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Gazdaságpolitikai reformok 2016‑ban
A növekedés jegyében – Időközi jelentés
Összefoglalás magyarul

A rövid távú globális növekedési kilátások továbbra is homályosak: a feltörekvő piaci gazdaságok
lendülete csökkenőben van, a világkereskedelem lassul, a beruházások tartósan alacsony szintje pedig
visszafogja a fellendülést a fejlett gazdaságokban. E rövid távú aggályok a termelékenységnövekedés
széleskörű lelassulása közepette jelentkeznek. A lassuló tendencia már a 2000‑es évek eleje óta tart –
legalábbis a fejlett gazdaságokban –, és nem sok jele van az élénkülésnek. A feltörekvő piaci
gazdaságokban a növekedés elmúlt néhány évben megfigyelhető lassulása azt a kérdést is felveti, hogy
képesek‑e ezek a gazdaságok tovább csökkenteni a legfejlettebb országokhoz viszonyított jövedelmi
lemaradásukat. Továbbra is erősen indokolt a támogató keresleti politikákkal ötvözött strukturális reformok
bevezetése a termelékenység és az esélyegyenlőség javítását elősegítő a munkahelyteremtés
fenntartható növelése érdekében.

A növekedés jegyében c. kiadvány átfogó értékelés biztosításával kíván segítséget nyújtani
a kormányoknak a politikai reformok lakosság jólétére gyakorolt hatásának mérlegelésében, valamint
a célkitűzéseiknek leginkább megfelelő politikai csomagok megtervezésében. A növekedés jegyében
c. kiadványban megfogalmazott keretrendszer nagyban segíti a G20‑országokat a 2014‑ben tett vállalásuk
– mely szerint 2%‑kal növelik együttes bruttó hazai összterméküket (GDP‑jüket) – teljesítését szolgáló
erőfeszítések figyelemmel kísérésében, valamint növekedési stratégiáik megfelelő módosításában.

Az időközi jelentés áttekinti az OECD‑országok és bizonyos nem OECD‑országok előtt álló növekedési
kihívásokat, és számba veszi a kihívások kezelését célzó strukturális politikai reformok bevezetése terén
az elmúlt évben elért előrehaladást (1. fejezet). Ennek vizsgálatára „A növekedés jegyében” c. jelentés
2015. évi kiadásában meghatározott országspecifikus prioritások irányvonalának fényében kerül sor. Az
inklúziót és a makrogazdasági egyensúly visszaállítását célzó, növekedést serkentő reformok potenciális
hatásait is tárgyalja, a hangsúlyt az államháztartási konszolidációra, a folyó fizetési mérleg
egyensúlyhiányának mérséklésére, valamint a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésére helyezve.

A jelentés a bevezetett reformok hatásával kapcsolatos kérdéseket és adatokat is áttekinti a tartósan
gyenge kereslet tükrében, valamint különböző esetekre vonatkoztatva a reformokat támogató
makrogazdasági politikák megléte vagy hatékonysága tekintetében (2. fejezet). Végezetül pedig a jelentés
elemzi a GDP‑ből származó jövedelem és a háztartásoknak kifizetett jövedelem kapcsolatát (3. fejezet).
Nevezetesen azt vizsgálja meg, hogyan alakultak az elmúlt két évtizedben az OECD‑országokban azok
a fő csatornák, amelyeken keresztül a GDP‑növekedést továbbadják a háztartási szektornak.

A politikai reformok terén jelentkező kihívások
• Az állampolgárok többsége jólétének fenntartható javítását szolgáló reformstratégiák

megalkotásakor a kormányoknak világszerte foglalkozniuk kell azokkal a mély strukturális
gyengeségekkel, amelyeket a válság hozott napvilágra, ugyanakkor sok esetben már jóval
korábban kialakultak.
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• A termelékenységnövekedés globális szintű lelassulását a termelékenységnövekedés egyenlőtlen
eloszlásának szélesedése jellemezte az egyes iparágakban a cégek között, különösen az
élvonalbeli cégek – elsősorban a stabil termelékenységnövekedést mutató multinacionális
nagyvállalatok – és a bőven a termelékenységi határon belül működő összes többi cég között.
A vállalkozói aktivitást elfojtó akadályok felszámolása reformprioritás, csakúgy, mint azon
akadályok megszüntetése, amelyek korlátozzák a cégeket abban, hogy a legtöbbet hozhassák ki
a tudás‑ és a technológia‑diffúzióból.

• A munkanélküliség csökkentése számos ország számára még mindig komoly kihívást jelent.
Különösen igaz ez a dél‑ és közép‑európai országokra, ahol még mindig különösen magas a tartós
munkanélküliség szintje. Más országokban, pl. az Egyesült Államokban a munkaerőpiacról való
kivonulás viszonylag magas szintje, Koreában és Japánban a nők alacsony munkaerőpiaci
részvétele, a legtöbb feltörekvő piaci gazdaságban pedig az informális foglalkoztatottság magas
előfordulási aránya jelent problémát. A növekedés csak úgy tehető inkluzívabbá, ha a fenti
munkaerőpiaci kihívások kezelése prioritást kap.

A 2015‑ben elért előrehaladás
– Bár néhány fontos kihívás leküzdésében sikerült eredményeket elérni, a reformok ütemének 2013–

2014‑ben megfigyelt lassulása – a már folyamatban lévő, de teljes körűen még meg nem valósított
intézkedéseket is figyelembe véve – 2015‑ben is folytatódott.

– A reformok üteme országonként és politikai területenként is eltérő.
• Általánosságban elmondható, hogy a dél‑európai országokban (különösképpen Olaszországban és

Spanyolországban) gyorsabb ütemben haladnak a reformok, mint az észak‑európai országokban.
Az Európán kívüli országokat illetően a fejlett gazdaságok közül Japánban, a feltörekvő
gazdaságok közül pedig Kínában, Indiában és Mexikóban vezettek be viszonylag nagy számú
intézkedést „A növekedés jegyében” c. kiadványban megfogalmazott ajánlások kapcsán.

• Relatíve több intézkedés született a nők munkaerőpiaci részvételének növelését és az oktatási
eredmények javítását célzóan, ugyanakkor kevesebb intézkedés figyelhető meg az innovációs
politika, az állami szektor hatékonysága, valamint a termék‑ vagy munkaerőpiaci szabályozások
területén.

– Azokban az országokban, ahol a jövedelmi egyenlőtlenségek különösen aggályos kérdést jelentenek,
a politikai prioritások kapcsán hozott intézkedések zöme a jövedelem‑eloszlási különbségek csökkentését
szolgálja. A közelmúltban hozott növekedés‑serkentő intézkedések azonban valószínűleg nem segítik
a legnagyobb folyó fizetésimérleg‑hiánnyal rendelkező országokat külső egyensúlyhiányuk
csökkentésében.

Reformtevékenység a gyenge kereslet tükrében
A visszafogott globális gazdasági kilátások tükrében ugyancsak indokolt az olyan reformok előtérbe

helyezése, amelyek a foglalkoztatás és a termelékenység ösztönzése mellett rövid távon a legjobban
támogatják az aktivitást is.

• Az állami infrastruktúrába tett beruházások mellett az alábbi területek tartoznak ebbe a körbe:
a felhalmozódott kereslet jellemezte szolgáltató szektorokba való belépés előtt álló akadályok
csökkentése, a juttatási jogosultságok reformja az egészségügy és a nyugdíj területén, valamint
a lakáspolitikák és az álláskeresést segítő programok reformja a földrajzi és a munkahelyi mobilitás
előmozdítása érdekében.

• A strukturális reformok rövid távú eredményességének fokozásához a pénzügyi szektor
fennmaradó működési zavarait is kezelni szükséges a háztartások és a pénzügyi piacokhoz
korlátozott hozzáféréssel rendelkező cégek felé irányuló hiteláramlás növelése érdekében.

• Az euró‑térségben a reformok nagyobb fokú összehangolása szintén elősegítené az átállási
költségek csökkentését azáltal, hogy nagyobb mozgásteret adna a monetáris politikának
a reálkamatok tartósan alacsony inflációból eredő potenciális emelkedésének mérséklésére.

• A rendkívül korlátozott költségvetési mozgástérrel rendelkező országoknak rangsorolniuk kell
a rövid távú magas megtérülés és az alacsony költségű intézkedések között, továbbá biztosítaniuk
kell, hogy a többi intézkedés finanszírozása olyan eszközökkel történjék, amelyek a lehető
legnagyobb mértékben foglalkoztatás‑ és növekedésbarátok.
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A GDP‑növekedés és a háztartások összjövedelme
• Az 1990‑es évek közepe és 2013 között a reál GDP növekedésének üteme az OECD‑országok

zömében többnyire meghaladta a háztartások reáljövedelmének növekedési ütemét.
• Ez a növekedésbeli különbség részben nem szorosan a politikához köthető tényezőknek

tulajdonítható, nevezetesen annak, hogy a vizsgált időszakban az (áfát is tartalmazó) fogyasztói
árak a termelői árakhoz képest nőttek; ez alól az egyetlen kivételt az árucikk‑exportőrök (pl.
Norvégia, Ausztrália és Kanada) képezték.

• A háztartások jövedelmének GDP‑ben elfoglalt részesedése (azaz a háztartások rendelkezésre álló
nomináljövedelmének és a nominális GDP‑nek a hányadosa) a vizsgált időszakban átlagosan stabil
szinten állt az OECD‑országokban. Ez az átlagos stabilitás azonban elrejti a részesedés szintjének
és alakulásának egyaránt heterogén voltát az egyes országokban, hiszen Ausztriában és Koreában
például nagymértékű csökkenés, míg Szlovákiában és Finnországban nagymértékű növekedés volt
megfigyelhető.

• A háztartások jövedelmének GDP‑ben elfoglalt részesedésének alakulását úgy mérhetjük fel, ha
megvizsgáljuk a háztartások munka‑, tőke‑ és másodlagos jövedelmének (azaz a nettó állami
transzferek) GDP‑ben elfoglalt részesedésének profilját. Nagyon sok országban egyszerre volt
megfigyelhető a munkajövedelem GDP‑ben elfoglalt részesedésének csökkenése és a háztartások
felé irányuló tőkejövedelem arányának csökkenése, ami arra enged következtetni, hogy a vállalati
szektor egyre nagyobb arányban tartja meg a profitot ahelyett, hogy az újraelosztásra kerülne
a háztartási szektor felé.

• Mindennek ellenére nincs egyértelmű összefüggés a gazdaság háztartási, vállalati és kormányzati
szektorai közötti jövedelemeloszlás változásai és a számos OECD‑országban a háztartási
szektorban tapasztalt növekvő jövedelemegyenlőtlenség között.
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