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Περίληψη στα ελληνικά

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

του Jean-Philippe Cotis, Επικεφαλής Οικονοµολόγου

Μετά τη µακρόχρονη ύφεση οι επιχειρηµατικές επενδύσεις αυξάνονται και η
ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας είναι ισχυρή και διατηρήσιµη. Η οικονοµία της
Κίνας που πλησιάζει στην υπερθέρµανση και η ιαπωνική ανάκαµψη που αποδείχτηκε
ισχυρότερη και ευρύτερη από την αναµενόµενη µαρτυρούν το συνεχιζόµενο δυναµισµό
της οικονοµίας της Ασίας. Η µεγέθυνση της οικονοµίας των Ηνωµένων Πολιτειών είναι
ήδη υψηλότερη του δυνητικού ρυθµού και οι οικονοµίες των άλλων αγγλόφωνων χωρών,
που ελάχιστα συµµετείχαν στην πρόσφατη επιβράδυνση, αναπτύσσονται σήµερα µε
σταθερό ρυθµό.

Ωστόσο, η ανάκαµψη παρακάµπτει σε µεγάλο βαθµό την ηπειρωτική Ευρώπη όπου η
εγχώρια ζήτηση και οι οικιακές δαπάνες παραµένουν απρόσµενα χαµηλές. Οι κύριες
ηπειρωτικές ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να αναβιώσουν τις
οικονοµίες τους. Η δε Γερµανία και η Ιταλία είναι εκείνες που αντιµετωπίζουν τις
µεγαλύτερες δυσκολίες.

Πέρα από τη σηµερινή συγκυρία, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που προεξοφλούν την
κοινή ανάκαµψη. Η σηµερινή ευρωστία της παγκόσµιας ανάκαµψης ενδέχεται να είναι
επαρκής για να συµπαρασύρει τις ακόµα άτονες ευρωπαϊκές οικονοµίες υπό την
προϋπόθεση ότι οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες θα επιδείξουν ένα ελάχιστο βαθµό
σταθερότητας κατά τους επόµενους µήνες. Αντίθετα η µεγέθυνση στις Ηνωµένες
Πολιτείες και την Κίνα αναµένεται να µετριαστεί κάπως καθώς οι κεντρικές τράπεζες
αποσύρουν σταδιακά τα νοµισµατικά κίνητρα. Ωστόσο η µερική εξισορρόπηση των
διαφορών στη µεγέθυνση των χωρών του ΟΟΣΑ ίσως να είναι ανεπαρκής για να
διορθώσει τις υφιστάµενες ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
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Παρά τις έµµονες ανησυχίες, η εργασία ενδέχεται να συµµετάσχει επίσης στην
ανάκαµψη των Ηνωµένων Πολιτειών. Καθώς η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων έχει
πλέον αποκατασταθεί και η απασχόληση έχει επιτέλους αρχίσει να ανακάµπτει, οι
πραγµατικοί µισθοί και το εισόδηµα από την εργασία ενδέχεται να επιταχυνθούν
παρέχοντας ένα ισχυρότερο στήριγµα στην ανάκαµψη. Με την αποµάκρυνση της απειλής
µιας φτωχής σε θέσεις εργασίας ανάκαµψης, οι διαµάχες για τον αρνητικό ρόλο της
µετεγκατάστασης της εργασίας αναµένεται να υποχωρήσουν και να πάρουν µια λιγότερο
συναισθηµατική τροπή. Μολονότι οι µετεγκαταστάσεις προκαλούν οδύνη και µερικές
φορές κοινωνική αποδιοργάνωση, έχουν µικρότερο αντίκτυπο σε σχέση µε τη συνολική
περιστροφή των θέσεων εργασίας στην οικονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών. Επιπλέον η
λήψη των απαραίτητων κυβερνητικών µέτρων δύναται να επικουρήσει αυτούς που
έχασαν την εργασία τους λόγω των γρήγορων οικονοµικών αλλαγών. Η επιστροφή στην
αποτελεσµατική δηµιουργία θέσεων εργασίας τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στο
σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ θα βοηθήσει στον περιορισµό των πιέσεων για
µεγαλύτερο προστατευτισµό δηµιουργώντας έτσι ένα πιο ευνοϊκό πλαίσιο για την
προαγωγή του κύκλου της Ντόχα.

Η διευρυνόµενη παγκόσµια ανάκαµψη ενδέχεται να ωφεληθεί από τη συνεχιζόµενη
σταθερότητα των τιµών. Παρά τις πρόσφατες αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου και
των βασικών προϊόντων, οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραµείνουν σχετικά µέτριες κατά
τα επόµενα τρίµηνα λόγω της ανεπάρκειας της συνολικής ζήτησης σε πολλές χώρες του
ΟΟΣΑ. Εκεί όπου η ανάκαµψη βρίσκεται σε πιο προχωρηµένο στάδιο, η έγκαιρη
σύσφιξη της νοµισµατικής πολιτικής θα επιτρέψει τον περιορισµό των ήπιων
πληθωριστικών πιέσεων.

Όµως το οµαλό αυτό σενάριο των «Οικονοµικών Προοπτικών» ενέχει ορισµένους
κινδύνους όπως αυτός µιας πιο διπολικής από το αναµενόµενο ανάκαµψης. Η οικονοµία
ορισµένων χωρών του ΟΟΣΑ πιθανόν να µεγεθυνθεί υπερβολικά γρήγορα λόγω της
ανεπαρκούς σύσφιξης της οικονοµικής πολιτικής, ενώ άλλες να εγκλωβιστούν στο φαύλο
κύκλο της «χαµηλής δραστηριότητας – χαµηλής εµπιστοσύνης». Παρόµοιες σωρευτικές
αποκλίσεις µπορεί να επιδεινώσουν µε τη σειρά τους τις ανισορροπίες του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική αβεβαιότητα.

Στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να παραµείνει για υπερβολικά
µεγάλο διάστηµα επεκτατική η µακροοικονοµική πολιτική, κυρίως η δηµοσιονοµική,
πυροδοτώντας µια νέα αιφνίδια άνοδο των µακροπρόθεσµων επιτοκίων µε αρνητικά
επακόλουθα στην επένδυση παγκοσµίως. Οι χρηµατοοικονοµικοί κλυδωνισµοί µπορεί
επίσης να τροφοδοτηθούν από την οµαλοποίηση των ασφάλιστρων κινδύνου των οποίων
το σηµερινό επίπεδο είναι εξαιρετικά χαµηλό.

Στην ηπειρωτική Ευρώπη η απουσία εµπιστοσύνης από την πλευρά των
καταναλωτών διατηρεί υψηλή την προληπτική αποταµίευση και χαµηλή τη ζήτηση. Η
απουσία αυτή εµπιστοσύνης µπαίνει σα σφήνα µεταξύ των εισοδηµάτων και της
πραγµατικής ζήτησης και πιθανόν να µετριάσει την ώθηση από την παγκόσµια
ανάκαµψη. Κατά συνέπεια η ευρωπαϊκή ανάκαµψη ίσως να είναι λιγότερο εντυπωσιακή
από την αναµενόµενη. Λόγω της έµµονης αβεβαιότητας όσον αφορά το σθένος της
ανάκαµψης και υπό το φως των ήπιων πληθωριστικών πιέσεων, αναµένεται περαιτέρω
χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής. Οι ελαστικότερες νοµισµατικές συνθήκες όχι
µόνο θα στήριζαν την οικονοµική δραστηριότητα σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία, αλλά
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επίσης θα διευκόλυναν την απαραίτητη σταθεροποίηση των δηµόσιων οικονοµιών στην
Ευρώπη.

Οι έµµονες αποκλίσεις στην οικονοµική µεγέθυνση και η επιδείνωση των
ανισορροπιών του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µπορούν να επιφέρουν νέες
άτακτες αναπροσαρµογές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ένα ειδικό κεφάλαιο που
επισυνάπτεται ως προσάρτηµα σε αυτές τις «Οικονοµικές Προοπτικές» υποδεικνύει ότι
το τίµηµα των αναπροσαρµογών αυτών ίσως να είναι υψηλό για την Ιαπωνία και την
Ευρώπη σε µια περίοδο κατά την οποία τα περιθώρια ελιγµών της µακροοικονοµικής
πολιτικής για την αντιστάθµιση των αρνητικών επιδράσεων της νέας υποτίµησης του
δολαρίου είναι περιορισµένα. Πιθανόν η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική λιτότητα στις
Ηνωµένες Πολιτείες και η πιο εύρωστη εγχώρια ζήτηση στην Ευρώπη και την Ιαπωνία
να οδηγήσουν σε µια λιγότερο απορρυθµιστική εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών από αυτήν που θα επέφεραν από µόνες τους οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί αρκετές φορές σε παλαιότερα τεύχη των «Οικονοµικών
Προοπτικών», οι µεγάλες ηπειρωτικές ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να κατανοήσουν τους
λόγους της χαµηλής οικονοµικής τους απόδοσης σε σχέση µε τις άλλες οικονοµίες του
ΟΟΣΑ και να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα για να αντιµετωπίσουν την ατέλεια αυτή.

Μερικά από τα προβλήµατα είναι γνωστά. Για παράδειγµα, οι δηµοσιονοµικές αρχές
έχασαν τον έλεγχο κατά την τελευταία άνοδο της οικονοµικής δραστηριότητας. Η
επιθυµία αναχαίτισης της αύξησης της φορολογίας σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες
αναφορικά µε την ανάλογη περικοπή των δηµοσίων δαπανών οδήγησαν στην ακούσια
διεύρυνση των διαρθρωτικών ελλειµµάτων. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση θα µπορούσε να
επιτευχθεί στο µέλλον µέσω της καλύτερης σχεδίασης και της προληπτικότερης
εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όµως πολλά θα εξαρτηθούν
επίσης από την ικανότητα των εθνικών δηµοσιονοµικών φορέων να διαχειρίζονται και να
ελέγχουν καλύτερα τις δηµόσιες δαπάνες. Πράγµατι οι άσχηµες δηµοσιονοµικές θέσεις
των µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών κατά τα τελευταία χρόνια οφείλονται κυρίως στην
απώλεια του ελέγχου σε εθνικό επίπεδο παρά στην υποτιθέµενη ανεπάρκεια του
Συµφώνου Σταθερότητας. Επιπλέον θα χρειαστούν πιο εύρωστα όργανα για την
καλύτερη µέτρηση, σε πραγµατικό χρόνο, της εξέλιξης των κυκλικά προσαρµοσµένων
ελλειµµάτων. Ένα ειδικό κεφάλαιο των «Οικονοµικών Προοπτικών» επισηµαίνει την
αδυναµία των δηµοσιονοµικών αρχών να αξιολογήσουν το εύρος της επίδρασης της
αύξησης των τιµών των στοιχείων ενεργητικού στα βραχύβια φορολογικά έσοδα. Η
αδυναµία αυτή υπολογισµού του συστατικού παράγοντα του επιχειρηµατικού κύκλου
είχε ολέθριες συνέπειες για τα µεταγενέστερα ελλείµµατα.

Οι µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δυσκολεύτηκαν περισσότερο να στηρίξουν τη ζήτηση
στην άσχηµη αυτή περίοδο σε σχέση µε το Ηνωµένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον
Καναδά και µερικές άλλες χώρες µη µέλη της ζώνης ευρώ. Πέρα από µερικές σαφείς
διαφορές στις µακροοικονοµικές πολιτικές, οι δυσκολίες αυτές πιθανόν να οφείλονται σε
διαρθρωτικούς παράγοντες όπως η αστάθεια της γερµανικής αγοράς εργασίας και η
ανελαστικότητα της αγοράς ενυπόθηκων δανείων. Σύµφωνα µε ειδικό κεφάλαιο των
«Προοπτικών» αυτών οι ατελείς αγορές ενυπόθηκων δανείων, εκτός από τη βλάβη που
επιφέρουν στην οικονοµική ευηµερία µακροπρόθεσµα, πιθανόν να άµβλυναν τον
αντίκτυπο της νοµισµατικής πολιτικής. Η αδυναµία αντίδρασης της αγοράς ενυπόθηκων
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δανείων και της στεγαστικής αγοράς αντιδιαστέλλεται πρόδηλα από την εµπειρία των
άλλων πιο ανθεκτικών χωρών του ΟΟΣΑ όπου οι στεγαστικές αγορές επανέκαµπταν
όταν η υπόλοιπη οικονοµία  έτεινε να επιβραδυνθεί.

Συνολικά η ανάκαµψη παγκοσµίως φαίνεται να ακολουθεί πλέον σταθερή πορεία,
αλλά θα χρειαστούν καλύτερες διαρθρωτικές και µακροοικονοµικές πολιτικές για να
µπορέσει πραγµατικά να επεκταθεί παγκοσµίως και να επαναφέρει το σταθερό κλίµα
εµπιστοσύνης στα νοικοκυριά των χωρών του ΟΟΣΑ. Όπως αναφέρθηκε σε
προηγούµενα κύρια άρθρα, πολλές χώρες του ΟΟΣΑ συµπεριλαµβανοµένων των
µεγαλύτερων χωρών, δε θα καταφέρουν να ανακτήσουν την εµπιστοσύνη των
καταναλωτών χωρίς τη χάραξη πολιτικών που θα αποκαταστήσουν τη βιωσιµότητα των
δηµόσιων οικονοµικών µακροπρόθεσµα.
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ.

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο τίτλος της

πρωτότυπης έκδοσης.

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική

γλώσσα.
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