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Reformer i den økonomiske politikken 2018
Going for Growth – delrapport
Sammendrag på norsk

Med nesten fire prosent anslått for 2018 er den årlige BNP‑veksten i verdensøkonomien nær tempoet i
veksten før den store resesjonen. Denne perioden med sterk og bredt basert global vekst skaper gunstige
forhold for en vellykket implementering av strukturelle reformer – som er nødvendig for å gjøre oppsvinget
til en sterkere og bærekraftig langsiktig vekst for alle.

Sammen med denne positive kortsiktige utviklingen, som fremdeles understøttes av finans‑ og
pengepolitikk, finnes det fortsatt utfordringer på mellomlang og lang sikt for beslutningstakere.
Produktivitetsveksten er fortsatt skuffende. Til tross for den etterlengtede nedgangen i arbeidsledighet har
lønningene så langt ikke fulgt etter, og mange sårbare grupper står fortsatt overfor svake utsikter på
arbeidsmarkedet. Ulikheten er vedvarende og i en langsiktig stigende trend i mange land – noe som
indikerer at deler av samfunnet ikke har dratt særlig nytte av veksten. Ut over dette kan megatrender som
digitalisering, miljøbelastninger og demografi føre til risikoer for den langsiktige vekstens bærekraftige
utvikling, med mindre de tilknyttede politiske utfordringene håndteres på en god måte.

Going for Growth gir beslutningstakerne konkrete reformanbefalinger på områder som er identifisert
som de fem viktigste landspesifikke prioriteringene for å håndtere utfordringer på mellomlang sikt og
gjenopplive produktiviteten og sysselsettingsveksten, samtidig som man sikrer en bred fordeling av
fordelene. Prioritetene er identifisert basert på OECDs kompetanse om strukturpolitiske reformer og
inkluderende vekst. Områdene som dekkes, er varierte, blant annet produkt‑ og
arbeidsmarkedsregulering, utdanning og opplæring, skatte‑ og overføringssystemer, samt handels‑ og
investeringsregler, fysisk og juridisk infrastruktur, og innovasjonspolitikk. Politikkanbefalinger på disse
områdene er formulert for å danne en sammenhengende reformstrategi, som er avgjørende for å høste
synergier, håndtere avveininger og sikre at fordelene fordeles bredt over tid. Going for
Growth‑rammeverket har derfor vært til avgjørende hjelp for G20‑landene i arbeidet med å gjøre fremskritt
innen strukturelle reformer, blant annet gjennom å overvåke landenes vekststrategier med det formål å
oppnå varig og balansert vekst.

Denne delrapporten forteller om fremskritt innen strukturrelle reformer med hensyn til prioriteringer
identifisert i Going for Growth 2017.

Politiske prioriteringstiltak
• I 2017 har reformraten holdt seg lik som det relativt lave tempoet man har sett de siste to årene, og

under det som ble observert i umiddelbar etterkant av krisen.
• Enkelte større tiltak er likevel gjort – over en tredjedel av tiltakene som ble gjennomført i 2017, kan

betraktes som "store skritt". Eksempler på dette er blant annet reformer for å styrke
sosialbeskyttelsen i Hellas og Italia, en etterlengtet reform av arbeidsmarkedet i Frankrike,
betydelige tiltak i Japan for å øke barnevernskapasiteten og en omfattende skattereform i
Argentina, som skal fases inn over de neste fem årene.
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• Mer generelt har intensiteten av reformene variert på tvers av politikkområdene. Blant reformer for
å styrke kompetansetilegnelsen og den innovative kapasiteten ble det gjort omfattende tiltak for å
øke størrelsen og effektiviteten av FoU‑støtte.

• Hovedparten av tiltakene for å fremme dynamikk og kunnskapsspredning i næringslivet har fokusert
på å styrke fysisk og juridisk infrastruktur, samt å gjøre produktmarkedsreguleringen mer
konkurransevennlig.

• Betydelige tiltak har blitt gjort innen sosiale ytelser, som er viktig for sosial samhørighet. For å
hjelpe arbeidstakere med å takle potensielt raske endringer i jobber og oppgaver, er det behov for
flere reformer på komplementære områder, for eksempel å forbedre aktiv arbeids‑ og
boligmarkedspolitikk for å lette overgang og mobilitet på jobbmarkedet.

Spesialkapitler – gjennomgang av indikatorer for en rikere Going
for Growth‑analyse

Denne rapporten inneholder to spesialkapitler som gjennomgår indikatorer med tanke på å utvide
omfanget av Going for Growth‑rammeverket: grønne vekstindikatorer og OECD‑indikatorer på
insolvensregimer.

Sammenhengene mellom miljø og vekst: hva indikatorene viser

Evnen til å opprettholde langsiktige forbedringer i BNP og velferd, som støttes i Going for Growth,
avhenger blant annet av muligheten til å redusere negative effekter (for eksempel forurensning) knyttet til
økonomisk aktivitet, minimere miljørelaterte risikoer og redusere avhengigheten av (begrensede)
naturkapitalressurser. En mer systematisk tilnærming til miljørelaterte utfordringer i Going for Growth er
derfor berettiget. Samtidig er sammenhengene mellom miljø, miljøpolitikk og økonomisk vekst komplekse.
I den forbindelse ser kapittel 2 på indikatorene som er tilgjengelige, og de siste fremskrittene innen måling
av miljøresultater og ‑politikk. Selv om det ikke finnes ett enkelt bredt akseptert mål på miljøresultater, har
det vært gjort betydelige fremskritt innen måling av grønn vekst, særlig som en del av OECDs
Green Growth‑indikatorer, som baner vei for en mer konsistent behandling av grønn vekst i Going for
Growth.

Tilrettelegging av en ryddig utgang: innsikter fra de nye OECD‑indikatorene for insolvensregimer

Dårlig gjennomførte insolvensregimer kan knyttes til tre tilknyttede kilder til svak arbeidsproduktivitet:
såkalte "zombie"‑selskapers overlevelse – selskaper som ellers skulle forsvunnet fra markedet;
feilallokering av kapital, dvs. ressurser bundet til lav produktivitet; og svak teknologisk spredning. Kapittel 3
presenterer de nyutviklede OECD‑indikatorene for insolvensregimer, indikatorer som vil tillate utvidelse og
finjustering av reformanbefalinger om selskapsavslutninger i Going for Growth. Analysen avdekker
betydelige forskjeller mellom landene når det gjelder i hvilken grad insolvensregimer fremmer en ryddig
avslutning av ikke‑levedyktige selskaper, noe som indikerer at enkelte land har potensiale for å forbedre
ressursallokering og produktivitet gjennom reformer av konkurslovgivning og ‑prosedyrer.
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