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Prizadevanje za rast
Povzetek v slovenščini

Vlade si ne morejo privoščiti upočasnitve reform, če želijo ubežati pasti nizke rasti, s katero se soočajo
mnoge od njih, in če želijo zagotoviti, da bo gospodarska rast koristila veliki večini njihovih državljanov. V
zadnjih dveh letih je globalna rast ostala nespremenjena na približno treh odstotkih, precej pod povprečno
stopnjo rasti skoraj štiri odstotke v 10 letih pred tem. K večjemu delu te razlike prispeva upočasnitev v
Ljudski republiki Kitajski in drugih gospodarstvih v vzponu, a so bile povprečne stopnje rasti v državah
OECD v letih po krizi obenem približno dva odstotka ali manj, s pričakovanim vztrajno šibkim
povpraševanjem in investicijami, ki znižujejo potencialno rast.

Pri iskanju bolj zdrave rasti se vlade soočajo z velikimi izzivi na področju politik. Močna in razširjena
upočasnitev rasti produktivnosti po krizi je za večji del prebivalstva pomenila stagnacijo dohodkov in
znižanje javne podpore strukturnim reformam. Čeprav se je splošna stopnja brezposelnosti v večini držav
postopoma zmanjševala, imajo mladi in nizko kvalificirani delavci v številnih državah kljub temu slabe
možnosti za delo in visoko tveganje pogoste brezposelnosti. Premagovanje teh izzivov zahteva povezane
strategije strukturnih reform in skupno akcijo v široki skupini področij politik s podporo makroekonomskih
politik.

“Prizadevanje za rast” temelji na strokovnem znanju in izkušnjah OECD na področju reform strukturnih
politik in delovanja gospodarstva ter oblikovalcem politik ponudi vrsto konkretnih priporočil o reformnih
področjih, ki jih opredeli kot prioritete za močno in vključujočo rast. Prioritete na splošno pokrivajo ureditev
trgov proizvodov in dela, izobraževanje in usposabljanje, davčne sisteme in sisteme transferjev, pravila
trgovanja in investiranja ter politike inovacij. Okvir “Prizadevanja za rast” je bil ključnega pomena pri
doseganju napredka držav G20 glede načrtov strukturnih reform, vključno z nadzorom njihovih strategij
rasti za doseganje trajnostne in uravnotežene rasti.

To poročilo pregleda napredek strukturnih reform na področjih priporočil “Prizadevanja za rast” v
obdobju 2015–2016. V tem kontekstu za države članice in izbrane države nečlanice OECD opredeli nova
prednostna področja, na katerih so potrebne strukturne reforme za zvišanje realnih prihodkov in
zagotavljanje, da bodo dobički koristili veliki večini državljanov (1. poglavje). Zato okvir za izbiro
prednostnih politik prvič upošteva vključenost kot glavni cilj poleg produktivnosti in zaposlenosti, glavnih
gibal rasti povprečnih dohodkov. V ta namen upošteva široko definicijo vključenosti, ki obsega dimenzije,
kot so neenakost in revščina, število in kakovost delovnih mest, skupaj z vključevanjem ranljivih skupin na
trg dela, vrzelmi med spoloma, pravičnostjo v izobraževanju in zdravstvenimi rezultati. Priporočilo nudi
celovito oceno izzivov politik na področju vključenosti in potencialna sredstva za spoprijemanje z njimi, ki
se zrcalijo v prednostnih reformah “Prizadevanja za rast” (2. poglavje). Specifične prioritete po državah in z
njimi povezana priporočila so podani v sestavkih o posameznih državah (3. poglavje).
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Napredek na področju strukturnih reform od leta 2015
Hitrost strukturnih reform se je v zadnjih dveh letih še naprej upočasnjevala in je zdaj nazaj na ravni
pred krizo. Ta splošna upočasnitev hkrati zakriva znatne razlike med državami.

• Reforme so se upočasnile v državah, ki so bile reformno še posebej dejavne v prejšnjih dveh letih
(na primer Mehika, Grčija, Irska, Portugalska, Poljska in Španija), a tudi v številnih drugih, v katerih
dejavnost reform v prejšnjem obdobju ni bila tako intenzivna (na primer Avstralija, Indonezija in
Slovenija).

• Jakost reform se je znatno povečala v nekaterih državah, ki niso bile med najbolj dejavnimi
reformatorji v prejšnjem obdobju (na primer Belgija, Čile, Kolumbija, Izrael, Italija in Švedska pa tudi
Avstrija, Brazilija in Francija).

Hitrost reform se je znatneje upočasnila na področjih politik s posebej močnim vplivom na
produktivnost dela, kot sta izobraževanje in inovacije. To je ob vztrajnem in razširjenem
zmanjševanju rasti produktivnosti skrb vzbujajoče.

Po drugi strani se je število reform, ki se nanašajo na priporočila “Prizadevanja za rast” povečalo na
področju ciljev, kot sta zmanjševanje ovir za delo žensk in podpora ustvarjanju delovnih mest prek
zmanjšanja davčnega primeža zaposlenih, zlasti delavcev z nizkimi plačami. To so področja, na
katerih reforme za rast spodbujajo tudi večjo vključenost.

Vlade so na splošno kopičile reformna prizadevanja le na specifičnih področjih politik, s čimer tvegajo
izgubo potencialnih koristi sinergij politik in dopolnjevanja reform. Izboljšano združevanje reform bi
olajšalo njihovo uveljavljanje, maksimiralo njihov učinek na rast in ustvarjanje delovnih mest ter
pomagalo zmanjšati dohodkovno neenakost.

Nove prioritete reform za vključujočo rast
Glede na pomen rasti produktivnosti za življenjski standard na dolgi rok in glede na to, kako velik izziv
ta predstavlja za večino držav, je opredeljenih več prioritet za povečanje donosa na delavca in
zagotavljanje, da so dodatni prihodki široko porazdeljeni med prebivalce. Ukrepi na področju
izobraževanja, konkurenčnosti na trgu proizvodov in javne investicije so v primerjavi s prejšnjimi
izdajami “Prizadevanja za rast” bolj poudarjeni.

Zlasti olajševanje zagona in rasti inovativnih podjetij, spodbujanje enakega dostopa do
visokokakovostnega izobraževanja, kot tudi vključevanje žensk in migrantov na trg dela, povečevanje
investicij v infrastrukturo ter izboljšanje usposabljanja delavcev in aktivacijskih politik so bili
opredeljeni kot najpogostejši izzivi politik za doseganje močnejše in bolj vključujoče rasti.

Med zasledovanjem produktivnosti in rasti zaposlenosti na eni ter vključenostjo na drugi strani so
lahko močne sinergije. Če bodo pravilno in celovito uveljavljene, bo več kot polovica prioritet politik, ki
jih navaja to priporočilo, vodila k večjemu in širše deljenemu povečanju dohodkov.

Pri iskanju, kako narediti rast bolj vključujočo, se morajo države osredotočiti na zagotavljanje
širokega dostopa do kakovostnega izobraževanja in izpopolnjevanja, povečevanje količine in
kakovosti delovnih mest ter na krepitev učinkovitosti davčnih sistemov in sistemov transferjev pri
zmanjševanju dohodkovne neenakosti in revščine.

• Na področju izobraževanja prioritete vključujejo zadovoljevanje potreb mladih od predšolske vzgoje
do univerze, tako da ti dobijo najboljši začetek in podporo, ki jo potrebujejo skozi svoje
izobraževanje. Bistvena je krepitev enakih možnosti in zagotavljanje prilagodljivosti delovne sile
spreminjajočemu se povpraševanju po znanjih in spretnostih.

• Ustvarjanje več boljših služb zahteva spoprijemanje z dvojnostjo in segmentacijo trga dela, vključno
z neformalnim delom v primeru gospodarstev v vzponu.

• Veliko držav ima možnost oblikovati socialne transferje za zaščito posameznikov in družin, ki jo
najbolj potrebujejo, obenem zagotoviti, da se delo izplača tistim na spodnjem delu lestvice
razporeditve dohodka, ter hkrati omejiti davčne olajšave, ki nesorazmerno koristijo gospodinjstvom
z visokimi prihodki.
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