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Reformer af den økonomiske politik 2016
Going for Growth, halvårsrapport
Sammendrag på dansk

Udsigterne for den globale vækst er fortsat usikre på den korte bane, hvor de nye vækstøkonomier er
ved at miste pusten, verdenshandelen stagnerer og opsvinget trækkes ned som følge af vedvarende
svage investeringer. Disse bekymringer på kort sigt skyldes den omfattende opbremsning af
produktivitetsgevinsterne, hvor den nedadgående tendens startede allerede i begyndelsen af 2000'erne – i
det mindste i de udviklede økonomier – og med kun få tegn på opsving. Den opbremsning i væksten, som
visse nye vækstøkonomier har oplevet i de seneste par år, sår ligeledes tvivl om deres evne til at udligne
indkomstforskellene yderligere i forhold til de mest udviklede lande. Der er fortsat et meget stort behov for
at gennemføre strukturreformer, kombineret med understøttende efterspørgselspolitikker, der skal forøge
produktiviteten på en bæredygtig måde og jobskabelsen, der vil skabe større lighed.

Going for Growth indeholder en omfattende vurdering, som regeringer kan lade indgå i deres
overvejelser om, hvordan politiske reformer kan påvirke deres borgeres trivsel, og hvordan de udformer
politiske pakkeløsninger, der opfylder borgernes behov bedst muligt. Rammerne for Going for Growth er af
afgørende betydning for G20‑landenen når de skal overvåge deres indsats for at opfylde det i 2014
fastsatte mål om at forøge deres samlede bruttonationalprodukt (BNP) med 2 %, og tilpasse deres
vækststrategier hertil.

I denne halvårsrapport gennemgås de vigtigste udfordringer for væksten, som OECD og udvalgte
ikke‑OECD‑lande står over for, og der gøres status over, hvordan det er gået i det forløbne år eller så med
at få vedtaget reformer for strukturpolitikken, der skal møde disse udfordringer (Kapitel 1). Dette
undersøges i lyset af hovedlinjerne i de landespecifikke prioriteringer, der er identificeret i 2015‑udgaven af
Going for Growth. De mulige konsekvenser for vækstfremmende reformer for inddragelse og
genoprettelse af den makroøkonomiske balance diskuteres ligeledes, med fokus på konsolidering af de
offentlige finanser, indsnævring af underskuddet på betalingsbalancens løbende poster, og nedbringelse
af indkomstuligheden.

Rapporten gennemgår ligeledes problemfelter og dokumentation om virkningerne af de reformer, der er
gennemført, på baggrund af en vedvarende svag efterspørgsel, samt under forskellige scenarier for
tilgængeligheden eller effektiviteten af makroøkonomiske politikker til støtte for reformerne (Kapitel 2).
Endelig giver rapporten en vurdering af sammenhængen mellem indkomst genereret af BNP og indkomst
distribueret til husholdninger (Kapitel 3). Navnlig undersøger den, hvordan de vigtigste kanaler, igennem
hvilke væksten i BNP overføres til husholdningssektoren, har udviklet sig i OECD‑landene over de seneste
to årtier.

Udfordringer for politiske reformer
• Under udformningen af reformstrategier for en bæredygtig forbedring af trivslen for flertallet af

borgerne bliver regeringer overalt i verden nødt til at forholde sig til de dybe strukturelle svagheder,
som denne krise lagde blot, men som i mange tilfælde havde sit udspring lang tid forinden.
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• Det, der kendetegner den globale afmatning i produktivitetsvæksten, er, at der sker en stadig større
spredning i produktivitetsvæksten på tværs af virksomheder i forskellige brancher, navnlig mellem
virksomheder i grænseområderne – primært multinationale virksomheder, der oplever fortsat vækst
i produktiviteten – og alle andre virksomheder, som arbejder godt inden for produktivitetsområdet.
Afskaffelse af hindringer, der virker som en hæmsko for iværksætteri og begrænser virksomheders
muligheder for at optimere viden samt teknologispredning, er et prioriteret indsatsområde for
reformer.

• Nedbringelse af arbejdsløsheden stiller fortsat mange lande, navnlig i Syd‑ og Centraleuropa, hvor
langtidsledigheden fortsat er meget høj, over for store udfordringer. Andre lande har oplevet en
relativt stor andel af befolkningen, der har forladt arbejdsmarkedet (f.eks. USA), en lav deltagelse af
kvinder på arbejdsmarkedet (Korea og Japan), eller en høj forekomst af arbejdstagere i den
uformelle økonomi (de fleste af de nye vækstøkonomier). En løsning på disse udfordringer fra
arbejdsmarkedet er at prioritere en mere inklusiv vækst.

Udviklingen i 2015
‑ Selv om nogle af de største udfordringer er kommet nærmere en løsning, er den opbremsning i

reformtempoet, der kunne observeres i 2013‑14, fortsat i 2015, også selv efter at der er taget højde for
foranstaltninger, der er i støbeskeen, men som fortsat mangler at blive implementeret fuldt ud.

‑ Reformtempoet har været forskelligt fra land til land og fra politikområde til politikområde.
• Det fortsætter generelt med at være højere i de sydeuropæiske lande (navnlig i Italien og Spanien)

end i de nordeuropæiske lande. Til de lande uden for Europa, hvor der er gennemført relativt
mange tiltag i forlængelse af henstillingerne fra Going for Growth, hører Japan (blandt de udviklede
økonomier), samt Kina, Indien og Mexico (blandt vækstøkonomierne).

• Der er truffet relativt flere foranstaltninger for at få flere kvinder ind på arbejdsmarkedet og forbedre
uddannelsesresultaterne, samtidig med at der er registreret færre initiativer omkring
innovationspolitik, effektivitet i den offentlige sektor eller produkt‑ og arbejdsmarkedsregulering.

‑ I lande, hvor indkomstuligheden vækker særlig bekymring, vil foranstaltningerne inden for de fleste af
de prioriterede politiske indsatsområder sandsynligvis være rettet mod at indsnævre den ulige
indkomstfordeling. Imidlertid forventes de seneste aktioner til fremme af vækst ikke at hjælpe de lande
med de største underskud på betalingsbalancens løbende poster med at reducere de eksterne ubalancer.

Reformtiltag på baggrund af en svag efterspørgsel
Der er på baggrund af de afdæmpede globale økonomiske udsigter god grund til at prioritere

reformtiltag, som ud over at stimulere beskæftigelse og produktivitet, mest optimalt kan understøtte
aktiviteten på kort sigt.

• Ud over en forøgelse af de offentlige infrastrukturinvesteringer omfatter disse tiltag en reduktion af
hindringer for adgang til servicesektorer med opdæmmet efterspørgsel, reformer af retten til
sundheds‑ og pensionsydelser, samt reformer af boligpolitikker og jobstøtteordninger, der skal
fremme geografisk mobilitet og jobmobilitet.

• Et forbedret udbytte af strukturreformer på kort sigt kræver ligeledes, at eventuelle resterende
funktionssvigt i den finansielle sektor skal fjernes, så der sikres bedre adgang til kredit for
husholdninger og virksomheder med begrænset adgang til finansielle markeder.

• På euroområdet ville en bedre afstemning af reformer også kunne bidrage til at nedbringe
overgangsomkostningerne ved at tillade, at pengepolitikken får mulighed for at dæmpe den
potentielle stigning i realrenten, der skyldes en vedvarende lav inflation.

• Lande med meget begrænset budgetmæssigt råderum kan blive nødt til at satse på kortsigtede
afkast eller på foranstaltninger, der kun indebærer beskedne omkostninger, og sikre, at andre
foranstaltninger finansieres med midler, der er så beskæftigelses‑ og vækstvenlige som muligt.

Vækst i BNP og husholdningernes samlede indkomst
• BNP i faste priser synes i de fleste OECD‑lande at være vokset mere end husholdningernes

indkomst i faste priser mellem midten af 1990'erne og 2013.
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• Denne forskel i væksten skyldes til dels faktorer, der kun har lidt politisk fremdrift, navnlig det
forhold, at forbrugerpriserne (inkl. moms) synes at være steget sammenlignet med
produktionspriserne i den betragtede periode, hvor den eneste forskel har været eksportører af
råvarer, som f.eks. Norge, Australien og Canada.

• Andelen af husholdningernes indkomst af BNP, der kort og godt defineres som forholdet mellem
husholdningernes nominelle disponible indkomst og det nominelle BNP, har været stabil i den
betragtede periode og har ligget på gennemsnittet i alle OECD‑landene. Denne gennemsnitlige
stabilitet dækker over en forskellig udvikling i både størrelsen og udviklingen på tværs af landene,
hvor der har kunnet observeres et kæmpe fald i Østrig og en stor stigning i Slovakiet og Finland.

• Udviklingen i andelen af husholdningernes indkomst af BNP kan vurderes ved at kigge nærmere på
profilen for husholdningernes arbejds‑, kapital‑ og sekundære indkomsts andel af BNP. Et stort
antal lande har oplevet et samtidigt fald i arbejdskraftens andel af BNP og i andelen af
kapitalindkomst til husholdninger, hvilket antyder, at en stigende del af overskuddet er blevet
tilbageholdt i virksomhedssektoren i stedet for at blive videredistribueret til husholdningssektoren.

• Alligevel er der ikke nogen klare forbindelser mellem ændringerne i indkomstfordeling mellem
husholdnings‑, virksomheds‑ og den offentlige sektor på den ene side, og stigningen i
indkomstuligheden i husholdningssektoren, som mange OECD‑lande oplever, på den anden side.
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