trh práce, zvýšenie investícií do
infraštruktúry a zlepšenie odbornej prípravy pracovníkov a aktivačné politiky, to všetko je súčasťou
najbežnejších problémov politík určených na dosiahnutie silnejšieho a inkluzívnejšieho rastu.

Medzi snahou o zvýšenie produktivity a rastu zamestnanosti na jednej strane a inkluzívnosťou na
druhej strane môže existovať silné vzájomné pôsobenie. V skutočnosti, ak sa vykonajú riadne
a úplne, takmer polovica priorít politík navrhnutých v tejto správe povedie k vyššiemu a rozšírenému
zvýšeniu príjmov.

V rámci úsilia o zvýšenie inkluzívnosti rastu by sa vlády mali zamerať na zabezpečenie širokého
prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zvyšovaniu úrovne zručností, na zvýšenie množstva a kvality
pracovných miest a na zlepšenie účinnosti daňového systému a systému prevodov pri znižovaní
príjmovej nerovnosti a chudoby.

• V prípade vzdelávania medzi priority patrí riešenie potrieb mladých ľudí od predškolského po
univerzitné vzdelávanie, aby v priebehu celého ich vzdelávania získali najlepšiu štartovaciu pozíciu
a podporu, ktorú potrebujú. Zameranie sa na zvýšenie kvality príležitostí a zabezpečenie
adaptability pracovnej sily na premenlivý dopyt po zručnostiach.

• Na vytváranie väčšieho počtu a kvalitnejších pracovných miest je potrebné zvládnuť dualitu
a segmentáciu trhu práce vrátane neformálnosti v prípade rozvíjajúcich sa ekonomík.

• Veľa krajín má priestor na navrhovanie sociálnych transferov na ochranu jednotlivcov a rodín, ktoré
ich najviac potrebujú, a pri tom zabezpečiť, že osobám, ktoré sú na dolnom konci rozdelenia
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príjmov, sa oplatí pracovať, ako aj na obmedzenie daňových úľav a príspevkov, ktoré neprimerane
zvýhodňujú domácnosti s vysokým príjmom.
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