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Gazdaságpolitikai reformok 2018‑ban
A növekedés jegyében – Időközi jelentés
Összefoglalás magyarul

A 2018‑ra előre jelzett csaknem 4 százalékos értékkel a globális gazdaság éves GDP‑növekedésének
mértéke megközelíti a gazdasági világválság előtti növekedési ütemet. Ez az erős és széleskörű globális
növekedéssel fémjelzett időszak kedvező feltételeket teremt azon strukturális reformok megvalósításához,
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fellendülésből erősebb, hosszú távon fenntartható növekedés
legyen, amely mindenkire kiterjed.

Ezen pozitív rövid távú fejlemények közepette – amelyeket még mindig a támogató költségvetési és
monetáris politikák alapoznak meg – a politikai döntéshozók továbbra is közép‑ és hosszabb távú
kihívásokkal néznek szembe. A termelékenységnövekedés továbbra is csalódást keltő.
A foglalkoztatottság régóta várt fellendülése ellenére a bérek eddig még nem követték ezt a tendenciát, és
számos sérülékeny csoport még mindig gyenge kilátásokkal szembesül a munkaerőpiacon. Az
egyenlőtlenség tartósan fennáll, hosszabb távon pedig számos országban emelkedő tendencia figyelhető
meg, ami azt jelzi, hogy a társadalom egyes részei nem sokat profitáltak a növekedésből. Mindezek
tetejében a megatrendek – mint például a digitalizáció, a környezetterhelés és a demográfia –
kockázatokat hordozhatnak a hosszú távú növekedés fenntarthatóságát illetően, kivéve az általuk
támasztott politikai kihívások megfelelő kezelése esetén.

A növekedés jegyében c. kiadvány konkrét reformjavaslatokkal szolgál a politikai döntéshozók
számára az öt legfontosabb országspecifikus prioritásként meghatározott területen a középtávú kihívások
leküzdése, valamint a termelékenység és a foglalkoztatottság növekedésének fellendítése céljából, az
előnyök széles körű megosztásának biztosítása mellett. A prioritások meghatározása az OECD
strukturális politikai reformokkal és inkluzív növekedéssel kapcsolatos szakértelmére alapozva történt.
A felölelt területek sokszínűek, többek között a termék‑ és munkaerőpiaci szabályozásokra, az oktatásra
és a képzésre, az adó‑ és transzferrendszerekre, a kereskedelmi és beruházási szabályokra, a fizikai és
a jogi infrastruktúrára, valamint az innovációs politikákra terjednek ki. A fenti területekre vonatkozó politikai
javaslatok úgy vannak megfogalmazva, hogy egy olyan koherens reformstratégiát alkossanak, amely
elengedhetetlen a szinergiák kiaknázásához, a kompromisszumok kezeléséhez, valamint az előnyök
széles körben történő megosztásának majdani biztosításához. A növekedés jegyében c. kiadványban
felvázolt keretrendszer ezért nagyban segítette a G20‑országokat abban, hogy előrehaladást érjenek el
strukturális reformprogramjuk terén, többek között a fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés elérését
célzó növekedési stratégiáik monitorozása révén.

Jelen Időközi jelentés a strukturális reformok terén elért előrehaladást vizsgálja felül A növekedés
jegyében 2017 c. kiadványban meghatározott prioritások tekintetében.

A politikai prioritások kapcsán tett intézkedések
• 2017‑ben a reformok üteme az elmúlt két évben megfigyelt viszonylag lassú ütemhez hasonlóan

alakult, és alatta maradt a közvetlenül a válság után megfigyeltnek.
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• Ennek ellenére sor került néhány bátor intézkedésre – a 2017‑ben hozott intézkedések több mint
egyharmada „komoly lépésnek” tekinthető. Az említésre méltó példák közé tartoznak többek között
a szociális védelmet erősítő reformok Görögországban és Olaszországban, a munkaerőpiac régóta
esedékes reformja Franciaországban, jelentős intézkedések Japánban a gyermekgondozási
kapacitás bővítésére, valamint egy átfogó adóreform Argentínában, amelyet a következő 5 év
során fokozatosan vezetnek be.

• Általánosságban elmondható, hogy a reformok intenzitása az egyes politikai területeken eltérően
alakult. A készségek megszerzésének ösztönzését és az innovatív kapacitás bővítését célzó
reformok területén széles körben születtek intézkedések a K+F támogatás nagyságának és
hatékonyságának növelésére.

• Az üzleti dinamizmus és a tudásterjesztés előmozdítását célzó intézkedések többsége a fizikai és
a jogi infrastruktúra erősítésére, valamint a termékpiaci szabályozás versenybarátabbá tételére
koncentrált.

• Jelentős intézkedések születtek a szociális juttatások területén, aminek a társadalmi kohézió
szempontjából van jelentősége. Annak érdekében, hogy a munkavállalók további segítséget
kaphassanak a munkahelyek és a feladatok potenciálisan gyors változásaival való
megbirkózáshoz, több reformra van szükség a kiegészítő területeken is, többek között javítani kell
az aktív munkaerőpiaci és lakáspiaci politikákon a munkaerőpiaci átmenet és a mobilitás
megkönnyítése érdekében.

Külön fejezetek: a mutatószámok áttekintése A növekedés
jegyében c. kiadványban foglalt elemzés gazdagításához

A jelentés két külön fejezetet is tartalmaz, amelyek a mutatószámokat tekintik át A növekedés
jegyében c. kiadványban felvázolt keretrendszer kibővítéséhez: ezek a zöld növekedést mérő
mutatószámok és a fizetésképtelenségi eljárási rendszerekre vonatkozó OECD‑mutatószámok.

Kapcsolat a zöld és a növekedés között, avagy mi derül ki a mutatószámokból

A GDP és a jólét hosszú távú javulásának fenntarthatósága – A növekedés jegyében c. kiadványban
megfogalmazottaknak megfelelően – többek között attól függ, hogy sikerül‑e a gazdasági tevékenységgel
összefüggő negatív hatásokat (például a légszennyezést) csökkenteni, a környezetet érintő kockázatokat
minimalizálni, továbbá a (korlátozottan rendelkezésre álló) természeti erőforrásoktól való függést
csökkenteni. Ennek megfelelően A növekedés jegyében c. kiadvány egy szisztematikusabb megközelítést
biztosít a környezeti kihívásokat illetően. Ugyanakkor a környezet, a környezetvédelmi politikák és
a gazdasági növekedés között komplex kapcsolat áll fenn. Ebben a vonatkozásban a 2. fejezet az elérhető
mutatószámok mellett a környezetvédelmi eredmények és politikák mérése terén elért közelmúltbéli
előrehaladást is felülvizsgálja. Bár a környezetvédelmi teljesítmény mérésére nincsen egységes, széles
körben elfogadott mérőszám, jelentős előrehaladást sikerült elérni a zöld növekedés mérése terén,
különösen az OECD zöld növekedést mérő mutatószámai alapján, amelyek kikövezik az utat a zöld
növekedés konzisztensebb kezeléséhez A növekedés jegyében c. kiadványban.

A rendezett kivonulás elősegítése, avagy mit mutatnak a fizetésképtelenségi eljárási rendszerekre
vonatkozó új OECD‑mutatószámok

A gyengén teljesítő fizetésképtelenségi eljárási rendszerek három, egymással összefüggő
munkatermelékenységi gyengeségforráshoz köthetők: az egyik az olyan úgynevezett „zombi” cégek
túlélése, amelyeknek egyébként ki kellene vonulniuk a piacról, a másik a rossz tőkeelosztás, azaz az
erőforrások alacsony termelékenységű tevékenységekben való csapdába esése, a harmadik pedig
a technológia terjedésének megrekedése. A 3. fejezet a fizetésképtelenségi eljárási rendszerekre
vonatkozó újonnan kidolgozott OECD‑mutatószámokat mutatja be, amelyek lehetővé teszik A növekedés
jegyében c. kiadványban tárgyalt kivonulási politikákra vonatkozó reformjavaslatok kibővítését és
finomhangolását. Az elemzés jelentős különbségeket tár fel az országok között abban a tekintetben, hogy
mennyire segítik elő a fizetésképtelenségi eljárási rendszerek a nem életképes cégek rendezett
kivonulását, jelezve, hogy egyes országoknak még van hová fejlődniük az erőforrás‑elosztás és
a termelékenység javítása terén a csődeljárási törvények és eljárások reformja révén.
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