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Most, hogy az üzleti beruházásokban tapasztalt pangás már elmúlt, a világgazdaságot 
erőteljes és fenntartható fellendülés jellemzi. Ázsia lendülete a konjunkturális 
túlfűtöttséghez közeli Kínával, illetve a vártnál sokkal erősebb és szélesebb körű 
fellendülést mutató Japánnal továbbra is töretlen. Az Egyesült Államok gazdasága már 
egy ideje a teljesítőképességét jóval meghaladó mértékben nő, azok az angolszász 
országok pedig, amelyek csak kis mértékben voltak részesei a múltbéli lassulásnak, 
folyamatosan törnek előre. 

A fellendülés azonban nagyrészt még mindig elkerüli a kontinentális Európát, ahol 
a belföldi kereslet és a háztartási költségek továbbra is meglepően alacsonyak. 
A kontinentális Európa magjába tartozó országok – a legnagyobb kihívásokkal küzdő 
Németországgal és Olaszországgal az élen – még mindig gazdaságuk fellendítésén 
fáradoznak. 

Tovább előretekintve jó okkal várható egy sokkal egyenletesebben megosztott 
felemelkedés. A világgazdasági fellendülés elég lendületet szerzett ahhoz, hogy az 
európai gazdaságokat kihúzhassa hazai vérszegénységükből, feltéve, hogy némileg stabil 
devizaárfolyam uralja majd az elkövetkezendő hónapokat. Ezzel szemben az Egyesült 
Államokban és Kínában tapasztalt fellendülésnek némiképp csökkennie kellene annak 
hatására, hogy a központi bankok fokozatosan visszavonják a monetáris ösztönzőket. 
Az OECD-térségen belül a növekedésbeli különbségek részleges korlátozása azonban 
nem lenne elegendő a jelenlegi fizetési mérlegegyensúlyi hiányának csökkentésére. 



OECD ECONOMIC OUTLOOK: MAY NO. 75 – VOLUME 2004 ISSUE 1 – ISBN-92-64-0161555 © OECD 2004 – 2 

Az Egyesült Államokban a régóta fennálló aggodalmak ellenére valószínűleg 
a munkavállalók is részesednek majd a fellendülésből. Az üzleti jövedelmezőség sikeres 
helyreállítása és a végre javuló foglalkoztatás hatására a reálbéreknek és a munkából 
származó jövedelemnek jelentős növekedést kellene mutatnia, ami szilárdabb alapot ad 
a fellendüléshez. Amint a tartós munkanélküliséggel járó fellendülés kísértete 
fokozatosan eltűnik, a munkahelyek külföldre telepítésének (offshoring) negatív hatásáról 
szóló viták várhatóan elülnek majd, illetve kevésbé érzelmi töltetű fordulatot vesznek. 
Jóllehet ez kellemetlenségeket és időnként szociális egyenetlenségeket okoz a gazdaság 
egyes részeiben, az offshoring az USA gazdaságának globális munkaforgalmával 
összevetve azonban igen csekély mértékű, és az állam megfelelő intézkedésekkel 
jelentősen enyhítheti azok terheit, akik a gyors gazdasági változásnak köszönhetően 
veszítik el munkájukat. Az Egyesült Államokban és az OECD-n belül az intenzívebb 
munkahelyteremtéshez való visszatérés általában segít megfékezni a további 
protekcionista intézkedések meghozatalát célzó nyomást, s ennélfogva sokkal kedvezőbb 
hátteret biztosít a Dohai forduló előrelépéseihez. 

Az egyre szélesebb alapokon nyugvó világgazdasági fellendülésnek a tartós 
árstabilitásból is hasznot kellene húznia. Az olaj- és nyersanyagárak közelmúltban 
bekövetkezett növekedése, és az OECD-térség számos országában fennmaradó jelentős 
gazdasági pangás ellenére a következő néhány negyedév során az inflációs nyomásnak 
viszonylag alacsonyan kellene maradnia. Ahol előrehaladottabb a fellendülés, jól időzített 
monetáris megszorításokkal kellene elősegíteni az enyhe inflációs nyomás megfékezését. 

Bár ez a Gazdasági Áttekintés egy viszonylag zökkenőmentes forgatókönyvet vázol 
fel, mégis egy sor kockázat áll a háttérben. Közülük is a legfőbb az, hogy a világgazdaság 
fellendülése még a vártnál is polarizáltabb marad. Egyes OECD-országok a megfelelő 
politikai ösztönzők visszavonásának hiányában túl gyorsan növekedhetnek, míg mások 
esetleg beleeshetnek a „csekély aktivitás – csekély bizalom” csapdájába. Az ilyen 
felhalmozódó különbségek pedig tovább súlyosbíthatják a folyó fizetési mérlegek 
egyensúlyhiányát és a pénzügyi bizonytalanságot. 

Az Egyesült Államokban valós veszély áll fenn, hogy – különösen a költségvetési 
oldalon – a makroökonómiai politikák a fellendülés során sokáig növekedést diktálnak, 
ez pedig váratlan visszafejlődést idéz elő a hosszúlejáratú kamatlábak terén, ami 
világviszonylatban negatív következményekkel jár a beruházásokra nézve. A pénzügyi 
zűrzavar a jelenleg fenntarthatatlanul alacsony kockázatú kockázati prémiumok 
normalizálásával is megszüntethető lenne. 

A kontinentális Európában a fogyasztói bizalom továbbra is gyenge, ami magas 
szinten tartja az óvatossági megtakarításokat és alacsonyan a keresletet. E bizalomhiány 
a jövedelmek és a tényleges kereslet közötti rés kialakulásához vezet, ami tompíthatja 
a világgazdasági fellendülésből nyert ösztönzést. Ennélfogva az európai fellendülés 
hatása még a várakozásokat is alulmúlhatja. A fellendülés mértékével kapcsolatban régóta 
fennálló bizonytalanságok miatt, és az alacsonyan tartott inflációs nyomás fényében 
a monetáris politika további enyhítése indokoltnak tűnhet. A gazdasági aktivitás e kritikus 
ponton való támogatásával kialakult lényegesen kedvezőbb monetáris feltételek is 
elősegítenék az európai államháztartások szükséges konszolidációját. 

A növekedésben mutatkozó tartós különbség és a súlyosbodó folyó fizetési mérleg 
egyensúlyi hiányok a devizaárfolyamok további egyenetlen elrendeződéséhez 



OECD ECONOMIC OUTLOOK: MAY NO. 75 – VOLUME 2004 ISSUE 1 – ISBN-92-64-0161555 © OECD 2004 – 3 

vezethetnek. Az áttekintéshez csatolt külön fejezet szerint ez valószínűleg költséges lenne 
Japán és Európa esetében egy olyan időszakban, amikor a makroökonómiai politikáknak 
elég szűk mozgásterük maradt a további dollárleértékelés negatív következményeinek 
ellensúlyozására. Az Egyesült Államok határozottabb költségvetési megszorításai, 
valamint az erőteljesebb európai illetve japán belföldi kereslet remélhetőleg a folyó 
fizetési mérlegek kevésbé bomlasztó hatású kiegyensúlyozását eredményezi, mintha 
pusztán a devizaárfolyamoktól függtek volna. 

Ahogy az már korábbi Gazdasági Áttekintésekben többször említésre került, égető 
szükség van arra, hogy a nagy kontinentális európai országok jobban megértsék azt, hogy 
más OECD-országokkal összevetve miért nyújtottak gyengébb teljesítményt, valamint 
hogy megtegyék e hiányosság megszüntetéséhez szükséges lépéseket. 

E hiányosságok némelyike nagyon is jól ismert. A költségvetési szervek a legutóbbi 
fellendülés során például nem tudták betölteni felügyeleti szerepüket. A növekedő 
adóterhek megfékezésének szándéka, az állami kiadások megfelelő szintre csökkentése 
kapcsán felmerülő nehézségekkel párosulva önkéntelenül is a strukturális deficit 
növekedéséhez vezetett. A Stabilitási és Növekedési Paktum tervezetének 
tökéletesítésével és kezdeményezőbb végrehajtásával talán a jövőben megvalósítható lesz 
a költségvetési konszolidáció. Sok múlik azonban azon is, hogy a nemzeti költségvetési 
intézmények képesek-e az állami kiadások hatékonyabb kezelésére és felügyeletére. 
A nagy európai országokban az elmúlt évek rossz költségvetési eredményei ugyanis 
sokkal inkább a nemzeti szinten rosszul ellátott felügyeleti feladatoknak, mintsem 
a Stabilitási Paktum vélt hiányosságainak voltak köszönhetőek. Valójában sokkal 
hatékonyabb eszközök szükségesek a konjunktúrafüggő deficitek alakulásának jobb, 
valós idejű méréséhez. A jelen Áttekintés egy külön fejezete szemlélteti azt, milyen sokba 
került a költségvetési szerveknek, amikor nem vették észre, hogy a konjunktúra-ciklus 
szokásos hatásán túl a tőkepiaci javak felszökő árai a „rövid életű” adóbevételek összegét 
is fellendítették, ami végzetes következményekkel járt a későbbi deficitre nézve. 

A nehéz időkben a kereslet fenntartása a nagy kontinentális európai országok számára 
nagyobb problémát jelentett, mint az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában 
és néhány, euró-övezeten kívüli országban. A makroökonómiai politikák helyzetében 
fennálló nyilvánvaló különbségeken túl elképzelhető, hogy ez a gyengeség olyan 
strukturális tényezőknek köszönhető, mint például a német munkaerőpiacok 
törékenysége, illetve a jelzálogpiacok rugalmasságának hiánya. Az Áttekintés külön 
fejezete határozottan azt sugallja, hogy a hosszú távú gazdasági jólétre gyakorolt negatív 
hatáson túl, a tökéletlen jelzálogpiacok a monetáris politika hatását is tompíthatták. 
A jelzálog- és lakáspiac reakcióképességének hiánya éles ellentétben áll néhány olyan 
rugalmasabb OECD-ország tapasztalatával, ahol a lakáspiac új erőre kapott akkor, amikor 
a gazdaság többi része lassulásnak indult. 

Mindent egybevetve, úgy tűnik, hogy a globális fellendülés jó irányban halad, de jobb 
strukturális és makroökonómiai politikákra van szükség ahhoz, hogy a fellendülés 
ténylegesen világméretűvé váljon, illetve az OECD-háztartások között újból stabil 
bizalmi légkör alakuljon ki. Amint az a korábbi szerkesztőségi cikkben már említést 
nyert, e bizalom visszanyeréséhez számos OECD-országban – a legnagyobbakat is 
beleértve – még mindig égető szükség van az államháztartás hosszú távú 
fenntarthatóságát helyreállító politikákra. 
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