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Þegar lægðin í fjárfestingum í viðskiptum er nú vel að baki, er efnahagslíf heimsins 
að upplifa sterkan og sjálfbæran bata. Asía er áfram á floti, með Kína að nálgast yfirhitun 
og Japan sem nýtur mun sterkari og breiðari bata en búist var við. Í Bandaríkjunum hefur 
efnahagurinn þegar vaxið vel yfir væntingar og önnur enskumælandi lönd, sem tóku 
aðeins lágmarksþátt í liðinni niðursveiflu, eru á fljúgandi siglingu. 

Samt sem áður sneiðir batinn að miklu leyti fram hjá meginlandi Evrópu, þar sem 
eftirspurn innanlands og eyðsla heimilanna helst furðanlega lítil. Kjarnalönd á meginlandi 
Evrópu eru enn að berjast við að endurlífga efnahag sinn, en þar standa Þýskaland og 
Ítalía frammi fyrir erfiðustu viðfangsefnunum. 

Ef litið er lengra fram í tímann er ástæða til að búast við jafnari sameiginlegum bata. 
Bati á heimsvísu hefur náð nægum skriðþunga til að byrja að draga efnahag Evrópu upp 
úr blóðleysinu innanlands, svo framarlega sem vottur af stöðugleika á gengi gjaldeyris 
helst á komandi mánuðum. Gagnstætt því ætti að draga eitthvað úr vexti í Bandaríkjunum 
og Kína þar sem seðlabankarnir eru smátt og smátt að draga úr örvun í peningamálum. 
Hlutfallsleg minnkun mismunar á vexti á OECD svæðum myndi samt sem áður ekki duga 
til að vinda ofan af því misvægi viðskiptajöfnuðar sem er til staðar. 

Þrátt fyrir langvarandi áhyggjur virðist það líklegt að í Bandaríkjunum muni 
launþegar einnig deila batanum. Þar sem arðsemi af viðskiptum er nú vel borgið og 
atvinna loksins að aukast ættu raunlaun og tekjur launþega að aukast sýnilega, og skjóta 
þar með styrkari stoðum undir batann. Eftir því sem ógn linnulauss bata án starfa hörfar, 
ætti ágreiningur um neikvætt hlutverk starfa erlendis að dvína og ekki taka á sig jafn 
tilfinningaríka mynd. Þrátt fyrir að hún skapi sársauka og stundum félaglega röskun 
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sumsstaðar í efnahagslífinu, verður starfsemi erlendis áfram lítil að umfangi í samanburði 
við starfsveltu bandaríska hagkerfisins á alþjóðavísu og viðeigandi stefna í ríkismálum 
getur gert mikið til að létta byrði þeirra sem missa vinnu sína í gegnum hraðar 
efnahagslegar breytingar. Endurkoma sterkari atvinnusköpunar í Bandaríkjunum og 
OECD í heild ætti að hjálpa til við að hafa hemil á þrýstingi um meiri 
verndartollaaðgerðir, og þar af leiðandi að bjóða upp á hagstæðari bakgrunn fyrir eflingu 
Doha lotunnar. 

Á meðan grundvöllur hans breikkar, ætti heimsbatinn einnig að hagnast á 
áframhaldandi verðstöðugleika. Þrátt fyrir nýlegar hækkanir á olíu- og vöruverði, ætti 
verðbólguþrýstingur að haldast tiltölulega lítill á næstu misserum, á móti bakgrunni 
töluverðs efnahagslegs slaka sem er enn til staðar á mörgum OECD svæðum. Þar sem 
batinn er lengra kominn ætti tímanlegt aðhald í peningamálum að hjálpa til við að hafa 
hemil á lítillegum verðbólguþrýstingi. 

Þrátt fyrir að þessar Efnahagshorfur dragi upp mynd af tiltölulega snurðulausri 
framtíðarsýn, eru ýmiskonar hættur fylgjandi því síðarnefnda. Sú helsta þeirra er hættan á 
því að heimsbatinn haldist jafnvel enn klofnari en búist er við. Sum OECD löndin gætu 
auðveldlega þanist of hratt út vegna skorts á viðeigandi afturköllun stefnuörvunar, á 
meðan önnur gætu haldið kyrru fyrir, sokkin í gildru „lítillar virkni-lítils trausts“. Slíkur 
smávaxandi mismunur myndi á móti gera misvægi viðskiptajafnaðar og fjárhagslega 
óvissu verri. 

Í Bandaríkjunum er vissulega hættan á að þjóðhagfræðileg stefna – sérstaklega 
efnahagsmeginn – haldist þenslukennd of lengi inn í batann, og hrindi þannig skyndilega 
af stað stuðningi við langtímavaxtaprósentu, með neikvæðum afleiðingum fyrir 
fjárfestingar um allan heim. Einnig gæti jöfnun ósjálfbærs áhættulítils áhættuiðgjalds um 
þessar mundir kynt undir fjárhagslegri ókyrrð.   

Traust neytenda á meginlandi Evrópu, sem er áfram veikt, heldur varúðarsparnaði 
uppi og eftirspurn niðri. Þessi skortur á trausti rekur fleyg á milli tekna og virkrar 
eftirspurnar, sem gæti sljóvgað örvunina frá heimsbatanum. Þar af leiðandi gæti batinn í 
Evrópu jafnvel orðið tilkomuminni er búist er við. Vegna þessarar langvarandi óvissu um 
styrk batans, og í ljósi lítils verðbólguþrýstings, virðast vera rök fyrir frekari losun á 
stefnu í peningamálum. Með því að styðja við efnahagslega virkni á áríðandi tímamótum, 
myndu greiðari peningaskilyrði einnig greiða fyrir nauðsynlegri styrkingu í evrópskum 
ríkisfjármálum. 

Varanlegur vöxtur mismunar og versnandi misvægi viðskiptajöfnuðar gæti leitt til 
ójafnar uppstokkunar gjaldeyrisgengis. Sérstakur kafli sem bætt er við þessar horfur 
bendir til að þetta gæti orðið kostnaðarsamt fyrir Japan og Evrópu á sama tíma og 
þjóðhagfræðileg stefna hefur lítið svigrúm eftir fyrir tilfærslu til að vega upp á móti 
neikvæðum afleiðingum frekari rýrnunar dollarans. Vonandi munu meira afgerandi 
niðurskurður í Bandaríkjunum og öflugri eftirspurn innanlands í Evrópu og Japan leiða til 
minni upplausnar við endurjöfnun viðskiptajafnaðar en ef hún væri eingöngu knúin af 
gjaldeyrisgengi. 

Eins og nokkrum sinnum hefur þegar verið nefnt í fyrri Efnahagshorfum, þá er 
áríðandi þörf á að stór ríki á meginlandi Evrópu skilji betur hvers vegna þau hafa verið að 
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standa sig illa í samanburði við önnur OECD hagkerfi, og stígi nauðsynleg skref til að 
vinna bug á þessum annmarka. 

 

Sumir gallana eru aðeins of kunnuglegir. Til dæmis misstu fjármálayfirvöld stjórnina 
meðan á síðustu uppsveiflu stóð. Löngun til að hafa hemil á vaxandi skattbyrði ásamt 
erfiðleikum við að skera niður opinber útgjöld í samræmi við hana leiddi óviljandi til 
versnandi halla á fjárlögum. Kannski væri hægt að ná fjárhagslegri styrkingu í framtíðinni 
gegnum bætt skipulag og meiri forgang í framkvæmd samningsins um stöðugleika og 
vöxt. En margt mun einnig velta á getu fjárlagastofnanna landanna til að hafa umsjón með 
og stjórna opinberri eyðslu; reyndar stafar slæm fjárhagsútkoma stóru Evrópulandanna á 
undanförnum árum meira af vöntun á stjórn á ríkisgrundvelli en af meintum misbrestum í 
stöðugleikasamningnum. Einnig er þörf á öflugri tækjum til að mæla betur, í rauntíma, 
þróun árvissrar hagræðingar fjárlagahallans. Sérstakur kafli sem fylgir með þessum 
Horfum sýnir hversu kostnaðarsamt það er fyrir fjármálayfirvöld að geta ekki viðurkennt 
að fyrir utan venjuleg áhrif viðskiptahringrásarinnar, hefur uppsveifla í verði eigna aukið 
upphæð skammlífra skatttekna, með skelfilegum afleiðingum fyrir seinni fjárlagahalla. 

Í samanburði við Bretland, Ástralíu, Kanada, og nokkur önnur lönd utan 
evrusvæðisins, hafa stór lönd á meginlandi Evrópu upplifað meiri erfiðleika í að styðja 
eftirspurn í lakara árferði. Fyrir utan nokkuð skýran mismun í afstöðu til 
þjóðhagfræðilegrar stefnu, getur verið að þessi veikleiki hafi stafað af rekstrarlegum 
þáttum, eins og því hvað þýski vinnumarkaðurinn er brothættur, en einnig af skorti á 
sveigjanleika á fasteignamarkaðnum. Til viðbótar því að vera skaðlegur efnahagslegri 
velferð til lengri tíma litið, getur ófullkominn fasteignamarkaður hafa sljóvgað áhrif 
stefnu í peningamálum, eins og sérstakur kafli í þessum Horfum gefur sterklega til kynna. 
Þessi skortur á viðbragðshæfni fasteigna- og húsnæðismarkaðar stendur í hróplegri 
mótsögn við reynslu annarra sveigjanlegri OECD landa, þar sem húsnæðismarkaðurinn 
náði sér fljótt á tímum þegar afgangurinn af hagkerfinu hafði tilhneigingu til að hægja á 
sér. 

Þegar allt kemur til alls, virðist hnattræni batinn nú vera vel á veg kominn, en það 
mun þurfa betri rekstrar- og þjóðhagfræðilega stefnu til að hann nái sannarlega um allan 
heim og komi aftur á andrúmslofti gegnheils trausts á heimilum OECD. Eins og nefnt 
hefur verið í fyrri ritstjórnargreinum, vantar enn sárlega stefnu í að endurreisa langtíma 
sjálfbærni ríkisfjármála í mörgun OECD löndum, þar á meðal þeim stærstu, til að 
endurvekja slíkt traust. 
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