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Reforme gospodarskih politik 2018
Prizadevanje za rast – vmesno poročilo
Povzetek v slovenščini

Letna rast BDP svetovnega gospodarstva je ob napovedani vrednosti skoraj štirih odstotkov v letu
2018 blizu ravni pred veliko recesijo. Obdobje močne in splošno razširjene globalne rasti ustvarja ugodne
pogoje za uspešno izvedbo strukturnih reform, potrebnih za preoblikovanje trenutnega vzpona v močnejšo
in vzdržno dolgoročno rast za vse.

Ob omenjenih pozitivnih kratkoročnih trendih, ki jih še vedno podpirajo spodbudne fiskalne in
monetarne politike, se oblikovalci politik še vedno soočajo s srednjeročnimi in dolgoročnimi izzivi. Rast
produktivnosti je še vedno nižja od pričakovanj. Kljub dolgo pričakovanemu okrevanju na področju
zaposlovanja, temu do zdaj niso sledile plače, številne ranljive skupine pa se še naprej soočajo s slabimi
možnostmi na trgu dela. Neenakost vztraja in v mnogih državah dolgoročno narašča, kar kaže na to, da
deli družbe od rasti nimajo veliko koristi. Poleg tega lahko megatrendi, kot so digitalizacija, okolijski pritiski
in demografske spremembe, ogrozijo trajnost dolgoročne rasti, če izzivi, ki jih prinašajo na področju politik,
ne bodo ustrezno obravnavani.

»Prizadevanje za rast« prinaša oblikovalcem politik konkretne predloge reform na področjih,
opredeljenih kot pet najpomembnejših za posamezno državo – za spopadanje s srednjeročnimi izzivi,
ojačanje produktivnosti ter rast zaposlenosti ob istočasnem zagotavljanju, da so koristi široko
porazdeljene. Prednostna področja so določena na podlagi strokovnega znanja in izkušenj OECD glede
strukturnih reform in vključujoče rasti. Obravnavana področja so raznolika in vključujejo urejanje trga
proizvodov in trga dela, izobraževanje in usposabljanje, davčne sisteme in sisteme prenosa, pa tudi pravila
na področju trgovanja in investicij, fizično in pravno infrastrukturo ter politike inovacij. Predlogi politik na teh
področjih so opredeljeni tako, da tvorijo celovito reformno strategijo, ki je bistvena za izkoriščanje sinergij,
upravljanje kompromisov in zagotavljanje, da so koristi na dolgi rok široko porazdeljene. Kot tak je okvir »
Prizadevanja za rast« nudil ključno oporo državam skupine G20 pri napredku na področju njihove agende
strukturnih reform, vključno s spremljanjem njihovih strategij za doseganje vzdržne in uravnotežene rasti.

Pričujoče vmesno poročilo preverja napredek na področju strukturnih reform glede na prednostne
naloge, opredeljene v »Prizadevanju za rast 2017«.

Sprejeti ukrepi na področju prednostnih nalog
• V letu 2017 je hitrost sprejemanja reform ostala na podobni, sorazmerno nizki, ravni, kot je bila

opažena v zadnjih dveh letih in pod ravnjo, zabeleženo v obdobju neposredno po krizi.
• Kljub temu je bilo sprejetih nekaj drznih ukrepov – več kot eno tretjino ukrepov, sprejetih v letu 2017

bi lahko uvrstili med »bistvene ukrepe«. Značilni primeri so reforme za krepitev socialne zaščite v
Grčiji in Italiji, dolgo pričakovana reforma trga dela v Franciji, znatni ukrepi na Japonskem za
okrepitev zmogljivosti na področju otroškega varstva ter celovita davčna reforma v Argentini, ki bo
uvedena postopno v naslednjih petih letih.
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• Intenzivnost reform med področji politik je bila na splošno različna. Med reformami za ojačanje
pridobivanja znanj in spretnosti ter inovacijskih zmogljivosti so bili sprejeti obsežni ukrepi za
povečanje velikosti in učinkovitosti podpore raziskavam in razvoju.

• Večina ukrepov, sprejetih za spodbujanje poslovne dinamike in razpršenosti znanja, se je
osredotočala na krepitev fizične in pravne infrastrukture ter preoblikovanje regulacije trga
proizvodov v smeri konkurenčnosti bolj prijazne ureditve.

• Znatni ukrepi so bili sprejeti tudi na področju socialnih prejemkov, kar je pomembno za socialno
kohezijo. Da bi še naprej pomagali delavcem pri spoprijemanju s potencialnimi hitrimi
spremembami na področju delovnih mest in nalog, je potrebnih več reform na povezanih področjih,
kot je izboljšanje aktivnih politik trga dela in stanovanjskega trga za pospeševanje prehodnosti ter
mobilnosti na trgu dela.

Posebna poglavja – pregled kazalnikov za obogatitev analize »
Prizadevanja za rast«

Poročilo vsebuje dve posebni poglavji, ki obravnavata kazalnike za razširitev okvira »Prizadevanja za
rast«: kazalnike zelene rasti in OECD‑jeve kazalnike režimov plačilne nesposobnosti.

Povezave med okoljem in rastjo: kaj razkrivajo kazalniki

Sposobnost vzdrževanja dolgoročnega izboljševanja BDP in blaginje, kot jo zagovarja »Prizadevanje
za rast«, je med drugim odvisna od sposobnosti zmanjševanja negativnih učinkov (kot je onesnaževanje),
povezanih z gospodarsko aktivnostjo, minimaliziranja okolijskih tveganj ter zmanjševanja odvisnosti od
(omejenih) virov naravnega kapitala. Zato je v »Prizadevanju za rast« potreben bolj sistematičen pristop
do okolijskih izzivov. Obenem so povezave med okoljem, okolijskimi politikami in gospodarsko rastjo
zapletene. V zvezi s tem drugo poglavje pregleda kazalnike, ki so na voljo, in napredek, ki je bil v zadnjem
času storjen na področju merjenja okolijskih rezultatov in politik. Čeprav ne obstaja enotno in široko
sprejeto merilo okolijske uspešnosti, je bil storjen znaten napredek pri merjenju zelene rasti, zlasti v okviru
OECD‑jevih kazalnikov zelene rasti, kar bo omogočilo bolj dosledno obravnavo zelene rasti v »
Prizadevanju za rast«.

Omogočanje urejenega izhoda: vpogled v OECD‑jeve kazalnike režimov plačilne nesposobnosti

Slabo delujoče režime plačilne nesposobnosti lahko povežemo s tremi medsebojno povezanimi viri
slabosti na področju produktivnosti dela: preživetje tako imenovanih »zombijevskih« podjetij – ki bi morala
sicer zapustiti trg; napačna porazdelitev kapitala, to je ujetost virov v rabi z nizko produktivnostjo, ter
zastalo širjenje tehnologije. Tretje poglavje predstavlja nove OECD‑jeve kazalnike režimov plačilne
nesposobnosti, ki bodo omogočili razširitev in natančnejše uravnavanje predlogov reform glede politik
izhoda podjetij v »Prizadevanju za rast«. Analiza razkrije znatne razlike med državami glede tega, v
kolikšni meri režimi plačilne nesposobnosti spodbujajo urejen izhod podjetij, nezmožnih preživetja, kar
kaže, da imajo nekatere države manevrski prostor za izboljšanje razporeditve virov in produktivnosti prek
reform stečajne zakonodaje in postopkov.

© OECD
Ta povzetek ni uradni prevod OECD.
Reproduciranje tega povzetka je dovoljeno pod pogojem, da so navedene avtorske pravice OECD in naslov
originalne publikacije.
Večjezični povzetki so prevedeni izvlečki publikacij OECD, ki so v izvirniku izdane v angleškem in
francoskem jeziku.

Preberite celotno angleško različico na OECD iLibrary!!
© OECD (2018), Economic Policy Reforms 2018: Going for Growth Interim Report, OECD Publishing.
doi: 10.1787/growth-2018-en

ECONOMIC POLICY REFORMS 2018 - ISBN 978-92-64-291973 © OECD 2018

http://dx.doi.org/10.1787/growth-2018-en

