2016 Hospodářské přehledy OECD Česká republika
Růst přechodně zrychlil
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Zdroj: Databáze Hospodářského výhledu OECD.

Hospodářský růst v roce 2015 výrazně zrychlil díky vlivu dočasných
faktorů, především dočerpávání evropských fondů a nízkých cen
komodit. Oživení po globální krizi však probíhá nerovnoměrně,
zejména kvůli volatilitě investic. Ekonomiku nadále podporuje
měnová politika a zdá se, že nekonvenční opatření v podobě
asymetrického kurzového závazku splnilo svůj účel. V průběhu roku
2017 se očekává návrat inflace k 2% cíli, který bude tažen hlavně
růstem mezd díky příznivé situaci na trhu práce. Stav veřejných
financí je dobrý, výdaje spojené se stárnutím ale porostou, což si
vyžádá reformy s dlouhodobým dopadem, zejména reformu
penzijního systému. Česká republika se může chlubit nízkou
nerovností a mírou chudoby, měla by však věnovat pozornost
podstatným problémům rovnosti žen a mužů.

Jak zvýšit produktivitu posílením inovačních politik a regulace trhu
V důsledku slabého růstu produktivity stagnuje od krize
konvergence příjmů a životní úrovně k průměru OECD. Největší
přínosy zahraničních investic a otevírání ekonomiky se již
vyčerpaly, takže další růst produktivity musí vzejít z posílení
konkurence na domácích trzích, vyšší mobility a lepšího řízení
firem. Růstu úspěšných firem a zániku neproduktivních podniků
zřejmě brání nízká mobilita a těžkopádná pravidla úpadku. Malé a
střední podniky hlásí potíže s přístupem k financím.
Konkurenceschopnost a produktivitu českých firem pozvedne lepší
zacílení vládní podpory výzkumu a vývoje a soustředěnější inovační
politiky.

Konvergence produktivity práce se zastavila
HDP na odpracovanou hodinu
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Zdroj: Databáze produktivity OECD; výpočty OECD.

Jak zlepšit efektivitu veřejného sektoru
Ukazatel výkonnosti veřejné správy
zahrnující regulaci, nakládání s odpady a spravedlnost
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Výdaje na veřejnou správu jsou relativně nízké, stejně jako
ukazatele její
výkonnosti.
Nedostatek
monitorování a
transparentnosti vedl k neefektivitě veřejných zakázek a investic.
Efektivitu veřejných výdajů pomůže zvýšit posílení koordinace a
dohledu, lepší plánování a vyhodnocování, a rovněž soustavnější
měření a zveřejňování výstupů a výsledků. Poskytování kvalitních
veřejných služeb znesnadňuje vysoký podíl malých obcí. Proto by se
mělo hojněji využívat společné zajišťování služeb a běžným
standardem by se mělo stát srovnávací hodnocení poskytovatelů
služeb.

Zdroj: Dutu a Sicari (2016).
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