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Reformer i den økonomiske politikken 2016
Going for Growth – delrapport
Sammendrag på norsk

De globale vekstutsiktene er fortsatt uklare på kort sikt, med lavere fart i fremvoksende økonomier,
nedbremsing i verdenshandelen og svekket oppgang i industrilandene som følge av vedvarende lave
investeringer. Disse problemene på kort sikt har oppstått på bakgrunn av en utbredt nedbremsing av
produktivitetsgevinster, med en nedadgående trend fra helt tilbake til tidlig 2000‑tall – i hvert fall i
industrilandene – og med få tegn på fornyet fart. Vekstnedgangen blant fremvoksende økonomier over de
siste par årene reiser også spørsmål om disse landenes evne til å redusere inntektsgapet vis‑à‑vis de
mest avanserte landene. Argumentene for strukturelle reformer, kombinert med understøttende politikk på
etterspørselssiden, er fortsatt sterke med tanke på bærekraftig produktivitetsløft og rettferdig jobbskaping.

Going for Growth er en helhetlig vurdering som kan hjelpe myndighetene i ulike land med å reflektere
over hvordan politiske reformer kan påvirke innbyggernes velferd, og med å utforme policypakker som
best oppfyller målene deres. Going for Growth‑rammeverket skal hjelpe G20‑landene med å spore
arbeidet med å oppfylle løftet fra 2014 om å øke sitt samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) med 2 % og å
tilpasse sine vekststrategier tilsvarende.

Denne delrapporten gjennomgår de viktigste vekstutfordringene OECD og utvalgte ikke‑OECD‑land
står overfor, og ser på fremgangen det siste året med hensyn til implementering av strukturelle reformer
for å håndtere disse utfordringene (kapittel 1). Dette undersøkes i lys av de landsspesifikke prioriteringene
identifisert i 2015‑utgaven av Going for Growth. De potensielle konsekvensene av vekstfremmende
reformer for inkludering og makroøkonomisk rebalansering drøftes også, med særlig fokus på
konsolidering av statsfinanser og reduksjon av dagens budsjettunderskudd og inntektsulikhet.

Rapporten behandler også problemer med og bevis på virkningen av reformer i lys av vedvarende svak
etterspørsel samt forskjellige saker relatert til hvor tilgjengelige eller effektive makroøkonomisk politikk som
understøtter reformer, er (kapittel 2). Til slutt gir rapporten en vurdering av sammenhengen mellom inntekt
generert fra BNP og inntekt distribuert til husstandene (kapittel 3). Rapporten ser særlig på hvordan de
viktigste kanalene for overføring av BNP‑vekst til husholdningene har utviklet seg over de siste to tiårene i
de ulike OECD‑landene.

Utfordringer knyttet til policyreformer
• I vurderingen av reformstrategier for å øke velferden for et flertall av innbyggerne må regjeringer

rundt om i verden se på dype strukturelle svakheter som krisen brakte frem i lyset, men som i
mange tilfeller oppstod lenge før selve krisen.

• Den globale nedgangen i produktivitetsvekst har vært preget av økt spredning av
produktivitetsvekst mellom bedrifter innenfor bransjer, særlig mellom ekspanderende selskaper – i
hovedsak multinasjonale selskaper som har hatt en jevn vekst i produktiviteten – og alle andre
bedrifter som stadig opererer innenfor sine produktivitetsgrenser. Å fjerne barrierer som kveler
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entreprenørskap og begrenser bedrifters evne til å utnytte kunnskap og teknologispredning fullt ut,
er en prioritet i reformarbeidet.

• Å redusere arbeidsledigheten er fortsatt en stor utfordring for mange land, ikke minst i sør‑ og
sentraleuropeiske land, der langtidsledigheten fortsatt er svært høy. Andre land har sett relativt
mange falle ut av arbeidsmarkedet (f.eks. USA), lav yrkesdeltakelse for kvinner (Sør‑Korea og
Japan) eller en høy forekomst av uformelt arbeid (de fleste fremvoksende økonomier). Å håndtere
disse arbeidsmarkedsutfordringene er en prioritet med tanke på å gjøre veksten mer inkluderende.

Fremskritt i 2015
‑ Selv om det har vært enkelte fremskritt når det gjelder å håndtere noen av de viktigste utfordringene,

har nedgangen i reformer fra i 2013–14 fortsatt i 2015, selv etter å ha tatt hensyn til tiltak som er planlagt,
men som ennå ikke er fullt ut implemen

Reformtempoet har variert både på tvers av land og mellom politikkområder.
• Det er stadig generelt høyere i søreuropeiske land (spesielt Italia og Spania) enn blant

nordeuropeiske land. Utenfor Europa er Japan, Kina, India og Mexico land der et relativt høyt antall
tiltak knyttet til anbefalingene i Going for Growth, er implementert.

• Relativt flere tiltak er iverksatt for å løfte yrkesdeltakelsen blant kvinner og for å bedre
utdanningsresultater, mens færre tiltak er observert innen innovasjon, effektivitet i offentlig sektor
og produkt‑ og arbeidsmarkedsregulering.

‑ I land der inntektsforskjellene gir spesiell grunn til bekymring, vil flertallet av handlinger basert på
politiske prioriteringer sannsynligvis bidra til å redusere inntektsforskjeller. Nyere vekstfremmende tiltak vil
imidlertid trolig ikke hjelpe lande

Reformer i en tid med svak etterspørsel
På bakgrunn av svakere økonomiske utsikter globalt er det gode argumenter for å prioritere reformer

som i tillegg til å stimulere sysselsetting og produktivitet best kan gi økt aktivitet på kort sikt.
• Bortsett fra å øke investeringer i offentlig infrastruktur omfatter disse reformene reduksjon av

etableringshindringer i tjenestesektorer med undertrykt etterspørsel, reformer av trygderettigheter
innen helse og pensjon, samt reformer av boligpolitikk og jobbsøkingsprogrammer som
tilrettelegger for geografisk og jobbmessig mobilitet.

• For å oppnå flere kortsiktige gevinster fra strukturelle reformer må også gjenværende
dysfunksjonaliteter i finanssektoren rettes slik at kredittflyten til husholdninger og bedrifter med
begrenset tilgang til finansmarkedene styrkes.

• I euroområdet vil en bedre samkjøring av reformer også bidra til å redusere overgangskostnadene
ved at man gir pengepolitikken større handlingsrom til å redusere den potensielle økningen i
realrentene som følge av mange år med lav inflasjon.

• Land med svært begrenset handlingsrom på budsjettsiden kan bli nødt til å prioritere høy kortsiktig
avkastning eller lavkostnadstiltak, og sørge for at andre tiltak finansieres på en måte som er så
vennlig mot sysselsetting og vekst som mulig.

BNP‑vekst og samlet husholdningsinntekt
• Real‑BNP har hatt en tendens til å vokse mer enn husholdningenes realinntekter i de fleste

OECD‑landene fra midten av 1990‑tallet til 2013.
• Dette vekstgapet skyldes til dels faktorer som i liten grad kan styres med politikk, spesielt det

faktum at konsumprisene (inkludert mva.) har hatt en tendens til å stige i forhold til
produksjonsprisene i den aktuelle perioden, bare med unntak av råvareeksporterende land som
Norge, Australia og Canada.

• Husholdningenes inntekter som andel av BNP, definert som forholdet mellom husholdningenes
nominelle disponible inntekt og nominelt BNP, har vært stabile i den aktuelle perioden for
OECD‑landene sett under ett. Denne totale stabiliteten skjuler forskjeller både i nivå og utvikling på
tvers av land, med en stor nedgang observert i Østerrike og Sør‑Korea og en stor økning i Slovakia
og Finland.
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• Utviklingen i husholdningenes inntekter som andel av BNP kan vurderes nærmere ved å se på
husholdningenes profil med hensyn til inntekter fra henholdsvis arbeid, kapital og sekundære kilder
(dvs. netto statlige overføringer) som andel av BNP. Flere land har opplevd en samtidig nedgang i
arbeidsinntekt som andel av BNP og andelen kapitalinntekter som går til husholdningene, noe som
tyder på at en økende andel av inntektene beholdes i bedriftene i stedet for å omfordeles til
husholdningene.

• Likevel er det ingen klare sammenhenger mellom endringer i inntektsfordelingen mellom
husholdninger, bedrifter og offentlige sektor på den ene siden og økningen i inntektsulikhet mellom
husholdninger i mange OECD‑land, på den andre.
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